
 

ข้อ 34 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 

(1) ประกาศวัฒนธรรมองค์กรของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 

 













 

ข้อ 34 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 

(2) กิจกรรมเกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมความโปร่งใส 

1. วันที่ 9 ธันวาคม 2564 ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมประกาศเจตนารมณ์เนื่องในวันต่อต้าน
คอรัปชันสากล ณ ห้องประชุมเมืองราด ชั้น 5 อาคาร 2 ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ 

2. วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ และรองศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
จัดประชุมบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ และให้นโยบายการทำงานต้องตรงต่อเวลา สุจริต  
ยึดผลประโยชน์ส่วนรวมมาก่อนประโยชน์ส่วนตนเสมอ 

3. วันที่ 7 ธันวาคม 2564 ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ และรองศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์       
จัดประชุมบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ และมอบหมายให้กลุ่มอำนวยการ งานการเงิน บัญชี 
พัสดุ ให้ความรู้แก่บุคลากร เพ่ือป้องกันการทุจริต 

4. วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  และบุคลากร ร่วมประชุมโครงการ
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ภาคเหนือ 2565 ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ ห้องประชุม
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 

5. วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ และรองศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์     
ประชุมบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูณ์ ได้มอบนโยบายการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ 
(OIT) และผู้รับผิดชอบงานได้ชี ้แจงการดำเนินงาน และวัฒนธรรมองค์กรของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
เพชรบูรณ์ 

6. วันที่ 1 เมษายน 2565 ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ และรองศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์       
จัดประชุมคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐด้านการ
เปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 

7. วันที่ 4 เมษายน 2565 ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ และรองศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์     
และบุคลากรทุกคน ร่วมกิจกรรมต่อต้านการทุจริต และแสดงพลังและเจตจำนงต่อต้านการทุจริตของสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 

 

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

 



นายธัญ  สายสุจริต ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมประกาศเจตนารมณ์เนื่องใน      
วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด "Zero Tolerance คนไทย   
ไม่ทนต่อการทุจริต" เพ่ือแสดงเจตจ านงในการให้ความส าคญัต่อการแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตเป็นวาระเร่งด่วน ในวันที่ 9 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมเมืองราด ศาลากลาง
จังหวัดเพชรบูรณ์
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ระเบียบวาระการประชุม 
คร้ังที่  ๓ / ๒๕๖๕  

ผู้บริหาร, ผู้อำนวยการกลุ่ม, ข้าราชการและบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
วันพฤหัสบดีที่  ๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๕  เวลา ๐๘.๓๐ น. 
ณ  ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 

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

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
1.1  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

ด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Intergrity and Transparency Assessment : OIT) 
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
   1.2 วัฒนธรรมองค์กรของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

การประชุมประจำเดือนธันวาคม  ๒๕๖๔  ครั้งที่  ๒  เมื่อวันที่ ๗  ธันวาคม  ๒๕๖๕ 
ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

๓.๑  กลุ่มอำนวยการ 
       ๓.๑.๑  ด้วยจังหวัดเพชรบูรณ์ได้กำหนดจัดงานมะขามหวาน นครบาล 

เพชรบูรณ์ประจำปี ๒๕๖๕ เดิมเป็นในระหว่างวันที่ ๔ - ๑๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๕ ในการนี้เลื่อนเป็นวันที่  ๑๘ 
- ๒๖  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๕  ตามประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ได้แต่งตั้งศึกษาธิการ 

จังหวัดเพชรบูรณ์เป็นคณะกรรมการ ดังนี้ 
(๑) คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ/เป็นกรรมการ 
(๒) คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ/เป็นรองประธาน  ท่านศึกษาธิการจังหวัด 

มอบหมายผอ.กลุ่มอำนวยการเข้าร่วมประชุมเมื่อวันที่  ๒๖  มกราคม  ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น สรุปได้ดังนี้  
    - วันที่  ๑๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๕ ภาคเช้า  พิธีบวงสรวงศาลเจ้าพ่อหลัก 

เมือง ณ บริเวณศาลเจ้าพ่อหลักเมืองเพชรบูรณ์ กำหนดการ เวลา ๐๘.๐๐ น  สำนักงาน ศึกษาธิการจังหวัด  
ได้รับมอบหมายภารกิจตามข้อ ๕ ประสานแจ้งบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมพิธี จำนวน  ๒๐  คน  การแต่งกาย 
ผู้มาร่วมพิธี ชุดผ้าพื้นเมือง/ผ้าไทย สีขาวหรือสีครีม สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากสีขาว 

    - วันที่ ๑๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๕  พิธีเปิดงานมะขามหวาน นครบาล 
เพชรบูรณ์ ประจำปี ๒๕๖๕  ณ  เวทีกลางบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ เวลา๑๘.๐๐ น  ได้รับ 
มอบหมายภารกิจ ตามข้อ ๑ สนับสนุนบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมพิธีเปิดงาน จำนวน  ๕๐ คน (แต่งกายชุดหนุ่ม 
สาวนครบาลเพชรบูรณ์) 
   (๓) คณะกรรมการฝ่ายจัดขบวนแห่ ประกวดธิดามะขามหวาน และ 
รถมะขามหวาน เป็นรองประธาน 

(๔)  คณะกรรมการฝ่ายจัดการแสดงบนเวทีกลาง/เป็นกรรมการ  มีหน้าที่ 
ติดต่อประสานงานในการจัดการแสดง มาแสดงบนเวทีกลาง ในคืนวันที่  ๒๒  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕  มอบ 



โรงเรียนเสรีศึกษา 
(๕) คณะกรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมลานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์/เป็น 

กรรมการ 
(๖) คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์/เป็นกรรมการ 
    ๓.๑.๒  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ 

หน่วยงานภาครัฐ ด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ สำนักงาน 
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ขอความอนุเคราะห์เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 
ของหน่วยงาน ด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT ตัวชี้วัดที่ ๙  จำนวน  ๒๙  ข้อ ดังต่อไปนี้ 
 
ข้อ ข้อมูล กลุ่ม ผู้รับผิดชอบ 
๑ โครงสร้าง อำนวยการ  
๒ ข้อมูลผู้บริหาร อำนวยการ  
๓ หน้าที่และอำนาจ อำนวยการ  
๔ แผนยุทธศาสตร์ นโยบายและแผน  
 หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน   

๕ ข้อมูลการติดต่อ อำนวยการ  
๖ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทุกกลุ่ม  
๗ ข่าวประชาสัมพันธ์ อำนวยการ รวบรวม  
๘ ช่องทางการสอบถาม ทุกกลุ่ม  
๙ การใช้สื่อสังคมออนไลน์ ICT  

๑๐ แผนดำเนินงานประจำปี นโยบายและแผน  
๑๑ รายงานกำกับติดตามการดำเนินงาน   

 ประจำปีรอบ ๖ เดือน   
 ๑ แบบ สงป ๓๐๑ อำนวยการ  
 ๒ แบบ สงป ๓๐๒ อำนวยการ  
 ๓ แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผน นโยบายและแผน  
 ปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕   

๑๒ รายงานผล นโยบายและแผน  
 แสดงผลการดำเนินงานตามแผน ปี ๒๕๖๔   

๑๓ คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ทุกกลุ่มงาน  
๑๔ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี นโยบายและแผน  
๑๕ รายงานการกำกับ ติดตาม การใช้จ่าย นโยบายและแผน  

 งบประมาณประจำปีรอบ ๖ เดือน   
๑๖ รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี นโยบายและแผน  



ข้อ ข้อมูล กลุ่ม ผู้รับผิดชอบ 
๑๗ แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ อำนวยการ  
๑๘ ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือ อำนวยการ  

 การจัดหาพัสดุ   
๑๙ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ อำนวยการ  

 รายเดือน   
๒๐ รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหา อำนวยการ  

 พัสดุประจำปี   
๒๑ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล อำนวยการ  
๒๒ การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร อำนวยการ  

 ทรัพยากรบุคคล   
๒๓ หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล อำนวยการ  
๒๔ รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล อำนวยการ  

 ประจำปี   
๒๕ แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต งานนิติการ  

 และประพฤติมิชอบ   
๒๖ ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ งานนิติการ  

 ประพฤติมิชอบ   
๒๗ ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ งานนิติการ  

 ประพฤติมิชอบประจำปี   
๒๘ ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ทุกกลุ่มงาน  
๒๙ การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม อำนวยการ  

 
๓.๒  กลุ่มบริหารงาบบุคคล 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. .............................................................................................  
๓.๓  กลุ่มนโยบายและแผน 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
๓.๔  กลุ่มพัฒนาการศึกษา 
.................................................................................................................................................. ............................ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
๓.๕  กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 
................................................................................................................................... .......................................... 



........................................................................................ ....................................................................................  
๓.๖  กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน 
............................................................................................................................. ................................................ 
............................................................................................................................. ................................................ 
๓.๘  กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน 
.............................................................................................................................. ............................................... 
................................................................................... .........................................................................................  
ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
............................................................................................................................. ............................................... 
................................................................................... ..........................................................................................  
ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องอ่ืน ๆ  ดำเนินการโดยกลุ่มนิเทศ ติดตาม ประเมินผล “การทำวิจัย” 
................................................................................ .............................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................ 
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ข้อ 34 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 

(3) กิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรม 

1. วันที่ 20 ตุลาคม 2564 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ ณ 
บริเวณสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 

2. วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานศึกษาธการจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกิจกรรมพิธีบำเพ็ญ
กุศลปัณรสวารอุทิศถวาย พระเดชพระคุณ พระพิศาลพัชรกิจ (ชูชาติ ชุติปัญโญ) อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัด
เพชรบูรณ์ และอดีตเจ้าอาวาสพระอารามหลวงวัดมหาธาตุ ณ พระอารามหลวง วัดมหาธาตุ 

3. วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานศึกษาธการจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐิน
พระราชทานของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2564 

4. วันที ่ 17 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานศึกษาธการจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดกิจกรรม 5 ส.            
BIG Cleaning สู้โควิด 19 ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงามและป้องกันไวรัส COVID-19 ณ บริเวณสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 

5. วันที่ 5 ธันวาคม 2564 สำนักงานศึกษาธการจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็น
พระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ รัชกาลที่ 9 วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พ.ศ.2564 

6. วันที ่ 5 ธันวาคม 2564 สำนักงานศึกษาธการจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมพิธ ีวางพานพุ ่มและ        
ถวายบังคมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ รัชกาลที่ 9 วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พ.ศ.2564 

7. วันที ่ 7 ธันวาคม 2564 สำนักงานศึกษาธการจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดกิจกรรมจิตอาสา 5 ส.        
BIG Cleaning สู้ไวรัสโควิด 19 ปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาสำนักงาน ณ บริเวณสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
เพชรบูรณ์ 

8. วันที่ 29 ธันวาคม 2564 สำนักงานศึกษาธการจังหวัดเพชรบูรณ์ ดำเนินโครงการ ศธ.จิตอาสา
บำเพ็ญประโยชน์ ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 

9. วันที ่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักงานศึกษาธการจังหวัดเพชรบูรณ์ จ ัดพิธ ีพระราชทาน           
รางวัล     ยุวกาชาดดีเด่นโล่พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ     
สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ประจำปี 2564 ณ โรงเรียนเพชรละครวิทยา 

10. วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักงานศึกษาธการจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดพิธีปฏิญาณตนและสวน
สนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย (100 ปี ยุวกาชาดไทย) ณ โรงเรียนเพชรละครวิทยา 

11. วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักงานศึกษาธการจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมพิธีบวงสรวงศาลเจ้าพ่อ
หลักเมืองเนื่องในงานมะขามหวาน   นครบาลเพชรบูรณ์ ประจำปี 2565 ณ บริเวณศาลเจ้าพ่อหลักเมือง     
อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 



12. วันที ่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักงานศึกษาธการจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมเดินแบบผ้าไทย        
งานมะขามหวาน นครบาลเพชรบูรณ์ 2565 “สืบสานอนุรักษ์ศิลป์ ผ้าถิ่ นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน เหล่าไท
เพชรบูรณ์” ณ เวทีกลางงานมะขามหวาน นครบาลเพชรบูรณ์ 

13. วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักงานศึกษาธการจังหวัดเพชรบูรณ์ ดำเนินโครงการขับเคลื่อน
การดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ   
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 

14. วันที่ 2 มีนาคม 2565 สำนักงานศึกษาธการจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด 
เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2565 ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ ์

15. วันที ่ 10 มีนาคม 2565 สำนักงานศึกษาธการจังหวัดเพชรบูรณ์ เข้าร่วมพิธีมอบหนังสือ
ประวัติศาสตร์ชาติไทยจังหวัดเพชรบูรณ์ฉบับสมบูรณ์ ปี 2564 ณ ห้องรับรอง ชั้น 2 อาคาร 2 ศาลากลาง
จังหวัดเพชรบูรณ์ 

16. วันที่ 15 มีนาคม 2565 สำนักงานศึกษาธการจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา
ฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ณ ลานหอวัฒนธรรมนครบาลเพชรบูรณ์ อำเภอเมือง
เพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 

17. วันที่ 18 – 26 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักงานศึกษาธการจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดนิทรรศการ
โครงการเพชรบูรณ์พอเพียงด้านสังคม ณ งานมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์ หน้าศาลากลางจังหวัด
เพชรบูรณ์ 

18. วันที่ 4 เมษายน 2565 สำนักงานศึกษาธการจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดกิจกรรมประกาศเจตจำนง 
ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 

 

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

 







































รายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

******************************************** 

1. ชื่อกลุ่มงาน         กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน                                                   . 
 

2. ชื่อโครงการ  โครงการ ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ 
 

3. ห้วงเวลารายงาน 
  ไตรมาสที่ 1 : เดือน ต.ค. 64 - ธ.ค. 64  ไตรมาสที่ 2 : เดือน ม.ค. 65 - มี.ค. 65 
  ไตรมาสที่ 3 : เดือน เม.ย. 65 - ม.ิย. 65  ไตรมาสที่ 4 : เดือน ก.ค. 65 - ก.ย. 65 
 สถานะโครงการ   ยังไม่สิ้นสุดโครงการ  สิ้นสุดโครงการแล้ว 
 

4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ   
    (โปรดวเิคราะห์ความเชื่อมโยง โดยระบุข้อความ และทำเครือ่งหมาย  ในช่อง  ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ) 
    4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (โปรดระบุด้านความม่ันคง ) 

4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (โปรดระบุด้านความมั่นคง) 
4.3 แผนย่อยภายใต้แผนแม่บท (โปรดระบุด้านการรักษาความสงบภายในประเทศ) 
4.4 แผนปฏิรูปประเทศ (โปรดระบดุ้านการเมือง) 
4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
      (โปรดระบุยุทธศาสตร์  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศ      

สู่ความม่ังคั่งและยั่งยืน) 
4.6 แผนความม่ันคง (โปรดระบุ...................................................... ................................................................) 
4.7 นโยบายรัฐบาล 
 4.7.1 นโยบายหลัก  (โปรดระบุข้อ.........................................................................................................) 
 4.7.2 นโยบายเร่งด่วน (โปรดระบขุ้อ......................................................................................................) 
4.8 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถ 
                         ในการแข่งขันของประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างโอกาสและความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

 4.9 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  
      ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนากำลังคน การวิจัย และสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
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     ๔.9.1   แผนงานพื้นฐาน 
  ผลผลิตท่ี 1 นโยบายและแผนด้านการศึกษา  ผลผลิตท่ี 5 ผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย 

  ผลผลิตท่ี ๒ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  ผลผลิตท่ี 6 มาตรฐานการบริหารงานบุคคล 
      ได้รับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา       ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

  ผลผลิตท่ี 3 ผู้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม  ผลผลิตท่ี 7 นักเรียนโรงเรียนเอกชนท่ีได้รับการอุดหนุน 

  ผลผลิตท่ี 4 ผู้รับบริการการศึกษานอกระบบ  ผลผลิตท่ี 8 ผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา
       ได้รับการสงเคราะห์ตามกฎหมายโรงเรียนเอกชน 
    ๔.9.2   แผนงานยุทธศาสตร์ 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
            แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
            แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
                      แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 
    ๔.9.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
            แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ 
                      แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                     แผนงานบูรณาการอ่ืน ๆ (โปรดระบุ...................................................................................... .) 
5. ความสอดคล้องกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  (ถ้ามี) 
    (โปรดระบุนโยบายข้อ........................................................................................................... ........................) 
6. ความสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 
    (โปรดระบุนโยบายข้อที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง) 
 

7. หลักการและเหตุผล  
 เนื่องในวันที่ 5 ธันวาคม เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประกอบกับได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
กำหนดว่า วันที ่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ เพื ่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระองค์ท่าน 
กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมีภารกิจสำคัญที่มุ่งให้นักเรียน นักศึกษา และเยาวชนได้รับการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
ระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ สุจริต และความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมทั้งมีความ
ประพฤติเหมาะสม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและมีค่านิยมที่ถูกต้องเพ่ือการพัฒนาทักษะชีวิต รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
ของสังคม โดยน้อมนำพระบรมราโชวาท  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 
2529 ใจความว่า “การบำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือผู้อื่นนั้น เป็นปัจจัยที่จะสร้างสรรค์ความดี มุ่งเจริญต่อกัน
และกัน ความรักใครเผื่อแผ่แบ่งปันในกันและกันซึ่งในที่สุดจะก่อให้เกิดความสามัคคีเป็นปึกแผ่นในชาติขึ้น จนเป็น
พลังอันยิ่งใหญ่ที่จะช่วยให้เราสามารถรักษาความเป็นอิสระและความมั่นคงของชาติบ้านเมืองเราให้ ยืนยงอยู่
ตลอดไป” ไปส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่างๆ ให้แก่เด็กและเยาวชน สามารถคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา และ
เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง มีทักษะชีวิต มีลักษณะนิสัยเป็นผู้มีระเบียบวินัย มีความอดทน อดกลั้น เสียสละ มีน้ำใจ มีเมตตา 
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และมีความเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี มีความสามัคคี รักใคร่ปรองดอง รู้จักการเสียสละ และบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม 
รู้คุณค่า ในศิลปวัฒนธรรมที่ดีงาม รวมทั้งรู้จักการนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน  
  กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าวจึงได้
กำหนดจัดโครงการ ศธ. จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ในพ้ืนที่
ทุกจังหวัดทั่วประเทศ ทั้งนี้เพื่อให้ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์ นักศึกษาวิชาทหาร ข้าราชการและ
บุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสา เพื่อสังคม ซึ่งความสำคัญของการเป็นจิตอาสาบำเพ็ญ
ประโยชน์เพื่อสังคม เป็นส่วนหนึ่งของการทำให้ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์ นักศึกษาวิชาทหาร และ
บุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ มีจิตสำนึกที่ดีและมุ่งกระทำประโยชน์ต่อส่วนรวมเพ่ิมขึ้น เป็นการสร้างสำนึกการมีส่วน
ร่วม ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีต่อองค์กร ส่งเสริมให้มีจิตสาธารณะ มีความรักและและความสามัคคีในองค์กร และเป็น
การปลูกฝังสิ่งที่ดีงามในการช่วยเหลือสังคม ประเทศชาติต่อไป 
 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จึงได้กำหนดดำเนินโครงการ ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ขึ้น 
เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  
เพื่อปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับ ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์ นักศึกษาวิชาทหารและ
บุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการรวมไปถึงสร้างความสัมพันธ์ด้านสังคม และเป็นการขัดเกลาทางจิตใจ ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมให้รู้คุณค่าการแบ่งปัน และการช่วยเหลือผู้อื่น 
8. วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล 
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
 2) เพ่ือปลูกฝัง ขัดเกลาจิตใจ และสร้างจิตสำนึกท่ีดีในด้านความสามัคคี ความเป็น 
ระเบียบเรียบร้อย ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ การแบ่งปัน และการช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังผลหรือประโยชน์ตอบแทน 
รวมไปถึงสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง ชุมชน และสังคม 
 3) เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีจิตอาสา จิตสาธารณะ ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในการช่วยเหลือ 
ครอบครัว และพัฒนาชุมชน สังคมให้สะอาด เรียบร้อย น่าอยู่อาศัย และอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข 
9. ตัวช้ีวัดของโครงการ 
      9.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
 1) จำนวนลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์ นักศึกษาวิชาทหาร ข้าราชการและ
บุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ ที่เข้าร่วมโครงการ (1,500 คน) 
 9.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
 1) ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์ นักศึกษาวิชาทหาร ข้าราชการและบุคลากรของ
กระทรวงศึกษาธิการ มีจิตอาสา และจิตสำนึกท่ีดีในการมุ่งทำประโยชน์ต่อส่วนรวม และมีความรับผิดชอบต่อ
สังคม ทำให้ชุมชนและสังคมมีความสงบสุขและเป็นระเบียบเรียบร้อย 
 2) ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมอยู่ในระดับมาก 
10. กลุ่มเป้าหมายโครงการ  ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์ นักศึกษาวิชาทหารและบุคลากร 
ของกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 1,500  คน 
11. ระยะเวลาดำเนินการ ธันวาคม 2564 - มีนาคม 2565 
12. สถานที่ดำเนินการ  หนว่ยงานและสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
13. กิจกรรมที่วางแผนดำเนินการ  
 1) กิจกรรมประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงานโครงการฯ 
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 2) กิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล 
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ 
14. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม (จากข้อ 13)   
 1) กิจกรรมประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงานโครงการฯ ผ่านระบบ Zoom และ ณ ห้องประชุม
สำนักงาน สกสค.จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 1 ครั้ง 
 2) กิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล 
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ในระหว่างวันที่ 
15 – 29 ธันวาคม 2564 จาก 9 สถานศึกษา 1 หน่วยงาน จำนวน 2,729 คน 
15. ผลการดำเนินงานตามตวัชี้วัด (จากข้อ 9)  

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการดำเนินงาน 

จำนวนเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 
เชิงปริมาณ      
1) จำนวนลูกเสือ เนตรนารี  
ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์ 
นักศึกษาวิชาทหาร ข้าราชการ
และบุคลากรของ
กระทรวงศึกษาธิการ ที่เข้าร่วม
โครงการ 

1,500 คน 1,500 คน 2,729 คน 100 

เชิงคุณภาพ      
1) ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด 
ผู้บำเพ็ญประโยชน์ นักศึกษา
วิชาทหาร ข้าราชการและ
บุคลากรของกระทรวง 
ศึกษาธิการ มีจิตอาสา และ
จิตสำนึกท่ีดีในการมุ่งทำ
ประโยชน์ต่อส่วนรวม และมี
ความรับผิดชอบต่อสังคม ทำ
ให้ชุมชนและสังคมมีความสงบ
สุขและเป็นระเบียบเรียบร้อย 

ร้อยละ 100 1,500 คน 2,729 คน 100 

3) ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความ
พึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมอยู่
ในระดับมาก 

ระดับมาก 1,500 คน ระดับมาก  
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๑6. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ท่ีสื่อถึงการดำเนินการสู่ความสำเร็จ จำนวน 5 ภาพ 
ขนาด file เท่ากับหรือมากกว่า 2 MB) 
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17. งบประมาณ 
  

งบประมาณที่
ได้รับทั้งหมด 

 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

23,500 - 22,810 690 - - 
แหล่งงบประมาณ   

แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิตผู้ได้รับการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน งบรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่าย
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือสร้างพ้ืนฐานแก่ผู้เรียนด้านการศึกษา 4 ด้าน ในระดับจังหวัด จากสำนัก
การลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
18. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
       18.1 ปัญหา อุปสรรค 

เนื่องจากอยู่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงไม่
สะดวกที่จะให้ลูกเสือ ยุวกาชาด นักศึกษาวิชาทหาร บุคลากรกระทรวงศึกษาธิการ จากหลายสถานศึกษามา
รวมกลุ่มเพื่อจัดกิจกรรม 
       18.2 แนวทางแก้ไข 

จัดกิจกรรมในสถานศึกษาทุกสังกัดของกระทรวงศึกษาธิการ โดยไม่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจาก
สถานศึกษาอ่ืน 
 

17. แผนที่จะดำเนินการต่อไป 
 - 
 

18. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
 ชุมชนและสังคมมีความสงบสุขและเป็นระเบียบเรียบร้อย 

19. ผู้รายงาน  นางปุญญดา  ชาวงค์ศรี    ตำแหน่ง     นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ                  . 
 โทรศัพท์  056 029659   โทรสาร  056 029938   E-mail : libraryphbn@hotmail.com 
 

20. วันที่รายงาน ณ วันที่   30   เดือน  ธันวาคม        พ.ศ.   2564   
 

************************* 


