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ชื่อโครงการ
แผนงบประมาณ
ผูรับผิดชอบโครงการ

สงเสริมคุณธรรม เสริมสรางวินัย ตานภัยยาเสพติด
แผนงานปองกันและปราบปรามการทุจริต
นายประวิช สินธุศิริ และครูสาระการเรียนรูสังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
สนองกลยุทธ สพฐ.
ขอ 2
สนองมาตรฐานการศึกษา
ขอ 1, 2, 6, 10
ระยะเวลาดําเนินการ
16 พฤษภาคม 2556 ถึง 31 มีนาคม 2557
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1. หลักการและเหตุผล
ความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจอยางรวดเร็ว มีผลกระทบตอวิถีชีวิตประชากรดาน
คุณภาพชีวิตอยางมากมาย นอกจากนี้ยังพบป:ญหาและปรากฏการณ>ทางสังคมที่สะทอนใหเห็นถึงความ
เสื่อมถอยทางดานจิตใจและจริยธรรมอยางมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งป:ญหาพฤติกรรมเบี่ยงแบนไปในทางที่
ไมดี การประพฤติตนไมเหมาะสมตามครรลองครองธรรมและคานิยมที่ดีงามของสังคม ขาดความรู ความ
เขาใจในการปฏิบัติตนตามหลักธรรมคําสอนของศาสนา ความมีระเบียบวินัย เปEนเหตุทําใหเกิดผลกระทบ
ตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การปกครองของครู พอแมและผูปกครอง ซึ่งเปEนป:ญหาสําคัญที่สุด
ตอสังคมและประเทศชาติ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหนาที่พัฒนาเยาวชนไทยให
ไดรับการศึกษาอยางทั่วถึง มีคุณภาพเปEนคนดี คนเกง มีความสุขและสามารถเรียนรูอยางตอเนื่องตลอด
ชีวิต การพัฒนาคุณธรรมของเด็กและเยาวชนไทย จึงเปEนทางเลือกที่สําคัญที่สุดอยางหนึ่ง
โรงเรียนกาฬสินธุ>พิทยาสัย จึงไดจัดโครงการสงเสริมคุณธรรม เสริมสรางวินัย ตานภัยยาเสพติด
เพื่อพัฒนาคุณธรรม และสรางจิตสํานึกความเปEนไทย เปEนการสรางภูมิคุมกันใหกับเด็กใน “ภาวะวิกฤต”
สภาพสังคม และเศรษฐกิจไทยในป:จจุบัน รวมทั้งพัฒนาเด็กและเยาวชนใหเปEนพลเมืองที่มีคุณภาพ นํามา
ซึ่งความเจริญกาวหนา และความมั่นคงของประเทศชาติในอนาคต
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อใหนักเรียนไดรวมกิจกรรมฝLกปฏิบัติเกี่ยวกับคุณธรรม ระเบียบวินัย และการมีจิตสํานึก
รักและเทิดทูนสถานบันหลักของชาติ
2.2 เพื่อใหนักเรียนสามารถนําความรู และมีทักษะในการดําเนินชีวิตที่ดีไปปฏิบัติตนหางไกล
สิ่งเสพติดในชีวิตประจําวันได
3. เป/าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
นักเรียนโรงเรียนกาฬสินธุ>พิทยาสัยทุกคน ประจําปMการศึกษา 2556
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3.2 เชิงคุณภาพ
นักเรียนโรงเรียนกาฬสินธุ>พิทยาสัยทุกคน ประจําปMการศึกษา 2556 มีคุณธรรม ระเบียบวินัย
ปฏิบัติตนหางไกลสิ่งเสพติด หลีกเลี่ยงอบายมุข และมีคานิยมอันพึงประสงค>ในระดับดีมาก
4. ขั้นตอนและวิธีดําเนินการ
โรงเรียนกาฬสินธุ>พิทยาสัย กําหนดจัดกิจกรรมในระหวางวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ถึง
วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2557 ณ โรงเรียนกาฬสินธุ>พิทยาสัย อําเภอเมืองกาฬสินธุ> จังหวัดกาฬสินธุ>
มีขั้นตอนและวิธีดําเนินการ ดังนี้
4.1 ประชุมคณะกรรมการ รวมกันหาแนวทางเพื่อพัฒนาเยาวชนไทยใหเปEนคนดี คนเกง
มีความสุข สามารถเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิตจึงจัดทําโครงการสรางสงเสริมคุณธรรม เสริมสรางวินัย
ตานภัยยาเสพติด ขึ้น
4.2 แตงตั้งครูรับผิดชอบจัดทําโครงสรางสงเสริมคุณธรรม เสริมสรางวินัย ตานภัยยาเสพติด
4.3 จัดทําโครงสรางสงเสริมคุณธรรม เสริมสรางวินัย ตานภัยยาเสพติด กําหนดวัตถุประสงค>
กิจกรรม ใหเหมาะสมสอดคลองกับผูเรียนและสภาพการเรียนรู
4.4 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน
4.5 แตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ และประเมินผลโครงการ
4.6 สรุป ประเมินผล รายงานโครงการ
5. งบประมาณ (งบประมาณที่ไดรับจัดสรร 215,880 บาท)
โดยใชเงินงบประมาณจากหมวดเงินรายจาย ดังนี้
5.1 เงินอุดหนุนรายหัว
5.2 เงินสนับสนุนคาใชจายจัดการศึกษา
215,880
5.3 เงินรายไดสถานศึกษา
-

บาท
บาท
บาท

กิจกรรมและรายละเอียดคาใชจายงบประมาณ
ที่

กิจกรรม

ชั้นประถมศึกษาปMที่ 1
- คายคุณธรรมและจริยธรรม
ชั้นประถมศึกษาปMที่ 2
2
- คายคุณธรรมนําพาพัฒนาชีวิต
ชั้นประถมศึกษาปMที่ 3
3
- พัฒนาจิต นําชีวิตสูความสุข
1

ลักษณะการจาย
ระยะเวลาดําเนินการ หมายเหตุ
งบบุคคล งบดําเนินงาน งบลงทุน
-

37,800

-

-

36,600

-

-

35,520

-

16 พฤษภาคม 2556
–
31 มีนาคม 2557
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ที่

กิจกรรม

ลักษณะการจาย
ระยะเวลาดําเนินการ หมายเหตุ
งบบุคคล งบดําเนินงาน งบลงทุน

ชั้นประถมศึกษาปMที่ 4
4 - สงเสริมคุณธรรม เสริมสรางวินัย
36,600
รวมใจตานยาเสพติด
ชั้นประถมศึกษาปMที่ 5
5
36,840
- คายจิตอาสาพัฒนาคุณธรรม
สายชั้นประถมศึกษาปMที่ 6
6 - เสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม
32,520
นักเรียน
รวมทั้งสิ้น
215,880
(รายละเอียดใชจายงบประมาณ ถัวจายทุกรายการตามจายจริง)
6. การวัดและประเมินผล
ตัวบ;งชี้ความสําเร็จ
1.นักเรียนมีคุณธรรม ระเบียบวินัย หลีกเลี่ยงยา
เสพติด/อบายมุข และมีคานิยมอันพึงประสงค>
2.นักเรียนสามารถนําความรู และมีทักษะในการ
ดําเนินชีวิตที่ดีไปปฏิบัติตนในชีวิตประจําวันได

-

16 พฤษภาคม 2556
–
31 มีนาคม 2557

-

เครื่องมือวัด และประเมินผล
1. แบบสังเกตพฤติกรรม
2. แบบสัมภาษณ>
3. แบบสอบถาม

วิธีวัด และประเมินผล
1. การสังเกตพฤติกรรม
2. การสัมภาษณ>
3. การสอบถาม

7. ผลที่คาดว;าจะไดรับ
7.1 นักเรียนทุคนไดรวมกิจกรรมอบรมสงเสริมคุณธรรม เสริมสรางวินัย รวมใจตานยาเสพติด
7.2 นักเรียนมีคุณธรรม ระเบียบวินัย และมีคานิยมอันพึงประสงค>มากยิ่งขึ้น
7.3 นักเรียนสามารถนําความรูและมีทักษะในการดําเนินชีวิตที่ดีไปปฏิบัติในชีวิตประจําวันได
......................................................................................
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(ลงชื่อ)

ผูเสนอโครงการ (ลงชื่อ)

(นายประวิช สินธุศิริ)
ตําแหนง ครู โรงเรียนกาฬสินธุ>พิทยาสัย
(ลงชื่อ)

ผูเสนอโครงการ

(นางสุธิดา ศรีโสภา)
ตําแหนง ครู โรงเรียนกาฬสินธุ>พิทยาสัย
ผูเห็นชอบโครงการ

(นายนคร ไผพูล)
ตําแหนง รองผูอํานวยการโรงเรียนกาฬสินธุ>พิทยาสัย
(ลงชื่อ)

ผูอนุมัติโครงการ

(นายพีรพงษ> โลหะมาศ)
ตําแหนง ผูอํานวยการโรงเรียนกาฬสินธุ>พิทยาสัย

