ชื่อโครงการ

พัฒนาการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม สู่โรงเรียนมาตรฐานสากล

ลักษณะโครงการ
 โครงการคงเดิม
 โครงการใหม่
 โครงการต่อเนื่อง ระยะที่......
สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นของ สพม.เขต 5  องค์กรเด่น  บุคลากรดี  นักเรียนดัง
สอดคล้องกับพันธกิจ  พัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก
ของโรงเรียน
 จัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานสากล
 บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนบนพื้นฐานความเป็นไทย
 จัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สอดคล้องกับ
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
มาตรฐานฯของ
และ มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
สถานศึกษา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชื่อผู้รับผิดชอบ
ครูศรีอนงค์ ลิ้มสมบูรณ์
โครงการ
ระยะเวลาดาเนินการ พฤศจิกายน 2562 ถึง กันยายน 2563

กิจกรรมที่ 8.11

กิจกรรมโรงเรียนสุจริต

1. หลักการและเหตุผล
เนื่องจาสภาพการณ์ทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยอนาคต 20 ปีข้างหน้า การทุจริตน่าจะทวี
ความรุนแรง ซับซ้อน และยากแก่การตรวจสอบมากยิ่งขึ้น อันเนื่องมาจากเทคโนโลยีสารสนเทศที่
ทันสมัยและก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของสังคมโลกและพลวัตของการทุจริตที่ผู้กระทาการทุจริตหาช่องทาง
การทุจริตที่ยากแก่การตรวจสอบมากยิ่งขึ้น แต่สภาวะทางสังคมที่ตื่นตัวต่อต้านและตรวจสอบการ
ทุจริตมากยิ่งขึ้น จึงอาจจะทาให้แนวโน้มการทุจริตลดลง ส่งผลให้กระบวนการป้องกันการทุจริตยิ่งทวี
ความสาคัญ โดยต้องพัฒนากระบวนการและรูปแบบของการป้องกันการทุจริตให้เท่าทันต่อพลวัตของ
การทุจริต เพื่อให้สามารถระงับยับยั้งการทุจริตได้อย่างเท่าทันไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อประเทศ
ควรมุ่งเน้นการพัฒนากลไกและกระบวนการป้องกันการทุจริตให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพใน
ทุกหน่วยของสังคมทั้งระดับบุคคลและระดับองค์กร โดยสร้างจิตสานึกและค่านิยมให้ทุกภาคส่วนตื่นตัว
และละอายต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ ส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคีองค์กรภาคเอกชน
ภาคประชาสังคม ชุมชนและประชาชน และเครือข่ายต่าง ๆ สอดส่องเฝ้าระวัง ให้ข้อมูลและร่วม
ตรวจสอบการดาเนินการของหน่วยงานภาครัฐตามความเหมาะสม โดยมีการวางมาตรการคุ้มครองพยาน
และผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันต่อปัญหาการทุจริตและสร้างพลังร่วมในการแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ พร้อมทั้งสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” มี
กิจกรรมของต้นกล้าความดี ของหายได้คืน และกิจกรรมกรรมใสซื่อมือสะอาด
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนแกนนาทุกคน เป็นแกนนาในการดาเนินกิจกรรมต้นกล้าความดี ของหาย
ได้คืน และกิจกรรมใสซื่อมือสะอาด เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนในแต่ละชั้นเรียน มีแบบอย่างในการ
ปฏิบัติตนอย่างถูกต้อง และแสดงออกถึงความเป็นต้นกล้าความดี ร้อยละ 85
2.2 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีจิตใจที่มีความซื่อสัตย์สุจริต ซื่อตรง ร้อยละ 85
3. เป้าหมาย
3.1 ด้านปริมาณ
3.1.1 นักเรียนแกนนามีความรักชาติ ได้เข้าร่วมกิจกรรมที่แสดงความรักชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ ซื่อสัตย์ สุจริต ร้อยละ 85
3.1.2 นักเรียนแต่ละชั้น มีแบบอย่างมีเป็นแกนนา ร้อยละ 85
3.1.3 นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา ทุกคนที่พบเงิน ของมีค่า ส่งคืนทรัพย์สินของมีค่า
ทุกครั้ง

3.2 ด้านคุณภาพ
3.2.1 นักเรียนแกนนาทุกคน สามารถออกถึง ความซื่อสัตย์ สุจริต ร้อยละ 85
3.2.2 นักเรียนแต่ละชั้นเรียน สามารถร่วมแสดงออกความซื่อสัตย์ สุจริต ร้อยละ 85
3.2.3 นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา มีการพบเงิน ของมีค่า คืนเจ้าของทุกครั้ง
4. สถานที่ดาเนินโรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” และบริเวณภายนอกโรงเรียน
5. ขั้นตอนการดาเนินงาน
จาแนกตามขั้นตอนการดาเนินงานของกิจกรรมตามรายละเอียด ดังนี้
รายการ/ภารกิจ/คาชี้แจง
ในการใช้งบประมาณ

จาแนกตามลักษณะการใช้จ่าย (บาท)
ค่าใช้สอย

ค่าครุภัณฑ์

ค่าวัสดุ

รวม

ระยะเวลาปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ

ขั้นเตรียมการ รับสมัคร
นักเรียนแกนนาโดยมีสภา
นักเรียนเป็นแกนนา

พฤศจิกายน
2562

ครูศรีอนงค์
ลิ้มสมบูรณ์

ขั้นดาเนินการ
-แต่งตั้ง ประชุมคณะทางาน
โดยมีสภานักเรียนเป็นแกน
นา
-ดาเนินตามโครงการ

ธันวาคม 2562

ครูศรีอนงค์

ดาเนินการจัดซื้อวัสดุ
ครุภัณฑ์ให้เป็นไปตาม
ระเบียบพัสดุ

ลิ้มสมบูรณ์

1,000

ส.ค. 2563

ลิ้มสมบูรณ์

ขั้นติดตามและประเมินผล
สรุปผลบัญชีนักเรียนที่พบ
ทรัพย์สิน ของมีค่า แล้ว
ประกาศหาเจ้าของ
รวม

ครูศรีอนงค์

ก.ย. 2563

ครูศรีอนงค์
ลิ้มสมบูรณ์

1,000

1,000

6. การประเมินผล
ตัวชี้วัด

วิธีการวัดและประเมินผล

เครื่องมือที่ใช้วัด/ประเมินผล

เป้าหมายด้านปริมาณ
นักเรียนแกนนาทุกคนที่เป็นสภา
นักเรียน

ทะเบียนรับ ทรัพย์สิน ของมีค่า
ประจาปี 2563

นักเรียนแต่ละชั้นเรียน หรือนักเรียน
ทะเบียนรับ ทรัพย์สิน ของมีค่า
ตัวแทนห้องเรียน และนักเรียนที่พบ ประจาปี 2563
ของมีค่า และส่งคืนเจ้าของ

บัญชีชื่อนักเรียน ตามทะเบียนรับ
ทรัพย์สิน ของมีค่า ประจาปี 2563
บัญชีชื่อนักเรียน ตามทะเบียนรับ
ทรัพย์สิน ของมีค่า ประจาปี 2563

เป้าหมายด้านคุณภาพ
1.นักเรียนแกนนาซึ่งเป็นนักเรียน
สภา และนักเรียนตัวแทนห้องเรียน
พร้อมนักเรียนที่พบทรัพย์สิน ของมี
ค่า คืนเจ้าของทุกท่าน

ทะเบียนรับ ทรัพย์สิน ของมีค่า
ประจาปี 2563

ทะเบียนรับ ทรัพย์สิน ของมีค่า
ประจาปี 2563

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา มีคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต ร้อยละ 85
7.2 นักเรียนมีความซื่อสัตย์สุจริต มีทักษะทางานร่วมกับผู้อนื่ ได้
ลงชื่อ .............ศรีอนงค์....ลิม้ สมบูรณ์.................. ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นางศรีอนงค์ ลิ้มสมบูรณ์)
ลงชื่อ ...........อาภาพร วรรณสุนธยา.................... ผู้อนุมัติโครงการ
(นางสาวอาภาพร วรรณสุนธยา)
ผู้อานวยการโรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี”

ใบรายการวัสดุ-อุปกรณ์ประกอบกิจกรรมตามโครงการ ประจาปีงบประมาณ 2563
(ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 และภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562)
 ภาคเรียนที่ 2 : ไตรมาสที่ 1-2 ปีงบประมาณ 2562 ( ต.ค. 2561 – มี.ค. 2562 )
 ภาคเรียนที่ 1 : ไตรมาสที่ 3-4 ปีงบประมาณ 2562 ( เม.ย. 2562 – ก.ย. 2562)
ชื่อกิจกรรม โครงงานอาชีพ โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรมสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล รหัสโครงการ 8
ผู้รับผิดชอบ

นางศรีอนงค์ ลิ้มสมบูรณ์

ระยะเวลาดาเนินการเริ่มต้น ตุลาคม 2562 เวลาสิ้นสุด
ลาดับ
ที่

กันยายน 2563

ราคา

รายการ

ต่อหน่วย

จานวน

ราคา

1

ป้ายโครงงานคุณธรรม

900

1

900

2

ปกสี

100

1 รีม

100

รวมทั้งสิ้น

ลงชื่อ……………………………..…………..ผู้เสนอโครงการ
(นางศรีอนงค์ ลิ้มสมบูรณ์)

ตาแหน่ง ครู

หมายเหตุ

