
 

 

 

บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันระหว่าง 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเหมืองแพร่กับคณะครูโรงเรียนบ้านเหมืองแพร่ 

 

 บันทึกข้อตกลงฉบับนี้ท ำขึ้นระหว่ำงคณะครูและบุคลำกรโรงเรียนบ้ำนเหมืองแพร่ ซึ่งเรียกว่ำ ”ผู้ให้

สัญญำ” กับผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนเหมืองแพร่ ซึ่งเรียกว่ำ “ผู้รับสัญญำ” มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมควำม

ร่วมมือในกำรป้องกันและต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชัน ตำมยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำร

ทุจริต นโยบำยของรัฐบำลและแนวทำงกำรป้องกันและต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชันเพื่อให้เกิดกำรบริหำรรำชกำร

แผ่นดินที่มีธรรมำภิบำลป้องกันและต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์ปชันในภำครัฐ อันส่งผลต่อกำรลดปัญหำกำรทุจริตให้

น้อยลงและเกิดประโยชน์ต่อประเทศชำติและประชำชน จึงได้จัดท ำบันทึกข้อตกลงไว้ ซึ่งผู้ให้สัญญำตกลงให้ค ำม่ัน

สัญญำว่ำจะด ำเนินกำรดังต่อไปนี้ 

1.  จะปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต มีควำมรับผิดชอบต่อหน้ำที่ ค ำนึงถึงประโยชน์สุขขอ 
ประชำชน ยืนหยัดท ำสิ่งที่ถูกต้องดีงำมตำมหลักวิชำและจรรยำข้ำรำชกำร ไม่ใช้ต ำแหน่งหน้ำที่หำผลประโยชน์ 
 ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 

2.  จะส่งเสริมสนับสนุนกำรปลูกจิตส ำนึกของบุคลำกร โดยกำรมอบนโยบำย ก ำหนดแผนงำน/โครงกำร 
ที่ก่อให้เกิดผลผลลัพธ์ที่สะท้อนถึงกำรป้องกันและต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชัน และผลักดันกำรด ำเนินกำรเพ่ือ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และสร้ำงควำมตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดจำกกำรทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงส่งเสริมให้
เกิดวัฒนธรรม “เจ้ำหน้ำที่รัฐไม่โกง”  ตลอดจนด ำรงชีวิตและกำรท ำงำนบนพ้ืนฐำนปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 

3. จะปรับปรุงกลไกกำรท ำงำนภำยในองค์กรให้มีข้ันตอนกำรท ำงำนที่โปร่งใส ยึดหลักธรรมำภิบำลตำม 
พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มีกำรเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำร
ตำมพระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของทำงรำชกำร พ.ศ. 2540 ตลอดจนมีมำตรฐำนขั้นตอน/กระบวนงำน
สอดคล้องกับพระรำชบัญญัติกำรอ ำนวยควำมสะดวก ในกำรพิจำรณำอนุญำตของทำงรำชกำร พ.ศ. 2538 

4. จะประพฤติตนเป็นแบบอย่ำงที่ดี เสริมสร้ำงและพัฒนำให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชำมีวินัยด ำรงตนอยู่ด้วย 
ควำมมีเกียรติ ปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรม รวมทั้งป้องกันมิให้อยู่ใต้บังคับบัญชำกระท ำผิดวินัย 

5. จะให้ควำมร่วมมือในกำรขับเคลื่อนมำตรกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรทุจริตประพฤติมิชอบ โดย 
เสริมสร้ำงกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วนในกำรติดตำม ตรวจสอบ เฝ้ำระวังเพ่ือป้องกันและต่อต้ำนกำรทุจริต 



6. จะด ำเนินกำรป้องกันกำรทุจริตเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของส่วนรำชกำร โดยควบคุม ก ำกับดูแลกำร 
ด ำเนินงำนให้เป็นไปตำมระเบียบและกฎหมำยที่เก่ียวข้องอย่ำงเคร่งครัด 

7. ในกรณีที่ตรวจสอบพบว่ำมีกำรกระท ำกำรหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ำกระท ำกำรทุจริตประพฤติมิชอบ  
พร้อมที่จะให้ด ำเนินกำรทำงวินัย ทำงปกครองและทำงกฎหมำยที่เก่ียวข้อง 
 บันทึกข้อตกลงฉบับนี้จัดท ำขึ้นเป็น 2 ฉบับ มีข้อควำมถูกต้องตรงกันทั้งสองฝ่ำย ได้ท ำควำมเข้ำใจตำม
ข้อตกลงโดยละเอียดแล้ว จึงได้ลงลำยมือชื่อไว้เป็นหลักฐำน และมอบให้แต่ละฝ่ำยถือไว้คนละฉบับ 
 ลงนำมร่วมกัน ณ วันที่ 18 พฤษภำคม พ.ศ. 2565 
 
 
   ผู้ให้สัญญำ       ผู้รับสัญญำ 
(นำงกัลยำ  ชัยพิลำ)               (นำงระพีพร  โคตรชนะ)    
 
 
        ผู้ให้สัญญำ              ผู้ให้สัญญำ 
(นำยโกสินทร์  เศรษฐบุปผำ)              (นำงสำวธัญญ์วรัศม์  เหมือนศรีชัย)    
 
 
        ผู้ให้สัญญำ              ผู้ให้สัญญำ 
(นำงรัชนีวรรณ  วังคีรี)                (นำงสำววรำภรณ์  เนตรแสงศรี)    
 
 
            ผู้ให้สัญญำ              ผู้ให้สัญญำ 
(นำงสำวยลดำ  แก้วพะเนำว์)              (นำงสำวเพ็ญนภำ  บุญแย้ม)  
 
 
            ผู้ให้สัญญำ              ผู้ให้สัญญำ 
(นำงสำวชลิตำ  แก้วเกษศรี)              (นำงสำวมำริสำ  กุลศิริ)  
 
 

               ผู้ให้สัญญำ              ผู้ให้สัญญำ 
(นำยนิคม  ติดชัย)                (นำงสำวเจนจิรำ  แสงปัญญำ)  
 



หลักธรรมาภิบาลผู้บริหารโรงเรียนบ้านเหมืองแพร่ 

กำรบริหำรที่ดี มีประสิทธิภำพ และเกิดประสิทธิผลนั้นจะขำดเสียมิได้คือกำรบริหำรโดยใช้หลัก 

ธรรมำภิบำล คือ คุณธรรมของนักปกครองนักบริหำรที่ดี (Good Governance) ตำมพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วย 

หลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ซึ่งผู้บริหำรสถำนศึกษำต้องมีวิธีกำรประยุกต์ใช้  

หลักธรรมำภิบำลที่เป็นกฏหมำยเพื่อใช้ในกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำให้บรรลุเจตนำรมณ์ของ พระรำชบัญญัติ

กำรศึกษำแห่งชำติมีนัยดังต่อไปนี้  

1. หลักนิติธรรม ผู้บริหำรจะต้องยึดหลักควำมถูกต้อง คือ มีกำรพิจำรณำวินิจฉัยปัญหำ กำรท ำกำรตัดสินใจ 

(Decision Making) และสั่งกำร (Command) ด้วยควำมถูกต้องตำมกฎหมำยบ้ำนเมือง และกฎระเบียบ ข้อบังคับ 

ระเบียบ วินัยข้ำรำชกำร และจรรยำบรรณครู ซึ่งเป็นข้อบังคับภำยใต้ข้อตกลงร่วมกัน ให้ถูกต้องตำม หลักศีลธรรม 

ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีของสังคม ถูกต้อง ตำมนโยบำยของผู้บังคับบัญชำหน่วยเหนือ และถูกต้องตรงประเด็น

ตำมหลักวิชำ และได้รับควำมพึงพอใจ จำกผู้ที่เก่ียวข้องทุกฝ่ำยในระบบงำนของ สถำนศึกษำทั้ง 4 งำน  

อันได้แก่ งำนบริหำรวิชำกำร งำนบริหำรงบประมำณ งำนบริหำรบุคคล และงำนบริหำรทั่วไป  

2. หลักคุณธรรม ผู้บริหำรจะต้องยึดหลักควำมเหมำะสม คือ รู้จักคิด พูด ท ำกิจกำรงำน และปฏิบัติงำนได้ 

เหมำะสม ถูกกำลเทศะ บุคคล สังคม และสถำนกำรณ์ ตำมหลักสัปปุริสธรรม 7 และหลักควำมยุติธรรม คือ  

มีกำรวินิจฉัย สั่งกำร และปฏิบัติต่อผู้อยู่ใต้ปกครอง และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ด้วยควำมชอบธรรม บนพื้นฐำนแห่ง 

หลักธรรม หลักกำร เหตุผล และข้อมูลที่ถูกต้อง เชื่อถือได้ และตรงประเด็น และด้วยควำมเท่ียงธรรม คือ ไม่อคติ 

หรือล ำเอียงด้วยควำมหลงรัก หลงชัง ด้วยควำมกลัวเกรง และด้วยควำมหลง ไม่รู้จริง คือขำดข้อมูลที่ ถูกต้อง

เชื่อถือได้ และสมบูรณ์ เป็นเครื่องประกอบกำรวินิจฉัย ตัดสินใจ ให้ควำมเที่ยงธรรม  

3. หลักความโปร่งใส ผู้บริหำรจะต้องยึดหลักควำมบริสุทธิ์ คือ มีกำรวินิจฉัย สั่งกำร กระท ำกิจกำรงำน ด้วย 

ควำมบริสุทธิ์ใจ คือ ด้วยเจตนำ ควำมคิดอ่ำน ที่บริสุทธิ์ โปร่งใส ใช้ระบบสำรสนเทศสำมำรถตรวจสอบได้ 

ตลอดเวลำ โดยใช้หลักกำร PDCA ในระบบงำนของสถำนศึกษำทั้ง 4 งำน  

4. หลักการมีส่วนร่วม ผู้บริหำรจะต้องให้ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับกำรจัดกำรศึกษำ ทั้งครู นักเรียน ผู้ปกครอง 

ตลอดทั้งชุมชนมีส่วนร่วมด ำเนินกำรจัดกำรศึกษำในโครงกำรและกิจกรรมของสถำนศึกษำที่จัดขึ้นตลอดปี 

กำรศึกษำ ในรูปแบบของคณะกรรมกำร  

5. หลักความรับผิดชอบ ผู้บริหำรจะต้องให้ผู้ที่มีส่วนร่วมในกำรด ำเนินกำรจัดกำรศึกษำได้ตะหนักถึงควำม 

รับผิดชอบร่วมกันในผลของกำรจัดกำรศึกษำที่มีผลผลิตคือตัวผู้เรียนที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่แตกต่ำงกัน  



6. หลักความคุ้มค่า ผู้บริหำรจะต้องใช้หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงในกำรด ำเนินกำรกับทรัพยำกรทำงกำร 

ศึกษำอย่ำงคุ้มค่ำและเกิดประโยชน์สูงสุด โดยใช้หลักกำร PDCA เข้ำมำตรวจสอบคุณภำพของระบบงำนทั้ง 4 งำน

อย่ำงครบถ้วน  

หำกผู้บริหำรสถำนศึกษำได้ใช้หลัก “ธรรมำภิบำล” นี้ ในกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ และกระจำยเป็น

ข้อปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ พึงใช้ประกอบในกำรปฏิบัติงำนของแต่ละบุคคล ให้บรรลุควำมส ำเร็จตำมเป้ำหมำยของ 

กำรจัดกำรศึกษำแล้วนั้น จะก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ส่วนรวมได้เป็นอย่ำงดีและยั่งยืนตลอดไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการ  สร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาระหว่างโรงเรียนกับ    

                              คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองชุมชน และองค์กรปกครอง        

                              ส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานองค์กรที่เกี่ยวข้อง 

ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวเพ็ญนภา  บุญแย้ม 

ระยะเวลาด าเนินการ ปีการศึกษา  2565 

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

มาตรฐานที ่2              กระบวนการบริหารและการจัดการ 

หลักการและเหตุผล 

          ในกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรของโรงเรียนบ้ำนเหมืองแพร่ที่ผ่ำนมำจ ำเป็นต้องมีกำรประชำสัมพันธ์ข้อมูล

ของโรงเรียนให้ชุมชนต่ำง ๆทรำบโดยกำรประชำสัมพันธ์ควำมก้ำวหน้ำและกิจกรรมต่ำง ๆของโรงเรียนซึ่งอำจจะมี

กำรพัฒนำและสนับสนุนกิจกรรมสู่ชุมชนและองค์กร  ในกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมควำมสัมพันธ์และควำมร่วมมือกับ

ชุมชนกับผู้ปกครองและประชำชนทั่วไปจึงต้องพัฒนำและด ำเนินกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมควำมสัมพันธ์และควำม

ร่วมมือกับชุมชนอย่ำงต่อเนื่อง 

วัตถุประสงค์  

          1. เพื่อประชุมคณะกรรมกำรบริหำรโรงเรียน 

          2. เพื่อประชุมคณะกรรมกำรภำคี 4 ฝ่ำย 

          3. เพื่อสนับสนุนให้กำรช่วยเหลือหน่วยงำนทั้งภำครัฐและเอกชน 

          4. เพื่อส่งเสริมควำมสัมพันธ์ระหว่ำงสถำนศึกษำกับหน่วยงำนทั้งภำครัฐและเอกชน 

          5. เพื่อส่งเสริมควำมสัมพันธ์อันดีงำมระหว่ำงโรงเรียน วัดและชุมชน 

          6. เพ่ือส่งเสริมให้ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำและนักเรียนมีศีลธรรมและควำมรู้ ควำมสำมำรถต่องำนที่

รับผิดชอบอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

 



เป้าหมาย  (เชิงปริมาณ/คุณภาพ) 

          1. ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรโรงเรียน อย่ำงน้อยภำคเรียนละ 1 ครั้ง ร้อยละ 90 อยู่ในระดับดี 

          2. ประชุมคณะกรรมกำรภำคี 4 ฝ่ำย อย่ำงน้อยภำคเรียนละ 1 ครั้ง ร้อยละ 90 อยู่ในระดับดี 

          3. สถำนศึกษำมีควำมสัมพันธ์ที่ดีกับหน่วยงำนทั้งภำครัฐและเอกชน อยู่ในระดับดี 

          4. สถำนศึกษำให้กำรช่วยเหลือทั้งหน่วยงำนทั้งภำครัฐและเอกชน 

         5. ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำและนักเรียนเข้ำร่วมกิจกรรมและเห็นควำมส ำคัญของประเพณีท้องถิ่นที่ดีงำม

ร้อยละ 82 

          6. โรงเรียนมีควำมสัมพันธ์อันดีงำมระหว่ำงโรงเรียน วัดและชุมชนร้อยละ 82 

          7. ผู้เรียนปฏิบัติตนตำมหลักธรรมเบื้องต้นของศำสนำที่ตนนักถือได้อย่ำงเหมำะสมร้อยละ 82 

 

ขั้นตอนด าเนินงาน 

รายการ/กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย วัน/เดือน/ปี งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1.เสนอโครงกำรเพ่ืออนุมัติ คร ู  พ.ค. 65     
2.ประชุมชี้แจงคณะกรรมกำร
ด ำเนินงำน 

คร ู มิ.ย. 65 
  

    

3.ด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม/งำน 
3.1 กิจกรรมประชุม
คณะกรรมกำรบริหำรโรงเรียน
และภำคี 4 ฝ่ำย 
3.2 กิจกรรมสัมพันธ์ชุมชน 
  
 
  
3.4 กิจกรรมประเพณีท้องถิ่น 

  
ตัวแทนครู/ 
ผู้ปกครอง/ 
ชุมชน/นักเรียน 
หน่วยงำน
ภำครัฐ 
ครู/นักเรียน/
ผู้ปกครอง/
ชุมชน 
หน่วยงำน
ภำครัฐ 

  
มิ.ย. 65 
  
  
  
พ.ค. 65 - 
มี.ค.66 
พ.ค. 65 
  
  
  
19 พ.ย. 65 

 
1,000 

 
 

1,000 
 

  
  
  
- 
  

  
 



ครู/นักเรียน/
ผู้ปกครอง/
ชุมชน 
หน่วยงำน
ภำครัฐ 

  

4.ประเมินผลโครงกำร ผู้เข้ำร่วม
โครงกำร 

มี.ค.66 -  

5.สรุปผลโครงกำร   มี.ค.66 -  
 

ระยะเวลาด าเนินการ            17 พฤษภำคม 2565 –  31 มีนำคม 2566 

งบประมาณ             2,000    บำท 

  

หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

          1. โรงเรียนบ้ำนเหมืองแพร่ 

          2. ครูและบุคลำกร 

          3. ชุมชน 

4. หน่วยงำนภำครัฐ 
ระดับความส าเร็จ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีประเมิน เครื่องมือ 
1.ระดับควำมพึงพอใจในกำรให้กำรสนับสนุน 
ช่วยเหลือหน่วยงำนภำครัฐและเอกชน 
ต้องมตีัวชี้วัดควำมส ำเร็จของทุกกิจกรรม 

-ส ำรวจควำมพึงใจและ
ควำมคิดเห็นของผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง 

-แบบประเมินควำม
พึงใจ 

 

 

 

 



การประเมินผล 

          1.แบบสอบถำมควำมพึงพอใจ 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

          1. กำรประชุมคณะกรรมกำรบริกำรโรงเรียนร่วมกับประชุมคณะกรรมกำรภำคี 4 ฝ่ำยได้น ำข้อเสนอแนะ

และข้อคิดเห็นต่ำง ๆ มำพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิ์ภำพมำกยิ่งขึ้น 

           2. ผู้เรียนเห็นควำมส ำคัญในกิจกรรมทำงศำสนำและปฏิบัติตนตำมหลักศำสนำที่ตนนับถือได้อย่ำง

เหมำะสม 

          3. ผู้ปกครองมีควำมสัมพันธ์ที่ดีกับหน่วยงำนทั้งภำครัฐ ระหว่ำงวัด ชุมชน และโรงเรียน 

          4. ผู้เรียนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับขั้นตอน พิธีกำรทำงพระพุทธศำสนำ 

 

 

 

 

ลงชื่อ.............................................ผู้เสนอโครงกำร  

        (นำงสำวเพ็ญนภำ  บุญแย้ม)    

  

     

      

      ลงชื่อ...........................................ผู้อนุมัติโครงกำร 

                 (นำงระพีพร  โคตรชนะ) 

                                                                        ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนเหมืองแพร่ 
 
 
 



โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและลักษณะอันพึงประสงค์ส าหรับนักเรียน 

สอดคล้องกับกลยุทธ์ของ  สพฐ. ข้อที่   1 

ลักษณะโครงกำร  โครงกำรใหม่  โครงกำรต่อเนื่อง 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.  หลักการและเหตุผล 

 ปัจจุบันสังคมก ำลังมีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว มีปัญหำเกิดข้ึนในสังคมมำกมำย เช่น ปัญหำด้ำน

เศรษฐกิจ  ปัญหำควำมเสื่อมทำงคุณธรรม จริยธรรม โรงเรียนบ้ำนเหมืองแพร่ เป็นโรงเรียนขนำดกลำงซึ่งก็มี

ปัญหำบ้ำง  เนื่องจำกนักเรียนมำจำกครอบครัวที่แตกต่ำงกัน ดังนั้นกำรบริหำรและกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำร

สอนทุกระดับต้องมีควำมส ำคัญยิ่ง สถำนศึกษำได้รับเอำค ำสอนของพุทธศำสนำ และวัฒนธรรมของชำวไทยมำ

สร้ำงควำมตระหนักกับนักเรียน เน้นกำรฝึกอบรม ทั้งกำย และจิตใจ มำพัฒนำผู้เรียนทุกวัยให้เกิดควำมสมบูรณ์มี

คุณค่ำของสังคมอยู่ในสังคมอย่ำงดี  เก่ง และมีควำมสุข อย่ำงแท้จริง 

2.  วัตถุประสงค์ 

   2.1  เพ่ือให้ผู้เรียนมีวินัย ปฏิบัติตนตำมระเบียบและหลักธรรมเบื้องต้นของศำสนำได้ 

      2.2  เพ่ือให้ผู้เรียนเป็นผู้มีควำมซื่อสัตย์สุจริต 

      2.3  เพ่ือให้ผู้เรียนเป็นผู้มีควำมกตัญญูรู้คุณ 

      2.4  เพ่ือให้ผู้เรียนได้มีควำมเมตตำ กรุณำ เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และเสียสละเพ่ือส่วนรวม 

      2.5  เพ่ือฝึกให้ผู้เรียนรู้จักประหยัด รู้จักใช้ทรัพยำกร ทรัพย์สินอย่ำงคุ้มค่ำท้ังส่วนตนและส่วนรวม 

      2.6  เพ่ือให้ผู้เรียนได้ภำคภูมิใจในควำมเป็นไทย เห็นคุณค่ำภูมิปัญญำไทย นิยมไทย และด ำรงไว้ซึ่ง  

     ควำมเป็นไทย 

3.  เป้าหมาย 

      3.1  เชิงปริมำณ 

 3.1.1  ผู้เรียนตระหนักและปฏิบัติตนอย่ำงมีคุณธรรมจริยธรรมอันพึงประสงค์ อำสำท ำงำนเพื่อประโยชน์

ให้กับส่วนรวมด้วยควำมเต็มใจ และอย่ำงมีควำมสุขร้อยละ  95 



      3.2  เชิงคุณภำพ 

 3.2.1  ผู้เรียนตระหนักและปฏิบัติตนอย่ำงมีคุณธรรมจริยธรรมอันพึงประสงค์ อำสำท ำงำนเพื่อประโยชน์

ให้กับส่วนรวมด้วยควำมเต็มใจ และอย่ำงมีควำมสุข   

4.  ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 

     4.1  ผู้เรียนตระหนักและปฏิบัติตนอย่ำงมีคุณธรรมจริยธรรมอันพึงประสงค์ อำสำท ำงำนเพ่ือประโยชน์ให้กับ

ส่วนรวมด้วยควำมเต็มใจ และอย่ำงมีควำมสุขร้อยละ  95 

     4.2  ผู้เรียนตระหนักและปฏิบัติตนอย่ำงมีคุณธรรมจริยธรรมอันพึงประสงค์ อำสำท ำงำนเพ่ือประโยชน์ให้กับ

ส่วนรวมด้วยควำมเต็มใจ และอย่ำงมีควำมสุข   

5.  ระยะเวลาด าเนินการ 

17  พฤษภำคม  2565 – 31มีนำคม2566 

6.  ขั้นตอนการด าเนินการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมกำร 
1.  ประชุมวำงแผน/ชี้แจงโครงกำร/มอบหมำยงำน 
2.  สร้ำงควำมตระหนัก/ควำมเข้ำใจในโครงกำร 
ขั้นด ำเนินงำน 
1.  กิจกรรมหน้ำเสำธง 
2.  กิจกรรมสอบธรรมะ/อบรมธรรมะ 
3.  กิจกรรมทำงพุทธศำสนำ/วันส ำคัญ 
4.  กิจกรรมส่งเสริมเนื้อหำสำระตำมหลักสูตร 
5.  กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน(ลูกเสือ-เนตรนำรี) 
6.  กิจกรรมกำรเยี่ยมบ้ำน 
7.  กิจกรรมบ ำเพ็ญประโยชน์ 
8.  กิจกรรมไหว้ครู 
ขั้นสรุป 
1.  ประเมินผลครั้งที่  1 
2.  ประเมินผลครั้งที่  2 

 

พ.ค. 65 
พ.ค. 65 

 
ตลอดปีกำรศึกษำ 
ตลอดปีกำรศึกษำ 
ตลอดปีกำรศึกษำ 
ตลอดปีกำรศึกษำ 
ตลอดปีกำรศึกษำ 
ตลอดปีกำรศึกษำ 
ตลอดปีกำรศึกษำ 
ตลอดปีกำรศึกษำ 
ตลอดปีกำรศึกษำ 

 

พ.ย.65 
เม.ย.66 

  



7.  ผู้รับผิดชอบ  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ 

8.  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  บ้ำน  วัด  โรงเรียน 

9.  งบประมาณ 

กิจกรรม 
งบประมำณ(บำท) 

ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสด ุ รำยจ่ำยอื่นๆ รวม 

ขั้นเตรียมการ      

1.  ประชุมวำงแผน/ชี้แจงโครงกำร/

มอบหมำยงำน 

     

2.  สร้ำงควำมตระหนัก/ควำมเข้ำใจในโครงกำร      

ขั้นด าเนินงาน      

1.  กิจกรรมหน้ำเสำธง      

2.  กิจกรรมสอบธรรมะ/อบรมธรรมะ      

3.  กิจกรรมทำงพุทธศำสนำ/วันส ำคัญ   500  500 

4.  กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมวันศุกร์   1,000  1,000 

5.  กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน(ลูกเสือ-เนตรนำรี)   1,000  1,000 

6.  กิจกรรมกำรเยี่ยมบ้ำน   1,000  1,000 

7.  กิจกรรมไหว้ครู 

8. กิจกรรมประกวดห้องเรียนสะอำด  

  

1,000 

 

1,000 

9. กิจกรรมประกวดนักเรียนมำรยำทงำม 

ขั้นสรุป 

  500  500 

1.  ประเมินผลครั้งที่  1      

2.  ประเมินผลครั้งที่  2      



10.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

        10.1  นักเรียนมีควำมตระหนัก และเห็นคุณค่ำ เข้ำร่วมกิจกรรมทุกกิจกรรมด้วยควำมพึงพอใจและ

ปฎิบัติงำนด้วยควำมเสียสละ  คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมและทุกคนเป็นคนดี คนเก่งและอยู่ในสังคมด ำรงชีวิต

ประจ ำวันอย่ำงมีควำมสุข 

 

(ลงชื่อ)....................................................ผู้เสนอโครงกำร      (ลงชื่อ).....................................................ผู้อนุมัติ 

        (นำยโกสินทร์  เศรษฐบุปผำ)       (นำงระพีพร  โคตรชนะ) 

       ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนเหมืองแพร่ 

 

 

 

 


