
โครงการ เสริมสร้างการด าเนินงานเพือ่ยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)  
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  เพื่อเทิดทูนสถาบันชาติ  ศาสนา และ
พระมหากษัตริย ์ประจ าปีงบประมาณ 2565 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
  ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดนครศรีธรรมราช   
  ที่ 4 การพัฒนาคน ชุมชน สังคมให้น่าอยู่ และเข้มแข็งตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ส านักงานศึกษาธิการภาค 5   
  ที่ 9 บริหารจัดการองคกรโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช  
  ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
กลุ่มงาน/หน่วยท่ีรับผิดชอบ  
  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   
  นางดาวน้อย  ญาณสูตร และ นางศิริพร  ธรรมชาติ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. หลักการและเหตุผล  
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ ได้น านโยบายของรัฐบาลที่ให้ความส าคัญและ

มุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปัญหาที่สะท้อนถึง วิกฤตการณ์ด้านคุณธรรม จริยธรรม ของ
คนในชาติ โดยให้น้อมน าพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทุกรัชกาล หลักค าสอนของศาสนา 
วัฒนธรรม และความเป็นไทยมาสร้างสรรค์สังคมให้เกิดความเข้มแข็งอย่างมีคุณภาพและ มีคุณธรรม โดย
ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีบทบาทในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม สร้างค่านิยม จิตสานึกที่ดีให้แก่  ประชาชน 
ให้การพัฒนาประเทศมีความสมดุล ทั้งทางด้านวัตถุและจิตใจ ตามแนวคิด “คุณธรรมน าการพัฒนา” พร้อมที่ 
จะก้าวไปสู่สังคมแห่งคุณธรรมตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และโมเดลประเทศไทย ๔.๐ โดยให้สังคมเกิดความ
เข้มแข็งจาก ภายในและกระบวนการสร้างสังคมคุณธรรมแบบ “ระเบิดจากข้างใน” ด้วยหลักแนวคิดการ
ส่งเสริมคุณธรรม 4 ประการ “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา”รวมทั้งจัดระเบียบสังคม สร้างมาตรฐานด้าน
คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลให้แก่ เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนทั่วไป โดยใช้ค่านิยมหลัก ๑๒ 
ประการ ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เพ่ือให้สังคมเกิดความม่ันคง สงบสุขร่มเย็นด้วยมิติทาง
ศาสนา รวมทั้งระบบเศรษฐกิจเกิดความมั่งคั่ง เข้มแข็งบนวิถี วัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาของท้องถิ่น ภายใต้
หลั กปรั ชญาเศรษฐกิจพอเ พียงอย่ างยั่ งยืน  เ พ่ือวางรากฐานการพัฒนา  ประเทศในระยะยาว 
กระทรวงศึกษาธิการ ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของนโยบายรัฐบาลดังกล่าว และเพ่ือเป็นการขับเคลื่อนการ  
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้บรรลุวัตถุประสงค์และเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม และใช้เป็นแนวทางใน
การ ด าเนินงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของหน่วยงาน  

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รับนโยบายและแนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ส่งเสริมคุณธรรม จากศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
256๕ ซึ่งมีความสอดคล้องกับกรอบ แนวทางแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - 
๒๕๖๔) ซึ่งขยายระยะเวลาบังคับใช้จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 ตามมติคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรม
แห่งชาติ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) แผน



แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนแม่บทส่งเสริม คุณธรรม กระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ. 
๒๕๖๐ - ๒๕๖๕) แผนการศึกษาแห่งชาติ(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕79) และทิศทาง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570) พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 แผนปฏิบัติ
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) โดยมุ่งเน้นการปลูกฝัง ระเบียบ วินัย 
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ ส่งเสริมให้คนในสังคมไทยเป็นคนมีคุณธรรม มีความรักชาติ มีความ
ศรัทธา และ ยึดมั่นในหลักค าสอนของศาสนา มีความเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ อยู่ร่วมกันอย่าง
สันติสุข น าไปสู่การเป็น องค์กรคุณธรรมและสังคมแห่งคุณธรรม โดยมีวิสัยทัศน์ “เป็นองค์กรหลักในการ
ส่งเสริมคุณธรรมในการศึกษาทุกระดับ เพ่ือเป็นรากฐานที่ส าคัญในการด ารงชีวิต” ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
นครศรีธรรมราชจึงได้จัดท าโครงการเสริมสร้างการด าเนินงานเพ่ือยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใส (ITA) ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  เพ่ือเทิดทูนสถาบันชาติ  ศาสนา และพระมหากษัตริย์       
ประจ าปีงบประมาณ 2565 ขึ้น 
 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือสร้างความรู้ ความ เข้าใจการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใส (ITA) ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  เพ่ือเทิดทูนสถาบันชาติ  ศาสนา และพระมหากษัตริย์  ให้กับบุคลากรของ ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 

2.2 เพ่ือพัฒนาและปรับปรุง กระบวนการปฏิบัติงานและ การบริหารจัดการด้านข้อมูลสารสนเทศ
และการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช  

2.3 เพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการสนับสนุนหรือร่วมจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ ระหว่างหน่วยงาน องค์กรทั้งภายในภายนอก 

2.4 เพ่ือคัดเลือกหน่วยงานและบุคคลคุณธรรมต้นแบบ  
 

3. เป้าหมาย  
 3.๑ เชิงปริมาณ  
  3.1.1 ร้อยละ 85 ของจ านวนบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
และ สร้างภูมิคุ้มกันให้เข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  เพ่ือเทิดทูนสถาบันชาติ  ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์ 

3.1.2 ข้อมูลสารสนเทศของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ร้อยละ 85 
ไดพั้ฒนาและปรับปรุง กระบวนการปฏิบัติงานและ การบริหารจัดการด้านข้อมูลสารสนเทศและได้เปิดเผย
ข้อมูลสาธารณะ  

 3.1.3 ร้อยละ 85 ของกลุ่มเป้าหมายร่วมมือในการสนับสนุนหรือร่วมจัดกิจกรรมเทิดทูน
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ระหว่างหน่วยงาน องค์กรทั้งภายในภายนอก 
  3.1.4 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดได้คัดเลือกหน่วยงานคุณธรรมต้นแบบ อย่างน้อย 1 
หน่วยงาน และบุคคลคุณธรรมต้นแบบ อย่างน้อย 3 คน 
 
 
  
 



3.๒ เชิงคุณภาพ  
3.2.1 บุคลากรส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราชมีความรู้ ความเข้าใจและมีส่วน

ร่วมในการ ขับเคลื่อนการด าเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ได้รับการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม และ สร้างภูมิคุ้มกันให้เข้มแข็งตามวิถีไทย  

3.2.2 ข้อมูลสารสนเทศของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช  
ไดพั้ฒนาและปรับปรุง กระบวนการปฏิบัติงานและ การบริหารจัดการด้านข้อมูลสารสนเทศและได้เปิดเผย
ข้อมูลสาธารณะ  

 3.2.3 มีเครือข่ายความร่วมมือในการสนับสนุนหรือร่วมจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ  
ศาสนา พระมหากษัตริย์ ระหว่างหน่วยงาน องค์กรทั้งภายในภายนอก   
  3.1.4 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดไดห้น่วยงานคุณธรรมต้นแบบ และบุคคลคุณธรรม
ต้นแบบ ทั้งภายใน ภายนอกองค์กร 

  
4.กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
5. วิธีการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 1 แต่งตั้ง และประชุม คณะกรรมการด าเนินงานโครงการ  
 2  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ( ITA) 
ตามวิถีไทยประจ าปีงบประมาณ 2565 ให้กับบุคลากรส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
  3 จัดศึกษาดูงาน การด าเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

4 ประสาน ให้การสนับสนุนการเป็นวิทยากร สร้างเครือข่ายความร่วมมือ จัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบัน
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ระหว่างหน่วยงาน องค์กรทั้งภายในภายนอก 
 4  คัดเลือกและเชิดชูเกียรติ หน่วยงานคุณธรรมต้นแบบ และบุคคลคุณธรรมต้นแบบ          
           6 ประชุมสรุปผลและจัดท ารายงานผลการด าเนินงานโครงการ 
กิจกรรมที่ด าเนินการ 
  1 การประชุมคณะท างานวางแผนการขับเคลื่อนโครงการฯและ การพัฒนาปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศ 
กระบวนการปฏิบัติงานและ การบริหารจัดการด้านข้อมูลสารสนเทศและได้เปิดเผยข้อมูลสาธารณะ  
  2 การอบรมการขับเคลื่อนการด าเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ตามวิถีไทย
ประจ าปีงบประมาณ 2565 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช  
  3 การอบรมพัฒนา/ศึกษาดูงาน การด าเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  4 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ในการสนับสนุนหรือร่วมจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ ระหว่างหน่วยงาน องค์กรทั้งภายในภายนอก 
  5 การคัดเลือกและเชิดชูเกียรติ หน่วยงานคุณธรรมต้นแบบ และบุคคลคุณธรรมต้นแบบ 
  6  การสรุปผลและจัดท ารายงานผลการด าเนินงานโครงการ 
 

6.ระยะเวลาด าเนินการ  
      ธันวาคม  2564   -   กันยายน  2565 
 
 



7. งบประมาณ  30,000 บาท (สามหม่ืนบาทถ้วน)   
       6.1  แหล่งที่มาของงบประมาณ  : งบด าเนินงาน ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
                                      แผนงาน  : พ้ืนฐานพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
  6.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/รายการ ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าตอบแทน รวมเงิน 
1 ประชุมคณะท างานวางแผนการขับเคลื่อนโครงการฯและ การพัฒนาปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศ 

กระบวนการปฏิบัติงานและ การบริหารจัดการด้านข้อมูลสารสนเทศและได้เปิดเผยข้อมูลสาธารณะ  
 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  (15 คน X 35 บาท X 2 ครั้ง) 
- ค่าอาหารกลางวัน (15 คน X120 บาท X 1 ครั้ง) 

1,050 
1,800 

- 
- 

- 
- 

1,050 
1,800 

รวม 1,850 - - 1,850 
2 อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจการการ

ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ตามวิถีไทย
ประจ าปีงบประมาณ 2565 ให้กับบุคลากรส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 

    

 รวม     
3 การอบรมพัฒนา/ศึกษาดูงาน การด าเนินงานตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (50 คน X 50 บาท X 2 ครั้ง) 
- ค่าอาหารเที่ยง (50 คน X 120 บาท X 1 มื้อ) 
- ค่าตอบแทนวิทยากร  4 ชั่วโมง ๆละ 1.200 บาท 
- ค่าจ้างเหมารถปรับอากาศ จ านวน 1 คัน 1 วัน  

 
 

5,000 
6,000 

- 
9,000 

 
 
- 
- 
- 
- 

 
 
- 
- 

4,800 
- 

 
 

5,000 
6,000 
4,800 
9,000 

 รวม 20,000  4,800 24,800 
4 สร้างเครือข่ายความร่วมมือ จัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบัน

ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ระหว่างหน่วยงาน องค์กร
ทั้งภายในภายนอก 
-ค่าพาหนะ/ชดเชยน้ ามัน ผูป้ระสานงาน และ วิทยากรบรรยาย  
จ านวน 2 คนๆละ    5  ครั้ง  ๆละ  335  บาท  

 
 
 
 

3,350 

   
 
 
 

3,350 
 รวม 3,350   3,350 
5 คัดเลือกและเชิดชูเกียรติ หน่วยงานคุณธรรมต้นแบบ และ

บุคคลคุณธรรมต้นแบบ 
ประชุมคณะกรรมการคัดเลือก  จ านวน 10 คน 
เกียรติบัตร 
-  

    



ที ่ กิจกรรม/รายการ ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าตอบแทน รวมเงิน 
6 ประชุมสรุปผลและจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน

โครงการ 
    

 รวมทั้งสิ้น 25,200  4,800 30,000 

หมายเหตุ   กิจกรรมที่  2 5 และ 6 อาจจะบูรณาการกับกิจกรรมอ่ืนๆ หรือรองบประมาณจัดสรร  
จากส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)  

8. ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย/วิธีการวัดและประเมินผล/เครื่องมือที่ใช้ 
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย วิธีการวัด/ประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

เชิงปริมาณ    
1.จ านวนบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และ สร้าง
ภูมิคุ้มกันให้เข้มแข็งตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  เพ่ือเทิดทูนสถาบันชาติ  
ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
 

ร้อยละ 85 -จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
-พฤติกรรมที่เสดงออก 

แบบสอบถาม 
แบบสังเกตพฤติกรรม 

2.จ านวนข้อมูลสารสนเทศของส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้
พัฒนาและปรับปรุง กระบวนการปฏิบัติงาน
และ การบริหารจัดการด้านข้อมูล
สารสนเทศและได้เปิดเผยข้อมูลสาธารณะ  
 

ร้อยละ 85 -ช่องทางการสืบค้นข้อมูล
สารสนเทศใน 
-การเปิดเผยข้อมูล
สาธารณะ 
 

 เพจ  เว๊ปไซต์  
Facebook ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด 

3.จ านวนหน่วยงานเป้าหมาย/บุคลากร 
นักเรียน นักศึกษา ประชาชน ขององค์กร
ทั้งภายในและภายนอกที่ได้รับการประสาน 
การเป็นวิทยากรที่ให้การสนับสนุนหรือร่วม
จัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 

จ านวน 1,000 คน -จ านวนผู้ร่วมกิจกรรม 
-จ านวนหน่วยงาน /
องค์กรที่เข้าร่วม 
-  
 

-โครงการปลูกจิตส านึก
จิตอาสา  รู้รักสามัคคี
นครศรีธรรมราช 
 -ก าหนดการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ 
-ตาราง /ก าหนดการ
การอบรมฯ 
-  ภาพถ่าย 
 
 
 

4. จ านวนหน่วยงาน/บุคคล เป้าหมาย 
ได้รับการคัดเลือกให้เป็นหน่วยงาน/บุคคล
คุณธรรมต้นแบบ 

จ านวน  
 หน่วยงาน 1 แห่ง 
 บุคคล 3 คน 

-ประเมินจากกิจกรรม
โครงการของหน่วยงานที่
เกิดผลเชิงประจักษ์เป็นที่
ยอมรับ 

-เกณฑ์การคัดเลือก 
 



ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย วิธีการวัด/ประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
-ประเมินจากพฤติกรรม
การครองตน  ครองคน  
ครองงาน ที่มีคุณธรรม 

เชิงคุณภาพ    
1.บุคลากรส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
นครศรีธรรมราชมีความรู้ ความเข้าใจและมี
ส่วนร่วมในการ ขับเคลื่อนการด าเนินงาน
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ได้รับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และ 
สร้างภูมิคุ้มกันให้เข้มแข็งตามวิถีไทย 
เพ่ิมข้ึน 

ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้ ความเข้าใจ 
มีทัศนคติและ
พฤติกรรมต่อต้าน
การทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ  
ในหน่วยงาน  

-สังเกตพฤติกรรม 
-สอบถามความพึงพอใจ 
ในการเข้าร่วมกิจกรรม 

แบบบันทึกสังเกต 
แบบสอบถาม 
ภาพถ่าย 
คลิ๊ป 

2.ข้อมูลสารสนเทศของส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช  
ไดพั้ฒนาและปรับปรุง กระบวนการ
ปฏิบัติงานและ การบริหารจัดการด้าน
ข้อมูลสารสนเทศและได้เปิดเผยข้อมูล
สาธารณะ  
 
 
 

ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด
ไดพั้ฒนาและ
ปรับปรุง 
กระบวนการ
ปฏิบัติงานและ การ
บริหารจัดการด้าน
ข้อมูลสารสนเทศ
และได้เปิดเผย
ข้อมูลสาธารณะ  

-ช่องทางการสืบค้นข้อมูล
สารสนเทศใน 
-การเปิดเผยข้อมูล
สาธารณะ 
 

 เพจ  เว๊ปไซต์  
Facebook ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด 

3.เกิดเครือข่ายความร่วมมือในการ
สนับสนุนหรือร่วมจัดกิจกรรมเทิดทูน
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
ระหว่างหน่วยงาน องค์กรทั้งภายใน
ภายนอก   

เครือข่ายความ
ร่วมมือในการ
สนับสนุนหรือร่วม
จัดกิจกรรมเทิดทูน
สถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 
ระหว่างหน่วยงาน 
องค์กรทั้งภายใน
ภายนอก  
ครอบคลุมพ้ืนที่ 

-หนังสือเชิญวิทยากร 
-หนังสือเชิญผู้เชี่ยวชาญ 
-หนังสือเชิญประชุม 
-ค าสั่งแต่งตั้ง ประกาศ 
ฯลฯ จากหน่วยงาน 
องค์กร ทั้งภายใน  
ภายนอก 
 
 

แผนการประสาน  
แผนการบรรยาย 
สื่อ  
PPT 
ภาพถ่าย  

4.ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดไดมี้
หน่วยงานคุณธรรมต้นแบบ และบุคคล
คุณธรรมต้นแบบ ทั้งภายใน ภายนอก
องค์กร 

เกิดหน่วยงาน
คุณธรรมต้นแบบ 
และบุคคลคุณธรรม
ต้นแบบ  

วัดจากผลการด าเนินงาน
และพฤติกรรมเชิง
ประจักษ์เป็นที่ยอมรับของ
องค์กร และสังคม 

เกณฑ์การคัดเลือก
หน่วยงานคุณธรรม
ต้นแบบ และบุคคล
คุณธรรมต้นแบบ 

 

9. พื้นที่ด าเนินการ  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช / จังหวัดในภาคใต้ (ภาคภูมิศาสตร์) 



10. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ  
1 การระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิค 19)    
2 ความร่วมมือของบุคลากรที่เกี่ยวข้องเนื่องจากมีข้อมูลที่ต้องเปิดเผยในระบบดิจิทัลในทุกกลุ่มงาน 

อาจท าให้เกิดอุปสรรคในการเรื่องการสื่อสารและความไม่เข้าใจตรงกัน 
 การบริหารความเสี่ยง    

1 เตรียมด าเนินการกิจกรรมเป็นระบบออนไลน์ แบบคู่ขนานกับ  Onsite 
2 แต่งตั้งคณะท าบริหารโครงการและประชุมชี้แจงท าความเข้าใจโครงการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องสร้าง

ความตระหนักในการเปิดเผยข้อมูลในระบบดิจิทัลที่ครอบคลุมทุกตัวชี้วัด 
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 11.1.จ านวนบุคลากรและประชาชนทั้งภายในและภายนอกท่ีได้รับการอบรมพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม และ สร้างภูมิคุ้มกันให้เข้มแข็งมีจ านวนเพ่ิมข้ึน 

11.2มีการประสาน การท างานร่วมกับหน่วยงาน/องค์กรทั้งภายในและภายนอกที่ให้ความส าคัญ
สนับสนุนให้มีการจัดอบรมพัฒนา คุณธรรม จริยธรรม เชิงพ้ืนที่อย่างครอบคลุม 

11.3ได้เครือข่าย หน่วยงาน/องค์กรทั้งภายในและภายนอกท่ีให้การสนับสนุนหรือร่วมจัดกิจกรรม
เทิดทูน สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  

11.4 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดได้มีหน่วยงานคุณธรรมต้นแบบ และบุคคลคุณธรรมต้นแบบ  
ทั้งภายใน ภายนอกองค์กร 

11.5 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใส (ITA) ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  เพ่ือเทิดทูนสถาบันชาติ  ศาสนา และพระมหากษัตริย์       

 
  

 
ลงชื่อ                                 ผู้เสนอโครงการ  

(นางดาวน้อย  ญาณสูตร)  
                                                                      ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 

 
       ลงชื่อ                                 ผู้เห็นชอบโครงการ 

                                              (นายเผชิญ  อุปนันท์) 
                                        ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 

 
  

          ลงชื่อ                                  ผู้เห็นขอบโครงการ 

                                            (นางปรานี   คู่มณี) 
                      รองศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช  

  
 
 
 
 

          ลงชื่อ                                  ผู้อนุมัติโครงการ 

                                         (นายสันติภัทร โคจีจุล) 
                      ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช  


