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ของ 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 
 



ค าน า 
 

  เอกสารเล่มนี้จัดท าข้ึนเพ่ือเป็นแนวทางให้สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต1  .ใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมให้กับนักเรียนตามบริบทของ
สถานศึกษา  เป็นการสนองนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลัก
ของชาติยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  สนับสนุนให้สถานศึกษาจัด
กิจกรรมให้ผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมืองมีหลักคิดท่ีถูกต้องเป็นพลเมืองดีของชาติ 
มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีคุณธรรมอัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อ
ครอบครัว  ผู้อื่น และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริตมัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม  ให้
สถานศึกษาจัดกิจกรรมให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่มี
ผลกระทบต่อความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ 
อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่างๆสถานศึกษาที่จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียน
แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข มีทัศนคติท่ีดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม   
 ขอขอบคุณทุกท่านทุกหน่วยทุกฝ่าย  ที่มีส่วนช่วยให้เอกสารฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี  ผู้จัดท า
หวังอย่างยิ่งว่าเอกสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ส าหรับโรงเรียนในสังกัด  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา
คุณธรรมให้กับนักเรียนตามบริบทของสถานศึกษาต่อไป 
 
 
                                               กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
                                                         ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



นโยบายการส่งเสริมสนับสนุนคุณธรรมจริยธรรม 

และการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของมนุษย์และของชาติ   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

นโยบายของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  

วิสัยทัศน์   :   ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของมนุษย์และของชาติ 

พันธกิจ  
  1 .มีนโยบายให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลัก
ของชาติยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  2. มีนโยบายให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติท่ีดีต่อ
บ้านเมืองมีหลักคิดที่ถูกต้องเป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีคุณธรรมอัต
ลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อื่น และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริตมัธยัสถ์ อดออม 
โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม 
  3. มีนโยบายให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัย
คุกคามทุกรูปแบบที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน 
การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น 
  4. มีนโยบายให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมที่น้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของ พระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร  มหาวชิราลงกรณ์ฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ไปพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่ก าหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  5.สถานศึกษาที่จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความรักใน
สถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติท่ีดีต่อ
บ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม 

กลยุทธ์ 
 1.ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาจัดการศึกษาให้ให้ผู้เรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความ   
รักในสถาบันหลักของชาติยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
 2.ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาจัดการศึกษาให้ผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติ
ที่ดีต่อบ้านเมืองมีหลักคิดท่ีถูกต้องเป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มี
คุณธรรมอัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อ่ืน และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต
มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม 
  3.ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาจัดการศึกษาให้ผู้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถ
รับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงเช่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิต
และทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น 
 4. .ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาท่ีน้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของ พระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไป
พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีก าหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  5. .ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาจัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียน
แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข มีทัศนคติท่ีดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม 



 
เป้าประสงค์ (Goal) 
1.ผู้เรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี    
   พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
2. ผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติท่ีดีต่อบ้านเมืองมีหลักคิดที่ถูกต้องเป็นพลเมืองดีของชาติ  
   มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีคุณธรรมอัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบ 
    ต่อครอบครัว ผู้อ่ืน และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริตมัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม 
3.ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง  
   เช่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และภัย 
    พิบัติต่าง ๆ เป็นต้น 
4 สถานศึกษาที่น้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร  
   มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนาผู้เรียนให้มี 
    คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีก าหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
5. สถานศึกษาท่ีจัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลัก 
   ของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง  
   มีหลักคิดท่ีถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตัวชี้วัดความส าเร็จของ สพป.เพขรบูรณ์ เขต 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ตัวชี้วัด  ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ์ที่ 1   ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของมนุษย์และของชาติ  

1. ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติยึดมั่นการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

ร้อยละ100 ของ
ผู้เรียน 

2. ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมืองมีหลักคิดท่ีถูกต้องเป็น
พลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีคุณธรรมอัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ 
มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อ่ืน และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริตมัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อม
อารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม 

ร้อยละ 100 ของ
ผู้เรียน 

3. ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่มี
ผลกระทบต่อความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน 
การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น 

ร้อยละ 100 ของ
ผู้เรียน 

4. จ านวนสถานศึกษาที่น้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ไปพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่ก าหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ร้อยละ 100 ของ
สถานศึกษา 

5. จ านวนสถานศึกษาที่จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออกถึง
ความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข มีทัศนคติท่ีดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม 
จริยธรรม 

ร้อยละ 100 ของ
สถานศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



นิเทศติดตาม 

 

 

 ประชาสัมพันธ์ 

 

 

 

สร้างการรับรู้และการยอมรับ 

 

 

 
วางแผนพัฒนาคุณธรรม 

 

 

 

พัฒนาสิ่งแวดล้อมให้เอ้ือต่อการจัดกิจกรรม 

 

 

 

ก าหนดนโยบาย 

 

 

 

ส่งเสริมสนับสนุน 

 

 

 

สร้างกลไกการมีส่วนร่วม 

 

 

 ประเมินผล 

 

 

 

ด าเนินการโครงการ/กิจกรรม 

 

 

 

เข้าใจสนับสนุน 

 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ถอดบทเรียน 

 

 

ให้ความร่วมมือ 

 

 

เป็นแบบอย่างที่ดี 

 

บทบาทผู้บริหาร 

 

 

 

บทบาทโรงเรียน(ครู นักเรียน ผู้บริหาร) 

 

 

 

ครอบครัวและชุมชน 

 

 

 

ประเมินผลกิจกรรม 

 

 

 

สรุปรายงานผลฯ 

 

 

 

 

 

แนวทางการพัฒนาคุณธรรมของโรงเรียน 
 

                                                                    

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปแบบการจัดท าแผนการพัฒนาคุณธรรมของโรงเรียน 

  

 

 

 

 

 

 

 

แต่งตั้งกรรมการรับผิดชอบ 

 

 

 



กระบวนการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมของโรงเรียน 

 เพ่ือเป็นการวางแผนจัดกิจกรรมโครงการ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1   จะด าเนินการโดยก าหนดนโยบายการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมนักเรียนโรงเรียนในสังกัด เพื่อให้สถานศึกษาด าเนินโครงการ/กิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนการจัดการ
วางแผนจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมของนักเรียน  ให้ครอบคลุมตัวชี้วัดด้านคุณธรรม  
ของสพป.เพขรบูรณ ์เขต 1  กลยุทธ์ที่ 1  :  ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของมนุษย ์
และของชาติ ซึ่งจะได้ด าเนินงานให้ครอบคลุม  ตามที่มอีงค์ประกอบ ดังนี้ 

 1. ปกแผนการปฏิบัติการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมนักเรียนโรงเรียน 
 2. ค าน า  
 3. สารบัญ 
 4. นโยบายการพัฒนาคุณธรรมของนักเรียนของโรงเรียน (ควรก าหนดนโยบายให้สอดคล้องกับ
นโยบายพัฒนาคุณธรรมของเขตพ้ืนที่การศึกษา) 
 5. บทน า 
 6. วัตถุประสงค์การพัฒนาคุณธรรมของโรงเรียน 
 7. ปฏิทินการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมนักเรียนของโรงเรียน อย่าง
น้อยควรด าเนินการก าหนด กิจกรรม เช่น 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

1 โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.   มิ.ย.-ก.ย. 64 
2 โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ   มิ.ย.-ก.ย. 64 
3 กิจกรรม............(ท่ีส่งเสริมให้นักเรียน

แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลัก
ของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข) 

  มิ.ย.-ก.ย. 64 

4 กิจกรรม........(ส่งเสริมให้นักเรียนมี
ภูมิคุ้มกันจากภัยจากยาเสพติด ความ
รุนแรง) 

  มิ.ย.-ก.ย. 64 

5 กิจกรรม............(ส่งเสริมให้นักเรียนมีมี
จิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อ
ครอบครัว ผู้อ่ืน และสังคมโดยรวม) 

  มิ.ย.-ก.ย. 64 

6 กิจกรรม............(ส่งเสริมให้นักเรียนมี
ความซื่อสัตย์ สุจริตมัธยัสถ์ อดออม 
โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม   

  มิ.ย.-ก.ย. 64 



 8. ภาคผนวก  
     8.1 ค าสั่งคณะกรรมการพัฒนาคุณธรรมโรงเรียน 
  8.2 โครงการ/กิจกรรม  การพัฒนาคุณธรรมโรงเรียน 
 

                     รูปแบบการจัดท ารายงานผลการพัฒนาคุณธรรมของโรงเรียน 

 กระบวนการรายงานผลการพัฒนาคุณธรรมของโรงเรียน เพ่ือเป็นการรายงานผลการจัดกิจกรรม
โครงการ  ควรที่มีองค์ประกอบ ดังนี้ 

 1. ปกรายงานการพัฒนาคุณธรรมโรงเรียน 
 2. ค าน า 
 3. สารบัญ 
 4. มูล/สภาพทั่วไป 
 5. พันธกิจ/ภาะงานการพัฒนาคุณธรรมโรงเรียน 
 7. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  ส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมนักเรียนของโรงเรียน อย่าง
น้อยควรรายงานผลตามกิจกรรมที่ก าหนดไว้ในปฏิทินตามแผนการพัฒนาคุณธรรมของโรงเรียน เช่น 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

วิธีการด าเนินงาน ผลการ
ด าเนินงาน 

1 โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. มิ.ย.-ก.ย. 64 1.แต่งตั้ง
คณะกรรมการ 
2.เสนอโครงการ
เพ่ืออนุมัติ 
3ด าเนินการตาม
ขั้นตอนโครงการฯ 
4.ติดตาม
ประเมินผล 
5.สรุปรายงานผล 

 

2 โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ มิ.ย.-ก.ย. 64 1.แต่งตั้ง
คณะกรรมการ 
2.เสนอโครงการ
เพ่ืออนุมัติ 
3ด าเนินการตาม
ขั้นตอนโครงการฯ 
4.ติดตาม
ประเมินผล 
5.สรุปรายงานผล 
 
 
 

 



ที ่ โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

วิธีการด าเนินงาน ผลการ
ด าเนินงาน 

3 กิจกรรม............(ท่ีส่งเสริมให้
นักเรียนแสดงออกถึงความรักใน
สถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข) 

มิ.ย.-ก.ย. 64 1.แต่งตั้ง
คณะกรรมการ 
2.เสนอโครงการ
เพ่ืออนุมัติ 
3ด าเนินการตาม
ขั้นตอนโครงการฯ 
4.ติดตาม
ประเมินผล 
5.สรุปรายงานผล 

 

4 กิจกรรม........(ส่งเสริมให้นักเรียนมี
ภูมิคุ้มกันจากภัยจากยาเสพติด 
ความรุนแรง) 

มิ.ย.-ก.ย. 64 1.แต่งตั้ง
คณะกรรมการ 
2.เสนอโครงการ
เพ่ืออนุมัติ 
3 ด าเนินการตาม
ขั้นตอนโครงการฯ 
4.ติดตาม
ประเมินผล 
5.สรุปรายงานผล 

 

5 กิจกรรม............(ส่งเสริมให้
นักเรียนมีมีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา 
รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อ่ืน และ
สังคมโดยรวม) 

มิ.ย.-ก.ย. 64 1.แต่งตั้ง
คณะกรรมการ 
2.เสนอโครงการ
เพ่ืออนุมัติ 
3ด าเนินการตาม
ขั้นตอนโครงการฯ 
4.ติดตาม
ประเมินผล 
5.สรุปรายงานผล 

 

6 กิจกรรม............(ส่งเสริมให้
นักเรียนมีความซื่อสัตย์ สุจริต
มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มี
วินัย และรักษาศีลธรรม   

พ.ค.-ก.ย. 64 1.แต่งตั้ง
คณะกรรมการ 
2.เสนอโครงการ
เพ่ืออนุมัติ 
3ด าเนินการตาม
ขั้นตอนโครงการฯ 
4.ติดตาม
ประเมินผล 
5.สรุปรายงานผล 

 



 
 8. สรุป/อภิปรายผลการด าเนินงานพัฒนาคุณธรรมของโรงเรียน 
 9. ภาคผนวก  
     9.1 ภาพกิจกรรม (1) 
     9.2 ภาพกิจกรรม (2) 

  ประกาศ ณ  วันที่               ธันวาคม     พ.ศ.   2564 
 
 
                                ลงชื่อ.............................................................. 
                                                                          ( นายบรรเจิด    กลิ่นจันทน์  ) 
                                                  ผู้อ านวยการเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 


