หลักธรรมาภิบาลผู้บริหารโรงเรียนบ้านเหมืองแพร่
การบริหารที่ดี มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลนั้นจะขาดเสียมิได้คือการบริหารโดยใช้หลัก
ธรรมาภิบาล คือ คุณธรรมของนักปกครองนักบริหารที่ดี (Good Governance) ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ซึ่งผู้บริหารสถานศึกษาต้องมีวิธีการประยุกต์ใช้
หลักธรรมาภิบาลทีเ่ ป็นกฏหมายเพื่อใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษาให้บรรลุเจตนารมณ์ของ พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติมีนัยดังต่อไปนี้
1. หลักนิติธรรม ผู้บริหารจะต้องยึดหลักความถูกต้อง คือ มีการพิจารณาวินิจฉัยปัญหา การทาการตัดสินใจ
(Decision Making) และสัง่ การ (Command) ด้วยความถูกต้องตามกฎหมายบ้านเมือง และกฎระเบียบ ข้อบังคับ
ระเบียบ วินัยข้าราชการ และจรรยาบรรณครู ซึ่งเป็นข้อบังคับภายใต้ข้อตกลงร่วมกัน ให้ถูกต้องตาม หลักศีลธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีของสังคม ถูกต้อง ตามนโยบายของผู้บงั คับบัญชาหน่วยเหนือ และถูกต้องตรงประเด็น
ตามหลักวิชา และได้รับความพึงพอใจ จากผู้ทเี่ กี่ยวข้องทุกฝ่ายในระบบงานของ สถานศึกษาทัง้ 4 งาน
อันได้แก่ งานบริหารวิชาการ งานบริหารงบประมาณ งานบริหารบุคคล และงานบริหารทั่วไป
2. หลักคุณธรรม ผู้บริหารจะต้องยึดหลักความเหมาะสม คือ รู้จักคิด พูด ทากิจการงาน และปฏิบัตงิ านได้
เหมาะสม ถูกกาลเทศะ บุคคล สังคม และสถานการณ์ ตามหลักสัปปุรสิ ธรรม 7 และหลักความยุติธรรม คือ
มีการวินิจฉัย สัง่ การ และปฏิบัติตอ่ ผู้อยู่ใต้ปกครอง และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ด้วยความชอบธรรม บนพื้นฐานแห่ง
หลักธรรม หลักการ เหตุผล และข้อมูลที่ถูกต้อง เชื่อถือได้ และตรงประเด็น และด้วยความเที่ยงธรรม คือ ไม่อคติ
หรือลาเอียงด้วยความหลงรัก หลงชัง ด้วยความกลัวเกรง และด้วยความหลง ไม่รู้จริง คือขาดข้อมูลที่ ถูกต้อง
เชื่อถือได้ และสมบูรณ์ เป็นเครือ่ งประกอบการวินิจฉัย ตัดสินใจ ให้ความเที่ยงธรรม
3. หลักความโปร่งใส ผู้บริหารจะต้องยึดหลักความบริสทุ ธิ์ คือ มีการวินิจฉัย สั่งการ กระทากิจการงาน ด้วย
ความบริสทุ ธิ์ใจ คือ ด้วยเจตนา ความคิดอ่าน ที่บริสทุ ธิ์ โปร่งใส ใช้ระบบสารสนเทศสามารถตรวจสอบได้
ตลอดเวลา โดยใช้หลักการ PDCA ในระบบงานของสถานศึกษาทั้ง 4 งาน
4. หลักการมีส่วนร่วม ผู้บริหารจะต้องให้ผู้ทมี่ ีส่วนได้ส่วนเสียกับการจัดการศึกษา ทั้งครู นักเรียน ผู้ปกครอง
ตลอดทั้งชุมชนมีส่วนร่วมดาเนินการจัดการศึกษาในโครงการและกิจกรรมของสถานศึกษาที่จัดขึ้นตลอดปี
การศึกษา ในรูปแบบของคณะกรรมการ
5. หลักความรับผิดชอบ ผู้บริหารจะต้องให้ผู้ทมี่ ีส่วนร่วมในการดาเนินการจัดการศึกษาได้ตะหนักถึงความ
รับผิดชอบร่วมกันในผลของการจัดการศึกษาทีม่ ีผลผลิตคือตัวผู้เรียนที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่แตกต่างกัน

6. หลักความคุ้มค่า ผู้บริหารจะต้องใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดาเนินการกับทรัพยากรทางการ
ศึกษาอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สงู สุด โดยใช้หลักการ PDCA เข้ามาตรวจสอบคุณภาพของระบบงานทั้ง 4 งาน
อย่างครบถ้วน
หากผูบ้ ริหารสถานศึกษาได้ใช้หลัก “ธรรมาภิบาล” นี้ ในการบริหารจัดการสถานศึกษา และกระจายเป็น
ข้อปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ พึงใช้ประกอบในการปฏิบัติงานของแต่ละบุคคล ให้บรรลุความสาเร็จตามเป้าหมายของ
การจัดการศึกษาแล้วนั้น จะก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ส่วนรวมได้เป็นอย่างดีและยั่งยืนตลอดไป

โครงการ

สร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาระหว่างโรงเรียนกับ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองชุมชน และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานองค์กรที่เกี่ยวข้อง
ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวเพ็ญนภา บุญแย้ม
ระยะเวลาดาเนินการ ปีการศึกษา 2563
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 2
กระบวนการบริหารและการจัดการ
หลักการและเหตุผล
ในการดาเนินงานตามโครงการของโรงเรียนบ้านเหมืองแพร่ทผี่ ่านมาจาเป็นต้องมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ของโรงเรียนให้ชุมชนต่าง ๆทราบโดยการประชาสัมพันธ์ความก้าวหน้าและกิจกรรมต่าง ๆของโรงเรียนซึ่งอาจจะมี
การพัฒนาและสนับสนุนกิจกรรม สู่ชุมชนและองค์กร ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับ
ชุมชนกับผูป้ กครองและประชาชนทั่วไป จึงต้องพัฒนาและดาเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์และความ
ร่วมมือกับชุมชนอย่างต่อเนื่อง
วัตถุประสงค์
1. เพื่อประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
2. เพื่อประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย
3. เพื่อสนับสนุนให้การช่วยเหลือหน่วยงานทัง้ ภาครัฐและเอกชน
4. เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
5. เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างโรงเรียน วัดและชุมชน
6. เพื่อส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนมีศลี ธรรมและความรู้
ความสามารถต่องานที่รบั ผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพ
เป้าหมาย (เชิงปริมาณ/คุณภาพ)
1. ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง ร้อยละ 90 อยู่ในระดับดี
2. ประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง ร้อยละ 90 อยู่ในระดับดี
3. สถานศึกษามีความสัมพันธ์ที่ดีกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน อยู่ในระดับดี
4. สถานศึกษาให้การช่วยเหลือทัง้ หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
5. ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมและเห็นความสาคัญของประเพณีท้องถิ่นที่ดีงาม
ร้อยละ 82
6. โรงเรียนมีความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างโรงเรียน วัดและชุมชนร้อยละ 82

7. ผู้เรียนปฏิบัติตนตามหลักธรรมเบื้องต้นของศาสนาที่ตนนักถือได้อย่างเหมาะสมร้อยละ 82
ขั้นตอนดาเนินงาน
รายการ/กิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย

วัน/เดือน/ปี

1.เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ

ครู

พ.ค. 63

2.ประชุมชี้แจงคณะกรรมการ
ดาเนินงาน

ครู

มิ.ย. 63

3.ดาเนินโครงการ/กิจกรรม/งาน
3.1 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการ ตัวแทนครู/
บริหารโรงเรียนและภาคี 4 ฝ่าย ผู้ปกครอง/
3.2 กิจกรรมสัมพันธ์ชุมชน
ชุมชน/นักเรียน
หน่วยงานภาครัฐ
ครู/นักเรียน/
ผู้ปกครอง/ชุมชน
3.4 กิจกรรมทอดกฐินสามัคคี
หน่วยงานภาครัฐ
ครู/นักเรียน/
ผู้ปกครอง/ชุมชน
หน่วยงานภาครัฐ

มิ.ย. 63

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

1,000

1,000
พ.ค. 63 มี.ค.64
พ.ค. 63
19 พ.ย. 63

4.ประเมินผลโครงการ

ผู้เข้าร่วมโครงการ มี.ค.64

-

5.สรุปผลโครงการ
มี.ค.64
ระยะเวลาดาเนินการ
1 พฤษภาคม 2563 – 20 มีนาคม 2564
งบประมาณ
2,000 บาท

หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง
1. โรงเรียนบ้านเหมืองแพร่
2. ครูและบุคลากร
3. ชุมชน
4. หน่วยงานภาครัฐ
ระดับความสาเร็จ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ

วิธีประเมิน

1.ระดับความพึงพอใจในการให้การสนับสนุน
ช่วยเหลือหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
ต้องมีตัวชี้วัดความสาเร็จของทุกกิจกรรม

-สารวจความพึงใจและ -แบบประเมินความพึง
ความคิดเห็นของผู้มีส่วน ใจ
เกี่ยวข้อง

เครื่องมือ

การประเมินผล
1.แบบสอบถามความพึงพอใจ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. การประชุมคณะกรรมการบริการโรงเรียนร่วมกับประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่ายได้นาข้อเสนอแนะ
และข้อคิดเห็นต่าง ๆ มาพัฒนาการบริหารจัดการให้มปี ระสิทธิ์ภาพมากยิ่งขึ้น
2. ผู้เรียนเห็นความสาคัญในกิจกรรมทางศาสนาและปฏิบัติตนตามหลักศาสนาที่ตนนับถือได้อย่าง
เหมาะสม
3. ผู้ปกครองมีความสัมพันธ์ที่ดีกบั หน่วยงานทั้งภาครัฐ ระหว่างวัด ชุมชน และโรงเรียน
4. ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอน พิธีการทางพระพุทธศาสนา
ลงชื่อ......................... ....................ผูเ้ สนอโครงการ
(นางสาวเพ็ญนภา บุญแย้ม)

ลงชื่อ...........................................ผู้อนุมัติโครงการ
(นางระพีพร โคตรชนะ)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านเหมืองแพร่

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและลักษณะอันพึงประสงค์สาหรับนักเรียน
สอดคล้องกับกลยุทธ์ของ
สพฐ.
ข้อที่ 1
ลักษณะโครงการ
โครงการใหม่
 โครงการต่อเนือ่ ง
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันสังคมกาลังมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีปญ
ั หาเกิดขึ้นในสังคมมากมาย เช่น ปัญหาด้าน
เศรษฐกิจ ปัญหาความเสื่อมทางคุณธรรม จริยธรรม โรงเรียนบ้านเหมืองแพร่ เป็นโรงเรียนขนาดกลางซึ่งก็มี
ปัญหาบ้าง เนื่องจากนักเรียนมาจากครอบครัวที่แตกต่างกัน ดังนั้นการบริหารและการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนทุกระดับต้องมีความสาคัญยิ่ง สถานศึกษาได้รับเอาคาสอนของพุทธศาสนา และวัฒนธรรมของชาวไทยมา
สร้างความตระหนักกับนักเรียน เน้นการฝึกอบรม ทั้งกาย และจิตใจ มาพัฒนาผู้เรียนทุกวัยให้เกิดความสมบูรณ์มี
คุณค่าของสังคมอยู่ในสังคมอย่างดี เก่ง และมีความสุข อย่างแท้จริง
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้ผู้เรียนมีวินัย ปฏิบัติตนตามระเบียบและหลักธรรมเบื้องต้นของศาสนาได้
2.2 เพื่อให้ผู้เรียนเป็นผูม้ ีความซื่อสัตย์สจุ ริต
2.3 เพื่อให้ผู้เรียนเป็นผูม้ ีความกตัญญูรู้คุณ
2.4 เพื่อให้ผู้เรียนได้มีความเมตตา กรุณา เอือ้ เฟือ้ เผื่อแผ่ และเสียสละเพื่อส่วนรวม
2.5 เพื่อฝึกให้ผู้เรียนรูจ้ ักประหยัด รู้จกั ใช้ทรัพยากร ทรัพย์สินอย่างคุ้มค่าทัง้ ส่วนตนและส่วนรวม
2.6 เพื่อให้ผู้เรียนได้ภาคภูมิใจในความเป็นไทย เห็นคุณค่าภูมิปัญญาไทย นิยมไทย และดารงไว้ซึ่ง
ความเป็นไทย
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 ผู้เรียนตระหนักและปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรมจริยธรรมอันพึงประสงค์ อาสาทางานเพือ่ ประโยชน์
ให้กับส่วนรวมด้วยความเต็มใจ และอย่างมีความสุขร้อยละ 95
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 ผู้เรียนตระหนักและปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรมจริยธรรมอันพึงประสงค์ อาสาทางานเพือ่ ประโยชน์
ให้กับส่วนรวมด้วยความเต็มใจ และอย่างมีความสุข
4. ตัวชี้วัดความสาเร็จ
4.1 ผู้เรียนตระหนักและปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรมจริยธรรมอันพึงประสงค์ อาสาทางานเพื่อประโยชน์ให้กบั
ส่วนรวมด้วยความเต็มใจ และอย่างมีความสุขร้อยละ 95

4.2 ผู้เรียนตระหนักและปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรมจริยธรรมอันพึงประสงค์ อาสาทางานเพื่อประโยชน์ให้กับ
ส่วนรวมด้วยความเต็มใจ และอย่างมีความสุข
5. ระยะเวลาดาเนินการ
16 พฤษภาคม 2563 – 30 เมษายน 2564
6. ขั้นตอนการดาเนินการ
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลา

ขั้นเตรียมการ
1. ประชุมวางแผน/ชี้แจงโครงการ/มอบหมายงาน
2. สร้างความตระหนัก/ความเข้าใจในโครงการ

พ.ค. 63
พ.ค. 63

ขั้นดาเนินงาน
1. กิจกรรมหน้าเสาธง
2. กิจกรรมสอบธรรมะ/อบรมธรรมะ
3. กิจกรรมทางพุทธศาสนา/วันสาคัญ

ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา

4. กิจกรรมส่งเสริมเนื้อหาสาระตามหลักสูตร

ตลอดปีการศึกษา

5. กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน(ลูกเสือ-เนตรนารี)

ตลอดปีการศึกษา

6. กิจกรรมการเยี่ยมบ้าน

ตลอดปีการศึกษา

7. กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์

ตลอดปีการศึกษา

8. กิจกรรมไหว้ครู

ตลอดปีการศึกษา

ขั้นสรุป
1. ประเมินผลครั้งที่ 1
2. ประเมินผลครั้งที่ 2
7. ผู้รับผิดชอบ กลุ่มสาระการเรียนรูส้ ังคมศึกษา
8. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บ้าน วัด โรงเรียน

พ.ย.63
เม.ย.64

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

9. งบประมาณ
กิจกรรม

งบประมาณ(บาท)
ค่าตอบแทน

ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ รายจ่ายอื่นๆ

รวม

ขั้นเตรียมการ
1. ประชุมวางแผน/ชี้แจงโครงการ/
มอบหมายงาน
2. สร้างความตระหนัก/ความเข้าใจในโครงการ

ขั้นดาเนินงาน
1. กิจกรรมหน้าเสาธง
2. กิจกรรมสอบธรรมะ/อบรมธรรมะ
3. กิจกรรมทางพุทธศาสนา/วันสาคัญ
4. กิจกรรมส่งเสริมเนื้อหาสาระตามหลักสูตร

1,000
1,000
2,000

1,000
1,000
2,000

2,000
1,000
1,000
1,000
1,000

2,000
1,000
1,000
1,000
1,000

5. กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน(ลูกเสือ-เนตรนารี)
6. กิจกรรมการเยี่ยมบ้าน
7. กิจกรรมยกย่องเชิดชูผู้มีคุณธรรม
8. กิจกรรมไหว้ครู
ขั้นสรุป
1. ประเมินผลครั้งที่ 1
2. ประเมินผลครั้งที่ 2
10. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
10.1 นักเรียนมีความตระหนัก และเห็นคุณค่า เข้าร่วมกิจกรรมทุกกิจกรรมด้วยความพึงพอใจและ
ปฎิบัติงานด้วยความเสียสละ คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมและทุกคนเป็นคนดี คนเก่งและอยู่ในสังคมดารงชีวิต
ประจาวันอย่างมีความสุข
(ลงชื่อ)....................................................ผู้เสนอโครงการ
(นางกิตติยา เปรยะโพธิเดชะ)

(ลงชื่อ)..................... ................................ผู้อนุมัติ
(นางระพีพร โคตรชนะ)

