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ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ 
ทุกภาคส่วนทางการศกึษาแบบบูรณาการ 



 

 

ค าน า 

 การจัดท าแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นกลไกในการขับเคล่ือนการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามกรอบแนวทางแผนแม่บท
ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔) ขยายระยะเวลาบังคับใช้จนถึงวันท่ี 30 กันยายน 2565 
ตามมติคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งท่ี 1/2564 เมื่ อวันท่ี 10 กุมภาพันธ์ 2564 และ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) 
แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) แผนปฏิบัติการด้านปูองกัน
และปราบปรามการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงศึกษาธิการ  
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ขยายระยะเวลาด าเนินการถึงวันท่ี 30 กันยายน 2565 พระราชบัญญัติมาตรฐาน 
ทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 แผนปฏิบัติราชการกระทรวงศึกษาธิการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) รวมทั้ง 
นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ โดยมุ่งเน้นการปลูกฝังระเบียบวินัย 
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ ส่งเสริมให้คนในสังคม มีคุณธรรม เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง 
จากภายใน ให้คุณธรรมน าการพัฒนา ท าให้สังคมไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน และเป็นสังคมแห่งคุณธรรม   

 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าท่ีหลักในการบูรณาการและขับเคล่ือน 
แผนการปูองกันและปราบปรามการทุจริต และการส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรมของกระทรวงศึกษาธิการ จึงได้
จัดท าแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ ขึ้น เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างมีธรรมาภิบาล เกิดความโปร่งใส และมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนมีการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม โดยยึดหลักของศาสนาและหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจ พอเพียง และวิถีวัฒนธรรมอันดีงาม น าไปสู่การเป็นองค์กรคุณธรรม ท้ังนี้ ทุกส่วนราชการ/หน่วยงาน 
องค์กรในก ากับของกระทรวงศึกษาธิการได้ร่วมกันออกแบบการขับเคล่ือนการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงศึกษาธิการ
ไปในทิศทางเดียวกัน ผ่านกลไกคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงศึกษาธิการ และคณะท างานจัดท าและ
ขับเคล่ือนแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อร่วมกันขับเคล่ือน 
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในกระทรวงศึกษาธิการให้มีระบบคุณธรรมท่ีเข้มแข็ง ภายใต้คุณธรรมท่ีพึงประสงค์ 
4 ประการ “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” 

 

 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงศึกษาธิการ 

 

 

 



๓ 
 

สารบัญ 
                                                                                                                      
                 หน้า 
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ส่วนที่ ๔  แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕     31 
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ส่วนที่ ๑ 
หลักการและเหตุผล 

หลักการและเหตผุล 

 นโยบายของรัฐบาลได้ให้ความส าคัญและมุ่งมั่นท่ีจะแก้ไขปัญหาสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปัญหาท่ีสะท้อนถึง
วิกฤตการณ์ด้านคุณธรรม จริยธรรม ของคนในชาติ โดยให้น้อมน าพระราชดารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทุกรัชกาล หลักค าสอนของศาสนา วัฒนธรรม และความเป็นไทยมาสร้างสรรค์สังคมให้เกิดความเข้มแข็ง  
อย่างมีคุณภาพและมีคุณธรรม โดยส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีบทบาทในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม  
สร้างค่านิยม จิตสานึกท่ีดีให้แก่ประชาชน ให้การพัฒนาประเทศมีความสมดุล ท้ังทางด้านวัตถุและจิตใจ  
ตามแนวคิด “คุณธรรมน าการพัฒนา” พร้อมท่ีจะก้าวไปสู่สังคมแห่งคุณธรรมตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และ
โมเดลประเทศไทย ๔.๐ โดยให้สังคมเกิดความเข้มแข็งจากภายในและกระบวนการสร้างสังคมคุณธรรมแบบ 
“ระเบิดจากข้างใน” ด้วยหลักแนวคิดการส่งเสริมคุณธรรม 4 ประการ “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา”รวมท้ัง
จัดระเบียบสังคม สร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลให้แก่เจ้าหน้าท่ีของรัฐและ
ประชาชนท่ัวไป โดยใช้ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เพื่อให้สังคม
เกิดความมั่นคง สงบสุขร่มเย็นด้วยมิติทางศาสนา รวมท้ังระบบเศรษฐกิจเกิดความมั่งค่ัง เข้มแข็งบนวิถี
วัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาของท้องถิ่น ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน เพื่อวางรากฐานการ
พัฒนาประเทศในระยะยาว 

 กระทรวงศึกษาธิการ ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของนโยบายรัฐบาลดังกล่าว และเพื่อเป็นการขับเคล่ือน
การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้บรรลุวัตถุประสงค์และเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม และใช้เป็นแนวทาง
ในการด าเนินงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของหน่วยงาน ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกระทรวงศึกษาธิการ 
จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ ซึ่งมี 
ความสอดคล้องกับกรอบแนวทางแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔)  
ซึ่งขยายระยะเวลาบังคับใช้จนถึงวันท่ี 30 กันยายน 2565 ตามมติคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ 
ครั้งท่ี 1/2564 เมื่อวันท่ี 10 กุมภาพันธ์ 2564 ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - 
๒๕๖๕) แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕79) และทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับท่ี 13 (พ.ศ. 2566 - 2570) พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 แผนปฏิบัติราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) โดยมุ่งเน้นการปลูกฝัง ระเบียบ วินัย คุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ ส่งเสริมให้คนในสังคมไทยเป็นคนมีคุณธรรม มีความรักชาติ มีความศรัทธา และยึดมั่นใน
หลักค าสอนของศาสนา มีความเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข น าไปสู่การเป็น
อ ง ค์ ก ร คุ ณ ธ ร ร ม 
และสังคมแห่งคุณธรรม โดยมีวิสัยทัศน์ “เป็นองค์กรหลักในการส่งเสริมคุณธรรมในการศึกษาทุกระดับ 
เพื่อเป็นรากฐานท่ีส าคัญในการด ารงชีวิต” จึงได้ก าหนดยุทธศาสตร์แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม 
กระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ ประกอบด้วยตัวช้ีวัด ค่าเปูาหมายของแผนฯ  
๓ ยุทธศาสตร์หลัก และกลยุทธ์ ดังนี้  

 

 

 

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค ์ กลยุทธ์ 



๒ 
 

 

ตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีประมาณ พ.ศ. 2565 
1) จ านวนหน่วยงานหรือโครงการ/กิจกรรม ท่ีด าเนินการส่งเสริมคุณธรรมในองค์กรของส่วนราชการ 

และการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาภาคบังคับในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ ร้อยละ 75 

๒) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน โดยมีคะแนนภาพรวม
สูงกว่าร้อยละ 80 

 
ค่าเป้าหมายของแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีประมาณ พ.ศ. 2565 

1) จ านวนบุคลากรได้รับการอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและสร้างภูมิคุ้มกันให้เข้มแข็ง ร้อยละ ๘๐  
2) จ านวนบุคลากรและประชาชนท้ังภายในและภายนอกเข้าร่วมกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ 

ศาสนา พระมหากษัตริย์ ร้อยละ ๘๐ 
3) จ านวนชุมชนคุณธรรม องค์กร/หน่วยงานคุณธรรมต้นแบบในเครือข่ายกระทรวง  

ร้อยละ ๖๐ ของส่วนราชการ หน่วยงานในสังกัด/หน่วยงานในก ากับ 

 

ยุทธศาสตรที่ ๑ 
วางระบบรากฐานการเสริมสร้าง

คุณธรรมในสังคมไทยผ่านกลไก 
ทางการศึกษา 

 
เพื่อวางระบบรากฐาน 
การเสริมสร้างคุณธรรม 
ในสังคมไทย 

 
กลยุทธ์ที่ ๑ วางระบบรากฐานการเสริมสร้าง
คุณธรรมของสถาบันครอบครัว 
กลยุทธ์ที่ ๒ วางระบบรากฐานการเสริมสร้าง
คุณธรรมของสถาบันการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ ๓ วางระบบรากฐานการเสริมสร้าง
คุณธรรมของสถาบันทางการเมืองการปกครอง 

ยุทธศาสตรที่ ๒ 
สร้างความเข้มแข็งในระบบ 

การบริหารจัดการด้านการส่งเสริม
คุณธรรมของกระทรวงศึกษาธิการ 
ให้เป็นเอกภาพ 

 
เพื่อสร้างความเข้มแข็ง 
ในระบบการบริหาร
จัดการด้านการส่งเสริม
คุณธรรมให้เป็นเอกภาพ 

 
กลยุทธ์ที่ ๑ สร้างและพัฒนาระบบบริหาร
จัดการงานด้านส่งเสริมคุณธรรมและเสริมสร้าง
ความเป็นเอกภาพ แก่สถาบัน/องค์กรในสังคม 
กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาศักยภาพบุคลากร 
ผู้ท าหน้าท่ีในการส่งเสริมคุณธรรม 
กลยุทธ์ที่ ๓ เสริมสร้างความเป็นเอกภาพ 
ด้วยคุณธรรม   

ยุทธศาสตรที่ ๓ 
สร้างเครือข่ายความร่วมมือ 

ในการส่งเสริมคุณธรรมของ
กระทรวงศึกษาธิการ 
 

 
เพื่อสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือในการส่งเสริม
คุณธรรม 

 
กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาเครือข่ายขับเคล่ือน
คุณธรรม 
กลยุทธ์ที่ ๒ สร้างระบบบริหารจัดการภาคี
เครือข่ายและแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการส่งเสริม
คุณธรรม 
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ศนูยป์ฏบิัตกิารต่อต้านการทุจรติ กระทรวงศกึษาธิการ 
 ตามมติคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันท่ี ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ได้เห็นชอบในหลักการให้จัดต้ัง 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันในส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี และส านักงานปลัดกระทรวง 
ทุกกระทรวง และเป็นส่วนราชการตามมาตรา ๓๑ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม  
 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๕๖ ข้อ ๓/๓  ลง
วันท่ี 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 ก าหนดให้มีศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ในส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ เพื่อท าหน้าท่ีหลักในการบูรณาการและขับเคล่ือนแผนการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและ
การส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรมในกระทรวง 
 คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันท่ี 12 กรกฎาคม 2559 เรื่อง มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ
ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) เห็นชอบให้ อ.ก.พ. กระทรวงด าเนินการเกล่ียอัตราก าลังและ
ก าหนดต าแหน่งผู้ปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตในส านักงานปลัดส านักนายก รัฐมนตรี  
และส านักงานปลัดกระทรวงทุกกระทรวง และค าส่ังส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ท่ี 2862/2560  
ส่ัง ณ วันท่ี 14 ธันวาคม พ.ศ. 2560 แบ่งกลุ่มงานภายในศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ 
ดังต่อไปนี้  

1) กลุ่มงานปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
2) กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม 
3) งานบริหารงานท่ัวไป  

หน้าที่และอ านาจกลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

1. ศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูลสภาพปัญหา เพื่อจัดท าข้อเสนอแนะมาตรการ แนวทางการปูองกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการเสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการ 

2. จัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ปูองกันและปราบปรามการทุจริต แผนแม่บทบูรณาการ ระยะ 20 ปี (ส านักงาน ป.ป.ช.) แผนแม่บทส่งเสริม
คุณธรรมแห่งชาติ นโยบายท่ีเกี่ยวข้องกับการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประมวล
จริยธรรม นโยบาย หรือเจตจ านงของผู้บริหารหน่วยงาน แผนอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ตลอดจนบูรณาการแผนปฏิบัติ
ราชการของส่วนราชการ 

3. ให้ค าปรึกษาแนะน า ประสานงาน เร่งรัด ก ากับและติดตามให้ส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจ 
องค์การมหาชนในก ากับของกระทรวง ด าเนินการขับเคล่ือนภารกิจตามแผนปฏิบัติการปูองกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 

4. รับข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีโดยมิชอบของเจ้าหน้าท่ีของ
ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชนในก ากับของกระทรวง และส่งต่อไปยังส่วนราชการและหน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้อง รวมถึงประสานติดตามอย่างต่อเนื่องจนได้ข้อยุติ 

5. เป็นกลไกการปฏิบัติหรือประสานการปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์อ านวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ 
(ศอตช.) ส านักงาน ป.ป.ท. ส านักงาน ป.ป.ช. หรือหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง ตามท่ี ศอตช. มอบหมายและก ากับ
ติดตามการด าเนินการตามมติ-ข้อส่ังการของ คตช. ท่ีเกี่ยวข้อง 
 6. ให้ท าการตรวจสอบเปรียบเทียบผลการด าเนินการปกครอง วินัย ของหน่วยงานในสังกัด  
เสนอความเห็นต่อปลัดกระทรวงหรือรัฐมนตรีแล้วแต่ละกรณี แล้วแจ้งให้ ศอตช. ทราบ 
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7. เป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในส่วนราชการ 

8. ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ในส่วนราชการ 

9. ติดตามประเมินผลการด าเนินงานของส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และจัดท า
รายงานผลการด าเนินการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาพรวมของส่วนราชการ  
ส่งส านักงาน ป.ป.ท. ส านักงาน ป.ป.ช. ส านักงาน ก.พ. และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

หน้าที่และอ านาจกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม 
1. คุ้มครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน และประมวลจริยธรรมอื่นๆ 
2. ท าหน้าท่ีฝุายเลขานุการของคณะกรรมการจริยธรรมประจ าส่วนราชการ 
3. ประสานการด าเนินงานเกี่ยวกับการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี แผนงาน/โครงการเกี่ยวกับ

การคุ้มครองจริยธรรม การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม จรรยาข้าราชการและเสริมสร้างวินัยของส่วนราชการ
และรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชนในก ากับของกระทรวง 

4. รวบรวมปัญหาการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน
ในก ากับของกระทรวง ตลอดจนเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงประมวลจริยธรรมต่อส านักงาน ก.พ. 

5. ติดตาม ประเมินผลการด าเนินการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม จรรยาข้าราชการ การเสริมสร้าง
วินัย และการด าเนินการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน 
เสนอหัวหน้าส่วนราชการ และส่งผลการด าเนินการให้กลุ่มงานปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบจัดท ารายงานผลการด าเนินงานการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาพรวมของ
ส่วนราชการ 

หน้าที่และอ านาจงานบริหารงานทั่วไป 

รับผิดชอบงานบริหารส านักงาน งานสารสนเทศและการส่ือสาร งานธุรการ งานสารบรรณ  
งานการเงิน พัสดุและครุภัณฑ์ งานงบประมาณ งานบริหารทรัพยากรบุคคล และงานสนับสนุนการด าเนินงาน
ภายในศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ และการปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
หน้าที่ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา ข้อก าหนดว่าด้วยกระบวนการรักษาจริยธรรม  
: กลไกและการบังคับใช้ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2564 

ข้อ 11 ให้กลุ่มงานจริยธรรม มีหน้าท่ีด าเนินการตามกระบวนการรักษาจริยธรรม ดังต่อไปนี้ 
(๑) พัฒนาระบบ เครื่องมือและกลไกท่ีจะสนับสนุนการส่งเสริมจริยธรรมในส่วนราชการ 
(๒) ส่งเสริม สนับสนุน ให้ความรู้ ฝึกอบรม และพัฒนาข้าราชการในส่วนราชการให้มีความรู้ ความเข้าใจ 

และมีความตระหนักในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม 
(๓) ให้ค าปรึกษาแนะน า เสนอแนะนโยบายและมาตรการด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และการ

ยกระดับธรรมาภิบาล การปูองกันและปราบปรามการทุจริตของส่วนราชการ รวมถึงแนวทางการน าพฤติกรรม
ทางจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารงานบุคคลของส่วนราชการ 

(๔) วิเคราะห์ข้อมูลด้านจริยธรรมเพื่อจัดการความเส่ียงในเรื่องจริยธรรม การทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(๕) จัดท าข้อก าหนดจริยธรรม หรือพฤติกรรมท่ีควรกระท าและไม่ควรกระท าของข้าราชการในส่วนราชการ

ท่ีสอดคล้องกับบทบาทภารกิจของส่วนราชการ เพื่อน าไปใช้ในกระบวนการบริหารงานบุคคล 
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(6) ด าเนินการตามมาตรการหรือแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และต่อต้านการทุจริต  
เช่น การพัฒนาองค์กรคุณธรรม การส่งเสริมจริยธรรมและการเสริมสร้างวินัย การประเมินคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

(๗) รณรงค์ ส่งเสริม ประชาสัมพันธ์ ตลอดจนสร้างเครื อข่ายและประสานความร่วมมือระหว่าง 
ส่วนราชการ ภาคเอกชน และประชาชน 

(๘) รับและด าเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนกรณีมีการผ่าฝืนจริยธรรม การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติ
หน้าท่ีโดยมิชอบของเจ้าหน้าท่ี และก าหนดกลไกในการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ
พฤติกรรมของเจ้าหน้าท่ีของรัฐในหน่วยงาน 

(9) ติดตาม ประเมินผล และจัดท าร้ายงานการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนและ
ข้อก าหนดจริยธรรมเสนอต่อ ก.พ. 

(10) เป็นฝุายเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรม และคณะกรรมการอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
(๑๑) ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามท่ี ก.พ. หรือ ก.ม.จ. มอบหมาย 
ข้อ ๑๒ การฝุาฝืนจริยธรรมหรือไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนและข้อก าหนด

จริยธรรมของส่วนราชการ ให้หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้บังคับบัญชาด าเนินการตามมาตรการหรือด าเนินการ
ตามกระบวนการบริหารงานบุคคล 
 
 

โครงสร้างศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ 
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ส่วนที่ ๒  
บริบทที่เกี่ยวข้อง 

 
 1. ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580)   
 ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี เป็นยุทธศาสตร์ที่ยึดวัตถุประสงค์หลักแห่งชาติเป็นแม่บทหลักเพื่อเป็นกรอบ
การก าหนดนโยบาย ทิศทางการพัฒนา การลงทุนของภาคเอกชนท่ีสอดรับกับเปูาหมายของยุทธศาสตร์ชาติ
การบริหารราชการแผ่นดิน การจัดสรรงบประมาณ ดังนั้น ทิศทางด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริตการ
สร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาลในการบริหารราชการแผ่นดินของหน่วยงานภาครัฐจะถูกก าหนดจาก
ยุทธศาสตร์ชาติ และยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะ 5 ปี เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 
เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง  
มั่งค่ัง ยังยืน” เพื่อให้ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขัน มีรายได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว คนไทยมี
ความสุข อยู่ดี กินดี สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและเป็นธรรม ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้   
 1) ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 
 2) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 3) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 4) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
 5) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 
 6) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 2 ยุทธศาสตร์ คือ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
ในประเด็นยุทธศาสตร์ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ และยุทธศาสตร์ชาติด้านการ
พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ในประเด็น 1) การปรับเปล่ียนค่านิยมและวัฒนธรรม มุ่งเน้นให้
สถาบันทางสังคมร่วมปลูกฝังค่านิยมวัฒนธรรมที่พึงประสงค์ โดยบูรณาการร่วมระหว่าง “ครอบครัว ชุมชน 
ศาสนา การศึกษา และส่ือ” ในการหล่อหลอมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม ในลักษณะ “วิถี” การด าเนินชีวิต 
2) การบูรณาการเรื่องความซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรม จริยธรรมในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา โดยให้
สถานศึกษาสอดแทรกการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และการมีจิตสาธารณะ เข้าไปในทุกสาระวิชาและในทุก
กิจกรรม รวมท้ังปรับสภาพแวดล้อมท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษาให้เอื้อต่อการมีคุณธรรม จริยธรรม และจิต
สาธารณะ รวมถึงการรักษาขนบธรรมเนียมและประเพณีอันดีงาม 
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2. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580)  
  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 10 การปรับเปล่ียนค่านิยมและวัฒนธรรม ประกอบด้วย
แผนย่อย จ านวน 3 แผน เป็นประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม จ านวน 1 แผน ดังนี้ 
 แผนย่อย 3.1 การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และเสริมสร้างจิตสาธารณะและการเป็น
พลเมืองที่ดี มีแนวทางการพัฒนา คือ 

1. บูรณาการเรื่องความซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรม จริยธรรม และด้านส่ิงแวดล้อม ในการจัดการเรียนการ
สอนในและนอกสถานศึกษา จัดให้มีการเรียนการสอนตามพระราชด าริ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ในสถานศึกษา จัดให้มีการเรียนรู ้ทางศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ และภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้ง  
การตระหนักรู ้ และการมีส ่วนร ่วม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ให้รองรับการเปล่ียนแปลง 
ท้ังในประเทศและต่างประเทศ 

2. การส่งเสริมให้คนไทยมีจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมสร้างจิตสาธารณะและจิตอาสา
โดยใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศการส่ือสาร เพื่อรับผิดชอบต่อส่วนรวม สร้างเสริม
ผู้น าการเปล่ียนแปลง และต้นแบบท่ีดีท้ังระดับบุคคลและองค์กร โดยการยกย่องผู้น าท่ีมีจิตสาธารณะและจิตอาสา 
และมีความรับผิดชอบต่อสังคม ส่งเสริมสนับสนุนให้มีกลไกการด าเนินงานในการสร้างเสริมการพัฒนาจิตสาธารณะ
และจิตอาสา เพื่อสังคมและส่วนรวม โดยส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรสาธารณะท่ีไม่หวังผลประโยชน์  

 
๓. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาต ิฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  

และทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570) 
3.1 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565) 

การพัฒนาประเทศตามแนวทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติท่ีผ่านมา ส่งผลให้
ประเทศไทยมีระดับการพัฒนาท่ีสูงขึ้นตามล าดับ ได้แก่ เศรษฐกิจไทยมีขนาดใหญ่ขึ้น มีฐานการผลิตและบริการท่ีมี
ความเข้มแข็งและโดดเด่นในหลายสาขา และความร่วมมือกับมิตรประเทศท้ังในรูปทวิภาคีและพหุภาคี รวมถึง
ความร่วมมือกับประเทศในอนุภูมิภาคและอาเซียนมีความเข้มข้นและชัดเจนขึ้น ขยายโอกาสด้านการค้าและการ
ลงทุนของไทยเพิ่มขึ้น ในขณะท่ีโครงสร้างพื้นฐานมีการพัฒนาครอบคลุมมากขึ้น และการบริการทางสังคมทุกด้าน
ท่ีมีความครอบคลุมท่ัวถึง ท าให้รายได้ประชาชนสูงขึ้นปัญหาความยากจนลดลงและคุณภาพชีวิตประชาชนดีขึ้น 
อย่างไรก็ตาม โครงสร้างเศรษฐกิจไทยมีความเช่ือมโยงกับเศรษฐกิจและสังคมโลกมากขึ้น จึงท าให้มีความอ่อนไหว
และผันผวนตามปัจจัยภายนอก ในขณะท่ีความสามารถในการแข่งขันปรับตัวช้า เนื่องจากการยกระดับห่วงโซ่
มูลค่าการผลิตเกษตร อุตสาหกรรม และบริการสู่การใช้องค์ความรู้ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมยัง
ด าเนินการได้น้อย ท าให้ฐานการผลิตเกษตร อุตสาหกรรม และบริการมีผลิตภาพการผลิตต่ า ประกอบกับประเทศ
ไทยยังประสบปัญหาคุณภาพในเกือบทุกด้านท่ีส าคัญได้แก่ คุณภาพคน คุณภาพ การศึกษา คุณภาพบริการ
สาธารณะและบริการสาธารณสุข สังคมไทยยังมีความเหล่ือมล้ าสูง ก่อให้เกิดความ แตกแยก นอกจากนี้
ทรัพยากรธรรมชาติร่อยหรอและส่ิงแวดล้อมเส่ือมโทรมอย่างรวดเร็ว มีภาวะขยะล้นเมือง และการบริหารจัดการ
น้ ายังไม่เป็นระบบโครงข่ายท่ีสมบูรณ์ ในขณะท่ีความเส่ียงและผลกระทบท่ีเกิดจากสภาพภูมิอากาศผันผวนมีความ
รุนแรงมากขึ้น ท าให้กฎเกณฑ์และกฎระเบียบของสังคมท่ีเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  
มีความเข้มงวดมากขึ้น ซึ่งส่วนหนึ่งสะท้อนถึงปัญหาการจัดการภาครัฐท่ีขาดประสิทธิภาพเพราะการบริหารจัดการ
ยังขาดเอกภาพ และการปฏิรูปกฎหมายเพื่อพัฒนาประเทศยังล่าช้า ดังนั้น การพัฒนาประเทศในช่วงแผนพัฒนาฯ 
ฉบับท่ี ๑๒ จ าเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อมเพื่อวางรากฐานของประเทศในระยะยาวให้มุ่งต่อยอดผลสัมฤทธิ์
ของแผนท่ีสอดคล้องเช่ือมโยงและรองรับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องกันไปตลอด ๒๐ ปี ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 
(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) โดยมีสาระส าคัญสรุปได้ ดังนี้ 
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3.1.1 หลักการ  
หลักการพัฒนาประเทศท่ีส าคัญในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ยึดหลัก “ปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง” “การพัฒนาท่ียั่งยืน” และ “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” ท่ีต่อเนื่องจาก ๒ แผนพัฒนาฯ 
ฉบับท่ี ๙ - ๑๑ และยึดหลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีลดความเหล่ือมล้ าและขับเคล่ือนการเจริญเติบโตจาก
การเพิ่มผลิตภาพการผลิตบนฐานการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม ส าหรับการก าหนดวิสัยทัศน์ของแผนพัฒนาฯ 
ฉบับนี้ยึดวิสัยทัศของกรอบ ยุทธศาสตร์ชาติท่ีก าหนดว่า “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศ
พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ในขณะท่ีการก าหนดเปูาหมายและตัวช้ีวัดใน
ด้านต่างๆ ของแผนพัฒนาฯ ได้ยึดเปูาหมายอนาคตประเทศไทยปี ๒๕๗๙ ท่ีเป็นเปูาหมายยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
มาเป็นกรอบในการก าหนดเปูาหมายท่ีจะบรรลุใน ๕ ปี โดยท่ีเปูาหมายและตัวช้ีวัดต้องสอดคล้องกับกรอบ
เปูาหมายการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อมท่ีองค์กรระหว่างประเทศก าหนดขึ้น อาทิ การพัฒนาท่ียั่งยืน 
(sustainable development goals : SDGs) ท่ีองค์การสหประชาชาติก าหนดขึ้น เป็นต้น ส่วนแนวทางการพัฒนาได้
บูรณาการนโยบายหรือประเด็นพัฒนาท่ีส าคัญของประเด็นการปฏิรูปประเทศ ๓๗ วาระ และไทยแลนด์ ๔.๐  

การจัดท าแผนขับเคล่ือนและการติดตามประเมินผล เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมท้ังจาก
ภาครัฐ เอกชน ประชาชน และภาคการศึกษาในทุกพื้นท่ีของประเทศ เป็นกลไกประชารัฐท่ีรวมพลังให้สามารถ
ก าหนดเปูาหมาย แนวทางการพัฒนา รวมท้ังแผนงานโครงการส าคัญท่ีตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหา
ให้กับประชาชนได้อย่างสอดคล้องกับภูมิสังคมและเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน ๕ ปี 

3.1.2 ประเด็นการพัฒนาหลักท่ีส าคัญในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒  
ประเทศไทยแม้ว่าได้ด าเนินมาตรการเพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการท่ีดี มีการขยายการ

ลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานท่ีเป็นระบบโครงข่ายมากขึ้น และมีการเพิ่มการลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนา แต่อันดับ
ความสามารถในการแข่งขันของไทย ยังปรับตัวช้าเมื่อเทียบกับหลายประเทศ เนื่องจากคุณภาพคนต่ า การลงทุนใน
การวิจัยและพัฒนายังมีน้อย คุณภาพของโครงสร้างพื้นฐานยังไม่ดี และปัญหาการบริหารจัดการภา ครัฐและ
กฎระเบียบต่างๆ ล้าสมัยและขาดประสิทธิผลในการบังคับใช้ เมื่อต้องเผชิญกับปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจโลกและภัย
พิบัติธรรมชาติ ท าให้เศรษฐกิจไทยผันผวนได้ง่าย และเศรษฐกิจโดยรวมขยายตัวในอัตราท่ีต่ ากว่าศักยภาพมา
ต่อเนื่องหลายปี นอกจากนี้ประเทศไทยต้องเผชิญกับแรงกดดันและความเส่ียงมากขึ้นภายใต้สถานการณ์ท่ีกระแส
โลกาภิวัตน์เข้มข้นมากขึ้น เป็นโลกไร้พรมแดน โดยมีการเคล่ือนย้ายคน เงินทุน องค์ความรู้ เทคโนโลยี ข่าวสาร 
สินค้าและบริการอย่างเสรี ท าให้การแข่งขันในตลาดโลกรุนแรงขึ้น ส่งผลให้มีการรวมตัวด้านเศรษฐกิจของกลุ่ม
ต่างๆ ในโลกมีความเข้มข้นขึ้น ประเทศเศรษฐกิจใหม่มีขีดความสามารถในการแข่งขันมากขึ้น เช่น จีน อินเดีย 
ละตินอเมริกา และเวียดนาม ซึ่งมีแรงงานราคาถูกและมีมาตรการอื่นๆประกอบในการดึงดูดการลงทุนจาก
ต่างประเทศได้เพิ่มข้ึน นอกจากนั้นการพัฒนาการส่ือสารด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ท าให้สังคมโลกมีความเช่ือมโยง
กันอย่างใกล้ชิดมากขึ้น ท าให้เกิดภัยคุกคามและความเส่ียง อาทิ การก่อการร้าย โรคระบาด อาชญากรรมข้ามชาติ 
ปัญหาแรงงานต่างด้าว ในขณะเดียวกันประเทศไทยมีความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงโครงสร้างประชากรสู่สังคม
สูงวัยมากขึ้น จ านวนประชากรวัยแรงงานลดลง ผู้สูงอายุมีปัญหาสุขภาพและมีแนวโน้มอยู่คนเดียวสูงขึ้น ปัญหาความ
ยากจนยังกระจุกตัวหนาแน่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ รวมท้ังความแตกต่างของรายได้ระหว่าง
กลุ่มคนรวยท่ีสุดและกลุ่มคนจนท่ีสุดสูงถึง ๓๔.๙ เท่า ในปี ๒๕๕๖ เนื่องจากการกระจายโอกาสการพัฒนาไม่ท่ัวถึง 
ยิ่งไปกว่านั้นทรัพยากรธรรมชาติเส่ือมโทรม มีปัญหาความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติระหว่างรัฐ
กับประชาชน และระหว่างประชาชนในกลุ่มต่างๆ เนื่องจากการจัดการทรัพยากรธรรมชาติมีลักษณะรวมศูนย์ขาด
การเช่ือมโยงกับพื้นท่ี ในขณะท่ีปัญหาส่ิงแวดล้อมเพิ่มสูงขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง 
ประกอบกับสภาพภูมิอากาศมีการเปล่ียนแปลงผันผวนมากขึ้น ประเทศไทยต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติรุนแรง
มากขึ้น ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมไทยมากกว่าในอดีต ภายใต้เงื่อนไขและสภาพแวดล้อมด้านเศรษฐกิจ 
สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมท่ีเกิดขึ้นทั้งในและต่างประเทศดังกล่าว จะเป็นแรงกดดันให้ประเทศไทย 



๙ 
 

ต้องปรับตัวและมีการบริหารความเส่ียงอย่างชาญฉลาดมากขึ้น ต่อจากนี้ไปประเทศไทยต้องปรับเปล่ียนครั้งใหญ่ 
เพื่อแก้ไขปัญหารากฐานส าคัญท่ีเป็นจุดอ่อนและข้อจ ากัดของประเทศท่ีส่ังสมมานาน ในขณะเดียวกันด าเนิน
ยุทธศาสตร์เชิงรุกเพื่อใช้ประโยชน์จากจุดแข็งและจุดเด่นของประเทศ ดังนั้นจึงมี ความจ าเป็นท่ีจะต้องให้
ความส าคัญกับประเด็นท่ีมีลักษณะการบูรณาการ และใช้ประกอบการพิจารณาการจัดสรรงบประมาณ เพื่อการ
แปลงแผนไปสู่การปฏิบัติเกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างแท้จริง ในประเด็นต่างๆ ดังนี้  

๑) การพัฒนานวัตกรรมและการน ามาใช้ขับเคล่ือนการพัฒนาในทุกมิติเพื่อยกระดับ
ศักยภาพของประเทศ 

๒) การส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
๓) การเตรียมพร้อมด้านก าลังคนและการเสริมสร้างศักยภาพของประชากรในทุกช่วงวัย 
๔) การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหล่ือมล้ า 
๕) การปรับโครงสร้างการผลิตและการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจในแต่ละช่วงของห่วงโซ่มูลค่า  
๖) การปรับระบบการผลิตการเกษตรให้สอดคล้องกับพันธกรณีในด้านการเปล่ียนแปลง

สภาพภูมิอากาศและศักยภาพของพื้นท่ี 
๗) การเพิ่มศักยภาพฐานการผลิตและบริการเดิมและการต่อยอดไปสู่ฐานการผลิตและ

บริการใหม่โดยใช้เทคโนโลยีท่ีเข้มข้นและนวัตกรรม 
๘) การส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจกระแสใหม่ 
๙) การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจบริการและการท่องเท่ียวที่มีศักยภาพให้

เติบโตและสนับสนุนภาคการผลิต 
๑๐) การสร้างความเช่ือมโยงระหว่างภาคการผลิต 
๑๑) การพัฒนาวิสาหกิจขนาดย่อย ขนาดเล็กและขนาดกลาง วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจ

เพื่อสังคม 
๑๒) การสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและยกระดับคุณภาพส่ิงแวดล้อม 
๑๓) การฟื้นฟูพื้นฐานด้านความมั่นคงท่ีเป็นปัจจัยส าคัญต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและ

สังคมของประเทศ 
๑๔) การบริหารจัดการในภาครัฐ การปูองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและการสร้างธรร

มาภิบาลในสังคมไทย 
๑๕) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ของประเทศเพื่อขยายขีด

ความสามารถและพัฒนาคุณภาพการให้บริการเพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองและพื้นท่ีเศรษฐกิจ หลักและ
ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของทุกกลุ่มในสังคม 

๑๖) การพัฒนาภาค เมือง และพื้นท่ีเศรษฐกิจ 
๑๗) การสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศให้เข้มข้นและส่งผลต่อการพัฒนาอย่างเต็มท่ี 
๑๘) การส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ 
๑๙) การปรับปรุงภาคการเงินของไทยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและให้สามารถแข่งขันได้ 
๒๐) การปฏิรูปด้านการคลังและงบประมาณ  

3.1.3 วัตถุประสงค์ของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒  
1) เพื่อวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนท่ีสมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบ วินัย ค่านิยมท่ีดี 

มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพท่ีดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจน เป็นคนเก่งท่ีมีทักษะ
ความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต  



๑๐ 
 

2) เพื่อให้คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได้รับความเป็นธรรมในการเข้าถึง
ทรัพยากรและบริการทางสังคมท่ีมีคุณภาพ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ รวมท้ังชุมชนมีความเข้มแข็ง
พึ่งพาตนเองได้  

๓) เพื่อให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สร้างความเข้มแข็ง
ของฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหม่โดยการใช้นวัตกรรมท่ีเข้มข้นมากขึ้น สร้างความเข้มแข็งของ
เศรษฐกิจฐานราก และสร้างความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน้ า  

๔) เพื่อรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพส่ิงแวดล้อมให้สามารถสนับสนุนการ
เติบโตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชน  

๕) เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และมีการท างานเชิง
บูรณาการของภาคีการพัฒนา  

๖) เพื่อให้มีการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค โดยการพัฒนาภาคและเมือง เพื่อรองรับ
การพัฒนายกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม่  

๗) เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยมีความเช่ือมโยงกับประเทศต่างๆ ท้ังในระดับอนุภูมิภาค 
ภูมิภาค และนานาชาติได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ รวมท้ังให้ประเทศไทยมีบทบาทน าและสร้างสรรค์ใน
ด้านการค้า การบริการ และการลงทุนภายใต้กรอบความร่วมมือต่างๆ ท้ังในระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค และโลก 

3.1.4 เปูาหมายการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒  
๑) คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยท่ีสมบูรณ์ 
๒) ความเหล่ือมล้ าทางด้านรายได้และความยากจนลดลง 
๓) ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ 
๔) ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพส่ิงแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตท่ีเป็นมิตรกับ

ส่ิงแวดล้อม มีความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และน้ า 
๕) มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สร้างภาพลักษณ์ดี และ

เพิ่มความเช่ือมั่นของนานาชาติต่อประเทศไทย 
๖) มีระบบบริหารจัดการภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจาย

อ านาจและมีส่วนร่วมจากประชาชน 
3.1.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  

ยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ มีท้ังหมด ๑๐ ยุทธศาสตร์ โดยมี ๖ ยุทธศาสตร์ตาม
กรอบ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปีและอีก ๔ ยุทธศาสตร์ที่เป็นปัจจัยสนับสนุน ดังนี้  

๑) การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
๒) ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหล่ือมล้ าในสังคม 
๓) ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
๔) ยุทธศาสตร์การเติบโตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 
๕) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งค่ัง และยั่งยืน  
๖) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การปูองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ  

และธรรมาภิบาลในสังคมไทย  
๗) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
๘) ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
๙) ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื้นท่ีเศรษฐกิจ  
๑๐) ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา 
 



๑๑ 
 

3.1.6 แนวทางขับเคล่ือนแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ 
๑) สร้างความรู้ความเข้าใจให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความส าคัญและพร้อมเข้าร่วมในการ

ผลักดันแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ไปสู่การปฏิบัติ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
สร้างความเข้าใจกับภาคีทุกภาคส่วนโดยก าหนดกิจกรรมด าเนินการ ประเด็นส่ือสาร และเครื่องมือส่ือ
ประชาสัมพันธ์แบ่งตามกลุ่มเปูาหมาย (Stakeholder) ของการสร้างความรู้ความเข้าใจในการขับเคล่ือนระดับพื้นท่ี 
สศช. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการในระดับภาคและชุมชนเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักถึง  
ภารกิจและความรับผิดชอบร่วมกันของประชาชนซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการน าประเด็นการพัฒนาของแผนพัฒนาฯ 
ฉบับท่ี ๑๒ ไปขับเคล่ือนผ่านกลไกการพัฒนาระดับพื้นท่ีและสร้างแนวร่วมการพัฒนาของ สศช.  

๒) สร้างความเช่ือมโยงระหว่างแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายรัฐบาล  
แผนเฉพาะด้าน และแผนปฏิบัติการ โดยก าหนดประเด็นการพัฒนาส าคัญภายใต้ยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนา 
ฉบับท่ี ๑๒ น าไปสู่การก าหนดแผนงานโครงการ การระดมทรัพยากร และแนวทางการร่วมด าเนินงานของภาคส่วน
ต่างๆ รวมถึงบูรณาการประเด็นการพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ีมีความเช่ือมโยงกันและ จัดท าเป็นแผนการลงทุน
การพัฒนา/แผนพัฒนาเฉพาะด้านท่ีตอบสนองการพัฒนาในหลายมิติภายใต้ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ 
เพื่อปิดช่องว่างการพัฒนา (Development Gap) ของประเทศในแต่ละช่วงเวลาและสร้างรากฐานส าคัญของ 
การพัฒนาประเทศสู่เปูาหมายท่ีก าหนดในแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒  

๓) หน่วยงานกลาง อาทิ สศช. ส านักงบประมาณ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
(ส านักงาน ก.พ.ร.) จัดท ายุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณแบบมีส่วนร่วม การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีใช้
เปูาหมาย ตัวช้ีวัด และแนวทางการพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ในการก าหนดล าดับความส าคัญของ
แผนงานโครงการและภารกิจหน่วยงาน เพื่อให้การด าเนินงานสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมายท่ีก าหนดไว้
ในแผนฯ อย่างมีประสิทธิผลบนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของประชาชน  

๔) ผลักดันให้ภาคเอกชนน าประเด็นการพัฒนาส าคัญในแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ พิจารณา
ประกอบการจัดท าแผนการลงทุนทางธุรกิจท่ีสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศอย่างเป็นหุ้นส่วนการพัฒนา 
และส่งเสริมให้คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) เป็นกลไกหลักในการ
เช่ือมโยงการพัฒนาระหว่างภาครัฐและเอกชน รวมท้ังให้ กรอ. ส่วนกลางกระจายความรับผิดชอบและภารกิจให้ กรอ. 
จังหวัด/กลุ่มจังหวัดมากขึ้น โดยค านึงถึงความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ชาติและความเช่ือมโยงในระดับพื้นท่ี  

๕) สร้างสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการขับเคล่ือนแผนของภาคีการพัฒนาต่างๆ โดยก าหนดให้
มีการผลักดันปัจจัยหลักให้สามารถปรับเปล่ียนเพื่อเป็นเครื่องมือท่ีส าคัญ อาทิ น าการศึกษาวิจัยมาเป็นเครื่องมือ
ส าคัญในการขับเคล่ือนการพัฒนา ปรับปรุงกฎ ระเบียบ และกฎหมายต่างๆ ให้เอื้อต่อการขับเค ล่ือนการพัฒนา 
ในระดับต่างๆ โดยน าเครื่องมือวิเคราะห์ผลกระทบทางกฎหมายมาใช้ประเมินอย่างมีประสิทธิภาพ  

๖) เพิ่มประสิทธิภาพกลไกรับผิดชอบการขับเคล่ือนแผนฯ ท่ีชัดเจน สามารถขับเคล่ือน
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ในระดับประเทศและระดับพื้นท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ การต้ังและการเช่ือมโยง
คณะกรรมการระดับชาติท่ีมีอยู่ให้น ายุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ มาเป็นกรอบการด าเนินงาน 
ขับเคล่ือนประเด็นการพัฒนาระดับประเทศและพื้นท่ีโดยให้จังหวัดเป็นจุดประสาน 

 
3.2 แนวคิดของกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ. 2566 - 2570) 

ภายใต้กระแสแนวโน้มการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้น อาทิ ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีอย่างพลิกผัน  
การเปล่ียนแปลงโครงสร้างประชากรสู่สังคมสูงวัย และภาวะโลกร้อนจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ร่วมกับ
ปัจจัยเร่งจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ท่ีก่อใหเ้กิดความผันผวนของสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และ
ส่ิงแวดล้อมแก่หลายประเทศท่ัวโลกรวมถึงประเทศไทยนั้น พบว่า แนวโน้มการเปล่ียนแปลงดังกล่าว สามารถน ามา
ซึ่งโอกาสและความเส่ียงท่ีจะช่วยผลักดันให้การพัฒนาประเทศไทยในระยะต่อไปใหเ้กิดผลส าเร็จ หรือเป็นอุปสรรค 



๑๒ 
 

หน่วงรั้งการขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศให้ไม่สามารถบรรลุเปูาหมายท่ีก าหนดไว้ ขึ้นอยู่กับ บริบทหรือศักยภาพ
และขีดความสามารถของประเทศในการรับมือกับการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้น โดยโอกาสท่ีส าคัญส าหรับประเทศไทย
ซึ่งมีท่ีมาจากแนวโน้มการเปล่ียนแปลงในระดับโลก พบว่า มีท่ีมาจากความก้าวหน้า และความแพร่หลายของ
เทคโนโลยีเป็นหลัก ซึ่งการสรรค์สร้างประโยชน์จากเทคโนโลยีให้เกิดเป็นโอกาส ส าหรับประเทศไทยได้นั้น ต้อง
อาศัยการพัฒนาคนและระบบบริหารจัดการด้านดิจิทัลและข้อมูลสารสนเทศให้ มีความพร้อมเพื่อรองรับโอกาสท่ี
เกิดขึ้นจากการเปล่ียนแปลงให้กระจายลงสู่ทุกภาคส่วนอย่างท่ัวถึง เท่าทัน ขณะเดียวกัน ความเส่ียงท่ีคาดว่าจะ
ส่งผลกระทบเชิงลบและเป็นความท้าทายท่ีส าคัญต่อประเทศไทยในการท่ีจะต้องเร่งแสวงหาแนวทางในการแก้ไข
รับมือนั้น พบว่ามาจากแนวโน้มด้านการเปล่ียนแปลงโครงสร้าง ประชากร ความเหล่ือมล้ าด้านดิจิทัล รวมถึงปัญหา
ส่ิงแวดล้อมและภัยธรรมชาติ ซึ่งจะบั่นทอนขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ รวมถึงยังอาจเป็นเงื่อนไขท้า
ทายต่อมิติการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการสร้างความเสมอภาคในสังคม ซึ่งบริบทสถานการณ์ของประเทศไทย
ท่ียังมีข้อจ ากัดภายในหลายประการนั้น หากไม่ได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วนแล้ว อาจส่งผลให้ประเทศไทยมีความ
เปราะบางยิ่งขึ้นเมื่อต้องเผชิญกับความเส่ียงต่าง ๆ ท่ีมีความผันผวนสูง ตลอดจนอาจพลาดโอกาสท่ีจะใช้ประโยชน
จากพลวัตการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นในการพัฒนาประเทศไปสู่ เปูาหมายท่ีต้องการ และส่งผลให้ประเทศไทยไม่
สามารถก้าวตามโลกได้อยา่งเท่าทัน น าไปสู่การสูญเสียความสามารถในการแข่งขันในระยะยาว และอาจต้องจมกับ
ปัญหา เรื้อรังท่ีฉุดรั้งความก้าวหน้าของประเทศในทุกมิติอย่างไม่อาจหลีกเล่ียงได้ เพื่อให้สามารถขับเคล่ือนการ
พัฒนาประเทศในช่วงระยะเวลาของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในทิศทาง
ท่ีจะน าไปสู่การบรรลุเปูาหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้อย่างเป็นรูปธรรม ภายใต้เงื่อนไขความท้าทาย
ท้ังหลายดังกล่าว จึงจ าเป็นท่ีประเทศจะต้องเสริมสร้างให้เกิดความเปล่ียนแปลงครั้งใหญ่ในระดับโครงสร้างของ
ประเทศบนพื้นฐานของความเข็มแข็ง สมดุล และยั่งยืน เพื่อก้าวข้ามปญัหาอุปสรรคเดิมให้ประเทศไทยมีสมรรถนะ
เพียงพอต่อการบริหารจัดการความเส่ียง พร้อมท้ังเร่งเพิ่มศักยภาพในการสร้างสรรค์ประโยชน์จากโอกาสท่ีเกิดขึ้น
ได้อยา่งเหมาะสมและทันท่วงที ท้ังนี้ การยกระดับสมรรถนะและศักยภาพของประเทศไทยในระยะเวลาอันใกล้จะ
ไม่สามารถเกิดขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรมหากอาศัยเพียงการมุ่งแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าหรือการปรับเปล่ียนแนว
ทางการด าเนินงานใน รายละเอียดเพียงเล็กน้อย เนื่องจากการปรับตัวแบบค่อยเป็นค่อยไปจะไม่เท่าทันต่อพลวัต
การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วฉับพลันในยุคปัจจุบัน อีกท้ังยังไม่เพียงพอส าหรับการรับมือกับความเส่ียงท่ี
อาจส่งผลกระทบท่ีรุนแรงและแผ่ขยายในวงกว้าง หรือทันต่อการแสวงหาโอกาสท่ีจะสร้างผลประโยชน์ท่ีผลักดันให้
ประเทศไทยสามารถบรรลุเปูาหมายในการพัฒนาภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติได้ตามกรอบระยะเวลาท่ีก าหนด 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ. 2566 - 2570) ใช้เป็นยุทธศาสตร์
การพัฒนาประเทศต่อเนื่องจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2565) ซึ่งจะ
ส้ินสุดลงในเดือนกันยายน 2565 ซึ่งยังคงน้อมน า “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาก าหนดทิศทางการ
พัฒนาประเทศ รวมท้ังเป็นหลักน าทางในการขับเคล่ือนแผน ตลอดจนยึดโยงกับเปูาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนของ
โลก (Sustainable Development Goals : SDGs) ซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นในการน าประเทศไทยไปสู่การเป็น
ประเทศท่ีเศรษฐกิจเติบโต สังคมก้าวหน้า ควบคู่ไปกับการรักษาส่ิงแวดล้อมอย่างสมดุลในระยะยาว 

ท้ังนี้ มีเปูาหมายหลักของการพัฒนาในระยะ 5 ปีของแผนรวม 5 เปูาหมาย ได้แก่ (1) การปรับ
โครงสร้างการผลิตสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม (2) การพัฒนาคนส าหรับโลกยุคใหม่ (3) การมุ่งสู่สังคมแห่งโอกาส
และความเป็นธรรม (4) การเปล่ียนผ่านไปสู่ความยั่งยืน และ (5) การเสริมสร้างความสามารถของประเทศในการ
รับมือกับความเส่ียงและการเปล่ียนแปลง ภายใต้บริบทโลกใหม่ เพื่อถ่ายทอดเปูาหมายหลักไปสู่ภาพของการขับ
เคล่ือนท่ีชัดเจนในลักษณะของวาระการพัฒนา (Agenda) ท่ีเอื้อให้เกิดการท างานร่วมกันของหลายหน่วยงาน และ
หลายภาคส่วนในการผลักดันการพัฒนาในเรื่องใดเรื่องหนึ่งให้เกิดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม 
 



๑๓ 
 

๔. แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 – 25๗๙)  
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 ก าหนดวิสัยทัศน์ คือ “คนไทยทุกคนได้รับการศึกษา

และเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิต อย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ
การเปล่ียนแปลงของ โลกศตวรรษที่ ๒๑” โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา ๔ ประการ คือ  

๑) เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ  
๒) เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะทักษะและสมรรถนะท่ีสอดคล้องกับบทบัญญัติ

ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและยุทธศาสตร์ชาติ  
๓) เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคี และร่วมมือ

ผนึกก าลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
๔) เพื่อน าประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศท่ีมีรายได้ปานกลาง และความเหล่ือมล้ าภายในประเทศ

ลดลง แผนการศึกษาแห่งชาติ วางเปูาหมายไว้ ๒ ด้าน คือ  
1. เปูาหมายด้านผู้เรียน (Learner Aspirations) โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะและ

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑  
2. เปูาหมายของการจัดการศึกษา (Aspirations) ๕ ประการ ซึ่งมีตัวชี้วัดเพื่อการบรรลุเปูาหมาย  

๕๓ ตัวชี้วัด 
แผนการศึกษาแห่งชาติ ก าหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการศึกษาภายใต้ ๖ ยุทธศาสตร์หลักท่ี

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี เพื่อให้แผนการศึกษาแห่งชาติบรรลุเปูาหมายตามจุดมุ่งหมาย วิสัยทัศน์และ
แนวคิดการจัดการศึกษาดังกล่าวข้างต้น ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถในการ

แข่งขันของประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

 
๕. แผนปฏิบัติการด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริต (พ.ศ. 256๓ – 2565)  

แผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะท่ี 1 (พ.ศ. ๒๕63 - ๒๕65) ยึด
เปูาหมาย ค่าเปูาหมาย ตัวช้ีวัด แผนย่อย และแนวทางการพัฒนาของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (21) 
ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นหลัก โดยมีสาระส าคัญ ดังนี้  

5.๑ วัตถุประสงค์  
แผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะท่ี 1 (พ.ศ. ๒๕63 – ๒๕65) 

จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเครื่องมือส าหรับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการแปลงแนวทางการพัฒนาของแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (21) ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ผลักดันไปสู่การปฏิบัติ และ
บริหารการด าเนินงานให้บรรลุผลส าเร็จตามเปูาหมายของแผนแม่บทฯ ภายในกรอบระยะเวลาท่ีก าหนด  

 
 
 
 



๑๔ 
 

5.2 เปูาหมาย ตัวชี้วัด และค่าเปูาหมายในภาพรวม  
เปูาหมาย ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ตัวชี้วัด ดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย (อันดับ/คะแนน)  
ค่าเปูาหมาย ปี 2563 - 2565 ดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทยอยู่ในอันดับ 1 ใน 54 

และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ ากว่า 50 คะแนน  
5.3 แนวทางการพัฒนา  

5.๓.๑) ปลูกและปลุกจิตส านึกการเป็นพลเมืองท่ีดี มีวัฒนธรรมสุจริต และการปลูกฝัง และหล่อ
หลอมวัฒนธรรมในกลุ่มเด็กและเยาวชน และประชาชนทุกช่วงวัย ทุกระดับ โดยการ  

- “ปลูก” และ “ปลุก” จิตส านึกความเป็นพลเมืองท่ีดีมีวัฒนธรรมสุจริต สามารถแยกแยะ
ได้ว่าส่ิงใดเป็นประโยชน์ส่วนตน ส่ิงใดเป็นประโยชน์ส่วนรวม มีความละอายต่อการกระท าความผิด ไม่เพิกเฉย
อดทนต่อการทุจริต และเข้ามามีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ  

- ส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตในระดับชุมชนเพื่อน าไปสู่การเปล่ียนแปลง 
พฤติกรรมค่านิยมท่ียึดประโยชน์สาธารณะมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ในทุกรูปแบบ  

- ส่งเสริมวัฒนธรรมสุจริต ผ่านหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับท่ีเด็กไทยทุกคนต้องเรียน  
ท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ต้ังแต่ระดับปฐมวัยจนถึงระดับอุดมศึกษา เพื่อปฏิรูป “พลเมืองไทยในอนาคต” ให้มี
ความเป็นพลเมืองเต็มขั้น สามารถท าหน้าท่ีความเป็นพลเมืองท่ีดี มีจิตส านึกยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต มีความ
รับผิดชอบต่อส่วนรวมมีระเบียบวินัย และเคารพกฎหมาย  

5.๓.๒) ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าท่ีของข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของรัฐให้มีความใสสะอาด ปราศจาก
พฤติกรรมท่ีส่อไปในทางทุจริต โดยการ  

- ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าท่ีราชการอย่างเปิดเผย โปร่งใส ถูกต้อง เป็นธรรม ไม่คดโกง รู้จัก
แยกแยะเรื่องส่วนตัวออกจากหน้าท่ีการงาน การสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน ตลอดจนการสร้างจิตส านึก 
และค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตให้แก่บุคลากรขององค์กร  

- สนับสนุนให้ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีรัฐ เข้ามามีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายต่อต้านการทุจริต  
ในหน่วยงานภาครัฐ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเฝูาระวัง สอดส่อง ติดตามพฤติกรรมเส่ียงและแจ้งเบาะแส เพื่อ
สกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ โดยมีมาตรการสนับสนุนและคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส  

5.๓.๓) พัฒนาค่านิยมของนักการเมืองให้มีเจตนารมณ์ท่ีแน่วแน่ในการท าตนเป็นแบบอย่างท่ีดีมี
คุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม เนื่องจากผู้บริหารประเทศ/ท้องถิ่น/ชุมชน ต้อง
มีคุณธรรมและจริยธรรมสูงกว่ามาตรฐานทางจริยธรรมท่ัวไปในสังคม เพื่อเป็นต้นแบบแก่ประชาชน เด็ก เยาวชน 
และสังคมโดยรวม โดยนอกเหนือจากคุณสมบัติตามท่ีก าหนดตามกฎหมายแล้ว ผู้บริหารประเทศ ต้องมีคุณสมบัติ
ทางจริยธรรมด้วย โดยการ  

- พัฒนายกระดับการมีจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง เพื่อสร้างนักการเมือง  
ท่ีมีคุณธรรมจริยธรรม รวมท้ังก ากับจริยธรรมภายในพรรคการเมือง แผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ระยะท่ี 1 (พ.ศ. ๒๕๖3 – ๒๕๖๕)   

5.๓.๔) ปรับ “ระบบ” เพื่อลดจ านวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ โดยการ  
- มุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรม มาตรการ และเครื่องมือในการต่อต้านการทุจริตเชิงลึก เฉพาะ

สาขาท่ีมีประสิทธิภาพและเท่าทันต่อพลวัตการทุจริต เพื่อสนับสนุนให้การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ มีความ
โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเท่าทันต่อการเปล่ียนแปลง  

- สนับสนุนการจัดท ามาตรการ กลไก ระบบ หรือแนวทางในบริหารจัดการความเส่ียงของ
การด าเนินงานท่ีอาจก่อให้เกิดการทุจริต  



๑๕ 
 

- บูรณาการติดตามประเมินผล การปูองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐในโครงการ 
ลงทุนขนาดใหญ่ของรัฐและรัฐวิสาหกิจ ต้ังแต่ขั้นวางแผนก่อนด เนินงาน ขั้นระหว่างการด า เนินงาน และขั้น
สรุปผลหลังการด าเนินโครงการ  

5.๓.๕) ปรับระบบงานและโครงสร้างองค์กรท่ีเอื้อต่อการลดการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าท่ี โดยการ  

- น าระบบเทคโนโลยีเข้ามาใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานและให้บริการข้อมูลดิจิทัล ท่ีมีการ
ก าหนดกฎเกณฑ์ กติกา กระบวนการ ข้ันตอนการด าเนินงาน การเข้าถึงข้อมูล รวมถึง ข้อมูลการจัดซื้อ จัดจ้างและ
การใช้งบประมาณของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อสร้างความโปร่งใส และลดการใช้ดุลยพินิจ  

- สร้างมาตรฐานท่ีโปร่งใสในกระบวนการบริการของภาครัฐ ลดขั้นตอนกระบวนการ และ
ระยะเวลาในการปฏิบัติงานด้วยวิธีปฏิบัติท่ีชัดเจนตรวจสอบได้  

- ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้องเพื่อลดการใช้ดุลพินิจของผู้มีอ านาจในการ
พิจารณาอนุมัติ อนุญาต  

- ส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลสาธารณะ สร้างความโปร่งใส และส่งเสริมให้มีการตรวจสอบ การ
บริหารจัดการของภาครัฐโดยสาธารณชน ซึ่งรวมถึงการมีกลไกท่ีเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างและการด าเนินการภาครัฐ เพื่อบูรณาการการท างานของรัฐและประชาชน  

- ส่งเสริม สนับสนุนการต่ืนตัวและเพิ่มขีดความสามารถของประชาชนในการร่วมเฝูาระวัง 
และปูองกันการทุจริตคอร์รัปช่ันท่ีมีอยู่ใกล้ตัว โดยมีมาตรการสนับสนุนและคุ้มครองผู้ช้ีเบาะแสท่ีสามารถสร้าง 
ความเช่ือมั่นและมั่นใจให้กับผู้ให้เบาะแส  

 
๖. พระราชบญัญตัมิาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบด้วย ๓ หมวด ๑ บทเฉพาะกาล รวม ๒๒ 
มาตรา มีผลใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา (ประกาศฯ เมื่อวันท่ี ๑๖ เมษายน ๒๕๖๒ 
จึงมีผลใช้บังคับต้ังแต่วันท่ี ๑๗ เมษายน ๒๕๖๒) มีสาระส าคัญโดยสรุป ดังนี้  

๑. สภาพการใช้บังคับ (มาตรา ๓) เป็นหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติตนของ “เจ้าหน้าท่ีของรัฐ” 
หมายความว่า ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือ ผู้ปฏิบัติงานอื่นในหน่วยงานของรัฐ ในสังกัดกระทรวง ทบวง 
กรม ส่วนราชการท่ีเรียกช่ืออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรม ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐในฝุายบริหารแต่ไม่หมายความรวมถึงหน่วยงานธุรการของรัฐสภา องค์กรอิสระ ศาล และ
องค์กรอัยการ  

๒. มาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ (มาตรา ๕) คือ หลักเกณฑ์การประพฤติปฏิบัติอย่าง
มีคุณธรรมของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ซึ่งจะต้องประกอบด้วย  

๑) ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครอง
ระบอบ ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

๒) ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตส านึกท่ีดี และรับผิดชอบต่อหน้าท่ี  
๓) กล้าตัดสินใจและกระท าในส่ิงท่ีถูกต้องชอบธรรม  
๔) คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว และมีจิตสาธารณะ  
๕) มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน  
๖) ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ  
 
 



๑๖ 
 

๗) ด ารงตนเป็นแบบอย่างท่ีดีและรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ มาตรฐานทางจริยธรรมท้ัง ๗ 
ข้อนี้ ให้ใช้เป็นหลักส าคัญในการจัดท าประมวลจริยธรรมของหน่วยงานของรัฐท่ีจะก าหนดเป็นหลักเกณฑ์ในการ
ปฏิบัติตนของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ เกี่ยวกับสภาพคุณงามความดีท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐต้องยึดถือ ส าหรับการปฏิบัติงาน 
การตัดสินความถูกผิด การปฏิบัติท่ีควรกระท าหรือไม่ควรกระท า ตลอดจนการด ารงตนในการกระท าความดีและ
ละเว้นความช่ัว  

๓. ผู้รับผิดชอบในการจัดท าประมวลจริยธรรม (มาตรา ๖) ให้องค์กรกลางบริหารงานบุคคลของ
หน่วยงานของรัฐ (ก.พ.) มีหน้าท่ีจัดท า “ประมวลจริยธรรม” ส าหรับเจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีอยู่ในความรับผิดชอบ ท้ังนี้ 
หน่วยงานของรัฐอาจจัดท า “ข้อก าหนดจริยธรรม” เพื่อใช้บังคับกับเจ้าหน้าท่ีของรัฐในหน่วยงานนั้นเพิ่มเติมจาก
ประมวลจริยธรรมให้เหมาะสมแก่ภารกิจท่ีมีลักษณะเฉพาะของหน่วยงานของรัฐนั้น ด้วยก็ได้  

๔. คณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม (ก.ม.จ.) (มาตรา ๘ มาตรา ๑๓ และ มาตรา ๑๔) ให้มี
คณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรมคณะหนึ่ง เรียกโดยย่อว่า “ก.ม.จ.” มีหน้าท่ีและอ านาจ ดังต่อไปนี้  

๑) เสนอแนะและให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านมาตรฐานทางจริยธรรมและ 
การส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐต่อคณะรัฐมนตรี  

๒) ก าหนดแนวทางหรือมาตรการในการขับเคล่ือน การด าเนินกระบวนการรักษาจริยธรรม 
รวมท้ังกลไกและการบังคับใช้ประมวลจริยธรรมส าหรับเจ้าหน้าท่ีของรัฐเพื่อให้องค์กรกลางบริหารงานบุคคล หรือ 
ผู้บังคับบัญชาน าไปใช้ในกระบวนการบริหารงานบุคคลอย่างเป็นรูปธรรม  

๓) ก าหนดแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐมี
ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมและยึดถือแนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม รวมท้ั ง
เสนอแนะ มาตรการในการเพิ่มพูนประสิทธิภาพและเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมแก่
หน่วยงาน ของรัฐต่อคณะรัฐมนตรี  

๔) ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินการตามมาตรฐานทางจริยธรรม โดยอย่างน้อยต้อง
ให้ หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีการประเมินความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรม และให้มีการประเมิน 
พฤติกรรมทางจริยธรรมส าหรับ เจ้าหน้าท่ีของรัฐในหน่วยงานนั้น  

๕) ตรวจสอบรายงานประจ าปีของหน่วยงานของรัฐ และรายงานสรุปผลการด าเนินงานดังกล่าว
เสนอ ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง  

๖) ตีความและวินิจฉัยปัญหาท่ีเกิดจากการใช้บังคับพระราชบัญญัตินี้  
๗) ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามท่ีบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือตามท่ีคณะรัฐมนตรีมอบหมาย  
๘) ก าหนดหลักเกณฑ์เป็นระเบียบ คู่มือ หรือแนวทางปฏิบัติเพื่อให้องค์กรกลางบริหารงานบุคคล

และ หน่วยงานของรัฐ ใช้เป็นหลักเกณฑ์ส าหรับการจัดท าประมวลจริยธรรมและข้อก าหนดจริยธรรม รวมท้ังการ
ก าหนดกระบวนการรักษาจริยธรรม ของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ โดยมีหน้าท่ีให้ค าแนะน าแก่องค์กรกลางบริหารงาน 
บุคคล และหน่วยงานของรัฐในการปฏิบัติตาม พระราชบัญญัตินี้  

๙) ในกรณีท่ีปรากฏแก่ ก.ม.จ. ว่า การจัดท าประมวลจริยธรรมขององค์กรกลางบริหารงานบุคคล
หรือ ข้อก าหนดจริยธรรมของหน่วยงานของรัฐแห่งใดไม่สอดคล้องกับมาตรฐานทางจริยธรรมหรือมีการปฏิบัติท่ีไม่
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ท่ี ก.ม.จ. ก าหนด ให้ ก.ม.จ. แจ้งให้องค์กรกลางบริหารงานบุคคล หรือหน่วยงานของรัฐ 
แห่งนั้นด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง และให้เป็นหน้าท่ีขององค์กรกลางบริหารงานบุคคล หรือหน่วยงานของรัฐท่ี 
จะต้องด าเนินการโดยเร็ว  

๕. การรักษาจริยธรรมของเจ้าหน้าท่ีของรัฐและน าจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารงานบุคคล  
(มาตรา ๑๙ และ มาตรา ๒๐) ให้หน่วยงานของรัฐด าเนินการ ดังต่อไปนี้  



๑๗ 
 

๑) ก าหนดให้มีผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการรักษาจริยธรรมประจ าหน่วยงานของรัฐ ในการนี้อาจ
มอบหมายให้ส่วนงานท่ีมีหน้าท่ีและภารกิจในด้านจริยธรรม ธรรมาภิบาล หรือท่ีเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล 
หรือคณะกรรมการและกลุ่มงานจริยธรรมประจ าหน่วยงานของรัฐท่ีมีอยู่แล้ว เป็นผู้รับผิดชอบก็ได้  

๒) ด าเนินกิจกรรมการส่งเสริม สนับสนุน ให้ความรู้ ฝึกอบรม และพัฒนาเจ้าหน้าท่ีของรัฐใน
หน่วยงานของรัฐ และจัดให้มีมาตรการและกลไกท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อเสริมสร้างให้มีการปฏิบัติตามประมวล 
จริยธรรม รวมท้ังก าหนดกลไกในการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบพฤติกรรมของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 
ตลอดจนสร้างเครือข่ายและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐและภาคเอกชน  

๓) ทุกส้ินปีงบประมาณ ให้จัดท ารายงานประจ าปีตามหลักเกณฑ์ท่ี ก.ม.จ. ก าหนดเสนอต่อ ก.ม.จ. 
โดยให้หน่วยงานของรัฐเสนอรายงานประจ าปีผ่านองค์กรกลางบริหารงานบุคคลเพื่อประเมินผลในภาพรวมของ
หน่วยงานของรัฐ เสนอต่อ ก.ม.จ. ด้วยให้องค์กรกลางบริหาร งานบุคคลแต่ละประเภท มีหน้าท่ีก ากับดูแล  
การด าเนินกระบวนการรักษาจริยธรรมและการประเมินผลการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม รวมท้ังให้มีหน้าท่ีและ
อ านาจจัดหลักสูตรการฝึกอบรมการเผยแพร่ความเข้าใจ ตลอดจนการก าหนดมาตรการจูงใจเพื่อพัฒนา และ
ส่งเสริมให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐในหน่วยงานของรัฐมีพฤติกรรมทางจริยธรรม เป็นแบบอย่างท่ีดี และมาตรการท่ีใช้
บังคับแก่เจ้าหน้าท่ีของรัฐในหน่วยงานของรัฐซึ่งมีพฤติกรรมท่ีเป็นการฝุาฝืนมาตรฐานทางจริยธรรม หรือไม่ปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรม โดยอาจก าหนดมาตรการเพื่อใช้ในการบริหารงานบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการประเภทนั้น  

๖. การใช้บังคับประมวลจริยธรรม/หลักเกณฑ์เดิม (มาตรา ๒๒) บรรดาประมวลจริยธรรม กฎ 
ระเบียบ หรือหลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวกับจริยธรรมของเจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีมีผลใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันท่ีพระราชบัญญัติ
นี้ใช้บังคับให้คงมีผลใช้บังคับได้ต่อไปเท่าท่ีไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้ จนกว่ าจะมีการก าหนดประมวล
จริยธรรม หรือหลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
7. นโยบายและจุดเนน้ของกระทรวงศึกษาธิการ ปงีบประมาณ พ.ศ. 256๕ 

7.1 หลักการตามนโยบาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
กระทรวงศึกษาธิการมุ่งมั่นด าเนินการภารกิจหลักตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒0 ป ี 

(พ.ศ. ๒๕๖1 - ๒๕๘๐) ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพขับเคล่ือนทุกแผนย่อยในประเด็น ๑๒ การพัฒนาการเรียนรู้ และแผน
ย่อยท่ี ๓ ในประเด็น ๑๑ ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต รวมท้ังแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา และนโยบาย
รัฐบาลท้ังในส่วนนโยบายหลักด้านการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต และ
นโยบายเร่งด่วน เรื่องการเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษท่ี ๒1 นอกจากนี้ยังสนับสนุนการขับเคล่ือนแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นอื่น ๆ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (ท.ศ. ๒๕๖0 - ๒๕๖๔) 
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕'๖5) รวมท้ังนโยบายและแผนต่าง ๆ ท่ี
เกี่ยวข้อง โดยคาดหวังว่าการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต จะได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ให้เป็นคนดี คนเก่ง มี
คุณภาพ และมีความพร้อมร่วมชับเคล่ือนการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน ดังนั้น ในการเร่งรัด
การท างานภาพรวมกระทรวงให้เกิดผลสัมฤทธิ์เพื่อสร้างความเช่ือมั่นให้กับสังคม และผลักตันให้การจัดการศึกษามี
คุณภาพและประสิทธิภาพ จึงก าหนดนโยบายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังนี้ 

๑) ปลดล็อก ปรับเปล่ียน และเบิดกว้าง ระบบการบริหารจัดการและการพัฒนาก าลังคน  โดยมุ่ง
ปฏิรูปองค์การเพื่อหลอมรวมภารกิจและบุคลากร เช่น ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านการต่างประเทศ ด้าน
เทคโนโลยี ด้านกฎหมาย ฯลฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความเป็นเอกภาพ รวมท้ังการน าเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามา
ช่วยในการบริหารงานและการจัดการศึกษา 



๑๘ 
 

๒) ปลดล็อก ปรับเปล่ียน และเปิดกว้าง ระบบการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ โดยมุ่งให้ครอบคลุม
ถึงการจัดการศึกษาเพื่อคุณวุฒิ และการเรียนรู้ตลอดชีวิตท่ีสามารถตอบสนองการเปล่ียนแปลงในศควรรษที่ ๒1 

๓) ปลดล็อก ปรับเปล่ียน เปิดกว้าง ท่ีเป็นเงื่อนไขต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุผลตามนโยบายการศึกษายก
ก าลังสอง (Thailand Education Eco - System : TE's) การศึกษาท่ีเข้าใจ Supply และตอบโจทย์ Demand โดย
ให้ทุกหน่วยงานพิจารณาวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกันอย่างรอบด้าน ครบถ้วน ร่วมกันพิจารณาหาแนวทาง ขั้นตอน และ
วิธีการด าเนินการร่วมกันแบบบูรณาการการท างานทุกภาคส่วน 

7.2 จุดเน้นประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ 
7.2.1 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

1) ICT (Information and Communication Technologies) เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสาร ประกอบด้วย ๗ เรื่องย่อย ได้แก่ (๑) Data Center ศูนย์ข้อมูลกลาง (๒) Big Data ข้อมูลขนาดใหญ่ 
(คลังข้อมูล การน าข้อมูลมารวมกัน) (๓) Platform (e-library e-learning และ Teaching Resource Platform) 
(๔) e-book (๕) e-office e-mail และ document (๖) ระบบบริหารจัดการห้องเรียน School และ Classroom 
Management และ (๗) โครงสร้างพื้นฐาน Infrastructure (Internet) 

๒) การจัดการองค์ความรู้และยกระดับทักษะท่ีจ าเป็น เน้นพัฒนาความรู้และสมรรถนะด้าน 
Digital Literacy ส าหรับผู้เรียนท่ีมีความแตกต่างกันตามระดับและประเภทของการจัดการศึกษา  เช่น STEM 
Coding เป็นต้น 

๓) การศึกษาเพื่อทักษะอาชีพและการมีงานท า พัฒนา ๓ ทักษ์ะหลัก ได้แก่ โลกทัศน์อาชีพ 
การเสริมทักษะใหม่ (Up Skill) และการเพิ่มทักษะใหม่ท่ีจ าเป็น (Re -Skills) ให้แก่กลุ่มเปูาหมายประกอบตัวย (๑) ผู้อยู่
ในระบบการศึกษา (การศึกษาช้ันพื้นฐาน และอาชีวศึกษา) (๒) ผู้อยู่นอกระบบการศึกษา (๓) วัยแรงงาน และ (๔) 
ผู้สูงอายุ เพื่อให้มีทักษะและสมรรถนะสอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากเทคนโลยีดิจิทัลและอาชีพที่เกิดขึ้นใหม่ 
(Digital Disruption) โดยเน้นเพิ่มบทบาทของ กศน. ในการ Re-Skills ด้านอาชีวศึกษากับส านักงานคณะครรมการ
การอาชีวศึกษา 

๔) การต่างประเทศ เน้นภารกิจท่ีต้องใช้ความร่วมมือระตับนานาชาติในการจัดหาครู
ชาวต่างชาติให้แก่สถานศึกษาทุกระดับ ทุกประเภทของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อจัดการศึกษาในสถานศึกษา  ๒ 
ด้านหลัก ๆ ได้แก่ (๑) ด้านภาษาต่างประเทศ และ (๒) ด้านวิขาการ โดยเฉพาะอาชีวศึกษา 

๕) กฎหมายและระเบียบ เน้นแผนงาน ๒ เรื่อง ท่ีบรรจุอยู่ในแผนการปฏิรูปประเทศด้าน
การศึกษา ประกอบด้วย 

๕.๑) การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู้โดยรวมของประเทศ 
๕.๒) การปรับโครงสร้างของหน่วยงานในระบบการศึกษา 

๖) ระบบบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร โดยรวบรวมหลักสูตรวิชาการของแต่ละ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อไม่ให้เกิความซ้ าซ้อนในการจัดฝึกอบรมให้แต่ละกลุ่มเปูาหมายและใช้
ประโยชน์จากสถาบันพัฒนาท่ีมีอยู่แล้ว เช่น สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเป็น
หน่วยงานกลางในการจัดฝึกอบรมพัฒนาทักษะสมรรถนะให้แก่บุคลากรของกระทรว งศึกษาธิการ (ผู้บริหาร
หน่วยงานทุกระดับ ผู้บริหารสถานศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท ครู อาจารย์ และบุคลากรอื่นๆ) รวมท้ังพัฒนา
ยกระดับให้เป็นสถาบันฝึกอบรมระดับนานาชาติ 



๑๙ 
 

๗) การประชาสัมพันธ์ โดยจัดต้ังศูนย์ประชาสัมพันธ์ของกระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงาน
สังกัดส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ด าเนินการผลิตส่ือและจัดท าเนื้อหา (Content) เพื่อเผยแพร่ผลงาน 
กิจกรรม และการเข้าร่วมงานต่างๆ ของทุกหน่วยงานในภาพรวมของ ศธ. 

๘) การพัฒนาเด็กปฐมวัย ด าเนินการขับเคล่ือนนโยบายและแนวปฏิบัติในการจัดการศึกษา
และการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย 

๙) การพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก โดยการส่งเสริมโครงการ ๑ ต าบล ๑ โรงเรียนคุณภาพ 
๑๐) การรับเรื่องราวร้องทุกข์ท่ีเกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ โดยการน าเทคโนโลยีมาใช้ 

ในการบริหารจัดการ เช่น การยกระดับตอบรับอัตโนมัติเพื่อแก้ไขปัญหาเบ้ืองต้น (Call Center ด้านกฎหมาย) การ
วางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการการรับเรื่องราวร้องทุกข์ในภาพรวมของกระทรวงศึกษาธิการ 

๑๑) การปฏิรูปองค์การและโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ 
๑๒) การพัฒนาครู ในสาขาวิชาต่าง ๆ เพื่อให้มีมาตรฐานวิชาชีพที่สูงขึ้น 
๑๓) การศึกษายกก าลังสอง 

7.๒.๒ การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
- มุ่งเน้นการศึกษาเพื่อทักษะอาชีพและการมีงานท าด้วยคุณภาพ โดยสร้างค่านิยม

อาชีวศึกษา และเติมเต็มช่องว่างระหว่างทักษะ (Full fill Skill Gaps) โดยขยายและยกระดับอาชีวศึกษาทวิภาคีสู่
คุณภาพมาตรฐาน เน้นร่วมมือกับสถานประกอบการช้ันน า (Tailor made Curriculum) ขับเคล่ือนความร่วมมือ
การจัดการอาชีวศึกษาระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนสู่มาตรฐานนานาชาติ 

- มุ่งเน้น Re-Skills, Up Skill และ New Skill การฝึกอบรมวิชาชีพระยะส้ัน รวมท้ังผลิต
ก าลังแรงงานท่ีมีคุณภาพตามความเป็นเลิศของแต่ละสถานศึกษาและตามบริบทของพื้นท่ี เพื่อตอบโจทย์การ
พัฒนาประเทศและสถานประกอบการ 

- มุ่งเน้นพัฒนาศูนย์ประสานงานกลางการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา (TVET 
Excellence Center) สู่มาตรฐานสากล ผลิตอาชีวะพันธุ์ใหม่ รวมถึงการน านวัตกรรม Digital เพื่อมุ่งสู่การ
อาชีวศึกษาดิจิทัล (Digital College) 

- มุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาให้เป็นผู้ประกอบการ พัฒนาทักษะการเรียนรู้
ผู้เรียนเพื่อการด ารงชีวิตให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี ๒๑ (Technical 
Vocational Education and Training : TVET, Student Skill Set) รวมท้ังให้ความร่วมมือในการพัฒนาขีด
ความสามารถของผู้เรียนผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในต่างประเทศและการแข่งขันในเวทีระดับนานาชาติ 

- มุ่งเน้นการเพิ่มปริมาณผู้เรียนในหลักสูตรอาชีวศึกษา สร้างภาพลักษณ์สถานศึกษา 
อาชีวศึกษาเพื่อตึงดูดให้ผู้ท่ีสนใจเข้ามาเรียน 

- สนับสนุนให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ และจัดการเรียนการสอน
ด้วยเครื่องมือปฏิบัติท่ีทันสมัย 

7.๒.๓ การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
- ขับเคล่ือนพื้นท่ีนวัตกรรมการศึกษาให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติพื้นท่ีนวัดกรรม

การศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ 
- ส่งเสริมให้ผู้เรียนท่ียุติการศึกษาท้ังก่อนและหลังส าเร็จการศึกษาภาคบังคับให้ได้รับโอกาส

ทางการศึกษาจนส าเร็จการศึกษาภาคบังคับ 
 
 



๒๐ 
 

7.๒.๔ การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
- เสริมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก และส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรม 

ท่ีพึงประสงค์ด้านส่ิงแวดล้อม รวมท้ังการปรับตัวรองรับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต 
- ส่งเสริมการพัฒนาส่ิงประดิษฐ์และนวัตกรรมท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ให้สามารถเป็น

อาชีพ และสร้างรายได้ 
7.๒.๕ การพัฒนาการศึกษาเพื่อความมั่นคง 

- เฝูาระวังภัยทุกรูปแบบท่ีเกิดขึ้นกับผู้เรียน ครู และสถานศึกษา 
7.๒.๖ การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

- ปฏิรูปองค์การเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความเป็นเอกภาพของหน่วยงาน 
- ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศต่าง ๆ ท่ีเป็นอุปสรรคและข้อจ ากัดในการ

ด าเนินงาน โดยค านึงถึงประโยชน์ของผู้เรียนและประชาชน ตลอดจนกระทรวงศึกษาธิการโดยรวม 
- ยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
- พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการศึกษา (Big Data) 

7.๒.๗ การขับเคล่ือนนโยบายและจุดเน้นสู่การปฏิบัติ 
๑. ให้ส่วนราชการ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ น านโยบายและจุดเน้นเป็นกรอบ

แนวทางในการวางแผนและจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการได้ให้แนวทางในการบริทารงบประมาณไว้ 

๒. ให้มีคณะกรรมการติดตาม ประเมินผล และรายงานการขับเคล่ือนนโยบายและจุดเน้นสู่
การปฏิบัติระดับพื้นท่ี โดยให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน ส านักงานศึกษาธิการภาคและ
ส านักตรวจราชการและติดตามประเมินผล สป. เป็นฝุายเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการตามล าดับ โดยมีบทบาท
ภารกิจในการตรวจราชการ ติดตาม ประเมินผลในระดับนโยบาย และจัดท ารายงานเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวง ศึกษาธิการ และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ทราบตามล าดับ 

๓. กรณีมีปัญหาในเชิงพื้นท่ีหรือข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน ให้ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลและ
ด าเนินการแก้ไขปัญหาในระดับพื้นท่ีก่อน โดยใช้ภาคีเครือข่ายในการแก้ไขข้อขัดข้อง พร้อมท้ังรายงานต่ อ
คณะกรรมการติดตามฯ ข้างต้น ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตามล าดับ 

ส าหรับภารกิจของส่วนราชการหลักและหน่วยงานท่ีปฏิบัติในลักษณะงานในเชิงหน้าท่ี  
(Function) งานในเชิงยุทธศาสตร์ (Agenda) และงานในเชิงพื้นท่ี (Area) ซึ่งได้ด าเนินการอยู่ก่อน เมื่อรัฐบาลหรือ
กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายส าคัญเพิ่มเติมในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ นอกเหนือจากท่ีก าหนดหากมีความ
สอดคล้องกับหลักการนโยบายและจุดเน้นข้างต้น ให้ถือเป็นหน้าท่ีของส่วนราชการหลักและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
ต้องเร่งรัด ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบให้การด าเนินการเกิดผลส าเร็จและมีประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรมด้วย
เช่นกัน 

 
 

 
 
  



๒๑ 
 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ (พ.ศ. 2563 - 2565) 
วิสัยทัศน์ 
 กระทรวงศึกษาธิการวางระบบเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ - ทักษะ มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง  

มีพื้นฐานชีวิตท่ีมั่นคง มีคุณธรรม มีงานท า มีอาชีพ และเป็นพลเมืองท่ีเข้มแข็ง 

พันธกิจ 
 ๑. ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 
 ๒. ลดความเหล่ือมล้ าทางการศึกษา 
  ๓. มุ่งความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
  ๔. ปรับปรุงระบบบริหารจัดการการศึกษาให้มีประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร เพิ่มความคล่องตัว

ในการรองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา และสร้างเสริมธรรมาภิบาล 

เป้าประสงค์ 
1. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาและปลูกจิตส านึกท่ีถูกต้องเกี่ยวกับความมั่นคง และรู้เท่าทันการ

เปล่ียนแปลงรูปแบบใหม่ 
2. ก าลังคนมีทักษะ สมรรถนะ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงาน และการพัฒนาประเทศ

ตามยุทธศาสตร์ชาติ 
3. องค์ความรู้ส่ิงประดิษฐ์งานวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมสามารถน าไปใช้ประโยชน์เชิง

สาธารณะหรือเชิงเศรษฐกิจ 
4. ผู้เรียนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
5. ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ และมีทักษะท่ีจ าเป็นใน

ศตวรรษท่ี 21 
   6. ครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ มีจิตวิญญาณความ
เป็นครูมีสมรรถนะสูงสอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
   7. ผู้เรียนทุกช่วงวัยได้รับโอกาสเข้าถึงบริการทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพอย่างท่ัวถึง เสมอภาคและ
เหมาะสมกับช่วงวัย 
   8. ผู้เรียนมีจิตส านึกรักษ์ส่ิงแวดล้อม น้อมน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การ
ปฏิบัติ 
   9. ระบบบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล ทันสมัย สนับสนุนการจัด
การศึกษาท่ีหลากหลายตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ 

ยุทธศาสตร์ 
  ๑. พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล 
  ๒. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  ๓. ผลิตและพัฒนาก าลังคน รวมท้ังงานวิจัยท่ีสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 
  ๔. เพิ่มโอกาสให้คนทุกช่วงวัยเข้าถึงบริการทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
  ๕. ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
  ๖. พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 



๒๒ 
 

โครงสร้างกระทรวงศกึษาธิการ 

 
 



๒๓ 
 

ส่วนที่ 3 
การขับเคลื่อน การก ากับ ติดตามและประเมินผลแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1   

(พ.ศ. 2560 – 256๔) (ฉบับขยายวลาบังคับใช้จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2565) 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิสัยทัศน์ 
สังคมไทยมีคุณธรรมเป็นรากฐานที่ส าคัญในการด ารงชีวิต สืบสานความเป็นไทย อยู่ร่วมกันด้วยความสันติสุขในประเทศไทย 

ประชาคมอาเซียน 
และประชาคมโลกอย่างย่ังยืน 
เป้าประสงค์ 

สังคมไทยเป็นสังคมวัฒนธรรม คนไทยปฏิบัติตนตามหลักค าสอนทางศาสนาที่ตนนับถือ น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาปฏิบัติ  
ธ ารงรักษาไว้ซึ่งวฒันธรรมอันดีงามของไทย และอยู่ร่วมกันด้วยสันติสุขในประเทศไทย ประชาคมอาเซียนและประชาโลกอย่างย่ังยืน 
พันธกิจ 

(1)  พัฒนาคนให้มีคุณธรรมตาม
หลักธรรมทางศาสนา น้อมน า 
หลักป รัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาเป็นหลั กในการ
พั ฒนาคุ ณภาพชี วิ ตและ
ด ารงชีวิต และด ารงชีวิตตามวิถี
วัฒนธรรมไทยที่ดีงาม 

(๒) พัฒนาระบบบริหาร
จั ด ก า ร ด้ า น ก า ร
ส่ ง เ ส ริม คุณ ธ รร ม 
ให้มี ประสิทธิภาพ 
ในมิติต่าง ๆ  

(3) ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมตระหนัก
และร่ วมกั นเป็ นเครื อข่ ายมี ส่ วนร่ วม 
ในกระบวนการส่งเสริมคุณธรรม เพื่อสร้าง
สังคมคุณธรรมที่อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 
มีธรรมาภิบาล 

  
มีความสมานฉันท์ และมีความย่ังยืน 

(๔) ส่งเสริมให้ประเทศ
ไทยเป็นแบบอย่าง
ด้านคุณธรรมใน
ประชาคมอาเซียน 
และประชาคมโลก 

วัตถุประสงค์หลัก 

 

 

(๑ )  เพื่ อ ว า ง ระบบรากฐ า น 
การ เส ริมส ร้ างคุณธรรม 
ในสังคมไทย 

(2) เพื่อสร้างความเข้มแข็งในระบบ
การบริหารจั ดการด้ านการ
ส่งเสริมคุณธรรมให้เป็นเอกภาพ 

(๓) เพื่อสร้างเครือข่าย 
ความ ร่ วมมื อ ใ น 
ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม
คุณธรรม 

(๔) เพื่ อส่ ง เสริมให้ประเทศไทย 
เป็ นแบบอย่าง ด้านคุณธรรม 
ใ นประชาคม อา เซี ยน  แล ะ
ประชาคมโลก 

ยุทธศาสตร์ 

 

 

(๑) วางระบบรากฐานการ 
เสริมสร้างคุณธรรมใน
สังคมไทย 

(2) สร้างความเข้มแข็งในระบบการ
บริหารจัดการด้านการส่งเสริม
คุณธรรมให้เป็นเอกภาพ 

 

(๓ )  ส ร้า ง เค รือข่ า ย
ความร่วมมือในการ
ส่งเสริมคุณธรรม 

 

(๔) ส่ ง เส ริ มให้ ประเทศไทยเป็ น
แบบอย่างด้านคุณธรรมในประชาคม
อาเซียน และประชาคมโลก 

 

ผลที่ได้รับ 

 
ระดับประเทศชาติ 
(1) ประเทศชาติเกิดความสงบร่มเย็น

สมานฉันท์ มีคุณธรรมน าการพัฒนา
มีความมั่นคง มั่งคั่ง และย่ังยืนในมิติ
ศาสนา 

(2) ประเทศไทยเป็นแบบอย่างด้าน
คุณธรรมและมีบทบาทในการ สร้าง
เ ค รื อ ข่ า ย  ค ว า ม ร่ ว ม มื อ ด้ า น
คุณธรรม ในประชาคมอาเซียนและ
ประชาคมโลก 

(3) เกิดกลไกการขับเคลื่อน เพื่อการ
ส่งเสริมคุณธรรมทั้งในระดับชาติ 
และท้องถิ่นในแนวด่ิงและแนวราบ 

ระดับสังคม 
(1) เกิดชุมชนคุณธรรม สังคมคุณธรรม เป็นสังคมที่ยึดมั่น 

ใ นสถ าบั นช า ติ  สถ าบั นศ าสนา  และสถ าบั น
พระมหากษัตริย์ ที่มีความเอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่และเอ้ืออาทร 
อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขและสมานฉันท์โดยมีระบบการ
เสริมสร้างคุณธรรมอย่างเข้มแข็ง 

(2) ระบบการศึกษามีกิจกรรม/หลักสูตรที่ส่งเสริมคุณธรรม
ที่ชัดเจน 

(3) มีการรณรงค์ส่ ง เสริมคุณธรรมอย่างกว้างขวาง 
และต่อเน่ือง 

(4) เกิดชุมชนคุณธรรมและบุคคลต้นแบบคุณธรรม 
ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเพิ่มขึ้น 

ระดับประชาชน 
มีพฤติกรรมที่ถูกต้องดีงาม

โดยปฏิบัติตามหลักธรรมทาง
ศาสนา น้อมน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจ พอเพียง ไปใช้ในชีวิต
ด ารงรักษาไว้ซึ่งวิถีวัฒนธรรม
ไทย มีความสุขอย่างมั่นคงและ
ย่ังยืน 
 



๒๔ 
 

การขบัเคลื่อนสูก่ารปฏบิัต ิ
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ บูรณาการขับเคล่ือนงานด้านการส่งเสริม

คุณธรรมตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑  
(พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔) ท่ีขยายระยะเวลาการด าเนินการถึงปี พ.ศ. 2565 โดยแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการส่งเสริม
คุณธรรมกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 บูรณาการหน่วยงาน ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
รวม 11 ส่วนราชการ/หน่วยงาน ได้แก่ 
     ส่วนราชการ 

1. ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
๑.๑ ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๑.๒ ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
๑.๓ ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
๑.๔ ส านักงานศึกษาธิการภาค ๑๘ ภาค 
๑.๕ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ๗๗ จังหวัด 

  2. ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
  3. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
  4. ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
     หน่วยงานในก ากับกระทรวงศึกษาธิการ 
  1. ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา 

2. ส านักงานลูกเสือแห่งชาติ 
3. ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

  4. โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน) 
  5. สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
  6. สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  7. ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)  
 

การก ากับติดตามและประเมินผลแผนแมบ่ทและแผนปฏบิตัิการส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงศึกษาธิการ 
การก ากับติดตามความก้าวหน้าและประเมินผลส าเร็จอย่างต่อเนื่องตามประเด็นยุทธศาสตร์  

และผลการด าเนินงานในภาพรวมตามแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการส่งเสริม คุณธรรม กระทรวงศึกษาธิการ  
โดยสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานติดตามความก้าวหน้าในบทบาทหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ มีกลไกการก ากับติดตาม 
และประเมินผลแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 

1. คณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงศึกษาธิการ ภายใต้ก ากับของคณะกรรมการส่งเสริม
คุณธรรมแห่งชาติ มีบทบาทหน้าท่ีในการก ากับติดตาม การประเมินผล การประสานงานภาคีเครือข่ายเพื่อร่วมกัน
ส่งเสริมคุณธรรม การบริหารจัดการแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการส่งเสริม คุณธรรมกระทรวงศึกษาธิการ 
สู่การปฏิบั ติ และรายงานผลเสนอคณะอนุกรรมการก ากับติดตามการส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทย  
และคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติตามล าดับ ภายใน 30 วัน หลังจากส้ินปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ช่วงเดือนพฤศจิกายนของทุกปี เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี รวมท้ังให้สรุปผลการด าเนินงานตลอดแผนแม่บทและ
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงศึกษาธิการ ระยะเวลา 5 ปี และน าเสนอผล ตลอดจนจัดท าแผนแม่บท
และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงศึกษาธิการ ฉบับต่อไป 
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2. คณะท างานจัดท าและขับเคล่ือนแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงศึกษาธิการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ภายใต้ก ากับของคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงศึกษาธิการ   
มีบทบาทหน้าท่ีในการก ากับติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการด าเนินงานส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงศึกษาธิการ 
ต่อคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงศึกษาธิการอย่างต่อเนื่อง และสรุปผลรายงานต่อคณะกรรมการ
ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ 

แผนปฏบิัตกิารสง่เสริมคณุธรรมของหน่วยงาน 
จากทิศทางของแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔) ท่ีขยาย

ระยะเวลาบังคับใช้จนถึงวัน ท่ี 30 กันยายน 2565 เน ้นการพ ัฒนาและยกระดับจิตใจของบุคลากร
กระทรวงศึกษาธิการให้มีคุณธรรม จริยธรรม พัฒนาระบบการบริหารจัดการ ด้านการส่งเสริมคุณธรรม รวมท้ัง
ส่งเสริมให้กระทรวงศึกษาธิการ เป็นแบบอย่างด้านคุณธรรม โดยจัดท าแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการส่งเสริม
คุณธรรม กระทรวงศึกษาธิการ และต้องด าเนินการให้ทุกส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ มีส่วนร่วม 
ในการขับเคล่ือนแผนแม่บทและแผนปฏิบั ติการส่งเสริม คุณธรรมกระทรวงศึกษาธิการ ภายใต้วิ สัยทัศน์ 
กระทรวงศึกษาธิการเป็นองค์กรหลักในการส่งเสริมคุณธรรมเป็นรากฐานท่ีส าคัญในการด ารงชีวิต 
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ระดับนโยบาย 
1. คณะอนุกรรมการก ากับติดตาม 
    การส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทย 
2. คณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ 
3. คณะอนุกรรมการด้านวิชาการ 
    การส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทย 
4. คณะอนุกรรมการด้านประชาสัมพันธ์ 
    การส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทย 
 

ระดับปฏิบตัิการ 
คณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงศึกษาธิการ 

แต่งตั้งคณะท างานจัดท าและขับเคลื่อนแผนแม่บทและแผนปฏิบตัิการส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงศึกษาธิการ 
 

จัดท าแผนแม่บทและแผนปฏิบตัิการส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงศึกษาธิการ 
บูรณาการท างานร่วมกับแผนอ่ืนๆ เชื่อมโยงกับแผนงานตามภารกิจของหน่วยงาน 

และแผนปฏิบัติการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประมวลจริยธรรมข้อราชการพลเรือนตามบริบทของหน่วยงาน 

การขับเคลื่อน 
1. ด าเนินการตามแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงศึกษาธิการ 
2. เน้นสร้างมนุษย์ที่สมบูรณ์ สร้างความเข้มแขง็จากภายใน สร้างสังคมเก้ือกูลและแบง่ปันตามยุทธศาสตร์   
    ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) 
3. เน้นส่งเสริมคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา ในปี พ.ศ. 256๕ 
4. เน้นการส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
5. เน้นการสนับสนุนให้มีการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในหน่วยงาน 
6. เน้นการสร้างและขยายเครือข่ายองค์กรคุณธรรมตามภารกิจ 

ติดตามผลและรายงานผล 
1. ติดตามผลประเมินผลแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมระดับหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ  
    ด าเนินการทุกปี รวม 5 ปี 
2. รายงานผลการด าเนินงานตามแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมระดับหน่วยงาน 
3. รายละเอียดหน่วยงานคุณธรรมในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 

คณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงศึกษาธิการ 

คณะอนุกรรมการก ากับตดิตามการส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทย 
 

คณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงศึกษาธิการ 

คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาต ิ
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องค์ความรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
และแนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับ 
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 

ศึกษาข้อมูล กฎหมาย/นโยบายที่เก่ียวข้อง 

ปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม 

- หลักค าสอนทางศาสนา 
- พระบรมราโชวาทเก่ียวกับคุณธรรมจริยธรรม 
- ประมวลจริยธรรม 
- หลักคุณธรรมจริยธรรมของหน่วยงานต่างๆ 

- กฎหมายด้านคุณธรรมจริยธรรม 
- นโยบายรัฐบาลด้านคุณธรรมจริยธรรม 
- หลักการและแนวคิดด้านคุณธรรมจริยธรรม  
  ของทุกภาคส่วน 

- ปัญหาเด็ก เยาวชน และครอบครัว 
- ปัญหาทุจริตคอร์รัปชันในภาคการเมือง  
  ราชการ และเอกชน 
- ปัญหาวิกฤติคุณธรรมของสื่อมวลชน  
  ผู้ประกอบวิชาชีพต่างๆ ผู้น าทางการเมือง  
  และผู้น าทางศาสนา 

ประชุมคณะท างานจัดท าและขับเคลื่อน
แผนแม่บทและแผนปฏิบัติการส่งเสริม

คุณธรรม กระทรวงศึกษาธิการ 

ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริม
คุณธรรม กระทรวงศึกษาธิการ 

เสนอคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนแม่บท
ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1  

(พ.ศ. 2559 - 2564) 

ก ากับติดตามและขับเคลื่อนแผนแม่บท
ส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงศึกษาธิการ 

ด าเนินการโดย 
- คณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงศึกษาธิการ 
- คณะท างานจัดท าและขับเคลื่อนแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงศึกษาธิการ 

เสนอคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน 
แผนแม่บทสง่เสริมคุณธรรมแหง่ชาติ  

ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 - 2564) ที่ขยายระยะเวลา
บังคับใช้จนถงึวันที่ 30 กันยายน 2565 

การปรับปรุงและทบทวนแผนแมบ่ท
ส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงศึกษาธิการ 

หลังจากน าไปใช้ในระยะ  
6 เดือน และ 1 ปี 

ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริม
คุณธรรม กระทรวงศึกษาธิการ 

ประชุมคณะท างานจัดท าและขับเคลื่อน
แผนแม่บทและแผนปฏิบัติการส่งเสริม

คุณธรรม กระทรวงศึกษาธิการ 

คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ 

คณะกรรมการ
ส่งเสริมคุณธรรม

แห่งชาติ 

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นเตรียมการ 

ขั้นตอนที่ 2 ข้ันด าเนินการ 

ขั้นตอนที่ 3 ขั้นน าไปใช้งาน 

ขั้นตอนที่ 4 ข้ันปรับปรุง 

เสนอ
คณะรัฐมนตร ี
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การมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วน 

แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงศึกษาธิการ 

สังเคราะห ์

ตามกรอบแนวคิด 
การจัดท าร่างแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 

โดย 
1) คณะท างานยกร่างแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ 
2) คณะอนุกรรมการจัดท าแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ 

พระบรมราโชวาทและปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแหง่ชาติ ฉบับที่ 1 
(พ.ศ. 2559-2564) ทีข่ยายระยะเวลาบังคับใช้

จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 

นโยบายรัฐบาล (พ.ศ. 2557) 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) 

และโมเดลประเทศไทย 4.0 

ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี  
ว่าด้วยการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2550 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ  
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 

นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
(พ.ศ. 2561 - 2580) ประเด็นที่ 10  
การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 

 
แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560-2579) 
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วิสัยทัศน์ 

กระทรวงศึกษาธิการเป็นองค์กรหลักในการส่งเสริมคุณธรรมเป็นรากฐานที่ส าคัญในการด ารงชีวิต  

เป้าประสงค์ 

กระทรวงศึกษาธิการมีคุณธรรม น้อมน าหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติ ธ ารงรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมอนัดีงามของไทย  
และอยู่ร่วมกันด้วยสันติสุขในประเทศไทย ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างย่ังยืน 

พันธกิจ 

(1)  พัฒนาบุคลากร ผู้เรียน และประชาชน
ให้มีคุณธรรม น้อมน าหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักใน
การพัฒนาคุณภาพชีวิต และด ารงตน
ตามวิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม 

(๒)  ส่งเสริมให้ส่วนราชการและหน่วยงาน
ในสั ง กั ดกร ะทรวงศึ กษ า ธิ ก า ร         
มีคุณธรรมในการปฏิบั ติงานและ 
การบริหารงาน 

(3)  พัฒนาเครือข่ายการส่งเสริมคุณธรรม
ในกระทรวงศึกษาธิการให้มีส่วนร่วม 
ในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
และมีความย่ังยืน 

วัตถุประสงค์หลัก 

 

 

(๑) เพ่ือวางระบบรากฐานการเสริมสร้าง
คุณธรรมในสังคมไทย 

 

(2)  เพื่อสร้างความเข้มแข็งในระบบ 
การบริหารจัดการด้านการส่งเสริม
คุณธรรมให้เป็นเอกภาพ 

(๓) เพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการ
ส่งเสริมคุณธรรม 

 

ยุทธศาสตร์ 

 

 

(๑) วางระบบรากฐานการเสริมสร้าง
คุณธรรมในสงัคมไทยผ่านกลไก 
ทางการศึกษา 

(2)  สร้างความเข้มแข็งในระบบการ
บริหารจัดการด้านการส่งเสริม
คุณธรรมของกระทรวงศึกษาธิการ
ให้เป็นเอกภาพ 

 

(๓) สร้างเครือข่ายความร่วมมือ 
ในการส่งเสริมคุณธรรมของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

 

ผลที่ได้รับ 

 ระดับประเทศชาติ 

(1) ประเทศชาติเกิดความสงบร่มเย็น
สมานฉันท์  มีคุณธรรมน าการ
พัฒนามีความมั่นคง มั่งคั่ง และ
ย่ังยืนในมิติศาสนา 

(2) เกิดกลไกการขับเคลื่อน เพื่อการ
ส่งเสริมคุณธรรมทั้งในระดับชาติ 
แ ล ะ ท้ อ ง ถ่ิ น ใ น แ น ว ด่ิ ง แ ล ะ
แนวราบ 

ระดับสังคม 

(1) เกิดชุมชนคุณธรรม สังคมคุณธรรม เป็นสังคม  
ที ่ย ึดมั ่นในสถาบันชาติ สถาบ ันศาสนา และ
สถาบันพระมหากษัตริย์ ที่มีความเอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่
และเอื้ออาทร อ ยู ่ร ่วมก ันอย่า ง ส ันติส ุขและ
สมานฉันท์โดยมีระบบการเสริมสร้างคุณธรรม
อย่างเข้มแข็ง 

(2) ระบบการศึกษามีกิจกรรม/หลักสูตรที่ส่งเสริม
คุณธรรมที่ชัดเจน 

(3) มีการรณรงค์ส่งเสริมคุณธรรมอย่างกว้างขวาง 
และต่อเน่ือง 

ระดับประชาชน 

มีพฤติกรรมที่ถูกต้องดีงาม 
โดยปฏิบั ติต ามหลัก ธร รม 
ทางศ าส นา  น้อ มน าหลั ก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ไปใช้ ในชี วิตด ารงรักษาไ ว้ 
ซึ่ ง วิ ถี วั ฒ น ธ ร ร ม ไ ท ย  
มีความสุ ขอย่างมั่ นคงและ
ย่ังยืน 
 



๓๐ 
 

แผนแมบ่ทส่งเสริมคณุธรรม กระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – 256๔) 
ขยายระยะเวลาการด าเนนิการจนถึงวนัที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ 

 
๑. เป้าหมาย 

กระทรวงศึกษาธิการมีคุณธรรม น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติ ธ ารงรักษาไว้ซึ่ง
วัฒนธรรมอันดีงามของไทย และอยู่ร่วมกันด้วยสันติสุขในประเทศไทย ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่าง
ยั่งยืน 

๒. ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

(จ านวนโครงการ) 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
วางระบบรากฐานการเสริมสร้าง
คุณธรรมในสังคมไทยผ่านกลไกทาง
การศึกษา 

 
เพ่ือวางระบบรากฐานการ
เสริมสร้างคุณธรรมใน
สังคมไทย 

 
บุคลากร ผู้เรียน และประชาชน 
มีคุณธรรม น้อมน าหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็น
หลักในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
และด ารงตนตามวิถีวัฒนธรรม
ไทยที่ดีงาม 

 
๓๐ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
สร้างความเข้มแข็งในระบบการบริหาร
จัดการด้านการส่งเสริมคุณธรรมของ
กระทรวงศึกษาธิการให้เป็นเอกภาพ 

 
เพ่ือสร้างความเข้มแข็งใน
ระบบการบริหารจัดการด้าน
การส่งเสริมคุณธรรมให้เป็น
เอกภาพ 

 
ส่วนราชการและหน่วยงานใน
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการมี
คุณธรรมในการปฏิบัติงานและ
การบริหารงาน 
 

 
๗1 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริม
คุณธรรมของกระทรวงศึกษาธิการ 

 
เพ่ือสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือในการส่งเสริม
คุณธรรม 

 
เครือข่ายการส่งเสริมคุณธรรม 
ในกระทรวงศึกษาธิการมีส่วนร่วม 
ในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
และมีความย่ังยืน 

 
๒5 

 

๓.  โครงการ/ชุดโครงการ/กิจกรรม ภายใต้ แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงศึกษาธิการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
๓.๑ โครงการ/กิจกรรมท่ีด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 จ านวน ๑๒6 โครงการ (๓๑ ชุด

โครงการ) 80 หน่วยงาน 
๓.๒ งบประมาณท่ีใช้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 จ านวนรวม 194,983,645 บาท 

๓.๒.๑ จากงบปกติของหน่วยงาน ทุกโครงการจ านวน 190,1๓๑,175 บาท 
๓.๒.๒ จากงบอื่นๆ รวมทุกโครงการจ านวน 4,๘52,470 บาท 

 
 
 

 



๓๑ 
 

ส่วนที่ ๔ 
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ 

ชุดโครงการ/กิจกรรมภายใต้แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ 

ชุด
โครงการ 

ส่วนราชการ/หน่วยงาน 
ยุทธศาสตร์ 

ท่ี 
กลยุทธ์ที ่

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
งบของ

หน่วยงาน 
งบอื่นๆ 

๑ ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ      
 1.1) ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ศธ. ๒ ๒.๒ ๑ 61,550 - 
 1.๒) ส านักนิติการ ๒ ๒.๒ ๑ 375,000 - 
 1.๓) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ๒ ๒.๒ ๑ 238,200 - 
 1.๔) ส านักบูรณาการกิจการการศึกษา ๑ ๑.2 ๑ 1,652,000 - 
 1.๕) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ๒ ๒.๓ ๑ 4,900 - 

๒ ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

๒ ๒.๑ ๑ 420,100 - 

๓ ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย 

๒ ๒.๒ ๒ ๑๒๐,๐๐๐ - 

๔ ส านักงานศึกษาธิการภาค ๑ ๒ ๒.๒ ๑ 86,000 - 
 ๔.๑) สนง.ศธจ.ชัยนาท ๑ ๑.๑ ๑ 40,000 - 
 ๔.๒) สนง.ศธจ.พระนครศรีอยุธยา ๑ ๑.๒ ๑ - ๒๓,๕๐๐ 
 ๔.๓) สนง.ศธจ.ลพบุรี ๒ ๒.๑ ๑ ๕,๐๐๐ - 
 ๔.๔) สนง.ศธจ.สระบุรี ๑ ๑.๑ ๒ 1๖๐,๐00 ๒๓,๕๐๐ 
 ๔.๕) สนง.ศธจ.สิงห์บุรี ๒ ๒.๒ ๑ 16,600 - 
 ๔.๖) สนง.ศธจ.อ่างทอง ๒ ๒.๑ ๑ 75,000  - 

๕ ส านักงานศึกษาธิการภาค ๒ ๒ ๒.๒ ๑ 250,000 - 
 ๕.๑) สนง.ศธจ.ปทุมธานี ๒ ๒.๒ ๑ ๙๙,๓๒๐ - 
 ๕.๒) สนง.ศธจ.นครปฐม ๑ ๑.๒ ๑ - ๒๓,๕๐๐ 
 ๕.๓) สนง.ศธจ.สมุทรปราการ ๒ ๒.๒ ๑ ๒๕,๐๐๐ - 

๖ ส านักงานศึกษาธิการภาค ๓ ๒/๓ ๒.๒/๒.๓/
๓.๒ 

๔ ๓๒๗,000 - 

 ๖.๑) สนง.ศธจ.กาญจนบุรี ๑/๓ ๑.๒/๓.๑ ๒ ๒๔๐,๐๐๐ - 
 ๖.2) สนง.ศธจ.ราชบุรี ๑ ๑.๒ ๑ - ๒๓,๕๐๐ 

๗ ส านักงานศึกษาธิการภาค ๔ ๒ ๒.๒ ๑ - 27,300 
 ๗.๑) สนง.ศธจ.ประจวบคีรีขันธ์ ๒ ๒.๒ ๑ - ๒๓,๕๐๐ 

๘ ส านักงานศึกษาธิการภาค ๕ ๒ ๒.๒ ๑ - - 
 ๘.๑) สนง.ศธจ.ชุมพร  ๒ ๒.๒ ๑ - - 
 ๘.๒) สนง.ศธจ.นครศรีธรรมราช ๒/๓ ๒.๑/๒.๒/

๒.๓/๓.๑ 
 

๕ ๒๐๒,๖00 - 



๓๒ 
 

ชุด
โครงการ 

ส่วนราชการ/หน่วยงาน 
ยุทธศาสตร์ 

ท่ี 
กลยุทธ์ที ่

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
งบของ

หน่วยงาน 
งบอื่นๆ 

 ๘.๓) สนง.ศธจ.สุราษฎร์ธานี ๒ ๒.๑ ๑ - - 
 ๘.๔) สนง.ศธจ.สงขลา ๒ ๒.๒ ๑ 50,000 - 

๙ ส านักงานศึกษาธิการภาค ๖      
 ๙.๑) สนง.ศธจ.กระบี ่ ๒ ๒.๒ ๑ 17,040 - 
 ๙.๒) สนง.ศธจ.ตรัง ๒/๓ ๒.๒/๓.๒ ๒ ๕๒,๐๐๐ - 
 ๙.๓) สนง.ศธจ.ระนอง ๒ ๒.๓ ๒ - - 
 ๙.๔) สนง.ศธจ.สตูล ๒ ๒.๒ ๑ 30,000 - 

๑๐ ส านักงานศึกษาธิการภาค ๗ ๑/๒/๓ ๑.๒/๒.๑/
๓.๒ 

๓ 2๗๘,000 - 

 ๑๐.๑) สนง.ศธจ.นราธิวาส ๒ ๒.๒ ๑ 50,000 - 
 ๑๐.๒) สนง.ศธจ.ปัตตานี ๑/๒ ๑.๒/๒.๒ ๓ ๒๗๖,๙๕๐ ๒๓,๕๐๐ 
 ๑๐.๓) สนง.ศธจ.ยะลา ๒ ๒.๒ ๒ 50,000 ๒๓,๕๐๐ 

๑๑ ส านักงานศึกษาธิการภาค ๘ ๒ ๒.๑ ๑ ๒๘,๐๐๐ - 
 ๑๑.๑) สนง.ศธจ.ชลบุรี ๒ ๒.๒ ๑ - ๗๐,๐๐๐ 
 ๑๑.๒) สนง.ศธจ.ระยอง ๒ ๒.๒ ๑ - ๔๐,๐๐๐ 

๑๒ ส านักงานศึกษาธิการภาค ๙ ๒ ๒.๑ ๑ 27,000 - 
 ๑๒.๑) สนง.ศธจ.ปราจีนบุรี ๑/๒/๓ ๑.๒/๒.๒/

๓.๑ 
๖ ๕๔๖,๓๕0 ๒๓,๕๐๐ 

 ๑๒.๒) สนง.ศธจ.สระแก้ว ๑ ๑.๒ ๒ - 1๐๓,๕00 
๑๓ ส านักงานศึกษาธิการภาค ๑๐ ๓ ๓.๑ ๑ ๕๐๐,๐๐๐ - 

 ๑๓.๑) สนง.ศธจ.หนองคาย ๒ ๒.๒ ๑ - - 
 ๑๓.๒) สนง.ศธจ.หนองบัวล าภู ๓ ๓.๒ ๑ - ๑๐๐,๐๐๐ 
 ๑๓.๓) สนง.ศธจ.อุดรธานี ๒ ๒.๒ ๑ 68,300 - 

๑๔ ส านักงานศึกษาธิการภาค ๑๑      
 ๑๔.๑) สนง.ศธจ.มุกดาหาร ๑/๒/๓ ๑.๒/๒.๑/

๓.๑ 
๓ ๒๗๖,๐00 ๒๓,๕๐๐ 

๑๕ ส านักงานศึกษาธิการภาค ๑๒ ๓ ๓.๑ ๑ - 45,600 
๑๖ ส านักงานศึกษาธิการภาค ๑๓ ๒ ๒.๒ ๑ - 50,000  

 ๑๖.๑) สนง.ศธจ.ชัยภูม ิ ๒ ๒.๒ ๑ ๒๕,๓๔0 - 
 ๑๖.๒) สนง.ศธจ.บุรีรัมย์ ๒ ๒.๒ ๑ - 80,000 
 ๑๖.๓) สนง.ศธจ.สุรินทร์ ๒/๓ ๒.๒/๓.๑ ๕ ๓๖๖,๔๒๕ ๒๓,๕๐๐ 

๑๗ ส านักงานศึกษาธิการภาค ๑๔ ๓ ๓.๑ ๑ - ๔๑๓,๘๐๐ 
 ๑๗.๑) สนง.ศธจ.ยโสธร ๑/๒/๓ ๑.๒/๒.๑/

๓.๑/๓.๒ 
๖ 20,000 ๒๓,๕๐๐ 

 ๑๗.๒) สนง.ศธจ.อ านาจเจริญ ๒ ๒.๒ ๑ - 112,470 
 ๑๗.๓) สนง.ศธจ.อุบลราชธานี ๓ ๓.๑ ๑ - ๒๓,๕๐๐ 



๓๓ 
 

ชุด
โครงการ 

ส่วนราชการ/หน่วยงาน 
ยุทธศาสตร์ 

ท่ี 
กลยุทธ์ที ่

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
งบของ

หน่วยงาน 
งบอื่นๆ 

๑๘ ส านักงานศึกษาธิการภาค ๑๕ ๑ ๑.๒ ๑ 250,000 - 
 ๑๘.๑) สนง.ศธจ.เชียงใหม่ ๑ ๑.๒ ๒ ๒๓๖,๙๕๐ ๒๓,๕๐๐ 
 1๘.๒) สนง.ศธจ.แม่ฮ่องสอน ๒ ๒.๑ ๑ ๑๐,๐๐๐ - 

๑๙ ส านักงานศึกษาธิการภาค ๑๖ ๒ ๒.๑ ๑ 27,300 - 
 ๑๙.๑) สนง.ศธจ.เชียงราย ๓ ๓.๑ ๑ ๑๖๐,๐๐๐ - 
 ๑๙.๒) สนง.ศธจ.น่าน ๑ ๑.๒ ๒ 2๓๖,๙50 ๒๓,๕๐๐ 
 ๑๙.๓) สนง.ศธจ.พะเยา ๒ ๒.๑ ๑ - 160,000 
 ๑๙.๔) สนง.ศธจ.แพร่ ๑/๒ ๑.๒/๒.๓ ๒ 10,000 23,500 

๒๐ ส านักงานศึกษาธิการภาค ๑๗ ๒ ๒.๑ ๑ 28,000 - 
 ๒๐.๑) สนง.ศธจ.ตาก ๒ ๒.๒ ๒ ๔๐,๐00 - 
 ๒๐.๒) สนง.ศธจ.พิษณุโลก ๒ ๒.๒ ๑ 10,000 - 
 ๒๐.๓) สนง.ศธจ.สุโขทัย ๓ ๓.๒ ๑ 50,000 - 

๒๑ ส านักงานศึกษาธิการภาค ๑๘      
 ๒๑.๑) สนง.ศธจ.ก าแพงเพชร ๒ ๒.๑ ๑ 10,000 - 
 ๒๑.๒) สนง.ศธจ.อุทัยธานี ๑/๓ ๑.๒/๓.๒ ๓ - ๒๘๓,๕๐๐ 

๒๒ ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ๒/๓ ๒.๑/๓.๑ ๓ ๓๒๕,๔๐๐ - 
๒๓ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ๑/๒/๓ ๑.๑/๑.๒/

๒.๒/๓.๑ 
๔ ๑๐๙,๙๒๖,๓๐๐ - 

๒๔ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ๒ ๒.๒ ๑ - 3,013,800 
๒๕ ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา ๑ ๑.๒ ๑ ๓,๐๐๐,๐๐๐ - 
๒๖ ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและ

สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๒ ๒.๑ ๑ 130,600 - 

๒๗ ส านักงานลูกเสือแห่งชาติ ๑ ๑.๒ ๑ ๖๘,๑๗๕,๐๐๐ - 
๒๘ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 
๒/๓ ๒.๑/๓.๑ ๒ ๒2๕,000 - 

๒๙ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน) ๑ ๑.๒ ๑ 20,000 - 
๓๐ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การ

มหาชน) 
๒ ๒.๑ ๑ 50,000 - 

๓๑ ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค์การมหาชน) 

๒ ๒.๑ ๑ 150,000 - 

รวมทั้งสิ้น ๑๒6 
190,1๓๑,175 4,๘52,470 

194,983,645 
 
 



๓๔ 
 

สรุปโครงการ/กิจกรรมภายใต้แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ 
 

ยุทธศาสตร์/โครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

งบของหน่วยงาน งบอื่นๆ 
1. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมในสังคมไทยผ่านกลไกทางการศึกษา 
1.1 กลยุทธ์ ๑ วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมของสถาบันครอบครัว (3 หน่วยงาน/4 โครงการ-กิจกรรม) 
1.1.1 กิจกรรมครอบครัวคุณธรรม สพฐ.  

สพท. และสถานศึกษา 
19,754,400 - 

1.1.2 โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท ศธจ.ชัยนาท (ศธภ.๑) 40,000 - 
1.1.3 โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 
ศธจ.สระบุรี (ศธภ.๑) 160,000 - 

1.1.4 โครงการ ศธ.จิตอาสาบ าเพ็ญประโยชน์ ศธจ.สระบุรี (ศธภ.๑) - 23,500 
1.2 กลยุทธ์ ๒ วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมของสถาบันการศึกษา (20 หน่วยงาน/26 โครงการ-กิจกรรม) 
1.2.1 โครงการขับเคล่ือนงานด้านสถานศึกษาพอเพียงและศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ด้านการศึกษา ปีงบประมาณ 2565 
สบศ.สป. 1,652,000 - 

1.2.2 กิจกรรมโรงเรียนคุณธรรมต้องมีท่ียืน สพฐ.  
สพท. และสถานศึกษา 

35,127,100 - 

1.2.3 โครงการส่งเสริมและพัฒนาจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา คุรุสภา  
(หน่วยงานในก ากับ ศธ.) 

๓,๐๐๐,๐๐๐ - 

1.2.4 โครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน สลช. 
(หน่วยงานในก ากับ ศธ.) 

68,175,000 - 

1.2.5 โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ร.ร.มหิดล 
(หน่วยงานในก ากับ ศธ.) 

20,000 - 

1.2.6 โครงการ ศธ.จิตอาสาบ าเพ็ญประโยชน์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ศธจ.พระนครศรีอยุธยา 
(ศธภ.1) 

- 23,500 



๓๕ 
 

ยุทธศาสตร์/โครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

งบของหน่วยงาน งบอื่นๆ 
1.2.7 โครงการ  ศธ. จิตอาสาบ าเพ็ญประโยชน์  ศธจ.นครปฐม (ศธภ.2) - 23,500 
1.2.8 โครงการการคัดเลือกคนดีศรีกาญจน์ศึกษา ประจ าปี 2565 ศธจ.กาญจนบุรี (ศธภ.3) 40,000 - 
1.2.9 โครงการ ศธ.จิตอาสาบ าเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวนัพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ศธจ.ราชบุรี (ศธภ.3) - 23,500 

๑.๒.10  โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติส านักงาน
ศึกษาธิการ ภาค 7 

ศธภ.๗ 250,000 - 

1.2.11  โครงการ ศธ.จิตอาสาบ าเพ็ญประโยชน์ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ศธจ.ปัตตานี (ศธจ.7) - 23,500 
1.2.12  โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติส านักงาน

ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี 
ศธจ.ปัตตานี (ศธจ.7) 236,950 - 

๑.๒.13  โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ศธจ.ปราจีนบุรี (ศธภ.๙) 160,000 - 
๑.๒.14  โครงการ ศธ.จิตอาสาบ าเพ็ญประโยชน ์ ศธจ.ปราจีนบุรี (ศธภ.๙) - 23,500 
๑.๒.15  โครงการองค์กรคุณธรรม ศธจ.สระแก้ว (ศธภ.๙) - 80,000 
๑.๒.16  โครงการ ศธ.จิตอาสาบ าเพ็ญประโยชนป์ระจ าปีงบประมาณ2565 ศธจ.สระแก้ว (ศธภ.๙) - 23,500 
๑.๒.17  โครงการ ศธ.จิตอาสาบ าเพ็ญประโยชน ์ ศธจ.มุกดาหาร (ศธภ.๑๑) - 23,500 
๑.๒.18  กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสถานศึกษา ศธจ.ยโสธร (ศธภ.๑๔) - - 
1.2.๑9  โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติส านักงาน

ศึกษาธิการภาค 15 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ศธภ.๑๕ 

 
250,000 - 

1.2.20  โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ศธจ.เชียงใหม่ (ศธภ.15) 236,950 - 
1.2.21  โครงการ ศธ.จิตอาสาบ าเพ็ญประโยชน ์ ศธจ.เชียงใหม่ (ศธภ.15) - 23,500 
๑.๒.22  โครงการ  ศธ. จิตอาสาบ าเพ็ญประโยชน์ ประจ าปี 2565 ศธจ.แพร่ (ศธภ.๑๖) - 23,500 
๑.๒.23  โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ศธจ.น่าน (ศธภ.๑๖) 236,950 - 

๑.๒.24  โครงการ ศธ.จิตอาสาบ าเพ็ญประโยชน ์ ศธจ.น่าน (ศธภ.๑๖) - 23,500 



๓๖ 
 

ยุทธศาสตร์/โครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

งบของหน่วยงาน งบอื่นๆ 
1.2.25  โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ศธจ.อุทัยธานี (ศธภ.๑8) - 160,000 

1.2.26  โครงการฝึกอบรมลูกเสือ เนตรนารี จราจร ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2565 

ศธจ.อุทัยธานี (ศธภ.๑8) - 100,000 

1.3 กลยุทธ์ ๓ วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมของสถาบันทางการเมืองการปกครอง (ไม่มีโครงการ/กิจกรรม) 
    
2. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สร้างความเข้มแข็งในระบบการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมคุณธรรมของกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นเอกภาพ 
2.1 กลยุทธ์ ๑ สร้างและพัฒนาระบบบริหารจัดการงานด้านส่งเสริมคุณธรรมและเสริมสร้างความเป็นเอกภาพ แก่สถาบัน/องค์กรในสังคม  

(21 หน่วยงาน/22 โครงการ-กิจกรรม) 
๒.๑.๑ โครงการขับเคล่ือนประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
         กิจกรรม ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ก.ค.ศ. 420,100 - 

2.1.๒ โครงการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐของส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาสู่ระบบ    
         ราชการ 4.0 : ภารกิจยกระดับคุณภาพระบบราชการ 4.0 
         กิจกรรม การขับเคล่ือนขยายผลยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 

สกศ. 268,000 - 

2.1.๓ โครงการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐของส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาสู่ระบบ  
         ราชการ 4.0 : ภารกิจพัฒนาระบบราชการตามหลักธรรมาภิบาลร่วมขับเคล่ือนค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร  
         และนโยบายก ากับองค์กรท่ีดีในมิติหญิงชาย 

สกศ. 57,400 - 

2.1.๔ โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและสนับสนุนการต่อต้านการทุจริต สกสค. 
(หน่วยงานในก ากับ ศธ.) 

130,600 - 

2.1.๕ โครงการขับเคล่ือน สทศ. สู่การเป็นองค์การมหาชนคุณธรรม 
 

สทศ. 
(หน่วยงานในก ากับ ศธ.) 

50,000 - 

2.1.๖ กิจกรรมธรรมะครองจิต ชีวิตครองธรรม 
 

สสวท. 
(หน่วยงานในก ากับ ศธ.) 

24,000 - 



๓๗ 
 

ยุทธศาสตร์/โครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

งบของหน่วยงาน งบอื่นๆ 
๒.๑.๗ โครงการการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมน้อมน าชีวิตสู่คุณค่าหลักของบุคลากร สมศ. สมศ. 

(หน่วยงานในก ากับ ศธ.) 
150,000 - 

๒.๑.๘ โครงการปฏิบัติการขับเคล่ือนการปูองกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
         ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ศธจ.ลพบุรี (ศธภ.๑) ๕,๐๐๐ - 

๒.๑.๙ โครงการเสริมสร้างคุณธรรม ความโปร่งใส ในการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของ 
         ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ศธจ.อ่างทอง (ศธภ.๑) 75,000  - 

2.1.10 โครงการส่งเสริมสนับสนุนแนวทางการพฒันาการด าเนินการทางวินัยการอุทธรณ์และการรอ้งทุกข์ 
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นท่ีรับผิดชอบของส านักงานศึกษาธิการ ภาค 4  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ศธภ.4 - 27,300 

๒.๑.๑1 โครงการ “องค์กรคุณธรรม ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปีงบประมาณ 2565” ศธจ.สุราษฎร์ธานี 
(ศธภ.๕) 

- - 

๒.๑.๑2 โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ศธจ.นครศรีธรรมราช 
(ศธภ.๕) 

160,000 - 

๒.๑.๑3 โครงการส่งเสริม สนับสนุนแนวทางการพัฒนาการด าเนินการทางวินัย การอุทรณ์ และการร้องทุกข์ของ 
           ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในพื้นท่ีรับผิดชอบของส านักงานศึกษาธิการภาค 7  
           ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ศธภ.๗ 28,000 - 

2.1.14 โครงการส่งเสริม สนับสนุนแนวทางการพัฒนาการด าเนินการทางวินัย การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นท่ีรับผิดชอบของส านักงานศึกษาธิการภาค 8 

ศธภ.8 28,000 - 

๒.๑.๑5 โครงการก ากับ ดูแล เร่งรัด ติดตาม ประเมินผล การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การออกจาก 
           ราชการ การด าเนินการทางวินัย การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
           ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นท่ีรับผิดชอบของส านักงานศึกษาธิการภาค 9 ประจ าปีงบประมาณ 256๕  
           กิจกรรม : เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคลด้วยความโปร่งใส        
           และเป็นธรรม 

ศธภ.๙ 27,000 - 



๓๘ 
 

ยุทธศาสตร์/โครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

งบของหน่วยงาน งบอื่นๆ 
๒.๑.๑6 โครงการส่งเสริมการจัดงาน 100 ปี ยุวกาชาด ศธจ.มุกดาหาร (ศธภ.๑๑) ๔๐,๐๐๐ - 
๒.๑.๑7 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ศธจ.ยโสธร (ศธภ.๑๔) - - 
2.1.18  โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของส านักงานศึกษาธิการ

จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ศธจ.แม่ฮ่องสอน  

(ศธภ.15) 
10,000 - 

๒.๑.๑9  โครงการส่งเสริม สนับสนุนแนวทางการพัฒนาการด าเนินการทางวินัย การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในพื้นท่ีรับผิดชอบของส านักงานศึกษาธิการภาค 16 

ศธภ.๑๖ 27,300 - 

๒.๑.20  โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ศธจ.พะเยา (ศธภ.๑๖) - 160,000 
๒.๑.21  โครงการส่งเสริมสนับสนุนแนวทางการพัฒนาด าเนินการทางวินัย การอุทธรณ์และร้องทุกข์ของข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา ในพื้นท่ีรับผิดชอบของส านักงานศึกษาธิการภาค 17 
ศธภ.๑๗ 28000 - 

๒.๑.22  โครงการองค์กรคุณธรรม ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดก าแพงเพชร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ศธจ.ก าแพงเพชร  
(ศธภ.๑๘) 

10,000 - 

2.2 กลยุทธ์ ๒ พัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ท าหนา้ที่ในการส่งเสริมคุณธรรม (35 หน่วยงาน/42 โครงการ-กิจกรรม) 
2.2.1 โครงการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงศึกษาธกิาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
         กิจกรรม : การคัดเลือกบุคลากรดีเด่น “คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป.” ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

ศปท.ศธ.(สป.) 61,550 - 

2.2.๒ กิจกรรม การเสริมสร้างและพัฒนาวินัยข้าราชการ ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

สน.สป. 375,000 - 

๒.๒.๓ โครงการพัฒนาองค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท างาน ศทก. ศทก.สป. 238,200 - 
2.2.4 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและ ราชการใสสะอาดของส านักงาน กศน. กศน. 76,000 - 
2.2.5 โครงการสรรหาและคัดเลือกเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติรางวัล " เพชร กศน." กศน. 44,000 - 
2.2.6 กิจกรรมคืนคุรุชน คนคุณธรรมผู้น าต้นแบบ สพฐ.  

สพท. และสถานศึกษา 
29,628,800 - 

2.2.7 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ประกอบด้วย 4 กิจกรรม ดังนี้  
 

สอศ. - 3,013,800 
(แผนปูองกันฯ) 



๓๙ 
 

ยุทธศาสตร์/โครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

งบของหน่วยงาน งบอื่นๆ 
๒.๒.8 โครงการส่งเสริมคุณธรรมและปูองกันการทุจริต ส านักงานศึกษาธิการภาค 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ศธภ.๑ 86,000 - 
๒.๒.9 โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนของส านักงาน

ศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี 
ศธจ.สิงห์บุรี (ศธภ.๑) 16,600 - 

๒.๒.10 โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติส านักงาน
ศึกษาธิการภาค 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ศธภ.๒ 
 

250,000 - 

2.2.11 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเพื่อปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ศธจ.ปทุมธานี (ศธภ.2) 99,320 - 

2.2.12 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเพื่อปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ศธจ.สมุทรปราการ 
(ศธภ.2) 

25,000 - 

๒.๒.13 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ศธภ.๓ - - 
๒.๒.14 โครงการจิตอาสาบ าเพ็ญประโยชน์ ศธจ.ประจวบคีรีขันธ์ 

(ศธภ.๔) 
- 23,500 

2.2.๑5 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรส านักงานศึกษาธิการภาค 5 ประจ าปีงบประมาณ 2565 ศธภ.5 - - 
๒.๒.๑6 โครงการเสริมสร้างการด าเนินงานเพื่อยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ประจ าปีงบประมาณ 2565 
ศธจ.นครศรีธรรมราช 

(ศธภ.๕) 
30,000 - 

๒.๒.๑7 โครงการจิตอาสาบริจาคโลหิต ศธจ.นครศรีธรรมราช 
(ศธภ.๕) 

12,600 - 

๒.๒.๑8 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมเชิงสร้างสรรค์เพื่อปูองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดสงขลา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ศธจ.สงขลา (ศธภ.๕) 50,000 - 

2.2.19 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ไม่ทนต่อการทุจริต ของข้าราชการในสังกัดส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดชุมพร ด้วยการการเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายด้วยส่ือ Infographic 

ศธจ.ชุมพร (ศธภ.๕) - - 

๒.๒.20 โครงการสร้างภูมิคุ้มกันการทุจริต ส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรม บุคลากรส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล 
ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และศาสตร์พระราชา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ศธจ.สตูล (ศธภ.๖) 30,000 - 



๔๐ 
 

ยุทธศาสตร์/โครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

งบของหน่วยงาน งบอื่นๆ 
๒.๒.21 โครงการสร้างภูมิคุ้มกันการทุจริต ส่งเสริมคุณธรรม ความโปร่งใส ปูองกันและปราบปรามการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกระบี่ ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และศาสตร์
พระราชา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ศธจ.กระบี่ (ศธภ.๖) 17,040 - 

2.2.22 โครงการพัฒนาองค์กรคุณธรรม ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ศธจ.ตรัง (ศธภ.6) 12,000 - 
2.2.23 โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการเงินการคลัง ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี  

ปี 2565 
ศธจ.ปัตตานี (ศธจ.7) 40,000 - 

๒.๒.24 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อปูองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดนราธิวาส ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ศธจ.นราธิวาส (ศธภ.๗) 50,000 - 

2.2.25 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล เพื่อปูองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2565 

ศธจ.ยะลา (ศธภ.๗) 50,000 - 

2.2.26 โครงการ ศธ. จิตอาสาบ าเพ็ญประโยชน์ ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 

ศธจ.ยะลา (ศธภ.๗) - 23,500 

๒.๒.27 โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการปูองกันและปราบปรามการทุจริตของส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดระยอง 

ศธจ.ระยอง (ศธภ.๘) - ๔๐,๐๐๐ 

2.2.28 โครงการองค์กรคุณธรรม ศธจ.ชลบุรี (ศธภ.๘) - 70,000 
๒.๒.29 โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการ

ปฏิบัติงานมุ่งสู่ “องค์กรคุณธรรม” ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ศธจ.ปราจีนบุรี (ศธภ.๙) 26,200 - 

๒.๒.30 โครงการขับเคล่ือนการปูองกันการทุจริตสู่องค์กรท่ีโปร่งใส มีคุณธรรมของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
ปราจีนบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ศธจ.ปราจีนบุรี (ศธภ.๙) 24,150 - 

๒.๒.31 โครงการส่งเสริมรูปแบบคุณธรรม จริยธรรม และสร้างค่านิยมในการท างานสู่ส านักงานคุณธรรม และความ
โปร่งใส ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

ศธจ.อุดรธานี (ศธภ.๑๐) 68,300 - 

2.2.32 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของข้าราการครูและบุคลากรทางการศึกษา ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
หนองคาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ศธจ.หนองคาย (ศธภ.๑๐) - - 



๔๑ 
 

ยุทธศาสตร์/โครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

งบของหน่วยงาน งบอื่นๆ 
๒.๒.33 โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีส านักงานศึกษาธิการภาค 13 เพื่อการ

ปฏิบัติราชการอย่างโปร่งใส ปราศจากการทุจริต ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 

ศธภ.๑๓ - 50,000 
(งบบูรณาการ) 

๒.๒.34 โครงการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรม ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดบุรีรัมย์ 

ศธจ.บุรีรัมย์ (ศธภ.๑๓) - 80,000 

๒.๒.35 โครงการนิเทศการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ศธจ.สุรินทร์ (ศธภ.๑๓) 10,000 - 
๒.๒.36 โครงการการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้รายวิชาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ 

(Historical Method) ส าหรับครูระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 ในจังหวัดสุรินทร์ 
ศธจ.สุรินทร์ (ศธภ.๑๓) 275,425 - 

๒.๒.37 โครงการ การพัฒนาศักยภาพผู้บังคับบัญชายุวกาชาดในสถานศึกษาจังหวัดสุรินทร์ สู่ความเป็นเลิศ ภายใต้
กิจกรรมการส่งเสริม 100 ปี ยุวกาชาดไทย ประจ าปี 2565 

ศธจ.สุรินทร์ (ศธภ.๑๓) 51,000 - 

2.2.38 โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีส านักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ ศธจ.ชัยภูมิ (ศธภ.13) 25,340 - 
๒.๒.39 โครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล ในการปฏิบัติงาน ศธจ.อ านาจเจริญ 

(ศธภ.๑๔) 
- 112,470 

๒.๒.40 โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและการปฏิบัติตนตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อเสริมสร้างการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริตในหน่วยงาน 

ศธจ.ตาก (ศธภ.๑๗) 27,500 - 

๒.๒.41 ปลูกฝัง สร้างจิตส านึกและค่านิยมการต่อต้าน ปูองกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงาน ศธจ.ตาก (ศธภ.๑๗) 12,500 - 
๒.๒.42 การปูองกัน ปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมส านักงานศึกษาธิการ

จังหวัดพิษณุโลก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5  
ศธจ.พิษณุโลก 

(ศธภ.๑๗) 
10,000 - 

2.3 กลยุทธ์ ๓ เสริมสร้างความเป็นเอกภาพด้วยคุณธรรม (๕ หน่วยงาน/๗ โครงการ-กิจกรรม)    
๒.๓.๑ โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐในการยกระดับส านักงาน

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อมุ่งสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
กพร.สป. 4,900 - 

๒.๓.๒ โครงการเทิดพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ์ ส านักงานศึกษาธิการ 
ภาค 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ศธภ.๓ 70,000 - 



๔๒ 
 

ยุทธศาสตร์/โครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

งบของหน่วยงาน งบอื่นๆ 
๒.๓.๓ โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ส านักงาน

ศึกษาธิการภาค 3 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ศธภ.๓ 250,000 - 

๒.๓.๔ กิจกรรม 5 ส. ศธจ.นครศรีธรรมราช 
(ศธภ.๕) 

- - 

๒.๓.๕ โครงการพี่ชวนน้องเข้าวัดพัฒนาจิต เพื่อชีวิตท่ีสมดุล ศธจ.ระนอง (ศธภ.๖) - - 
๒.๓.๖ โครงการ ศธจ.ระนอง จิตอาสา บ าเพ็ญประโยชน์ ศธจ.ระนอง (ศธภ.๖) - - 
๒.๓.๗ โครงการวันส าคัญของพระมหากษัตริย์และวันส าคัญทางศาสนา           ศธจ.แพร่ (ศธภ.๑๖) 10,000 - 
3. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริมคุณธรรมของกระทรวงศึกษาธิการ 
3.1 กลยุทธ์ ๑ พัฒนาเครือข่ายขับเคลื่อนคุณธรรม (๑4 หน่วยงาน/๑8 โครงการ-กิจกรรม) 
3.1.๑ กิจกรรมสืบสานประเพณีไทย เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ สกศ. - - 
3.1.2 กิจกรรมพัฒนานวัตกรรม การสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมในโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.  

สพท. และสถานศึกษา 
25,416,000 - 

3.1.3 กิจกรรมจิตอาสาเพื่อสังคม มอบส่ือการเรียนการสอนและอบรมครูออนไลน์ สสวท. 
(หน่วยงานในก ากับ ศธ.) 

201,000 - 

3.1.4 โครงการเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ประจ าปี ๒๕๖๕ 

ศธจ.กาญจนบุรี 
(ศธภ.3) 

200,000 - 

๓.๑.5 โครงการเสริมสร้างการด าเนินงานเพื่อยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ประจ าปีงบประมาณ 2565 
กิจกรรมสร้างเครือข่ายความร่วมมือ จัดกิจกรรมปลูกฝังจิตส านึก เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
ระหว่างหน่วยงาน องค์กรท้ังภายในภายนอกตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  เพื่อเทิดทูนสถาบันชาติ  
ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 

ศธจ.นครศรีธรรมราช 
(ศธภ.๕) 

- - 

๓.๑.6 โครงการฝึกอบรมลูกเสือ เนตรนารี จราจร ศธจ.ปราจีนบุรี (ศธภ.๙) 100,000 - 
๓.๑.7 โครงการสร้างเสริมแกนน าส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ศธจ.ปราจีนบุรี (ศธภ.๙) 236,000 - 



๔๓ 
 

ยุทธศาสตร์/โครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

งบของหน่วยงาน งบอื่นๆ 
๓.๑.8 โครงการขับเคล่ือนประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา                 ศธภ.๑๐ ๕๐๐,๐๐๐ - 
๓.๑.9 โครงการสร้างเสริมแกนน าส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ศธจ.มุกดาหาร (ศธภ.๑๑) 236,000 - 
๓.๑.10 โครงการ ขับเคล่ือนการส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรมในการด าเนินงานให้เข้มแข็งของส านักงานศึกษาธิการ 

ภาค 12 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ศธภ.12 - 45,600 

๓.๑.11 โครงการ ศธ. จิตอาสาบ าเพ็ญประโยชนจั์งหวัดสุรินทร์ ศธจ.สุรินทร์ (ศธภ.๑๓) - 23,500 
๓.๑.๑2 โครงการส่งเสริมศักยภาพการตรวจ ติดตามความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ประจ าปี 2565 ศธจ.สุรินทร์ (ศธภ.๑๓) 30,000 - 
๓.๑.๑3 โครงการเสริมสร้างกลไกการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และความโปร่งใส เพื่อปูองกันการทุจริตให้กับบุคลากร

ของหน่วยงาน และ ศธจ. ท่ีอยู่ในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบของ ศธภ.14 ประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ. 2565 
ศธภ.๑๔ - ๔๑๓,๘๐๐ 

๓.๑.๑4 โครงการ ศธ.จิตอาสาบ าเพ็ญประโยชน์ ศธจ.ยโสธร (ศธภ.๑๔) - ๒๓,๕๐๐ 
๓.๑.๑5 กิจกรรมท าบุญตักบาตร ย้อนยุควิถีถิ่น วิถีไทย ถนนคนเดินยโสธร เมื่องเก่าบ้านส่ิงห์ท่า ศธจ.ยโสธร (ศธภ.๑๔) - - 
๓.๑.๑6 กิจกรรมหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ศธจ.ยโสธร (ศธภ.๑๔) - - 
3.1.17 โครงการ ศธ. จิตอาสาบ าเพ็ญประโยชน ์ ศธจ.อุบลราชธานี 

(ศธภ.14) 
- 23,500 

๓.๑.๑8 โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 

ศธจ.เชียงราย (ศธภ.๑๖) ๑๖๐,๐๐๐ - 

3.2 กลยุทธ์ ๒ สร้างระบบบริหารจัดการภาคีเครือข่ายและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการส่งเสริมคุณธรรม (7 หน่วยงาน/7 โครงการ-กิจกรรม) 
๓.๒.๑ โครงการสนับสนุนการด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในโครงการอนุรักษ์พนัธุกรรมพืช อันเนื่องมาจาก

พระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ ๒๕๖5 
ศธภ.๓ 7,000 - 

3.2.2 โครงการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment: ITA) 

ศธจ.ตรัง (ศธภ.6) 40,000 - 

๓.๒.3 โครงการการประเมินสถานศึกษาพอเพียงเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้าน
การศึกษา  ในพื้นท่ีรับผิดชอบของส านักงานศึกษาธิการ ภาค 7 

ศธภ.7 - งบประมาณจาก
การบูรณาการ
จาก สป.ศธ. 



๔๔ 
 

ยุทธศาสตร์/โครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

งบของหน่วยงาน งบอื่นๆ 
๓.๒.4 โครงการ “ครูฯ ไทยไร้ทุจริต” ศธจ.หนองบัวล าภู 

(ศธภ.๑๐) 
- ๑๐๐,๐๐๐ 

๓.๒.5 โครงการประเมินสถานศึกษาพอเพียงและศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ศธจ.ยโสธร (ศธภ.๑๔) 20,000 - 
3.2.6 โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ  

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย ประจ าปีงบประมาณ 2565 
ศธจ.สุโขทัย (ศธภ.๑๗) 50,000 - 

3.2.7 โครงการ ศธ.จิตอาสาบ าเพ็ญประโยชน์ ศธจ.อุทัยธานี (ศธภ.๑8) - 23,500 
รวมทั้งสิ้น   190,1๓๑,175 4,๘52,470 

194,983,645 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



๔๕ 
 

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ 
 

ยุทธศาสตร์/โครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ 
หน่วยงาน 

ที่รับผดิชอบ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ที่ใช ้
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

ผลลพัธ ์
เชิงปริมาณ 

ผลลพัธ ์
เชิงคณุภาพ 

งบของ 
หน่วยงาน 

งบอืน่ๆ ไตรมาส ๑   
(ต.ค.-ธ.ค. 

๖4) 

ไตรมาส ๒  
(ม.ค.-มี.ค. 

๖5) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย. 

๖5) 

ไตรมาส ๔  
(ก.ค.-ก.ย. 

๖5) 
1.ยุทธศาสตร์ที่ ๑ วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคณุธรรมในสังคมไทยผ่านกลไกทางการศกึษา 
1.1 กลยุทธ์ ๑ วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมของสถาบนัครอบครัว (๓ หน่วยงาน/๔ โครงการ-กิจกรรม) 
1.1.1 กิจกรรมครอบครัวคุณธรรม 1. เพื่อให้ผู้บริหาร สถานศึกษา 

ครู และผู้ปกครองร่วมมือกัน
จัดกิจกรรมแก้ปัญหาและ  
ลดพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์
ของนักเรียนให้เป็นผู้มี
พฤติกรรมท่ีพึงประสงค์  

2. เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษา 
ครู และผู้ปกครองร่วมมือกัน
จัดกิจกรรมปลูกฝังและ
ส่งเสริมพฤติกรรมท่ีพึง
ประสงค์แก่นักเรียน 

สพฐ.  
สพท. และ
สถานศึกษา 

1. กลุ่มเปูาหมาย
เข้าร่วมกิจกรรม 
จ านวน  
6,000 คน  

2. จ านวน
ครอบครัวมี
พฤติกรรมท่ีพึง
ประสงค์ตามท่ี
ก าหนดไว้ใน
คุณธรรมหลัก
เพิ่มข้ึน  

3. จ านวน
ครอบครัวมี
พฤติกรรมท่ีไม่
พึงประสงค์
ลดลง   

1. พ่อแม่ 
ผู้ปกครอง 
ประสานความ
ร่วมมือกับ
ผู้บริหาร
สถานศึกษาและ
ครูในการ
แก้ปัญหา
พฤติกรรมท่ีไม่
พึงประสงค์ของ
นักเรียนให้เป็น
พฤติกรรมท่ี 
พึงประสงค์  

2. นักเรียนท่ีมี
พฤติกรรมท่ีพึง
ประสงค์ได้รับ
การพัฒนาและ
ส่งเสริมอย่าง

19,754,400 -     



๔๖ 
 

ยุทธศาสตร์/โครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ 
หน่วยงาน 

ที่รับผดิชอบ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ที่ใช ้
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

ผลลพัธ ์
เชิงปริมาณ 

ผลลพัธ ์
เชิงคณุภาพ 

งบของ 
หน่วยงาน 

งบอืน่ๆ ไตรมาส ๑   
(ต.ค.-ธ.ค. 

๖4) 

ไตรมาส ๒  
(ม.ค.-มี.ค. 

๖5) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย. 

๖5) 

ไตรมาส ๔  
(ก.ค.-ก.ย. 

๖5) 
ต่อเน่ือง  

3. เกิดการประสาน
และเอื้อ
ประโยชน์ในการ
ดูแลนักเรียน
ร่วมกันระหว่าง
ครอบครัวและ
โรงเรียน 

1.1.๒ โครงการเสริมสร้างศักยภาพ
บุคลากรของส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท 

๑. เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากร
ให้มีความรูค้วามเข้าใจ 
ในการปฏิบัติงาน รวมถึง
พัฒนาตนเองท้ังทาง 
ด้านร่างกาย จิตใจ สังคม 
และเป็นการสร้างความ
ผูกพันภายในองค์กร 

2. เพื่อให้บุคลากรสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่าง 
มีประสิทธิผลสูงข้ึน 

3. เพื่อให้บุคลากรสามารถน า
ความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ใน
การท างาน ซึ่งจะเป็นผลดี
ต่อองค์กร 

ศธจ.ชัยนาท 
(ศธภ.๑) 

1.บุคลากรเข้า
ร่วมโครงการ
ร้อยละ 90  

2.บุคลากรท่ีเข้า
ร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจ
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 85 

 

บุคลากรท่ีเข้ารับ
การอบรมน า
ความรู้ และ
ประสบการณ์จาก
การอบรมไป
พัฒนาการ
ปฏิบัติงาน รวมถึง
พัฒนาตนเองท้ัง
ทางด้านร่างกาย 
จิตใจ สังคม และ
เป็นการสร้าง
ความผูกพัน
ภายในองค์กรให้มี
ความรัก ความ

40,000 -     



๔๗ 
 

ยุทธศาสตร์/โครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ 
หน่วยงาน 

ที่รับผดิชอบ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ที่ใช ้
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

ผลลพัธ ์
เชิงปริมาณ 

ผลลพัธ ์
เชิงคณุภาพ 

งบของ 
หน่วยงาน 

งบอืน่ๆ ไตรมาส ๑   
(ต.ค.-ธ.ค. 

๖4) 

ไตรมาส ๒  
(ม.ค.-มี.ค. 

๖5) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย. 

๖5) 

ไตรมาส ๔  
(ก.ค.-ก.ย. 

๖5) 
สามัคคีเป็น 
หมู่คณะ 

1.1.๓ โครงการสร้างและส่งเสริม
ความเป็นพลเมืองดีตามรอย
พระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่
การปฏิบัติ ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2565 

1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน 
นักศึกษา ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา ได้ศึกษา
เรียนรู้พระราชกรณียกิจ
ของพระราชวงศ์จักรี  

2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน 
นักศึกษา ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา มีเจตคติท่ีดี
ต่อบ้านเมือง มีโอกาส 
ท าหน้าท่ีเป็นพลเมืองดี  
มีพื้นฐานชีวิตท่ีมั่นคงและ 
มีคุณธรรม  

3. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน 
นักศึกษา ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา ได้เรียนรู้
ถึงนวัตวิถีของท้องถ่ิน และ
ชุมชนมีจิตส านึกรักและ
ภูมิใจในท้องถ่ินและชุมชน
ของตน 

ศธจ.สระบุรี 
(ศธภ.๑) 

 ผู้ผ่านการอบรม 
มีความรักและ
เทิดทูนในสถาบัน
พระมหากษัตริย์
และยึดมั่นในการ
ปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย
อันมี
พระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข 
และมีความ
ปรองดอง
สมานฉันท์  
มีจิตอาสา  
อยู่ร่วมกันอย่าง
สนัติสุข 

160,000 -     

1.1.๔ โครงการ ศธ.จิตอาสาบ าเพ็ญ 1. เพื่อน้อมร าลึกในพระมหา ศธจ.สระบุรี  ผู้เข้าร่วมโครงการ - 23,500     



๔๘ 
 

ยุทธศาสตร์/โครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ 
หน่วยงาน 

ที่รับผดิชอบ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ที่ใช ้
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

ผลลพัธ ์
เชิงปริมาณ 

ผลลพัธ ์
เชิงคณุภาพ 

งบของ 
หน่วยงาน 

งบอืน่ๆ ไตรมาส ๑   
(ต.ค.-ธ.ค. 

๖4) 

ไตรมาส ๒  
(ม.ค.-มี.ค. 

๖5) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย. 

๖5) 

ไตรมาส ๔  
(ก.ค.-ก.ย. 

๖5) 
ประโยชน์ กรุณาธิคุณของ

พระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอ
ดุลยเดชมหาราช บรมนาถ
บพิตร  

2. เพื่อปลูกฝังและสร้าง
จิตส านึกที่ดีให้กับลูกเสือ 
เนตรนารี ยุวกาชาด 
นักศึกษาวิชาทหาร และ
บุคลากรทางการศึกษา ได้
ร่วมท ากิจกรรมจิตอาสา
บ าเพ็ญประโยชน์รู้คุณค่า
ของการแบ่งปันและการ
ช่วยเหลือผู้อื่น  

3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี
จิตสาธารณะและใช้เวลา
ว่างให้เป็นประโยชน์ 

 
 
 
 

(ศธภ.๑) ร้อยละ 100  
ได้ร่วมกันท า
กิจกรรมจิตอาสา
บ าเพ็ญประโยชน์  
รู้คุณค่าของ 
การแบ่งปันและ
การช่วยเหลือผู้อื่น
มีจิตสาธารณะ 
และใช้เวลาว่าง 
ให้เป็นประโยชน์ 

1.2 กลยุทธ์ ๒ วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคณุธรรมของสถาบนัการศกึษา (๒๐ หน่วยงาน/๒๖ โครงการ-กิจกรรม) 



๔๙ 
 

ยุทธศาสตร์/โครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ 
หน่วยงาน 

ที่รับผดิชอบ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ที่ใช ้
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

ผลลพัธ ์
เชิงปริมาณ 

ผลลพัธ ์
เชิงคณุภาพ 

งบของ 
หน่วยงาน 

งบอืน่ๆ ไตรมาส ๑   
(ต.ค.-ธ.ค. 

๖4) 

ไตรมาส ๒  
(ม.ค.-มี.ค. 

๖5) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย. 

๖5) 

ไตรมาส ๔  
(ก.ค.-ก.ย. 

๖5) 
1.2.1 โครงการขับเคลื่อนงาน 

ด้านสถานศึกษาพอเพียงและ
ศูนย์การเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ด้านการศึกษา 
ปีงบประมาณ 2565 

1. เพื่อเทิดพระเกียรติและ
ด าเนินงานสนอง
พระราชด าริพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศรมหา
ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร 

2. เพื่อสนองงานพระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรรามาธิบดี 
ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  
ในการสืบสาน รักษา และ
ต่อยอดโครงการอัน
เน่ืองมาจากพระราชด าริ 
และแนวพระราชด าริต่างๆ 
ของพระบาทสมเด็จพระ
บรมชนกาธิเบศรมหาภูมิ
พลอดุลยเดชมหาราชบรม
นาถบพิตร 

3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้
สถานศึกษาพัฒนาบุคลากร 
นักเรียน นักศึกษา ได้น้อม
น าหลักปรัชญาของ

สบศ.สป. 1. ขยายผลให้มี
สถานศึกษาท่ี
สามารถน าหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้ใน
การจัดกิจกรรม
การเรียนรู้และ
การบริหาร
จัดการ 
(สถานศึกษา
พอเพียง) เพิ่มข้ึน 

2. ขยายผล
สถานศึกษา
พอเพียงให้
สามารถพัฒนา
เป็นศูนย์การ
เรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียง  
ด้านการศึกษา 

1. พัฒนาแนวทาง
การจัดกิจกรรม
การเรียนรู้เพื่อ
เสริมสร้าง
คุณลักษณะ 
อยู่อย่างพอเพียง
และการบริหาร
จัดการ ตามหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียงอย่าง
เป็นระบบ  
มีความชัดเจน 
ส่งผลให้มี
คุณภาพและ
ประสิทธิผล 
มากยิ่งข้ึน  
อย่างต่อเน่ือง 

2. พัฒนาองค์
ความรู้หลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ

1,652,000 -     



๕๐ 
 

ยุทธศาสตร์/โครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ 
หน่วยงาน 

ที่รับผดิชอบ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ที่ใช ้
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

ผลลพัธ ์
เชิงปริมาณ 

ผลลพัธ ์
เชิงคณุภาพ 

งบของ 
หน่วยงาน 

งบอืน่ๆ ไตรมาส ๑   
(ต.ค.-ธ.ค. 

๖4) 

ไตรมาส ๒  
(ม.ค.-มี.ค. 

๖5) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย. 

๖5) 

ไตรมาส ๔  
(ก.ค.-ก.ย. 

๖5) 
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน
ชีวิตประจ าวันและการ
ปฏิบัติภารกิจ 

3. ขยายผลให้มี
สถานศึกษาท่ี
สามารถน าหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้ใน
การจัดกิจกรรม
การเรียนรู้เพื่อ
เสริมสร้าง
คุณลักษณะอยู่
อย่างพอเพียง 
ตามบริบทของ
สถานศึกษาได้
ครอบคลุมท่ัว
ประเทศ 

4. พัฒนาและขยาย
ผลให้
สถานศึกษา
สามารถน าหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้ใน

พอเพียง  
เพื่อสนับสนุน 
การขับเคลื่อน
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียงด้าน
การศึกษา และ
เยาวชน อย่าง
ต่อเน่ือง 

3. พัฒนาและขยาย
ผลเครือข่ายและ
เตรียมความ
พร้อมให้
สถานศึกษา
สามารถเป็น
แบบอย่างในการ
จัดกระบวนการ
เรียนการสอน
และการบริหาร
จัดการตามหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ



๕๑ 
 

ยุทธศาสตร์/โครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ 
หน่วยงาน 

ที่รับผดิชอบ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ที่ใช ้
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

ผลลพัธ ์
เชิงปริมาณ 

ผลลพัธ ์
เชิงคณุภาพ 

งบของ 
หน่วยงาน 

งบอืน่ๆ ไตรมาส ๑   
(ต.ค.-ธ.ค. 

๖4) 

ไตรมาส ๒  
(ม.ค.-มี.ค. 

๖5) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย. 

๖5) 

ไตรมาส ๔  
(ก.ค.-ก.ย. 

๖5) 
การจัด
กระบวนการ
เรียนการสอน
และการบริหาร
จัดการท่ี
เหมาะสมกับ
บริบทของแต่ละ
สถานศึกษาได้
ครบทุกแห่งท่ัว
ประเทศ 

พอเพียงทุก
จังหวัด 

 

1.2.2 กิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม
ต้องมีท่ียืน 

1. เพื่อตรวจสอบกระบวนการ
ด าเนินงานและยกระดับ
คุณภาพโรงเรียนคุณธรรม 
สพฐ.  

2. เพื่อพัฒนาโรงเรียน
คุณธรรม สพฐ. ให้เป็น
ต้นแบบการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม  

3. เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 

สพฐ.  
สพท. และ
สถานศึกษา 

กลุ่มเปูาหมาย
เข้าร่วมกิจกรรม 

จ านวน  
8,300 คน 

1. โรงเรียน
คุณธรรม สพฐ. 
ได้รับการ
ยกระดับ
คุณภาพ  
ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม  
จนได้รับการ
ยอมรับจาก
นักเรียน ครู 
ผู้บริหาร ชุมชน 
และหน่วยงาน

35,127,100 -     



๕๒ 
 

ยุทธศาสตร์/โครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ 
หน่วยงาน 

ที่รับผดิชอบ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ที่ใช ้
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

ผลลพัธ ์
เชิงปริมาณ 

ผลลพัธ ์
เชิงคณุภาพ 

งบของ 
หน่วยงาน 

งบอืน่ๆ ไตรมาส ๑   
(ต.ค.-ธ.ค. 

๖4) 

ไตรมาส ๒  
(ม.ค.-มี.ค. 

๖5) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย. 

๖5) 

ไตรมาส ๔  
(ก.ค.-ก.ย. 

๖5) 
ท่ีเกี่ยวข้องใน
ระดับต่างๆ  

2. โรงเรียนได้รับ
การการพัฒนา
เป็นต้นแบบ
โรงเรียน
คุณธรรม สพฐ. 
และเป็นแหล่ง
ศึกษาดูงาน  

3. โรงเรียนได้รับ
การยกย่องเชิดชู
เกียรติเป็น
โรงเรียนดีมีท่ียืน  

4. นักเรียนได้รับ
การคัดเลือกเข้า
ศึกษาต่อใน
ระดับอุดมศึกษา 
โดยไม่ต้องสอบ
คัดเลือก 

1.2.๓  โครงการส่งเสริมและพัฒนา
จรรยาบรรณของวิชาชีพ
ทางการศึกษา 

1. เพื่อส่งเสริมและพฒันาผู้
ประกอบวิชาชีพทางการ
ศึกษาด้านคุณธรรม 

คุรุสภา 
(หน่วยงาน 

ในก ากับ ศธ.) 

ผู้ประกอบ
วิชาชีพทางการ
ศึกษาและผู้

ผู้ประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษาและ
ผู้เตรียมเข้าสู่

๓,๐๐๐,๐๐๐ -     



๕๓ 
 

ยุทธศาสตร์/โครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ 
หน่วยงาน 

ที่รับผดิชอบ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ที่ใช ้
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

ผลลพัธ ์
เชิงปริมาณ 

ผลลพัธ ์
เชิงคณุภาพ 

งบของ 
หน่วยงาน 

งบอืน่ๆ ไตรมาส ๑   
(ต.ค.-ธ.ค. 

๖4) 

ไตรมาส ๒  
(ม.ค.-มี.ค. 

๖5) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย. 

๖5) 

ไตรมาส ๔  
(ก.ค.-ก.ย. 

๖5) 
จริยธรรม และจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพ มุ่งเน้นไปสู่การ
น าไปใช้ปฏิบัติในวิถี
ชีวิตประจ าวันและเป็น
ต้นแบบท่ีให้แก่ศิษย์ 
ได้อย่างเป็นรูปธรรม  

2. เพื่อเสริมสร้างความรู้ 
ความเข้าใจ และบูรณาการ
หลักจรรยาบรรณของ
วิชาชีพครูสู่การฝึก
ปฏิบัติการสอนให้แก่ 
ผู้เตรียมเข้าสู่วิชาชีพครู  

3. เพื่อผลิตสื่อส่งเสริม
จรรยาบรรณของวิชาชีพ
ทางการศึกษา 

 เตรียมเข้าสู่
วิชาชีพครู (นิสิต/
นักศึกษาครู)ท่ี
ผ่านการพัฒนา
ด้านจรรยาบรรณ
เพื่อเป็น
แบบอย่างที่ดี
ให้แก่ศิษย์ 
10,000 คน  2. 
สื่อส่งเสริม
จรรยาบรรณของ
วิชาชีพทาง
การศึกษา  
10 เรื่อง 

วิชาชีพครู (นิสิต/
นักศึกษาครู) 
ได้รับการส่งเสริม
และพัฒนาตาม
จรรยาบรรณของ
วิชาชีพ มีความรู้ 
ความเข้าใจ และ
เกิดความตระหนัก
ในจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพ และมี
ความภาคภูมิใจใน
วิชาชีพครู     

1.2.๔ โครงการลูกเสือจิตอาสา
พระราชทาน 

1.เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการ
ลูกเสือให้มีความรู้ ความ
เข้าใจในหลักการและ
วิธีการของโครงการจิต
อาสาพระราชทาน                   

2. เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการ
ลูกเสือให้สามารถฝึกอบรม
ลูกเสือและต้ังหน่วยลูกเสือ

สลช. 
(หน่วยงาน 

ในก ากับ ศธ.) 
 

จ านวน  
190,400 คน   
ประกอบด้วย            
- บุคลากร
ทางการลูกเสือ  
จ านวน 1,400 
คน  
- ผู้บังคับบัญชา

ลูกเสือจิตอาสา
พระราชทาน
ได้รับความ
ภาคภูมิใจท่ีมี
ส่วนร่วมท า
ประโยชน์ต่อ
สังคมตามพระรา
โชบายของ

68,175,000 -     



๕๔ 
 

ยุทธศาสตร์/โครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ 
หน่วยงาน 

ที่รับผดิชอบ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ที่ใช ้
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

ผลลพัธ ์
เชิงปริมาณ 

ผลลพัธ ์
เชิงคณุภาพ 

งบของ 
หน่วยงาน 

งบอืน่ๆ ไตรมาส ๑   
(ต.ค.-ธ.ค. 

๖4) 

ไตรมาส ๒  
(ม.ค.-มี.ค. 

๖5) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย. 

๖5) 

ไตรมาส ๔  
(ก.ค.-ก.ย. 

๖5) 
จิตอาสาพระราชทาน ใน
สถานศึกษาได้     

3. เพื่อส่งเสริมให้ลูกเสือน้อม
น าหลักการและวิธีการของ
โครงการจิตอาสา
พระราชทานไปจัดกิจกรรม
จิตอาสาในสถานศึกษาและ
ชุมชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ลูกเสือเข้าร่วม
โครงการลูกเสือ
จิตอาสา
พระราชทาน 
จากสถานศึกษา
สังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ี
การศึกษา 
จ านวน 225 เขต 
เขตละไม่น้อยกว่า 
40 คน  รวม 
9,000 คน                                                     
- ผู้บังคับบัญชา
ลูกเสือจาก
สถานศึกษาท่ี
ผ่านการฝึกอบรม
ด าเนินการรับ
สมัครลูกเสือและ
จัดฝึกอบรม
ลูกเสือใน
สถานศึกษา 
จ านวน 9,000 
แห่ง เฉลี่ย
สถานศึกษาละ 
20 คน รวม 

พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว  
ประมุขของคณะ
ลูกเสือแห่งชาติ  
โดยผ่าน
กระบวนการ
ลูกเสือ 



๕๕ 
 

ยุทธศาสตร์/โครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ 
หน่วยงาน 

ที่รับผดิชอบ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ที่ใช ้
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

ผลลพัธ ์
เชิงปริมาณ 

ผลลพัธ ์
เชิงคณุภาพ 

งบของ 
หน่วยงาน 

งบอืน่ๆ ไตรมาส ๑   
(ต.ค.-ธ.ค. 

๖4) 

ไตรมาส ๒  
(ม.ค.-มี.ค. 

๖5) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย. 

๖5) 

ไตรมาส ๔  
(ก.ค.-ก.ย. 

๖5) 
180,000 คน 

1.2.๕ โครงการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมนักเรียน 

เพื่อใหนั้กเรียน ได้รับการฝึกฝน 
ปลูกฝังให้มีคุณธรรม จริยธรรม 
มีจิตใจต้ังมั่นอยู่ในความเมตตา 
หวังดีต่อกัน ดูแลเอาใจใส่กัน 
ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ให้ก าลังใจ
ซึ่งกันและกัน มีความกตัญญู
กตเวที มีความเอื้ออารีต่อกัน   
และปฏิบัติตนให้อยู่ในระเบียบ
วินัยของโรงเรียนและสังคม 

ร.ร.มหิดล 
(หน่วยงาน 

ในก ากับ ศธ.) 
 

นักเรียนระดับช้ัน 
ม.4-6 ของ
โรงเรียนมหิดล
วิทยานุสรณ์เข้า
ร่วมกิจกรรม
จ านวน 720 คน 

ร้อยละ 84.49 
ของนักเรียน
โรงเรียนมหิดล
วิทยานุสรณ์มี
ความพึงพอใจใน
การเข้าร่วม
กิจกรรมอยู่ใน
ระดับดีข้ึนไป 

20,000 -     

1.2.๖ โครงการ ศธ.จิตอาสาบ าเพ็ญ
ประโยชน์ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 

๑. เพื่อน้อมร าลึกถึงพระมหา
กรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพล 
อดุลยเดชมหาราช  
บรมนาถบพิตร 

๒. เพื่อปลูกฝัง ขัดเกลาจิตใจ 
และสร้างจิตส านึกที่ดีใน
ด้านความสามัคคี  
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่  
การแบ่งปัน และการ
ช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวัง
ผลหรือผลประโยชน์ตอบ
แทนให้กับลูกเสือ เนตรนารี 

ศธจ.
พระนครศรี

อยุธยา 
(ศธภ.1) 

ลูกเสือ เนตรนารี 
ยุวกาชาด 
นักศึกษาวิชา
ทหาร 
ผู้บังคับบัญชา 
และบุคลากร
ทางการศึกษา 
รวมท้ังสิ้น  
๒๔๐ คน 

ลูกเสือ เนตรนารี 
ยุวกาชาด 
นักศึกษาวิชา
ทหาร 
ผู้บังคับบัญชา 
และบุคลากรของ
กระทรวงศึกษาธิ
การ มีจิตอาสา 
และจิตส านึกที่ดี
ในการมุ่งกระท า
ประโยชน์ต่อ
ส่วนรวม และมี
ความรับผิดชอบ
ต่อสังคม ท าให้
ชุมชนและสังคม

- 23,500     



๕๖ 
 

ยุทธศาสตร์/โครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ 
หน่วยงาน 

ที่รับผดิชอบ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ที่ใช ้
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

ผลลพัธ ์
เชิงปริมาณ 

ผลลพัธ ์
เชิงคณุภาพ 

งบของ 
หน่วยงาน 

งบอืน่ๆ ไตรมาส ๑   
(ต.ค.-ธ.ค. 

๖4) 

ไตรมาส ๒  
(ม.ค.-มี.ค. 

๖5) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย. 

๖5) 

ไตรมาส ๔  
(ก.ค.-ก.ย. 

๖5) 
ยุวกาชาด ผู้บ าเพ็ญ
ประโยชน์ นักศึกษาวิชา
ทหาร ข้าราชการและ
บุคลากรของ
กระทรวงศึกษาธิการ รวม
ไปถึงสร้างสัมพันธภาพท่ีดี
กับหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
ชุมชนและสังคม 

๓. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี
จิตอาสา จิตสาธารณะ  
ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
ในการช่วยเหลือครอบครัว 
และพัฒนาชุมชน สังคมให้
สะอาด เรียบร้อย น่าอยู่
อาศัย และอยู่ร่วมกัน 
อย่างสงบสุข 

 
 
 
 
 

มีความสงบสุข
และเป็นระเบียบ
เรียบร้อย 

1.2.๗ โครงการ  ศธ. จิตอาสา
บ าเพ็ญประโยชน์  
กิจกรรมท่ี 1. จัดท า
โครงการฯ,ประชาสัมพันธ์

1. เพื่อน้อมร าลึกใน 
พระมหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอ

ศธจ.
นครปฐม 
(ศธภ.2) 

- ลูกเสือ เนตร
นารี ยุวกาชาด 
นักศึกษาวิชา
ทหาร และ

ผู้เข้าร่วม
โครงการร้อยละ 
100 ได้ร่วมน้อม
ร าลึกในพระมหา

- 23,500     



๕๗ 
 

ยุทธศาสตร์/โครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ 
หน่วยงาน 

ที่รับผดิชอบ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ที่ใช ้
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

ผลลพัธ ์
เชิงปริมาณ 

ผลลพัธ ์
เชิงคณุภาพ 

งบของ 
หน่วยงาน 

งบอืน่ๆ ไตรมาส ๑   
(ต.ค.-ธ.ค. 

๖4) 

ไตรมาส ๒  
(ม.ค.-มี.ค. 

๖5) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย. 

๖5) 

ไตรมาส ๔  
(ก.ค.-ก.ย. 

๖5) 
โครงการฯ                                  
กิจกรรมท่ี 2 ประชุมเตรียม
คณะท างาน/วัสดุอุปกรณ์                                     
กิจกรรมท่ี 3 จัดกิจกรรมตาม
โครงการฯ กิจกรรมท่ี 4 
ประเมินผลโครงการ,สรุป
รายงานผู้เกี่ยวข้อง 

ดุลยเดชมหาราช บรมนาถ
บพิตร  

2. เพื่อปลูกฝัง ขัดเกลาจิตใจ 
และสร้างจิตส านึกที่ดีให้กับ
ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด 
นักศึกษาวิชาทหารและ
บุคลากรทางการศึกษา ได้
ร่วมท ากิจกรรมจิตอาสา
บ าเพ็ญประโยชน์ รู้คุณค่า
ของการแบ่งปันและการ
ช่วยเหลือผู้อื่น    

3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี
จิตอาสา จิตสาธารณะ ใช้
เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 

บุคลากรทางการ
ศึกษา จาก
หน่วยงานทาง
การศึกษาสังกัด
กระทรวง 
ศึกษาธิการ และ
สถานศึกษาทุก
สังกัดในจังหวัด
นครปฐม จ านวน 
250 คน 
- ผู้เข้าร่วม
โครงการร้อยละ 
๑๐๐ ได้ร่วมน้อม
ร าลึกในพระมหา
กรุณาธิคุณของ
พระบาท สมเด็จ
พระบรมชนกาธิ
เบศร มหาภูมิ
พลอดุลยเดช
มหาราช  
บรมนาถบพิตร  
มีจิตส านึกที่ดี  
ได้ร่วมท า
กิจกรรมจิตอาสา
บ าเพ็ญประโยชน์ 

กรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จ 
พระบรมชนกาธิ
เบศร มหาภูมิ
พลอดุลยเดช
มหาราช  
บรมนาถบพิตร  
มีจิตส านึกที่ดี  
ได้ร่วมท า
กิจกรรมจิตอาสา
บ าเพ็ญประโยชน์ 
รู้คุณค่าของการ
แบ่งปันและการ
ช่วยเหลือผู้อื่น  
มีจิตสาธารณะ
และรู้จักใช้เวลา
ว่างให้เป็น
ประโยชน์ 



๕๘ 
 

ยุทธศาสตร์/โครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ 
หน่วยงาน 

ที่รับผดิชอบ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ที่ใช ้
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

ผลลพัธ ์
เชิงปริมาณ 

ผลลพัธ ์
เชิงคณุภาพ 

งบของ 
หน่วยงาน 

งบอืน่ๆ ไตรมาส ๑   
(ต.ค.-ธ.ค. 

๖4) 

ไตรมาส ๒  
(ม.ค.-มี.ค. 

๖5) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย. 

๖5) 

ไตรมาส ๔  
(ก.ค.-ก.ย. 

๖5) 
รู้คุณค่าของการ
แบ่งปันและการ
ช่วยเหลือผู้อื่น  
มีจิตสาธารณะ
และรู้จักใช้เวลา
ว่าง ให้เป็น
ประโยชน์ 

1.2.๘  โครงการการคัดเลือกคนดีศรี
กาญจน์ศึกษา ประจ าปี 
2565 

เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ และ
ประกาศเกียรติคุณข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในหน่วยงานทางการศึกษาทุก
สังกัดในจังหวัดกาญจนบุรี ท่ี
ประพฤติปฏิบัติตนดี มีผลงาน
เชิงประจักษ์ ดีเด่น เป็นท่ี
ยอมรับยกย่องในสังคม
ผู้ร่วมงานอย่างเปิดเผย และมี
คุณสมบัติตามท่ีก าหนด 

ศธจ.
กาญจนบุรี 
(ศธภ.3) 

ข้าราชการครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา 
(หน่วยงาน
ทางการศึกษา 
ทุกสังกัดใน  
จ.กาญจนบุรี) 
จ านวน  
100 คน 

ยกย่องเชิดชู
เกียรติ และ
ประกาศเกียรติ
คุณข้าราชการครู
และบุคลากร
ทางการศึกษาใน
หน่วยงานทาง
การศึกษาทุก
สังกัดในจังหวัด
กาญจนบุรี  
ท่ีประพฤติปฏิบัติ
ตนดี มีผลงาน 
เชิงประจักษ์ 
ดีเด่น เป็นท่ี
ยอมรับยกย่องใน
สังคมผู้ร่วมงาน
อย่างเปิดเผย 
และเป็น

40,000 -     



๕๙ 
 

ยุทธศาสตร์/โครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ 
หน่วยงาน 

ที่รับผดิชอบ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ที่ใช ้
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

ผลลพัธ ์
เชิงปริมาณ 

ผลลพัธ ์
เชิงคณุภาพ 

งบของ 
หน่วยงาน 

งบอืน่ๆ ไตรมาส ๑   
(ต.ค.-ธ.ค. 

๖4) 

ไตรมาส ๒  
(ม.ค.-มี.ค. 

๖5) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย. 

๖5) 

ไตรมาส ๔  
(ก.ค.-ก.ย. 

๖5) 
แบบอย่างในการ
พัฒนาคุณภาพ
ของผู้ประกอบ
วิชาชีพทางการ
ศึกษาในจังหวัด
กาญจนบุรี ท่ีจะ
ถือเป็นแนวทาง
ในการประพฤติ
ปฏิบัติในลักษณะ
แบบอย่างที่ดี 

1.2.๙  โครงการ ศธ.จิตอาสาบ าเพ็ญ
ประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ
เน่ืองในวันพ่อแห่งชาติ  
5 ธันวาคม 2564 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

1. เพื่อน้อมร าลึกในพระมหา
กรุณาธิคุณของ 
พระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดชมหาราช บรมนาถ
บพิตร  

2. เพื่อปลูกฝัง ขัดเกลาจิตใจ
และสร้างจิตส านึกที่ดีใน
ด้านความสามัคคี ความ
เป็นระเบียบเรียบร้อย 
ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ การ
แบ่งปัน และการช่วยเหลือ
ผู้อื่นโดยไม่หวังผลหรือ
ผลประโยชน์ตอบแทน
ให้กับลูกเสือ เนตรนารี ยุว

ศธจ.ราชบุรี 
(ศธภ.3) 

ผู้เข้าร่วโครงการ  
240 คน 

ร้อยละ ๘๕ ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
มีความพึงพอใจใน
การเข้าร่วม
กิจกรรมฯ 

- 23,500     



๖๐ 
 

ยุทธศาสตร์/โครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ 
หน่วยงาน 

ที่รับผดิชอบ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ที่ใช ้
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

ผลลพัธ ์
เชิงปริมาณ 

ผลลพัธ ์
เชิงคณุภาพ 

งบของ 
หน่วยงาน 

งบอืน่ๆ ไตรมาส ๑   
(ต.ค.-ธ.ค. 

๖4) 

ไตรมาส ๒  
(ม.ค.-มี.ค. 

๖5) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย. 

๖5) 

ไตรมาส ๔  
(ก.ค.-ก.ย. 

๖5) 
กาชาด ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ 
นักศึกษาวิชากทหาร 
ข้าราชการและบุคลากร
ของกระทรวงศึกษาธิการ 
และหน่วยงานอื่นท่ี
เกี่ยวข้อง ชุมชน และสังคม 

 3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี
จิตอาสา จิตสาธารณะ ใช้
เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ใน
การช่วยเหลือครอบครัว 
และพัฒนาชุมชน สังคมให้
สะอาดเรียบร้อย น่าอยู่ 
และอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุข 

๑.๒.๑๐ โครงการสร้างและส่งเสริม
ความเป็นพลเมืองดีตามรอย
พระยุคลบาทด้านการศึกษา
สู่การปฏิบัติส านักงาน
ศึกษาธิการ ภาค 7 

1. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียน 
มีเจตคติท่ีดีต่อบ้านเมือง  
มีโอกาสท าหน้าท่ีเป็น
พลเมืองดี และมีพื้นฐาน
ชีวิตท่ีมั่นคงและมีคุณธรรม          

2. เพื่อติดตามผลการส่งเสริม 
สนับสนุนการด าเนินงาน
ตามพระบรมราโชบายด้าน
การศึกษาสู่การปฏิบัติใน
พื้นท่ีรับผิดชอบ          

3. เพื่อน าเสนอผลการ

ศธภ.๗ นักเรียนนักศึกษา 
และ จนท.ศธจ.
ในพื้นท่ี ศธภ. 7 
ไม่น้อยกว่า  
100 คน 

1. ผู้เรียนมีเจต
คติท่ีดีต่อ
บ้านเมือง  
มีโอกาสท า
หน้าท่ีเป็น
พลเมืองดี 
และมีพื้นฐาน
ชีวิตท่ีมั่นคง
และมี
คุณธรรม  
มีความ

250,000 -     



๖๑ 
 

ยุทธศาสตร์/โครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ 
หน่วยงาน 

ที่รับผดิชอบ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ที่ใช ้
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

ผลลพัธ ์
เชิงปริมาณ 

ผลลพัธ ์
เชิงคณุภาพ 

งบของ 
หน่วยงาน 

งบอืน่ๆ ไตรมาส ๑   
(ต.ค.-ธ.ค. 

๖4) 

ไตรมาส ๒  
(ม.ค.-มี.ค. 

๖5) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย. 

๖5) 

ไตรมาส ๔  
(ก.ค.-ก.ย. 

๖5) 
ด าเนินงานและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ผลการส่งเสริม 
สนับสนุนการด าเนินงาน
ตามพระบรมราโชบายด้าน
การศึกษา สู่การปฏิบัติใน
พื้นท่ีรับผิดชอบ 

ครอบคลุมทุก
จังหวัดในพื้นท่ี
รับผิดชอบของ
ส านักงาน
ศึกษาธิการ
ภาค 7 

2. การติดตามการ
ส่งเสริม 
สนับสนุนการ
ด าเนินงานตาม
พระบรมรา
โชบายด้าน
การศึกษา         
สู่การปฏิบัติใน
พื้นท่ีรับผิดชอบ
มีความ
ครอบคลุม 
ทุกจังหวัดใน
พื้นท่ีรับผิดชอบ
ของส านักงาน
ศึกษาธิการ  
ภาค 7 

3. ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม
แลกเปลี่ยน



๖๒ 
 

ยุทธศาสตร์/โครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ 
หน่วยงาน 

ที่รับผดิชอบ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ที่ใช ้
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

ผลลพัธ ์
เชิงปริมาณ 

ผลลพัธ ์
เชิงคณุภาพ 

งบของ 
หน่วยงาน 

งบอืน่ๆ ไตรมาส ๑   
(ต.ค.-ธ.ค. 

๖4) 

ไตรมาส ๒  
(ม.ค.-มี.ค. 

๖5) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย. 

๖5) 

ไตรมาส ๔  
(ก.ค.-ก.ย. 

๖5) 
เรียนรู้เกี่ยวกับ
การด าเนินงาน
ตามพระบรม 
ราโชบาย 
ด้านการศึกษา 
มีความพึงพอใจ
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 85 

1.2.๑๑ โครงการ ศธ.จิตอาสา
บ าเพ็ญประโยชน์ ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี 

1. เพื่อน้อมร าลึกในพระมหา
กรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพล 
อดุลยเดชมหาราช  
บรมนาถบพิตร 

2. เพื่อปลูกฝังและสร้าง
จิตส านึกที่ดีให้กับ ลูกเสือ 
เนตรนารี ยุวกาชาด  
ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ และ
บุคลากรทางการศึกษาใน
จังหวัดปัตตานี รวมไปถึง
สร้างความสัมพันธ์ด้าน
สังคม และเป็นการขัดเกลา
ทางด้านจิตใจ ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมให้รู้คุณค่าของการ
แบ่งปัน และการช่วยเหลือ

ศธจ.
ปัตตานี 
(ศธจ.7) 

จังหวัดปัตตานี  
รวมท้ังสิ้นจ านวน 
1,500 คน 

ลูกเสือ เนตรนารี 
ยุวกาชาด  
ผู้บ าเพ็ญ
ประโยชน์ 
นักศึกษาวิชา
ทหาร และ
บุคลากรทางการ
ศึกษาในจังหวัด
ปัตตานี มี
จิตส านึกที่ดี  
ในการมุ่งกระท า
ประโยชน์ต่อ
ส่วนรวม และมี
ความรับผิดชอบ
ต่อสังคม 

- 23,500     



๖๓ 
 

ยุทธศาสตร์/โครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ 
หน่วยงาน 

ที่รับผดิชอบ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ที่ใช ้
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

ผลลพัธ ์
เชิงปริมาณ 

ผลลพัธ ์
เชิงคณุภาพ 

งบของ 
หน่วยงาน 

งบอืน่ๆ ไตรมาส ๑   
(ต.ค.-ธ.ค. 

๖4) 

ไตรมาส ๒  
(ม.ค.-มี.ค. 

๖5) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย. 

๖5) 

ไตรมาส ๔  
(ก.ค.-ก.ย. 

๖5) 
ผู้อื่น 

3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี
จิตสาธารณะและใช้เวลา
ว่างให้เป็นประโยชน์ 

1.2.๑๒ โครงการสร้างและส่งเสริม
ความเป็นพลเมืองดีตามรอย
พระยุคลบาทด้านการศึกษา
สู่การปฏิบัติส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี 

1. เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจ
ในพระบรมราโชบาย 
ด้านการศึกษา ๔ ประการ 
ของในหลวงรัชกาลท่ี ๑๐ 

2. เพื่อให้ผู้เรียน มีเจตคติท่ีดี
ต่อบ้านเมืองให้เป็นพลเมือง
ดี มีพื้นฐานชีวิตท่ีมั่นคง  
มีคุณธรรม ค้นพบตัวเอง 
น าความรู้ความสามารถ
ของตนไปประกอบอาชีพ 
ท่ีสุจริต 

3. เพื่อส่งเสริมกระบวนการ
เรียนรู้และปลูกฝังแนว
ทางการจัดกิจกรรมจิต
อาสา บ าเพ็ญประโยชน์ 

ศธจ.
ปัตตานี 
(ศธจ.7) 

ร้อยละ 100 
ของจ านวน
ผู้เข้ารว่ม
โครงการ 

1. ร้อยละ 100 
ของผู้เข้าร่วม
โครงการมี
ความรักและ
เทิดทูนใน
สถาบัน
พระมหากษัต
ริย์และยึดมั่น
ในการ
ปกครองระบบ
ประชาธิปไตย
อันมี
พระมหากษัต
ริย์ทรงเป็น
ประมุข 

2. ร้อยละ 80 
ของผู้เรียนได้
น าความรู้ 
ความเข้าใจไป
ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

236,950 -     



๖๔ 
 

ยุทธศาสตร์/โครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ 
หน่วยงาน 

ที่รับผดิชอบ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ที่ใช ้
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

ผลลพัธ ์
เชิงปริมาณ 

ผลลพัธ ์
เชิงคณุภาพ 

งบของ 
หน่วยงาน 

งบอืน่ๆ ไตรมาส ๑   
(ต.ค.-ธ.ค. 

๖4) 

ไตรมาส ๒  
(ม.ค.-มี.ค. 

๖5) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย. 

๖5) 

ไตรมาส ๔  
(ก.ค.-ก.ย. 

๖5) 
๑.๒.๑๓ โครงการสร้างและส่งเสริม

ความเป็นพลเมืองดีตามรอย
พระยุคลบาทด้านการศึกษา
สู่การปฏิบัติ 

1. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้
ศึกษาเรียนรู้พระราชกรณีย
กิจของบูรพกษัตริย์ไทย 
และพระมหากรุณาธิคุณ 
ท่ีมีต่อประชาชนคนไทย 

2. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียน  
มีเจตคติท่ีดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์และ
บ้านเมือง มีโอกาสท า
หน้าท่ีเป็นพลเมืองดี  
มีพื้นฐานชีวิตท่ีมั่นคงและ 
มีคุณธรรม 

3. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียน  
ได้เรียนรู้ถึงนวัตวิถีของ
ท้องถ่ินและชุมชนมี
จิตส านึกและภูมิใจใน
ท้องถ่ินของตนเอง 

 

ศธจ.
ปราจีนบุรี 
(ศธภ.๙) 

ผู้เรียนมีความรู้ 
ความเข้าใจ และ
มีทัศนคติ 
ท่ีดีและถูกต้อง
ต่อสถาบัน    
พระมหา    
กษัตริย์และ
บ้านเมือง  
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 

หน่วยงาน
ทางการศึกษา
สังกัดกระทรวง 
ศึกษาธิการและ
สังกัดอื่น 
ตลอดจน
หน่วยงาน 
ท่ีเกี่ยวข้องใน
จังหวัดร่วม
บูรณาการการจัด
กิจกรรม  
เพื่อส่งเสริมการ
เป็นพลเมืองดี 

160,000 -     

๑.๒.๑๔ โครงการ ศธ.จิตอาสา
บ าเพ็ญประโยชน์ 

1. เพื่อน้อมร าลึกถึงพระมหา
กรุณาธิคุณของพระบาท 
สมเด็จพระบรมชนกาธิเบ
ศร มหาภูมิพล อดุลยเดช
มหาราชบรมนาถบพิตร 

2. เพื่อปลูกฝังและสร้าง
จิตส านึกที่ดีในด้านความ

ศธจ.
ปราจีนบุรี 
(ศธภ.๙) 

ลูกเสือ เนตรนารี 
ยุวกาชาด  
ผู้บ าเพ็ญ
ประโยชน์ 
นักศึกษาวิชา
ทหาร บุคลากร
ทางการศึกษา 

ลูกเสือ เนตรนารี 
ยุวกาชาด  
ผู้บ าเพ็ญ
ประโยชน์ 
นักศึกษาวิชา
ทหารและ
บุคลากรทางการ

- 23,500     



๖๕ 
 

ยุทธศาสตร์/โครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ 
หน่วยงาน 

ที่รับผดิชอบ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ที่ใช ้
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

ผลลพัธ ์
เชิงปริมาณ 

ผลลพัธ ์
เชิงคณุภาพ 

งบของ 
หน่วยงาน 

งบอืน่ๆ ไตรมาส ๑   
(ต.ค.-ธ.ค. 

๖4) 

ไตรมาส ๒  
(ม.ค.-มี.ค. 

๖5) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย. 

๖5) 

ไตรมาส ๔  
(ก.ค.-ก.ย. 

๖5) 
สามัคคี ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย ความเอื้อเฟื้อ  
เผื่อแผ่ให้กับลูกเสือ เนตรนารี 
ยุวกาชาด ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ 
นักศึกษาวิชาทหาร และ
บุคลากรทางการศึกษา 
รวมถึงสร้างสัมพันธภาพ 
ด้านสังคมและเป็นการขัดเกลา
ทางด้านจิตใจผู้เข้าร่วม
กิจกรรมให้รู้คุณค่าของ 
การแบ่งปันและ 
การช่วยเหลือผู้อื่น 

3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
มีจิตอาสา จิตสาธารณะ
และใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ในการช่วยเหลือ
ครอบครัวและสังคม 
ให้น่าอยู่และอยู่ร่วมกัน
อย่างสงบสุข 

และ
คณะกรรมการ/
ผู้ร่วมงาน  
ร้อยละ 90 

ศึกษา มีจิตส านึก
ท่ีดี รับผิดชอบ
ต่อสังคมและมุ่ง
ท าประโยชน์ 
ต่อส่วนรวม 

๑.๒.๑๕ โครงการองค์กรคุณธรรม 1.เพื่อให้ศธจ.สระแก้วบริหาร
ราชการตามหลักธรรมาภิบาล        

2.เพื่อให้ข้าราชการครูและ
บุคลากร ศธจ.สระแก้ว
ด ารงชีวิตตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิพอเพียง มีวินัย 

ศธจ.
สระแก้ว 
(ศธภ.๙) 

ร้อยละ 96 ๑. ศธจ.สระแก้ว 
บริหาร
ราชการตาม
หลักธรรมาภิ
บาล 

๒. ข้าราชการครู

- 80,000     



๖๖ 
 

ยุทธศาสตร์/โครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ 
หน่วยงาน 

ที่รับผดิชอบ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ที่ใช ้
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

ผลลพัธ ์
เชิงปริมาณ 

ผลลพัธ ์
เชิงคณุภาพ 

งบของ 
หน่วยงาน 

งบอืน่ๆ ไตรมาส ๑   
(ต.ค.-ธ.ค. 

๖4) 

ไตรมาส ๒  
(ม.ค.-มี.ค. 

๖5) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย. 

๖5) 

ไตรมาส ๔  
(ก.ค.-ก.ย. 

๖5) 
และซื่อสัตย์สุจริต 

3. เพื่อให้ข้าราชการครูและ
บุคลากร ศธจ.สระแก้ว  
มีจิตสาธรณะ 

และบุคลากร 
ศธจ.สระแก้ว 
ด ารงชีวิตตาม
หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

๓. ข้าราชการครู
และบุคลากร 
ศธจ.สระแก้ว 
มีจิตสาธารณะ 

๑.๒.๑๖ โครงการ ศธ.จิตอาสา
บ าเพ็ญประโยชน์ประจ าปี
งบประมาณ2565 

1.เพื่อน้อมร าลึกในพระมหา
กรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอ
ดุลยเดช 

๒. เพื่อปลูกฝัง ขัดเกลาจิตใจ 
และสร้างจิตส านึกในด้าน
ความสามัคคี ความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยความ
เอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่ การแบ่งปัน 
และการช่วยเหลือผู้อื่นโดย
ไม่หวังผลประโยชน์ตอบ
แทน ให้กับลูกเสือ เนตร
นารี ยุวกาชาด นักศึกษา
วิชาทหาร ข้าราชการและ

ศธจ.
สระแก้ว 
(ศธภ.๙) 

ร้อยละ 85 ลูกเสือ เนตรนารี 
ยุวกาชาด ผู้
บ าเพ็ญประโยชน์ 
นักศึกษาวิชา
ทหารและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา มีจิตส านึก
ท่ีดี รับผิดชอบ
ต่อสังคมและมุ่ง
ท าประโยชน์ต่อ
ส่วนรวม 
 
 

- 23,500     



๖๗ 
 

ยุทธศาสตร์/โครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ 
หน่วยงาน 

ที่รับผดิชอบ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ที่ใช ้
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

ผลลพัธ ์
เชิงปริมาณ 

ผลลพัธ ์
เชิงคณุภาพ 

งบของ 
หน่วยงาน 

งบอืน่ๆ ไตรมาส ๑   
(ต.ค.-ธ.ค. 

๖4) 

ไตรมาส ๒  
(ม.ค.-มี.ค. 

๖5) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย. 

๖5) 

ไตรมาส ๔  
(ก.ค.-ก.ย. 

๖5) 
บุคลากรของ
กระทรวงศึกษาธิการ รวม
ไปถึงสร้างสัมพันธภาพท่ีดี
กับ ชุมชน สัมคม และ
หน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี
จิตสาธารณะและใช้เวลา
ว่างให้เป็นประโยชน์ 

๑.๒.๑๗ โครงการ ศธ.จิตอาสา
บ าเพ็ญประโยชน์ 

สร้างจิตส านึกความเป็น
พลงเมืองดี จิตสาธารณะ  
รู้รัก สามัคคี และสร้างภูมมิ
คุ้มกันตนเอง รู้จักบ าเพ็ญตน
ให้เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม 
 
 
 

ศธจ.
มุกดาหาร 
(ศธภ.๑๑) 

มีผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 
๒๕๐ คน 

 - 23,500     

๑.๒.1๘ กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา
สถานศึกษา 

เพื่อพัฒนาสถานศึกษาในวัน
ส าคัญของชาติ และสร้าง
ความสามัคคี เสียสละเพื่อ
ส่วนรวม 

ศธจ.ยโสธร 
(ศธภ.๑๔) 

ประชาชน 
ในพื้นท่ีร่วม
กิจกรรม  
150 คน 

ผู้บริหาร
สถานศึกษา ครู 
นักเรียน และ
ประชาชนมีความ
สามัคคีเสียสละ
เพื่อส่วนรวม 

- -     

1.2.๑๙ โครงการสร้างและส่งเสริม
ความเป็นพลเมืองดีตามรอย

1. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้
ศึกษาเรียนรู้พระราชกรณีย

ศธภ.๑๕ 
 

1. จัดอบรมผู้เรียน
ในสถานศึกษาใน

1. ผู้เรียนทุกช่วง
วัยมีความรัก

250,000 -     



๖๘ 
 

ยุทธศาสตร์/โครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ 
หน่วยงาน 

ที่รับผดิชอบ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ที่ใช ้
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

ผลลพัธ ์
เชิงปริมาณ 

ผลลพัธ ์
เชิงคณุภาพ 

งบของ 
หน่วยงาน 

งบอืน่ๆ ไตรมาส ๑   
(ต.ค.-ธ.ค. 

๖4) 

ไตรมาส ๒  
(ม.ค.-มี.ค. 

๖5) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย. 

๖5) 

ไตรมาส ๔  
(ก.ค.-ก.ย. 

๖5) 
พระยุคลบาทด้านการศึกษา
สู่การปฏิบัติส านักงาน
ศึกษาธิการภาค 15 
ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 

กิจของบูรพกษัตริย์ไทย 
และพระมหาธิคุณท่ีมีต่อ
ประชาชนคนไทย  

2. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีเจต
คติท่ีดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ และ
บ้านเมือง มีโอกาสท า
หน้าท่ีเป็นพลเมืองดี  
มีพื้นฐานชีวิตท่ีมั่นคงและ 
มีคุณธรรม  

3. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้ถึงนวัตวิถีของ
ท้องถ่ินและชุมชน 
มีจิตส านึกรักและภูมิใจใน
ท้องถ่ินและชุมชนของ
ตนเอง 

4. เพื่อประเมินสถานศึกษา
พอเพียงเป็นศูนย์การเรียนรู้
ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงด้าน
การศึกษา ปีการศึกษา 
256๔ ส านักงาน

พื้นท่ีรับผิดชอบ
ของส านักงาน
ศึกษาธิการภาค 
15 เพื่อส่งเสริม
การน้อมน าพระ
ราโชบายด้าน
การศึกษาใน
สมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวรัชกาล
ท่ี 10  
สู่การปฏิบัติ 
ด้วยหลักปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง จ านวน 
4 รุ่น ๆ ละ  
80 คน รวม
ท้ังสิ้น 320 คน  

2. ประเมิน
สถานศึกษา
พอเพียงเป็น
ศูนย์การเรียนรู้
ตามหลัก

และเทิดทูนใน
สถาบัน
พระมหากษัต
ริย์และยึดมั่น
ในการ
ปกครอง
ระบอบ
ประชาธิปไตย
อันมี       
พระมหากษัต
ริย์ทรงเป็น
ประมุข 

๒. ผู้เรียนรักษ์
ท้องถ่ินและ
ชุมชนของ
ตนเอง 

๓. มีสถานศึกษา
พอเพียงท่ีเป็น
ต้นแบบศูนย์การ
เรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ



๖๙ 
 

ยุทธศาสตร์/โครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ 
หน่วยงาน 

ที่รับผดิชอบ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ที่ใช ้
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

ผลลพัธ ์
เชิงปริมาณ 

ผลลพัธ ์
เชิงคณุภาพ 

งบของ 
หน่วยงาน 

งบอืน่ๆ ไตรมาส ๑   
(ต.ค.-ธ.ค. 

๖4) 

ไตรมาส ๒  
(ม.ค.-มี.ค. 

๖5) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย. 

๖5) 

ไตรมาส ๔  
(ก.ค.-ก.ย. 

๖5) 
ศึกษาธิการภาค ๑5   ปรัชญาของ

เศรษฐกิจ
พอเพียงด้าน
การศึกษา ปี
การศึกษา 
2564  
ส านักงาน
ศึกษาธิการ
ภาค 15 
จ านวน 10 
แห่ง  

3. เอกสารสรุป
รายงานผลการ
ด าเนิน
โครงการสรา้ง
และส่งเสริม
ความเป็น
พลเมืองดีตาม
รอยพระยุคล
บาท 
ด้านการศึกษา
สู่การปฏิบัติ 

พอเพียงด้าน
การศึกษา ปี
การศึกษา 
2564  ของ
ส านักงาน
ศึกษาธิการ 

ภาค 15   



๗๐ 
 

ยุทธศาสตร์/โครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ 
หน่วยงาน 

ที่รับผดิชอบ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ที่ใช ้
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

ผลลพัธ ์
เชิงปริมาณ 

ผลลพัธ ์
เชิงคณุภาพ 

งบของ 
หน่วยงาน 

งบอืน่ๆ ไตรมาส ๑   
(ต.ค.-ธ.ค. 

๖4) 

ไตรมาส ๒  
(ม.ค.-มี.ค. 

๖5) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย. 

๖5) 

ไตรมาส ๔  
(ก.ค.-ก.ย. 

๖5) 
ส านักงาน
ศึกษาธิการ
ภาค 15 
ประจ าปี
งบประมาณ 
พ.ศ. 2565 
โดยมีการ
เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์
อย่างน้อย 2 
ช่องทาง 

1.2.2๐ โครงการสร้างและส่งเสริม
ความเป็นพลเมืองดีตามรอย
พระยุคลบาทด้านการศึกษา
สู่การปฏิบัติ 

1. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้
ศึกษาเรียนรู้พระราชกรณีย
กิจของบูรพกษัตริย์ไทย 
และพระมหากรุณาธิคุณท่ีมี
ต่อประชาชนคนไทย 

2. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียน  
มีเจตคติท่ีดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์และ
บ้านเมือง มีโอกาส 
ท าหน้าท่ีเป็นพลเมืองดี  
มีพื้นฐานชีวิตท่ีมั่นคงและ 

ศธจ.
เชียงใหม่ 
(ศธภ.15) 

ผู้เรียนมีความรู้ 
ความเข้าใจ       
และมีทัศนคติ 
ท่ีดีและถูกต้อง
ต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์
และบ้านเมืองไม่
น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 

หน่วยงาน
ทางการศึกษา
สังกัด
กระทรวงศึกษาธิ
การและสังกัดอื่น 
ตลอดจน
หน่วยงาน 
ท่ีเกี่ยวข้องใน
จังหวัดร่วม
บูรณาการการจัด
กิจกรรม เพื่อ

236,950 -     



๗๑ 
 

ยุทธศาสตร์/โครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ 
หน่วยงาน 

ที่รับผดิชอบ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ที่ใช ้
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

ผลลพัธ ์
เชิงปริมาณ 

ผลลพัธ ์
เชิงคณุภาพ 

งบของ 
หน่วยงาน 

งบอืน่ๆ ไตรมาส ๑   
(ต.ค.-ธ.ค. 

๖4) 

ไตรมาส ๒  
(ม.ค.-มี.ค. 

๖5) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย. 

๖5) 

ไตรมาส ๔  
(ก.ค.-ก.ย. 

๖5) 
มีคุณธรรม 

3. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียน  
ได้เรียนรู้ถึงนวัตวิถีของ
ท้องถ่ินและชุมชนมี
จิตส านึกและภูมิใจใน
ท้องถ่ินของตนเอง 

ส่งเสริมการเป็น
พลเมืองดี 

1.2.๒๑ โครงการ ศธ.จิตอาสา
บ าเพ็ญประโยชน์ 

1. เพื่อน้อมร าลึกถึงพระมหา
กรุณาธิคุณของพระบาท 
สมเด็จพระบรมชนกาธิเบ
ศร มหาภูมิพล อดุลยเดช
มหาราชบรมนาถบพิตร 

2. เพื่อปลูกฝังและสร้าง
จิตส านึกที่ดีในด้านความ
สามัคคี ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย ความเอื้อเฟื้อ 
เผื่อแผ่ให้กับลูกเสือ เนตร
นารี ยุวกาชาด ผู้บ าเพ็ญ
ประโยชน์ นักศึกษาวิชา
ทหาร และบุคลากร
ทางการศึกษา รวมถึงสร้าง
สัมพันธภาพด้านสังคมและ
เป็นการขัดเกลาทางด้าน

ศธจ.
เชียงใหม่ 
(ศธภ.15) 

ลูกเสือ เนตรนาร ี
ยุวกาชาด  
ผู้บ าเพ็ญ
ประโยชน์ 
นักศึกษาวิชา
ทหาร บุคลากร
ทางการศึกษา 
และ
คณะกรรมการ 
/ผู้ร่วมงาน  
ร้อยละ 90 

ลูกเสือ เนตรนาร ี
ยุวกาชาด  
ผู้บ าเพ็ญ
ประโยชน์ 
นักศึกษาวิชา
ทหารและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา มีจิตส านึก
ท่ีดี รับผิดชอบ
ต่อสังคมและมุ่ง
ท าประโยชน์ต่อ
ส่วนรวม 

- 23,500     



๗๒ 
 

ยุทธศาสตร์/โครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ 
หน่วยงาน 

ที่รับผดิชอบ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ที่ใช ้
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

ผลลพัธ ์
เชิงปริมาณ 

ผลลพัธ ์
เชิงคณุภาพ 

งบของ 
หน่วยงาน 

งบอืน่ๆ ไตรมาส ๑   
(ต.ค.-ธ.ค. 

๖4) 

ไตรมาส ๒  
(ม.ค.-มี.ค. 

๖5) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย. 

๖5) 

ไตรมาส ๔  
(ก.ค.-ก.ย. 

๖5) 
จิตใจผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้รู้
คุณค่าของการแบ่งปันและ
การช่วยเหลือผู้อื่น 

3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี
จิตอาสา จิตสาธารณะและ
ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
ในการช่วยเหลือครอบครัว
และสังคมให้น่าอยู่และอยู่
ร่วมกันอย่างสงบสุข 

๑.๒.๒2 โครงการ  ศธ. จิตอาสา
บ าเพ็ญประโยชน์ ประจ าปี 
2565 

๑. เพื่อน้อมร าลึกในพระมหา
กรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพล 
อดุลยเดชมหาราช  
บรมนาถบพิตร  

๒. เพื่อปลูกฝัง สร้างจิตส านึก
ท่ีดีให้กับลูกเสือ เนตรนารี 
ยุวกาชาด นักศึกษาวิชา
ทหาร ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ 
และบุคลากรทางการศึกษา 
ได้ร่วมท ากิจกรรมจิตอาสา
บ าเพ็ญประโยชน์ รู้คุณค่า

ศธจ.แพร่ 
(ศธภ.๑๖) 

ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม ๑,๕๐๐ 
คน 

ผู้เข้าร่วม
โครงการร้อยละ 
๑๐๐ ได้ร่วมน้อม
ร าลึกในพระมหา
กรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิ
เบศร มหาภูมิ
พลอดุลยเดช
มหาราช  
บรมนาถบพิตร  
มีจิตส านึกที่ดี  
ได้ร่วมท า

- 23,500     



๗๓ 
 

ยุทธศาสตร์/โครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ 
หน่วยงาน 

ที่รับผดิชอบ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ที่ใช ้
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

ผลลพัธ ์
เชิงปริมาณ 

ผลลพัธ ์
เชิงคณุภาพ 

งบของ 
หน่วยงาน 

งบอืน่ๆ ไตรมาส ๑   
(ต.ค.-ธ.ค. 

๖4) 

ไตรมาส ๒  
(ม.ค.-มี.ค. 

๖5) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย. 

๖5) 

ไตรมาส ๔  
(ก.ค.-ก.ย. 

๖5) 
ของการแบ่งปันและการ
ช่วยเหลือผู้อื่น    

๓. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี
จิตสาธารณะและใช้เวลา
ว่างให้เป็นประโยชน์ 

กิจกรรมจิตอาสา
บ าเพ็ญประโยชน์ 
รู้คุณค่าของการ
แบ่งปันและการ
ช่วยเหลือผู้อื่น  
มีจิตสาธารณะ
และรู้จักใช้เวลา
ว่างให้เป็น
ประโยชน์ 

๑.๒.๒3 โครงการสร้างและส่งเสริม
ความเป็นพลเมืองดีตามรอย
พระยุคลบาทด้านการศึกษา
สู่การปฏิบัติ ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๑. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน/
นักศึกษา ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาได้ศึกษา
เรียนรู้พระราชกรณียกิจ
ของบูรพกษัตริย์ไทย และ
พระมหาธิคุณท่ีมีต่อ
ประชาชนคนไทย 

๒. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน/
นักศึกษา ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา มีเจตคติท่ีดี
ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 
และบ้านเมือง มีโอกาส 
ท าหน้าท่ีเป็นพลเมืองดี  

ศธจ.น่าน
(ศธภ.๑๖) 

๑. นักเรียนระดับ
มัธยมศึกษา  
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาท่ี
เข้าร่วมโครงการ 
มีความรู้  
ความเข้าใจ 
และมีทัศคติท่ีดี
และถูกต้องต่อ
สถาบัน
พระมหากษัตริย์ 
และบ้านเมือง 
ไม่น้อยกว่า 

๑. ผู้เรียนทุกช่วง
วัยมีความรัก
สถาบันหลักของ
ชาติและยึดมั่น
การปกครอง
ระบอบ
ประชาธิปไตย
อันมี
พระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข 

๒. ผู้เรียนรักษ์
ท้องถ่ินและ
ชุมชนของ

236,950 -  
 

   



๗๔ 
 

ยุทธศาสตร์/โครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ 
หน่วยงาน 

ที่รับผดิชอบ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ที่ใช ้
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

ผลลพัธ ์
เชิงปริมาณ 

ผลลพัธ ์
เชิงคณุภาพ 

งบของ 
หน่วยงาน 

งบอืน่ๆ ไตรมาส ๑   
(ต.ค.-ธ.ค. 

๖4) 

ไตรมาส ๒  
(ม.ค.-มี.ค. 

๖5) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย. 

๖5) 

ไตรมาส ๔  
(ก.ค.-ก.ย. 

๖5) 
มีพื้นฐานชีวิตท่ีมั่นคงและ 
มีคุณธรรม 

๓. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน/
นักศึกษา ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ได้เรียนรู้
ถึงนวัตวิถีของท้องถ่ินและ
ชุมชนมีจิตส านึกรักและ
ภูมิใจในท้องถ่ินและชุมชน
ของตนเอง 

ร้อยละ ๘๐ 
๒. หน่วยงาน

ทางการศึกษา
สังกัด
กระทรวง 
ศึกษาธิการ
และสังกัดอื่น 

ตนเอง 

๑.๒.๒4 โครงการ ศธ.จิตอาสา
บ าเพ็ญประโยชน์ 

๑. เพื่อน้อมร าลึกในพระมหา
กรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพล 
อดุลยเดชมหาราช  
บรมนาถบพิตร 

๒.เพื่อปลูกฝัง ขัดเกลาจิตใจ 
และสร้างจิตส านึกที่ดีใน
ด้านความสามัคคี ความ
เป็นระเบียบร้อย ความ
เอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่ การแบ่งปัน 
และการช่วยเหลือผู้อื่นโดย
ไม่หวังผลหรือผลประโยชน์

ศธจ.น่าน
(ศธภ.๑๖) 

ลูกเสือ เนตรนาร ี
ยุวกาชาด  
จิตอาสา 904  
ประชาชนจิตอาสา
พระราชทาน 
ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ 
นักศึกษาวิชาทหาร 
บุคลากรของ
กระทรวงศึกษาธิการ 
และบุคลากร
หน่วยงานอื่น รวม
ท้ังสิ้น 1,500 คน 

ลูกเสือ เนตรนาร ี
ยุวกาชาด  
จิตอาสา 904  
ประชาชนจิต
อาสา
พระราชทาน   
ผู้บ าเพ็ญ
ประโยชน์ 
นักศึกษาวิชา
ทหาร บุคลากร
ของกระทรวง 
ศึกษาธิการ และ
บุคลากร

- 23,500     



๗๕ 
 

ยุทธศาสตร์/โครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ 
หน่วยงาน 

ที่รับผดิชอบ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ที่ใช ้
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

ผลลพัธ ์
เชิงปริมาณ 

ผลลพัธ ์
เชิงคณุภาพ 

งบของ 
หน่วยงาน 

งบอืน่ๆ ไตรมาส ๑   
(ต.ค.-ธ.ค. 

๖4) 

ไตรมาส ๒  
(ม.ค.-มี.ค. 

๖5) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย. 

๖5) 

ไตรมาส ๔  
(ก.ค.-ก.ย. 

๖5) 
ตอบแทนให้กับ ลูกเสือ
เนตรนารี ยุวกาชาด จิต
อาสา ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ 
นักศึกษาวิชาทหาร 
ข้าราชการและบุคลากร
ของกระทรวงศึกษาธิการ 
รวมไปถึงสร้างความ
สัมพันธภาพท่ีดีกับ
หน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
ชุมชน และสังคม          

๓. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี
จิตอาสา จิตสาธารณะ ใช้
เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ใน
การช่วยเหลือครอบครัว 
และพัฒนาชุมชน สังคมให้
สะอาด เรียบร้อย น่าอยู่
อาศัย และอยู่ร่วมกันอย่าง
สงบสุข 

หน่วยงานอื่น  
ในจังหวัดน่าน  
มีจิตอาสา และ
จิตส านึกที่ดีใน
การมุ่งกระท า
ประโยชน์ต่อ
ส่วนรวม และมี
ความรับผิดชอบ
ต่อสังคม ท าให้
ชุมชนและสังคม
มีความสงบสุข
และเป็นระเบียบ
เรียบร้อย 

1.2.๒5 โครงการสร้างและส่งเสริม
ความเป็นพลเมืองดีตามรอย
พระยุคลบาทด้านการศึกษา
สู่การปฏิบัติ ประจ าปี

1. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ศึกษา
เรียนรู้พระราชกรณียกิจ 
ของบูรพกษัตริย์ไทย และ
พระมหาธิคุณท่ีมีต่อ

ศธจ.
อุทัยธานี 
(ศธภ.๑8) 

1. ร้อยละ 80 
ของผู้เรียนมี
ความรักและ
เทิดทูนใน

สังคมมีความ
ปรองดอง 
สมานฉันท์  
อยู่ร่วมกันอย่าง 

- 160,000     



๗๖ 
 

ยุทธศาสตร์/โครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ 
หน่วยงาน 

ที่รับผดิชอบ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ที่ใช ้
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

ผลลพัธ ์
เชิงปริมาณ 

ผลลพัธ ์
เชิงคณุภาพ 

งบของ 
หน่วยงาน 

งบอืน่ๆ ไตรมาส ๑   
(ต.ค.-ธ.ค. 

๖4) 

ไตรมาส ๒  
(ม.ค.-มี.ค. 

๖5) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย. 

๖5) 

ไตรมาส ๔  
(ก.ค.-ก.ย. 

๖5) 
งบประมาณ พ.ศ.2565 ประชาชนคนไทย 

2. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียน      
 มีเจตคติท่ีดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ และ
บ้านเมือง มีโอกาสท า
หน้าท่ีเป็นพลเมืองดี  
มีพื้นฐานชีวิตท่ีมั่นคงและ 
มีคุณธรรม   

3. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียน  
ได้เรียนรู้ถึงนวัตวิถีของ
ท้องถ่ินและชุมชน 
มีจิตส านึกรักและภูมิใจ 
ในท้องถ่ินและชุมชนของ
ตนเอง 

สถาบัน
พระมหากษัตริย์
และยึดมั่น 
ในการปกครอง
ระบอบ
ประชาธิปไตย
อันมี
พระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข   

2. ร้อยละ 80 
ของผู้เรียนได้
น าความรู้
ความเข้าใจไป
ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

สันติสุข 

1.2.๒6 โครงการฝึกอบรมลูกเสือ 
เนตรนารี จราจร ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 

1.เพื่อส่งเสริมให้ลูกเสือ  
เนตรนารี มีความรู้ความ
เข้าใจในเร่ืองกฎหมาย
จราจร และการใช้รถใช้
ถนนอย่างปลอดภัย  
มีทักษะการใช้สัญญาณมือ 
สัญญาณนกหวีด ในการ

ศธจ.
อุทัยธานี 
(ศธภ.๑8) 

ลูกเสือ เนตรนารี 
จากสถานศึกษา
ในพื้นท่ีจังหวัด
อุทัยธานี เข้าร่วม
กิจกรรม ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 85 
ของ

1. ผู้เข้ารับการ
อบรมผ่านการ
ฝึกอบรม  
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 85                       

2. ผู้เข้ารับการ
อบรม มีความ

- 100,000     



๗๗ 
 

ยุทธศาสตร์/โครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ 
หน่วยงาน 

ที่รับผดิชอบ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ที่ใช ้
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

ผลลพัธ ์
เชิงปริมาณ 

ผลลพัธ ์
เชิงคณุภาพ 

งบของ 
หน่วยงาน 

งบอืน่ๆ ไตรมาส ๑   
(ต.ค.-ธ.ค. 

๖4) 

ไตรมาส ๒  
(ม.ค.-มี.ค. 

๖5) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย. 

๖5) 

ไตรมาส ๔  
(ก.ค.-ก.ย. 

๖5) 
ปฏิบัติหน้าท่ีการอ านวยการ
ความสะดวกด้านการจราจร
ร่วมกับเจ้าหน้าท่ีต ารวจ
จราจรและสามารถน า
ความรู้ ทักษะไปใช้ในการ
ด าเนินชีวิตประจ าวันได้
อย่างถูกต้อง                                              

2.เพื่อส่งเสริมให้เกิดการจัดต้ัง
เครือข่ายจิตอาสาและการ
บ าเพ็ญประโยชน์เพื่อ
ช่วยเหลือสังคม 
ด้านการจราจรของลูกเสือ 
เนตรนารีในสถานศึกษา 

กลุ่มเปูาหมายท่ี
ระบุในโครงการ 

พึงพอใจต่อ
การจัดการ
อบรม 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 85 

1.3 กลยุทธ์ ๓ วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคณุธรรมของสถาบันทางการเมืองการปกครอง (ไม่มีโครงการ/กิจกรรม) 
           
2. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สร้างความเข้มแข็งในระบบการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมคณุธรรมของกระทรวงศกึษาธกิารให้เป็นเอกภาพ 
2.1 กลยุทธ์ ๑ สร้างและพัฒนาระบบบริหารจัดการงานด้านส่งเสริมคุณธรรมและเสริมสร้างความเป็นเอกภาพ แก่สถาบัน/องค์กรในสังคม (21 หน่วยงาน/22 โครงการ-กิจกรรม) 
๒.๑.๑  โครงการขับเคลื่อนประมวล

จริยธรรมข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

กิจกรรม ประชาสัมพันธ์เผยแพร่
ประมวลจริยธรรม

เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่
ประมวลจริยธรรมช้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ให้ส่วนราชการ ผู้บริหาร
การศึกษา ผู้บริหาร

ก.ค.ศ. ประชุม / VDO 
Conference 
เพื่อ
ประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ประมวล

ส่วนราชการท่ี
บริหารและจัด
การศึกษา มี
ความเข้าใจ
ประมวล

420,100 -     



๗๘ 
 

ยุทธศาสตร์/โครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ 
หน่วยงาน 

ที่รับผดิชอบ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ที่ใช ้
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

ผลลพัธ ์
เชิงปริมาณ 

ผลลพัธ ์
เชิงคณุภาพ 

งบของ 
หน่วยงาน 

งบอืน่ๆ ไตรมาส ๑   
(ต.ค.-ธ.ค. 

๖4) 

ไตรมาส ๒  
(ม.ค.-มี.ค. 

๖5) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย. 

๖5) 

ไตรมาส ๔  
(ก.ค.-ก.ย. 

๖5) 
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

สถานศึกษาและผู้มีหน้าท่ี
เกี่ยวข้องในการบริหารงาน
บุคคล ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
รับทราบและถือปฏิบัติ 

จริยธรรม
ข้าราชการครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา
ให้แก่ส่วน
ราชการ ผู้บริหาร
การศึกษา 
ผู้บริหาร
สถานศึกษาและ
ผู้มีหน้าท่ี
เกี่ยวข้องในการ
บริหารงานบุคคล 
ข้าราชการครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา 
จ านวน 1 ครั้ง 

จริยธรรม
ข้าราชการครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา 
สามารถน าไป
เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์
ต่อไป 

2.1.๒  โครงการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบบริหารจัดการ
ภาครัฐของส านักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษาสู่
ระบบราชการ 4.0 : 
ภารกิจยกระดับคุณภาพ
ระบบราชการ 4.0 

เพื่อสร้างและขับเคลื่อน
วัฒนธรรมองค์การคุณภาพมุ่ง
การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
ตามแนวทางการพัฒนาระบบ
ราชการ 4.0 บนพื้นฐานการ
ขับเคลื่อนค่านิยม วัฒนธรรม
องค์กร และการสร้าง

สกศ. รายงานผล 
การด าเนินงาน 1 
ฉบับ 

สกศ. ผ่านเกณฑ์
ประเมินคุณภาพ
ตามเกณฑ์ต่าง ๆ  
ท่ีเกี่ยวข้อง เช่น 
PMQA 4.0, ITA, 
การประเมิน 
ส่วนราชการ  

268,000 -     



๗๙ 
 

ยุทธศาสตร์/โครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ 
หน่วยงาน 

ที่รับผดิชอบ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ที่ใช ้
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

ผลลพัธ ์
เชิงปริมาณ 

ผลลพัธ ์
เชิงคณุภาพ 

งบของ 
หน่วยงาน 

งบอืน่ๆ ไตรมาส ๑   
(ต.ค.-ธ.ค. 

๖4) 

ไตรมาส ๒  
(ม.ค.-มี.ค. 

๖5) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย. 

๖5) 

ไตรมาส ๔  
(ก.ค.-ก.ย. 

๖5) 
กิจกรรม การขับเคลื่อนขยายผล

ยกระดับคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ 4.0 

สมรรถนะองค์กรพร้อมกับ
ส่งเสริมพัฒนาทักษะด้าน
ดิจิทัลของบุคลากร 

การประเมิน
ผู้บริหารองค์การ 
เป็นต้น 

2.1.๓  โครงการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบบริหารจัดการ
ภาครัฐของส านักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษาสู่
ระบบราชการ 4.0 : 
ภารกิจพัฒนาระบบราชการ
ตามหลักธรรมาภิบาลร่วม
ขับเคลื่อนค่านิยมและ
วัฒนธรรมองค์กรและ
นโยบายก ากับองค์กรท่ีดีใน
มิติหญิงชาย 

เพื่อสร้างและขับเคลื่อน
วัฒนธรรมองค์การคุณภาพมุ่ง
การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
ตามแนวทางการพัฒนาระบบ
ราชการ 4.0 บนพื้นฐานการ
ขับเคลื่อนค่านิยม วัฒนธรรม
องค์กร และการสร้าง
สมรรถนะองค์กรพร้อมกับ
ส่งเสริมพัฒนาทักษะด้าน
ดิจิทัลของบุคลากร 

สกศ. รายงานผล 
การด าเนินงาน 1 
ฉบับ 

สกศ. ผ่านเกณฑ์
ประเมินคุณภาพ
ตามเกณฑ์ต่าง ๆ  
ท่ีเกี่ยวข้อง เช่น 
PMQA 4.0, ITA, 
การประเมิน 
ส่วนราชการ  
การประเมิน
ผู้บริหารองค์การ 
เป็นต้น 

57,400 -     

2.1.๔  โครงการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมและสนับสนุนการ
ต่อต้านการทุจริต 

เพื่อส่งเสริมคุณธรรม   
และจริยธรรม 
ในการปูองกันการทุจริตให้กับ
พนักงานเจ้าหน้าท่ีและลูกจ้าง
ส านักงาน 
คณะกรรมการ สกสค. 

สกสค. 
(หน่วยงาน 

ในก ากับ ศธ.) 
 

พนักงาน
เจ้าหน้าท่ีท่ีเข้า
รับการอบรม 
จ านวน  
560 คน 

พนักงาน
เจ้าหน้าท่ีมีความ
พึงพอใจท่ีได้เข้า
รับการอบรมไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
80 

130,600 -     

2.1.๕ โครงการขับเคลื่อน สทศ.  
สู่การเป็นองค์การมหาชน

1.เพื่อก าหนดคุณธรรม 
จริยธรรม ของการเป็น

สทศ. 
(หน่วยงาน 

1.เจ้าหน้าท่ี 
สทศ. เข้าร่วม

บุคลากรของ
สถาบันมีการ

50,000 -     



๘๐ 
 

ยุทธศาสตร์/โครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ 
หน่วยงาน 

ที่รับผดิชอบ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ที่ใช ้
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

ผลลพัธ ์
เชิงปริมาณ 

ผลลพัธ ์
เชิงคณุภาพ 

งบของ 
หน่วยงาน 

งบอืน่ๆ ไตรมาส ๑   
(ต.ค.-ธ.ค. 

๖4) 

ไตรมาส ๒  
(ม.ค.-มี.ค. 

๖5) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย. 

๖5) 

ไตรมาส ๔  
(ก.ค.-ก.ย. 

๖5) 
คุณธรรม องค์การมหาชนคุณธรรม

ต้นแบบ 
2. เพื่อสร้างความตระหนักให้

บุคลากร สทศ. น าหลัก
คุณธรรม มาเป็นแนวทางใน
การด าเนินชีวิตประจ าวัน 
และการปฏิบัติงานได้อย่างมี
ความสุข 

3. เพื่อคัดเลือกคนดีศรี สทศ. 
ประจ าไตรมาส ท้ัง 4 ไตร
มาส 

ในก ากับ ศธ.) 
 

โครงการ  
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 85 

2. มีผู้ท่ีได้รับ
คัดเลือกเป็น
คนดีศรี สทศ. 
จ านวน 4 คน 
(ไตรมาสละ  
1 คน)   

ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม น า
คุณธรรมหลัก  
3 ประการ ได้แก่  
1) ความ
รับผิดชอบ  
2) ความมี
ระเบียบวินัย 3) 
จิตสาธารณะ  
มาเป็นหลักใน
การปฏิบัติงาน
และการด าเนิน
ชีวิต อย่างมี
ความสุข 

2.1.๖ กิจกรรมธรรมะครองจิต  
ชีวิตครองธรรม 

1. เพื่อส่งเสริมการสร้าง
จิตส านึกที่ถูกต้องและ
เทิดทูนไว้ซึ่งสถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์  

2. เพื่อให้พนักงานมีโอกาส
การฝึกปฏิบัติธรรม พัฒนา
จิตและคุณธรรมจริยธรรม 
มีสติ สมาธิในการท างาน 

สสวท. 
(หน่วยงาน 

ในก ากับ ศธ.) 
 

จ านวนบุคลากร
ท่ีเข้าร่วม
กิจกรรมไม่น้อย
กว่าร้อยละ 10 
จากจ านวน
พนักงานท้ังหมด 

1. พนักงานมี
จิตส านึกที่
ถูกต้องและ
เทิดทูนไว้ซึ่ง
สถาบันชาติ 
ศาสนา
พระมหากษัตริย์  

2. พนักงานมีสติ 

24,000 -     



๘๑ 
 

ยุทธศาสตร์/โครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ 
หน่วยงาน 

ที่รับผดิชอบ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ที่ใช ้
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

ผลลพัธ ์
เชิงปริมาณ 

ผลลพัธ ์
เชิงคณุภาพ 

งบของ 
หน่วยงาน 

งบอืน่ๆ ไตรมาส ๑   
(ต.ค.-ธ.ค. 

๖4) 

ไตรมาส ๒  
(ม.ค.-มี.ค. 

๖5) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย. 

๖5) 

ไตรมาส ๔  
(ก.ค.-ก.ย. 

๖5) 
รู้จักเรียนรู้และควบคุม
อารมณ์ของตนได้ดีข้ึน 

สมาธิในการ
ท างาน รู้จัก
เรียนรู้และ
ควบคุม
อารมณ์ของ
ตนได้ดีข้ึน 

3. พนักงานมี
ความตระหนัก
และเห็น
ความส าคัญ
ของคุณธรรม
จริยธรรม 
 

๒.๑.๗  โครงการการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมน้อมน า
ชีวิตสู่คุณค่าหลักของ
บุคลากร สมศ. 

1. เพื่อส่งเสริมให้เจ้าหน้าท่ี
ทุกระดับมีการรับรู้
คุณธรรมจริยธรรม เข้าใจ
หลักธรรมของศาสนาของ
ตนในระดับน าไปปฏิบัติ 
และน้อมน าพระราชบรม
ราโชวาทและปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเป็น
แนวทางในการด าเนินชีวิต 

สมศ.
(หน่วยงาน 

ในก ากับ ศธ.) 
 

เจ้าหน้าท่ีทุก
ระดับของ สมศ. 
เข้าร่วมโครงการ 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 85 

1. เจ้าหน้าท่ีของ
ส านักงานมี
การรับรู้
คุณธรรม
จริยธรรม 
เข้าใจ
หลักธรรมของ
ศาสนาของตน
ในระดับน าไป

150,000 -     



๘๒ 
 

ยุทธศาสตร์/โครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ 
หน่วยงาน 

ที่รับผดิชอบ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ที่ใช ้
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

ผลลพัธ ์
เชิงปริมาณ 

ผลลพัธ ์
เชิงคณุภาพ 

งบของ 
หน่วยงาน 

งบอืน่ๆ ไตรมาส ๑   
(ต.ค.-ธ.ค. 

๖4) 

ไตรมาส ๒  
(ม.ค.-มี.ค. 

๖5) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย. 

๖5) 

ไตรมาส ๔  
(ก.ค.-ก.ย. 

๖5) 
และการปฏิบัติงาน 

2. เพื่อพัฒนาค่าคะแนนดัชนี
การพัฒนาทุนมนุษย์ให้
เพิ่มข้ึน 

3. เพื่อพัฒนาให้ภาพลักษณ์
ของ สมศ. ในด้านการ
เสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมและธรรมาภิบาล
เป็นไปในทิศทางท่ีดี  

4. เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีทุกระดับ
ได้มีโอกาสประกอบ
กิจกรรมจิตอาสาตามแนว
พระราชด าริ 

ปฏิบัติ และ
น้อมน าพระ
ราชบรม
ราโชวาทและ
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียงเป็น
แนวทางใน
การด าเนิน
ชีวิต และการ
ปฏิบัติงาน 

2. เจ้าหน้าท่ี 
ทุกระดับของ 
สมศ. เข้าร่วม
กิจกรรมจิต
อาสา  

3. เจ้าหน้าท่ี 
ทุกระดับของ 
สมศ. ได้รับ
การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
เพื่อความ



๘๓ 
 

ยุทธศาสตร์/โครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ 
หน่วยงาน 

ที่รับผดิชอบ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ที่ใช ้
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

ผลลพัธ ์
เชิงปริมาณ 

ผลลพัธ ์
เชิงคณุภาพ 

งบของ 
หน่วยงาน 

งบอืน่ๆ ไตรมาส ๑   
(ต.ค.-ธ.ค. 

๖4) 

ไตรมาส ๒  
(ม.ค.-มี.ค. 

๖5) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย. 

๖5) 

ไตรมาส ๔  
(ก.ค.-ก.ย. 

๖5) 
ยั่งยืน มีการ
เรียนรู้ตลอด
ชีวิต และมี
ความสุขใน
การปฏิบัติงาน
สู่มาตรฐาน
คุณภาพชีวิต 
ท่ีดีและความ
ยั่งยืน 

๒.๑.๘  โครงการปฏิบัติการ
ขับเคลื่อนการปูองกันการ
ทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรม
และความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 

1. เพื่อสร้างความรู้ความ
เข้าใจทิศทางการขับเคลื่อน
การปูองกันการทุจริตเพื่อ
ยกระดับคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี 

2 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ
ในกระบวนทัศน์หลักธรร
มาภิบาลเพื่อการปูองกัน
การทุจริตและกฎหมายท่ี
เกี่ยวข้องกับการทุจริต 

3. เพื่อสร้างความรู้ความ

ศธจ.ลพบุรี 
(ศธภ.๑) 

ร้อยละ 80 ของ
ส านักงานผ่าน
เกณฑ์การ
ประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใส
ในการด าเนินงาน
ของหน่วยงาน
ภาครัฐ 
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

๑. ข้าราชการครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา 
ส านักงาน
ศึกษาธิการ
จังหวัดลพบุรี 
มีความรู้ความ
เข้าใจทิศ
ทางการ
ขับเคลื่อนการ
ปูองกันการ
ทุจริตเพื่อ
ยกระดับ

๕,๐๐๐ -     



๘๔ 
 

ยุทธศาสตร์/โครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ 
หน่วยงาน 

ที่รับผดิชอบ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ที่ใช ้
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

ผลลพัธ ์
เชิงปริมาณ 

ผลลพัธ ์
เชิงคณุภาพ 

งบของ 
หน่วยงาน 

งบอืน่ๆ ไตรมาส ๑   
(ต.ค.-ธ.ค. 

๖4) 

ไตรมาส ๒  
(ม.ค.-มี.ค. 

๖5) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย. 

๖5) 

ไตรมาส ๔  
(ก.ค.-ก.ย. 

๖5) 
เข้าใจของการบริหารความ
เสี่ยง 

4. เพื่อสร้างความรู้ความ
เข้าใจในการส่งเสริมและ
พัฒนาองค์กรคุณธรรม
ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริม
คุณธรรมแห่งชาติฉบับท่ี 1 
(พ.ศ.2559 -2565) 

5. เพื่อจัดท าแผนปฏิบัติการ
ปูองกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดลพบุรี พ.ศ. 2565 

6. เพื่อจัดท าแผนปฏิบัติการ
ส่งเสริมคุณธรรม ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   

คุณธรรมและ
ความโปร่งใส 

2. ข้าราชการครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา 
ส านักงาน
ศึกษาธิการ
จังหวัดลพบุรี 
มีจิตส านึกดี 
ไม่ทุจริต   
มีความโปร่งใส
และมี
คุณธรรม  
ในการ
ปฏิบัติงานใน
ส านักงานได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ
และ
ประสิทธิผล  

3. ข้าราชการครู
และบุคลากร



๘๕ 
 

ยุทธศาสตร์/โครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ 
หน่วยงาน 

ที่รับผดิชอบ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ที่ใช ้
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

ผลลพัธ ์
เชิงปริมาณ 

ผลลพัธ ์
เชิงคณุภาพ 

งบของ 
หน่วยงาน 

งบอืน่ๆ ไตรมาส ๑   
(ต.ค.-ธ.ค. 

๖4) 

ไตรมาส ๒  
(ม.ค.-มี.ค. 

๖5) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย. 

๖5) 

ไตรมาส ๔  
(ก.ค.-ก.ย. 

๖5) 
ทางการศึกษา 
มีความรู้ความ
เข้าใจในการ
ขับเคลื่อนไปสู่
องค์กร
คุณธรรม 

4. ข้าราชการครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา 
มีความรู้เข้าใจ
ในกระบวน
ทัศน์หลักธรร
มาภิบาลเพื่อ
การปูองกัน
การทุจริต 
สามารถน า
ความรู้ไป
พัฒนาและ
ส่งเสริมให้เกิด
องค์กร
คุณธรรม
ภายในแผน



๘๖ 
 

ยุทธศาสตร์/โครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ 
หน่วยงาน 

ที่รับผดิชอบ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ที่ใช ้
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

ผลลพัธ ์
เชิงปริมาณ 

ผลลพัธ ์
เชิงคณุภาพ 

งบของ 
หน่วยงาน 

งบอืน่ๆ ไตรมาส ๑   
(ต.ค.-ธ.ค. 

๖4) 

ไตรมาส ๒  
(ม.ค.-มี.ค. 

๖5) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย. 

๖5) 

ไตรมาส ๔  
(ก.ค.-ก.ย. 

๖5) 
แม่บทส่งเสริม
คุณธรรม
แห่งชาติ 

๒.๑.๙  โครงการเสริมสร้างคุณธรรม 
ความโปร่งใส ในการปูองกัน
และปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบของ
ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดอ่างทอง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 

1. เพื่อปลูกจิตส านึกให้มี
คุณธรรม จริยธรรม และ
หลักธรรมาภิบาล ประพฤติ
ตนและปฏิบัติหน้าท่ีด้วย
ความโปร่งใส ซื่อสัตย์ 
สุจริต 

2. เพื่อให้หน่วยงานมี
มาตรการหรือแนวทางการ
ปูองกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบ 

3. เพื่อเสริมสร้างความรู้ 
ความเข้าใจในการปูองกัน
และปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ปลูก
จิตส านึก และสร้างค่านิยม
ต่อต้านการทุจริต 

4. เพื่อพัฒนาระบบ
บริหารงานของหน่วยงาน
และโรงเรียนเอกชนให้มี

ศธจ.อ่างทอง 
(ศธภ.๑) 

ร้อยละของผู้ผ่าน
การอบรม
โครงการ
เสริมสร้าง
คุณธรรม ความ
โปร่งใส ในการ
ปูองกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
ของส านักงาน
ศึกษาธิการ
จังหวัดอ่างทอง 
(ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80) 

ข้าราชการครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา
พร้อมท้ังลูกจ้าง
ของส านักงาน
ศึกษาธิการ
จังหวัดอ่างทอง 
พร้อมท้ังผู้บริหาร
และครูโรงเรียน
เอกชน มีความรู้ 
ความเข้าใจ  
มีความตระหนัก 
และมีส่วนร่วม
ต่อต้านการทุจริต
และส่งเสริม
คุณธรรมในการ
ปูองกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริตประพฤติมิ

75,000  -     



๘๗ 
 

ยุทธศาสตร์/โครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ 
หน่วยงาน 

ที่รับผดิชอบ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ที่ใช ้
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

ผลลพัธ ์
เชิงปริมาณ 

ผลลพัธ ์
เชิงคณุภาพ 

งบของ 
หน่วยงาน 

งบอืน่ๆ ไตรมาส ๑   
(ต.ค.-ธ.ค. 

๖4) 

ไตรมาส ๒  
(ม.ค.-มี.ค. 

๖5) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย. 

๖5) 

ไตรมาส ๔  
(ก.ค.-ก.ย. 

๖5) 
ความโปร่งใส ตรวจสอบได้
ตามหลักธรรมาภิบาล 

ชอบ 

2.1.10 โครงการส่งเสริมสนับสนุน 
แนวทางการพัฒนา 
การด าเนินการทางวินัย  
การอุทธรณ์และการร้อง
ทุกข์ของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  
ในพื้นท่ีรับผิดชอบของ
ส านักงานศึกษาธิการ 
ภาค 4 ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 

1. เพื่อให้การปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการด าเนินการ 
ทางวินัย การอุทธรณ์  
และการร้องทุกข์ของ
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเป็นไป 
โดยถูกต้องตามระเบียบ 
กฎหมาย มีความรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ  
เกิดประสิทธิผลต่อระบบ
การบริหารงานบุคคล 

2. เพื่อสร้างเครือข่าย 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ประสบการณ์ด าเนินงาน
เกี่ยวกับการด าเนินการ 
ทางวินัย การอุทธรณ์  
และการร้องทุกข์ของ
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในพื้นท่ี
รับผิดชอบของส านักงาน

ศธภ.4 ผู้เข้าร่วมอบรม 
ได้แก่  
1) ข้าราชการครู
และบุคลากรของ
ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด
และส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาใน
พื้นท่ีรับผิดชอบ
ของส านักงาน
ศึกษาธิการภาค 4 
จ านวน 40 คน  
2) ข้าราชการและ
บุคลากรของ
ส านักงาน
ศึกษาธิการภาค 4 
จ านวน 12 คน 
จ านวนท้ังสิ้น  
52 คน 

1. ผู้เข้าอบรมมี
ความรู้ ความ
เข้าใจ ในการ
ปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการ
ด าเนินการทาง
วินัยการอุทธรณ์ 
และการร้องทุกข์
ของข้าราชการ
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
เป็นไปโดย
ถูกต้องตาม
ระเบียบ กฎหมาย 
มีความรวดเร็ว
และมี
ประสิทธิภาพ  
เกิดประสิทธิผล
ต่อระบบการ
บริหารงาน

- 27,300     



๘๘ 
 

ยุทธศาสตร์/โครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ 
หน่วยงาน 

ที่รับผดิชอบ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ที่ใช ้
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

ผลลพัธ ์
เชิงปริมาณ 

ผลลพัธ ์
เชิงคณุภาพ 

งบของ 
หน่วยงาน 

งบอืน่ๆ ไตรมาส ๑   
(ต.ค.-ธ.ค. 

๖4) 

ไตรมาส ๒  
(ม.ค.-มี.ค. 

๖5) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย. 

๖5) 

ไตรมาส ๔  
(ก.ค.-ก.ย. 

๖5) 
ศึกษาธิการภาค 4 บุคคล   

2. มีการประสาน
เกี่ยวกับ 
การด าเนินการ
ทางวินัย  
การอุทธรณ์ 
และการร้อง
ทุกข์ของ
ข้าราชการครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา
เป็นไปโดย
ถูกต้องตาม
ระเบียบ 
กฎหมาย  
มีความรวดเร็ว 
และมี
ประสิทธิภาพ  
เกิดประสิทธิผล
ต่อระบบการ
บริหารงาน
บุคคล 



๘๙ 
 

ยุทธศาสตร์/โครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ 
หน่วยงาน 

ที่รับผดิชอบ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ที่ใช ้
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

ผลลพัธ ์
เชิงปริมาณ 

ผลลพัธ ์
เชิงคณุภาพ 

งบของ 
หน่วยงาน 

งบอืน่ๆ ไตรมาส ๑   
(ต.ค.-ธ.ค. 

๖4) 

ไตรมาส ๒  
(ม.ค.-มี.ค. 

๖5) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย. 

๖5) 

ไตรมาส ๔  
(ก.ค.-ก.ย. 

๖5) 
๒.๑.๑1 โครงการ “องค์กรคุณธรรม 

ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวดัสุราษฎร์ธานี 
ปีงบประมาณ 2565” 

1. เพื่อให้ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์
ธานี ผ่านการประเมิน
องค์กรคุณธรรม ระดับ
จังหวัด (องค์กรหลัก) 

2. เพื่อให้บุคลากรส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์
ธานี และผู้บริหาร/ครู/
นักเรียนของสถานศึกษา
เอกชนในระบบประเภท
สามัญศึกษา ในก ากับ
ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
ได้เข้าร่วมกิจกรรมองค์กร
คุณธรรม ท่ีร่วมกันก าหนด
ข้ึนมา (ภาคีเครือข่าย) 

ศธจ. 
สุราษฎร์ธานี 

(ศธภ.๕) 

๑.ร้อยละ 80 
ข้ึนไป มีการ
ประกาศ
เจตนารมณ์
ร่วมกันเป็น
ลายลักษณ์
อักษร 

๒.ร้อยละ 80 
ข้ึนไปร่วมกัน
ก าหนด
คุณธรรม
เปูาหมาย 
อย่างน้อย  
3 เรื่อง 

๓.ร้อยละ 60 ข้ึน
ไปด าเนินงาน
ตามแผนส่งเสริม
คุณธรรมได้
ประสบ
ความส าเร็จ
เป็นไปตาม
เปูาหมายท่ี

๑. องค์กรหลัก
และองค์กร
ภาคีเครือข่าย
มีแผนส่งเสริม
คุณธรรมแบบ
มีส่วนร่วม/มี
การมอบหมาย
การด าเนินการ 
ครอบคลุม
กิจกรรมขับ
เคลื่อนท่ี
องค์กร
คุณธรรมหลัก
ก าหนดข้ึน 

๒. มีผลการ
ประเมินและ
สามารถ
รายงาน
ผลส าเร็จของ
แผนได้ในระดับ
ดีข้ึนไป  
เกินกว่า 

- -     



๙๐ 
 

ยุทธศาสตร์/โครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ 
หน่วยงาน 

ที่รับผดิชอบ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ที่ใช ้
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

ผลลพัธ ์
เชิงปริมาณ 

ผลลพัธ ์
เชิงคณุภาพ 

งบของ 
หน่วยงาน 

งบอืน่ๆ ไตรมาส ๑   
(ต.ค.-ธ.ค. 

๖4) 

ไตรมาส ๒  
(ม.ค.-มี.ค. 

๖5) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย. 

๖5) 

ไตรมาส ๔  
(ก.ค.-ก.ย. 

๖5) 
ก าหนดไว้ 

๔.ประชากร
กลุ่มเปูาหมาย
สามารถถอด 
บทเรียนตาม
หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียง  
จากการเข้า
ร่วมกิจกรรม
องค์กรส่งเสริม
คุณธรรม  
ท่ีร่วมกัน
ก าหนดข้ึนมา 
ได้ในระดับดี
ข้ึนไป เกินกว่า 
ร้อยละ 80 

ร้อยละ 60 
๓. องค์กรหลัก 

และองค์กรภาคี
เครือข่าย 
มีบุคลากรท่ี
ได้รับการ
ประกาศยกย่อง
เชิดชูบุท่ีท า
ความดจีนเป็น
แบบอย่างได้ 
(ร้อยละ 10 ของ
กลุ่มเปูาหมาย
ท้ังหมด) 

๒.๑.๑2 โครงการสร้างและส่งเสริม
ความเป็นพลเมืองดีตามรอย
พระยุคลบาท 
ด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ 

เพื่อส่งเสริมให้ ผู้เรียนได้ศึกษา
เรียนรู้พระราชกรณียกิจ 
ของบูรพกษัตริย์ไทย และ 
พระมหาธิคุณท่ีมีต่อประชาชน
คนไทย 

ศธจ.นครศรี 
ธรรมราช 
(ศธภ.๕) 

ครู บุคลากร
ทางการศึกษา 
และนักเรียน 
นักศึกษา จ านวน 
450 คน 

ผู้เรียนมีความรัก
และเทิดทูนใน
สถาบัน
พระมหากษัตริย์
และยึดมั่นในการ

160,000 -     



๙๑ 
 

ยุทธศาสตร์/โครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ 
หน่วยงาน 

ที่รับผดิชอบ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ที่ใช ้
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

ผลลพัธ ์
เชิงปริมาณ 

ผลลพัธ ์
เชิงคณุภาพ 

งบของ 
หน่วยงาน 

งบอืน่ๆ ไตรมาส ๑   
(ต.ค.-ธ.ค. 

๖4) 

ไตรมาส ๒  
(ม.ค.-มี.ค. 

๖5) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย. 

๖5) 

ไตรมาส ๔  
(ก.ค.-ก.ย. 

๖5) 
ปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย
อันมี
พระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข 

๒.๑.๑3 โครงการส่งเสริม สนับสนุน
แนวทางการพัฒนา 
การด าเนินการทางวินัย 
การอุทรณ์ และการร้อง
ทุกข์ของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  
ในพื้นท่ีรับผิดชอบของ
ส านักงานศึกษาธิการภาค 7 
ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 

1. เพื่อก ากับติดตามและ
สอดส่องดูแลการด าเนินการ
ทางวินัยของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบ
ของ ศธจ.ในพื้นท่ี
รับผิดชอบของ ศธภ. 7     

2. เพื่อเร่งรัดและตรวจสอบ
การด าเนินการทางวินัยของ 
ศธจ. อกศจ. และ กศจ.  
ว่าเป็นไปตามรูปแบบ 
ข้ันตอน วิธีการ ตามท่ี
กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง 
กฎหมายว่าด้วยระเบียบ 
ข้าราชกครูและบุคลากร
ทางการศึกษา และกฎ กคศ. 

ศธภ.๗ ศธจ. ในพื้นท่ี
รับผิดชอบ 

1. ศธภ. 7 มีข้อมูล
เกี่ยวกับการ
ด าเนินการทาง
วินัยฯ ซึ่งเป็น
เครื่องมือท่ีจะ
ช่วยให้การ
ก ากับติดตาม
และประเมินผล
ตามหน้าท่ีและ
อ านาจของ 
ศธภ. 7 เป็นไป
อย่างมี
ประสิทธิภาพ                   

2. เพื่อเร่งรัดให้ 
ศธจ.ในพื้นท่ี
รับผิดชอบ  
เร่งด าเนินการ

28,000 -     



๙๒ 
 

ยุทธศาสตร์/โครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ 
หน่วยงาน 

ที่รับผดิชอบ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ที่ใช ้
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

ผลลพัธ ์
เชิงปริมาณ 

ผลลพัธ ์
เชิงคณุภาพ 

งบของ 
หน่วยงาน 

งบอืน่ๆ ไตรมาส ๑   
(ต.ค.-ธ.ค. 

๖4) 

ไตรมาส ๒  
(ม.ค.-มี.ค. 

๖5) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย. 

๖5) 

ไตรมาส ๔  
(ก.ค.-ก.ย. 

๖5) 
ก าหนดไว้หรือไม่      

3.  เพื่อรายงานผลการก ากับ
ติดตามพร้อมข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับการด าเนินการทาง
วินัยตาม ข้อ 1 และ 2  
ไปยังปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ในฐานะ
ผู้บังคับบัญชาสูงสุด 

ทางวนัิย ให้
เป็นไปตาม
ระยะเวลาท่ี
กฎหมายก าหนด 
หรือไม่ให้การ
ด าเนินการ 
ทางวินัยล่าช้า
เกินสมควร  

3. เพื่อให้
ปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ
ได้รับทราบ
สภาพปัญหา 
อุปสรรคหรือ
ข้อมูล 

2.1.14 โครงการส่งเสริม สนับสนุน
แนวทางการพัฒนา 
การด าเนินการทางวินัย 
การอุทธรณ์และการร้อง
ทุกข์ของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
ในพื้นท่ีรับผิดชอบของ

1. เพื่อให้บุคลากรใน
ส านักงานศึกษาธิการภาค 
ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัด และส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาในพื้นท่ี
รับผิดชอบของส านักงาน
ศึกษาธิการภาค 8 มีความรู้

ศธภ.8 ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมประชุม
จากส านักงาน
ศึกษาธิการภาค 
ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด 
และส านักงาน

ข้าราชการสังกัด
ส านักงาน
ศึกษาธิการภาค 
และหน่วยงาน
ทางการศึกษา 
ในพื้นท่ี
ส านักงาน

28,000 -     



๙๓ 
 

ยุทธศาสตร์/โครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ 
หน่วยงาน 

ที่รับผดิชอบ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ที่ใช ้
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

ผลลพัธ ์
เชิงปริมาณ 

ผลลพัธ ์
เชิงคณุภาพ 

งบของ 
หน่วยงาน 

งบอืน่ๆ ไตรมาส ๑   
(ต.ค.-ธ.ค. 

๖4) 

ไตรมาส ๒  
(ม.ค.-มี.ค. 

๖5) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย. 

๖5) 

ไตรมาส ๔  
(ก.ค.-ก.ย. 

๖5) 
ส านักงานศึกษาธิการภาค 8 ความเข้าใจแนวปฏิบัติการ

ด าเนินการทางวินัย  
การอุทธรณ์และการร้องทุกข์
ของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
ในทิศทางเดียวกัน   

2. เพื่อสร้างความเข้มแข็ง 
ในการบริหารงานบุคคล 
ตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดี   

3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม 
ได้แลกเปลี่ยนความรู้ 
ประสบการณ์ ปัญหา
อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
ต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน 
ท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ
ราชการ   

4. ผู้เข้าร่วมประชุมมีความ
ชัดเจนในข้ันตอน รูปแบบ
และแนวทางในการ
ด าเนินการทางวินัย  
การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์

เขตพื้นท่ี
การศึกษาใน
พื้นท่ีรับผิดชอบ
ของส านักงาน
ศึกษาธิการ 
ภาค 8 

ศึกษาธิการภาค 8 
มีความรู้
กฎหมายเกี่ยวกับ
การปฏิบัติราชการ
เพิ่มข้ึน 



๙๔ 
 

ยุทธศาสตร์/โครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ 
หน่วยงาน 

ที่รับผดิชอบ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ที่ใช ้
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

ผลลพัธ ์
เชิงปริมาณ 

ผลลพัธ ์
เชิงคณุภาพ 

งบของ 
หน่วยงาน 

งบอืน่ๆ ไตรมาส ๑   
(ต.ค.-ธ.ค. 

๖4) 

ไตรมาส ๒  
(ม.ค.-มี.ค. 

๖5) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย. 

๖5) 

ไตรมาส ๔  
(ก.ค.-ก.ย. 

๖5) 
ของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  
ในพื้นท่ีรับผิดชอบของ
ส านักงานศึกษาธิการภาค 8 

๒.๑.๑5 โครงการก ากับ ดูแล เร่งรัด 
ติดตาม ประเมินผล  
การปฏิบัติงานเกี่ยวกับ 
การบริหารงานบุคคล  
การออกจากราชการ  
การด าเนินการทางวินัย การ
อุทธรณ์ และการร้องทุกข์ 
ของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
ของส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดในพื้นท่ีรับผิดชอบ
ของส านักงานศึกษาธิการ
ภาค 9 ประจ าปี
งบประมาณ 256๕  

กิจกรรม : เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 
ด้านการบรหิารงานบุคคล 
ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม 

1. เพื่อส่งเสริมให้ความรู้
เกี่ยวกับกฎหมายปกครอง
และแนวปฏิบัติราชการ 
ท่ีถูกต้องตามกฎหมาย 
ปกครอง 

2. ก ากับ ดูแล เร่งรัด ติดตาม 
ประเมินผลเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคล การออก
จากราชการการด าเนินการ
ทางวินัย การอุทธรณ์ และ
การร้องทุกข์ ซึ่งส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษา 
ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดในพื้นท่ีรับผิดชอบ
ของส านักงานศึกษาธิการ
ภาค 9 เป็นผู้ด าเนินการ 
เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ
กฎหมาย เกิดความเป็นธรรม 

ศธภ.๙ ผู้เข้าร่วมการประชุม
เชิงปฏิบัติการ  
ซึ่งได้แก่ ศธจ./ 
รองศธจ./ผอ.กลุ่ม
บริหารงานบุคคลฯ 
/นิติกร และ
บุคลากรท่ีเกี่ยวกับ
การบริหารงานบคุคล 
มีความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
การปฏิบัติงาน 
ด้วยความโปร่งใส
และเป็นธรรม 
จ านวน 40 คน 

ผู้เข้าร่วมการประชุม
เชิงปฏิบัติการมี
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานด้วย
ความโปร่งใสและ
เป็นธรรมเพิ่ม 
มากข้ึน (ก่อน-หลัง 
จากการเข้ารับ 
การประชุม 
เชิงปฏิบัติการ) 

27,000 -     



๙๕ 
 

ยุทธศาสตร์/โครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ 
หน่วยงาน 

ที่รับผดิชอบ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ที่ใช ้
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

ผลลพัธ ์
เชิงปริมาณ 

ผลลพัธ ์
เชิงคณุภาพ 

งบของ 
หน่วยงาน 

งบอืน่ๆ ไตรมาส ๑   
(ต.ค.-ธ.ค. 

๖4) 

ไตรมาส ๒  
(ม.ค.-มี.ค. 

๖5) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย. 

๖5) 

ไตรมาส ๔  
(ก.ค.-ก.ย. 

๖5) 
๒.๑.๑6 โครงการส่งเสริมการจัดงาน 

100 ปี ยุวกาชาด 
เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา 
ท่ีเข้าร่วมโครงการฯ 
ได้ตระหนักถึงบุคคลส าคัญ 
ผู้ก่อต้ังยุวกาชาดไทย 

ศธจ.
มุกดาหาร 
(ศธภ.๑๑) 

มีผู้เข้าร่วม
กิจกรรม ๓๐๐ คน 

 ๔๐,๐๐๐ 
 

-     

๒.๑.๑7 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา 
เน่ืองในวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระมงกฎุ
เกล้าเจ้าอยู่หัว 

เพื่อสร้างความสามัคคีและ
ความเสียสละต่อส่วนรวม 

ศธจ.ยโสธร 
(ศธภ.๑๔) 

หัวหน้าส่วน
ราชการผู้น า
ท้องท่ีและ
บุคลากรใน
หน่วยงานต่างๆ 
150 คน 

ผู้ร่วมกิจกรรมทุก
คนมีความ
สามัคคีเสียสละ
เพื่อส่วนรวม 

- -     

2.1.๑8 โครงการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมให้แก่ข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาของส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด
แม่ฮ่องสอน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 

1. เพื่อส่งเสริมปลูกจิตส านึก
ให้มีคุณธรรม จริยธรรม 
และหลักธรรมาภิบาล 
ประพฤติตนและปฏิบัติหน้าท่ี
ด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ 
สุจริต รวมพลังต่อต้าน 
การทุจริต คอร์รัปช่ัน 
สร้างมาตรฐานความโปร่งใส
ในหน่วยงาน  

2. เพื่อส่งเสริมสร้างค่านิยม
ขององค์กรแห่งความสุข 
การท างานร่วมกัน และ 

ศธจ.
แม่ฮ่องสอน 
(ศธภ.15) 

ร้อยละของ
ข้าราชการและ
บุคลากรใน
ส านักงาน
ศึกษาธิการ
จังหวัด  
ร่วมกิจกรรมตาม
ส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมให้แก่
ข้าราชการครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา

ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาพร้อมท้ัง
ลูกจ้างของ
ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด
แม่ฮ่องสอน  
มีความรู้ ความเข้าใจ 
มีความตระหนัก 
ในคุณธรรม 
จริยธรรม และ
หลักธรรมาภิบาล 

10,000 -     



๙๖ 
 

ยุทธศาสตร์/โครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ 
หน่วยงาน 

ที่รับผดิชอบ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ที่ใช ้
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

ผลลพัธ ์
เชิงปริมาณ 

ผลลพัธ ์
เชิงคณุภาพ 

งบของ 
หน่วยงาน 

งบอืน่ๆ ไตรมาส ๑   
(ต.ค.-ธ.ค. 

๖4) 

ไตรมาส ๒  
(ม.ค.-มี.ค. 

๖5) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย. 

๖5) 

ไตรมาส ๔  
(ก.ค.-ก.ย. 

๖5) 
เสริมสร้างพฤติกรรมของ
บุคลากรให้ เป็นผู้มีวินัย 
อันเป็นการปูองกันมิให้มี
การกระท าความผิดวินัย  
มีความรู้ความเข้าใจใน 
กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับ 
การปฏิบัติราชการ 

3. เพื่อส่งเสริมให้มีจิต
สาธารณะและรับผิดชอบ
ต่อส่วนรวม 

ของส านักงาน
ศึกษาธิการ
จังหวัด
แม่ฮ่องสอน 
ประจ าปี
งบประมาณ  
พ.ศ. 2565 

ประพฤติตนและ
ปฏิบัติหน้าท่ีด้วย
ความโปร่งใส 
ซื่อสัตย์ สุจริต 
ส านึกถึงการเป็น
ข้าราชการท่ีดี
ปฏิบัติหน้าท่ี 
ด้วยความซื่อสัตย์ 
สุจริต รวมพลัง
ต่อต้านการทุจริต 
คอร์รัปช่ันสร้าง
มาตรฐานความ
โปร่งใสในหน่วยงาน 
สร้างค่านิยมของ
องค์กรแห่งความสุข 
การท างานร่วมกัน 
และส่งเสริมให้ม ี
จิตสาธารณะและ
รับผิดชอบต่อ
ส่วนรวม และ
บุคลากร 
มีวินัย 



๙๗ 
 

ยุทธศาสตร์/โครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ 
หน่วยงาน 

ที่รับผดิชอบ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ที่ใช ้
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

ผลลพัธ ์
เชิงปริมาณ 

ผลลพัธ ์
เชิงคณุภาพ 

งบของ 
หน่วยงาน 

งบอืน่ๆ ไตรมาส ๑   
(ต.ค.-ธ.ค. 

๖4) 

ไตรมาส ๒  
(ม.ค.-มี.ค. 

๖5) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย. 

๖5) 

ไตรมาส ๔  
(ก.ค.-ก.ย. 

๖5) 
๒.๑.๑9 โครงการส่งเสริม สนับสนุน

แนวทางการพัฒนาการ
ด าเนินการทางวินัย  
การอุทธรณ์และการร้อง
ทุกข์ของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  
ในพื้นท่ีรับผิดชอบของ
ส านักงานศึกษาธิการภาค 
16 

1. เพื่อให้บุคลากรในสังกัด
ส านักงานศึกษาธิการภาค 
ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัด และส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษา ในพื้นท่ี
รับผิดชอบของส านักงาน
ศึกษาธิการภาค 16 
(เชียงราย น่าน พะเยา และ
แพร่) มีความรู้ความเข้าใจ
แนวปฏิบัติการด าเนินการ
ทางวินัย การอุทธรณ์ และ
การร้องทุกข์ของข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในทิศทางเดียวกัน  

2. เพื่อสร้างความเข้มแข็ง 
ในการบริหารงานบุคคล 
ตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดี  

3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม 
มีความชัดเจนในข้ันตอน 
รูปแบบ และแนวทาง 
ในการด าเนินการทางวินัย 

ศธภ.๑๖ ผู้เข้าร่วมอบรม 
ได้แก่ บุคลากร
ในส านักงาน
ศึกษาธิการภาค 
16 ผู้อ านวยการ
กลุ่มบริหารงาน
บุคคล สังกัด
ส านักงาน
ศึกษาธิการ
จังหวัด ในพื้นท่ี
รับผิดชอบของ
ส านักงาน
ศึกษาธิการ 
ภาค 16 
ผู้อ านวยการ 
กลุ่มบริหารงาน
บุคคล สังกัด
ส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษา 
ในพื้นท่ีรับผิดชอบ
ของส านักงาน
ศึกษาธิการ 

1. ผู้เข้าร่วมอบรม
มีความรู้ความ
เข้าใจในแนว
ปฏิบัติการ
ด าเนินการ 
ทางวินัย  
การอุทธรณ์  
และการร้องทุกข์
ของข้าราชการ
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาใน
ทิศทางเดียวกัน   

2. ผู้เข้ารับการ
อบรมมีความ
ชัดเจนใน
ข้ันตอน รูปแบบ 
และแนวทางใน
การด าเนินการ
ทางวินัย  
การอุทธรณ์ 
และการร้องทุกข์
ของข้าราชการคร ู

27,300 -     



๙๘ 
 

ยุทธศาสตร์/โครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ 
หน่วยงาน 

ที่รับผดิชอบ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ที่ใช ้
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

ผลลพัธ ์
เชิงปริมาณ 

ผลลพัธ ์
เชิงคณุภาพ 

งบของ 
หน่วยงาน 

งบอืน่ๆ ไตรมาส ๑   
(ต.ค.-ธ.ค. 

๖4) 

ไตรมาส ๒  
(ม.ค.-มี.ค. 

๖5) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย. 

๖5) 

ไตรมาส ๔  
(ก.ค.-ก.ย. 

๖5) 
การอุทธรณ์ และการร้อง
ทุกข์ของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาใน
พื้นท่ีรับผิดชอบของ
ส านักงานศึกษาธิการภาค 
16 

ภาค 16 นิติกร
หรือผู้ปฏิบัติ
หน้าท่ีนิติกร 
สังกัดส านักงาน
ศึกษาธิการ
จังหวัด ในพื้นท่ี
รับผิดชอบของ
ส านักงาน
ศึกษาธิการ 
ภาค 16 นิติกร
หรือผู้ปฏิบัติ
หน้าท่ีนิติกร 
สังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษา  
ในพื้นท่ีรับผิดชอบ
ของส านักงาน
ศึกษาธิการ 
ภาค 16 จ านวน
ท้ังสิ้น 50 คน 

และบุคลากร
ทางการศึกษา 

๒.๑.20 โครงการสร้างและส่งเสริม
ความเป็นพลเมืองดีตามรอย
พระยุคลบาทด้านการศึกษา 

1 เพื่อขับเคลื่อนพระบรม 
ราโชบายด้านการศึกษา 
ในหลวงรัชกาลท่ี 10  

ศธจ.พะเยา 
(ศธภ.๑๖) 

560 คน ผู้บริหาร 
ข้าราชการครู 
นักเรียนและ 

- 160,000     



๙๙ 
 

ยุทธศาสตร์/โครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ 
หน่วยงาน 

ที่รับผดิชอบ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ที่ใช ้
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

ผลลพัธ ์
เชิงปริมาณ 

ผลลพัธ ์
เชิงคณุภาพ 

งบของ 
หน่วยงาน 

งบอืน่ๆ ไตรมาส ๑   
(ต.ค.-ธ.ค. 

๖4) 

ไตรมาส ๒  
(ม.ค.-มี.ค. 

๖5) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย. 

๖5) 

ไตรมาส ๔  
(ก.ค.-ก.ย. 

๖5) 
สู่การปฏิบัติ สู่การปฏิบัติ 

2. เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน 
ได้เรียนรู้พระกรณียกิจของ
พระมหากษัตริย์ในราชวงศ์จักรี 

3. เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน 
มีเจตคติท่ีดีต่อบ้านเมือง  
มีโอกาสท าหน้าท่ีเป็น
พลเมืองดี มีพื้นฐานชีวิต 
ท่ีมั่นคงและคุณธรรม 

4. เพื่อบูรณาการการท างาน
ร่วมกันระหว่างหน่วยงาน 
ท่ีเกี่ยวข้องในการด าเนิน
โครงการตามพระราโชบาย
ด้านการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ 

บุคลากรทางการ
ศึกษา ร้อยละ 100 
ได้เรียนรู้   
พระราชกรณียกิจ 
ของพระราชวงศ์
จักรี มีเจตคติท่ีดี
ต่อบ้านเมือง 
ได้ท าหน้าท่ี 
เป็นพลเมืองดี  
มีพื้นฐานชีวิต     
ท่ีมั่นคง มีคุณธรรม 
สามารถวางแผน 
การประกอบอาชีพ 
มีงานท า ได้เรียนรู้
ถึงวัตวิถีของ
ท้องถ่ินและชุมชน 
มีจิตส านึกรักและ
ภูมิใจท้องถ่ินชุมชน
ของตนเอง 

๒.๑.๒1 โครงการส่งเสริมสนับสนุน
แนวทางการพัฒนา
ด าเนินการทางวินัย  

1.เพื่อให้ส านักงานศึกษาธิการ
ภาค ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัด และส านักงานเขต

ศธภ.๑๗ ผู้เข้าร่วมอบรม 
ได้แก่ บุคลากรใน
ส านักงาน

ผู้เข้าอบรมตาม
โครงการมีความรู้ 
ความเข้าใจ

28000 -     



๑๐๐ 
 

ยุทธศาสตร์/โครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ 
หน่วยงาน 

ที่รับผดิชอบ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ที่ใช ้
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

ผลลพัธ ์
เชิงปริมาณ 

ผลลพัธ ์
เชิงคณุภาพ 

งบของ 
หน่วยงาน 

งบอืน่ๆ ไตรมาส ๑   
(ต.ค.-ธ.ค. 

๖4) 

ไตรมาส ๒  
(ม.ค.-มี.ค. 

๖5) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย. 

๖5) 

ไตรมาส ๔  
(ก.ค.-ก.ย. 

๖5) 
การอุทธรณ์และร้องทุกข์ของ
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  
ในพื้นท่ีรับผิดชอบของ
ส านักงานศึกษาธิการ 
ภาค 17 

พื้นท่ีการศึกษา ในพื้นท่ีมี
ความรู้ความเข้าใจแนว
ปฏิบัติการด าเนินการทาง
วินัย การอุทธรณ์และการ
ร้องทุกข์ของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
ในทิศทางเดียวกัน  

2. เพื่อสร้างความเข้มแข็งใน
การบริหารงานบุคคล และ
บุคลากรทางการศึกษาใน
พื้นท่ีรับผิดชอบของ
ส านักงานศึกษาธิการ 
ภาค 17 ให้มีความเข้าใจ
และชัดเจนในทักษะตาม
สายงาน สามารถท างาน
ของตนเองได้อย่างมืออาชีพ 

ศึกษาธิการ 
ภาค 17 
ผู้อ านวยการ 
กลุ่มบริหารงาน
บุคคล สังกัด
ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด 
ในพื้นท่ีรับผิดชอบ
ของส านักงาน
ศึกษาธิการ 
ภาค 17 
ผู้อ านวยการกลุ่ม
บริหารงานบุคคล 
สังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษา  
ในพื้นท่ีรับผิดชอบ
ของส านักงาน
ศึกษาธิการ 
ภาค 17 นิติกร
หรือผู้ปฏิบัติหน้าท่ี
นิติกร สังกัด
ส านักงาน

ด าเนินการทาง
วินัยการอุทธรณ์
และการร้องทุกข์
ของข้าราชการ
ครูและบคุลากร
ทางการศึกษา 
ตามแนวทาง
ด าเนินการของ
หน่วยงานภาครัฐ
ในทิศทางเดียวกัน 



๑๐๑ 
 

ยุทธศาสตร์/โครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ 
หน่วยงาน 

ที่รับผดิชอบ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ที่ใช ้
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

ผลลพัธ ์
เชิงปริมาณ 

ผลลพัธ ์
เชิงคณุภาพ 

งบของ 
หน่วยงาน 

งบอืน่ๆ ไตรมาส ๑   
(ต.ค.-ธ.ค. 

๖4) 

ไตรมาส ๒  
(ม.ค.-มี.ค. 

๖5) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย. 

๖5) 

ไตรมาส ๔  
(ก.ค.-ก.ย. 

๖5) 
ศึกษาธิการจังหวัด 
ในพื้นท่ีรับผิดชอบ
ของส านักงาน
ศึกษาธิการ 
ภาค 17 นิติกร
หรือผู้ปฏิบัติหน้าท่ี
นิติกร สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา  
ในพื้นท่ีรับผิดชอบ
ของส านักงาน
ศึกษาธิการ 
ภาค 17 จ านวน
ท้ังสิ้น 28 คน 

๒.๑.๒2 โครงการองค์กรคุณธรรม 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
ก าแพงเพชร ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 

1. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน 
ให้บุคลากรในส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด
ก าแพงเพชร มีทัศนคติ  
วิธีคิดการประพฤติปฏิบัติท่ีดี
สะท้อนถึงการมีคุณธรรม 
จริยธรรม และค่านิยมท่ีดี 
มาเป็นรากฐานในการ

ศธจ. 
ก าแพงเพชร 
(ศธภ.๑๘) 

บุคลากรใน
ส านักงาน
ศึกษาธิการ
จังหวัด
ก าแพงเพชร 
จ านวน 31 คน 

บุคลากรมี
ทัศนคติ วิธีคิด 
การประพฤติ 
ปฏิบัติท่ีดี  
มีคุณธรรม 
จริยธรรม และ 
ค่านิยมท่ีดี 

10,000 -  
 

 
 

 
 

 
 



๑๐๒ 
 

ยุทธศาสตร์/โครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ 
หน่วยงาน 

ที่รับผดิชอบ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ที่ใช ้
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

ผลลพัธ ์
เชิงปริมาณ 

ผลลพัธ ์
เชิงคณุภาพ 

งบของ 
หน่วยงาน 

งบอืน่ๆ ไตรมาส ๑   
(ต.ค.-ธ.ค. 

๖4) 

ไตรมาส ๒  
(ม.ค.-มี.ค. 

๖5) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย. 

๖5) 

ไตรมาส ๔  
(ก.ค.-ก.ย. 

๖5) 
ด ารงชีวิต และการ
ปฏิบัติงาน 

2. เพื่อส่งเสริมหน่วยงานให้มี
บทบาทและมี
ความสามารถในการสร้าง
คนดีสู่สังคม 

3. เพื่อให้หน่วยงานเป็น
องค์กรคุณธรรมต้นแบบ 
และถ่ายทอดขยายผลไปสู่
องค์กรอื่นได้ 

4. เพื่อคัดเลือกบุคคลต้นแบบ
ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดก าแพงเพชร 

2.2 กลยุทธ์ ๒ พัฒนาศกัยภาพบุคลากรผู้ท าหน้าที่ในการสง่เสริมคณุธรรม (๓๕ หน่วยงาน/๔๒ โครงการ-กิจกรรม) 
2.2.1 โครงการส่งเสริมคุณธรรม

กระทรวงศึกษาธิการ 
ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 

กิจกรรม : การคัดเลือกบุคลากรดีเด่น 
“คนดีศักด์ิศรีแห่ง สป.” 
ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565  

เพื่อส่งเสริม สนับสนุน  
ให้บุคลากรในสังกัดส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการผู้
ประพฤติปฏิบัติตนตาม 
หลักคุณธรรม จริยธรรม และ
ธรรมาภิบาล 

ศปท.ศธ. 
(สป.) 

1. ได้บุคลากรดีเด่น 
“คนดีศักด์ิศรี
แห่ง สป.” และ 
“หน่วยงาน
คุณธรรม 
ส านักงาน
ปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ” 

1. บุคลากรใน
สังกัดส านักงาน
ปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการเกิด
ขวัญก าลังใจ
และได้รับการ 
ยกย่องเชิดชู
เกียรติให้เป็น 

61,550 -     



๑๐๓ 
 

ยุทธศาสตร์/โครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ 
หน่วยงาน 

ที่รับผดิชอบ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ที่ใช ้
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

ผลลพัธ ์
เชิงปริมาณ 

ผลลพัธ ์
เชิงคณุภาพ 

งบของ 
หน่วยงาน 

งบอืน่ๆ ไตรมาส ๑   
(ต.ค.-ธ.ค. 

๖4) 

ไตรมาส ๒  
(ม.ค.-มี.ค. 

๖5) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย. 

๖5) 

ไตรมาส ๔  
(ก.ค.-ก.ย. 

๖5) 
ตามเปูาหมาย 
ท่ีวางไว้ 

2. ผู้เข้าร่วมพิธี
และผู้เข้ารับ
รางวัลฯ  
มีความพอใจ
อยู่ในระดับ
มากข้ึนไป 
(ร้อยละ 80)  

“คนดีศักด์ิศรี 
แห่ง สป.” 

2. บุคลากรใน
สังกัดส านักงาน
ปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ  
มีจิตส านึกที่ดี 
ในการประพฤติ
ปฏิบัติตนด้วย
หลักคุณธรรม 
จริยธรรม และ
ธรรมาภิบาลใน
การท าความดี
เพื่อตนเองและ
ส่วนรวมมากข้ึน 

2.2.๒ กิจกรรม การเสริมสร้างและ
พัฒนาวินัยข้าราชการ 
ส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 

1. เพื่อปลูกจิตส านึก และ
เสริมสร้างพฤติกรรมของ
บุคลากรให้เป็นผู้มีวินัย  
อันเป็นการปูองกันมิให้มี
การกระท าความผิดวินัย 

2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม 
มีความรู้ความเข้าใจใน

สน.สป. จ านวนผู้เข้ารับ
การอบรม 
ผ่านการอบรม 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 90 ของ
จ านวนผู้เข้ารับ 
การอบรมท้ังหมด 

 375,000 -     



๑๐๔ 
 

ยุทธศาสตร์/โครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ 
หน่วยงาน 

ที่รับผดิชอบ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ที่ใช ้
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

ผลลพัธ ์
เชิงปริมาณ 

ผลลพัธ ์
เชิงคณุภาพ 

งบของ 
หน่วยงาน 

งบอืน่ๆ ไตรมาส ๑   
(ต.ค.-ธ.ค. 

๖4) 

ไตรมาส ๒  
(ม.ค.-มี.ค. 

๖5) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย. 

๖5) 

ไตรมาส ๔  
(ก.ค.-ก.ย. 

๖5) 
กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับ 
การปฏิบัติราชการ                 

3. การด าเนินการทางวินัย 
แก่บุคลากรในสังกัด
ส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการลดลง 

๒.๒.๓ โครงการพัฒนาองค์กรเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการท างาน ศทก. 

เพื่อส่งเสริมสนับสนุน 
ให้บุคลากรมีคุณธรรมและ
จริยธรรมในการปฏิบัติงาน 

ศทก.สป. 
 

บุคลากรของศทก.
เข้าร่วมโครงการ 
ได้ตามเปูาหมาย  
ร้อยละ 90 

 238,200 -     

2.2.4 โครงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมและราชการ 
ใสสะอาดของส านักงาน กศน. 

1. เพื่อสนับสนุนขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ปูองกันและปราบปราม 
การทุจริตระยะที่ 3 และ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ภาครัฐ แผนแม่บทส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมภาครัฐ 
แผนแม่บทส่งเสริม
คุณธรรมแห่งชาติ ฉบับท่ี 1            

2. เพื่อให้บุคลากรในสังกัด 
ส านักงาน กศน.ได้ตระหนัก
และมีจิตส านึกประพฤติ

กศน. มีผู้เข้าร่วม
โครงการ   
ร้อยละ 80 

เป็นผู้ตระหนักใน
การด ารงตนด้วย
ความเท่ียงธรรม 

76,000 -     



๑๐๕ 
 

ยุทธศาสตร์/โครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ 
หน่วยงาน 

ที่รับผดิชอบ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ที่ใช ้
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

ผลลพัธ ์
เชิงปริมาณ 

ผลลพัธ ์
เชิงคณุภาพ 

งบของ 
หน่วยงาน 

งบอืน่ๆ ไตรมาส ๑   
(ต.ค.-ธ.ค. 

๖4) 

ไตรมาส ๒  
(ม.ค.-มี.ค. 

๖5) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย. 

๖5) 

ไตรมาส ๔  
(ก.ค.-ก.ย. 

๖5) 
ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล 
มาตรฐานทางคุณธรรม
จริยธรรมและโปร่งใส 
ในการปฏิบัติหน้าท่ีราชการ      

                       
3. เพื่อสร้างความตระหนัก

และความภาคภูมิใจในการ
เป็นข้าราชการท่ีดี 

2.2.5 โครงการสรรหาและคัดเลือก 
เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติรางวัล  
"เพชร กศน." 

เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ
บุคลากรในสังกัดท่ีประพฤติ
ปฏิบัติตนดีมีคุณธรรม 
จริยธรรมซื่อสัตย์ สุจริต 

กศน. ได้บุคคลต้นแบบ
จ านวน 6 คน 

ปรับพฤติกรรม
ให้เป็นท่ีเช่ือมั่น
ต่อผู้รับบริการ 
เพื่อนร่วมงาน
และสังคมส่งผล
ต่อภาพลักษณ์
องค์กร 

44,000 -     

2.2.6 กิจกรรมคืนคุรุชน คนคุณธรรม
ผู้น าต้นแบบ 

1. เพื่อให้นักเรียนปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมตามคุณธรรม 
อัตลักษณ์ ของโรงเรียน 
ผ่านกิจกรรมการจัดค่าย
ยุวชนคนคุณธรรม  

2. เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนเป็น
ผู้น าในการท าโครงงาน

สพฐ.  
สพท. และ
สถานศึกษา 

กลุ่มเปูาหมาย
จ านวน 7,000 คน 
เข้าร่วมกิจกรรม 

1. ผู้น าเยาวชน 
มีคุณลักษณะ
ความเป็นผู้น า  
มีความรู้ 
ความเข้าใจ
และสามารถ
จัดท าโครงงาน

29,628,800 -     



๑๐๖ 
 

ยุทธศาสตร์/โครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ 
หน่วยงาน 

ที่รับผดิชอบ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ที่ใช ้
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

ผลลพัธ ์
เชิงปริมาณ 

ผลลพัธ ์
เชิงคณุภาพ 

งบของ 
หน่วยงาน 

งบอืน่ๆ ไตรมาส ๑   
(ต.ค.-ธ.ค. 

๖4) 

ไตรมาส ๒  
(ม.ค.-มี.ค. 

๖5) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย. 

๖5) 

ไตรมาส ๔  
(ก.ค.-ก.ย. 

๖5) 
คุณธรรมและเป็นผู้น า
ยุวชนในการจัดค่ายยุวชน
คนคุณธรรม 

คุณธรรมได้  
2. ผู้น าเยาวชน

สามารถร่วม
เป็นวิทยากร
ในการจัดค่าย
ยุวชนคน
คุณธรรมได้  

3. ผู้น าเยาวชน
และครูแกนน า
สามารถขยาย
ผลการจัดค่าย
ยุวชนคน
คุณธรรมใน
โรงเรียนของ
ตนได้อย่างมี
คุณภาพ  

4. นักเรียนมี
พฤติกรรม 
ท่ีพึงประสงค์
เพิ่มข้ึน 

2.2.๗ โครงการเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม และธรรมาภิบาล 

1. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ
ในกระบวนการส่งเสริม

สอศ. จ านวนผู้เรียน
และบุคลากร

ผู้เรียนและ
บุคลากร

- 3,013,800 
(แผนบูรณา

    



๑๐๗ 
 

ยุทธศาสตร์/โครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ 
หน่วยงาน 

ที่รับผดิชอบ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ที่ใช ้
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

ผลลพัธ ์
เชิงปริมาณ 

ผลลพัธ ์
เชิงคณุภาพ 

งบของ 
หน่วยงาน 

งบอืน่ๆ ไตรมาส ๑   
(ต.ค.-ธ.ค. 

๖4) 

ไตรมาส ๒  
(ม.ค.-มี.ค. 

๖5) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย. 

๖5) 

ไตรมาส ๔  
(ก.ค.-ก.ย. 

๖5) 
ในสถานศึกษา ประกอบด้วย  
4 กิจกรรม ดังน้ี  
1. พัฒนาเอกสารแนวการจัด
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมในสถานศึกษา
อาชีวศึกษาและผลิต  
2. พัฒนาศักยภาพบุคลากร
อาชีวศึกษาในการเขียน
แผนการจัดการเรียนรู้บูรณา
การหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
เพื่อน าไปใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน  
3. สร้างความรู้ความเข้าใจ
วิธีการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
(ITA) ส าหรับสถานศึกษา
อาชีวศึกษาภาครัฐ ในการ
บันทึกข้อมูลสาธารณะ (OIT) 
เพื่อเตรียมความพร้อม   
4. ติดตาม ส่งเสริม และ
ประเมินผลการน าหลักสูตร
ต้านทุจริตศึกษาไปใช้การจัด

คุณธรรม จริยธรรม และ
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา  

2. เพื่อพัฒนาบุคลากรใน
สถานศึกษาอาชีวศึกษาให้มี
ความรู้ความเข้าใจการ
ประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงาน
ของสถานศึกษา (ITA) และ
การจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 

3. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน 
นักศึกษาเกิดความส านึก 
ท่ีมุ่งจะพัฒนาตนเองให้เป็น
เยาวชนคนดีของชาติ 
มีคุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยมท่ีดีงามในเร่ืองของ
ความซื่อสัตย์สุจริต  
ความมีระเบียบวินัย 
ขยันหมั่นเพียร ประหยัด
และอดออม สุภาพ มีน้ าใจ 
และมีจิตอาสา จิตสาธารณะ 

อาชีวศึกษาได้รับ
การพัฒนาและ
เสริมสร้าง
คุณธรรมและ 
จริยธรรม 
25,000 คน 

อาชีวศึกษาได้รับ
การพัฒนาและ
เสริมสร้าง
คุณธรรมและ 
จริยธรรม 

การปูอ งกั น
ก า ร ทุ จ ริ ต
และประพฤติ 
มิชอบ) 



๑๐๘ 
 

ยุทธศาสตร์/โครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ 
หน่วยงาน 

ที่รับผดิชอบ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ที่ใช ้
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

ผลลพัธ ์
เชิงปริมาณ 

ผลลพัธ ์
เชิงคณุภาพ 

งบของ 
หน่วยงาน 

งบอืน่ๆ ไตรมาส ๑   
(ต.ค.-ธ.ค. 

๖4) 

ไตรมาส ๒  
(ม.ค.-มี.ค. 

๖5) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย. 

๖5) 

ไตรมาส ๔  
(ก.ค.-ก.ย. 

๖5) 
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมในสถานศึกษา
อาชีวศึกษา และการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงาน (ITA) ส าหรับ
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
ภาครัฐ 

๒.๒.๘  โครงการส่งเสริมคุณธรรมและ
ปูองกันการทุจริต ส านักงาน
ศึกษาธิการภาค 1 ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 

1. เพื่ออบรมคุณธรรมและ
พัฒนาศักยภาพการส่งเสริม
คุณธรรมให้กับข้าราชการ
และบุคลากร   

2. เพื่อปรับฐานความคิด 
ท่ีไม่ทนต่อการทุจริต และ
เสริมสร้างการเรียนรู้ 
การด าเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงให้กับข้าราชการ
และบุคลากร 

ศธภ.๑ ร้อยละความพึง
พอใจของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ตามโครงการ  
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 85 

 86,000 -     

๒.๒.๙  โครงการสร้างความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
เพื่อปูองกันผลประโยชน์ 
ทับซ้อนของส านักงาน

เพื่อจัดท านโยบายการก ากับ
การดูแลการปฏิบัติงาน 
เพื่อปูองกันผลประโยชน์ 
ทับซ้อนส านักงานศึกษาธิการ

ศธจ.สิงห์บุรี 
(ศธภ.๑) 

ร้อยละ ๘๐ ของ
บุคลากรในศธจ.
สิงห์บุรีมีความรู้
ความเข้าใจใน

บุคลากรของ
ส านักงาน
ศึกษาธิการ
จังหวัดสิงห์บุรี 

16,600 -     



๑๐๙ 
 

ยุทธศาสตร์/โครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ 
หน่วยงาน 

ที่รับผดิชอบ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ที่ใช ้
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

ผลลพัธ ์
เชิงปริมาณ 

ผลลพัธ ์
เชิงคณุภาพ 

งบของ 
หน่วยงาน 

งบอืน่ๆ ไตรมาส ๑   
(ต.ค.-ธ.ค. 

๖4) 

ไตรมาส ๒  
(ม.ค.-มี.ค. 

๖5) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย. 

๖5) 

ไตรมาส ๔  
(ก.ค.-ก.ย. 

๖5) 
ศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี เรื่องผลประโยชน์ 

ทับซ้อนมากข้ึน 
มีความเข้าใจใน
เร่ือผลประโยชน์
ทับซ้อนมากข้ึน 
 

๒.๒.๑๐ โครงการสร้างและส่งเสริม
ความเป็นพลเมืองดีตามรอย
พระยุคลบาทด้านการศึกษา 
สู่การปฏิบัติส านักงาน
ศึกษาธิการภาค 2 ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 

1. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากร 
มีเจตคติท่ีดีต่อบ้านเมือง  
มีโอกาสท าหน้าท่ีเป็น
พลเมืองดี และมีพื้นฐาน
ชีวิตท่ีมั่นคงและมีคุณธรรม 

2. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการ
ด าเนินงานตามพระบรม 
ราโชบายด้านการศึกษา  
สู่การปฏิบัติ 

 

ศธภ.๒ 
 

1. บุคลากรใน
ส านักงาน
ศึกษาธิการ 
ภาค 2 เข้าร่วม
กิจกรรม
โครงการ 
จ านวน 25 คน          

2. รายงานผล
การด าเนิน
โครงการสร้าง
และส่งเสริม
ความเป็น
พลเมืองดีตาม
รอยพระยุคล
บาทด้าน
การศึกษาสู่
การปฏิบัติ 
ส านักงาน

บุคลากรใน
ส านักงาน
ศึกษาธิการ 
ภาค 2 รับรู้
เข้าใจตระหนัก 
และให้
ความส าคัญ ต่อ
การน้อมน าพระ
ราโชบายด้าน
การศึกษา  
สู่การปฏิบัติ  
มีเจตคติท่ีดีต่อ
บ้านเมือง  
มีโอกาสท าหน้าท่ี
เป็นพลเมืองดี 
และมีพื้นฐาน
ชีวิตท่ีมั่นคงและ
มีคุณธรรม 

250,000 -     



๑๑๐ 
 

ยุทธศาสตร์/โครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ 
หน่วยงาน 

ที่รับผดิชอบ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ที่ใช ้
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

ผลลพัธ ์
เชิงปริมาณ 

ผลลพัธ ์
เชิงคณุภาพ 

งบของ 
หน่วยงาน 

งบอืน่ๆ ไตรมาส ๑   
(ต.ค.-ธ.ค. 

๖4) 

ไตรมาส ๒  
(ม.ค.-มี.ค. 

๖5) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย. 

๖5) 

ไตรมาส ๔  
(ก.ค.-ก.ย. 

๖5) 
ศึกษาธิการ
ภาค 2 
ประจ าปี
งบประมาณ 
พ.ศ. 2565                      

3. สถานศึกษาท่ี
ผ่านการคัดกรอง
เพื่อเข้ารับการ
ประเมินเป็น
ศูนย์การเรียนรู้
ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียงด้าน
การศึกษาใน
พื้นท่ีรับผิดชอบ
ของส านักงาน
ศึกษาธิการ 
ภาค 2 ได้รับ
การประเมิน
ศูนยก์ารเรียนรู้
ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ



๑๑๑ 
 

ยุทธศาสตร์/โครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ 
หน่วยงาน 

ที่รับผดิชอบ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ที่ใช ้
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

ผลลพัธ ์
เชิงปริมาณ 

ผลลพัธ ์
เชิงคณุภาพ 

งบของ 
หน่วยงาน 

งบอืน่ๆ ไตรมาส ๑   
(ต.ค.-ธ.ค. 

๖4) 

ไตรมาส ๒  
(ม.ค.-มี.ค. 

๖5) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย. 

๖5) 

ไตรมาส ๔  
(ก.ค.-ก.ย. 

๖5) 
พอเพียงด้าน
การศึกษา 

2.2.๑๑ โครงการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมเพื่อปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี 
ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2565 

1. เพื่อสร้างความรู้ความ
เข้าใจทิศทางการขับเคลื่อน
การปูองกันการทุจริต
ยกระดับคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี 

2. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ
การประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใส (ITA) ให้กับ
บุคลากร และเตรียมความ
พร้อมในการรับการ
ประเมินผลด้านคุณธรรม
และความโปร่งใสในการ
ด าเนินงาน 

ศธจ.ปทุมธานี 
(ศธภ.2) 

1. บุคลากรใน
ส านักงาน
ศึกษาธิการ
จังหวัด
ปทุมธานี  
เข้าร่วม
กิจกรรม
โครงการ 
จ านวน 36 คน          

2. รายงานผลการ
ด าเนินโครงการ 
ส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมเพื่อ
ปูองกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
ของส านักงาน
ศึกษาธิการ
จังหวัดปทุมธานี 

1. บุคลากรได้รับ
ความรู้ความ
เข้าใจทิศทาง 
การขับเคลื่อน
การปูองกันการ
ทุจริตยกระดับ
คุณธรรมและ
ความโปร่งใสใน
การด าเนินงาน
ของส านักงาน
ศึกษาธิการ
จังหวัดปทุมธานี 

2. บุคลากรได้รับ
ความรู้ ความ
เข้าใจการ
ประเมิน
คุณธรรมและ
ความโปร่งใส 
(ITA) ให้กับ
บุคลากร และ

99,320 -     



๑๑๒ 
 

ยุทธศาสตร์/โครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ 
หน่วยงาน 

ที่รับผดิชอบ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ที่ใช ้
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

ผลลพัธ ์
เชิงปริมาณ 

ผลลพัธ ์
เชิงคณุภาพ 

งบของ 
หน่วยงาน 

งบอืน่ๆ ไตรมาส ๑   
(ต.ค.-ธ.ค. 

๖4) 

ไตรมาส ๒  
(ม.ค.-มี.ค. 

๖5) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย. 

๖5) 

ไตรมาส ๔  
(ก.ค.-ก.ย. 

๖5) 
ประจ าปี
งบประมาณ  
พ.ศ. 2565                   

เตรียมความ
พร้อมในการ
รับการ
ประเมินผล
ด้านคุณธรรม
และความ
โปร่งใสในการ
ด าเนินงาน 

2.2.๑๒ โครงการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมเพื่อปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด
สมุทรปราการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 

1. เพื่อสร้างความรู้ความ
เข้าใจทิศทางการขับเคลื่อน
การปูองกันการทุจริต
ยกระดับคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด
สมุทรปราการ 

2. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ
การประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใส (ITA) ให้กับ
บุคลากร และเตรียมความ
พร้อมในการรับการประเมินผล 
ด้านคุณธรรมและความ

ศธจ.
สมุทรปราการ 

(ศธภ.2) 

1. บุคลากรใน
ส านักงาน
ศึกษาธิการ
จังหวัด
สมุทรปราการ 
เข้าร่วม
กิจกรรม
โครงการ 
จ านวน 35 คน          

2. รายงานผลการ
ด าเนินโครงการ
ส่งเสริม
คุณธรรม 
จริยธรรมเพื่อ

1. บุคลากรได้รับ
ความรู้ความ
เข้าใจทิศ
ทางการ
ขับเคลื่อนการ
ปูองกันการ
ทุจริตยกระดับ
คุณธรรมและ
ความโปร่งใส
ในการ
ด าเนินงาน
ของส านักงาน
ศึกษาธิการ
จังหวัด

25,000 -     



๑๑๓ 
 

ยุทธศาสตร์/โครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ 
หน่วยงาน 

ที่รับผดิชอบ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ที่ใช ้
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

ผลลพัธ ์
เชิงปริมาณ 

ผลลพัธ ์
เชิงคณุภาพ 

งบของ 
หน่วยงาน 

งบอืน่ๆ ไตรมาส ๑   
(ต.ค.-ธ.ค. 

๖4) 

ไตรมาส ๒  
(ม.ค.-มี.ค. 

๖5) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย. 

๖5) 

ไตรมาส ๔  
(ก.ค.-ก.ย. 

๖5) 
โปร่งใสในการด าเนินงาน ปูองกันและ

ปราบปรามการ
ทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
ของส านักงาน
ศึกษาธิการ
จังหวดั
สมุทรปราการ 
ประจ าปี
งบประมาณ 
พ.ศ.2565                   

สมุทรปราการ 
2. บุคลากรได้รับ

ความรู้ ความ
เข้าใจการ
ประเมิน
คุณธรรมและ
ความโปร่งใส 
(ITA) ให้กับ
บุคลากร และ
เตรียมความ
พร้อมในการ
รับการ
ประเมินผล
ด้านคุณธรรม
และความ
โปร่งใสในการ
ด าเนินงาน 

๒.๒.๑๓ โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร 

พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและ
สร้างภูมิคุ้มกันให้องค์กร
เข้มแข็ง 

ศธภ.๓ บุคลากรได้รับการ
พัฒนาศักยภาพ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 ของ
กลุ่มเปูาหมาย 

บุคลากรมี
คุณธรรม 
จริยธรรม และ
ธรรมาภิบาล 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

-     



๑๑๔ 
 

ยุทธศาสตร์/โครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ 
หน่วยงาน 

ที่รับผดิชอบ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ที่ใช ้
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

ผลลพัธ ์
เชิงปริมาณ 

ผลลพัธ ์
เชิงคณุภาพ 

งบของ 
หน่วยงาน 

งบอืน่ๆ ไตรมาส ๑   
(ต.ค.-ธ.ค. 

๖4) 

ไตรมาส ๒  
(ม.ค.-มี.ค. 

๖5) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย. 

๖5) 

ไตรมาส ๔  
(ก.ค.-ก.ย. 

๖5) 
 

๒.๒.๑๔ โครงการจิตอาสาบ าเพ็ญ  
ประโยชน์ 

1. เพื่อน้อมร าลึกในพระมหา
กรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระบรม 
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอ
ดุลยเดชมหาราช บรมนาถ
บพิตร  

2. เพื่อปลูกฝัง ขัดเกลาจิตใจ 
และสร้างจิตส านึกที่ดี 
ในด้านความสามัคคี  
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ 
การแบ่งปัน และการ
ช่วยเหลือผู้อื่นโดย 
ไม่หวังผลหรือผลประโยชน์
ตอบแทน ให้กับลูกเสือ 
เนตรนารี ยุวกาชาด  
ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ 
นักศึกษาวิชาทหาร 
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา รวมไปถึง
สร้างสัมพันธภาพท่ีดีกับ

ศธจ. 
ประจวบ 
คีรีขันธ์ 
(ศธภ.๔) 

ลูกเสือ เนตรนาร ี
ยุวกาชาด  
ผู้บ าเพ็ญ
ประโยชน์ 
นักศึกษาวิชา
ทหาร และ
บุคลากรของ
กระทรวงศึกษา 
ธิการในจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 

ชุมชนเข้มแข็ง 
สังคมสงบสุข 

- 23,500     



๑๑๕ 
 

ยุทธศาสตร์/โครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ 
หน่วยงาน 

ที่รับผดิชอบ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ที่ใช ้
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

ผลลพัธ ์
เชิงปริมาณ 

ผลลพัธ ์
เชิงคณุภาพ 

งบของ 
หน่วยงาน 

งบอืน่ๆ ไตรมาส ๑   
(ต.ค.-ธ.ค. 

๖4) 

ไตรมาส ๒  
(ม.ค.-มี.ค. 

๖5) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย. 

๖5) 

ไตรมาส ๔  
(ก.ค.-ก.ย. 

๖5) 
หน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
ชุมชนและสังคม  

3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
มีจิตสาธารณะ ใช้เวลาว่าง
ให้เป็นประโยชน์ 

2.2.๑๕ โครงการเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรมของบุคลากร
ส านักงานศึกษาธิการภาค 5 
ประจ าปีงบประมาณ 2565 

1. เพื่อส่งเสริมและปูองปราบ
การปฏิบัติหน้าท่ีราชการ 
ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
คุณธรรม จริยธรรม ส าหรับ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐ  

2. เพื่อส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม หลักธรรมทาง
ศาสนาให้กับบุคลากร  
และใช้เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานและพัฒนางาน
ให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล เกิดความ
โปร่งใสและมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม 

ศธภ.5 
 

ผู้เข้าร่วโครงการ 
มีจ านวน 31 คน 

1. ผู้เข้าร่วม
โครงการมี
ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
การส่งเสริมและ
ปูองปราบการ
ปฏิบัติหน้าท่ี
ราชการให้
เป็นไปตาม
มาตรฐาน
คุณธรรม
จริยธรรม 
ส าหรบัเจ้าหน้าท่ี
ของรัฐ 
เพิ่มมากข้ึน  

2. ผู้เข้าร่วม
โครงการมี

- -     



๑๑๖ 
 

ยุทธศาสตร์/โครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ 
หน่วยงาน 

ที่รับผดิชอบ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ที่ใช ้
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

ผลลพัธ ์
เชิงปริมาณ 

ผลลพัธ ์
เชิงคณุภาพ 

งบของ 
หน่วยงาน 

งบอืน่ๆ ไตรมาส ๑   
(ต.ค.-ธ.ค. 

๖4) 

ไตรมาส ๒  
(ม.ค.-มี.ค. 

๖5) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย. 

๖5) 

ไตรมาส ๔  
(ก.ค.-ก.ย. 

๖5) 
ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
การส่งเสริม
คุณธรรม 
จริยธรรม 
หลักธรรม 
ทางศาสนา
ให้กับบุคลากร 
และใช้เป็น
แนวทางในการ
ปฏิบัติงานและ
พัฒนางานให้มี
ประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 
เกิดความ
โปร่งใสและมี
ความรับผิดชอบ
ต่อสังคม 

๒.๒.๑๖ โครงการเสริมสร้างการ
ด าเนินงานเพื่อยกระดับ 
ผลการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใส (ITA) ตามหลัก

1. เพื่อสร้างสริมคุณธรรม
จริยธรรม ตามศาสตร์
พระราชาให้กับบุคลากร  
ใช้เป็นแนวทางในการ

ศธจ.นครศรี 
ธรรมราช 
(ศธภ.๕) 

66 คน 1. ผู้เข้าร่วม
โครงการ
ตระหนักใน
การน าศาสตร์

30,000 -     



๑๑๗ 
 

ยุทธศาสตร์/โครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ 
หน่วยงาน 

ที่รับผดิชอบ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ที่ใช ้
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

ผลลพัธ ์
เชิงปริมาณ 

ผลลพัธ ์
เชิงคณุภาพ 

งบของ 
หน่วยงาน 

งบอืน่ๆ ไตรมาส ๑   
(ต.ค.-ธ.ค. 

๖4) 

ไตรมาส ๒  
(ม.ค.-มี.ค. 

๖5) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย. 

๖5) 

ไตรมาส ๔  
(ก.ค.-ก.ย. 

๖5) 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
เพื่อเทิดทูนสถาบันชาติ  
ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
ประจ าปีงบประมาณ 2565 

ด าเนินชีวิต และช่วยเหลือ
ส่วนรวม  

2. เพื่อยกระดับผลการ
ด าเนินงานด้านประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส
ของหน่วยงานให้เป็นระบบ
มากยิ่งข้ึน 

พระราชาใช้
เป็นแนวทางใน
การด าเนินชีวิต 
และรับผิดชอบ 
ต่อสังคม 
ช่วยเหลือ
ส่วนรวม                               

2. ผลการด าเนินงาน
ด้านประเมิน
คุณธรรมและ
ความโปร่งใส
ของหน่วยงาน
เป็นระบบ 
มากยิ่งข้ึน 

๒.๒.๑๗ โครงการจิตอาสาบริจาค
โลหิต 

เพื่อสร้างเสริมคุณธรรมจิตอาสา
ท าความดีด้วยหัวใจเพื่อเพื่อน
มนุษย์ ร าลึกพระมหากรุณาธิคุณ 
โอกาสคล้ายวันพระราชสมภพ
ในหลวงรัชกาล ร.9 

ศธจ.นครศรี 
ธรรมราช 
(ศธภ.๕) 

บุคลากรทางการ
ศึกษา สนง.ศธจ. 
จ านวน ๖๖ คน 

สร้างเสริม
คุณธรรมจิตอาสา
ท าความดีด้วย
หัวใจเพื่อเพื่อน
มนุษย์ ร าลึกพระ
มหากรุณาธิคุณ  
พระบรมชนกาธิเบศฯ 

12,600 -     

๒.๒.๑๘ โครงการเสริมสร้างคุณธรรม 1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ ศธจ.สงขลา ผู้เข้าร่วมโครงการ 1. ผู้เข้าร่วมโครงการ 50,000 -     



๑๑๘ 
 

ยุทธศาสตร์/โครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ 
หน่วยงาน 

ที่รับผดิชอบ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ที่ใช ้
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

ผลลพัธ ์
เชิงปริมาณ 

ผลลพัธ ์
เชิงคณุภาพ 

งบของ 
หน่วยงาน 

งบอืน่ๆ ไตรมาส ๑   
(ต.ค.-ธ.ค. 

๖4) 

ไตรมาส ๒  
(ม.ค.-มี.ค. 

๖5) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย. 

๖5) 

ไตรมาส ๔  
(ก.ค.-ก.ย. 

๖5) 
จริยธรรมเชิงสร้างสรรค์ 
เพื่อปูองกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของ
ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดสงขลา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 

ความเข้าใจและปูองปราม
การปฏิบัติหน้าท่ีราชการ 
ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
จริยธรรมส าหรับเจ้าหน้าท่ี
ของรัฐ 

2. เพื่อปลุกจิตสานึกและสร้าง
ค่านิยมต่อต้านการทุจริต 

3. เพื่อพัฒนาระบบ
บริหารงานให้เป็นไปตาม
หลักธรรมาภิบาล 

(ศธภ.๕) จ านวน 50 คน มีทัศนคติและ
พฤติกรรม
ต่อต้านการ
ทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
ในหน่วยงาน 

2 ผู้เข้าร่วมโครงการ
มีองค์ความรู้ 
ความเข้าใจและ
ปฏิบัติหน้าท่ี
ราชการให้
เป็นไปตาม
มาตรฐาน
จริยธรรม
ส าหรับ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐ 

   

2.2.1๙ โครงการเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม ไม่ทนต่อการทุจริต 
ของข้าราชการในสังกัด
ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดชุมพร ด้วยการ
เผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมาย

๑. เพื่อให้ความรู้ทางกฎหมาย
และปลุกจิตส านึกให้ข้าราชการ
และบุคลากรมีคุณธรรม 
จริยธรรมและไม่ทนต่อการ
ทุจริต 

2. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ

ศธจ.ชุมพร 
(ศธภ.๕) 

ผู้เข้าร่วมโครงการ 
จ านวน 27 คน 

๑. ข้าราชการ
และบุคลากร
ในส านักงาน
ศึกษาธิการ
จังหวัดชุมพร 
มีแนวทางการ

- -     



๑๑๙ 
 

ยุทธศาสตร์/โครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ 
หน่วยงาน 

ที่รับผดิชอบ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ที่ใช ้
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

ผลลพัธ ์
เชิงปริมาณ 

ผลลพัธ ์
เชิงคณุภาพ 

งบของ 
หน่วยงาน 

งบอืน่ๆ ไตรมาส ๑   
(ต.ค.-ธ.ค. 

๖4) 

ไตรมาส ๒  
(ม.ค.-มี.ค. 

๖5) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย. 

๖5) 

ไตรมาส ๔  
(ก.ค.-ก.ย. 

๖5) 
ด้วยสื่อ Infographic ในกระบวนทัศน์หลักธรรมา-

ภิบาล เพื่อการรับรู้เกี่ยวกับ
การปูองกันการทุจริตและ
กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับ 
การทุจริต 

3. เพื่อสร้างวิสัยทัศน์การพัฒนา
องค์กรตามภารกิจงานท่ี
รับผิดชอบด้วยความซื่อสัตย์
สุจริตไม่ทนต่อการทุจริต 

4. เพื่อเสริมสร้างคุณค่าใน
ความเป็นข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา 
ในการท างานด้วยหลัก 
ธรรมาภิบาล 

5. เพื่อเสริมสร้างความรู้ 
ความเข้าใจและปูองปราม
การปฏิบัติหน้าท่ีราชการ 
ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
จริยธรรมส าหรับเจ้าหน้าท่ี
ของรัฐ 

6. เพื่อปลุกจิตสานึกและสร้าง
ค่านิยมต่อต้านการทุจริต 

ท างานท่ีไม่ทน
ต่อการทุจริต 
และเป็นไป
ตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 

๒. ข้าราชการ
และบุคลากร
ในส านักงาน
ศึกษาธิการ
จังหวัดชุมพร 
มีวัฒนธรรม
องค์กรร่วมกัน
และมีค่านิยม
ท่ีไม่ทนต่อการ
ทุจริต 

3. ส านักงาน
ศึกษาธิการ
จังหวัดชุมพร 
เป็นองค์กร
คุณธรรม  
ผ่านการ
ประเมิน ITA 



๑๒๐ 
 

ยุทธศาสตร์/โครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ 
หน่วยงาน 

ที่รับผดิชอบ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ที่ใช ้
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

ผลลพัธ ์
เชิงปริมาณ 

ผลลพัธ ์
เชิงคณุภาพ 

งบของ 
หน่วยงาน 

งบอืน่ๆ ไตรมาส ๑   
(ต.ค.-ธ.ค. 

๖4) 

ไตรมาส ๒  
(ม.ค.-มี.ค. 

๖5) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย. 

๖5) 

ไตรมาส ๔  
(ก.ค.-ก.ย. 

๖5) 
7. เพื่อพัฒนาระบบ

บริหารงานให้เป็นไปตาม
หลักธรรมาภิบาล 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 85 

๒.๒.๒๐ โครงการสร้างภูมิคุ้มกัน 
การทุจริต ส่งเสริมคุณธรรม 
และจริยธรรม บุคลากร
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
สตูล ด้วยหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และ
ศาสตร์พระราชา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 

1. เพื่อส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมในการปฏิบัติงาน
ให้กับบุคลากรในส านักงาน 

2. เพื่อปลูกฝังจิตส านึกและ
ค่านิยมของบุคลากรให้ 
ยึดมั่นในความซื่อสัตย์  
มีกระบวนทัศน์ วัฒนธรรม
ในการปฏิบัติงานท่ีมุ่ง 
เพิ่มสมรรถนะโดยยึดหลัก
บริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
และหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นแนวทางการ
ด าเนินงาน เพื่อประโยชน์
สุขของประชาชน  

3. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติงานและพัฒนา
คุณภาพชีวิตและสร้าง
แรงจูงใจในการท างานให้กับ
บุคลากร ให้มีคุณลักษณะ

ศธจ.สตูล 
(ศธภ.๖) 

บุคลากรเข้าร่วม
โครงการท้ังหมด 
28 คน 

บุคลากรส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด
สตูล มีความรู้และ
ความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง สามารถ
น าองค์ความรู้ 
ท่ีได้รับจากการ
อบรมไปประยุกต์ใช้
ในการท างานและ
การด ารงชีวิตได้
อย่างถูกต้อง
เหมาะสม และมี
ภูมิต้านทาน
สามารถปฏิบัติ
ราชการอย่าง
ซื่อสัตย์สุจริต 
สามารถน าหลัก

30,000 -     



๑๒๑ 
 

ยุทธศาสตร์/โครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ 
หน่วยงาน 

ที่รับผดิชอบ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ที่ใช ้
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

ผลลพัธ ์
เชิงปริมาณ 

ผลลพัธ ์
เชิงคณุภาพ 

งบของ 
หน่วยงาน 

งบอืน่ๆ ไตรมาส ๑   
(ต.ค.-ธ.ค. 

๖4) 

ไตรมาส ๒  
(ม.ค.-มี.ค. 

๖5) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย. 

๖5) 

ไตรมาส ๔  
(ก.ค.-ก.ย. 

๖5) 
เป็นข้าราชการยุคใหม่ 
ท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม  

4. เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ท่ีดี
ของส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดสตูล ให้มีความโปร่งใส 
และเป็นธรรม สร้างภูมิคุ้มกัน
การทุจริต 

คุณธรรม จริยธรรม 
จรรยาข้าราชการ 
ก่อให้เกิดประโยชน์
ในการปฏิบัติงาน
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
เพื่อบรรลุ
เปูาหมายของ
หน่วยงานได้  
อันจะน ามาซึ่ง
ประโยชน์สุขของ
ประชาชน 

๒.๒.๒๑ โครงการสร้างภูมิคุ้มกัน 
การทุจริต ส่งเสริมคุณธรรม 
ความโปร่งใส ปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดกระบี่  
ด้วยหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และ
ศาสตร์พระราชา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 

1. เพื่อส่งเสริม จริยธรรม 
คุณธรรมความโปร่งใสใน
การปฏิบัติงานให้กับ
บุคลากรในส านักงาน 

2. เพื่อปลูกฝังจิตส านึกและ
ค่านิยมของบุคลากร 
ให้ยึดมั่นในความซื่อสัตย์ 
สุจริตมีกระบวนทัศน์  
มีวัฒนธรรมท่ีดี ในการ
ปฏิบัติงานท่ีมุ่ง 

ศธจ.กระบี่ 
(ศธภ.๖) 

บุคลากรเข้าร่วม
โครงการท้ังหมด 
28 คน 

บุคลากรส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด
กระบี่ มีความรู้
ความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง สามารถ
น าองค์ความรู้ 
ท่ีได้รับจากการ
ประชุม/อบรม 

17,040 -     



๑๒๒ 
 

ยุทธศาสตร์/โครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ 
หน่วยงาน 

ที่รับผดิชอบ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ที่ใช ้
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

ผลลพัธ ์
เชิงปริมาณ 

ผลลพัธ ์
เชิงคณุภาพ 

งบของ 
หน่วยงาน 

งบอืน่ๆ ไตรมาส ๑   
(ต.ค.-ธ.ค. 

๖4) 

ไตรมาส ๒  
(ม.ค.-มี.ค. 

๖5) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย. 

๖5) 

ไตรมาส ๔  
(ก.ค.-ก.ย. 

๖5) 
เพิ่มผลสัมฤทธิ์ของงาน 
โดยยึดหลักบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดี และหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เป็นแนวทางการด าเนินงาน 
เพื่อประโยชน์สุขของ
ประชาชน  

3. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน และพัฒนา
คุณภาพชีวิตและสร้าง
แรงจูงใจในการท างาน
ให้กับบุคลากรให้มี
คุณลักษณะการเป็น
ข้าราชการท่ีดี มีคุณธรรม
และมีจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน  

4. เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์
ท่ีดีของส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดกระบี่  
ให้มีความโปร่งใส  
และเป็นธรรม  
สร้างภูมิคุ้มกันการทุจริต 

ไปประยุกต์ใช้ใน
การท างานและ 
การด ารงชีพได้
อย่างถูกต้อง
เหมาะสม และมี
ภูมิต้านทานการ
ทุจริตและประพฤติ
มิชอบ มีวัฒนธรรม
ท่ีดี มีคุณธรรม
ความโปร่งใสใน
การปฏิบัติราชการ
อย่างซื่อสัตย์สุจริต 
สามารถน าหลัก
คุณธรรม 
จริยธรรม จรรยา
ข้าราชการ 
ก่อให้เกิดประโยชน์
ในการปฏิบัติงาน
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
เพื่อบรรลุ
เปูาหมายของ



๑๒๓ 
 

ยุทธศาสตร์/โครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ 
หน่วยงาน 

ที่รับผดิชอบ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ที่ใช ้
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

ผลลพัธ ์
เชิงปริมาณ 

ผลลพัธ ์
เชิงคณุภาพ 

งบของ 
หน่วยงาน 

งบอืน่ๆ ไตรมาส ๑   
(ต.ค.-ธ.ค. 

๖4) 

ไตรมาส ๒  
(ม.ค.-มี.ค. 

๖5) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย. 

๖5) 

ไตรมาส ๔  
(ก.ค.-ก.ย. 

๖5) 
หน่วยงานได้  
อันจะน ามาซึ่ง
ประโยชน์สุขของ
ประชาชน 

2.2.๒๒ โครงการพัฒนาองค์กร
คุณธรรม ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดตรัง 

1. เพื่อจัดท าแผนส่งเสริม
คุณธรรมอย่างมีส่วนร่วม
ของบุคลากรในส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดตรัง 
ท่ีสอดคล้องกับคุณธรรม
เปูาหมายท่ีก าหนด 

2. เพื่อส่งเสริมพฤติกรรม
คุณธรรมเปูาหมายของ
บุคลากรในส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดตรัง 

3. เพื่อสร้างองค์ความรู้และ
เครือข่ายส่งเสริมคุณธรรม
กับองค์กรต่าง ๆ 

ศธจ.ตรัง 
(ศธภ.6) 

บุคลากรเข้าร่วม
โครงการท้ังหมด 
36 คน 

บุคลากรส านักงาน
ศึกษาธิการ 
จังหวัดตรัง   
มีความรู้และ 
ความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง สามารถ
น าองค์ความรู้ 
ท่ีได้รับจากการ
อบรมไปประยุกต์ใช้
ในการท างานและ
การด ารงชีวิต 
ได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม และมี
ภูมิต้านทาน
สามารถปฏิบัติ
ราชการอย่าง

12,000 -     



๑๒๔ 
 

ยุทธศาสตร์/โครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ 
หน่วยงาน 

ที่รับผดิชอบ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ที่ใช ้
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

ผลลพัธ ์
เชิงปริมาณ 

ผลลพัธ ์
เชิงคณุภาพ 

งบของ 
หน่วยงาน 

งบอืน่ๆ ไตรมาส ๑   
(ต.ค.-ธ.ค. 

๖4) 

ไตรมาส ๒  
(ม.ค.-มี.ค. 

๖5) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย. 

๖5) 

ไตรมาส ๔  
(ก.ค.-ก.ย. 

๖5) 
ซื่อสัตย์สุจริต 
สามารถน าหลัก
คุณธรรม จริยธรรม 
จรรยาข้าราชการ 
ก่อให้เกิดประโยชน์
ในการปฏิบัติงาน
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
เพื่อบรรลุ
เปูาหมายของ
หน่วยงานได้  
อันจะน ามาซึ่ง
ประโยชน์สุข 
ของประชาชน 

2.2.๒๓ โครงการอบรมเพื่อพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรด้าน
การเงินการคลัง ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี 
ปี 2565 

1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ 
ความเข้าใจ และทักษะ 
ด้านการเงินการคลังให้แก่
บุคลากรส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี 

2. เพื่อเพิ่มศักยภาพและ
สมรรถนะการปฏิบัติงาน
ด้านการเงินการคลังของ

ศธจ.
ปัตตานี 
(ศธจ.7) 

ร้อยละ 80 ของ
จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการอบรม
เพื่อพัฒนา
ศักยภาพ 
บุคลากรด้าน
การเงินการคลัง 
ส านักงาน 

ร้อยละ 80  
ของบุคลากร 
มีความพึงพอใจ
ต่อโครงการ 
อบรมเพื่อพัฒนา
ศักยภาพ 
บุคลากร 
ด้านการเงิน 

40,000 -     



๑๒๕ 
 

ยุทธศาสตร์/โครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ 
หน่วยงาน 

ที่รับผดิชอบ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ที่ใช ้
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

ผลลพัธ ์
เชิงปริมาณ 

ผลลพัธ ์
เชิงคณุภาพ 

งบของ 
หน่วยงาน 

งบอืน่ๆ ไตรมาส ๑   
(ต.ค.-ธ.ค. 

๖4) 

ไตรมาส ๒  
(ม.ค.-มี.ค. 

๖5) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย. 

๖5) 

ไตรมาส ๔  
(ก.ค.-ก.ย. 

๖5) 
บุคลากรส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี 

ศึกษาธิการ
จังหวัดปัตตานี 
ปี 2565 

การคลัง 
ส านักงาน 
ศึกษาธิการ
จังหวัดปัตตานี 
ปี 2565 

๒.๒.๒๔ โครงการเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม เพื่อปูองกันการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดนราธิวาส ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 

1. เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ 
ในการปฏบัติหน้าท่ีราชการ
ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
จริยธรรม ส าหรับเจ้าหน้าท่ี
ของรัฐ                      

2. เพื่อปลูกจิตส านึกและสร้าง
ค่านิยมต่อต้านการทุจริต 
ปรับฐานความคิดท่ีไม่ทน
ต่อการทุจริต 

ศธจ.นราธิวาส 
(ศธภ.๗) 

ผู้เข้าร่วมโครงการ 
๓๘ คน 

1.บุคลากรมีความรู้
ความเข้าใจใน
การปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐาน
จริยธรรม
ส าหรับ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐ      

2.บุคลากรมี
ทัศนคติและ
พฤติกรรม
ต่อต้านการ
ทุจริต 
ประพฤติมิชอบ
ในหน่วยงาน 

50,000 -     

2.2.๒๕ โครงการเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม และธรรมาภิบาล 
เพื่อปูองกันการทุจริตและ

1 เพื่อเสริมสร้างจิตส านึก 
และคุณธรรมจริยธรรม 
ในการปฏิบัติราชการของ

ศธจ.ยะลา 
(ศธภ.๗) 

ผู้เข้าร่วม 
โครงการ 42 คน 

บุคลากรมีความรู้ 
ความเข้าใจ  
มีความตระหนัก 

50,000 -     



๑๒๖ 
 

ยุทธศาสตร์/โครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ 
หน่วยงาน 

ที่รับผดิชอบ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ที่ใช ้
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

ผลลพัธ ์
เชิงปริมาณ 

ผลลพัธ ์
เชิงคณุภาพ 

งบของ 
หน่วยงาน 

งบอืน่ๆ ไตรมาส ๑   
(ต.ค.-ธ.ค. 

๖4) 

ไตรมาส ๒  
(ม.ค.-มี.ค. 

๖5) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย. 

๖5) 

ไตรมาส ๔  
(ก.ค.-ก.ย. 

๖5) 
ประพฤติมิชอบ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 

ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ี
ของส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดยะลา ให้เป็นไป
อย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
และปราศจากการทุจริต                 

2. เพื่อปลุกจิตส านึกและสร้าง
ค่านิยมต่อต้านการทุจริต 

3. เพื่อเสริมสร้างการ
บริหารงานให้เป็นไปตาม
หลักธรรมาภิบาล 

และมีองค์ความรู้
ท่ีจ าเป็นต่อการ
ขับเคลื่อนกิจกรรม
และการมีส่วน
ร่วมต่อต้านการ
ทุจริตและ
ส่งเสริมคุณธรรม
ในหน่วยงาน 

2.2.๒๖ โครงการ ศธ. จิตอาสา
บ าเพ็ญประโยชน์ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 

1. เพื่อน้อมร าลึกในพระมหา
กรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพล-
อดุลยเดช มหาราช  
บรมนาถบพิตร 

2. เพื่อปลูกฝัง ขัดเกลาจิตใจ 
และสร้างจิตส านึกที่ดี 
ในด้านความสามัคคี  
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่  
การแบ่งปัน และการช่วยเหลือ

ศธจ.ยะลา 
(ศธภ.๗) 

ผู้เข้าร่วม 
โครงการ 40 คน 

ลูกเสือ เนตรนารี 
ยุวกาชาด  
ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ 
นักศึกษาวิชาทหาร 
ข้าราชการและ
บุคลากรการศึกษา  
มีจิตส านึกที่ดีใน
การมุ่งกระท า
ประโยชน์ต่อ
ส่วนรวม 

- 23,500     



๑๒๗ 
 

ยุทธศาสตร์/โครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ 
หน่วยงาน 

ที่รับผดิชอบ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ที่ใช ้
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

ผลลพัธ ์
เชิงปริมาณ 

ผลลพัธ ์
เชิงคณุภาพ 

งบของ 
หน่วยงาน 

งบอืน่ๆ ไตรมาส ๑   
(ต.ค.-ธ.ค. 

๖4) 

ไตรมาส ๒  
(ม.ค.-มี.ค. 

๖5) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย. 

๖5) 

ไตรมาส ๔  
(ก.ค.-ก.ย. 

๖5) 
ผู้อื่นโดยไม่หวังผลหรือ
ผลประโยชน์ตอบแทนให้กับ
ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด 
ผู้บ าเพ็ญประโยชน์นักศึกษา 
วิชาทหาร ข้าราชการและ
บุคลากรการศึกษา รวมไปถึง
สร้างสัมพันธภาพท่ีดีกับ
หน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง
ชุมชน สังคม 

3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
มีจิตอาสา จิตสาธารณะ  
ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
ในการช่วยเหลือครอบครัว 
และพัฒนาชุมชน สังคมให้
สะอาด เรียบร้อย น่าอยู่อาศัย 
และอยู่ร่วมกัน 

๒.๒.๒๗ โครงการส่งเสริมคุณธรรม
และจริยธรรมในการปูองกัน
และปราบปรามการทุจริต
ของส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดระยอง 

1. เพื่อให้บุคลากรส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดระยอง 
ได้รับการพัฒนาจิตใจและ
พัฒนาตนเองให้มีจิต
สาธารณะ มจีิตส านักใน
การท าความดีรู้จักการให้ 

ศธจ.ระยอง 
(ศธภ.๘) 

จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ  
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 

1. บุคลากรใน
ส านักงาน ได้รับ
การพัฒนาจิตใจ
และพัฒนา
ตนเองให้มีจิต
สาธารณะ  

- ๔๐,๐๐๐     



๑๒๘ 
 

ยุทธศาสตร์/โครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ 
หน่วยงาน 

ที่รับผดิชอบ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ที่ใช ้
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

ผลลพัธ ์
เชิงปริมาณ 

ผลลพัธ ์
เชิงคณุภาพ 

งบของ 
หน่วยงาน 

งบอืน่ๆ ไตรมาส ๑   
(ต.ค.-ธ.ค. 

๖4) 

ไตรมาส ๒  
(ม.ค.-มี.ค. 

๖5) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย. 

๖5) 

ไตรมาส ๔  
(ก.ค.-ก.ย. 

๖5) 
การเสียสละ และการบ าเพ็ญ
สาธารณะประโยชน์ร่วมกัน 
ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี      

2. เพื่อเป็นการสร้าง
ภาพลักษณ์ท่ีดีของ
ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดระยอง และ
เสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรม และธรรมาภิบาล
ในการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริต   

มีจิตส านึกใน
การท าความดี
รู้จักการให้  
การเสียสละ 
และการบ าเพ็ญ
สาธารณะ
ประโยชน์
ร่วมกัน 
ประพฤติตน 
เป็นพลเมืองดี                                                

2. ส านักงาน
ศึกษาธิการ
จงัหวัดระยอง  
มีภาพลักษณ์ท่ีดี
ในเร่ืองการ
เสริมสร้าง
คุณธรรม 
จริยธรรม และ 
ธรรมาภิบาล 
ในการปูองกัน
และปราบปราม
การทุจริต 



๑๒๙ 
 

ยุทธศาสตร์/โครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ 
หน่วยงาน 

ที่รับผดิชอบ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ที่ใช ้
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

ผลลพัธ ์
เชิงปริมาณ 

ผลลพัธ ์
เชิงคณุภาพ 

งบของ 
หน่วยงาน 

งบอืน่ๆ ไตรมาส ๑   
(ต.ค.-ธ.ค. 

๖4) 

ไตรมาส ๒  
(ม.ค.-มี.ค. 

๖5) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย. 

๖5) 

ไตรมาส ๔  
(ก.ค.-ก.ย. 

๖5) 
2.2.๒8 โครงการองค์กรคุณธรรม 1.เพื่อให้ ศธจ.ชลบุรี บริหาร

ราชการตามหลักธรรมาภิบาล                     
2.เพื่อให้บุคลากรศธจ.ชลบุรี 

ด ารงชีวิตตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง มีวินัย 
สุจริตและจิตอาสา                                   

ศธจ.ชลบุรี 
(ศธภ.๘) 

บุคลากรใน
ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด
ชลบุรี 40 คน 

1. ศธจ.ชลบุรี 
บริหารราชการ
ตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 
ร้อยละ 100                                  

2.บุคลากร ศธจ.
ชลบุรีด ารงชีวิต
ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียง มีวินัย 
สุจริตและ 
จิตอาสา  
ร้อยละ 80 

 
 

- 70,000     

๒.๒.๒๙ โครงการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมและเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับ 
การปฏิบัติงานมุ่งสู่  
“องค์กรคุณธรรม” 
ส านักงานศึกษาธิการ

1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ 
ความเข้าใจแนวทางการ
ส่งเสริมองค์กรคุณธรรม 
เสริมสร้างความโปร่งใส  
ในการน านโยบายต้านการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ
ไปสู่การปฏิบัติ  

ศธจ.
ปราจีนบุรี 
(ศธภ.๙) 

จ านวนผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม
เป็นไปตามเกณฑ์
ท่ีก าหนด 
ร้อยละ 90 ข้ึนไป 

1. ข้าราชการและ
บุคลากร 
ส านักงาน
ศึกษาธิการ
จังหวัด
ปราจีนบุรี  
มีจิตส านึก 

26,200 -     



๑๓๐ 
 

ยุทธศาสตร์/โครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ 
หน่วยงาน 

ที่รับผดิชอบ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ที่ใช ้
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

ผลลพัธ ์
เชิงปริมาณ 

ผลลพัธ ์
เชิงคณุภาพ 

งบของ 
หน่วยงาน 

งบอืน่ๆ ไตรมาส ๑   
(ต.ค.-ธ.ค. 

๖4) 

ไตรมาส ๒  
(ม.ค.-มี.ค. 

๖5) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย. 

๖5) 

ไตรมาส ๔  
(ก.ค.-ก.ย. 

๖5) 
จังหวัดปราจีนบุรี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 

ให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
2 เพื่อสร้างความตระหนัก

และสร้างจิตส านึกของ
บุคลากรในองค์กรให้
สามารถแยกระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์ส่วนรวมออก
จากกันได้ 

3. เพื่อเสริมสร้างการ
บริหารงานให้เป็นไปตาม
หลักธรรมาภิบาล 

 
 

คุณธรรม 
จริยธรรม ยึดมั่น
ในความซื่อสัตย์
สุจริต 

2. ส านักงาน
ศึกษาธิการ
จังหวัด
ปราจีนบุรี 
สามารถลด
ความเสี่ยง 
ด้านการปูองกัน
และปราบปราม
การทุจริต  
เพื่อน าไปสู่ 
“องค์กรคุณธรรม” 

๒.๒.๓๐ โครงการขับเคลื่อนการ
ปูองกันการทุจริตสู่องค์กร 
ท่ีโปร่งใส มีคุณธรรมของ
ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดปราจีนบุรี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 

เพื่อพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์
การประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity & Transparency 
Assessment : ITA) 

ศธจ.
ปราจีนบุรี 
(ศธภ.๙) 

คะแนนการ
ประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใส
ในการด าเนินงาน
ของหน่วยงาน
ภาครัฐของ
หน่วยงาน (ITA) 

ส านักงาน
ศึกษาธิการ
จังหวัดปราจีนบุรี
มีการพัฒนาและ
เผยแพร่ข้อมูล
การบริหารงาน 
และการปูองกัน

24,150 -     



๑๓๑ 
 

ยุทธศาสตร์/โครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ 
หน่วยงาน 

ที่รับผดิชอบ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ที่ใช ้
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

ผลลพัธ ์
เชิงปริมาณ 

ผลลพัธ ์
เชิงคณุภาพ 

งบของ 
หน่วยงาน 

งบอืน่ๆ ไตรมาส ๑   
(ต.ค.-ธ.ค. 

๖4) 

ไตรมาส ๒  
(ม.ค.-มี.ค. 

๖5) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย. 

๖5) 

ไตรมาส ๔  
(ก.ค.-ก.ย. 

๖5) 
ประจ าปี
งบประมาณ  
พ.ศ. 2565  
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 
 
 

การทุจริตตาม
แนวทางการ
ประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใส
ในการด าเนินงาน
ของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity 
& Transparency 
Assessment: 
ITA) ตัวช้ีวัดท่ี 9 
การเปิดเผย
ข้อมูล และ
ตัวช้ีวัดท่ี 10 
การปูองกันการ
ทุจริต 

๒.๒.๓๑ โครงการส่งเสริมรูปแบบ
คุณธรรม จริยธรรม และ
สร้างค่านิยมในการท างานสู่
ส านักงานคุณธรรม และ
ความโปร่งใส ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

๑. เพื่อส่งเสริมวิธีคุณธรรม 
จริยธรรม และค่านิยมท่ีดี
ในการท างานเพื่อสร้าง
วัฒนธรรมองค์การในการ
ท างานสู่ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี
สู่ส านักงานคุณธรรม ความ

ศธจ.อุดรธานี 
(ศธภ.๑๐) 

๑. ส านักงาน
ศึกษาธิการ
จังหวัดอุดรธานี 
มีแผนงาน/
โครงการ/
กิจกรรม เพื่อ
ขับเคลื่อนการ

๑. ส านักงาน
ศึกษาธิการ
จังหวัดอุดรธานี 
มีแนวทาง
ขับเคลื่อนการ
สร้างค่านิยมท่ีดี
ในการ

68,300 -     



๑๓๒ 
 

ยุทธศาสตร์/โครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ 
หน่วยงาน 

ที่รับผดิชอบ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ที่ใช ้
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

ผลลพัธ ์
เชิงปริมาณ 

ผลลพัธ ์
เชิงคณุภาพ 

งบของ 
หน่วยงาน 

งบอืน่ๆ ไตรมาส ๑   
(ต.ค.-ธ.ค. 

๖4) 

ไตรมาส ๒  
(ม.ค.-มี.ค. 

๖5) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย. 

๖5) 

ไตรมาส ๔  
(ก.ค.-ก.ย. 

๖5) 
โปร่งใส  

๒. เพื่อส่งเสริมวิถีคุณธรรม 
จริยธรรมท่ีดีในองค์กรตาม
แนวธรรมะปฏิบัติ 

๓. เพื่อสร้างแรงจูงใจ 
ด้านการมีค่านิยมในการ
ท างานอย่างยั่งยืนและ 
เป็นแบบอย่างที่ดี 

๔. เพื่อสร้างรูปแบบหน่วยงาน
สถานศึกษาตามวิธี
คุณธรรม จริยธรรม 

สร้างค่านิยมท่ีดี
ในการท างาน 
รองรับการ
ปูองกันการ
ทุจริตเพื่อ
ยกระดับ
คุณธรรมและ
ความโปร่งใสใน
การด าเนินงาน 

๒. ส านักงาน
ศึกษาธิการ
จังหวัดอุดรธานี  
มีรายงาน
โครงการ/
กิจกรรม เพื่อ
ขับเคลื่อนการ
สร้างค่านิยมท่ีดี
ในการท างาน 
ขับเคลื่อนให้
องค์กรเป็น
องค์การ
คุณธรรมและ

ปฏิบัติงาน 
สามารถ
ขับเคลื่อนให้
องค์กรเป็น
องค์กรสู่
ส านักงาน
คุณธรรม  
ความโปร่งใส 

๒. บุคลการใน
ส านักงาน
ศึกษาธิการ
จังหวัดอุดรธานี 
มีความรู้ความ
เข้าใจใน
กระบวนทัศน์
หลักธรรมาภิบาล
เพื่อการรับรู้
เกี่ยวกับ
คุณธรรม 
จริยธรรม และ
ค่านิยมท่ีดีใน
การท างาน 



๑๓๓ 
 

ยุทธศาสตร์/โครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ 
หน่วยงาน 

ที่รับผดิชอบ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ที่ใช ้
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

ผลลพัธ ์
เชิงปริมาณ 

ผลลพัธ ์
เชิงคณุภาพ 

งบของ 
หน่วยงาน 

งบอืน่ๆ ไตรมาส ๑   
(ต.ค.-ธ.ค. 

๖4) 

ไตรมาส ๒  
(ม.ค.-มี.ค. 

๖5) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย. 

๖5) 

ไตรมาส ๔  
(ก.ค.-ก.ย. 

๖5) 
ความโปร่งใสใน
การด าเนินงาน 

๓. โรงเรียนใน
พื้นท่ีจังหวัด
อุดรธานี  
มีโรงเรียน
ต้นแบบ และ
สามารถขยาย
การด าเนินการ
โรงเรียน
คุณธรรม 
จริยธรรมใน
จังหวัดอุดรธานี
ได้ 

๓. บุคลากรใน
ส านักงาน
ศึกษาธิการ
จังหวัดอุดรธานี 
มีความรู้ความ
เข้าใจในการ
ส่งเสริมและ
พัฒนาองค์กร
คุณธรรมภายใต้
แผนแม่บท
ส่งเสริมคุณธรรม
แห่งชาติ 

๔. ส านักงาน
ศึกษาธิการ
จังหวัดอุดรธานี 
มีแผนงาน/
โครงการ/
กิจกรรม เพื่อ
ขับเคลื่อนการ
สร้างค่านิยมท่ีดี
ในการท างาน 
รองรับการ



๑๓๔ 
 

ยุทธศาสตร์/โครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ 
หน่วยงาน 

ที่รับผดิชอบ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ที่ใช ้
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

ผลลพัธ ์
เชิงปริมาณ 

ผลลพัธ ์
เชิงคณุภาพ 

งบของ 
หน่วยงาน 

งบอืน่ๆ ไตรมาส ๑   
(ต.ค.-ธ.ค. 

๖4) 

ไตรมาส ๒  
(ม.ค.-มี.ค. 

๖5) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย. 

๖5) 

ไตรมาส ๔  
(ก.ค.-ก.ย. 

๖5) 
ปูองกันการ
ทุจริตเพื่อ
ยกระดับ
คุณธรรมและ
ความโปร่งใสใน
การด าเนินงาน 

๕. ส านักงาน
ศึกษาธิการ
จังหวัดอุดรธานี 
มีโรงเรียน
ต้นแบบ
คุณธรรมเพื่อ
ขยายสู่โรงเรียน
ในพื้นท่ีจังหวัด
อุดรธานี 

2.2.๓๒ โครงการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมของข้าราการครู
และบุคลากรทางการศึกษา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
หนองคาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๑. เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงาน
และการด าเนินชีวิตของ
ข้าราชการและบุคลากร 
ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดหนองคาย ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ศธจ.
หนองคาย 
(ศธภ.๑๐) 

๑. ส านักงาน
ศึกษาธิการ
จังหวัดหนองคาย 
มีแผนงาน/
โครงการ/
กิจกรรม  
เพื่อขับเคลื่อน

๑. ส านักงาน
ศึกษาธิการ
จังหวัดหนองคาย 
มีแนวทาง
ขับเคลื่อนการ
สร้างค่านิยมท่ีดี
ในการปฏิบัติงาน 

- -     



๑๓๕ 
 

ยุทธศาสตร์/โครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ 
หน่วยงาน 

ที่รับผดิชอบ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ที่ใช ้
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

ผลลพัธ ์
เชิงปริมาณ 

ผลลพัธ ์
เชิงคณุภาพ 

งบของ 
หน่วยงาน 

งบอืน่ๆ ไตรมาส ๑   
(ต.ค.-ธ.ค. 

๖4) 

ไตรมาส ๒  
(ม.ค.-มี.ค. 

๖5) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย. 

๖5) 

ไตรมาส ๔  
(ก.ค.-ก.ย. 

๖5) 
๒. เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการ

และบุคลากร ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด
หนองคาย ให้มีคุณธรรม 
จริยธรรม และปฏิบัติงาน
ตามหลักธรรมาภิบาล 

๓. เพื่อให้ข้าราชการและ
บุคลากร ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย 
ประพฤติปฏิบัติตน  
เพื่อรักษาจริยธรรมตาม
ประมวลจริยธรรม
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

การสร้างค่านิยม
ท่ีดีในการท างาน 
รองรับการ
ปูองกันการ
ทุจริตเพื่อ
ยกระดับ
คุณธรรมและ
ความโปร่งใสใน
การด าเนินงาน 

๒. ส านักงาน
ศึกษาธิการ
จังหวัดหนองคาย
มีรายงาน
โครงการ/
กิจกรรม เพื่อ
ขับเคลื่อนการ
สร้างค่านิยมท่ีดี
ในการท างาน 
ขับเคลื่อนให้
องค์กรเป็น
องค์การ
คุณธรรมและ

สามารถ
ขับเคลื่อน 
ให้องค์กรเป็น
องค์กรสู่
ส านักงาน
คุณธรรม  
ความโปร่งใส 

๒. บุคลการใน
ส านักงาน
ศึกษาธิการ
จังหวัดหนองคาย 
มีความรู้ความ
เข้าใจใน 
กระบวนทัศน์
หลักธรรมาภิบาล
เพื่อการรับรู้
เกี่ยวกับคุณธรรม 
จริยธรรม และ
ค่านิยมท่ีดีใน
การท างาน 

๓. บุคลากรใน
ส านักงาน



๑๓๖ 
 

ยุทธศาสตร์/โครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ 
หน่วยงาน 

ที่รับผดิชอบ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ที่ใช ้
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

ผลลพัธ ์
เชิงปริมาณ 

ผลลพัธ ์
เชิงคณุภาพ 

งบของ 
หน่วยงาน 

งบอืน่ๆ ไตรมาส ๑   
(ต.ค.-ธ.ค. 

๖4) 

ไตรมาส ๒  
(ม.ค.-มี.ค. 

๖5) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย. 

๖5) 

ไตรมาส ๔  
(ก.ค.-ก.ย. 

๖5) 
ความโปร่งใสใน
การด าเนินงาน 

ศึกษาธิการ
จังหวัดหนองคาย 
มีความรู้ความ
เข้าใจในการ
ส่งเสริมและ
พัฒนาองค์กร
คุณธรรมภายใต้
แผนแม่บท
ส่งเสริมคุณธรรม
แห่งชาติ 

๒.๒.๓๓ โครงการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมของข้าราชการ
และเจ้าหน้าท่ีส านักงาน
ศึกษาธิการภาค 13  
เพื่อการปฏิบัติราชการ 
อย่างโปร่งใส ปราศจากการ
ทุจริต ตามแนวทางการ
ประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and 
Transparency 

1. เพื่อเสริมสร้างจิตส านึก 
และคุณธรรมจริยธรรมใน
การปฏิบัติราชการของ
ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ี
ของส านักงานศึกษาธิการ
ภาค 13 ให้เป็นไปอย่าง
โปร่งใส ตรวจสอบได้ และ
ปราศจากการทุจริต 

2. เพื่อให้ข้าราชการและ
เจ้าหน้าท่ีในสังกัดส านักงาน
ศึกษาธิการภาค 13  
มีความรู้ความเข้าใจและ 

ศธภ.๑๓ ข้าราชการและ
เจ้าหน้าท่ีของ
ส านักงาน
ศึกษาธิการ 
ภาค 13  
มีจิตส านึกและ
ส่วนร่วมในการ
ประกาศ
เจตนารมณ์
ต่อต้านการทุจริต 
และมีความรู้
ความเข้าใจใน

ระดับผลคะแนน
การประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใส (Integrity 
and Transparency 
Assessment : 
ITA) ของส านักงาน
ศึกษาธิการ 
ภาค 13 สูงกว่า
ร้อยละ 80 

- งบบูรณาการ 
50,000 

บาท 

    



๑๓๗ 
 

ยุทธศาสตร์/โครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ 
หน่วยงาน 

ที่รับผดิชอบ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ที่ใช ้
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

ผลลพัธ ์
เชิงปริมาณ 

ผลลพัธ ์
เชิงคณุภาพ 

งบของ 
หน่วยงาน 

งบอืน่ๆ ไตรมาส ๑   
(ต.ค.-ธ.ค. 

๖4) 

ไตรมาส ๒  
(ม.ค.-มี.ค. 

๖5) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย. 

๖5) 

ไตรมาส ๔  
(ก.ค.-ก.ย. 

๖5) 
Assessment : ITA) มีส่วนร่วมในการประเมิน

คุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity 
and Transparency 
Assessment : ITA)  
โดยสามารถปฏิบัติงาน 
ได้ตรงตามแนวทางการ
ประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานของรัฐ  
อันน าไปสู่การยกระดับผล
การประเมินคุณธรรมและ                  
ความโปร่งใสของส านักงาน
ศึกษาธิการภาค 13                   

3. เพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะ
ส าหรับปรับปรุงการ
ด าเนินงานด้านการเพิ่ม
ระดับคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงาน
ของส านักงานศึกษาธิการ
ภาค 13 

การด าเนินงาน 
ให้เป็นไปตาม
แนวทางการ
ประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใส
ในการด าเนินงาน
ของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity 
and 
Transparency 
Assessment : 
ITA) มากกว่า
ร้อยละ 80 



๑๓๘ 
 

ยุทธศาสตร์/โครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ 
หน่วยงาน 

ที่รับผดิชอบ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ที่ใช ้
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

ผลลพัธ ์
เชิงปริมาณ 

ผลลพัธ ์
เชิงคณุภาพ 

งบของ 
หน่วยงาน 

งบอืน่ๆ ไตรมาส ๑   
(ต.ค.-ธ.ค. 

๖4) 

ไตรมาส ๒  
(ม.ค.-มี.ค. 

๖5) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย. 

๖5) 

ไตรมาส ๔  
(ก.ค.-ก.ย. 

๖5) 
๒.๒.๓๔ โครงการปูองกันและ

ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ และ
ส่งเสริมคุณธรรม ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ 

1. เพื่อปูองกันและการ
ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

2. เพื่อส่งเสริมคุณธรรม 
3. เพื่อรณรงค์ต่อต้านการ

คอรัปช่ัน 
4. เพื่อเตรียมการประเมิน ITA 
 

ศธจ.บุรีรัมย์ 
(ศธภ.๑๓) 

ข้าราชการและ
เจ้าหน้าท่ีของ
ส านักงาน
ศึกษาธิการ
จังหวัดบุรีรัมย์  
มีจิตส านึกและ
ส่วนร่วมในการ
ประกาศ
เจตนารมณ์
ต่อต้านการทุจริต 
และมีความรู้
ความเข้าใจใน
การด าเนินงาน 
ให้เป็นไปตาม
แนวทางการ
ประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใส
ในการด าเนินงาน
ของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity 
and 
Transparency 

1. บุคลากรผู้รับ
เข้ารับการ
อบรมมีความรู้ 
ความเข้าใจ
เกี่ยวกับ
ปัญหาการ
ทุจริตท่ีส่งผล
กระทบต่อ
ตนเอง ต่อ
องค์กรและต่อ
ประเทศชาติ  
รวมท้ังมี 
ส่วนร่วมใน
การปูองกัน
การทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
ทุกรูปแบบใน
หน่วยงาน 

2. บุคลากรผู้รับ
เข้ารับการ
อบรมสามารถ
สร้างคุณค่า 

- 80,000     



๑๓๙ 
 

ยุทธศาสตร์/โครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ 
หน่วยงาน 

ที่รับผดิชอบ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ที่ใช ้
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

ผลลพัธ ์
เชิงปริมาณ 

ผลลพัธ ์
เชิงคณุภาพ 

งบของ 
หน่วยงาน 

งบอืน่ๆ ไตรมาส ๑   
(ต.ค.-ธ.ค. 

๖4) 

ไตรมาส ๒  
(ม.ค.-มี.ค. 

๖5) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย. 

๖5) 

ไตรมาส ๔  
(ก.ค.-ก.ย. 

๖5) 
Assessment : 
ITA) มากกว่า
ร้อยละ 80 

ในการเป็น
ข้าราชการ
หรือเจ้าหน้าท่ี
ของรัฐท่ีดีมี
ความซื่อสัตย์
สุจริตโปร่งใส 

3. ส านักงาน
ศึกษาธิการ
จังหวัดบุรีรัมย์ 
มีระบบการ
ให้บริการ
เปิดเผยข้อมูล
สาธารณะ 

 
 

๒.๒.๓๕ โครงการนิเทศการจัด
กิจกรรมยุวกาชาดใน
สถานศึกษาจังหวัดสุรินทร์ 
ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 

1.เพื่อให้ผู้บังคับบัญชายุวกาชาด 
มีความรู้ ความเข้าใจในการ
จัดกิจกรรมยุวกาชาดใน
สถานศึกษาตระหนักและ 
เห็นความส าคัญในกระบวนการ
ของกิจกรรมยุวกาชาด 
ให้เปน็ไปตามอุดมการณ์ 

ศธจ.สุรินทร์ 
(ศธภ.๑๓) 

โรงเรียนท่ีจัด
กิจกรรมยุวกาชาด 
ทุกสังกัดในพื้นท่ี
จังหวัดสุรินทร์ 
จ านวน 9 แห่ง 

ผู้บังคับบัญชา 
ยุวกาชาด  
มีความรู้  
ความเข้าใจการ
จัดกิจกรรม 
ยุวกาชาดใน
สถานศึกษา 

10,000 -     



๑๔๐ 
 

ยุทธศาสตร์/โครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ 
หน่วยงาน 

ที่รับผดิชอบ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ที่ใช ้
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

ผลลพัธ ์
เชิงปริมาณ 

ผลลพัธ ์
เชิงคณุภาพ 

งบของ 
หน่วยงาน 

งบอืน่ๆ ไตรมาส ๑   
(ต.ค.-ธ.ค. 

๖4) 

ไตรมาส ๒  
(ม.ค.-มี.ค. 

๖5) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย. 

๖5) 

ไตรมาส ๔  
(ก.ค.-ก.ย. 

๖5) 
ของกาชาด  

2.เพื่อให้ผู้บังคับบัญชายุวกาชาด 
ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกิดการ
พัฒนากิจกรรมยุวกาชาด 
ในสถานศึกษา  

3.เพื่อสร้างขวัญก าลังใจให้
ผู้บังคับบัญชายุวกาชาด 
และเกิดกลุ่มเครือข่าย 
ความร่วมมือในการส่งเสริม
พัฒนากิจกรรมยุวกาชาด 
ในสถานศึกษา 

ตระหนักและเห็น
ความส าคัญใน
กระบวนการของ
กิจกรรมยุว
กาชาดให้เป็นไป
ตามอุดมการณ์
ของกาชาด  
ได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ เกิดการ
พัฒนากิจกรรม
ยุวกาชาดใน
สถานศึกษา  
เกิดขวัญก าลังใจ 
เกิดกลุ่มเครือข่าย
ความมือในการ
ส่งเสริมพัฒนา
กิจกรรมยุวกาชาด 

๒.๒.๓๖ โครงการการพัฒนา
สมรรถนะการจัดการเรียนรู้
รายวิชาประวัติศาสตร์
ท้องถ่ิน โดยใช้วิธีการทาง
ประวัติศาสตร ์(Historical 

1.เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ 
สมรรถนะการจัดการเรียนรู้
รายวิชาประวัติศาสตร์
ท้องถ่ิน โดยใช้วิธีการทาง
ประวัติศาสตร์ 

ศธจ.สุรินทร์ 
(ศธภ.๑๓) 

ครูระดับช้ัน
ประถมศึกษา 
ปีท่ี 4 ของ
โรงเรียนในจังหวัด
สุรินทร์ จ านวน 

ครูระดับช้ัน
ประถมศึกษา 
ปีท่ี 4 มีความรู้ 
ความเข้าใจ   
มีความสามารถ 

275,425 -     



๑๔๑ 
 

ยุทธศาสตร์/โครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ 
หน่วยงาน 

ที่รับผดิชอบ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ที่ใช ้
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

ผลลพัธ ์
เชิงปริมาณ 

ผลลพัธ ์
เชิงคณุภาพ 

งบของ 
หน่วยงาน 

งบอืน่ๆ ไตรมาส ๑   
(ต.ค.-ธ.ค. 

๖4) 

ไตรมาส ๒  
(ม.ค.-มี.ค. 

๖5) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย. 

๖5) 

ไตรมาส ๔  
(ก.ค.-ก.ย. 

๖5) 
Method) ส าหรับครู
ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 
ในจังหวัดสุรินทร์ 

2.เพื่อฝึกทักษะพัฒนาการ
การจัดท าแผนการเรียนรู้
รายวิชาประวัติศาสตร์
ท้องถ่ิน 

3.เพื่อให้มีเจตคติท่ีดีต่อการ
จัดการเรียนรู้รายวิชา
ประวัติศาสตร์ท้องถ่ิน 

250 โรงเรียน มีเจตคติท่ีดีต่อ
การจัดการเรียน
รายวิชา
ประวัติศาสตร์
ท้องถ่ิน 

๒.๒.๓๗ โครงการ การพัฒนาศักยภาพ
ผู้บังคับบัญชายุวกาชาดใน
สถานศึกษาจังหวัดสุรินทร์ 
สู่ความเป็นเลิศ ภายใต้
กิจกรรมการส่งเสริม 100 ป ี
ยุวกาชาดไทย ประจ าปี 
2565 

1. เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ผู้บังคับบัญชายุวกาชาด  
ให้มีแนวทางในการพัฒนา 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มี
ประสิทธิภาพ และส่งเสริม 
ให้มีข้อมูลสารสนเทศท่ีเป็น
เอกภาพสนับสนุนการจัด
กิจกรรมยุวกาชาดใน
สถานศึกษาจังหวัดสุรินทร์ 
สู่ความเป็นเลิศอย่างต่อเน่ือง
และยั่งยืนร่วมกันท้ังจังหวัด 

2. เพื่อให้ผู้บังคับบัญชายุวกาชาด
มีแนวทางในการพัฒนา
ผลงานเข้ารับการคัดเลือก 

ศธจ.สุรินทร์ 
(ศธภ.๑๓) 

1. ผู้บังคับบัญชา
ยุวกาชาดและ
บุคลากรทาง 
ด้านยุวกาชาด 
จาก
สถานศึกษา 
ท่ีจัดกิจกรรม 
ยุวกาชาดใน
สถานศึกษา 
เข้าร่วม
โครงการฯ 
จ านวน 60 คน  

2.คณะกรรมการ
ด าเนินงานตาม
โครงการ ผู้มี

1.ผู้บังคับบัญชา 
ยุวกาชาดท่ีร่วม
โครงการ 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80   
มีความพึงพอใจ
ในการพัฒนา 
การจัดกิจกรรม
การเรียนรู้
กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนท่ีมี
ประสิทธิภาพ 
และมีข้อมูล
สารสนเทศ 
ท่ีเป็นเอกภาพ

51000 -     



๑๔๒ 
 

ยุทธศาสตร์/โครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ 
หน่วยงาน 

ที่รับผดิชอบ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ที่ใช ้
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

ผลลพัธ ์
เชิงปริมาณ 

ผลลพัธ ์
เชิงคณุภาพ 

งบของ 
หน่วยงาน 

งบอืน่ๆ ไตรมาส ๑   
(ต.ค.-ธ.ค. 

๖4) 

ไตรมาส ๒  
(ม.ค.-มี.ค. 

๖5) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย. 

๖5) 

ไตรมาส ๔  
(ก.ค.-ก.ย. 

๖5) 
ยุวกาชาดดีเด่น โล่พระราชทาน
และคัดเลือกหมู่ยุวกาชาด
ต้นแบบได้ เพื่อสร้างขวัญ
ก าลังใจและสนับสนุน
กิจกรรมยุวกาชาด    

3. เพื่อให้ผู้บังคับบัญชา 
ยุวกาชาดและสมาชิก 
ยุวกาชาด ตระหนักและ
เห็นความส าคัญของการจัด
กิจกรรมยุวกาชาด ส่งเสริม
ให้มีการจัดกิจกรรมยุว
กาชาดในสถานศึกษา 
เพิ่มมากข้ึน และเพื่อ
เผยแพร่กิจกรรมยุวกาชาด
ให้เป็นท่ีรู้จักมากยิ่งข้ึน 

 

ส่วนเกี่ยวข้อง 
ในการจัด
กิจกรรมยุว
กาชาดและ 
คณะวิทยากร 
จ านวน 30 คน 

3. เจ้าหน้าท่ี 
ผู้บังคับบัญชา 
สมาชิกยุวกาชาด
และผู้เกี่ยวข้อง 
จ านวน 20๐ คน 

 

สนับสนุน 
การจัดกิจกรรม
ยุวกาชาดใน
สถานศึกษา
จังหวัดสุรินทร์ 
ในระดับมาก  

2.ผู้บังคับบัญชา
ยุวกาชาดท่ี
ร่วมประชุม 
ได้แนวทาง
การพัฒนา
ผลงาน 
เข้ารับการ
คัดเลือก 
ยุวกาชาด
ดีเด่นโล่
พระราชทาน
และการ
คัดเลือก 
หมู่ยุวกาชาด
ต้นแบบ มีความ
พึงพอใจใน



๑๔๓ 
 

ยุทธศาสตร์/โครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ 
หน่วยงาน 

ที่รับผดิชอบ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ที่ใช ้
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

ผลลพัธ ์
เชิงปริมาณ 

ผลลพัธ ์
เชิงคณุภาพ 

งบของ 
หน่วยงาน 

งบอืน่ๆ ไตรมาส ๑   
(ต.ค.-ธ.ค. 

๖4) 

ไตรมาส ๒  
(ม.ค.-มี.ค. 

๖5) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย. 

๖5) 

ไตรมาส ๔  
(ก.ค.-ก.ย. 

๖5) 
ระดับมาก    

3. ผู้บังคับบัญชา
และสมาชิก 
ยุวกาชาดท่ี
ร่วมโครงการ 
ตระหนักและ 
เหน็ความส าคัญ
ของการจัด
กิจกรรม 
ยุวกาชาด 
ส่งเสริมให้
สถานศึกษา 
จัดกิจกรรม 
ยุวกาชาด 
เพิ่มมากข้ึน 
และเพื่อ
เผยแพร่
กิจกรรม 
ยุวกาชาดให้
เป็นท่ีรู้จัก
ท่ัวไป  

4.ผู้บังคับบัญชา



๑๔๔ 
 

ยุทธศาสตร์/โครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ 
หน่วยงาน 

ที่รับผดิชอบ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ที่ใช ้
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

ผลลพัธ ์
เชิงปริมาณ 

ผลลพัธ ์
เชิงคณุภาพ 

งบของ 
หน่วยงาน 

งบอืน่ๆ ไตรมาส ๑   
(ต.ค.-ธ.ค. 

๖4) 

ไตรมาส ๒  
(ม.ค.-มี.ค. 

๖5) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย. 

๖5) 

ไตรมาส ๔  
(ก.ค.-ก.ย. 

๖5) 
และสมาชิก 
ยุวกาชาดใน
จังหวัดสุรินทร์ 
มีทักษะ รู้จักคิด 
วิเคราะห์  
รักการเรียนรู้  
มีความสามารถ
ในการแก้ปัญหา 
และท างาน
ร่วมกับผู้อื่น 
ได้อย่างมี
ประสิทธิผล 

 
 

2.2.๓๘ โครงการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมของข้าราชการ
และเจ้าหน้าท่ีส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ 

1 เพื่อเสริมสร้างจิตส านึก 
และคุณธรรมจริยธรรมใน
การปฏิบัติราชการของ
ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ี
ของส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดชัยภูมิ 

2.เพื่อให้ข้าราชการและ
เจ้าหน้าท่ีของส านักงาน

ศธจ.ชัยภูมิ 
(ศธภ.13) 

1. ข้าราชการใน
ส านักงาน
ศึกษาธิการ
จังหวัดชัยภูมิ 
จ านวน 33 
คน  

2. เจ้าหน้าท่ีใน
ส านักงาน

1. ข้าราชการ
และเจ้าหน้าท่ี
ในส านักงาน
ศึกษาธิการ
จังหวัดชัยภูมิ 
เข้าร่วม
โครงการ  
ไม่น้อยกว่า 

25,340 -     



๑๔๕ 
 

ยุทธศาสตร์/โครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ 
หน่วยงาน 

ที่รับผดิชอบ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ที่ใช ้
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

ผลลพัธ ์
เชิงปริมาณ 

ผลลพัธ ์
เชิงคณุภาพ 

งบของ 
หน่วยงาน 

งบอืน่ๆ ไตรมาส ๑   
(ต.ค.-ธ.ค. 

๖4) 

ไตรมาส ๒  
(ม.ค.-มี.ค. 

๖5) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย. 

๖5) 

ไตรมาส ๔  
(ก.ค.-ก.ย. 

๖5) 
ศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ
ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และเป็นท่ีพึงพอใจของ 
ผู้มารับบริการ 

ศึกษาธิการ
จังหวัดชัยภูมิ 
จ านวน 10 
คน 

ร้อยละ 80 
2. ข้าราชการ

และเจ้าหน้าท่ี
ในส านักงาน
ศึกษาธิการ
จังหวัดชัยภูมิ 
มีคุณธรรม 
จริยธรรมใน
การปฏิบัติ
ราชการ  

3.ผู้มาใช้บริการ 
มีความพึง
พอใจในการ
ปฏิบัติงานของ
ข้าราชการ
และเจ้าหน้าท่ี
ในส านักงาน
ศึกษาธิการ
จังหวัดชัยภูมิ 
ระดับมาก  
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80   



๑๔๖ 
 

ยุทธศาสตร์/โครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ 
หน่วยงาน 

ที่รับผดิชอบ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ที่ใช ้
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

ผลลพัธ ์
เชิงปริมาณ 

ผลลพัธ ์
เชิงคณุภาพ 

งบของ 
หน่วยงาน 

งบอืน่ๆ ไตรมาส ๑   
(ต.ค.-ธ.ค. 

๖4) 

ไตรมาส ๒  
(ม.ค.-มี.ค. 

๖5) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย. 

๖5) 

ไตรมาส ๔  
(ก.ค.-ก.ย. 

๖5) 
๒.๒.๓๙ โครงการอบรมเสริมสร้าง

คุณธรรมจริยธรรมและ 
ธรรมาภิบาล ในการ
ปฏิบัติงาน 

1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ 
ความเข้าใจคุณธรรมหลัก 
4 ประการ คือ พอเพียง 
วินัย สุจริต จิตอาสา ในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีราชการ 
ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
จริยธรรมของบุคลากร
ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดอ านาจเจริญ  

2. เพื่อสร้างเสริมจิตส านึก
และสร้างค่านิยมต่อต้าน
การทุจริตให้แก่บุคลากร
ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดอ านาจเจริญ 

3. เพื่อให้บุคลากรของ
ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดอ านาจเจริญ  
มีคุณธรรม จริยธรรม  
ในการปฏิบัติงานเพิ่มมากข้ึน 

ศธจ.
อ านาจเจริญ 
(ศธภ.๑๔) 

1. ข้าราชการและ
บุคลากรใน
สังกัดส านักงาน
ศึกษาธิการ
จังหวัด
อ านาจเจริญ  
เข้ารับการอบรม
เสริมสร้าง
คุณธรรม
จริยธรรม และ
ธรรมมาภิบาล 
เพื่อเสริมสร้าง
ความรู้ความ
เข้าใจคุณธรรม
หลัก 4 ประการ 
คือ พอเพียง 
วินัย สุจริต  
จิตอาสาในการ
ปฏิบัติหน้าท่ี
ราชการให้
เป็นไปตาม
มาตรฐาน

1. ข้าราชการ
และบุคลากร
ในสังกัด
ส านักงาน
ศึกษาธิการ
จังหวัด
อ านาจเจริญ
ผ่านการอบรม
เสริมสร้าง
คุณธรรม 
จริยธรรม และ
ธรรมาภิบาล 
เพื่อปูองกัน
การทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 
ของส านักงาน
ศึกษาธิการ
จังหวัด
อ านาจเจริญ  
จ านวน 32 
คน ประจ าปี
งบประมาณ 

- 112,470     



๑๔๗ 
 

ยุทธศาสตร์/โครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ 
หน่วยงาน 

ที่รับผดิชอบ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ที่ใช ้
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

ผลลพัธ ์
เชิงปริมาณ 

ผลลพัธ ์
เชิงคณุภาพ 

งบของ 
หน่วยงาน 

งบอืน่ๆ ไตรมาส ๑   
(ต.ค.-ธ.ค. 

๖4) 

ไตรมาส ๒  
(ม.ค.-มี.ค. 

๖5) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย. 

๖5) 

ไตรมาส ๔  
(ก.ค.-ก.ย. 

๖5) 
จริยธรรม  
ของข้าราชการ
ในส านักงาน
ศึกษาธิการ
จังหวัด
อ านาจเจริญ 
จ านวน 32 คน 

 2. ร้อยละ 90 
ของบุคลากร
ส านักงาน
ศึกษาธิการ
จังหวัด
อ านาจเจริญ  
มีความรู้  
ความเข้าใจ 
ความตระหนัก 
และองค์ความรู้ 
ท่ีจ าเป็นต่อการ
ขับเคลื่อน
กิจกรรมการมี
ส่วนร่วมต่อต้าน
การทุจริตและ

พ.ศ. 2565  
2. ข้าราชการและ

บุคลากรใน
สังกัดส านักงาน
ศึกษาธิการ
จังหวัด
อ านาจเจริญ  
น าความรู้ 
ท่ีได้รับการ 
อบรมเสริมสร้าง
คุณธรรม 
จริยธรรม และ
ธรรมาภิบาล 
เพื่อปูองกันการ
ทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 
ไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานและ
ชีวิตประจ าวัน
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 



๑๔๘ 
 

ยุทธศาสตร์/โครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ 
หน่วยงาน 

ที่รับผดิชอบ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ที่ใช ้
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

ผลลพัธ ์
เชิงปริมาณ 

ผลลพัธ ์
เชิงคณุภาพ 

งบของ 
หน่วยงาน 

งบอืน่ๆ ไตรมาส ๑   
(ต.ค.-ธ.ค. 

๖4) 

ไตรมาส ๒  
(ม.ค.-มี.ค. 

๖5) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย. 

๖5) 

ไตรมาส ๔  
(ก.ค.-ก.ย. 

๖5) 
ส่งเสริม
คุณธรรมใน
หน่วยงาน 

 

๒.๒.๔๐ โครงการพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรมและการปฏิบัติตน
ตามหลักธรรมาภิบาล  
เพื่อเสริมสร้างการปูองกัน
และปราบปรามการทุจริต
ในหน่วยงาน 

๑. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการ  
มีความรู้ เข้าใจเกี่ยวกับ
ระเบียบกฎหมายแนว
ปฏิบัติท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ปูองกันและปราบปราม 
การทุจริต และแนวทางการ
ปฏิบัติงานท่ีถูกต้องโปร่งใส 
สามารถน าไปประยุกต์ใช้
กับการปฏิบัติงานได้ 
อย่างมีประสิทธิภาพ 

๒. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการ  
มีจิตส านึกรักองค์กร  
มีความซื่อสัตย์สุจริต 
ปราศจากการทุจริต 

ศธจ.ตาก 
(ศธภ.๑๗) 

ผู้บริหารโรงเรียน
เอกชนในสังกัด 
พร้อมด้วย
ผู้ปฏิบัติงานด้าน
การเงินและพัสดุ 
ท้ังสิ้น 22 โรงเรียน 
จ านวน 44 คน 
และบุคลากรใน
สังกัดส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด
ตาก จ านวน  
24 คน รวมท้ังสิ้น 
68 คน 

ผู้บริหารโรงเรียน
เอกชนในสังกัด
พร้อมด้วย
ผู้ปฏิบัติงานด้าน
การเงินและพัสดุ 
และบุคลากรใน
สังกัดส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด
ตาก  
ท่ีเข้ารับการอบรม
มีความรู้ เข้าใจ
เกี่ยวกับระเบียบ
กฎหมายแนว
ปฏิบัติท่ีเกี่ยวข้อง
กับการปูองกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริต และ
แนวทางการปฏิบัติ
ท่ีถูกต้องโปร่งใส

27,500 -     



๑๔๙ 
 

ยุทธศาสตร์/โครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ 
หน่วยงาน 

ที่รับผดิชอบ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ที่ใช ้
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

ผลลพัธ ์
เชิงปริมาณ 

ผลลพัธ ์
เชิงคณุภาพ 

งบของ 
หน่วยงาน 

งบอืน่ๆ ไตรมาส ๑   
(ต.ค.-ธ.ค. 

๖4) 

ไตรมาส ๒  
(ม.ค.-มี.ค. 

๖5) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย. 

๖5) 

ไตรมาส ๔  
(ก.ค.-ก.ย. 

๖5) 
สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้กับการ
ปฏิบัติงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
ตลอดจน 
มีจิตส านึกรัก
องค์กร มีความ
ซื่อสัตย์สุจริต 
ปราศจากการทุจริต 

๒.๒.๔๑ ปลูกฝัง สร้างจิตส านึกและ
ค่านิยมการต่อต้าน ปูองกัน
และปราบปรามการทุจริต
ในหน่วยงาน 

๑. เพื่อปลูกฝัง สร้างจิตส านึก
และค่านิยมการต่อต้าน 
ปูองกันและปราบปราม 
การทุจริตให้กับบุคลากรใน
หน่วยงาน ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดตาก 

๒. เพื่อให้บุคลากรใน
หน่วยงาน มีจิตสานึกรัก
องค์กร มีความซื่อสัตย์
สุจริตและปฏิบัติงานด้วย
ความโปร่งใส 

๓. เพื่อประกาศเจตจ านงใน
การเปน็หน่วยงานท่ีต่อต้าน 

ศธจ.ตาก 
(ศธภ.๑๗) 

ผู้บริหารโรงเรียน
เอกชนในสังกัด 
จ านวน 22 คน 
และบุคลากรใน
สังกัดส านักงาน
ศึกษาธิการ
จังหวัดตาก 
จ านวน 24 คน 
รวมท้ังสิ้น 46 คน 
 

ผู้บริหารโรงเรียน
เอกชนในสังกัด 
และบุคลากรใน
สังกัดส านักงาน
ศึกษาธิการ
จังหวัดตาก  
มีจิตส านึกและ
ค่านิยมการ
ต่อต้าน ปูองกัน
และปราบปราม
การทุจริต  
มีจิตส านึกรัก
องค์กร มีความ

12,500 -     



๑๕๐ 
 

ยุทธศาสตร์/โครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ 
หน่วยงาน 

ที่รับผดิชอบ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ที่ใช ้
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

ผลลพัธ ์
เชิงปริมาณ 

ผลลพัธ ์
เชิงคณุภาพ 

งบของ 
หน่วยงาน 

งบอืน่ๆ ไตรมาส ๑   
(ต.ค.-ธ.ค. 

๖4) 

ไตรมาส ๒  
(ม.ค.-มี.ค. 

๖5) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย. 

๖5) 

ไตรมาส ๔  
(ก.ค.-ก.ย. 

๖5) 
ปูองกันและปราบปราม 
การทุจริตทุกรูปแบบ 

๔. เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่
ความรู้ ข้อมูลข่าวสารและ
กิจกรรมการต่อต้านและ
ปูองกันการทุจริต 

ซื่อสัตย์สุจริต
และปราศจาก
การทุจริต 

๒.๒.๔๒ การปูองกัน ปราบปราม 
การทุจริต ประพฤติมิชอบ 
และส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก 
ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖5  

๑. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ 
การปูองกันและปราบปราม
การทุจริตในองค์กรราชการ 
ให้กับบุคลากรของ
ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดพิษณุโลก และ
บุคลากรในส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษา/หน่วยงาน
ทางการศึกษา ในจังหวัด
พิษณุโลก 

๒. เพื่อพัฒนาและปรับปรุง
กระบวนการปฏิบัติงาน 
และการบริหารราชการ 
ของส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดพิษณุโลก 

๓. เพื่อส่งเสริมคุณธรรม

ศธจ.พิษณุโลก 
(ศธภ.๑๗) 

บุคลากร
ส านักงาน
ศึกษาธิการ
จังหวัดพิษณุโลก
ทุกคน 

บุคลากร
ส านักงาน
ศึกษาธิการ
จังหวัดพิษณุโลก  
ปฏิบัติตนเป็น
ข้าราชการท่ีดี  
ไม่มีบุคลากร
ประพฤติมิชอบ 
ถูกสอบวินัย 

10,000 -     



๑๕๑ 
 

ยุทธศาสตร์/โครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ 
หน่วยงาน 

ที่รับผดิชอบ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ที่ใช ้
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

ผลลพัธ ์
เชิงปริมาณ 

ผลลพัธ ์
เชิงคณุภาพ 

งบของ 
หน่วยงาน 

งบอืน่ๆ ไตรมาส ๑   
(ต.ค.-ธ.ค. 

๖4) 

ไตรมาส ๒  
(ม.ค.-มี.ค. 

๖5) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย. 

๖5) 

ไตรมาส ๔  
(ก.ค.-ก.ย. 

๖5) 
ส าหรับบุคลากร  
ของส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดพิษณุโลก 

2.3 กลยุทธ์ ๓ เสริมสร้างความเป็นเอกภาพด้วยคณุธรรม (๕ หน่วยงาน/๗ โครงการ-กิจกรรม) 
๒.๓.๑  โครงการส่งเสริมและ

สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ 
ในการยกระดับส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
เพื่อมุ่งสู่การเป็นระบบ
ราชการ 4.0 ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 

1. เพื่อให้มีนโยบายการก ากับ
ดูแลองค์การท่ีดีเป็น
แนวทางส าหรับส่งเสริม 
ธรรมาภิบาลให้เกิดข้ึน 
ในองค์การ และน าไปสู่การ
ปฏิบัติท่ีเป็นรูปธรรม 

 2. เพื่อส่งเสริมให้ส านัก/
หน่วยงานให้สังกัด
ส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ได้น านโยบาย
การก ากับดูแลองค์การท่ีดี
ไปก ากับให้บุคลากรปฏิบัติ
ราชการด้วยความโปร่งใส 
มีมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
ท่ีชัดเจน 

กพร.สป. ร้อยละเฉลี่ยถ่วง
น้ าหนักผลส าเร็จ
ของโครงการ/
กิจกรรม  
ตามนโยบาย 
การก ากับดูแล
องค์การท่ีดีของ
ส านักงาน
ปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ  
(ร้อยละ 90) 

ส านักงาน
ปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการมีการ
บริหารราชการ
เป็นไปตามหลัก
ธรรมาภิบาลของ
การบริหาร
กิจการบ้านเมือง
ท่ีดี 

4,900 -     

๒.๓.๒  โครงการเทิดพระเกียรติ 
พระบรมวงศานุวงศ์ 
ส านักงานศึกษาธิการ 

๑. เพื่อเป็นการเทิดทูนและ
แสดงความจงรักภักดีต่อ
สถาบันหลักของชาติ และ

ศธภ.๓ รายงานผล 
การด าเนินงาน
โครงการ

ร้อยละของ 
ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วม

70,000 -     



๑๕๒ 
 

ยุทธศาสตร์/โครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ 
หน่วยงาน 

ที่รับผดิชอบ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ที่ใช ้
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

ผลลพัธ ์
เชิงปริมาณ 

ผลลพัธ ์
เชิงคณุภาพ 

งบของ 
หน่วยงาน 

งบอืน่ๆ ไตรมาส ๑   
(ต.ค.-ธ.ค. 

๖4) 

ไตรมาส ๒  
(ม.ค.-มี.ค. 

๖5) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย. 

๖5) 

ไตรมาส ๔  
(ก.ค.-ก.ย. 

๖5) 
ภาค 3 ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 

ยึดมั่น ในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข โดยการด าเนิน
กิจกรรมอันเป็นการเทิดทูน
และเชิดชูพระเกียรติ 
แด่พระบรมวงศานุวงศ์ 

๒. เพื่อสร้างการรับรู้ เข้าใจ  
มีความตระหนัก น้อมร าลึก
ในพระมหากรุณาธิคุณของ
สถาบัน พระมหากษัตริย์ 
และพระบรมวงศานุวงศ์ 

๓. เพื่อปลูกฝังและเสริมสร้าง
ความรักและเทิดทูนใน
สถาบันพระมหากษัตริย์ 
สร้างจิตส านึก และค่านิยม 
ท่ีถูกต้องให้แก่เด็ก และเยาวชน 

เทิดพระเกียรติ
พระบรมวงศานุ
วงศ์ จ านวน 1 
เล่ม 

โครงการ/กิจกรรม 

๒.๓.๓  โครงการสร้างและส่งเสริม
ความเป็นพลเมืองดีตามรอย
พระยุคลบาทด้านการศึกษา
สู่การปฏิบัติ ส านักงาน
ศึกษาธิการภาค 3 

1. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียน 
ผู้แทนสถานศึกษา และ
บุคลากรในส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด/ภาค  
ในพื้นท่ีส านักงาน

ศธภ.๓ 1. ผู้เรียน ผู้แทน
สถานศึกษา 
และบุคลากร
ในส านักงาน
ศึกษาธิการ

ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมีความ
รักสถาบันหลัก
ของชาติ และยึด
มั่นการปกครอง

250,000 -     



๑๕๓ 
 

ยุทธศาสตร์/โครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ 
หน่วยงาน 

ที่รับผดิชอบ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ที่ใช ้
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

ผลลพัธ ์
เชิงปริมาณ 

ผลลพัธ ์
เชิงคณุภาพ 

งบของ 
หน่วยงาน 

งบอืน่ๆ ไตรมาส ๑   
(ต.ค.-ธ.ค. 

๖4) 

ไตรมาส ๒  
(ม.ค.-มี.ค. 

๖5) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย. 

๖5) 

ไตรมาส ๔  
(ก.ค.-ก.ย. 

๖5) 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ศึกษาธิการภาค 3 มีเจตคติ

ท่ีดีต่อบ้านเมือง มีโอกาสท า
หน้าท่ีเป็นพลเมืองดี และมี
พื้นฐานชีวิตท่ีมั่นคงและ 
มีคุณธรรม   

2. เพื่อติดตามผลการส่งเสริม 
สนับสนุนการด าเนินงาน
ตามพระบรมราโชบาย 
ด้านการศึกษา สู่การปฏิบัติ
ในพื้นท่ีรับผิดชอบ   

3. เพื่อน าเสนอผลการ
ด าเนินงานและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ผลการส่งเสริม 
สนับสนุน 
การด าเนินงานตาม 
พระบรมราโชบาย 
ด้านการศึกษา สู่การปฏิบัติ
ในพื้นท่ีรับผิดชอบ 

จังหวัด/ภาค 
ในพื้นท่ี
ส านักงาน
ศึกษาธิการ
ภาค 3 
รวม 100 คน   

2. ติดตามผล
การส่งเสริม 
สนับสนุนการ
ด าเนินงาน
ตามพระบรม
ราโชบาย 
ด้านการศึกษา 
สู่การปฏิบัติใน
พื้นท่ีรับผิดชอบ 
จ านวน 1 ครั้ง  

3. ส านักงาน
ศึกษาธิการ
จังหวัดทุก
จังหวัดในพื้นท่ี 
และสถานศึกษา 
มีการจัด

ระบอบ
ประชาธิปไตย
อันมี
พระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข 



๑๕๔ 
 

ยุทธศาสตร์/โครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ 
หน่วยงาน 

ที่รับผดิชอบ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ที่ใช ้
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

ผลลพัธ ์
เชิงปริมาณ 

ผลลพัธ ์
เชิงคณุภาพ 

งบของ 
หน่วยงาน 

งบอืน่ๆ ไตรมาส ๑   
(ต.ค.-ธ.ค. 

๖4) 

ไตรมาส ๒  
(ม.ค.-มี.ค. 

๖5) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย. 

๖5) 

ไตรมาส ๔  
(ก.ค.-ก.ย. 

๖5) 
กิจกรรม
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้เกี่ยวกับ
การด าเนินงาน
ตามพระบรม
ราโชบาย  
ด้านการศึกษา 

๒.๓.๔ กิจกรรม 5 ส. เพื่อสร้างเสริมคุณธรรม 
จิตอาสาท าความดีด้วยหัวใจ 

ศธจ. 
นครศรี 

ธรรมราช 
(ศธภ.๕) 

 จิตอาสาท าความดี
ด้วยหัวใจ 
 
 

- -     

๒.๓.๕ โครงการพี่ชวนน้องเข้าวัด
พัฒนาจิต เพื่อชีวิตท่ีสมดุล 

1. เพื่อเสริมสร้างให้บุคลากร 
ศธจ.ระนอง ได้ปฏิบัติ
กิจกรรมทางศาสนาและ
เกิดจิตส านึกในคุณธรรม
ความดี 

2. เพื่อพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรมเป็นแบบอย่างท่ีดี
และมุ่งหวังให้ทุกคนได้น า
ธรรมะไปปรับใช้ในชีวิต 
ประจ าวันและการท างาน 

3. เพื่อท านุบ ารุงศาสนา

ศธจ.ระนอง 
(ศธภ.๖) 

บุคลากร
ส านักงาน
ศึกษาธิการ
จังหวัดระนอง 
26 คน 

บุคลากร
ส านักงาน
ศึกษาธิการ
จังหวัดระนอง  
มีความรัก  
ความสามัคคี  
มีคุณธรรม และ
น าหลักธรรมะไป
ใช้ในการท างาน
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

- -     



๑๕๕ 
 

ยุทธศาสตร์/โครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ 
หน่วยงาน 

ที่รับผดิชอบ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ที่ใช ้
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

ผลลพัธ ์
เชิงปริมาณ 

ผลลพัธ ์
เชิงคณุภาพ 

งบของ 
หน่วยงาน 

งบอืน่ๆ ไตรมาส ๑   
(ต.ค.-ธ.ค. 

๖4) 

ไตรมาส ๒  
(ม.ค.-มี.ค. 

๖5) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย. 

๖5) 

ไตรมาส ๔  
(ก.ค.-ก.ย. 

๖5) 
วัฒนธรรมประเพณีอันดี
งามของไทย 

๒.๓.๖ โครงการ ศธจ.ระนอง  
จิตอาสา บ าเพ็ญประโยชน์ 

1. เพื่อปลูกฝัง และสร้าง 
จิตส านึกที่ดีท่ีให้กับ
บุคลากร ศธจ.ระนอง  
รวมไปถึงสร้าง
ความสัมพันธ์ด้านสังคม 
และเป็นการ 
ขัดเกลาทางด้านจิตใจ   
รู้คุณค่าของการแบ่งปัน  
และการช่วยเหลือผู้อื่น  
ผ่านกิจกรรม 5 ส.  
กิจกรรมจิตอาสาบ าเพ็ญ
ประโยชน์ และกิจกรรม
บ ารุงรักษาต้นไม้ 

2. เพื่อให้บุคลากร ศธจ.
ระนอง มีจิตสาธารณะและ
ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 

ศธจ.ระนอง 
(ศธภ.๖) 

บุคลากร
ส านักงาน
ศึกษาธิการ
จังหวัดระนอง 
26 คน 

บุคลากร
ส านักงาน
ศึกษาธิการ
จังหวัดระนอง 
ได้รับการปลูกฝัง
การเป็นจิตอาสา
และบ าเพ็ญ
ประโยชน์แก่
ชุมชน 

- -     

๒.๓.๗  โครงการวันส าคัญของ
พระมหากษัตริย์และ 
วันส าคัญทางศาสนา           

1. เพื่อให้บุคลากรส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดแพร่
ตระหนักและเห็น
ความส าคัญทางศาสนา 

ศธจ.แพร่ 
(ศธภ.๑๖) 

34 คน ผู้บริหารและ
บุคลากร
ส านักงาน
ศึกษาธิการ

10,000 -     



๑๕๖ 
 

ยุทธศาสตร์/โครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ 
หน่วยงาน 

ที่รับผดิชอบ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ที่ใช ้
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

ผลลพัธ ์
เชิงปริมาณ 

ผลลพัธ ์
เชิงคณุภาพ 

งบของ 
หน่วยงาน 

งบอืน่ๆ ไตรมาส ๑   
(ต.ค.-ธ.ค. 

๖4) 

ไตรมาส ๒  
(ม.ค.-มี.ค. 

๖5) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย. 

๖5) 

ไตรมาส ๔  
(ก.ค.-ก.ย. 

๖5) 
2. เพื่อปลูกฝั่งให้บุคลากร

ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดแพร่ได้แสดงความ
จงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา
และพระมหากษัตริย์ด ารงไว้
ซึ่งประเพณีดีงามรักความ
เป็นไทย 

3. เพื่อให้บุคลากรส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดแพร่
สามารถน าหลักธรรมไปใช้
ในชีวิตประจ าวัน มีคุณธรรม
และค่านิยมท่ีพึ่งประสงค์      

จังหวัดแพร่  
ร้อยละ 100  
ได้ร่วมกิจกรรม
วันส าคัญต่างๆ 

3. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริมคณุธรรมของกระทรวงศึกษาธิการ 
3.1 กลยุทธ์ ๑ พัฒนาเครือข่ายขับเคลื่อนคุณธรรม (๑๔ หน่วยงาน/๑๘ โครงการ-กิจกรรม) 
3.1.๑ กิจกรรมสืบสานประเพณีไทย 

เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 

สืบสานประเพณีไทยเน่ืองใน
วันส าคัญต่าง ๆ เพื่อเทิดทูน
สถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 

สกศ. กลุ่มเปูาหมาย
จ านวน 100 คน 
เข้าร่วมกิจกรรม 
 

การสร้างภาคี
เครือข่ายด้าน
การศึกษาและ
ร่วมสืบสาน
ประเพณีไทย 
เทิดทูนสถาบัน
ชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 

- -     



๑๕๗ 
 

ยุทธศาสตร์/โครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ 
หน่วยงาน 

ที่รับผดิชอบ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ที่ใช ้
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

ผลลพัธ ์
เชิงปริมาณ 

ผลลพัธ ์
เชิงคณุภาพ 

งบของ 
หน่วยงาน 

งบอืน่ๆ ไตรมาส ๑   
(ต.ค.-ธ.ค. 

๖4) 

ไตรมาส ๒  
(ม.ค.-มี.ค. 

๖5) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย. 

๖5) 

ไตรมาส ๔  
(ก.ค.-ก.ย. 

๖5) 
3.1.2 กิจกรรมพัฒนานวัตกรรม 

การสร้างเครือข่ายและการมี
ส่วนร่วมในโรงเรียนคุณธรรม 

1. เพื่อสร้างเครือข่ายบุคคล
ท้ังภายในและภายนอก
โรงเรียน  

2. เพื่อสร้างเครือข่ายระดับ
องค์กรภายนอกโรงเรียน  

3. เพื่อให้เครือข่ายเข้ามา 
มีส่วนร่วมและพัฒนา
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 

สพฐ.  
สพท. และ
สถานศึกษา 

กลุ่มเปูาหมาย
จ านวน 2,000 คน 
เข้าร่วมกิจกรรม 

1. ผู้ปกครอง 
ครอบครัว 
ชุมชน และ
องค์กรหรือ
หน่วยงาน
ภายนอกเข้ามา 
มีส่วนร่วมใน 
การด าเนินงาน
โครงการโรงเรียน
คุณธรรม สพฐ.  

2. มีเครือข่ายท่ี
หลากหลาย 
เข้ามามีส่วนร่วม
ในการขับเคลื่อน
โครงการโรงเรียน
คุณธรรม สพฐ. 
ให้บรรลุผลตาม
เปูาหมาย  

3. ผู้บริหาร
สถานศึกษา ครู 
นักเรียน และ
บุคลากรใน

25,416,000 -     



๑๕๘ 
 

ยุทธศาสตร์/โครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ 
หน่วยงาน 

ที่รับผดิชอบ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ที่ใช ้
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

ผลลพัธ ์
เชิงปริมาณ 

ผลลพัธ ์
เชิงคณุภาพ 

งบของ 
หน่วยงาน 

งบอืน่ๆ ไตรมาส ๑   
(ต.ค.-ธ.ค. 

๖4) 

ไตรมาส ๒  
(ม.ค.-มี.ค. 

๖5) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย. 

๖5) 

ไตรมาส ๔  
(ก.ค.-ก.ย. 

๖5) 
โรงเรียน  
มีพฤติกรรม 
ท่ีพึงประสงค์
ตามคุณธรรม 
อัตลักษณ์ของ
โรงเรียน หรือ
คุณธรรม 5 
ประการของ
โครงการโรงเรียน
คุณธรรม สพฐ. 
เพิ่มข้ึน และ
พฤติกรรม 
ท่ีไม่พึงประสงค์
ลดลง 

3.1.๓ กิจกรรมจิตอาสาเพื่อสังคม 
มอบสื่อการเรียนการสอนและ
อบรมครูออนไลน์ 

เพื่อส่งเสริมการสร้างจิตอาสา
เพื่อสังคม 

สสวท. 
(หน่วยงาน 

ในก ากับ ศธ.) 
 

จ านวนบุคลากร
ท่ีเข้าร่วม
กิจกรรมไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 
จากจ านวน
พนักงานท้ังหมด 

พนักงานมีจิต
อาสาเพื่อสังคม 

201,000 -     

3.1.๔ โครงการเสริมสร้าง คุณธรรม 
จริยธรรมและจรรยาบรรณ

1. เพื่อพัฒนาข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา

ศธจ.
กาญจนบุรี 

ข้าราชการครู
และบุคลากร

1. ข้าราชการครู
และบุคลากร

200,000 -     



๑๕๙ 
 

ยุทธศาสตร์/โครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ 
หน่วยงาน 

ที่รับผดิชอบ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ที่ใช ้
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

ผลลพัธ ์
เชิงปริมาณ 

ผลลพัธ ์
เชิงคณุภาพ 

งบของ 
หน่วยงาน 

งบอืน่ๆ ไตรมาส ๑   
(ต.ค.-ธ.ค. 

๖4) 

ไตรมาส ๒  
(ม.ค.-มี.ค. 

๖5) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย. 

๖5) 

ไตรมาส ๔  
(ก.ค.-ก.ย. 

๖5) 
ของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
ประจ าปี ๒๕๖๕ จังหวัด
กาญจนบุรี (หลักสูตร 2 วัน 
1 คืน) 

ให้ประพฤติปฏิบัติตน 
ด้านศีลธรรม คุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพ 

 ๒. เพื่อสร้างเครือข่าย 
การพัฒนาข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
ด้านศีลธรรม คุณธรรม  
จริยธรรม และจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพ 

 ๓. เพื่อให้ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
เป็นแกนน าในการน า
ความรู้และประสบการณ ์
ท่ีได้รับไปใช้ในการด ารงชีวิต
และการประกอบวิชาชีพ 

(ศธภ.3) ทางการศึกษา 
(หน่วยงาน
ทางการศึกษาทุก
สังกัดใน  
จ.กาญจนบุรี) 
จ านวน  
100 คน 

ทางการศึกษา 
มีการพัฒนา
ตนเองด้าน
การปฏิบัติตน
ด้านศีลธรรม 
คุณธรรม 
จริยธรรม และ
จรรยาบรรณ
ของวิชาชีพ 

2. มีเครือข่าย
การพัฒนา
ข้าราชการครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา
ด้านศีลธรรม 
คุณธรรม 
จริยธรรม และ
จรรยาบรรณ
ของวิชาชีพใน
จังหวัด
กาญจนบุรี  
ท่ีเข้มแข็ง 



๑๖๐ 
 

ยุทธศาสตร์/โครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ 
หน่วยงาน 

ที่รับผดิชอบ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ที่ใช ้
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

ผลลพัธ ์
เชิงปริมาณ 

ผลลพัธ ์
เชิงคณุภาพ 

งบของ 
หน่วยงาน 

งบอืน่ๆ ไตรมาส ๑   
(ต.ค.-ธ.ค. 

๖4) 

ไตรมาส ๒  
(ม.ค.-มี.ค. 

๖5) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย. 

๖5) 

ไตรมาส ๔  
(ก.ค.-ก.ย. 

๖5) 
3. ข้าราชการครู

และบุคลากร
ทางการศึกษาท่ี
เข้าร่วมโครงการ  
เป็นแกนน า 
ในการน าความรู้
และประสบการณ์
ท่ีได้รับไปใช้ใน
การด ารงชีวิต
และการประกอบ
วิชาชีพ 

๓.๑.๕ โครงการเสริมสร้างการ
ด าเนินงานเพื่อยกระดับผล
การประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใส (ITA) ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
เพื่อเทิดทูนสถาบันชาติ  
ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
ประจ าปีงบประมาณ 2565
กิจกรรมสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือ จัดกิจกรรมปลูกฝัง
จิตส านึก เทิดทูนสถาบันชาติ 

เพื่อสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือในการสนับสนุนหรือ
ร่วมจัดกิจกรรมเทิดทูน
สถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ ระหว่าง
หน่วยงาน องค์กรท้ังภายใน
ภายนอก 

ศธจ. 
นครศรี 

ธรรมราช 
(ศธภ.๕) 

๑,๐๐๐ คน ผู้เข้าร่วมมีความรู้ 
ความ เข้าใจการ
ส่งเสริมคุณธรรม 
และความโปร่งใส 
(ITA) ตามหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง   
เพื่อเทิดทูนสถาบัน
ชาติ  ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์ 

- -     



๑๖๑ 
 

ยุทธศาสตร์/โครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ 
หน่วยงาน 

ที่รับผดิชอบ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ที่ใช ้
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

ผลลพัธ ์
เชิงปริมาณ 

ผลลพัธ ์
เชิงคณุภาพ 

งบของ 
หน่วยงาน 

งบอืน่ๆ ไตรมาส ๑   
(ต.ค.-ธ.ค. 

๖4) 

ไตรมาส ๒  
(ม.ค.-มี.ค. 

๖5) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย. 

๖5) 

ไตรมาส ๔  
(ก.ค.-ก.ย. 

๖5) 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
ระหว่างหน่วยงาน องค์กร 
ท้ังภายในภายนอกตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
เพื่อเทิดทูนสถาบันชาติ 
ศาสนา และพระมหากษัตริย ์

 
 
๓.๑.๖ โครงการฝึกอบรมลูกเสือ 

เนตรนารี จราจร 
1. เพื่อให้ลูกเสือ เนตรนารี 

สามารถน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้อย่าง
ปลอดภัยและมีความสุข 

2. เพื่อให้ลูกเสือ เนตรนารี  
มีทักษะการใช้สัญญาณมือ 
สัญญาณนกหวีดในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีอ านวยความ
ปลอดภัยด้านการจราจร 

3. เพื่อให้ลูกเสือ เนตรนารี 
จัดต้ังเครือข่ายการบ าเพ็ญ
ประโยชน์ช่วยเหลือสังคม
ด้านการจราจรของลูกเสือ
ในสถานศึกษาของตนเอง 

ศธจ.
ปราจีนบุรี 
(ศธภ.๙) 

ลูกเสือ เนตรนาร ี
และคณะกรรมการ/
วิทยากร จ านวน 
100 คน 

1. ลูกเสือ เนตรนาร ี
มีความรู้ ความ
เข้าใจในเร่ือง
กฎหมายจราจร 
การใช้รถใช้ถนน
อย่างปลอดภัย 
สามารถน าไปใช้
ในชีวิตประจ าวัน
ได้อย่างปลอดภัย  

2. ลูกเสือ เนตรนาร ี
มีทักษะการใช้
สัญญาณมือ 
สัญญาณนกหวีด 
ในการปฏิบัติ

100,000 -     



๑๖๒ 
 

ยุทธศาสตร์/โครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ 
หน่วยงาน 

ที่รับผดิชอบ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ที่ใช ้
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

ผลลพัธ ์
เชิงปริมาณ 

ผลลพัธ ์
เชิงคณุภาพ 

งบของ 
หน่วยงาน 

งบอืน่ๆ ไตรมาส ๑   
(ต.ค.-ธ.ค. 

๖4) 

ไตรมาส ๒  
(ม.ค.-มี.ค. 

๖5) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย. 

๖5) 

ไตรมาส ๔  
(ก.ค.-ก.ย. 

๖5) 
หน้าท่ีอ านวย
ความปลอดภัย
ด้านการจราจร
ในสถานศึกษา
ของตนเอง 

๓.๑.๗ โครงการสร้างเสริมแกนน า
ส่งเสริมความประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษา 

1. เพื่อสร้างแกนน านักเรียน 
นักศึกษา ในการเป็น
แบบอย่างที่ดีในด้านความ
ประพฤติท่ีเหมาะสม 

2. เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม
ของนักเรียน นักศึกษา  
ในการด าเนินงานส่งเสริม
ความประพฤตินักเรียน 
นักศึกษา และการเผยแพร่ 
ขยายผลองค์ความรู้
ดังกล่าว แก่เพื่อนร่วม
สถานศึกษาให้เป็นรูปธรรม
และมีประสิทธิภาพ 

ศธจ.
ปราจีนบุรี 
(ศธภ.๙) 

จ านวนนักเรียน
และนักศึกษา 
ท่ีเข้าร่วมโครงการ 
ผ่านเกณฑ ์
การประเมิน  
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 

ระดับ
ความส าเร็จใน
การน าความรู้ 
ท่ีได้รับไปใช้ใน
การขยายผลใน
การสร้างแกนน า
เพื่อส่งเสริมความ
ประพฤตินักเรียน
และนักศึกษา 
ในสถานศึกษาได้
อย่างเป็นรูปธรรม
และมี
ประสิทธิภาพ 
 

236,000 -     

๓.๑.๘ โครงการขับเคลื่อนประมวล
จริยธรรมข้าราชการพลเรือน 
ขาราชการครูและบุคลากร

เพื่อประชาสัมพันธเผยแพร
ประมวลจริยธรรมข้าราชการ
พลเรือน ชาราชการครูและ

ศธภ.๑๐  ชาราชการ 
บุคลากรใน
หน่วยงานในสังกัด

๕๐๐,๐๐๐ -     



๑๖๓ 
 

ยุทธศาสตร์/โครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ 
หน่วยงาน 

ที่รับผดิชอบ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ที่ใช ้
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

ผลลพัธ ์
เชิงปริมาณ 

ผลลพัธ ์
เชิงคณุภาพ 

งบของ 
หน่วยงาน 

งบอืน่ๆ ไตรมาส ๑   
(ต.ค.-ธ.ค. 

๖4) 

ไตรมาส ๒  
(ม.ค.-มี.ค. 

๖5) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย. 

๖5) 

ไตรมาส ๔  
(ก.ค.-ก.ย. 

๖5) 
ทางการศึกษา                
๑) กิจกรรมประชาสัมพันธ
เผยแพรประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือน                                            
๒) กิจกรรมประชาสัมพันธ
เผยแพรประมวลจริยธรรม 
ขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

บุคลากรทางการศึกษาให้ 
ข้าราชการ บุคลากรใน
หน่วยงานในสังกัดและใน
ก ากับกระทรวงศึกษาธิการ 
รับทราบและถือปฏิบัติ 

และในก ากับ
กระทรวงศึกษาธิการ 
มีความเข้าใจ
ประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือน 
ชาราชการครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา สามารถ
น าไปเผยแพร่
ประชาสัมพันธตอไป 

๓.๑.๙  โครงการสร้างเสริมแกนน า
ส่งเสริมความประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษา 

ให้ความรู้และสร้างเสริมความ
ประพฤตินักเรียนและ
นักศึกษา 

ศธจ.
มุกดาหาร 
(ศธภ.๑๑) 

จ านวน
กลุ่มเปูาหมาย 
๕๐ คน 

 236,000 -     

๓.๑.๑๐ โครงการขับเคลื่อนการส่งเสริม
คุณธรรม และจริยธรรมใน
การด าเนินงานให้เข้มแข็ง 
ของส านักงานศึกษาธิการ 
ภาค 12 ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 

1. เพื่อส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม และหลักธรรม 
ทางพระพุทธศาสนา  
ให้กับข้าราชการ และ 
เพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน ในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและการท างาน
ให้มีคุณลักษณะเป็น
ข้าราชการยุคใหม่ท่ีมี

ศธภ.12 บุคลากรในสังกัด
ส านักงาน
ศึกษาธิการ 
ภาค 12  
ร้อยละ 80  
เข้าร่วมโครงการ 

1.ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ  
(ร้อยละ 80)  

2.ระดับความส าเร็จ
ของการ
ด าเนินงาน
ขับเคลื่อนการ

- 45,600     



๑๖๔ 
 

ยุทธศาสตร์/โครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ 
หน่วยงาน 

ที่รับผดิชอบ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ที่ใช ้
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

ผลลพัธ ์
เชิงปริมาณ 

ผลลพัธ ์
เชิงคณุภาพ 

งบของ 
หน่วยงาน 

งบอืน่ๆ ไตรมาส ๑   
(ต.ค.-ธ.ค. 

๖4) 

ไตรมาส ๒  
(ม.ค.-มี.ค. 

๖5) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย. 

๖5) 

ไตรมาส ๔  
(ก.ค.-ก.ย. 

๖5) 
คุณธรรม จริยธรรม  

2. เพื่อสร้างความเข้มแข็งใน
การท างาน ด้านการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรมใน
ส านักงานศึกษาธิการภาค 12  

3. เพื่อสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือในการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม 

ส่งเสริมคุณธรรม 
และจริยธรรมใน
การด าเนินงาน
ให้เข้มแข็งของ
ส านักงาน
ศึกษาธิการ 
ภาค 12 
ประจ าปี
งบประมาณ 
พ.ศ. 2565  

3.บุคลากร 
มีความรู้ความ
เข้าใจในเร่ือง
คุณธรรม 
จริยธรรม และ
หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา 
และเพิ่ม
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 
ในการพัฒนา
คุณภาพชีวิต



๑๖๕ 
 

ยุทธศาสตร์/โครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ 
หน่วยงาน 

ที่รับผดิชอบ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ที่ใช ้
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

ผลลพัธ ์
เชิงปริมาณ 

ผลลพัธ ์
เชิงคณุภาพ 

งบของ 
หน่วยงาน 

งบอืน่ๆ ไตรมาส ๑   
(ต.ค.-ธ.ค. 

๖4) 

ไตรมาส ๒  
(ม.ค.-มี.ค. 

๖5) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย. 

๖5) 

ไตรมาส ๔  
(ก.ค.-ก.ย. 

๖5) 
และการท างาน
ให้มีคุณลักษณะ
เป็นข้าราชการ
ยุคใหม่ท่ีมี
คุณธรรม 
จริยธรรม 

๓.๑.๑๑ โครงการ ศธ. จิตอาสา
บ าเพ็ญประโยชน์จังหวัด
สุรินทร์ 

1. เพื่อน้อมร าลึกในพระมหา
กรุณาธิคุณของพระบาท 
สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร 

2. เพื่อปลูกฝัง ขัดเกลาจิตใจ 
และสร้างจิตส านึกที่ดีใน 
ด้านความสามัคคี ความมี
ระเบียบ วินัย ความ
เอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่ การแบ่งปัน 
และการช่วยเหลือผู้อื่นโดย 
ไม่หวังผลหรือผลประโยชน์
ตอบแทนให้กับลูกเสือ  
เนตรนารี  ยุวกาชาด  
ผู้บ าเพ็ญประโยชน์  
นักศึกษาวิชาทหาร 

ศธจ.สุรินทร์ 
(ศธภ.๑๓) 

ลูกเสือ เนตรนารี 
ยุวกาชาด  
ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ 
นักศึกษาวิชาทหาร 
และบุคลากรของ
กระทรวงศึกษาธิการ
ในจังหวัดสุรินทร์  
จ านวน 1,500 คน 
 
 
 

ลูกเสือ เนตรนารี 
ยุวกาชาด ผู้บ าเพ็ญ
ประโยชน์ 
นักศึกษาวิชาทหาร
และบุคลากรของ
กระทรวงศึกษาธิการ 
มีจิตส านึกที่ดีใน
การมุ่งกระท า
ประโยชน์ต่อ
ส่วนรวม และและ
การช่วยเหลือผู้อื่น
โดยไม่หวังผลหรือ
ผลประโยชน์ตอบแทน 

- 23,500     



๑๖๖ 
 

ยุทธศาสตร์/โครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ 
หน่วยงาน 

ที่รับผดิชอบ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ที่ใช ้
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

ผลลพัธ ์
เชิงปริมาณ 

ผลลพัธ ์
เชิงคณุภาพ 

งบของ 
หน่วยงาน 

งบอืน่ๆ ไตรมาส ๑   
(ต.ค.-ธ.ค. 

๖4) 

ไตรมาส ๒  
(ม.ค.-มี.ค. 

๖5) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย. 

๖5) 

ไตรมาส ๔  
(ก.ค.-ก.ย. 

๖5) 
ข้าราชการและบุคลากรของ 
กระทรวงศึกษาธิการ รวมไป
ถึงสร้างสัมพันธภาพท่ีดีกับ
หน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
ชุมชนและสังคม   

3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
มีจิตอาสา จิตสาธารณะ 
ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
ในการช่วยเหลือครอบครัว 
และพัฒนาชุมชน สังคม 
ให้สะอาด เรียบร้อย น่าอยู่
อาศัย และอยู่ร่วมกัน 
อย่างสงบสุข ภาคภูมิใจ 

๓.๑.๑๒ โครงการส่งเสริมศักยภาพ
การตรวจ ติดตามความ
ประพฤตินักเรียนและ
นักศึกษาจังหวัดสุรินทร์ 
ประจ าปี 2565 

1. เพื่อเฝูาระวังสถานการณ์
ปัญหาความประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษา  
รับแจ้งเหตุจากศูนย์เสมารักษ์
กระทรวงศึกษาธิการ และ
สายด่วน 1579 พร้อมท้ัง
ด าเนินการแก้ไข  

2. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน  
ประสานงานกับ

ศธจ.สุรินทร์ 
(ศธภ.๑๓) 

มีการตรวจ
ติดตาม ดูแล 
ช่วยเหลือและ
เฝูาระวังความ
ประพฤติ ตลอดจน
คุ้มครองสิทธิของ
นักเรียนและ
นักศึกษาในพื้นท่ี
จังหวัดสุรินทร์ 

นักเรียนและ
นักศึกษาในพื้นท่ี
ได้รับการดูแล 
คุ้มครอง ปูองกัน  
แก้ไขปัญหาและ
ส่งเสริมความ
ประพฤติให้มี
ความประพฤติ
เหมาะสมกับ

30,000 -     



๑๖๗ 
 

ยุทธศาสตร์/โครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ 
หน่วยงาน 

ที่รับผดิชอบ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ที่ใช ้
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

ผลลพัธ ์
เชิงปริมาณ 

ผลลพัธ ์
เชิงคณุภาพ 

งบของ 
หน่วยงาน 

งบอืน่ๆ ไตรมาส ๑   
(ต.ค.-ธ.ค. 

๖4) 

ไตรมาส ๒  
(ม.ค.-มี.ค. 

๖5) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย. 

๖5) 

ไตรมาส ๔  
(ก.ค.-ก.ย. 

๖5) 
สถานศึกษาและหน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้องในการปูองกัน 
แก้ไขปัญหาความประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษา  
ตลอดจนคุ้มครองสิทธิของ
นักเรียนและนักศึกษาใน
จังหวัดสุรินทร์ 

3. เพื่อปฏิบัติงานส่งเสริมและ
คุ้มครองความประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษา  
ร่วมกับหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการในพื้นท่ี 
เครือข่าย องค์กรภาครัฐและ
ภาคเอกชนตลอดจนหน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้องในพื้นท่ี 

4. เพื่อประสาน ตรวจสอบ 
ติดตามบริการให้ค าปรึกษา
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนและ
นักศึกษา ตลอดจน
สถานศึกษา ท่ีประสบเหตุ
ภัยพิบัติ ภัยธรรมชาติและ
สถานการณ์ฉุกเฉิน 

จ านวน 15 ครั้ง 
 

สภาพและวัย 
พร้อมท้ังได้รับ
ความรู้ ความเข้าใจ
ถึงบทบาทหน้าท่ี
ของตนเอง 
ปฏิบัติตาม
กฎระเบียบของ
กระทรวงศึกษา  
และข้อบังคับ
ของสถานศึกษา  
ตลอดจนมีการ
ดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
นักศึกษาและ
สถานศึกษาใน
สถานการณ์
ฉุกเฉินในพื้นท่ี
จังหวัดสุรินทร์ได้ 



๑๖๘ 
 

ยุทธศาสตร์/โครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ 
หน่วยงาน 

ที่รับผดิชอบ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ที่ใช ้
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

ผลลพัธ ์
เชิงปริมาณ 

ผลลพัธ ์
เชิงคณุภาพ 

งบของ 
หน่วยงาน 

งบอืน่ๆ ไตรมาส ๑   
(ต.ค.-ธ.ค. 

๖4) 

ไตรมาส ๒  
(ม.ค.-มี.ค. 

๖5) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย. 

๖5) 

ไตรมาส ๔  
(ก.ค.-ก.ย. 

๖5) 
5. เพื่อศึกษา วิเคราะห์ 

ติดตามและประเมินผล 
การปฏิบัติงานการส่งเสริม
ความประพฤตินักเรียนและ
นักศึกษาของเครือข่ายศูนย์
เสมารักษ์ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด 

๓.๑.๑๓ โครงการเสริมสร้างกลไก
การพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม และความโปร่งใส 
เพื่อปูองกันการทุจริต ให้กับ
บุคลากรของหน่วยงาน 
และศธจ.ท่ีอยู่ในเขตพื้นท่ี
รับผิดชอบของ ศธภ.14 
ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 

เพื่อสร้างกลไก  สร้างความรู้ 
ความเข้าใจแนวทางการ
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
สร้างภูมิคุ้มกันการปูองกัน 
การทุจริตและความโปร่งใส 
ในการด าเนินงานของหน่วยงาน 
และศธจ.ท่ีอยู่ในเขตพื้นท่ี 
รับผิดชอบของ ศธภ.14 

ศธภ.๑๔ บุคลากรศธภ.14 
และบุคลากร 
ศธจ.และท่ี
เกี่ยวข้อง 
เข้าร่วมโครงการ 
ร้อยละ 80 

1.ร้อยละความ 
พึงพอใจผู้เข้าร่วม
โครงการ 
ร้อยละ 80  

2.ค่าคะแนนของ
การประเมิน
คุณธรรมและ
ความโปร่งใสใน
การด าเนินงาน
ของส านักงาน
ศึกษาธิการภาค 
14 และศธจ. 
ในเขตพื้นท่ี
รับผิดชอบ  
สูงกว่า 

- ๔๑๓,๘๐๐     



๑๖๙ 
 

ยุทธศาสตร์/โครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ 
หน่วยงาน 

ที่รับผดิชอบ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ที่ใช ้
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

ผลลพัธ ์
เชิงปริมาณ 

ผลลพัธ ์
เชิงคณุภาพ 

งบของ 
หน่วยงาน 

งบอืน่ๆ ไตรมาส ๑   
(ต.ค.-ธ.ค. 

๖4) 

ไตรมาส ๒  
(ม.ค.-มี.ค. 

๖5) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย. 

๖5) 

ไตรมาส ๔  
(ก.ค.-ก.ย. 

๖5) 
ร้อยละ 80 

๓.๑.๑๔ โครงการ ศธ.จิตอาสา
บ าเพ็ญประโยชน์ 

เพื่อน้อมร าลึกในพระมหา
กรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพล 
อดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร 
เพื่อปลูกฝังจิตส านึกที่ดีให้กับ
ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด  
ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ นักศึกษา
วิชาทหารและบุคลากร
กระทรวงศึกษาธิการ 
มีจิตอาสา จิตสาธารณะ 
บ าเพ็ญประโยชน์ ช่วยเหลือ
สังคมให้สะอาดเรียบร้อย และ
อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข 

ศธจ.ยโสธร 
(ศธภ.๑๔) 

ลูกเสือ เนตรนารี 
ยุวกาชาด ผู้บ าเพ็ญ
ประโยชน์นักศึกษา
วิชาทหาร และ
บุคลากรของ
กระทรวงศึกษาธิการ 
จ านวน 1,500 คน 

ลูกเสือ เนตรนารี 
ยุวกาชาด ผู้บ าเพ็ญ
ประโยชน์นักศึกษา
วิชาทหาร และ
บุคลากรของ
กระทรวงศึกษาธิการ 
มีจิตส านึกที่ดีใน
การมุ่งกระท า
ประโยชน์ต่อ
ส่วนรวมและ 
มีความรับผิดชอบ
ต่อสังคม 

- ๒๓,๕๐๐     

๓.๑.๑๕ กิจกรรมท าบุญตักบาตร 
ย้อนยุควิถึถ่ิน วิถีไทย  
ถนนคนเดินยโสธร เมืองเก่า
บ้านสิ่งห์ท่า 

เพื่อสืบสานวัฒนธรรม 
ประเพณีอันดีงามของชาว
พุทธศาสนิกชร และร่วมการ
เสริมความเข้มแข็งให้ท้องถ่ิน
ในการขับเคลื่อนการส่งเสริม
คุณธรรม 

ศธจ.ยโสธร 
(ศธภ.๑๔) 

บุคลากรใน
ส านักงาน  
ศธจ.ยโสธรทุกคน 

บุคลากรใน
ส านักงาน  
ศธจ.ยโสธรทุกคน 
ได้รับความสุข  
มีความเลื่อมใส
ศรัทธาในการ
ท าบญุ สร้าง
คุณธรรมของ 

- -     



๑๗๐ 
 

ยุทธศาสตร์/โครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ 
หน่วยงาน 

ที่รับผดิชอบ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ที่ใช ้
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

ผลลพัธ ์
เชิงปริมาณ 

ผลลพัธ ์
เชิงคณุภาพ 

งบของ 
หน่วยงาน 

งบอืน่ๆ ไตรมาส ๑   
(ต.ค.-ธ.ค. 

๖4) 

ไตรมาส ๒  
(ม.ค.-มี.ค. 

๖5) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย. 

๖5) 

ไตรมาส ๔  
(ก.ค.-ก.ย. 

๖5) 
การเป็นผู้ให ้
แก่สังคมโดยรวม 

๓.๑.๑๖ กิจกรรมหน่วยแพทย์อาสา
สมเด็จพระศรีนครินทรา 
บรมราชชนนี (พอ.สว.) 

เพื่อให้บริการด้านการศึกษา
แก่ประชาชนในพื้นท่ีห่างไกล 
และส่งเสริมการอ่านให้แก่
ประชาชนในพื้นท่ีจังหวัดยโสธร 

ศธจ.ยโสธร 
(ศธภ.๑๔) 

ประชาชนทุกช่วงวัย
ในพื้นท่ีจังหวัด
ยโสธร 

ประชาชนทุกช่วงวัย
ในพื้นท่ีจังหวัด
ยโสธรได้รับการ
บริการทาง
การศึกษา 

- -     

3.1.1๗ โครงการ ศธ. จิตอาสา
บ าเพ็ญประโยชน์ 

1. เพื่อน้อมร าลึกในพระมหา
กรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอ
ดุลยเดชมหาราช บรมนาถ
บพิตร 

2. เพื่อปลูกฝังและสร้าง
จิตส านึกที่ดีกับลูกเสือ  
เนตรนารี ยุวกาชาด  
ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ นักศึกษา
วิชาทหารและบุคลากรของ
กระทรวงศึกษาธิการ รวมไปถึง
สร้างความสัมพันธ ์
ด้านสังคม และเป็นการ 
ขัดเกลาทางด้านจิตใจ 

ศธจ.
อุบลราชธานี 
(ศธภ.14) 

ลูกเสือ เนตรนารี 
ยุวกาชาด  
ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ 
นักศึกษาวิชาทหาร
และบุคลากรของ
กระทรวงศึกษาธิการ 
จ านวน 1,500 คน 

ลูกเสือ เนตรนารี 
ยุวกาชาด  
ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ 
นักศึกษาวิชาทหาร
และบุคลากรของ
กระทรวงศึกษาธิการ 
มีจิตอาสาและ
จิตส านึกที่ดีในการ
มุ่งกระท า
ประโยชน์ต่อ
ส่วนรวมและ 
มีความรับผิดชอบ
ต่อสังคม ท าให้
ชุมชนและสังคม 
มีความสงบสุขและ

- 23,500     



๑๗๑ 
 

ยุทธศาสตร์/โครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ 
หน่วยงาน 

ที่รับผดิชอบ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ที่ใช ้
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

ผลลพัธ ์
เชิงปริมาณ 

ผลลพัธ ์
เชิงคณุภาพ 

งบของ 
หน่วยงาน 

งบอืน่ๆ ไตรมาส ๑   
(ต.ค.-ธ.ค. 

๖4) 

ไตรมาส ๒  
(ม.ค.-มี.ค. 

๖5) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย. 

๖5) 

ไตรมาส ๔  
(ก.ค.-ก.ย. 

๖5) 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้รู้คุณค่า
ของการแบ่งปัน และการ
ช่วยเหลือผู้อื่น 

3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
มีจิตสาธารณะและใช้เวลาว่าง
ให้เป็นประโยชน์ 

เป็นระเบียบ
เรียบร้อย 

๓.๑.๑๘ โครงการสร้างและส่งเสริม
ความเป็นพลเมืองดีตามรอย
พระยุคลบาทด้านการศึกษา
สู่การปฏิบัติ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 

๑ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ศึกษา
เรียนรู้พระราชกรณียกิจของ
บูรพกษัตริย์ไทยและพระ
มหากรุณาธิคุณท่ีมีต่อ
ประชาชนคนไทย 

๒. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียน  
มีเจตคติท่ีดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ และ
บ้านเมือง มีโอกาสท า
หน้าท่ีเป็นพลเมืองดี  
มีพื้นฐานชีวิตท่ีมั่งคงและ 
มีคุณธรรม 

๓. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียน  
ได้เรียนรู้นวัตวิถีของ
ท้องถ่ินและชุมชน  
มีจิตส านึกรักและภูมิใจใน

ศธจ.เชียงราย 
(ศธภ.๑๖) 

ผู้เข้าร่วม
โครงการ  
๓๐๐ คน 

ผู้เข้าร่วมโครงการ
ร้อยละ ๑๐๐  
ได้เรียนรู้พระราช
กรณียกิจของ
พระราชวงจักรี  
มีเจตคติท่ีดีต่อ
บ้านเมืองได้
เรียนรู้นวัตวิถี
ของท้องถ่ินและ
ชุมชน มีจิตส านึก
รักและภูมิใจใน
ท้องถ่ินและ
ชุมชนของ 

๑๖๐,๐๐๐ -     



๑๗๒ 
 

ยุทธศาสตร์/โครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ 
หน่วยงาน 

ที่รับผดิชอบ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ที่ใช ้
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

ผลลพัธ ์
เชิงปริมาณ 

ผลลพัธ ์
เชิงคณุภาพ 

งบของ 
หน่วยงาน 

งบอืน่ๆ ไตรมาส ๑   
(ต.ค.-ธ.ค. 

๖4) 

ไตรมาส ๒  
(ม.ค.-มี.ค. 

๖5) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย. 

๖5) 

ไตรมาส ๔  
(ก.ค.-ก.ย. 

๖5) 
ท้องถ่ินและชุมชนของตนเอง 

 
 

3.2 กลยุทธ์ ๒ สร้างระบบบริหารจัดการภาคเีครือขา่ยและแหลง่เรียนรู้ทีเ่อือ้ตอ่การส่งเสริมคณุธรรม  (๗ หน่วยงาน/๗ โครงการ-กิจกรรม) 

๓.๒.๑ โครงการสนับสนุนการ
ด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียนในโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช อันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี
ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ 
ปีงบประมาณ ๒๕๖5 

1. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการ
ขับเคลื่อนการด าเนินงาน 
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมาร ีของสถานศึกษา  
ในระดับจังหวัด  

2. เพื่อขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียนในโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช อันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ของสถานศึกษาใน
ระดับพื้นท่ีตามแผนแม่บท 
อพ.สธ. ระยะ 5 ปีท่ีเจ็ด 

ศธภ.๓ รายงานสรุปผล
การขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานสวน
พฤกษศาสตร์ 
ในโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจาก 
พระราชด าริฯ  
ในพื้นท่ีรับผิดชอบ 
ศธภ.3 

๑. สถานศึกษา  
มีความรู้ ความ
เข้าใจ 
ในการด าเนินงาน
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช
อันเน่ืองมาจาก 
พระราชด าริฯ 
ในระดับจังหวัด
และเข้าร่วม
โครงการ  

๒. เสริมสร้าง
สนับสนุนให้เกิด
เครือข่ายในการ
ด าเนินงาน 
สวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียนใน
โครงการอนุรักษ์

7,000 -     



๑๗๓ 
 

ยุทธศาสตร์/โครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ 
หน่วยงาน 

ที่รับผดิชอบ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ที่ใช ้
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

ผลลพัธ ์
เชิงปริมาณ 

ผลลพัธ ์
เชิงคณุภาพ 

งบของ 
หน่วยงาน 

งบอืน่ๆ ไตรมาส ๑   
(ต.ค.-ธ.ค. 

๖4) 

ไตรมาส ๒  
(ม.ค.-มี.ค. 

๖5) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย. 

๖5) 

ไตรมาส ๔  
(ก.ค.-ก.ย. 

๖5) 
(ตุลาคม 2564 - กันยายน 
2569) 

3. เพื่อสร้างเครือข่ายในการ
ด าเนินงานงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียนใน
โครงการอนุรักษ์ พันธุกรรม
พืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริฯ ในระดับจังหวัด 

พันธุกรรมพืช 
ในระดับภาค
และระดับจังหวัด 

 
 
 

3.2.2 โครงการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity and 
Transparency 
Assessment: ITA) 

เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของ
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง 
รวมท้ังการปูองกันและต่อต้าน
การทุจริตในหน่วยงาน 

ศธจ.ตรัง 
(ศธภ.6) 

 

บุคลากรท้ังหมด 
36 คน 

บุคลากรปฏิบัติงาน
ในกรอบการ
ประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใส
ในการด าเนินงาน
ของหน่วยงาน
ภาครัฐ 

40,000 -     

๓.๒.๓ โครงการการประเมิน
สถานศึกษาพอเพียงเป็น 
ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงด้าน
การศึกษาในพื้นท่ีรับผิดชอบ
ของส านักงานศึกษาธิการ 
ภาค 7 

1. เพื่อด าเนินการประเมิน
สถานศึกษาพอเพียงเป็น
ศูนย์การเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงด้านการศึกษา  
ในพื้นท่ีรับผิดชอบของ
ส านักงานศึกษาธิการ 

ศธภ.7 1. สถานศึกษา
พอเพียงท่ีผ่าน
การคัดกรอง
ข้อมูลในเบื้องต้น
ท่ีได้รับการ
ประเมินเป็น
ศูนย์การเรียนรู้

1. สถานศึกษา
พอเพียงได้รับ 
การประเมิน 
มีคุณภาพ
เหมาะสมในการ
เป็นศูนย์การ
เรียนรูต้ามหลัก

- งบประมาณ
จากก ารบู ร
ณาการจาก 
สป.ศธ. 

    



๑๗๔ 
 

ยุทธศาสตร์/โครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ 
หน่วยงาน 

ที่รับผดิชอบ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ที่ใช ้
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

ผลลพัธ ์
เชิงปริมาณ 

ผลลพัธ ์
เชิงคณุภาพ 

งบของ 
หน่วยงาน 

งบอืน่ๆ ไตรมาส ๑   
(ต.ค.-ธ.ค. 

๖4) 

ไตรมาส ๒  
(ม.ค.-มี.ค. 

๖5) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย. 

๖5) 

ไตรมาส ๔  
(ก.ค.-ก.ย. 

๖5) 
ภาค 7 

2. เพื่อด าเนินการติดตาม
สถานศึกษาพอเพียงเป็น
ศูนย์การเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงด้านการศึกษา  
ในพื้นท่ีรับผิดชอบของ
ส านักงานศึกษาธิการ 
ภาค 7 

ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียงด้าน
การศึกษาใน
พื้นท่ีรับผิดชอบ
ของส านักงาน
ศึกษาธิการ 
ภาค 7 จ านวน 
6 แห่ง  

2. จ านวนการ
ติดตาม
สถานศึกษา
พอเพียงเป็น
ศูนย์การเรียนรู้
ตามหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียงด้าน
การศึกษาใน
พื้นท่ีรับผิดชอบ
ของส านักงาน
ศึกษาธิการ 

ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียงด้าน
การศึกษาตาม
หลักเกณฑ ์
ท่ีวางไว้ 3 ด้าน 
8 ตัวบ่งช้ี 

2. สถานศึกษา
พอเพียงท่ีผ่าน
การประเมินมี
ศักยภาพเป็น
แบบอย่างและ
เป็นพี่เลี้ยงให้กับ
สถานศึกษาอื่นๆ 
ร้อยละ 100 

3. สถานศึกษา 
ท่ีได้รับการ
ประเมินมี
ความพึงพอใจ
รูปแบบและ
วิธีการประเมิน
โดยไม่มีข้อ



๑๗๕ 
 

ยุทธศาสตร์/โครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ 
หน่วยงาน 

ที่รับผดิชอบ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ที่ใช ้
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

ผลลพัธ ์
เชิงปริมาณ 

ผลลพัธ ์
เชิงคณุภาพ 

งบของ 
หน่วยงาน 

งบอืน่ๆ ไตรมาส ๑   
(ต.ค.-ธ.ค. 

๖4) 

ไตรมาส ๒  
(ม.ค.-มี.ค. 

๖5) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย. 

๖5) 

ไตรมาส ๔  
(ก.ค.-ก.ย. 

๖5) 
ภาค 7 จ านวน 
6 ครัง้ 

ร้องเรียน 
4. การติดตาม

สถานศึกษา
พอเพียงเป็น
ศูนย์การ
เรียนรู้ตาม
หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียงด้าน
การศึกษา
อย่างต่อเน่ือง 
ทุกไตรมาส 

๓.๒.๔ โครงการ “ครูฯ ไทยไร้ทุจริต” 1. เพื่อสร้างความตระหนัก 
และความเข้าใจ ต่อปัญหา
คอรัปช่ัน ท่ีมีผลกระทบต่อ
การพัฒนาประเทศ 

2. เพื่อสร้างคุณค่าและ
ศักด์ิศรีในความเป็น
ข้าราชการท่ีดี 

3. เพื่อสร้างวิสัยทัศน์การ
พัฒนาองค์กรตามภารกิจ 
ท่ีรับผิดชอบด้วยความ

ศธจ.
หนองบัวล าภู 
(ศธภ.๑๐) 

 

ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
จ านวน 100 คน 

1. เพื่อให้
ข้าราชการครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา 
ลูกจ้าง  
ครูอัตราจ้าง 
ในสถานศึกษา 
และบุคลากร
ทางการศึกษา
ในจังหวัด

- ๑๐๐,๐๐๐     



๑๗๖ 
 

ยุทธศาสตร์/โครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ 
หน่วยงาน 

ที่รับผดิชอบ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ที่ใช ้
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

ผลลพัธ ์
เชิงปริมาณ 

ผลลพัธ ์
เชิงคณุภาพ 

งบของ 
หน่วยงาน 

งบอืน่ๆ ไตรมาส ๑   
(ต.ค.-ธ.ค. 

๖4) 

ไตรมาส ๒  
(ม.ค.-มี.ค. 

๖5) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย. 

๖5) 

ไตรมาส ๔  
(ก.ค.-ก.ย. 

๖5) 
ซื่อสัตย์สุจริต 

4. เพื่อพัฒนาบุคลากรและ
ผู้บริหารสถานศึกษาใน
จังหวัดหนองบัวล าภูให้เป็น
ผู้มีคุณธรรมจริยธรรม 
น าไปสู่การเป็นบุคคลท่ีมี
คุณภาพท างานด้วยความ
สุจริตและเป็นมืออาชีพ 

หนองบัวล าภู  
มีความตระหนัก
และมีจิตส านึก
เพื่อปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมให้ยึด
มั่นความซื่อสัตย์
สุจริต ต่อต้าน
การโกงและ
ปฏิบัติหน้าท่ี 
โดยยึดหลัก 
ธรรมมาภิบาล 

2. เพื่อให้
ข้าราชการครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา 
ลูกจ้าง  
ครูอัตราจ้างใน
สถานศึกษาและ
บุคลากร
ทางการศึกษา
ในจังหวัด
หนองบัวล าภู 



๑๗๗ 
 

ยุทธศาสตร์/โครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ 
หน่วยงาน 

ที่รับผดิชอบ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ที่ใช ้
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

ผลลพัธ ์
เชิงปริมาณ 

ผลลพัธ ์
เชิงคณุภาพ 

งบของ 
หน่วยงาน 

งบอืน่ๆ ไตรมาส ๑   
(ต.ค.-ธ.ค. 

๖4) 

ไตรมาส ๒  
(ม.ค.-มี.ค. 

๖5) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย. 

๖5) 

ไตรมาส ๔  
(ก.ค.-ก.ย. 

๖5) 
ตระหนักถึง
คุณค่าและ
ศักด์ิศรีในความ
เป็นข้าราชการ 
ท่ีดี 

3. เพื่อให้
ข้าราชการครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา 
ลูกจ้าง  
ครูอัตราจ้าง 
ในสถานศึกษา
และบุคลากร
ทางการศึกษา
ในจังหวัด
หนองบัวล าภู  
มีวิสัยทัศน์การ
พัฒนาองค์กร
ตามภารกิจ 
ท่ีรับผิดชอบ
ด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต 



๑๗๘ 
 

ยุทธศาสตร์/โครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ 
หน่วยงาน 

ที่รับผดิชอบ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ที่ใช ้
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

ผลลพัธ ์
เชิงปริมาณ 

ผลลพัธ ์
เชิงคณุภาพ 

งบของ 
หน่วยงาน 

งบอืน่ๆ ไตรมาส ๑   
(ต.ค.-ธ.ค. 

๖4) 

ไตรมาส ๒  
(ม.ค.-มี.ค. 

๖5) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย. 

๖5) 

ไตรมาส ๔  
(ก.ค.-ก.ย. 

๖5) 
4. ข้าราชการครู

และบุคลากร
ทางการศึกษา 
ลูกจ้าง  
ครูอัตราจ้าง 
ในสถานศึกษา
และบุคลากร
ทางการศึกษา
ในจังหวัด
หนองบัวล าภู
ได้รับการ
พัฒนาให้เป็น
ผู้มีคุณธรรม
จรยิธรรม 
น าไปสู่การ
เป็นบุคคลท่ีมี
คุณภาพ
ท างานด้วย
ความสุจริต
และเป็น 
มืออาชีพ 

๓.๒.๕ โครงการประเมินสถานศึกษา เพื่อด าเนินการขับเคลื่อน ศธจ.ยโสธร สถานศึกษาทุก สถานศึกษา 20,000 -     



๑๗๙ 
 

ยุทธศาสตร์/โครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ 
หน่วยงาน 

ที่รับผดิชอบ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ที่ใช ้
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

ผลลพัธ ์
เชิงปริมาณ 

ผลลพัธ ์
เชิงคณุภาพ 

งบของ 
หน่วยงาน 

งบอืน่ๆ ไตรมาส ๑   
(ต.ค.-ธ.ค. 

๖4) 

ไตรมาส ๒  
(ม.ค.-มี.ค. 

๖5) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย. 

๖5) 

ไตรมาส ๔  
(ก.ค.-ก.ย. 

๖5) 
พอเพียงและศูนย์การเรียนรู้
ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

สถานศึกษาพอเพียงและ 
การประเมินสถานศึกษาพอเพียง 
ภาคการศึกษาระดับจังหวัด 

(ศธภ.๑๔) สังกัดทุกระดับ 
ในจังหวัดยโสธร 
ท่ีสมัครเข้ารับ 
การประเมินผ่าน
ตามเกณฑ์ 100 % 

ท่ีผ่านเกณฑ์การ
ประเมินท าให้
ผู้บริหารองค์กร 
ผู้บริหารสถานศึกษา  
ครู บุคลากร 
ด้านการศึกษา 
และนักเรียน 
นักศึกษา  
มีความรู้ความเข้าใจ 
ในหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
มาบูรณาการใน
การบริหารจัดการ 
การเรียน การสอน 
ตลอดจนการ
ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 
ก่อให้เกิดความ
ตระหนักและ 
ฝังรากลึกภายใน
ตนเองและผู้อื่น
อย่างยั่งยืน



๑๘๐ 
 

ยุทธศาสตร์/โครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ 
หน่วยงาน 

ที่รับผดิชอบ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ที่ใช ้
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

ผลลพัธ ์
เชิงปริมาณ 

ผลลพัธ ์
เชิงคณุภาพ 

งบของ 
หน่วยงาน 

งบอืน่ๆ ไตรมาส ๑   
(ต.ค.-ธ.ค. 

๖4) 

ไตรมาส ๒  
(ม.ค.-มี.ค. 

๖5) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย. 

๖5) 

ไตรมาส ๔  
(ก.ค.-ก.ย. 

๖5) 
ตลอดไป 

3.2.๖ โครงการสร้างและส่งเสริม
ความเป็นพลเมืองดีตามรอย
พระยุคลบาทด้านการศึกษา 
สู่การปฏิบัติ ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย 
ประจ าปีงบประมาณ 2565 

1 เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียน  
ได้ศึกษาเรียนรู้พระราชกรณีย
กิจของพระราชวงศ์จักรี 

2 เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียน ครู 
และบุคลากรทางการศึกษา 
มีเจตคติท่ีดีต่อบ้านเมือง  
มีโอกาสท าหน้าท่ี  
เป็นพลเมืองดี มีพื้นฐาน
ชีวิตท่ีมั่นคงและมีคุณธรรม 

3 เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียน ครู 
และบุคลากรทางการศึกษา 
ได้เรียนรู้ถึงนวัตวิถีของ
ท้องถ่ินและชุมชน    
มีจิตส านึกรักและภูมิใจ 
ในท้องถ่ินและชุมชนของตนเอง 

ศธจ.สุโขทัย 
(ศธภ.๑๗) 

1. ผู้เรียน 
ข้าราชการครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา 
และผู้เกี่ยวข้อง 
เข้าร่วมกิจกรรม 
อย่างน้อย 
จ านวน 100 คน  

2. หน่วยงาน
ทางการศึกษา 
และหน่วยงาน 
ท่ีเกี่ยวข้อง 
เข้าร่วมกิจกรรม 

1. ผู้เรียนมีความ
รักสถาบันหลัก
ของชาติและ 
ยึดมั่นในการ
ปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย
อันมี
พระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข 

2. ผู้เรียนรัก
ท้องถ่ินและ
ชุมชนของ
ตนเอง 

50,000 -     

3.2.๗ โครงการ ศธ.จิตอาสาบ าเพ็ญ
ประโยชน์ 

1. เพื่อน้อมร าลึกในพระมหา
กรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหา
ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร  

2. เพื่อปลูกฝัง สร้างจิตส านึก 

ศธจ. 
อุทัยธานี 
(ศธภ.๑8) 

ลูกเสือ เนตรนารี 
ยุวกาชาด 
นักศึกษาวิชาทหาร 
และบุคลากร
ทางการศึกษา  
จากหน่วยงาน 

ผู้เข้าร่วมโครงการ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
85 มีความพึง
พอใจ 
ท่ีได้ร่วมท า
กิจกรรมจิตอาสา

- 23,500     



๑๘๑ 
 

ยุทธศาสตร์/โครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ 
หน่วยงาน 

ที่รับผดิชอบ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ที่ใช ้
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

ผลลพัธ ์
เชิงปริมาณ 

ผลลพัธ ์
เชิงคณุภาพ 

งบของ 
หน่วยงาน 

งบอืน่ๆ ไตรมาส ๑   
(ต.ค.-ธ.ค. 

๖4) 

ไตรมาส ๒  
(ม.ค.-มี.ค. 

๖5) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย. 

๖5) 

ไตรมาส ๔  
(ก.ค.-ก.ย. 

๖5) 
ท่ีดีให้กับลูกเสือ เนตรนารี 
ยุวกาชาด นักศึกษาวิชาทหาร
และบุคลากรทางการศึกษา  
ได้ร่วมท ากิจกรรมจิตอาสา
บ าเพ็ญประโยชน์ รู้คุณค่า
ของการแบ่งปันและการ
ช่วยเหลือผู้อื่น  

3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
มีจิตสาธารณะและใช้เวลา
ว่างให้เป็นประโยชน์ 

ทางการศึกษาสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ 
และสถานศึกษา
ทุกสังกัดในจังหวัด
อุทัยธานี จ านวน 
๑,5๐๐ คน 

บ าเพ็ญประโยชน์   
รู้คุณค่าของการ
แบ่งปันและการ
ช่วยเหลือผู้อื่น  
มีจิตสาธารณะและ
รู้จักใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์ 

รวม 
190,1๓๑,175 4,๘52,470     

194,983,645     
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แบบติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

รอบ 12 เดือน 

 

ช่ือส่วนราชการ/หน่วยงาน 
........................................................................................................................................................................................... 
สถานท่ีต้ัง 
.......................................................................................................................................................................................... 
ช่ือผู้ประสานงาน ................................................................................ โทร ..................................................................... 
e-mail: ………………………………………………………………………………………………. 
 

จ านวนโครงการ/กิจกรรมท่ีด าเนินการจริงในปีงบประมาณ 256๕ ................................. โครงการ 
จ านวนงบประมาณท่ีใช้ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รวม ...................................................... บาท 

 จากงบปกติของหน่วยงาน รวมทุกโครงการจ านวน .............................. บาท 

 จากงบอื่นๆ รวมทุกโครงการจ านวน ..................................................... บาท 
 

โครงการ ผลส าเร็จ งบประมาณ 
ที่ใช ้

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลาที่ด าเนินการปีงบประมาณ 2564 (  ) 
หมายเหตุ ผลลัพธ์ 

เชิงปริมาณ 
ผลลัพธ์ 

เชิงคุณภาพ 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.-ธ.ค.6๔) 
ไตรมาส 2  

(ม.ค.-มี.ค.6๕) 
ไตรมาส 3  

(เม.ย.-มิ.ย.6๕) 
ไตรมาส 4  

(ก.ค.-ก.ย.6๕) 

 
 

         

 
 

         

 
 

         

หมายเหตุ : ผลส าเร็จเชิงปริมาณ คือ จ านวนคน จ านวนหน่วยงาน จ านวนชุมชน 
     ผลส าเร็จเชิงคุณภาพ คือ คุณภาพชีวิต ความพึงพอใจ การเปล่ียนแปลงพฤติกรรม ซึ่งมีความสอดคล้อง 
                                              กับวัตถุประสงค์ของโครงการ 
 

ผลที่ได้จากการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงศึกษาธิการ ในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 256๕ 

 จ านวนหน่วยงาน/องค์กรท้ังภายในและภายนอกท่ีให้ความส าคัญสนับสนุนให้มีการจัดอบรมพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม มีจ านวน ...................... แห่ง 

 จ านวนบุคลากรและประชาชนท้ังภายในและภายนอกท่ีได้รับการอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม  
มีจ านวนรวม ................ คน  

 จ านวนหน่วยงาน/องค์กรท้ังภายในและภายนอกท่ีให้การสนับสนุนหรือร่วมจัดกิจกรรมเทิดทูน                
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีจ านวน ...................... แห่ง 

 จ านวนบุคลากรและประชาชนท้ังภายในและภายนอกท่ีเข้าร่วมกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ มีจ านวน ...................... คน 



๑๘๕ 
 

 
 
ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน. พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562. นนทบุรี: 
 ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, ๒๕๖๒. 

ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. 
            ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 (ฉบับประกาศราชกิจจานุเบกษา). กรุงเทพฯ: ส านักงานเลขานุการ 
            ของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ส านักงานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2561.          

ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ.  
แผนการปฏิรูปประเทศ ระยะ 5 ปี (2561-2565). [ออนไลน์] แหล่งท่ีมา: 
<http://www.nesdb.go.th/download> 6 เมษายน 2561. 

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส านักนายกรัฐมนตรี. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
 แห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 -  2565. กรุงเทพฯ: ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ  
และสังคมแห่งชาติ, 2560    

คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ กรมการศาสนา. การขยายระยะเวลาบังคับใช้แม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 - 2564) ต่อไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2565. กรุงเทพฯ: คณะกรรมการส่งเสริม
คุณธรรมแห่งชาติ กรมการศาสนา, 2564. 

กระทรวงศึกษาธิการ. แผนปฏิบัติราชการกระทรวงศึกษาธิการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565). กรุงเทพฯ: 
กระทรวงศึกษาธิการ, 2563. 

ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙. กรุงเทพฯ:  
สภาการศึกษา, 2560. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๘๖ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๘๗ 
 

 

 



๑๘๘ 
 

 

 

 

 



๑๘๙ 
 

 

 

 



๑๙๐ 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



๑๙๑ 
 

 
 

 
 



๑๙๒ 
 

 
 

คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ 

  ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๔ ให้มี 
“คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ” ประกอบด้วย    
            (๑)  นายกรัฐมนตรี                                                   เป็นประธานกรรมการ 
            (๒)  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม                เป็นรองประธานกรรมการคนท่ี ๑ 
            (๓)  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ              เป็นรองประธานกรรมการคนท่ี ๒ 
            (๔)  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคม      เป็นรองประธานกรรมการคนท่ี ๓ 
                        และความมั่นคงของมนุษย์                                                   
            (๕)  ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์            เป็นกรรมการ                        
            (๖)  ปลัดกระทรวงมหาดไทย                                          เป็นกรรมการ 
            (๗)  ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม                                          เป็นกรรมการ 
            (๘)  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข                                        เป็นกรรมการ 
         (๙)  ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนไม่เกินสิบคน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งต้ังจากบุคคล      เป็นกรรมการ 
         ซึ่งมีความรู้ความสามารถ และมีผลงานเป็นท่ีประจักษ์ 
                          เกี่ยวกับงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 



๑๙๓ 
 

 
 

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 10 คน/รูป 

   ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๔ (๙) 
ก าหนดให้คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนไม่เกินสิบคนซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งต้ัง
จากบุคคลซึ่งมีความรู้ความสามารถและมีผลงานเป็นท่ีประจักษ์เกี่ยวกับงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเป็นกรรมการ   
   คณะรัฐมนตรี ไ ด้มีม ติ เมื่ อวัน ท่ี  ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๘ อนุมั ติแ ต่ง ต้ังกรรมการ ผู้ทรง คุณวุฒิ  
ในคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ จ านวน ๑๐ รูป/คน ดังนี้ 
           ๑)  พระพรหมวชิรญาณ (ปสฤทธ์  เขมงฺกโร)  
            ๒)  พระพรหมดิลก (เอื้อน  หาสธมฺโม)     
            ๓)  พระพรหมบัณฑิต (ประยูร  ธมฺมจิตฺโต)   
            ๔)  ศาสตราจารย์กิตติคุณ สุมน  อมรวิวัฒน์  
            ๕)  นายด ารง  พุฒตาล   
            ๖)  พลอากาศเอก วีรวิท  คงศักดิ์ 
            7)  นายอรุณ บุญชม   
            ๘)  นายสุวิทย์  กิ่งแก้ว 
           ๙)  พลเอก ศรุต  นาควัชระ  
            ๑๐)  นายดนัย  จันทร์เจ้าฉาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙๔ 
 

 
 

เลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ 

  ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๔ วรรคสอง 
ก าหนดให้ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม มีอ านาจแต่งต้ังข้าราชการในกระทรวงวัฒนธรรม เป็นเลขานุการหนึ่งคนและ
ผู้ช่วยเลขานุการไม่เกินสองคน โดยกระทรวงวัฒนธรรม ได้มีค าส่ังท่ี 486/2550 ลงวันท่ี 19 ธันวาคม 2550 แต่งต้ัง
ข้าราชการในกระทรวงวัฒนธรรม ดังนี้ 
  1)  นายกฤษศญพงษ์  ศิริ              เลขานุการ 
                อธิบดีกรมการศาสนา 
  2)  นางพิมพ์กาญจน์  ชัยจิตร์สกุล      ผู้ช่วยเลขานุการ 
                   รองอธิบดีกรมการศาสนา 
  3)  ผู้อ านวยการส านักพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม    ผู้ช่วยเลขานุการ 

  ท้ังนี้ มติท่ีประชุมคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งท่ี 1/2559 เมื่อวันท่ี 14 มีนาคม 2559 
ให้ผู้อ านวยการศูนย์คุณธรรม (องค์กรมหาชน) เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๙๕ 
 

 



๑๙๖ 
 

 

 



๑๙๗ 
 

 

 



๑๙๘ 
 

 

 



๑๙๙ 
 

 

 

 



๒๐๐ 
 

 

 



๒๐๑ 
 

 

 



๒๐๒ 
 

 

 

 



๒๐๓ 
 

 

 

 



๒๐๔ 
 

 

 

 

 

 

 



๒๐๕ 
 

 

            

 

 
 
 



๒๐๖ 
 

อักษรย่อของส่วนราชการในสงักัดกระทรวงศกึษาธิการ (ศธ.) 
    

ส่วนราชการ/หน่วยงานในก ากับสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ อักษรย่อ 
ส่วนราชการ 

1. ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

    - ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

    - ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

    - ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

    - ส านักงานศึกษาธิการภาค 18 ภาค 

    - ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 77 จังหวัด 

2. ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

3. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

4. ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

หน่วยงานในก ากับ 

5. ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา 

6. ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

7. ส านักงานลูกเสือแห่งชาติ 

8. สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

9. โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน) 

10. สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

11. ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)  

 

 

สป.    

 (กศน.) 

(สช.) 

(ก.ค.ศ.) 

ศธภ. 

ศธจ. 

สกศ. 

สพฐ. 

สอศ. 

 

คส. 

สกสค. 

สลช. 

สสวท. 

มวส. 

สทศ. 

สมศ. 

 

 

 

 

 



๒๐๗ 
 

 
คณะผู้จัดท า 

 
ที่ปรึกษา 

1. นายสุภัทร  จ าปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 

 2.  นายธนู  ขวัญเดช รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
   ท าหน้าท่ีหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
   กระทรวงศึกษาธิการ 

คณะท างาน 
 1.  นางจิตฤดี  ขวัญพุฒ  รองหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต  หัวหน้าคณะท างาน 
    กระทรวงศึกษาธิการ 
 2. นางสาวพรมนันท์  เตียวเจริญชัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ คณะท างาน 
    ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ 

3.  วา่ท่ี ร.ต.ปิยะภัทร์ นิลาภรณ์กุล  หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม  คณะท างาน 
 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ 

 4. นางสาวชุติมา  ยุวโกศล  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ คณะท างาน 
    ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ 
 5. นายสกลพงศ์  มุ่ยบง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะท างาน 
    ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ 
 6. นายนฤพนธ์  ทองอินทร์  พนักงานจัดการงานท่ัวไป คณะท างาน 

    ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ 
 7. นางสาวกัญญาณัฐ  มะลิมาศ บุคคลภายนอกจ้างเหมาบริการ สนับสนุนงานวิชาการ คณะท างาน 

    ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ 
 8. นางสาวชุติกาญจน์  ตุ่นเงิน บุคคลภายนอกจ้างเหมาบริการ สนับสนุนงานวิชาการ คณะท างาน 

    ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ 
 9. นางสาวณัฐวรรณ์ ฉัตรแสงศุภวงศ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ คณะท างานและ 
                                           ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ เลขานุการ 

10. นางสาวณัฐภรณ์  ฤทธิ์เจริญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะท างานและ 
 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐๘ 
 

 

ผู้สนับสนนุข้อมูล 
 1. ส านักนิติการ ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 2. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 3. ส านักบูรณาการกิจการการศึกษา ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 4. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 5. ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 6. ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
 7. ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
 8. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 9. ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 10. ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา 
 11. ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 12. ส านักงานลูกเสือแห่งชาติ 
 13. สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 14. โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน) 
 15. สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
 16. ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 
 17. ส านักงานศึกษาธิการภาค (ภาค 1 - 18) 
 18. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัด 


