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ช่ือโครงการ      ส�งเสริมคุณธรรม  เสริมสร�างวินัย  ต�านภัยยาเสพติด    
แผนงบประมาณ     แผนงานป�องกันและปราบปรามการทุจริต 
ผู�รับผิดชอบโครงการ     นายประวิช สินธุศิริ และครูสาระการเรียนรู�สังคมศึกษา  

ศาสนาและวัฒนธรรม 
สนองกลยุทธ� สพฐ.     ข�อ 2  
สนองมาตรฐานการศึกษา   ข�อ 1, 2, 6, 10  
ระยะเวลาดําเนินการ   16 พฤษภาคม  2556  ถึง  31  มีนาคม  2557 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
 

1.  หลักการและเหตุผล 
 ความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจอย�างรวดเร็ว  มีผลกระทบต�อวิถีชีวิตประชากรด�าน 
คุณภาพชีวิตอย�างมากมาย  นอกจากนี้ยังพบป:ญหาและปรากฏการณ>ทางสังคมท่ีสะท�อนให�เห็นถึงความ
เสื่อมถอยทางด�านจิตใจและจริยธรรมอย�างมาก  โดยเฉพาะอย�างยิ่งป:ญหาพฤติกรรมเบ่ียงแบนไปในทางท่ี
ไม�ดี  การประพฤติตนไม�เหมาะสมตามครรลองครองธรรมและค�านิยมท่ีดีงามของสังคม ขาดความรู�  ความ
เข�าใจในการปฏิบัติตนตามหลักธรรมคําสอนของศาสนา  ความมีระเบียบวินัย  เปEนเหตุทําให�เกิดผลกระทบ
ต�อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  การปกครองของครู  พ�อแม�และผู�ปกครอง  ซ่ึงเปEนป:ญหาสําคัญท่ีสุด
ต�อสังคมและประเทศชาติ  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  มีหน�าท่ีพัฒนาเยาวชนไทยให�
ได�รับการศึกษาอย�างท่ัวถึง  มีคุณภาพเปEนคนดี  คนเก�ง  มีความสุขและสามารถเรียนรู�อย�างต�อเนื่องตลอด
ชีวิต  การพัฒนาคุณธรรมของเด็กและเยาวชนไทย  จึงเปEนทางเลือกท่ีสําคัญท่ีสุดอย�างหนึ่ง 

โรงเรียนกาฬสินธุ>พิทยาสัย  จึงได�จัดโครงการส�งเสริมคุณธรรม  เสริมสร�างวินัย  ต�านภัยยาเสพติด   
เพ่ือพัฒนาคุณธรรม  และสร�างจิตสํานึกความเปEนไทย  เปEนการสร�างภูมิคุ�มกันให�กับเด็กใน “ภาวะวิกฤต” 
สภาพสังคม และเศรษฐกิจไทยในป:จจุบัน  รวมท้ังพัฒนาเด็กและเยาวชนให�เปEนพลเมืองท่ีมีคุณภาพ  นํามา
ซ่ึงความเจริญก�าวหน�า  และความม่ันคงของประเทศชาติในอนาคต 
 

2.  วัตถุประสงค� 
 2.1  เพ่ือให�นักเรียนได�ร�วมกิจกรรมฝLกปฏิบัติเก่ียวกับคุณธรรม  ระเบียบวินัย  และการมีจิตสํานึก
รักและเทิดทูนสถานบันหลักของชาติ  
 2.2  เพ่ือให�นักเรียนสามารถนําความรู�  และมีทักษะในการดําเนินชีวิตท่ีดีไปปฏิบัติตนห�างไกล              
สิ่งเสพติดในชีวิตประจําวันได� 
 

3.  เป/าหมาย 
3.1 เชิงปริมาณ 
     นักเรียนโรงเรียนกาฬสินธุ>พิทยาสัยทุกคน  ประจําปMการศึกษา 2556  
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3.2  เชิงคุณภาพ 

              นักเรียนโรงเรียนกาฬสินธุ>พิทยาสัยทุกคน ประจําปMการศึกษา 2556  มีคุณธรรม  ระเบียบวินัย 
ปฏิบัติตนห�างไกลสิ่งเสพติด  หลีกเลี่ยงอบายมุข  และมีค�านิยมอันพึงประสงค>ในระดับดีมาก 
 

4.  ข้ันตอนและวิธีดําเนินการ 
 โรงเรียนกาฬสินธุ>พิทยาสัย  กําหนดจัดกิจกรรมในระหว�างวันท่ี 16  พฤษภาคม  พ.ศ. 2556  ถึง  
วันท่ี 31  มีนาคม  พ.ศ. 2557  ณ  โรงเรียนกาฬสินธุ>พิทยาสัย  อําเภอเมืองกาฬสินธุ>  จังหวัดกาฬสินธุ>                     
มีข้ันตอนและวิธีดําเนินการ  ดังนี้ 
 4.1  ประชุมคณะกรรมการ ร�วมกันหาแนวทางเพ่ือพัฒนาเยาวชนไทยให�เปEนคนดี คนเก�ง  
มีความสุข  สามารถเรียนรู�อย�างต�อเนื่องตลอดชีวิตจึงจัดทําโครงการสร�างส�งเสริมคุณธรรม เสริมสร�างวินัย
ต�านภัยยาเสพติด  ข้ึน 

4.2  แต�งต้ังครูรับผิดชอบจัดทําโครงสร�างส�งเสริมคุณธรรม เสริมสร�างวินัย ต�านภัยยาเสพติด    
4.3  จัดทําโครงสร�างส�งเสริมคุณธรรม  เสริมสร�างวินัย ต�านภัยยาเสพติด  กําหนดวัตถุประสงค> 

กิจกรรม  ให�เหมาะสมสอดคล�องกับผู�เรียนและสภาพการเรียนรู� 
4.4  แต�งต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน 
4.5  แต�งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ  และประเมินผลโครงการ  
4.6  สรุป  ประเมินผล  รายงานโครงการ 

 

5.  งบประมาณ  (งบประมาณท่ีได�รับจัดสรร  215,880  บาท) 
     โดยใช�เงินงบประมาณจากหมวดเงินรายจ�าย ดังนี้ 
 5.1  เงินอุดหนุนรายหัว        -         บาท 
 5.2  เงินสนับสนุนค�าใช�จ�ายจัดการศึกษา  215,880  บาท 
  5.3  เงินรายได�สถานศึกษา    -         บาท 
     

กิจกรรมและรายละเอียดค�าใช�จ�ายงบประมาณ 

ท่ี กิจกรรม 
ลักษณะการจ�าย 

ระยะเวลาดําเนินการ หมายเหตุ 
งบบุคคล งบดําเนินงาน งบลงทุน 

1 
ชั้นประถมศึกษาปMท่ี 1  
- ค�ายคุณธรรมและจริยธรรม 

- 37,800 - 
16 พฤษภาคม 2556 

–              
31 มีนาคม 2557 

 

 

2 
ชั้นประถมศึกษาปMท่ี 2  
- ค�ายคุณธรรมนําพาพัฒนาชีวิต 

- 36,600 - 

3 
ชั้นประถมศึกษาปMท่ี 3  
- พัฒนาจิต นําชีวิตสู�ความสุข 

- 35,520 - 
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ท่ี กิจกรรม 
ลักษณะการจ�าย 

ระยะเวลาดําเนินการ หมายเหตุ 
งบบุคคล งบดําเนินงาน งบลงทุน 

4 
ชั้นประถมศึกษาปMท่ี 4 
- ส�งเสริมคุณธรรม เสริมสร�างวินัย 
ร�วมใจต�านยาเสพติด 

- 36,600 - 
  

5 
ชั้นประถมศึกษาปMท่ี 5  
- ค�ายจิตอาสาพัฒนาคุณธรรม 

- 36,840 - 16 พฤษภาคม 2556 
– 

31 มีนาคม 2557 
 
 

 

6 
สายชั้นประถมศึกษาปMท่ี 6 
- เสริมสร�างคุณธรรมและจริยธรรม
นักเรียน 

- 32,520 - 

รวมท้ังส้ิน - 215,880 - 
 (รายละเอียดใช�จ�ายงบประมาณ ถัวจ�ายทุกรายการตามจ�ายจริง) 
 

6.  การวัดและประเมินผล      
ตัวบ;งช้ีความสําเร็จ เครื่องมือวัด และประเมินผล วิธีวัด และประเมินผล 

1.นักเรียนมีคุณธรรม ระเบียบวินัย หลีกเลี่ยงยา 
เสพติด/อบายมุข และมีค�านิยมอันพึงประสงค> 
2.นักเรียนสามารถนําความรู� และมีทักษะในการ
ดําเนินชีวิตท่ีดีไปปฏิบัติตนในชีวิตประจําวันได� 

1. แบบสังเกตพฤติกรรม 
2. แบบสัมภาษณ> 
3. แบบสอบถาม 
 

1. การสังเกตพฤติกรรม 
2. การสัมภาษณ> 
3. การสอบถาม 

 

7.  ผลท่ีคาดว;าจะได�รับ 
 7.1  นักเรียนทุคนได�ร�วมกิจกรรมอบรมส�งเสริมคุณธรรม  เสริมสร�างวินัย  ร�วมใจต�านยาเสพติด  
 7.2  นักเรียนมีคุณธรรม  ระเบียบวินัย  และมีค�านิยมอันพึงประสงค>มากยิ่งข้ึน 
 7.3  นักเรียนสามารถนําความรู�และมีทักษะในการดําเนินชีวิตท่ีดีไปปฏิบัติในชีวิตประจําวันได� 
 

...................................................................................... 
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(ลงชื่อ)                             ผู�เสนอโครงการ  (ลงชื่อ)                               ผู�เสนอโครงการ 
                    (นายประวิช  สินธุศิริ)                                  (นางสุธิดา  ศรีโสภา) 

ตําแหน�ง  ครู  โรงเรียนกาฬสินธุ>พิทยาสัย          ตําแหน�ง  ครู  โรงเรียนกาฬสินธุ>พิทยาสัย 
 

(ลงชื่อ)                            ผู�เห็นชอบโครงการ 

              (นายนคร  ไผ�พูล) 
    ตําแหน�ง  รองผู�อํานวยการโรงเรียนกาฬสินธุ>พิทยาสัย 

 
(ลงชื่อ)           ผู�อนุมัติโครงการ 

     (นายพีรพงษ>  โลหะมาศ) 
              ตําแหน�ง  ผู�อํานวยการโรงเรียนกาฬสินธุ>พิทยาสัย 

 
 
 


