รายงานผลการดาเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต
ปีงบประมาณ ๒๕61
ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต
ปีงบประมาณ ๒๕61
1. ผลการดาเนินงาน
อบรมโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต ประจาปี ๒๕61
ระดับ คปสอ.นาแก วันที่ ๒2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕61 ณ ห้องประชุมสานักงานสาธารณสุขอาเภอนาแก
ให้ความรู้หัวข้อ
-เรื่องการพัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของข้าราชการ และการให้
ความรู้ตามคู่มือการพัฒนาการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
-เรื่องการประเมินคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสหน่วยงานภาครัฐ ประจาปี ๒๕61
-เรื่องบรรยายให้ความรูห้ ัวข้อ“กฎหมายการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและปัญหา
ผลประโยชน์ทับซ้อน”
-เรื่องบรรยายให้ความรู้ หัวข้อ“วินัยและป้องกันการกระทาผิด”
2. ผลผลิต/ผลลัพธ์ และเป้าหมาย
-จานวนผู้เข้ารับการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติแก่ผบู้ ริหาร ใน สสอ/รพช./รพ.สต. 28 คน
-จานวนครั้งในการประกาศเจตจานงต่อต้านการทุจริต สร้างความโปร่งใสในการปฏิบัตริ าชการ 1 ครั้ง
-จานวนครั้งในการประเมินความพึงพอใจต่อผู้ใช้บริการสานักงานสาธารณสุขอาเภอนาแก 1 ครั้ง
-จานวนครั้งในการให้บริการและประชาสัมพันธ์ผลงานในหน่วยงาน 3 ครั้ง
-จานวนครั้งในการจัดเวทีประชาคมในการแสดงความคิดเห็นของประชาชนเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาใน
หน่วยงาน 1 ครั้ง
-จานวนหน่วยงานที่มีการจัดช่องทางให้ประชาชนสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้ ผ่านทางเว็บไซต์สานักงาน ตู้
แสดงความคิดเห็น และทาง facebook จานวน 20 แห่ง
-จานวนครั้งในการจัดวางระบบและติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน 1 ครั้ง
-จานวนข้าราชการในสังกัดได้รับอบรมความรู้ด้านระเบียบ กฎหมาย จานวน 32 คน
-จานวนครั้งในการจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน 2 ครั้ง
-จานวนเจ้าหน้าที่ได้รับการพัฒนาองคความรูทักษะ และขีดความสามารถในเชิงสหวิทยาการ 32 คน
ตัวชี้วัดผลลัพธ์
-ร้อยละผู้ทเี่ ข้ารับการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติแก่ผู้บริหาร ร้อยละ 100
-ร้อยละหน่วยงานทีจ่ ัดวางระบบ และติดตามประเมินระบบควบคุมภายในรอบที่ 1 ร้อยละ
100
-ร้อยละของข้าราชการในสังกัดได้รับความรู้ด้านระเบียบ กฎหมาย ร้อยละ 75
-ร้อยละของเจาหนาที่ได้พัฒนาองคความรูทักษะ และขีดความสามารถในเชิงสหวิทยาการในกระบวนการ
ปราบปรามการทุจริต ร้อยละ 70

3.งบประมาณโครงการ สนับสนุนจากสานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม ปีงบประมาณ ๒๕61
จานวน 4,000 บาท (สีพ่ ันบบาทถ้วน) รายละเอียดดังต่อไปนี้
๑.จัดอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติแก่ผู้บริหาร
-ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง และเครื่องดื่ม ผูเ้ ข้ารับการอบรม จานวน 20 คนๆ ละ 120 บาท
เป็นเงิน 2,400 บาท
2.จัดอบรมเพื่อพัฒนาองคความรูทักษะ และขีดความสามารถในเชิงสหวิทยาการใหแก่เจาหนาที่ใน
กระบวนการปราบปรามการทุจริต
-ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ผู้เข้ารับการพัฒนาองคความรูทักษะ จานวน 32 คนๆละ 50 บาท
เป็นเงิน 1,600 บาท
2. ผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด
2.1 การบรรลุตามวัตถุประสงค์
 บรรลุตามวัตถุประสงค์
 ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ เพราะ ...............................................................................................................
2.2 จานวนผู้เข้าร่วมใน แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 60 คน
3. การเบิกจ่ายงบประมาณ
งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ 4,000 บาท
งบประมาณเบิกจ่ายจริง
4,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 100
งบประมาณเหลือส่งคืนกองทุนฯ ................-.............. บาท คิดเป็นร้อยละ ..........-..................
4. ปัญหา/อุปสรรคในการดาเนินงาน
 ไม่มี
 มี
ปัญหา/อุปสรรค (ระบุ) ..................................................................................................
แนวทางการแก้ไข (ระบุ) ................................................................................................
ลงชื่อ ................................................................ ผู้รายงาน
(นายคานึง แก้วพิกุล)
ตาแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
วันที่-เดือน-พ.ศ. 28 กุมภาพันธ์ 2561

สรุปรายงานความพึงใจผลการดาเนินงาน
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการสร้างมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
-----------------

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ
ตารางที่ 1 จานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามข้อมูลทั่วไป
จานวน(คน)

(n = 62) ข้อมูลส่วนบุคคล
1. เพศ
หญิง
2. อายุ
อายุ 36 – 45 ปี
อายุ 46 – 55 ปี
อายุมากกว่า 55 ปีขึ้นไป

ชาย
20
อายุ 25 – 35 ปี
17
17
8

ร้อยละ
42

67.70
32.30

20

32.30
27.40
27.40
12.90

รายงานผลการดาเนินงาน
โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต
ปีงบประมาณ ๒๕61

สานักงานสาธารณสุขอาเภอนาแก

ก
บทนา
โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต เป็นโครงการที่มีการจัด
กิจกรรมที่มุ่งส่งเสริมและป้องปรามการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม
สาหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ขอบเขตการใช้ดุลยพินิจ การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และกฏหมาย
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็น
ความสาคัญ และความจาเป็นที่ควรดาเนินโครงการเช่นนี้อย่างต่อเนื่อง จึงได้จัดทาโครงการส่งเสริม
คุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต นี้อย่างต่อเนื่อง

งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พงึ ประสงค์

ข

คานา

การจัดทารายงานผลการดาเนินงานของงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 นี้ มีวัตถุเพื่อรายงานผลการดาเนินงานตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ในส่วนของกิจกรรมที่ได้ดาเนินการเรียบร้อยแล้วให้กับทางโรงเรียน
อันได้แก่ การเข้าค่ายคุณธรรมของนักเรียนทุกระดับชั้น การเรียนศีลธรรมและสอบธรรมศึกษา
สนามหลวง วันสาคัญทางศาสนา และวันสาคัญของโรงเรียน
งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการ
ดาเนินงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ฉบับ
นี้ จะยังประโยชน์แก่ทางโรงเรียนในการนาไปใช้เป็นแนวทางเพื่อพัฒนางานให้มีคุณภาพมากขึ้นต่อไป

งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พงึ ประสงค์

ค
สารบัญ
บทนา
คานา
สารบัญ
แบบประเมินผลการดาเนินงาน
สรุปผลการดาเนินงานตามวัตถุประสงค์
สรุปผลในภาพรวม

ก
ข
ค
1
2
6
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-โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พงึ ประสงค์
-เครื่องมือประเมิน ฯ/สรุปผลการดาเนินงาน
-ค่ายคุณธรรม

-กิจกรรมครูพระสอนศีลธรรม
-อบรมคุณธรรมและสวดมนต์ในคาบคุณธรรม
-กิจกรรมวันสาคัญทางศาสนา
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหา
-กิจกรรมวันกตัญญู
-กิจกรรมมอบเกียรติบัตรธรรมศึกษา
-ช่วยเหลือ สนับสนุน กิจกรรมอื่น ๆ

1
แบบประเมินผลการดาเนินงาน/โครงการ
โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม อ. สันป่าตอง จ. เชียงใหม่
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
รหัสโครงการ/กิจกรรม
34
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
ผู้รับผิดชอบ นางพรทิพย์ มูลประการ งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมฯ กลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน
ตอบสนองกลยุทธ์ของโรงเรียน ข้อ 2
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน : มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 – 2.4
งบประมาณ
ตั้งไว้
349,600
บาท จ่ายจริง
335,600
บาท
คงเหลือ
14,000
บาท เนื่องจากอยู่ในช่วงดาเนินการจัดซื้อวัสดุสานักงานส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม ฯ และงบประมาณครูพระสอนศีลธรรมจะเบิกใช้เดือนต่อเดือนตลอดปีการศึกษา
เกินงบที่ตั้งไว้ - บาท เนื่องจาก วิธีการติดตาม/เครื่องมือการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ติดตามการจัดสรรงบประมาณในกิจกรรม ตรวจสอบการใช้จ่ายให้อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ และใช้
แบบประเมินผลงาน เป็นเครื่องมือประเมินผลการปฏิบัตงิ าน

6
สรุปผลในภาพรวม
6.1 จุดเด่นของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมครัง้ นี้
กิจกรรมต่าง ๆ ในโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ยกเว้นกิจกรรมเข้าค่าย
คุณธรรม กิจกรรมครูพระสอนศีลธรรม กิจกรรมในคาบคุณธรรม ซึ่งเป็นกิจกรรมทีม่ ุ่งให้นกั เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม
และค่านิยมที่พงึ ประสงค์โดยตรงแล้ว ส่วนใหญ่มักเป็นกิจกรรมทีส่ อดแทรกในงานกิจกรรมของโรงเรียน เช่น กิจกรรม
วันแม่ - วันพ่อ กิจกรรมวันกตัญญู วันสถาปนาโรงเรียน กิจกรรมการถวายเทียนจานาพรรษา ฯลฯ และทุก ๆ งาน ทุก
ๆ กิจกรรมสาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี
6.2 ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมครัง้ ต่อไป
ควรจัดสรรงบประมาณสารองไว้ใช้ในการสนับสนุนกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและ
ค่านิยมที่พึงประสงค์ เนื่องจากมีกจิ กรรมที่ต้องเกี่ยวข้องและให้ความช่วยเหลือตลอดปี

ลงชื่อ.................................................
(นางพรทิพย์ มูลประการ)
ผู้รับผิดชอบ
ลงชื่อ.................................................
( นายสมบัติ คาบุญสูง)
รองผู้อานวยการกลุม่ บริหารงานกิจการนักเรียน

ลงชื่อ ....................................................
(..............................................................)
หัวหน้างาน/กลุ่มสาระ/ฝ่าย....
ลงชื่อ ....................................................
( นางเพ็ญจันทร์ พลอยแดง)
รองผู้อานวยการกลุม่ บริหารงานนโยบายและแผน

ลงชื่อ.................................................
(นายสุพล ประสานศรี)
ผู้อานวยการโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม
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ภาคผนวก

ชื่อโครงการ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมทีพ่ ึงประสงค์ ปีการศึกษา 2558
โครงการ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
รหัสกิจกรรม 34
ผู้รับผิดชอบ นางพรทิพย์ มูลประการ หัวหน้าฝ่าย นายสมบัติ คาบุญสูง กลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน
ตอบสนอง : มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

มาตรฐาน
[ ] มฐ. 1 ผู้เรียนมีสุขภาพที่ดีและมี
สุนทรียภาพ

[ ] มฐ. 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม
จริยธรรมและค่านิยมที่พงึ ประสงค์
[ ] มฐ. 3 ผู้เรียนมีทักษะแสวงหาความรู้
ด้วยตนเองรักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง
[ ] มฐ. 4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด
อย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้
ไปปัญหาอย่างมีเหตุผล
[ ] มฐ. 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่
จาเป็นตามหลักสูตร
[ ] มฐ. 6 ผู้เรียนมีทักษะในการทางาน รัก
การทางานสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต
[ ] มฐ. 7 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

ตัวบ่งชี้

มาตรฐาน
[ ] มฐ. 8 ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่าง
มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

2.1 – 2.6 [ ] มฐ. 9 คณะกรรมการสถานศึกษาและ
ผู้ปกครอง ชุมชน ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่
อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล
[ ] มฐ. 10 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรกระบวนการ
เรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบ
ด้าน
[ ] มฐ. 11 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและ
การบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ
[ ] มฐ. 12 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
[ ] มฐ. 13 สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริมสนับสนุน
ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
[ ] มฐ. 14 การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย
ตามวิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้นที่กาหนด
[ ] มฐ. 15 การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น
แนวทางปฏิรูปการศึกษา เพื่อพัฒนาและส่งเสริม
สถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ปีการศึกษา 2558
1. หลักการและเหตุผล
การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมทีพ่ ึงประสงค์ ตามแนววิถีพุทธ เป็นการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้
มีโอกาสพัฒนาตนเองด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ รวมทั้งค่านิยมของคนไทย 12 ประการ โดยใช้
หลักธรรมเป็นแนวทางในการดาเนินชีวิต ทาให้เห็นคุณค่าของการทาความดี ซึ่งเป็นที่ยอมรับของสังคม ก่อให้เกิด
ความรู้สึกที่ดี มีความหวัง และกาลังใจในการดารงตนในฐานะนักเรียนที่มีคุณภาพ และ เป็นเยาวชนที่ดีของ
ประเทศชาติ
งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมทีพ่ ึงประสงค์ เห็นความสาคัญ และความจาเป็นที่ควรดาเนิน
โครงการเช่นนี้อย่างต่อเนื่อง จึงได้จัดทาโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมทีพ่ ึงประสงค์ตามแนววิถี
พุทธขึ้น
2. วัตถุประสงค์ (มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์)
1. นักเรียนมีคุณลักษณะที่พงึ ประสงค์ตามหลักสูตร
2. นักเรียนมีความเอื้ออาทรผู้อื่น และกตัญญูกตเวทีต่อผู้มพี ระคุณ
3. นักเรียนยอมรับความคิด และวัฒนธรรมที่แตกต่าง
4. นักเรียนตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม

3. เป้าหมาย
3.1 ด้านผลผลิต ( Outputs )
(คือสิ่งของหรือบริการทีเ่ ป็นรูปธรรมที่เกิดจากการดาเนินงาน/โครงการถ้าผลผลิตเป็นหน่วยนับ เช่น คน ห้อง ชิ้น ควร
ระบุหน่วยด้วย)
1. นักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ได้รับการอบรมค่ายคุณธรรม
2. นักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ได้รับการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม
ที่พึงประสงค์ในคาบคุณธรรมทุกสัปดาห์
3. นักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาตอนต้นได้เรียนพระพุทธศาสนากับพระสงฆ์ ในโครงการ
ครูพระสอนศีลธรรม
4. นักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ได้เรียนศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม และร่วม
สอบธรรมศึกษาสนามหลวง
5. คณะครู และนักเรียนโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันสาคัญทางศาสนา
และวันสาคัญของทางโรงเรียน
3.2 ด้านผลลัพธ์ (Outcomes )
(ผลประโยชน์ ผลข้างเคียง ผลกระทบ ที่โรงเรียน ชุมชน สิง่ แวดล้อม ได้รับซึ่งอาจเป็นผลระยะยาว ผลลัพธ์จะเกิดหลังจากเกิดผลผลิต)

1. มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร
2. เอื้ออาทรผู้อื่น และกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ
3. ยอมรับความคิด และวัฒนธรรมที่แตกต่าง
4. ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
4. ระยะเวลาดาเนินการ
วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2558 ถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
5. วิธีดาเนินการ/กิจกรรม
ขั้นตอน/กิจกรรม
1. ขั้นวางแผน (Plan)
1. กาหนดแนวทางส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยมที่พึงประสงค์
2.จัดตั้งคณะกรรมการและประชุมคณะดาเนินงาน
3.จัดทาโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยมที่พึงประสงค์
4. เสนอโครงการเพื่อขอความเห็นชอบ
2. ขั้นการดาเนินงาน (Do)
1. ดาเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการ ดังนี้
(รายละเอียดที่แนบมา)

งบประมาณ

ระยะเวลา
ก.พ. 57มี.ค.58

ผู้รบั ผิดชอบ
งานส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม

งานส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม

- ค่ายคุณธรรมนักเรียนชั้นม.1-6
- เรียนศีลธรรมและสอบธรรมศึกษาสนามหลวง
- วันสาคัญทางพระพุทธศาสนาวันสาคัญของโรงเรียน
- นิมนต์พระสงฆ์ให้ความรู้
- งานสานักงาน (วัสดุ ครุภัณฑ์) คุณธรรม จริยธรรม
3.ขั้นตรวจสอบ ทบทวน กากับติดตาม (Check)
- ประชุมประเมินการดาเนินงานส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม และค่านิยมทีพ่ ึงประสงค์เดือนละ 1 ครั้ง
-ประเมินผลการดาเนินการด้วยแบบสอบถาม
-วิเคราะห์ผลการประเมินและสรุปผลการประเมิน

334,000
8,500
12,880
5,600
10,000

มิ.ย.-ก.ค. 58
ส.ค.-พ.ย.58
พ.ค.-ก.พ.58
พ.ค.-ก.พ.58
พ.ค. 58
มิ.ย.58
งานส่งเสริมคุณธรรม
มี.ค. 59
จริยธรรม

ขั้นตอน/กิจกรรม
4.ขั้นสรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรมโครงการ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึง
ประสงค์ (Action)
การสรุปรายงานผลโครงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม และค่านิยมทีพ่ ึงประสงค์เพื่อเป็น
รายงานนาเสนอฝ่ายบริหารและผู้ทเี่ กี่ยวข้อง
ตามลาดับ

งบประมาณ

ระยะเวลา
ต.ค. 58
มี.ค. 59

รวม

370,980

6. งบประมาณ จาแนกเป็น
เงินงบประมาณ
เงินอุดหนุน
เงินสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน
เงินนอกงบประมาณ
เงินระดมทรัพยากร
เงินลงทะเบียน
เงินอื่น ๆ (ระบุ).................
รวม

7. ผู้รับผิดชอบโครงการ

ผู้รบั ผิดชอบ
งานส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม

จานวน
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1. นางพรทิพย์ มูลประการ
3. นายประพันธ์ ป้อมเผือก

10,000
360,980
---------

บาท
บาท
บาท
บาท

-----

บาท

370,980

บาท

คน
2. นาย พรนิมิตร ชิตมินทร์
4. นางสาวจารุวรรณ คันธวงค์

5. นายวราพงษ์ ชาราษฎร์
7. นางอัมพร อุดม
9. นายจรัล กาอินทร์
11. นางสาวนิธิ์วดี เจดีย์ถา
13. นายประจวบ คาพิชัย
15. นางภาวิณี ตติวรรณรัตน์
17. นางใจทิพย์ แก้วมงคล
19. นางทิภาพรรณ ดวงเกตุ

6. นายวุฒิกร สุริยนันท์
8. นายชนินทร์ ผ่องแผ้ว
10. นายเดชา ตั้งใจ
12. นายสมพงษ์ พิรา
14. นายสุกิตต์ ดวงลาภา
16. นายชาญณรงค์ ขันธิกุล
18. นางพิกุล นิตย์อานวยผล
20. นางปฎิพัตร พจนาพันธ์
21. นางสาวสุดารัตน์ บริหารธนโชติ

8. การประเมินผล
ที่

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

ผลผลิต
1. ร้อยละของนักเรียนในการเข้าค่ายคุณธรรม
2. ร้อยละของนักเรียน เข้าสอบธรรมศึกษาสนามหลวง
3. ร้อยละของนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมวันสาคัญ
ที่

วิธีการประเมิน

เครื่องมือที่ใช้

ประเมินผล
ประเมินผล
ประเมินผล

แบบประเมินผล
แบบประเมินผล
แบบประเมินผล

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

ผลลัพธ์
1. มีคุณธรรม ลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร

วิธีการประเมิน
ประเมินผล
ประเมินผล

เครื่องมือที่ใช้
แบบประเมิน
แบบประเมิน

2. เอื้ออาทรผูอ้ ื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผูม้ ีพระคุณ

ประเมินผล

แบบประเมิน

3. ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง

ประเมินผล

แบบประเมิน

4. ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม

ประเมินผล

แบบประเมิน

ลงชื่อ………………………………………….
(

)

หัวหน้า งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม
ผู้เสนอโครงการ

ลงชื่อ ............................................................................
(นายสมบัติ คาบุญสูง)

รองผู้อานวยการ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม ฝ่ายกิจการนักเรียน

ลงชื่อ ……………………………………….………
(นายสุพล ประสานศรี)
ผู้อานวยการโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม

รายละเอียดวัสดุ ครุภัณฑ์ งาน/โครงการ
ประเภทของงบประมาณ [ ] เงินนอกงบประมาณ/เงินจากนักเรียน/เงินรายได้/ [ ] เงินงบประมาณ/เงินอุดหนุน

[ ] วัสดุ [ ] ครุภัณฑ์ [ ] ค่าตอบแทน [ ] อื่น ๆ (โปรดระบุ) ……………………
ชื่อโครงการ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมทีพ่ ึงประสงค์ : ชื่อกิจกรรม ค่ายคุณธรรม
ที่

รายการ

ราคา/หน่วย จานวนหน่วย

จานวนเงิน

1

ค่ายคุณธรรม (การเข้าค่ายคุณธรรมมี 2 กลุม่ )
นักเรียนแต่ละคนต้องใช้จ่าย ดังนี้
กลุ่มที่ 1 เข้าค่ายคุณธรรม 1 วัน ( ม. 1-3,5,6)
ที่โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม ค่าใช้จ่ายดังนี้
1. ค่าอาหาร
60 บาท
2. ถวายพระ
20 บาท
กลุ่มที่ 2 เข้าค่ายคุณธรรม 2 วัน 3 คืน (ม. 4)
ที่วัดอุโมงค์ ค่าใช้จ่ายดังนี้
1. ค่ารถ รับ-ส่ง
50 บาท
2. อาหาร
330 บาท
3. ถวายพระ
70 บาท
ค่าจัดทาเกียรติบัตร

6.35

80

1,925

154,000

450

400

180,000

2,325

14,750

รวมค่าใช้จ่าย

ที่

รายการ

2.

เรียนศีลธรรม สอบธรรมศึกษา
( จัดกิจกรรม 3 ช่วง )
ช่วงที่ 1 การเรียนศีลธรรม
ระยะเวลา 4 สัปดาห์ ค่าใช้จ่าย ดังนี้
1. ค่าจ้างพิมพ์เอกสารธรรมศึกษา (เพิ่มเติม)
ช่วงที่ 2 งานพิธีมอบเกียรติบัตรธรรมศึกษา
1. จัดแต่งสถานที่พิธีการ
2. ค่าอาหารเพลถวายพระสงฆ์
ช่วงที่ 3 วันสอบธรรมศึกษาสนามหลวง 1 วัน
1. ค่าอาหารถวายเพลพระสงฆ์
จานวน 50 รูป ๆ ละ 100 บาท
2. จัดแต่งสถานที่พิธีการ
รวมค่าใช้จ่าย

334,000

ราคา/หน่วย จานวนหน่วย

จานวนเงิน

500
1,000
1,000

5,000
1,000
8,500

3.

4.

วันสาคัญ จานวน 4 วัน
1. อาหารเช้าเลี้ยงพระ 9 รูป
2. กระสอบใส่ของตักบาตร
3. ถวายปัจจัย

36
5
300

รวมค่าใช้จ่าย
นิมนต์พระสงฆ์ให้ความรู้ ( ถวายเพล)
จานวน 2 รูป ( พ.ค. มิ.ย. พย. ก.ค. ส.ค.
ก.ย. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ) เป็นเวลา 9
เดือน เดือนละ 800 บาท

30
200
36

12,880

9

800

รวมค่าใช้จ่าย

ที่

รายการ

5.

งานสานักงานพัฒนาคุณธรรม
1.พุ่มดอกไม้แห้ง
2.ป้ายไวนิลวันสาคัญ (วิสาขบูชา อาสาฬหบูชา
มาฆบูชา ธรรมศึกษา) ขนาด 1 x 8 เมตร
3. ธูป
4. เทียน
5. ผ้าขนหนูผืนเล็ก
6. กระดาษถ่ายเอกสาร/ปริ้นส์งาน
7. บลัสโซขัดทองเหลือง
9. แจกันทองเหลือง
10. กรอบรูปใส่เกียรติบัตร

5,600

5,600

ราคา/หน่วย จานวนหน่วย

รวม

1,080
1,000
10,800

จานวนเงิน

500
500

5
4

2,500
2,000

100
150
180
115
80
487
84.1

3
3
1
12
5
4
10

300
450
180
1,380
400
1,949
841
10,000

ค่าใช้จ่าย
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด

370,980

กลุ่มสาระ/งาน/ฝ่าย

ลงชื่อ
....................................................
(............................................)
ผู้รับผิดชอบ

งานแผนงาน

งานพัสดุ

□ มีในแผนปฏิบัติการ

พัสดุตามรายการข้างต้น

□ ไม่มีในแผนปฏิบัติการ

□ จัดซื้อได้ด้วยเงินอุดหนุน/รายได้
□ จัดซื้อไม่ได้ด้วยเงินอุดหนุน/รายได้

ลงชื่อ..........................................
(............................................)
หัวหน้าแผนงาน/เจ้าหน้าที่

ลงชื่อ ……………………………

ครุภัณฑ์ที่ขออนุมัติ
□ ไม่สามารถจัดซื้อได้
□ จัดซื้อได้ด้วยเงินอุดหนุน/รายได้
ราคาควบคุม.................................. บาท

(..............................................)

ลงชื่อ.................................................

หัวหน้ากลุ่มสาระ

(..................................................)
เจ้าหน้าที่พสั ดุ

ลงชื่อ ................................................................
(
)
หัวหน้างานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม
ผู้เสนอโครงการ
ลงชื่อ ................................................................
(นายสมบัติ คาบุญสูง)
รองผู้อานวยการฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม
ลงชื่อ ................................................................
(นายสุพล ประสานศรี)
ผู้อานวยการ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม
แบบประเมินโครงการ ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม
ข้อที่

รายการประเมิน

มาก
ที่สุด

ระดับคุณภาพ : เฉลี่ยร้อยละ
มาก
ปาน
น้อย น้อยที่สุด
กลาง

ด้านการวางแผนจัดกิจกรรมตามโครงการ
1

กิจกรรมในโครงการบรรลุวัตถุประสงค์

2

ความเหมาะสมของสื่อ วัสดุ อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์

3
4

ความเหมาะสม ความสามารถของวิทยากร บุคลากรที่ดาเนิน
กิจกรรม
ความเหมาะสมของสถานที่ที่จัดกิจกรรม

5

ระยะเวลาที่ใช้ในการดาเนินการจัดกิจกรรม

6

การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของครู บุคลากรและนักเรียน

7

ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับ

8

ด้านกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร

9
10
11
12

นักเรียนมีความเอื้ออาทรต่อผู้อื่น และกตัญญูกตเวทีต่อผู้มี
พระคุณ
นักเรียนยอมรับความคิดเห็น และวัฒนธรรมที่แตกต่าง
นักเรียนมีความตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์ และพัฒนา
สิ่งแวดล้อม
นักเรียนสามารถนาความรู้และประสบการณ์มาปรับใช้ในการ
ดาเนินชีวิตประจาวันได้

ข้อเสนอแนะอื่น ๆ

92
51.11
65
36.11
80
44.44
72
40
92
51.11
150
83.33
90
50

80
44.44
70
38.88
90
50
80
44.44
60
33.33
20
11.11
70
38.88

8
4.44
45
56.25
10
5.55
18
10
20
11.11
10
5.55
14
2.22

150
83.33
160
88.88
150
83.33
160
88.88
140
77.77

20
11.11
12
6.66
21
11.66
10
5.55
28
15.55

6
3.33
8
4.44
9
5
10
5.55
12
6.66

10
5.55
8
4.44

6
3.33
4
2.22

-ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมแต่ละกิจกรรมควรเหมาะสมกว่านี้

รายละเอียดวัสดุ ครุภัณฑ์ งาน/โครงการ
ประเภทของงบประมาณ [ ] เงินนอกงบประมาณ/เงินจากนักเรียน/เงินรายได้/ [ ] เงินงบประมาณ/เงินอุดหนุน

[ ] วัสดุ [ ] ครุภัณฑ์ [ ] ค่าตอบแทน [ ] อื่น ๆ (โปรดระบุ) ……………………
ชื่อโครงการ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมทีพ่ ึงประสงค์ : ชื่อกิจกรรม พัฒนาคุณธรรม
ที่
รายการ
ราคา/หน่วย จานวนหน่วย
จานวนเงิน
5. งานสานักงานพัฒนาคุณธรรม
1.พุ่มดอกไม้แห้ง
500
5
2,500
2.ป้ายไวนิลวันสาคัญ (วิสาขบูชา อาสาฬหบูชา
500
4
2,000

มาฆบูชา ธรรมศึกษา) ขนาด 1 x 8 เมตร
3. ธูป
4. เทียน
5. ผ้าขนหนูผืนเล็ก
6. กระดาษถ่ายเอกสาร/ปริ้นส์งาน
7. บลัสโซขัดทองเหลือง
9. แจกันทองเหลือง
10. กรอบรูปใส่เกียรติบัตร

กลุ่มสาระ/งาน/ฝ่าย
ลงชื่อ
....................................................
(............................................)
ผู้รับผิดชอบ
ลงชื่อ ……………………………
(..............................................)
หัวหน้ากลุ่มสาระ

100
150
180
115
80
487
84.1

3
3
1
12
5
4
10

300
450
180
1,380
400
1,949
841

รวมค่าใช้จ่าย

10,000

รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด

370,980

งานแผนงาน
□ มีในแผนปฏิบัติการ
□ ไม่มีในแผนปฏิบัติการ
ลงชื่อ..........................................
(............................................)
หัวหน้าแผนงาน/เจ้าหน้าที่

งานพัสดุ
พัสดุตามรายการข้างต้น
□ จัดซื้อได้ด้วยเงินอุดหนุน/รายได้
□ จัดซื้อไม่ได้ด้วยเงินอุดหนุน/รายได้
ครุภัณฑ์ที่ขออนุมัติ
□ ไม่สามารถจัดซื้อได้
□ จัดซื้อได้ด้วยเงินอุดหนุน/รายได้
ราคาควบคุม.................................. บาท
ลงชื่อ.................................................
(..................................................)
เจ้าหน้าที่พสั ดุ

ลงชื่อ ................................................................

(
)
หัวหน้างานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม
ผู้เสนอโครงการ
ลงชื่อ ................................................................
(นายสมบัติ คาบุญสูง)
รองผู้อานวยการฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม
ลงชื่อ ................................................................
(นายสุพล ประสานศรี)
ผู้อานวยการ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม

แบบประเมินโครงการ ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม
ข้อที่

รายการประเมิน

มาก
ที่สุด

ระดับคุณภาพ : เฉลี่ยร้อยละ
มาก
ปาน
น้อย น้อยที่สุด
กลาง

ด้านการวางแผนจัดกิจกรรมตามโครงการ
1

กิจกรรมในโครงการบรรลุวัตถุประสงค์

2

ความเหมาะสมของสื่อ วัสดุ อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์

3
4

ความเหมาะสม ความสามารถของวิทยากร บุคลากรที่ดาเนิน
กิจกรรม
ความเหมาะสมของสถานที่ที่จัดกิจกรรม

5

ระยะเวลาที่ใช้ในการดาเนินการจัดกิจกรรม

6

การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของครู บุคลากรและนักเรียน

7

ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับ

8

ด้านกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร

9
10

นักเรียนมีความเอื้ออาทรต่อผู้อื่น และกตัญญูกตเวทีต่อผู้มี
พระคุณ
นักเรียนยอมรับความคิดเห็น และวัฒนธรรมที่แตกต่าง

92
51.11
65
36.11
80
44.44
72
40
92
51.11
150
83.33
90
50

80
44.44
70
38.88
90
50
80
44.44
60
33.33
20
11.11
70
38.88

8
4.44
45
56.25
10
5.55
18
10
20
11.11
10
5.55
14
2.22

150
83.33
160
88.88
150

20
11.11
12
6.66
21

6
3.33
8
4.44
9

10
5.55
8
4.44

6
3.33
4
2.22

11
12

นักเรียนมีความตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์ และพัฒนา
สิ่งแวดล้อม
นักเรียนสามารถนาความรู้และประสบการณ์มาปรับใช้ในการ
ดาเนินชีวิตประจาวันได้

ข้อเสนอแนะอื่น ๆ

83.33
160
88.88
140
77.77

11.66
10
5.55
28
15.55

-ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมแต่ละกิจกรรมควรเหมาะสมกว่านี้

ภาพกิจกรรม
ค่ายคุณธรรม ครูพระสอนศีลธรรม
ธรรมศึกษา วันสาคัญทางศาสนา
วันแม่ วันกตัญญู
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมอื่น ๆ

5
10
5.55
12
6.66

