คานา
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง(ราษฎร์สามัคคี) ประจาปี
พ.ศ. 2564 ดาเนินการภายใต้โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โครงการ
สถานศึ ก ษาสี ข าวปลอดยาเสพติ ด และอบายมุ ข โครงการเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง โครงการการปลู ก ฝั ง วิ ถี
ประชาธิ ป ไตยโดยใช้ส ภานั กเรี ย น โครงการส่ งเสริมคุณธรรมจริย ธรรมเด็กปฐมวั ย เสริ มสร้างคุณธรรม
จริ ย ธรรม และธรรมาภิบ าล ในสถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ชาติว่าด้วยการป้องกัน และ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) และเป็นไปตามแนวทางการจัดทา งบประมาณใน
ลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประเด็นการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ภายใต้แนวทางหลัก 3 แนวทาง ประกอบด้วย 1) สร้างจิตสานึก และปลูกฝังความ
ซื่อสัตย์สุจริต 2) สร้างกลไกป้องกันการทุจริต และ 3) เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง(ราษฎร์สามัคคี) ประจาปี
พ.ศ. 2564 แสดง รายละเอียดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงาน
ของโรงเรียนบ้านหน้าควนลัง(ราษฎร์สามัคคี) ประจาปีงบประมาณ 2563 และยุทธศาสตร์ของแผนปฏิบัติ
การฯ การติดตาม ประเมินผล ความเชื่อมโยงของการ จัดทาแผน และข้อมูลชื่อโครงการ ตัวชี้วัดและค่า
เป้าหมาย และงบประมาณ

โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง(ราษฎร์สามัคคี)

โครงการโรงเรี ยนสุ จริ ตเรี ย กชื่อเต็ม โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” เกิดขึ้นตามนโยบายของรัฐบาลที่ตองการให้หน่วยงานในสังกัดรวมเป็นสวน
หนึ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติวาด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโดยสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) บูรณาการความร่วมมือกับสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแหงชาติ (สานักงาน ป.ป.ช.) ใน การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้เด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นอนาคตของ
ชาติให้มีคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียน สุจริต ประกอบด้วย 1) ทักษะกระบวนการคิด 2) มีวินัย 3)
ซื่อสัตย์สุจริต 4) อยู่อย่างพอเพียง และ 5) จิตสาธารณะ
คาปฏิญญาโรงเรียนสุจริต
คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอให้
คามั่นสัญญาต่อพันธกรณีในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ด้วยการขับเคลื่อนโครงการ โรงเรียนสุจริตดังนี้
1. เราจะร่วมกันป้องกันและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ
2. เราจะปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตให้เป็นวิถีชีวิตในโรงเรียนและชุมชน
3. เราจะสร้างเครือข่ายความซื่อสัตย์สุจริตระหว่างโรงเรียนและชุมชน
ให้เป็นรูปธรรมและมีความยั่งยืน ทั้งหมดนี้เพื่อธารงชาติไทย
ให้สถิตเสถียรสถาพร ตลอดจิรัฐติกาล

ปรัชญาโรงเรียน
ชุมชนหนุนนา คุณธรรมนาหน้า
วิชาการพัฒนา สถานศึกษาพอเพียง
วิสัยทัศน์
สิ่งแวดล้อมดี ผู้เรียน เก่ง ดี มีสุข ดารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ก้าวทันต่อการ เปลี่ยนแปลงของโลก
เอกลักษณ์ของโรงเรียน
สิ่งแวดล้อมดี
อัตลักษณ์ของโรงเรียน
ทักทาย ไหว้สวย

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสถานศึกษา
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2563
1.1 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของโรงเรียนบ้านหน้าควนลัง
(ราษฎร์สามัคคี) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในภาพรวมระดับประเทศ จากการประเมินสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 83.16 ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานอยู่ใน
ระดับ B (Good)
ปีงบประมาณ พศ.
2563

ผลคะแนน ITA
83.16

พัฒนาการ
B

1.2 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของโรงเรียนบ้านหน้าควนลัง (ราษฎร์
สามัคคี) เป็นรายตัวชี้วัด ซึ่งได้จากการ สารวจความคิดเห็นของครู และบุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนบ้าน
หน้าควนลัง(ราษฎร์สามัคคี) ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง (ราษฎร์สามัคคี)
และจากเอกสารหลักฐานการ เปิดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของโรงเรียนบ้านหน้าควนลัง(ราษฎร์สามัคคี)
เรียง ตามลาดับคะแนนได้ ดังนี้
ตัวชี้วัดที่
๑
3
5
6
8
4
7
2
9
10

ประเด็นตัวชี้วัด
การปฏิบัติหน้าที่
การใช้อานาจ
การแก้ไขปัญหาการทุจริต
คุณภาพการดาเนินงาน
การปรับปรุงการทางาน
การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
ประสิทธิภาพการสื่อสาร
การใช้งบประมาณ
การเปิดเผยข้อมูล
การป้องกันการทุจริต

คะแนน
98.14
97.20
94.26
89.60
89.53
89.17
87.73
85.52
80.57
62.50

ระดับ
Excellent
Excellent
Very good
Very good
Very good
Very good
Very good
Very good
good
pool

หมายเหตุ
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ไม่ผ่าน
ไม่ผ่าน

หมายเหตุ : คะแนนและระดับผลการประเมิน
AA
A
B
C
D
E
F

ระดับ
Excellent
Very Good
Good
Fair
Pool
Extremely pool
Fail

คะแนน
95.00 – 100
85.00 – 94.99
75.00 – 84.99
65.00 – 74.99
55.00 – 64.99
50.00 – 54.99
0 – 49.99

หมายเหตุ
ผ่าน
ผ่าน
ไม่ผ่าน
ไม่ผ่าน
ไม่ผ่าน
ไม่ผ่าน
ไม่ผ่าน

โครงการ
สนองกลยุทธ์ สพฐ.
สนองกลยุทธ์ สพป.สงขลา 2

สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
ข้อ 1. การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
ข้อ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
ตัวชี้วัดที่ 3 ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อม
สามารถรับมือ กับภัยคุกคามทุกรูปแบบ ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง
เช่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรงการคุกคาม ในชีวิตและทรัพย์สิน
การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่างๆ
สนองกลยุทธ์/ตัวชี้วัดโรงเรียน ข้อที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
ตัวชี้วัดที่ 3 ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อม
สามารถรับมือ กับภัยคุกคามทุกรูปแบบ ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง
เช่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรงการคุกคาม ในชีวิตและทรัพย์สิน
การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่างๆ
สนองมาตรฐานการศึกษา
มาตรฐานที่ 1 ประเด็นที่ 2
ลักษณะของโครงการ
 ต่อเนื่อง  ใหม่
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางสาวสุนันธา พัฒนดิเรกรัตน์
แผนงาน
งานบริหารทั่วไป
สถานที่ดาเนินการ
โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง (ราษฎร์สามัคคี)
ระยะเวลาดาเนินการ
๑ มิถุนายน 64 – 31 มีนาคม 65
.......................................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล
สถานการณ์ในปัจจุบันพบว่ามีการแพร่ระบาดของยาเสพติดอย่างกว้างขวางและรุนแรงมากขึ้น
ก่อให้เกิดความสูญเสียกับประเทศชาติหลายด้านด้วยกันทั้งด้านกาลังคน ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและ ด้าน
การเมืองการปกครอง รัฐบาลได้ตระหนักถึงสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นจึงได้มีการกาหนดนโยบายเร่งด่วน เพื่อจะลด
การระบาดและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยใช้กลยุทธ์ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ ร่วมกันแก้ไขปัญหา
เกี่ยวกับการแพร่ระบาดยาเสพติดภายในประเทศ รวมทั้งใช้มาตรการทางกฎหมาย อย่างเฉียบขาดกับผู้ที่
กระทาความผิดในการค้ายาเสพติดและผู้เสพยาเสพติด
ผลกระทบจากปัญหาสารเสพติด ทาให้เกิดความ
เสียหายทั้งต่อตัวผู้เสพ ครอบครัว สังคม เศรษฐกิจและประเทศชาติ ซึง่ การพัฒนาเยาวชนให้มีคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ เป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ มีคุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมในการดารงชีวิต
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ห่างไกลจากยาเสพติด สื่อลามกอนาจาร เกมออนไลน์ และการ
ทะเลาะวิวาท
ซึ่งเป็นพฤติกรรมเบี่ยงเบนที่สังคมไม่ยอมรับ ถือเป็นกลยุทธ์ที่สาคัญตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการที่กาหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งดาเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด
และอบายมุข
โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง(ราษฎร์สามัคคี) ตั้งอยู่ในบริเวณชุมชนที่มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดและ
อบายมุข โรงเรียนได้ตระหนักและเห็นความสาคัญของการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงกาหนดให้มี
โครงการสถานศึกษาปลอดยาเสพติดและอบายมุข ขึ้น

2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อปลูกฝังให้ผู้เรียนรู้จักวิธีป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจาร
และปัจจัยเสี่ยง ไม่ก่อเหตุทะเลาะวิวาท หลีกเลี่ยงจนเองจาก อบายมุข
2.2 เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถรับมือ กับภัยคุกคามทุกรูปแบบ ที่
มีผลกระทบต่อความมั่นคง เช่นภัยจากยาเสพติด ความรุนแรงการคุกคาม ในชีวิตและทรัพย์สิน การค้ามนุษย์
อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่างๆ
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ (Outputs)
นักเรียนโรงเรียนบ้านหน้าควนลัง (ราษฎร์สามัคคี) ทุกคนได้รับการจัดกิจกรรมเพื่อป้องกัน
เฝ้าระวัง ค้นหา และแก้ปัญหา สิ่งเสพติดให้โทษ สื่อลามกอนาจารและปัจจัยเสี่ยง ทะเลาะวิวาท และ
อบายมุข
3.2 เชิงคุณภาพ (Outcomes)
3.2.1 นักเรียนรู้จักวิธีป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจาร
และปัจจัยเสี่ยง ไม่ก่อเหตุทะเลาะวิวาท หลีกเลี่ยงตนเองจากอบายมุข
3.2.2 นักเรียนปลอดจากยาเสพติด สื่อลามกอนาจาร การทะเลาะวิวาท และอบายมุข
4. กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินงาน
ใช้งบประมาณเงินอุดหนุนรายหัวประถมศึกษา จานวน 1,000 บาท
งบประมาณ
กิจกรรม/
ขั้นตอนการ
ดาเนินการ

งบ
บุคลากร

งบดาเนินงาน

ค่าจ้าง ค่าตอบแทน
ขั้นวางแผน
(plan)
1. ประชุม
วางแผนการ
ปฏิบัติงาน
2. แต่งตั้ง
คณะทางาน

งบลงทุน

ค่าใช้
สอย

ค่าวัสดุ

รวม

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

พ.ค. 64

นางสาวสุนันธา

พ.ค. 64

นางสาวสุนันธา

ค่า ปรับปรุง
ครุภัณฑ์ ต่อเติม

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

กิจกรรม/
ขั้นตอนการ
ดาเนินการ
3. ร่วมกัน
กาหนดปฏิทิน
การปฏิบัติงาน
ขั้นดาเนินงาน
(Do)
4. ดาเนินการ
ตามที่ปฏิทิน
กาหนด
4.1 กิจกรรม
ห้องเรียนสีขาว
4.2 กิจกรรม
ป้องกันยาเสพติด
ในโรงเรียน
4.3
กิจกรรมการ
รักษา (คลินิก
เสมารักษ์)
4.4 กิจกรรม
การเฝ้าระวังยา
เสพติดใน
โรงเรียน
(ตู้แดงเสมารักษ์)
4.5 กิจกรรม
การบูรณาการ
การเรียนรู้
4.6 กิจกรรม
การรายงานผ่าน
ระบบ NISPA
และระบบ
CATAT
4.7 กิจกรรม
โรงเรียนปลอด
บุหรี่
ขั้น ตรวจสอบ
(Check)

งบประมาณ

รวม

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,000

-

-

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

พ.ค. 64

นางสาวสุนันธา

1,000

มิ.ย.64 – นางสาวสุนันธา
มี.ค. 65
มิ.ย.64 – นางสาวสุนันธา
มี.ค. 65
มิ.ย.64 – นางสาวสุนันธา
มี.ค. 65
มิ.ย.64 – นางสาวสุนันธา
มี.ค. 65

มิ.ย.64 – นางสาวสุนันธา
มี.ค. 65
มิ.ย.64 – นางสาวสุนันธา
มี.ค. 65

มิ.ย.64 – นางสาวสุนันธา
มี.ค. 65
-

-

-

-

-

-

-

มิ.ย.64 –

ผู้อานวยการ

กิจกรรม/
ขั้นตอนการ
ดาเนินการ
5. นิเทศ ติดตาม
ผล ตรวจสอบ
การดาเนินงาน
ขั้นรายงาน
(Action)
6. ประเมินผล/
สรุป/รายงานผล
รวมเงินทั้งสิ้น

งบประมาณ

รวม

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,000

-

-

1,000

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

มี.ค. 65

โรงเรียน

มี.ค. 65 นางสาวสุนันธา

หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ
5. การประเมินผล

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

วิธีการประเมิน

ตัวชี้วัดผลผลิต
ร้อยละ 100 ของผู้เรียน รู้จักวิธีป้องกันตนเองจาก - สังเกตพฤติกรรมนักเรียน
สิ่งเสพติดให้โทษ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับสื่อลามก อนาจารและ

เครื่องมือ
-แบบสังเกตพฤติกรรม
นักเรียน

ปัจจัยเสี่ยง ไม่ก่อเหตุทะเลาะวิวาท หลีกเลี่ยงจนเอง
จาก อบายมุข
ตัวชี้วัดผลลัพธ์
ร้อยละ 100 ของนักเรียนปลอดจากยาเสพติด สื่อ
ลามกอนาจาร การทะเลาะวิวาท และอบายมุข

- ประเมินตามแบบการประเมิน
สถานศึกษาสีขาวและอบายมุข

-แบบประเมินตามแบบการ
ประเมินสถานศึกษาสีขาวและ
อบายมุข

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียนจักวิธีป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารและปัจจัยเสี่ยง
ไม่ก่อเหตุทะเลาะวิวาท หลีกเลี่ยงจนเองจาก อบายมุข
2. นักเรียนปลอดจากยาเสพติด สื่อลามกอนาจาร การทะเลาะวิวาท และอบายมุข

3. ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถรับมือ กับภัยคุกคามทุกรูปแบบ ที่มี
ผลกระทบต่อความมั่นคง เช่นภัยจากยาเสพติด ความรุนแรงการคุกคาม ในชีวิตและทรัพย์สิน การค้ามนุษย์
อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่างๆ
4. โรงเรียนเป็นสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข

ลงชื่อ
ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวสุนันธา พัฒนดิเรกรัตน์)
ตาแหน่ง ครู
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ลงชื่อ
ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางวัชรี พิพัฒนวานิช)
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

ลงชื่อ
ผู้ตรวจสอบโครงการ
(นางสุนันทา ถาวรจิตร)
ตาแหน่ง ครู
เลขางานบริหารงานทั่วไป
ลงชื่อ

ผู้อนุมัติโครงการ
(ดร. เรวดี เชาวนาสัย)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหน้าควนลัง (ราษฎร์สามัคคี)

โครงการ
แผนงาน
สนองนโยบาย สพฐ.

การปลูกฝังวิถีประชาธิปไตยโดยใช้สภานักเรียน
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นโยบายที่ ๑ นโยบายด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์
และของชาติ ตัวชี้วัดข้อที่ ๒ ผู้เรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออก
ถึงการมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมืองมีหลักคิดที่ถูกต้องเป็นพลเมืองดีของชาติ
มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีคุณธรรม อัตลักษณ์
มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อื่น และสังคมโดยรวม
ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัยและรักษาศีลธรรม
สนองกลยุทธ์ สพป.สงขลา เขต 2 กลยุทธ์ที่ ๑ ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
ตัวชี้วัดที่ ๑ ผู้เรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ
ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข
ตัวชี้วัดที่ ๒ ผู้เรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดี ต่อบ้านเมืองมี
หลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึง
ประสงค์ มีคุณธรรม อัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสารับผิดชอบต่อ
ครอบครัว ผู้อื่นและสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี
มีวนิ ัย และรักษาศีลธรรม
สนองกลยุทธ์/ตัวชี้วัด รร. กลยุทธ์ที่ ๑ จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง ตัวชี้วัดที่ ๑, ๒
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่ 1 ประเด็นที่ 2
ลักษณะโครงการ
 ต่อเนื่อง  ใหม่
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายเกษม ตะลุง
แผนงาน
บริหารทั่วไป
สถานที่ดาเนินการ
โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง (ราษฎร์สามัคคี)
ระยะเวลาดาเนินการ 1 มิถุนายน ๒๕๖๔ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
.......................................................................................................................................................................
๑. หลักการและเหตุผล
สภานักเรียน เป็นกระบวนการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการทางานที่เป็นระบบและมีรูปแบบเชิง บริหาร
จัดการ เพื่อส่งเสริมความคิดในระบอบประชาธิปไตย และพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้นาของนักเรียน เป็นวิธีการ
เรียนรู้โดยการปฏิบัติจริงซึ่งสอดคล้องกับการปฏิรูปการศึกษา
เป็นกลไกสาคัญที่จะช่วยพัฒนานักเรียนให้
เติบโตเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมและประเทศชาติ รู้จักใช้สิทธิและหน้าที่ในทางที่ถูกต้อง มีความรับผิดชอบ
กล้าแสดงออกในทางที่ดี ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น เคารพในกฎกติกาและมติของสังคม และส่งเสริม
กิจกรรมที่จะสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กร

โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง(ราษฎร์สามัคคี)
ได้ตระหนักถึงความสาคัญของการพัฒนาผู้เรียนให้มี
ปัญญาธรรม สามัคคีธรรม และคารวะธรรมตามวิถีประชาธิปไตย จึงได้จัดโครงการการปลูกฝังวิถีประชาธิปไตย
โดยใช้สภานักเรียนขึ้น
๒. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อปลูกฝังปัญญาธรรม สามัคคีธรรม และคารวะธรรมตามวิถีประชาธิปไตยให้แก่นักเรียน
๒.๒ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนนาหลักปัญญาธรรม สามัคคีธรรม และคารวะธรรมตามวิถีประชาธิปไตย
ไปใช้ในชีวิตประจาวัน
๓. เป้าหมาย
๓.๑ เชิงปริมาณ
นักเรียนร้อยละ 100 มีปัญญาธรรม สามัคคีธรรม และคารวะธรรมตามวิถีประชาธิปไตย
๓.๒ เชิงคุณภาพ
นักเรียนทุกคนสามารถนาหลักปัญญาธรรม สามัคคีธรรม และคารวะธรรมตามวิถี
ประชาธิปไตยไปใช้ในชีวิตประจาวัน
๔. วิธีดาเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ใช้งบประมาณเงินงบประมาณเงินรายหัวระดับประถมศึกษา จานวน ๓,๐๐๐ บาท
งบประมาณ
กิจกรรม/
ขั้นตอนการ
ดาเนินงาน

งบ
บุคลากร
ค่าจ้าง

1. ประชุม
วางแผนการ
ปฏิบัติงาน
2. แต่งตั้ง
คณะทางาน
3. ร่วมกัน
กาหนดปฏิทิน
การปฏิบัติงาน
4. ดาเนินการ
ตามที่ปฏิทิน
กาหนด

งบดาเนินงาน
ค่า
ตอบ
แทน

ค่า
ใช้
สอย

งบลงทุน

ค่าวัสดุ

ค่า
ครุภัณ
ฑ์

รวม

ปรับ
ปรุง
ต่อ
เติม

ระยะ
เวลา

ผู้รับผิดชอบ

นายเกษม
-

-

-

-

-

-

พ.ค. 64

-

-

-

-

-

-

พ.ค. 64

นายเกษม
นายเกษม

-

-

-

-

-

-

พ.ค. 64

กิจกรรม/
ขั้นตอนการ
ดาเนินงาน
๔.๑ รับสมัคร
และเลือกตั้ง
คณะกรรมการ
สภานักเรียน
๔.๒ แต่งตั้ง
คณะกรรมการ
สภานักเรียน
๔.๓ ดาเนินงาน
ตามกิจกรรม
คณะกรรมการ
สภานักเรียน
- บันทึกการทา
ความดีรักษาสิ่ง
แวดล้อม
- บันทึกการมา
โรงเรียนสาย
- บันทึกการพูด
หน้าเสาธง
- บันทึก
พฤติกรรม
นักเรียน
๔.๔ ประชุม
สามัญสภา
นักเรียนเดือน
ละ ๑ ครั้ง
๔.๕ สภาพี่สู่
สภาน้อง
5. นิเทศ
ติดตามผล
ตรวจสอบการ
ดาเนินงาน
6.ประเมินผล/
สรุป/รายงาน
ผล

งบประมาณ

รวม

-

-

-

500

-

-

500

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,000

-

-

-

-

-

1,000

-

-

-

-

-

-

-

-

500

ระยะ
เวลา

ผู้รับผิดชอบ

มิ.ย.64 นายเกษม
–
และคณะครู
มี.ค. 65
มิ.ย.64
– มี.ค.
65
มิ.ย.64
– มี.ค.
65

นายเกษม
และคณะครู

1,000

มิ.ย.64
– มี.ค.
65

นายเกษม
และคณะครู

-

1,000

มี.ค. 65 นายเกษม
และคณะครู

-

-

-

-

-

500

นายเกษม
และคณะครู

มิ.ย.64
– มี.ค. ผู้อานวยการโรงเรียน
65
มี.ค. 65 นายเกษม

กิจกรรม/
ขั้นตอนการ
ดาเนินงาน

งบประมาณ

รวมเงินทั้งสิ้น

-

-

-

3,000

ระยะ
เวลา

รวม
-

-

ผู้รับผิดชอบ

3,000

หมายเหตุ ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ
๕. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ

วิธีการประเมิน

เครื่องมือ

ผลผลิต
นักเรียนร้อยละ 100 มีปัญญาธรรม สามัคคี - ประเมินพฤติกรรม
ธรรม และคารวะธรรมตามวิถีประชาธิปไตย
ผลลัพธ์
นักเรียนร้อยละ 100 สามารถนาหลักปัญญา
ธรรมสามัคคีธรรม และคารวะธรรมตามวิถีประชาธิปไตย - ประเมินพฤติกรรม
ไปใช้ในชีวิตประจาวันได้อยู่ในระดับมากขึ้นไป

- แบบประเมินพฤติกรรม

- แบบประเมินพฤติกรรม

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
6.1 นักเรียนทุกคนมีปัญญาธรรม สามัคคีธรรม และคารวะธรรมตามวิถีประชาธิปไตย
6.2 นักเรียนทุกคนสามารถนาหลักปัญญาธรรม สามัคคีธรรม และคารวะธรรมตามวิถีประชาธิปไตย
ไปใช้ในชีวิตประจาวันได้

ลงชื่อ

ผู้เสนอโครงการ

( นายเกษม ตะลุง)
ตาแหน่ง ครู
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ลงชื่อ
ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางวัชรี พิพัฒนวานิช)
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

ลงชื่อ

ผู้ตรวจสอบโครงการ

(นางสุนันทา ถาวรจิตร)
ตาแหน่ง ครู
เลขางานบริหารงานทั่วไป
ลงชื่อ

ผู้อนุมัติโครงการ
(ดร. เรวดี เชาวนาสัย)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหน้าควนลัง (ราษฎร์สามัคคี)

โครงการ
แผนงาน
สนองนโยบาย สพฐ.

เศรษฐกิจพอเพียง
งานบริหารทั่วไป
กลยุทธ์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
ตัวชี้วัดที่ 4 นักเรียนเรียนรู้จากแหลงเรียนรู้ มีการขยายผลแหล่งเรียนรู้
นักเรียน โรงเรียน ชุมชน เรียนรู้ด้านการลดใช้พลังงาน การจัดการขยะและ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ และตัวอย่างรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น โรงงานอุตสาหกรรมสีเขียว ฯลฯ
สนองกลยุทธ์สพป. สงขลา เขต 2
กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลเมืองดีของชาติและเป็นพลโลกที่ดี
ตัวชี้วัดที่ 4 ร้อยละของสถานศึกษาที่น้อมนาพระบรมราโชบายด้าน
การศึกษาของพระบาททสมเด็จปรเมนทร รามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิรลง
กรณ์ ฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไป
พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่กาหนดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต เพื่อสอดคล้องกับ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการเปลี่ยนแปลงของโลก
ตัวชี้วัดที่ 1 iร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีนโยบายและจัดกิจกรรมให้
ความรู้ที่ถูกต้อง สร้างจิตสานึก ด้านการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิง
แวดล้อม นาไปปฏิบัติใช้ที่บ้านและชุมชน เช่น การส่งเสริมอาชีพที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม การใช้สารเคมีจากปุ๋ยและยาฆ่าแมลง ฯลฯ ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและทันต่อการเปลี่ยนแปลงโลก
ตัวชี้วัดที่ 4 ร้อยละ 100 ของนักเรียน เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้มีการ
ขยายผลแหล่งเรียนรู้นักเรียน โรงเรียน ชุมชน เรียนรู้ดว้ ยการลดใช้พลังงาน
การจัดการขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ และตัวอย่าง
รูปแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น โรงงานอุตสาหกรรมสีเขียว
ตัวชี้วัดที่ 6 ร้อยละ 100 ของครูมีความคิดสร้างสรรค์ สามารถพัฒนาสื่อ
นวัตกรรมและดาเนินการจัดสร้างจิตสานึกด้านการผลิตและบริโภคที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงโลก
สนองกลยุทธ์โรงเรียน
กลยุทธ์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
ตัวชี้วัดที่ 4 ร้อยละ 100 ของครูและบุตคลากรทางการศึกษาที่น้อมนา
พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของของพระบาททสมเด็จปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิรลงกรณ์ ฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามที่กาหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตสอดคล้องกับตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และทันต่อการเปลี่ยนแปลงโลก
ตัวชีว้ ัดที่ 1 ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากรมีนโยบายจัดกิจกรรมให้
ความรู้ที่ถูกต้องสร้างจิตสานึกด้านการผลิตรูปแบบผลิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมนาไปใช้ปฏิบัติที่บ้านและชุมชน เช่นการส่งเสริมอาชีพที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม การลดใช้สารเคมีจากปุ๋ยและยาฆ่าแมลง ฯลฯ ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และทันต่อการเปลี่ยนแปลงโลก
ตัวชี้วัดที่ 4 ร้อยละ 100 ของนักเรียน เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้มีการขยายผล
แหล่งเรียนรู้นักเรียน โรงเรียน ชุมชน เรียนรู้ด้วยการลดใช้พลังงานการ
จัดการขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ และตัวอย่างรูปแบบ
ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น โรงงานอุตสาหกรรมสีเขียว ฯลฯ
ตัวชี้วัดที่ 6 ร้อยละ 100 ของครูของครูมีความคิดสร้างสรรค์ สามารถ
พัฒนาสื่อนวัตกรรมและดาเนินการจัดทางานวิจัยด้านการผลิตและบริโภคที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงโลก
ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
กลุ่ม / หน่วยงานที่รับผิดชอบ บริหารทั่วไป
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นายณัฐพล ไชยมะโณ
สถานที่ดาเนินการ
โรงเรือนของโรงเรียนบ้านหน้าควนลัง (ราษฏร์สามัคคี)
ระยะเวลาดาเนินการ
๑ มิถุนายน 256๔ - ๓๑ มีนาคม 256๕
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1. หลักการและเหตุผล
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่ชี้ถึงแนวการดารงอยู่ และปฏิบัติตนของประชาชน ในทุกระดับ
ตั้งแต่ระดับครอบครัว ชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนา และบริหารประเทศให้ดาเนินไปในทางสาย
กลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจให้ทันต่อยุคโลกาภิวัฒน์ ที่มีเป้าหมายมุ่งให้เกิดความสมดุลและ
พร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม โดยยึดหลักการ
ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุมกันในตัวที่ดี ภายใต้เงื่อนไข
ความรู้คู่คุณธรรม ที่ต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังในการนาวิชาการต่าง ๆ
มาใช้ในการวางแผนและการดาเนินการทุกขั้นตอน ตลอดจนเสริมสร้างจิตใจของคนทั้งชาติทุกระดับชั้น
ให้มีสานึกในคุณธรรม ความซื่อ สัตย์สุจริต และให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม ดาเนินชีวิตด้วยความอดทน
ความเพียร มีสติ ปัญญา และความรอบคอบพอเพียง และความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ
โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง (ราษฏร์สามัคคี) มีนโยบายปฏิรูปการศึกษา โดยยึดคุณธรรมนา
ความรู้ เห็นความสาคัญของหลักเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน จึงได้จัดทา
โครงการบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนรู้ขึ้น

2. วัตถุประสงค์
2 1 เพื่อจัดการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถ
นาไปใช้ในชีวิตได้
2.2 เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 นักเรียนทุกคนสามารถบอกวิธีการหรือขั้นตอนการปฏิบัติตามหลักการเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การเรียนรู้
3.1.2 นักเรียนได้มีผลผลิตจาหน่าย
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 นักเรียนร้อยละ 80 สามารถบอกวิธีการหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานได้
3.2.2 นักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียน
4. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
งบประมาณ
กิจกรรม/
ขั้นตอนการ
ดาเนินงาน

งบ
บุคลากร
ค่าจ้าง

งบดาเนินงาน
ค่า
ตอบ
แทน

ค่า
ใช้
สอย

งบลงทุน

ค่าวัสดุ

รวม

ปรับ
ค่า
ปรุง
ครุภัณฑ์ ต่อ
เติม

ระยะ
เวลา

ผู้รับผิดชอบ

1. ประชุม
วางแผน

-

-

-

-

-

-

2. แต่งตั้ง
คณะทางาน

-

-

-

-

-

-

ผอ,
พ.ค. 64 นายณัฐพล /
นายจรฤตย์
นายณัฐพล /
พ.ค. 64 นายจรฤตย์

-

นายณัฐพล /
พ.ค. 64 นายจรฤตย์

3. ร่วมกัน
กาหนดปฏิทิน
การปฏิบัติงาน
4. ดาเนินการ
ตามที่ปฏิทิน
จัดกิจกรรมให้

-

-

-

-

-

กิจกรรม/
ขั้นตอนการ
ดาเนินงาน
นักเรียนใน
กลุ่มเป้าหมาย
-กิจกรรม
กิจกรรมการเลี้ยง
ปลาดุก
-กิจกรรมการ
ปลูกผักปลอด
สารพิษ
5. นักเรียนนา
ผลผลิตออกสู่
ตลาดภายใน
โรงเรียน
6.ประเมินผล/
สรุป/รายงาน
ผล
รวมเงินทั้งสิ้น

งบประมาณ

รวม

ระยะ
เวลา

ผู้รับผิดชอบ

-

-

-

500

-

-

500

พ.ค. 64 นายณัฐพล /
นายจรฤตย์

-

-

-

500

-

-

500

พ.ค. 64 นายณัฐพล /
นายจรฤตย์

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

500

-

-

500

-

-

-

1,000

-

-

1,000

ตลอดปี
นายณัฐพล /
การ
นายจรฤตย์
ศึกษา
เม.ย. 65

นายณัฐพล /
นายจรฤตย์

หมายเหตุ ขอถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ
6. การติดตามประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ผลผลิต ( Output )
1. นักเรียนทุกคนสามารถบอกวิธีการหรือ
ขั้นตอนการปฏิบัติตามหลักการเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนรู้
2. นักเรียนได้มีผลผลิตจาหน่าย
ผลลัพธ์ (Outcomes)
1. นักเรียนร้อยละ 80 สามารถบอกวิธีการ
หรือขั้นตอนการปฏิบัติงานได้
2. นักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียน

วิธีการประเมิน

เครื่องมือ

- สังเกตพฤติกรรม

- แบบสังเกตพฤติกรรม

- บันทึกรายรับ-รายจ่าย

- แบบบันทึกรายรับ-รายจ่าย

- ประเมินความพึงพอใจ

- แบบประเมินความพึงพอใจ

-บันทึกรายรับ-รายจ่าย

- แบบบันทึกรายรับ-รายจ่าย

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 นักเรียนเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถ
นาไปใช้ในชีวิต
7.2 เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
7.3 นักเรียนมีจะมีผลิตภัณฑ์ออกจาหน่าย
7.4 นักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียน

ลงชื่อ
ผู้เสนอโครงการ
(นายณัฐพล ไชยมะโณ)
ตาแหน่ง ครู โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง(ราษฎร์สามัคคี)
สามัคคี)

ลงชื่อ

ผู้ตรวจสอบโครงการ
(นางสุนันทา ถาวรจิตร)
เลขางานบริหารงานทั่วไป

ลงชื่อ

ลงชื่อ
ผู้เสนอโครงการ
(นายจรกฤตย์ คณวัฒน์ธะนันท์)
ตาแหน่ง ครู โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง(ราษฎร์

ลงชื่อ
ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางวัชรี พิพัฒนวานิช)
หัวหน้างานบริหารทัว่ ไป

ผู้อนุมัติโครงการ
(ดร.เรวดี เชาวนาสัย)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหน้าควนลัง (ราษฎร์สามัคคี)

โครงการ
สนองนโยบาย สพฐ.

ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
นโยบายที่ ๑ นโยบายด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์
และของชาติ ตัวชี้วัดข้อที่ ๒ ผู้เรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออก
ถึงการมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมืองมีหลักคิดที่ถูกต้องเป็นพลเมืองดีของ
ชาติมีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีคุณธรรม อัตลักษณ์
มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อื่น และสังคม
โดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัยและรักษา
ศีลธรรม
สนองกลยุทธ์ สพป.สงขลา เขต ๒ กลยุทธ์ที่ ๑ ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง ตัวชี้วัดที่ ๑
ผู้เรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ
ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขตัวชี้วัดที่ ๒ ผู้เรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดี
ต่อบ้านเมืองมีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม
จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีคุณธรรม อัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ
มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อื่นและสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์
สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม
สนองกลยุทธ์/ตัวชี้วัด รร.
กลยุทธ์ที่ ๑ จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง ตัวชี้วัดที่ ๑, ๒
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่ 1 ประเด็นที่ 2
ลักษณะโครงการ
เป็นโครงการต่อเนื่อง
ผู้รับผิดชอบ
นางศิริลักษณ์ ลิขิตธาดาภัทร
กลุ่ม/หน่วยงานที่รับผิดชอบ
บริหารทั่วไป
สถานที่ดาเนินการ
โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง (ราษฎร์สามัคคี)
ระยะเวลาดาเนินการ
๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
.......................................................................................................................................................................
๑. หลักการและเหตุผล
พระราชบั ญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และแก้ไขปรับปรุง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้
กล่าวถึงความมุ่งหมายและหลักการจัดการศึกษาของชาติ เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งด้าน
ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข โรงเรียนซึ่งเป็น
หน่ ว ยงานที่มีห น้ าที่ในการจั ดการศึกษาให้ ส อดคล้ อ งกับความมุ่งหมายและหลั กการตามพระราชบัญญั ติ
การศึกษา

การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้กับนักเรียนจึงมีความจาเป็นที่ต้อง
ดาเนินการอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ เพื่อให้เด็กและเยาวชนของชาติเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ สามารถ
ดารงตนอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข ( ดี )
โรงเรี ย นบ้ า นหน้ าควนลั ง (ราษฎร์ ส ามัคคี ) ได้ต ระหนักและเห็ น ความส าคัญ ดังกล่ า ว จึ งจัด ให้ มี
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ขึ้น
๒. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ให้กับนักเรียนทุกคน
๓. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ (Out Puts)
๑. นักเรียนโรงเรียนบ้านหน้าควนลัง (ราษฎร์สามัคคี) ทุกคนได้รับการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
๒. โรงเรียนจัดกิจกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมให้กับนักเรียนทุกคนโดยแทรกกิจกรรมการเรียนรู้ทุก
กลุ่มสาระทั้งในและนอกห้องเรียน
เชิงคุณภาพ (Out Comes)
๑. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์เพิ่มขึ้น
๒. ผู้เรียนโรงเรียนบ้านหน้าควนลัง (ราษฎร์สามัคคี) ทุกคนได้รับการพัฒนาให้เป็นผู้มีคุณธรรม
จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ในทุกกิจกรรมตามที่โครงการกาหนด
๔. งบประมาณ
เงินอุดหนุนรายหัว ระดับประถม จานวน ๒,๐๐๐ บาท
เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
จานวน ๒๖,๙๗๘.๗๕ บาท
รวมทั้งสิ้น
จานวน ๒๘,๙๗๘.๗๕ บาท
๕. วิธีการดาเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
กิจกรรม/ขั้นตอน

๑. เขียน/เสนอ
โครงการเพื่ออนุมัติ
๒. ประชุมชี้แจง
รายละเอียดโครงการ
๓. ดาเนินการตาม

งบ
บุคลากร
ค่าจ้าง ค่าตอบ
แทน
-

งบประมาณ
งบดาเนินงาน
ค่าใช้
สอย
-

ค่าวัสดุ
-

งบลงทุน

รวม

ระยะ
เวลา

ผู้รับ
ผิดชอบ

ค่าครุ ปรับปรุ
ภัณฑ์ งต่อเติม
-

-

พ.ค.๖๔
พ.ค.๖๔

นางศิริลักษณ์
คณะทางาน
นางศิริลักษณ์
คณะทางาน

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

กิจกรรม/ขั้นตอน
งบ
บุคลากร
ค่าจ้าง ค่าตอบ
แทน
แผน
๓.๑ กิจกรรม
เสริมสร้างวินัย
นักเรียน
- การเข้าแถวรับ
บริการ
๓.๒ กิจกรรมบันทึก
ความดี

งบประมาณ
งบดาเนินงาน
ค่าใช้
สอย

รวม

งบลงทุน

ค่าวัสดุ

ระยะ
เวลา

ผู้รับ
ผิดชอบ

ค่าครุ ปรับปรุ
ภัณฑ์ งต่อเติม
พ.ค.๖๔ นางศิริลักษณ์
–มี.ค.๖๕ ครูประจาชั้น
ครูทุกคน

-

-

-

-

-

-

-

๓.๓ กิจกรรมออม
ทรัพย์

-

-

-

-

-

-

-

๓.๔ กิจกรรมไหว้ครู

-

-

-

๑,๐๐๐

-

-

๑,๐๐๐

๓.๕ กิจกรรมวัน
เฉลิมพระ
ชนมพรรษาของ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และสมเด็จพระราชินี
๓.๖ กิจกรรมวันแม่
วันพ่อแห่งชาติ
๓.๗ กิจกรรมวัน
สาคัญทางศาสนา
๓.๘ กิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติ
๓.๙ กิจกรรมร่วมวัน
สาคัญ/ประเพณีใน
ท้องถิ่น ชุมชน

-

-

-

๑,๐๐๐

-

-

๑,๐๐๐

-

-

-

๑,๐๐๐

-

-

๑,๐๐๐

-

-

-

๑,๐๐๐

-

-

๑,๐๐๐

-

-

-

2๑,๐๐๐

-

-

2๑,๐๐๐

-

-

-

2,๐๐๐

-

-

2,๐๐๐

พ.ค.๖๔
–มี.ค.
๖๕
พ.ค.๖๔
–มี.ค.
๖๕
มิ.ย.๖๔

นางศิริลักษณ์
ครูประจาชั้น
ครูทุกคน
นางนันทา
ครูประจาชั้น

นางศิริลักษณ์
คณะทางาน
ก.ค.๖๔ นางศิริลักษณ์
คณะทางาน

ส.ค.๖๔
ธ.ค.๖๓
พ.ค.๖๔
มี.ค.๖๕
ม.ค.๖๔

นางศิริลักษณ์
คณะทางาน
นางศิริลักษณ์
คณะทางาน
นางศิริลักษณ์
คณะทางาน
พ.ค.๖๔ นางศิริลักษณ์
มี.ค.๖๕ คณะทางาน

กิจกรรม/ขั้นตอน

๔. กิจกรรม
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่
เกี่ยวข้องได้รับรู้
รับทราบ และการมี
ส่วนร่วม
๕. นิเทศ กากับ
ติดตาม
๖. สรุปรายงานผล
ตามโครงการ
รวมเงินทั้งสิ้น

งบ
บุคลากร
ค่าจ้าง ค่าตอบ
แทน
-

งบประมาณ
งบดาเนินงาน

รวม

งบลงทุน

ค่าใช้
สอย
-

ค่าวัสดุ
๑,๙๗๘.๗๕

ค่าครุ ปรับปรุ
ภัณฑ์ งต่อเติม
๑,๙๗๘.๗๕
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

๒๘,๙๗๘.๗๕

๕. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ตัวชี้วัดผลผลิต
๑. ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เรียน ได้รับการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
๒. โรงเรียนจัดกิจกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้กับนักเรียนโดย
แทรกกิจกรรมการเรียนรู้ทุกสาระวิชา ทั้งในและนอกห้องเรียน

ระยะ
เวลา

ผู้รับ
ผิดชอบ

พ.ค.๖๔ น.ส.พิมพ์ชนก
มี.ค.๖๕ ครูประจาชั้น
ครูทุกคน

พ.ค.๖๔ นางศิริลักษณ์
มี.ค.๖๕ ครูประจาชั้น
ครูทุกคน
มี.ค.๖๕ นางศิริลักษณ์

๒๘,๙๗๘.๗๕

วิธีการประเมินผล

เครื่องมือ

- สังเกตพฤติกรรม /
- สารวจ
- สังเกตพฤติกรรม
- ทดสอบ

- แบบสังเกตพฤติกรรม - แบบ
สารวจ
- แบบสังเกตพฤติกรรม
- แบบทดสอบ

ตัวชี้วัดผลลัพธ์
๑. ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์เพิ่มขึ้น
- สอบถาม/
๒. ผู้เรียนโรงเรียนบ้านหน้าควนลัง(ราษฎร์สามัคคี) ทุกคนได้รับการ - สังเกต
พัฒนาให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ในทุก
กิจกรรมตามที่โครงการกาหนด
-สอบถาม
-สังเกต

- แบบสอบถาม/
- แบบสังเกต
-แบบสอบถาม
-แบบสังเกต

๖. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๖.๑ นักเรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
๖.๒ นักเรียนสามารถดารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข ยอมรับความเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก

ลงชื่อ
ผู้เสนอโครงการ
(นางศิริลักษณ์ ลิขิตธาดาภัทร)
ตาแหน่ง ครู
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ลงชื่อ

ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางวัชรี พิพัฒนวานิช)
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

ลงชื่อ
ผู้ตรวจสอบ
(นางสุนันทา ถาวรจิตร)
ตาแหน่ง ครู
เลขางานบริหารงานทั่วไป
ลงชื่อ
ผู้อนุมัติ
(ดร. เรวดี เชาวนาสัย)
ผู้อานวยการบ้านหน้าควนลัง (ราษฎร์สามัคคี)

โครงการ
สนองนโยบาย สพฐ.

ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเด็กปฐมวัย
นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์
และของชาติ
สนองกลยุทธ์ สพป.สข.2
กลยุทธ์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
สนองกลยุทธ์ / ตัวชี้วัด รร.
กลยุทธ์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละ 100 ของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออก
ถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละ 100 ของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึง
การมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดี
ของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยม ที่พึงประสงค์ มีคุณธรรม
อัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อื่น
และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต
มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม
ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ
และมีความพร้อมสามารถรับมือ กับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่มี
ผลกระทบต่อความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติดความรุนแรง การ
คุกคาม ในชีวิตและทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์
และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น
ตัวชี้วัดที่ 4 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่น้อมนาพระบรมราโชบาย ด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป พัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะ อันพึงประสงค์ตามที่กาหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดที่ 5 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่จัดบรรยากาศ
สิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนแสดงออกถึง
ความรักในสถาบันหลักของชาติยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดี
ต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้องเป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม
จริยธรรม
สนองมาตรฐานการศึกษา
มาตราฐานที่ 1 ประเด็นที่ 3
ลักษณะโครงการ
 ต่อเนื่อง  ใหม่
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางนิศากร ศรีรักษ์
แผนงาน
บริหารงานทั่วไป
สถานที่ดาเนินการ
โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง(ราษฎร์สามัคคึ)
ระยะเวลาดาเนินการ
๑ มิถุนายน 25๖4 – 31 มีนาคม 2565
.............................................................................................................................................................................

1. หลักการและเหตุผล
หลั กสู ตรการศึก ษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 เป็นการจัด ประสบการณ์ การเรี ยนรู้โ ดยยึ ด
หลักการอบรมเลี้ยงดูควบคู่กับการให้การศึกษา จุดมุ่งหมายที่สาคัญเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กทุกด้าน คือ
ด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ให้เหมาะสมกับวัย ความสามารถและความแตกต่างระหว่าง
บุคคล เพื่อให้เด็กแต่ละคนมีโอกาสพัฒนาตนเองตามลาดั บขั้นการพัฒนาการสูงสุดตามศักยภาพ และนาไปใช้
ในชีวิตประจาวันได้อย่างมีความสุข ตลอดจนให้เด็กมีมาตรฐานคุณลั กษณะพึงประสงค์ 12 ประการ คือ
ร่ างกายเติบ โตตามวัย สามารถใช้กล้ ามเนื้ อใหญ่และกล้ ามเนื้อเล็ กประสานสั มพันธ์ กัน มีสุ ขภาพจิตดี มี
คุณธรรม จริยธรรมรักการออกกาลัง กาย ช่วยเหลือตนเองได้เหมาะสมกับวัย รักธรรมชาติ ความเป็นไทย อยู่
ร่ว มกับ ผู้ อื่น ได้อย่ างมีความสุ ข ใช้ภาษาสื่ อสารได้เหมาะสมกับวัย มีความสามารถในการคิดแก้ปัญหา มี
ความคิดสร้างสรรค์ และมีทักษะในการแสวงหาความรู้ ตลอดจนอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุขและปฏิบัติตน
เป็นสมาชิกที่ดีของสังคมในระบอกประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง (ราษฎร์สามัคคี) ได้ตระหนักถึงความสาคัญของการส่งเสริม และปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เพื่อมุ่งเน้นการปลูกฝังจิตสานึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับคุณธรรม
จริยธรรม พัฒนานักเรียนให้เป็นคนดี มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา ตลอดจน
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงามของเด็กปฐมวัย
2.2 เพื่อให้เด็กปฐมวัยสามารถปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของโรงเรียนและชุมชน
3. เป้าหมาย
3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
3.1.1 เด็กปฐมวัยโรงเรียนบ้านหน้าควนลัง(ราษฎร์สามัคคี) ทุกคนได้รับการปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรม ตลอดปีการศึกษา 2564 ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 25๖4 – 31 มีนาคม 2565 ณ โรงเรียนบ้าน
หน้าควนลัง
3.1.2 เด็กปฐมวัยโรงเรียนบ้านหน้าควนลัง (ราษฎร์สามัคคี) ทุกคนปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
ของโรงเรียนและชุมชน
3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
3.2.1 เด็กปฐมวัยโรงเรียนบ้านหน้าควนลัง(ราษฎร์สามัคคี) ทุกคนได้รับการปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรมที่ดีงามมากยิ่งขึ้น
3.2.2 เด็กปฐมวัยโรงเรียนบ้านหน้าควนลัง(ราษฎร์สามัคคี) ทุกคนสามารถปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างที่ดีของโรงเรียนและชุมชนมากยิ่งขึ้น

4. กิจกรรมและการดาเนินงาน
กิจกรรม/ขั้นตอน
งบ
บุคลากร

งบประมาณ

รวม

งบดาเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

งบลงทุน

ค่าจ้าง

ค่าตอบ
แทน

ค่าใช้สอย

1.ประชุม
คณะทางาน

-

-

-

-

๒.จัดทาแผนงาน
โครงการ

-

-

-

-

-

1,000

3.ดาเนินตาม
กิจกรรม
3.1 กิจกรรม
ทักทายไหว้สวย

ระยะ
เวลา

ค่า
ค่า
วัสดุ ครุภัณฑ์
-

ปรับ
ปรุงต่อ
เติม
-

-

มิ.ย.64 นางนิศากร

-

-

-

-

มิ.ย.64 นางนิศากร

-

-

-

1,000

นางอาภา

7 มิ.ย.64
–
๕๙,200.๘๕ 31 มี.ค. นางนิศากร
65

3.2 กิจกรรมวัน
สาคัญ

-

-

๕๙,200.๘๕

-

-

-

3.3 กิจกรรม
ออมทรัพย์
4.ติดตามผลการ
ดาเนินกิจกรรม

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

มี.ค.65 นางนิศากร

5.ประเมิน สรุปผล
และรายงานการจัด
กิจกรรม
รวม

-

-

-

-

-

-

-

มี.ค.65 นางนิศากร

-

-

6๐,200.๘๕

-

-

-

หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ

6๐,200.
๘๕

ครูประจาชั้น

-

-

5. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ผลผลิต (OUTPUT)
- ร้อยละ 100 ของเด็กปฐมวัย ได้รับ
การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงาม
- ร้อยละ 100 ของเด็กปฐมวัยปฏิบัติ
ตนเป็นแบบอย่างที่ดีของโรงเรียนและ
ชุมชน
ผลลัพธ์ (OUTCOME)
- ร้อยละ 100 ของเด็กปฐมวัยทุกคน
ได้รับการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมมาก
ยิ่งขึ้น
- ร้อยละ 100 ของเด็กปฐมวัยทุกคน
สามารถปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของ
โรงเรียนและชุมชนมากยิ่ งขึ้น

วิธีการประเมิน
- การประเมินพฤติกรรมการ
ปฏิบัติตนของนักเรียน
- การประเมินพฤติกรรมการ
ปฏิบัติตนของนักเรียน

เครื่องมือที่ใช้ประเมิน
- แบบบันทึกการประเมิน
พฤติกรรมการปฏิบัติตน
ของนักเรียน
- แบบบันทึกการประเมิน
พฤติกรรมการปฏิบัติตน

- การประเมินคุณลักษณะอันพึง - แบบประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์
ประสงค์
- การประเมินคุณลักษณะอันพึง - แบบประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์
ประสงค์

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
6.1 เด็กปฐมวัยโรงเรียนบ้านหน้าควนลัง(ราษฎร์สามัคคี) ทุกคนได้รับการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมที่
ดีงามมากยิ่งขึ้น
6.2 เด็กปฐมวัยโรงเรียนบ้านหน้าควนลัง(ราษฎร์สามัคคี) ทุกคนสามารถปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
ของโรงเรียนและชุมชนมากยิ่งขึ้ น
ลงชื่อ
ผู้เสนอโครงการ
( นางนิศากร ศรีรักษ์ )
ตาแหน่ง ครู
ผู้รับผิดชอบโครงการ

ลงชื่อ
ผู้ตรวจสอบโครงการ
(นางสาวมารีนา ดอกา)
ตาแหน่ง ครู
เลขาระดับชั้นปฐมวัย

ลงชื่อ
ผู้เห็นชอบโครงการ
ลงชื่อ
ผู้อนุมัตโิ ครงการ
(นางวัชรี พิพัฒนวานิช)
(ดร.เรวดี เชาวนาสัย)
หัวหน้างานระดับปฐมวัย
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหน้าควนลัง (ราษฎร์สามัคคี)

