ชื่อโครงการ
แผนงาน
สนองกลยุทธ์ที่
มาตรฐานที่
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ลักษณะโครงการ
ระยะเวลาดาเนินการ

สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
การบริหารทั่วไป
5
2, 7, 8, 14, 15
นายสุรินทร์ ราชพัฒน์, นางสาวนงลักษณ์ ศรีทอง
โครงการต่อเนื่อง
มิถุนายน 2563 - เมษายน 2564
--------------------------------------------------------------------------------

1. หลักการและเหตุผล
เนื่องจากสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ทั้งทางด้านการสื่อสารเทคโนโลยีต่างๆ ซึ่งนอกจากจะ
ส่งผลกระทบผู้คนในเชิงบวก ในเชิงลบก็มีปรากฏการณ์ เช่นกัน เป็นต้นว่า ปัญหาทางเศรษฐกิจ ปัญหาแพร่ระบาด
ของยาเสพติด ปัญหาการแข่งขันในรูปแบบต่างๆ ปัญหาครอบครัวที่เกิดความทุกข์ ความวิตกกังวล ความเครียด มี
การปรับตัวที่ไม่เหมาะสม หรืออื่น ๆ ภาพความสาเร็จที่เกิดขึ้นจากการพัฒนานักเรียน นักศึกษาให้เป็นไปตาม
ความมุ่งหวังนั้น ต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทุกคน โดยเฉพาะบุคลากรทางการศึกษาทุกคนใน
สถานศึกษา ซึ่งมีครู อาจารย์ เป็นหลักสาคัญในการดาเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียน นักศึกษา ให้เติบโต
งดงามและสวยงาม และเป็นบุคคลที่มีคุณค่าของสังคม
การพัฒนานักเรียนนักศึกษา ให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพทั้งทางด้านร่างกาย และจิตใจ และสติปัญญา มี
ความรู้ ความสามารถและคุณธรรม จริยธรรม ดาเนินชีวิตที่เป็นสุข ตามที่สังคมมุ่งหวัง โดยผ่านกระบวนการทาง
การศึกษาทุกแห่ง ต้องดาเนินการจัดการศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่ต้องการให้เป็น คนเก่ง คนดี
มีความสุข นอกจากการดาเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษา ได้รับกระบวนการเรียนรู้แล้ว การ
ป้องกันและการช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา ต่างๆที่เกิดขึ้น จากปัจจัยเสี่ยงรอบสถานศึกษาที่มีพฤติกรรมไปเกี่ยวข้องกับ
ยาเสพติด ร้านเกม การพนัน หนีเรียน ทะเลาะวิวาท ก่ออาชญากรรม เป็นปัญหาสังคมที่ผู้ปกครอง ครู อาจารย์
ต้องเข้าไปช่วยเหลือและแก้ไขไม่ให้มีพฤติกรรมเสี่ยง
การดาเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ได้ดาเนินการมาอย่ างต่อเนื่อง
โดยใช้แนวคิดและหลักการของ “4 ประสาน 2 ค้า” ซึ่ง 4 ประสาน ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้แทน/ครู /
อาจารย์ ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนนักเรียน/นักศึกษา และส่วนของ 2 ค้า เดิมเป็นผู้แทนชุมชน แต่พื้นที่เสี่ยงเพิ่มมาก
ขึ้น จึงได้กาหนดใหม่ เพื่อให้บุคลากรสาคั ญที่จะเข้ามาช่วยสถานศึกษา ในการดาเนินงานสถานศึกษาสีขาว ได้แก่
ตารวจและพระสงฆ์ ซึ่งอยู่ในบริเวณท้องถิ่นและชุมชน ทั้งนี้เพื่อช่วยสถานศึกษาในการดาเนินงานให้มีมาตรการ
ป้องกันและการป้องปรามติดตามผู้จาหน่ายและผู้เสพและมาตรการความปลอดภัย เป็นการเพิ่มความมั่นใจให้ กับ
คณะกรรมการสถานศึกษาสีขาว ในการต่อสู้กับปัญหายาเสพติดและแหล่งอบายมุข รอบสถานศึกษา ดังนั้นเพื่อให้
สถานศึกษามีระบบการป้องกันที่เข้มแข็งและยั่งยืนจึงให้มีการดาเนินงาน 5 มาตรการ ได้แก่ มาตรการการป้องกัน
มาตรการค้นหา มาตรการรักษา มาตรการเฝ้าระวัง มาตรการบริหารจัดการ และกลยุทธ์ 4 ต้อง 2 ไม่ คือ ต้องมี
ยุทธศาสตร์ ต้องมีแผนงาน ต้องระบบข้อมูล ต้องมีเครือข่าย และ 2 ไม่ คือ ไม่ปกปิดข้อมูล ไม่ไล่ออก เป็นแนวทาง
ในการดาเนินงาน
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อลดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษาในสถานศึกษา และนอก
สถานศึกษา

2.2 เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการดาเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุขนอก
สถานศึกษาให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน
2.3 เป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่สถานศึกษาในการนาไปพัฒนาและสร้างระบบการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด อบายมุข ปัจจัยเสี่ยงรอบสถานศึกษาในทุกพื้นที่
3. เป้าหมาย
3.1 ด้านปริมาณ
- สถานศึกษาเข้าร่วมโครงการและรับการประเมินผลประจาปี เพื่อประกาศให้เป็นสถานศึกษาสี
ขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
- ผู้นาชุมชน ผู้นาท้องถิ่น ผู้นาทางศาสนา ในชุมชนทุกแห่งที่สถานศึกษาตั้งอยู่ในชุมชนให้การ
สนับสนุนส่งเสริมการดาเนินงานตามโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
3.2 ด้านคุณภาพ
- ผู้บริหารสถานศึกษา ครู อาจารย์ ผู้ปกครอง นักเรียนและนักศึกษา มีจิตสานึกร่วมกันในการ
ดูแล กลุ่มเสี่ยง กลุ่มเสพ กลุ่มติด และกลุ่มค้า เฝ้าระวังไม่ให้มีการแพร่ระบาดของ
ยาเสพติดและอบายมุข
- ผู้นาท้องถิ่น ผู้นาชุมชน มีจิตสาธารณะ รู้จักเสียสละ มีภาวการณ์เป็นผู้นาและผู้ตามที่ดี
4. กิจกรรมและวิธีดาเนินการ
ตามแนวทางการดาเนินงาน 5 มาตรการ กลยุทธ์ 4 ต้อง 2 ไม่ สถานศึกษาได้กาหนดแผนงานในแต่ละ
มาตรการดังนี้
4.1 มาตรการการป้องกัน เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้เชิงสร้างสรรค์ตามกลุ่มสนใจ หรือการบูรณา
การเข้าในเนื้อหาวิชาต่างๆ โดยการสอดแทรก ประกอบด้วยกิจกรรมและกาหนดระยะเวลาการดาเนินงาน ดังนี้
กิจกรรม
ระยะเวลาดาเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ
1) เพื่อนเตือนเพื่อน
มิ.ย.2563 – เม.ย.2564 นางวิยะดา อุทาทิศ
2) การเดินรณรงค์
มิ.ย.2563 – เม.ย.2564 นางสุมาลัย โคกพุ่ม
3) ธนาคารความดี
มิ.ย.2563 – เม.ย.2564 นางสุพรรณี ดีใหม่
4) กิจกรรมลานวัด ลานใจ ลานกีฬา
มิ.ย.2563 – เม.ย.2564 นายสุรินทร์ ราชพัฒน์
จัดตั้งชมนุมดนตรี จัดหาอุปกรณ์ ครูฝึก
นางอัญชลี มณีธร
จัดกิจกรรมการแข่งขันการเล่นดนตรี
นางสาวนงลักษณ์ ศรีทอง
ภายในและภายนอก
5) จัดอบรมลูกเสือต้านยาเสพติด
มิ.ย.2563 – เม.ย.2564 นางรายอง สุขสบาย
4.2 มาตรการค้นหา เป็นกิจกรรมที่สถานศึกษา ต้องจัดระบบการคัดกรอง จาแนกกลุ่มนักเรียน นักศึกษา
เพื่อไปสู่การบาบัดรักษาต่อไป ประกอบด้วย
กิจกรรม
ระยะเวลาดาเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ
- ภาคเรียนที่ 1/2563
มิ.ย.2563 – เม.ย.2564 นายสุรินทร์ ราชพัฒน์
- ภาคเรียนที่ 2/2563
นางรติมณีฐ์ ชัชวาลย์

4.3 มาตรการรักษา เป็นกิจกรรมที่ใช้กับผู้เรียนที่ติดสารเสพติด เพื่อจะลดจานวนผู้เสพหรือลดผลกระทบ
ที่จะเกิดแก่สถานศึกษา ครอบครัวและชุมชน ประกอบด้วย
กิจกรรม
การสร้างความตระหนักให้แก่ทุกฝ่ายใน
สถานศึกษา โดย
1) การประชุมผู้ปกครองเพื่อสร้างความรู้
ความเข้าใจพฤติกรรมของผู้เสพหรือผู้ติด
2) การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจพฤติกรรมของ
ผู้เสพหรือผู้ติด
3) การสร้างเครือข่ายผู้ปกครอง

ระยะเวลาดาเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ
มิ.ย.2563 – เม.ย. นางสุจินต์ ชมภูพื้น
2564
นางไพสิน พิชัย

4.4 มาตรการการเฝ้าระวัง เป็นกิจกรรมที่สถานศึกษาต้องจัดให้มีนักเรียน นักศึกษาแกนนา มีการ
จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน การจัดระเบียบและสารวจพื้นที่เสี่ยงรอบสถานศึกษา การขจัดปัจจัยเสี่ยงพื้นที่อับ
โดยจัดสภาพสิ่งแวดล้อมไม่ให้เอื้อต่อการไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
กิจกรรม
ระยะเวลาดาเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ
1) การแต่งตั้งคณะกรรมการด้านการ
มิ.ย.2563 – เม.ย. นายสุรินทร์ ราชพัฒน์
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดระดับ
2564
นางรติมณีฐ์ ชัชวาลย์
สถานศึกษา
นางสาวลลิตา ผางสง่า
2) การจัดทาแผนปฏิบัติงานด้านยาเสพติด
ประจาปีการศึกษา

5. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
เงินงบประมาณ
จานวน 5,000 บาท
ที่

กิจกรรมและรายการ

1 มาตรการการป้องกัน
1) เพื่อนเตือนเพื่อน
2) การเดินรณรงค์
3) ธนาคารความดี
4) กิจกรรมลานวัด ลานใจ ลานกีฬา
จัดตั้งชมนุมดนตรี จัดหาอุปกรณ์ ครู
ฝึก จัดกิจกรรมการแข่งขันการเล่น
ดนตรีภายในและภายนอก
5) จัดอบรมลูกเสือต้านยาเสพติด
2 มาตรการการค้นหา
การตรวจสอบสภาพการใช้สารเสพ
ติด ประจาภาคเรียน
- ภาคเรียนที่ 1/2563
- ภาคเรียนที่ 2/2563
3 มาตรการรักษา
การสร้างความตระหนักให้แก่ทุกฝ่าย
ในสถานศึกษา โดย
1) การประชุมผู้ปกครองเพื่อสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจพฤติกรรมของผู้
เสพหรือผู้ติด
2) การประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาเพื่อสร้างความรู้ความ
เข้าใจพฤติกรรมของผู้เสพหรือผู้ติด
3) การสร้างเครือข่ายผู้ปกครอง
4 มาตรการการเฝ้าระวัง
1) การแต่งตั้งคณะกรรมการด้านการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ระดับสถานศึกษา
2) การจัดทาแผนปฏิบัติงานด้านยา
เสพติดประจาปีการศึกษา

เงินงบประมาณ
ตอบ ใช้
วัสดุ
แทน สอย

รวม

รวม

เงินนอก
งบประมาณ

-

500
500
500
500

-

500
500
500
500

-

500
500
500
500

-

500

-

500

-

500

-

500

-

500

-

500

-

2,000

-

2,000

-

2,000

-

-

-

-

-

-

รวม

5,000

6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. โรงเรียนบ้านนาโคกจัดกิจกรรมปลูกฝัง
กิจกรรมป้องกัน และกิจกรรมขับเคลื่อนชุมชน
2. ร้อยละของนักเรียนที่ปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข
3. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง

วิธีการประเมิน
สังเกต
สอบถาม
สารวจจานวน
นักเรียน/ประเมินผล
สารวจ/สอบถาม
ความพึงพอใจ

เครื่องมือ
แบบสังเกต
แบบสอบถาม
แบบสารวจรายการ
แบบประเมิน
แบบสอบถามความ
พึงพอใจ

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1) นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านนาโคก มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตอาสา รู้จัก
เสียสละ ไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดและอบายมุข ดารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
2) โรงเรียนบ้านนาโคกมีระบบการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุขอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน

ชื่อโครงการ
แผนงาน
สนองกลยุทธ์ที่
มาตรฐานที่
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ลักษณะโครงการ
ระยะเวลาดาเนินการ

เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
“ป้องกันการทุจริต” (โรงเรียนสุจริต)
การบริหารทั่วไป
2
2, 7, 8, 14, 15
นางสุพรรณี ดีใหม่, นางสุจินต์ ชมภูพื้น, นางวิไลวรรณ พิมพ์มุข
โครงการต่อเนื่อง
มิถุนายน 2563 - เมษายน 2564
--------------------------------------------------------------------------------

1. หลักการและเหตุผล
ตามที่ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดทาโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “โรงเรียนสุจริต” เพื่อพัฒนาคุณลักษณะ 5 ประการ คือ กระบวนการคิด ความ
มีวินัย ความซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และการมีจิตสาธารณะ และจัดสรรงบประมาณเพื่อดาเนินการ
โครงการดังกล่าวบรรลุวัตถุประสงค์
โรงเรียนบ้านนาโคก สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ได้รับคัดเลือกให้เข้า
ร่วมโครงการดังกล่าว
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ มีความสุจริต
2.2 เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์ อยู่อย่างพอเพียง มีจิต
สาธารณะ มีคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต
2.3 เพื่อพัฒนาครู ผู้บริหาร นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา มีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต
3. เป้าหมาย
3.1 ด้านปริมาณ ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 100 ได้รับการพัฒนา
3.2 ด้านคุณภาพ การดาเนินโครงการโรงเรียนสุจริต เพื่อพัฒนาคุณลักษณะ 5 ประการ คือ
กระบวนการคิด ความมีวินัย ความซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และการมีจิตสาธารณะ
4. กิจกรรมและวิธีดาเนินการ
1. ประชุมวางแผนร่วมกับคณะครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มิ.ย.2563
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการตามโครงการ
มิ.ย.2563
3. ดาเนินการตามโครงการ
มิ.ย.2563-เม.ย.2564
3.1 จัดกิจกรรมปลูกฝัง
- ค่ายคุณธรรม ปลูกฝังความสุจริต
- สร้างรายได้จากแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- กิจกรรมจิตอาสา

- กิจกรรมออมทรัพย์
- กิจกรรมธนาคารความดี
3.2 จัดกิจกรรมป้องกัน
- ประกวดโครงงานคุณธรรมส่งเสริมความสุจริต
- สภานักเรียน
3.3 จัดกิจกรรมขับเคลื่อนชุมชน
- เดินรณรงค์ส่งเสริมความสุจริต
- เสียงตามสายในโรงเรียนและชุมชน
- เสียงสะท้อนความสุจริตจากลูกสู่พ่อ – แม่
4. ประเมินผลโครงการ
พ.ย.2563, เม.ย.2564
5. รายงานผลการดาเนินโครงการต่อผู้บริหารโรงเรียน/หน่วยงานต้นสังกัด พ.ย.2563, เม.ย.2564
5. ทรัพยากรที่ต้องการ
เงินงบประมาณ

จานวน 5,000 บาท

6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. โรงเรียนบ้านนาโคกจัดกิจกรรมปลูกฝัง
กิจกรรมป้องกัน และกิจกรรมขับเคลื่อนชุมชน
2. ร้อยละของแหล่งเรียนรู้ที่ได้รับการพัฒนา
3. ร้อยละของนักเรียนที่มีคุณลักษณะ 5
ประการตามที่ สพฐ. กาหนด
4. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง

วิธีการประเมิน
สังเกต
สอบถาม
สังเกต
สอบถาม
สารวจจานวน
นักเรียน
สารวจ/สอบถาม
ความพึงพอใจ

เครื่องมือ
แบบสังเกต
แบบสอบถาม
แบบสังเกต
แบบสอบถาม
แบบสารวจรายการ
แบบสอบถามความ
พึงพอใจ

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านนาโคก มีคุณลักษณะ 5 ประการ

ตามที่ สพฐ. กาหนด

โครงการ
แผนงาน
สนองกลยุทธ์ที่
มาตรฐานที่
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ลักษณะโครงการ
ระยะเวลาดาเนินการ

ประสานสัมพันธ์โรงเรียนกับชุมชน
การบริหารทั่วไป
5
9, 14
นางสุจินต์ ชมภูพื้น, นางไพสิน พิชัย
โครงการต่อเนื่อง
มิถุนายน 2563 – เมษายน 2564
------------------------------------------------------------------------

1. หลักการและเหตุ
โรงเรียนกับชุมชนนับว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด และจะต้องมีการประสานงานติดต่อ ช่วยเหลือซึ่ง
กันและกันเสมอ เพื่อเป็นการสร้างบรรยากาศแห่งความเป็นมิตร สร้างสัมพันธภาพความเข้าอกเข้าใจอันดี เพื่อ
ร่วมมือร่วมใจกันพัฒนาโรงเรียนให้เจริญก้าวหน้า และแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น
ด้วยถ้อยทีถ้อยอาศัย โดย
สันติวิธี การร่วมกันทากิจกรรมเนื่องในวันสาคัญต่างๆ นับเป็นวิธีการหนึ่งที่จะสร้างสัมพันธภาพอันดีงามดังกล่าวให้
เกิดขึ้น จึงได้จัดทาโครงการนี้ขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน
2.2 เพื่อให้ตระหนักถึงความสาคัญของวันสาคัญ รู้คุณค่าในการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมที่ดีงามของชุมชนให้คงอยู่ตราบนานเท่านาน
2.3 เพื่อให้โรงเรียนและชุมชนมีความเข้าอกเข้าใจกัน มีทัศนคติ และสัมพันธภาพที่ดี
ต่อกัน ร่วมมือร่วมใจกันพัฒนาโรงเรียนให้เจริญก้าวหน้า
1.1 เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับนักเรียน ส่งผลให้ระดับคุณภาพการศึกษา
ได้เกณฑ์มาตรฐาน
3. เป้าหมาย
3.1 ด้านปริมาณ โรงเรียนและชุมชนมีการประสานความร่วมมือกันอย่างน้อย ร้อยละ 90
3.2 ด้านคุณภาพ ครูและชุมชนมีทัศนคติที่ดีต่อกัน ประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนาโรงเรียนให้
เจริญก้าวหน้า และตระหนักถึงความสาคัญในวันสาคัญต่างๆ และรู้คุณค่าในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม
ของไทย ให้คงอยู่นานเท่านาน
4. กิจกรรมและวิธีดาเนินการ
4.1 ประชุมชี้แจงโครงการ
มิถุนายน 2563
4.2 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบโครงการ
มิถุนายน 2563
4.3 ดาเนินการตามโครงการ
มิถุนายน 2563 – เมษายน 2564
4.3.1 การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
4.3.2 การประชุมผู้ปกครองนักเรียน

4.3.3 การจัดทาสารประชาสัมพันธ์โรงเรียน
4.3.4 การเข้าร่วมกิจกรรมวันสาคัญ เช่น
- วันเข้าพรรษา
- วันแม่แห่งชาติ
- วันลอยกระทง
- วันพ่อแห่งชาติ
- วันขึ้นปีใหม่
- วันมาฆะบูชา
- วันประเพณีที่ชุมชนจัดขึ้น
4.4 ติดตามประเมินผล
พฤศจิกายน 2563 , เมษายน 2564
4.5 สรุปและรายงานผล
เมษายน 2563
5. ทรัพยากรที่ต้องการ
เงินงบประมาณ
จานวน 20,000 บาท แยกเป็น
- ค่าเหมาจ่ายอาหารจัดกิจกรรมวันแม่ 10,000 บาท
- ค่าเหมาจ่ายอาหารจัดกิจกรรมวันเด็ก 10,000 บาท
6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. ครู นักเรียนและชุมชนมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน
ให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ และร่วมแก้ไขปัญหาต่างๆ
2. โรงเรียนและชุมชนเห็นคุณค่าและรู้จักอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมที่ดีงามของท้องถิ่นและของชาติ
ให้คงอยู่นานเท่านาน

วิธีการประเมิน
1. สังเกต
2. สอบถาม
3. ดูผลการ
ปฏิบัติกิจกรรม

เครื่องมือที่ใช้
1. แบบบันทึกผล
การปฏิบัติกิจกรรม
2. แบบสอบถาม
3. แบบประเมินผล
การปฏิบัติกิจกรรม

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
โรงเรียนและชุมชนมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน ให้ความร่วมมือช่วยเหลือและร่วมกันแก้ไขปัญหา
ต่างๆ เพื่อพัฒนาโรงเรียนให้เจริญก้าวหน้า และเห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น และของชาติ
ตลอดจนร่วมกันสืบทอดอนุรักษ์ไว้ให้คงอยู่ตราบนานเท่านาน ตลอดปีการศึกษา 2563

โครงการ
แผนงาน
สนองกลยุทธ์ที่
มาตรฐานที่
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ลักษณะโครงการ
ระยะเวลาดาเนินการ

ส่งเสริมประชาธิปไตย
การบริหารทั่วไป
4
2, 3, 4, 6
นายสุรินทร์ ราชพัฒน์
โครงการต่อเนื่อง
มิถุนายน 2563 - เมษายน 2564
-----------------------------------------------------------------------------

1. หลักการและเหตุผล
ประเทศไทยปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
ประกอบกับปี
พุทธศักราช 2540 ประเทศไทยได้ประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ขึ้น
จึง
จาเป็นที่นักเรียนและประชาชนทั่วไปควรที่จะได้รับรู้สาระสาคัญในรัฐธรรมนูญฉบับนี้ กอปรกับเป็นการส่งเสริมให้
นักเรียนมีคารวะธรรม สามัคคีธรรม และปัญญาธรรม ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงได้จัดทาโครงการขึ้น
2. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อให้นักเรียนและประชาชนทั่วไปในท้องถิ่นมีคุณลักษณะตามวิถีประชาธิปไตย
1.2 เพื่อสนับสนุนให้คณะครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาประชาธิปไตยไปสู่ชุมชน
1.3 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีคารวะธรรม สามัคคีธรรม และปัญญาธรรม
3. เป้าหมาย
3.1 ด้านปริมาณ นักเรียนทุกคนมีคุณลักษณะวิถีชีวิตประชาธิปไตย
3.2 ด้านคุณภาพ คณะครูได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยสอดแทรกเนื้อหารัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ตลอดปีการศึกษา 2563 ส่งผลให้นักเรียนเป็นคนดี ดาเนินชีวิตตามวิถี
ประชาธิปไตย เป็นที่ต้องการและเป็นที่พึงประสงค์ของสังคม
4. กิจกรรมและวิธีดาเนินการ
4.1 ประชุมชี้แจงโครงการ
มิถุนายน 2563
4.2 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบโครงการ
มิถุนายน 2563
4.3 ดาเนินการตามโครงการ
มิถุนายน 2563 - เมษายน 2564
4.3.1 ครูเวรประจาวันให้ความรู้
มิถุนายน 2563 - เมษายน 2564
เกี่ยวกับกฎหมายรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540
(มาตรา 1,2,3,6, 30,43,54,66,67,68,69)
4.3.2 เลือกตั้งประธานนักเรียน
มิถุนายน 2563
4.3.3 แต่ละชั้นเลือกตัวแทนชั้น
มิถุนายน 2563
4.3.4 กิจกรรมแบ่งกลุ่มรับผิดชอบความสะอาด
มิ.ย. 2563 – เม.ย. 2564
4.3.5 ประชุมสภานักเรียนสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
ตลอดปีการศึกษา

4.3.6 รณรงค์เชิญชวนให้ชุมชนออกไปใช้สิทธิ์
อย่างน้อย
ออกเสียงเลือกตั้งในชุมชนเมื่อมีการเลือกตั้ง ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง
4.4 ติดตามประเมินผล
พฤศจิกายน 2563 , เมษายน 2563
4.5 สรุปและรายงานผล
เมษายน 2564
5. ทรัพยากรที่ต้องการ
งบประมาณค่าจัดซื้อวัสดุ จานวน 5,000 บาท
6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. นักเรียนร้อยละ 100 มีคุณลักษณะวิถีชีวิตประชาธิปไตย
มีคารวธรรม มีสามัคคีธรรม และมีปัญญาธรรม
2. นักเรียนร้อยละ 90 แต่ละชั้น มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย
รัฐธรรมนูญตามความเหมาะสมระดับชั้น
3. นักเรียนร้อยละ 100 เลือกตั้งประธานนักเรียน
4. มีการประชุมและมีหลักฐานการประชุมอย่างน้อย
เดือนละ 1 ครั้ง

วิธีการประเมิน
1. สังเกต
2. สอบถาม
3. ทดสอบ
4. ดูผลการปฏิบัติ
กิจกรรม

เครื่องมือที่ใช้
1. แบบบันทึกผลการ
ปฏิบัติกิจกรรม
2. แบบสอบถาม
3. แบบทดสอบ
4. แบบประเมินผล
การปฏิบัติกิจกรรม

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
คณะครู นักเรียน และประชาชนในท้องถิ่น มีความรู้ ความเข้าใจ และปฏิบัติตนตามวิถีชีวิตใน
ระบอบประชาธิปไตย โดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540

ชื่อโครงการ
แผนงาน
สนองกลยุทธ์ที่
มาตรฐานที่
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ลักษณะโครงการ
ระยะเวลาดาเนินการ

โรงเรียนคุณธรรม
การบริหารทั่วไป
5
2, 7, 8, 14, 15
นางวิยะดา อุทาทิศ, นางสาวสิตานันท์ ศรีชมพล
โครงการต่อเนื่อง
มิถุนายน 2563 - เมษายน 2564
--------------------------------------------------------------------------------

1. หลักการและเหตุผล
โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ เป็นการดาเนินงานเพื่อสืบสานพระราชปณิธานเดินตามรอยเบื้องพระยุคล
บาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ 10 ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง ศึกษาธิการ(มล.
ปนัดดา ดิศกุล) ดาเนินงานตามนโยบายภายใต้กรอบ กลยุทธ์ชาติเกี่ยวกับเรื่องคุณธรรม โดยร่วมมือกับสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในฐานะผู้รับผิดชอบการจัดการศึกษาสาหรับเยาวชนส่วนใหญ่ของประเทศให้
เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ อีกทั้งรับผิดชอบในการจัดการศึกษาเพื่อให้เยาวชนทุกคน มีความรู้ ความสามารถ
เป็นคนดี คนเก่งและมีความสุข ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ดังนั้นการพัฒนาคุณธรรมให้กับเยาวชนของ
ชาติจึงมีความจาเป็นมากจึงได้จัดทาโครงการ “โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ” ขึ้นเพื่อพัฒนาโรงเรียนในระดับ
การศึกษาขั้น พื้น ฐาน ให้ นั กเรี ย น ครู ผู้ บริห ารและบุคลากรทางการศึกษาทุก คนตระหนักรู้ เข้าใจและมี
กระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล และซึมซับคุณค่าแห่งคุณธรรมความดีอย่างเป็นธรรมชาติ
รูปแบบของโรงเรียนคุณธรรมนั้น เป็นเรื่องที่ไม่ซับซ้อนและทาได้ง่ายเป็นการลงทุนต่าแต่ได้กาไรมาก และ
สามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักเรียนได้จริง โดยหลักการของโรงเรียนคุ ณธรรมสามารถนาไปใช้ได้กับ
โรงเรียนทุกศาสนา ไม่ผูกขาดกับศาสนาใด เปรียบเสมือนเป็นคุณธรรมสากลที่ช่วยให้พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ใน
โรงเรียนลดลง และส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค์ เพิ่มขึ้น ด้วยเหตุผลและความสาคัญดังกล่าวโรงเรียน
บ้านนาโคก จึงได้จัดทาโครงการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ขึ้น เพื่อช่วยกันสร้างคนดีให้บ้านเมืองต่อไป
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้ผู้บริหาร ครู นักเรียน ตระหนักรู้ เข้าใจและมีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล
ซึมซับคุณค่าแห่งคุณธรรมความดีงามอย่างเป็นธรรมชาติสร้างความรู้สึกผิดชอบ ชั่วดีและภูมิใจในการทาดี
2.2 เพื่อให้ผู้บริหาร ครูและนักเรียนสร้างเครือข่ายชุมชนองค์กรแห่งคุณธรรม โดยขอความร่วมมือจาก
หน่วยงานและองค์กรที่ทางานด้านคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจนและมีความต่อเนื่อง
2.3 เพื่อให้ผู้บริหาร ครู เห็นตัวอย่างกระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมของโรงเรียนต้นแบบด้าน
คุณธรรม แล้วนามาปรับใช้พัฒนาในโรงเรียนอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน.

3. เป้าหมาย
ผลผลิต (Outputs)
1. ผู้บริหาร ครู และนักเรียน มีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามคุณลักษณะ
ของโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
2. ผู้บริหาร ครู และนักเรียน สามารถดาเนินงานพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมตามแนวทางมูลนิธิ
ยุวสถิรคุณ
ผลลัพธ์ (Outcomes)
ผู้บริหาร ครู และนักเรียนในโรงเรียนคุณธรรม มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้นาด้านคุณธรรม
ปลอดอบายมุข เป็นแบบอย่างได้
ผลกระทบ (Impacts)
ครู ผู้บริหารโรงเรียน และนักเรียน มีคุณธรรมด้าน ความพอเพียง ความกตัญญู ความซื่อสัตย์
สุจริต ความรับผิดชอบ และอุดมการณ์คุณธรรม
4. กิจกรรมและวิธีดาเนินการ
ที่ กิจกรรมหลัก

ระยะเวลา
ดาเนินการ

1 ประชุมสร้างความ
มิ.ย.2563
ตระหนัก
2 สร้างครูแกนนา/นักเรียน
มิ.ย.2563
แกนนา
3 จัดอบรม /ประชุม
ก.ค.-ส.ค.2563
4 จัดค่ายพัฒนาคุณธรรม
ก.ค.-ส.ค.2563
นักเรียน
5 ศึกษาดูงานโรงเรียน
พ.ย.-ธ.ค.2563
ต้นแบบด้านคุณธรรม
จริยธรรม
6 พัฒนานวัตกรรมการสร้าง พ.ย.63-ก.พ.64
เครือข่าย และการมี
ส่วนร่วม
7 นิเทศติดตาม
พ.ย.63,เม.ย.64
8 ประเมินผล
เม.ย.2564
รวม
-

งบประมาณ
ตอบ ใช้สอย วัสดุ
แทน
-

-

-

-

-

-

-

5,000

-

-

5,000

-

-

-

-

-

20,000

-

ผู้รับผิดชอบ
นางสุปราณี วิไลลักษณ์
นางวิยะดา อุทาทิศ
และคณะครูทุกคน

5. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
เงินงบประมาณ
จานวน 10,000 บาท
6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. โรงเรียนมีอุดมการณ์คุณธรรมในการพัฒนาใน
โรงเรียนคุณธรรม
2. โรงเรียนมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านความ
พอเพียง ความกตัญญู และความซื่อสัตย์สุจริตใน
โรงเรียนเพิ่มขึ้น
3. โรงเรียนมีองค์ความรู้ นวัตกรรมด้านคุณธรรม
จริยธรรม และบูรณาการไว้ในชั้นเรียน
4. โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านคุณธรรม

วิธีการประเมิน
นิเทศ ประเมิน
นิเทศ ประเมิน
นิเทศ ประเมิน
นิเทศ ประเมิน

เครื่องมือ
แบบนิเทศ
แบบประเมิน
แบบนิเทศ
แบบประเมิน
แบบนิเทศ
แบบประเมิน
แบบนิเทศ
แบบประเมิน

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 บุคลากร และนักเรียนทุกคนในโรงเรียนมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์เพิ่มขึ้นและพฤติกรรมที่ ไ ม่ พึง
ประสงค์ลดลง
7.2 โรงเรียนมีการดาเนินงานพัฒนาตามแนวทางของมูลนิธิยุวสถิรคุณอย่างมีประสิทธิภาพ

