
โครงการ                                                 โรงเรียนสุจริต 

 แผนงาน                                                  บริหารงานทั่วไป  

สนองยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ     ยุทธศาสตร์ที่ 1. การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง สนองยทุธศาสตร์ 

สพฐ.                                                         ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดบัการศึกษาขั้น พืน้ฐาน  

สนองกลยุทธ์โรงเรียน                          กลยุทธ์ที่ 1 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติ ไทยและ

ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

ผู้รับผดิชอบ                                      นางสาวมารยาท  จุฬากุล นางสาวอารมณ์  สุขจินดา  นางสุพิน  อินทะวงศ์  

ลักษณะโครงการ                           ต่อเนื่อง  

ระยะเวลาดำเนิน                               เดือนตุลาคม2564 - เดือนกันยายน 2565 

 

1.หลักการและเหตผุล 

โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด ไดใ้ห้ความสำคัญกับการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง โดยเน้นการจดักจิกรรมเพื่อปลูกฝงัความ

สามัคคี การธำรงรักษาไว้ซ่ึงสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ให้ความสำคัญในการ ปกครองระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริยท์รงเปน็ประมุข ด้วยการปลูกฝังค่านิยมด้านประชาธิปไตยให้กบันักเรียน ผ่าน การจัดการเรียนรู้และ

กิจกรรมพัฒนานักเรียนที่หลากหลาย มีการจัดกิจกรรมพัฒนาใหน้กัเรียนเป็นผู้มคีุณลักษณะทีเ่ป็น ประชาธิปไตย คือ มี

ปัญญาธรรม คารวะธรรมและสามัคคีธรรม อย่างเหมาะสมกับวัยและระดับการศึกษา มีกิจกรรมปลกูฝัง จติสำนึกที่ถูกต้อง

เกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รูจ้ักรกัษาและส่งเสริม สิทธิ 

หน้าที่ เสรีภาพ การเคารพกฎหมาย ความเสมอภาคและศักดิ์ศรคีวามเป็นมนษุย์ มีความภาคภูมิใจในความเปน็ไทย รักษา 

ผลประโยชนข์องส่วนรวมและประเทศชาติ เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมและดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่สนับสนนุ 

ส่งเสริม พฤติกรรมและคุณลักษณะที่เปน็ประชาธิปไตย และมีทักษะการคิด มีวินัย ซ่ือสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และมีจิต 

สาธารณะ จึงกำหนดให้มีกิจกรรมในการพัฒนานักเรียนแกนนำเพือ่ เปน็แบบอย่างและสร้างแหล่งเรียนรู้ประชาธิปไตยใน

โรงเรียน เพื่อพัฒนาคุณลักษณะของนักเรียน ด้วยการบรหิารเชิงกลยุทธ์ กระบวนการคุณภาพ(PDCA) การบริหารแบบมี

ส่วนร่วมในการดำเนินงานอย่างเต็มที่(Full Participation) การจดัการความรู้ (KM) 

2. วัตถุประสงค์  

2.1 เพื่อปลูกฝังจิตส านึก ให้นักเรียนมีทักษะการคิด มีวินัย ซ่ือสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และมีจิต สาธารณะ  

2.2 เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ สามารถน ากระบวนการคิดไปใช้ในชีวิตประจำวัน  

2.3 เพื่อฝึกทักษะทางสังคม ได้แก่ การอยู่ร่วมกัน การทำงานร่วมกัน ยอมรับฟังความคดิเหน็ซึ่งกันและ กัน 

 



3.เป้าหมาย  

3.1เชิงปริมาณ  

1. นักเรียนร้อยละ80 ได้รบัการพัฒนาทักษะการคดิอย่างเป็นระบบ 

 2. นักเรียนร้อยละ80 มจีิตสำนึก มีทักษะการคิด มีวินัย ซ่ือสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และ มีจิตสาธารณะ  

3.2เชิงคุณภาพ 

1. นักเรียนมีความยึดมั่นในความซ่ือสัตย์ สุจริต อยู่อย่างพอเพียงและมีจิตสาธารณะ  

2. นักเรียนได้พัฒนาทักษะกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ ด้วยกระบวนการเรียนรูท้ี่ หลากหลาย และสามารถนำ

กระบวนการคิดไปใช้ในชีวิตประจำวันได ้

 3. นักเรียนรูจ้ักการอยู่ร่วมกัน การยอมรับฟังความคิดเหน็ซึ่งกันและกัน การเคารพกฎระเบียบ ความมีวินัย คุณธรรม 

จริยธรรมในการด ารงตน และความมีน้ าใจ เอาใจใสต่อสังคมส่วนรวม 

๔. กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม / ขัน้ตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาในการ 

ดำเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1 ประชุมวางแผนงานจัดทำ/เขียนโครงการ ต.ค 64 นางสาวมารยาท จฬุากลุ 

2 ขออนุมัติโครงการ ต.ค 64 นางสาวมารยาท จฬุากลุ 

3 ดำเนินงานตามกิจกรรม 

- กิจจกรรมการทำความสะอาดเขตรับผดิชอบ  

-  กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนาร ี 

- กิจกรรมจิตอาสา  

- โครงการต่าง ๆ ของโรงเรียนตามแผนปฏิบัต ิ 

- การนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ 

พ.ย 64 -ส.ค. 65 คณะครูโรงเรียนชมุชน
บา้นตา้ตลาด 

4 นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ  ก.ย.65  นางสาวมารยาท จฬุากลุ 

5 ประเมนิโครงการ  ก.ย.65 นางสาวมารยาท จฬุากลุ 

6 สรุปรายงาน  ก.ย.65  นางสาวมารยาท จฬุากลุ 

 

5. งบประมาณที่ใช้  

ใช้งบประมาณจากเงินอดุหนนุ การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทัง้สิ้น 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน) 

 

 

 



6. รายละเอียดการใชง้บประมาณ 

ที ่ รายละเอียด/กิจกรรมในการใช ้ ระยะเวลา ดำเนินการ งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย 

ใช้สอย วัสด ุ ค่าตอบ แทน รวม 

1 วัสดุสำนักงาน      

2 จา้งเหมา      

       

 

7. ระยะเวลาการใช้งบประมาณ 

ไตรมาสที่ 1 ( 1ต.ค. ๖3-

31ธ.ค.๖3) 

ไตรมาสที่ 2 ( 1ม.ค.๖4-31 

มี.ค. ๖4) 

ไตรมาสที่ 3 ( 1 เม.ย.๖4-

30 มิ.ย.๖4 ) 

ไตรมาสที่ 4 ( 1 ก.ค.๖4-

30 ก.ย. ๖4) 

งบประมาณ  ระดม งบประมาณ  ระดม งบประมาณ  ระดม งบประมาณ  ระดม 

        

 

8. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ  วิธีการประเมนิ  เครื่องมือที่ใช ้ 

ผลผลิต  

1. นักเรียนมีวินัยและความรับผิดชอบ 

2. นักเรียน ม ีมีทักษะการคดิ 

3. นักเรียน มีความซ่ือสัตย์สุจริต  
4. นักเรียนอยู่อย่างพอเพียง 

 5. นักเรียนมีมีจิตสาธารณะ  

6. นักเรียนมจีิตสำนึกเรื่องความ
ประหยดั และใช้ ทรัพยากรอย่าง
คุ้มค่า 

1. สังเกต  1.แบบสังเกต 

ผลลัพธ์ 

1. นักเรียนมีวินัยและความรับผิดชอบ 

2. นักเรียน ม ีมีทักษะการคดิ 

3. นักเรียน มีความซ่ือสัตย์สุจริต  
4. นักเรียนอยู่อย่างพอเพียง 

 5. นักเรียนมีมีจิตสาธารณะ  

6. นักเรียนมจีิตสำนึกเรื่องความ
ประหยดั และใช้ ทรัพยากรอย่าง
คุ้มค่า 

  

 



9.ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

1. นักเรียนมีความยึดมั่นในความซ่ือสัตย์ สุจริต อยู่อย่างพอเพียงและมีจิตสาธารณะ 

 2. นักเรียนได้พัฒนาทักษะกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ ด้วยกระบวนการเรียนรูท้ี่หลากหลาย และ สามารถนำ

กระบวนการคิดไปใช้ในชีวิตประจำวันได้  

3. นักเรียนรู้จักการอยู่ร่วมกัน การยอมรับฟังความคดิเห็นซึ่งกันและกัน การเคารพกฎระเบียบ ความมี วินัย คุณธรรม 

จริยธรรมในการดำรงตน และความมีน้ำใจ เอาใจใสต่อสังคมส่วนรวม นักเรียนมคีุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึง

ประสงค ์


