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ค ำน ำ 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ได้ก าหนดนโยบายการบริหาร 
ทรัพยากรบุคคล เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ 2565  โดยการ 
ด าเนินงานทั้งหมดสอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของภาครัฐ  
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) เพ่ือก่อให้ เกิดการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความ
โปร่งใสและมีคุณธรรม โดยเนื้อหาของการด าเนินการตาม นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลเล่มนี้เกี่ยวข้อง
กับด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
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                                   ส่วนที่ 1 

        ข้อมูลพื้นฐานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 
 

   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ได้ก าหนดนโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ในปีงบประมาณ 2565  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคล ให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร ของราชการ พ.ศ. 2540 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2556  รองรับภารกิจตามแผนการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.
2564-2580) นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลกระทรวงศึกษาธิการ  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  นโยบาย และจุดเน้น ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา  เขต 1  การด าเนินงานจะอยู่ภายใต้กฎหมาย หลักเกณฑ์ท่ีสอดคล้องกับการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) โดยได้ก าหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล แต่ละด้าน เพื่อก่อให้เกิดการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลที่มีความโปร่งใสและมีคุณธรรม 

1. ลักษณะการจัดการศึกษา 
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1  เป็นพื้นที่มีสภาพแวดล้อม 
จะเป็นพ้ืนที่ด้านเศรษฐกิจ มีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ขนาดกลาง จ านวนมาก และเป็นอดีตราชธานีเก่า 
มีโบราณสถาน โบราณวัตถุ และเรื่องราวประวัติศาสตร์กรุงศรีอยุธยา เป็นวัฒนธรรมทางมรดกโลก จะมี
ประชากรแฝง ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรม ประชากรของนับถือศาสนา
พุทธ ร้อยละ ๙๒ ศาสนาอิสลาม ร้อยละ ๗.๗ และศาสนาคริสต์ ร้อยละ 0.3   ดังนั้น การจัดการศึกษาจึงต้อง
ให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และท้องถิ่น 

2. สภาพการจัดการศึกษา 
2.1 ข้อมูลพื้นฐาน 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ตั้งอยู่เลขท่ี 222/242 

หมู่ 6 ถนนอยุธยา-อ่างทอง ต าบลลุมพลี อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีภารกิจหลักใน
การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 
2545 และ(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 ว่าด้วยการจัดการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพตามมาตรฐาน โดยมีพ้ืนที่
รับผิดชอบ 9 อ าเภอ 176 โรงเรียน ประกอบด้วย  อ าเภอพระนครศรีอยุธยา 27 โรงเรียน อ าเภอท่าเรือ 20 
โรงเรียน  อ าเภอ นครหลวง 16 โรงเรียน  อ าเภอ บางปะหัน 26 โรงเรียน  อ าเภอ บ้านแพรก 6 โรงเรียน  
อ าเภอ ภาชี 17 โรงเรียน  อ าเภอ มหาราช 11 โรงเรียน  อ าเภอ วังน้อย  27 โรงเรียน และอ าเภอ อุทัย 26 โรงเรียน  

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564) 
ข้อมูลพื้นฐาน  (ข้อมูล ณ วันที่ 10  พฤศจิกายน 2564) 

1.  จ านวนสถานศึกษา 176   โรงเรียน 
2.  ขนาดโรงเรียน 4 ขนาด แบ่งเป็น  

                ขนาดเล็ก  (นักเรียน 1- 120 คน)     79 โรงเรียน  นักเรียน  5,746  คน    ห้องเรียน  646  ห้อง     
               ขนาดกลาง (นักเรียน 121- 600 คน) 90 โรงเรียน  นักเรียน  20,195  คน ห้องเรียน  953  ห้อง  
               ขนาดใหญ่  (นักเรียน 601- 1,500 คน) 4 โรงเรียน นักเรียน  3,083  คน   ห้องเรียน  101  ห้อง   
        ขนาดใหญ่พิเศษ(นักเรียนตัง้แต่ 1,501 คนขึ้นไป) 3 โรงเรียน  นักเรียน  6,053  คน  ห้องเรียน  170  ห้อง  
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3.  ขนาดโรงเรียน 7 ขนาด แบ่งเป็น  
                ขนาดที ่1 นักเรียน 0-120 คน  79 โรงเรยีน  นักเรียน 5,746 คน ห้องเรียน  646 ห้อง     
                  - นักเรียน  0-20 คน          =   0    โรงเรียน  นักเรียน  0 คน       ห้องเรียน   0    ห้อง  
                  - นักเรียน 21-40 คน         =   9    โรงเรยีน  นักเรียน  292 คน   ห้องเรียน  70  ห้อง     
                  - นักเรียน 41-60 คน         =  22  โรงเรียน  นักเรียน 1,132 คน  ห้องเรียน 175  ห้อง   
                  - นักเรียน 61-80 คน         =  22  โรงเรียน  นักเรียน 1,620 คน  ห้องเรียน 182  ห้อง   
                  - นักเรียน 81-100 คน       =  11  โรงเรียน  นักเรียน 1,042 คน  ห้องเรียน   92  ห้อง  
                  - นักเรียน 101-120 คน     =  15  โรงเรียน  นักเรียน 1,660 คน  ห้องเรียน  127 ห้อง     
               ขนาดที่ 2 นักเรียน 121-200 คน 50 โรงเรียน นักเรียน 7,573 คน ห้องเรียน  461 ห้อง 
                ขนาดที่ 3  นักเรียน   201-300  คน    23  โรงเรยีน      นักเรียน   5,432 คน  ห้องเรยีน  236  ห้อง 
                      ขนาดที่ 4  นักเรียน  301-499  คน     14  โรงเรยีน      นักเรียน   5,539 คน  ห้องเรยีน  198  ห้อง   
                      ขนาดที่ 5  นักเรียน   500-1,499  คน    7  โรงเรยีน     นักเรียน   4,734 คน  ห้องเรียน  159  ห้อง   
                      ขนาดที่ 6  นักเรียน   1,500-2,499  คน   3  โรงเรยีน   นักเรยีน  6,053 คน  ห้องเรยีน  170  ห้อง 
                      ขนาดที่ 7  นักเรียน ตั้งแต ่2,500  คน  ขึ้นไป  0  โรงเรียน  นักเรียน  0  คน     ห้องเรียน      0   ห้อง 
 

         4. จ านวนนักเรียน แบ่งเป็นช่วงชั้น 
               ก่อนประถม                       6,846  คน    431  ห้องเรียน 
               ช่วงชั้นที่  1   ( ป.1 - ป. 3 )        11,504  คน   614  ห้องเรียน 
               ชว่งชั้นที่  2   (ป.4 -  ป.6 )         11,830  คน     614  ห้องเรียน 
               ช่วงชั้นที่  3   ( ม.1 -  ม.3 )          4,639  คน   202  ห้องเรียน 
               ช่วงชั้นที่  4   ( ม.4 – ม.6 )             258  คน         9  ห้องเรียน 
 

         5.  จ านวนนักเรียน 35,077 คน   ห้องเรียน 1,870 ห้อง  
               ระดับก่อนประถม        6,846  คน         431  ห้องเรียน 
               ประถมศึกษา          23,334  คน      1,228  หอ้งเรียน 
               มัธยมศึกษาตอนต้น (52 โรงเรียน)    4,639  คน         202  ห้องเรียน   
               มัธยมศึกษาตอนปลาย (1 โรงเรียน)     258   คน           9   ห้องเรียน   
         

         6. จ านวนบุคลากรในสถานศึกษา  2,272  คน 
             ผู้บริหารสถานศึกษา  128  คน และรองผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 21 คน  
             ข้าราชการครู  จ านวน 1,718  คน 
             ลูกจ้างประจ า  จ านวน  69 คน 
            พนักงานราชการ    จ านวน 28  คน 
            ลูกจ้างชั่วคราว จ านวน 308 คน 
               (ครูอัตราจ้างขั้นวิกฤต 25 คน  เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน (15,000) 68 คน (9,000) 100 คน 
              พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ 44 คน ครูผู้ทรงคุณค่า 3 คน ครูวิทย์-คณิต 12 คน นักการภารโรง 56 คน) 
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         7. จ านวนบุคลากรใน สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1  จ านวน  66 คน (ข้าราชการ+ลูกจ้าง
ชั่วคราว) 
         8. จ านวนครูจ าแนกตามวิชาเอก (หลัก) ปฐมวัย 237  ประถมศึกษา 181  คณิตศาสตร์ 188  สังคม
ศึกษา 146 วิทยาศาสตร์ 180 ภาษาอังกฤษ 214   ภาษาไทย 193 และอ่ืน ๆ 463 คน 
        9.  สถานศึกษา มีจ านวนสถานศึกษาทั้งสิ้น 176  โรงเรียน 

3. ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา  
3.1 บุคลากรจ าแนกตามเพศ  

ที ่ ประเภท ชาย หญิง รวม 
1 ผู้อ านวยการสถานศึกษา 58 67 125 
2 รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 5 20 25 
3 ครูผู้สอน 321 1,389 1,650 
4 พนักงานราชการ 2 18 20 
5 ลูกจ้างประจ า 63 1 64 
6 ลูกจ้างประจ า (ส านักงาน) 4 0 4 
7 ลูกจ้างชั่วคราว 61 211 272 

รวม 514 1,706 2,160 
 

3.2  บุคลากรในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 
 
ที ่

 
กลุ่ม/หน่วย 

 
ข้าราชการ 

พนักงานราชการ/
ลูกจ้างประจ า/
ลูกจ้างชั่วคราว 

ช่วย
ราชการ 

 
รวม 

1 ผอ.สพท. 1 - - 1 
2 รอง ผอ. สพท. 3 - - 3 
3 กลุ่มอ านวยการ 6 1  7 
4 กลุ่มบริหารงานการเงินและสนิทรพัย์ 8 3 - 11 
5 กลุ่มบริหารงานบุคคล 8 2 - 10 
6 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 7 2 1 10 
7 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

การจัดการศึกษา 
10 - - 10 

8 กลุ่มนโยบายและแผน 6 1 - 7 
9 หน่วยตรวจสอบภายใน - - 1 1 
10 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร 
- 2 1 3 

11 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา - - - 0 
12 กลุ่มกฎหมายและคดี - - - 0- 

รวม 49 11 3 63 
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ส่วนที่ ๒  การด าเนินงาน 

 

           ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1  ได้ตระหนึกถึงการ
ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น จึงได้น าหลักการและกฎหมาย
หมายที่เกี่ยวข้องมาใช้ปฏิบัติงานที่ส าคัญ ๆ มาใช้ดังนี้ 
 
ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ตามนโยบายของ คสช. 

1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  
2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม  
3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์  
4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม  
5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม  
6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน  
7. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง  
8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่  
9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ท า รู้ปฏิบัติตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
10. รู้จักด ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด ารัสของ พระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจ าเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจ าหน่าย และพร้อมที่จะขยาย
กิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี  

11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝ่ายต่าง ๆ หรือกิเลส มีความละอาย
เกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา  

12. ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
 
หลักธรรมาภิบาล  

“หลักธรรมาภิบาล” หรืออาจเรียกได้ว่า “การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหลักธรรมรัฐและ บรรษัท   
ภิบาล ฯลฯ ” ซ่ึงเรารู้จักกัน ในนาม “Good Governance” ที่หมายถึง การปกครองที่เป็นธรรม นั้น ไม่ใช่
แนวความคิดใหม่ที่เกิดขึ้นในสังคม แต่เป็นการสะสมความรู้ที่เป็นวัฒนธรรมในการอยู่ ร่วมกัน เป็นสังคมของ
มวลมนุษยเ์ป็นพันๆปี ซ่ึงเป็นหลักการเพ่ือการอยู่ร่วมกนั ในบ้านเมืองและสังคม อย่างมีความสงบสุข สามารถ
ประสานประโยชน์และคลี่คลายปัญหาข้อขัดแย้งโดยสันติวิธี และพัฒนา สังคมให้มีความยั่ง ยืน 

 หลักธรรมาภิบาล มีองค์ประกอบที่ส าคัญ 6 ประการดังนี้ 
 1. หลักนิติธรรม คือ การตรากฎหมาย กฎ ระเบียบข้อบังคับและกติกาต่าง ๆ ให้ทันสมัย และเป็น

ธรรมตลอดจนเป็นที่ยอมรับของสังคมและสมาชิก โดยมีการยินยอมพร้อมใจและถือปฏิบัติ ร่วมกันอยา่งเสมอ
ภาคและเป็นธรรม กล่าวโดยสรุป คือ สถาปนาการปกครองภายใต้กฎหมาย มิใช่ กระท ากันตามอ าเภอใจหรือ 
อ านาจของบุคคล  

2. หลกัคุณธรรม คือ การยึดถือและเชื่อมั่น ในความถูกต้องดงีาม โดยการรณรงค์เพ่ือสร้าง ค่านิยมท่ี
ดีงามให้ผู้ปฏิบัติงานในองคก์ร หรือสมาชิกของสังคมถือปฏิบัติ ได้แก่  ความซื่อสัตย์สุจริต ความเสียสละ ความ
อดทนขยนัหมั่นเพียรความมีระเบียบวินัย เป็นต้น  
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3. หลักความโปร่งใส คือ การท า ให้สังคมไทยเป็นสังคมที่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารออย่าง ตรงไปตรงมา 
และสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้โดยการปรับปรุงระบบและกลไกการท างาน ขององคก์รให้มีความ
โปร่งใส มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารหรือเปิดให้ประชาชนสามารถเข้าถึง ข้อมูลข่าวสารได้สะดวก ตลอดจนมี
ระบบหรือกระบวนการตรวจสอบและประเมินผลที่มี ประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็นการสร้างความไวว้างใจซึ่งกนัและ
กันและช่วยให้การท า งานของภาครัฐ และภาคเอกชนปลอดจากการทุจริตคอรัปชั่น  

4. หลักความมีส่วนร่วม คือ การท าให้สังคมไทยเป็นสังคมที่ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้ และร่วมเสนอ
ความเห็นในการตัดสินใจส าคัญ ๆ ของสังคม โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนมีช่องทาง ในการเขา้มามีส่วนร่วม  
ไดแ้ก่ การแจ้งความเห็น การไต่สวน สาธารณะการประชาพิจารณ์การแสดง ประชามติ หรืออ่ืน ๆ และขจัด
การผูกขาดทัง้โดยภาครัฐหรือโดยภาคธุรกิจเอกชน ซึ่งจะช่วยให้เกิดความสามัคคี และความร่วมมือกนัระหว่าง
ภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน 

5. หลักความรับผิดชอบ  ผู้บริหารตลอดจนคณะข้าราชการ ทั้งฝ่ายการเมืองและ ข้าราชการประจ า 
ต้องตั้งใจปฏิบัติภารกิจตามหน้าที่อย่างดียิ่ง  โดยมุ่งให้บริการแก่ผู้มารับบริการ เพื่อ อ านวยความสะดวกต่าง ๆ 
มีความรับผิดชอบต่อความบกพร่องในหน้าที่การงานที่ตนรับผิดชอบอยู่ และพร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไขได้ทัน  
ท่วงที  

6. หลักความคุ้มค่า   ผู้บริหารต้องตระหนักว่ามีทรัพยากรค่อนข้างจ ากัด ดังนั้นในการบริหารจัดการ
จ าเป็นจะต้องยึดหลักความประหยัดและความคุ้มค่า ซึ่งจ าเป็นจะต้องตัง้จุดมุ่งหมาย ไปที่ผู้รบับริการหรือ
ประชาชนโดยส่วนรวม 

 
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

“เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชด ารัสชี้แนะแนว
ทางการด าเนินชีวิตแก่ พสกนิกรชาวไทย ตั้งแต่ก่อนวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ และเมื่อภายหลังได้ทรงเน้นย้ า
แนวทางการแก้ไขเพ่ือให้รอดพ้น และสามารด ารงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และ
ความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ 

ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกิน โดยไม่เบียดเบียนตนเองและ
ผู้อื่น เช่น การผลิตและการบริโภคท่ีอยู่ในระดับพอประมาณ 

ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้น จะต้องเป็นอย่างมีเหตุผล 
โดยพิจารณาจากปัจจัยที่เก่ียวข้อง ตลอดจนค านึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระท านั้น ๆ อย่างรอบคอบ 

การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง 
ๆ ที่คาดว่าจะเกิดข้ึนในอนาคตทั้งใกล้และไกล 

 
เงื่อนไข 
การตัดสินใจและการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียง ต้องอาศัยทั้งความรู้และคุณธรรม

เป็นพื้นฐาน 
เงื่อนไขให้ความรู้ ประกอบด้วย ความรู้เกี่ยวกับวิชาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน ความ

รอบคอบที่จะน าความรู้เหล่านั้นมาพิจารณา ให้เชื่อมโยงกัน เพ่ือประกอบการวางแผนและความระมัดระวังใน
ขั้นปฏิบัติ  

เงื่อนไขคุณธรรม ที่จะต้องเสริมสร้างประกอบด้วยมีความตระหนักในคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต 
และมีความอดทน มีความเพียร ใช้สติ ปัญญาในการด าเนินชีวิต 

ถึงความส าคัญเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติราชการ จึงน าประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับ 
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ภำคผนวก 
- ระเบียบที่เก่ียวข้องด้านการส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัย    
- กิจกรรมที่ส่งเสริมความรู้ ที่แสดงให้เห็นถึงการมีคุณธรรม ให้ข้าราชการ 

            มีความรับผิดชอบ การป้องกันการทุจริต ฯลฯ 
- คู่มือแนวปฏิบัติการจัดการร้องเรียน 
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ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ 

                                                     ……………………………………… 
    โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของทางราชการ 
พ.ศ. ๒๕๓๙ ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 
 

    อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๑ (๘) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 
พ.ศ. ๒๕๓๔ นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ 
                     ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว้าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ 
พ.ศ. ๒๕๔๔” 
                     ข้อ ๒๓ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
      ข้อ ๓  ให้ยกเลิกระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของทางราชการพ.ศ. ๒๕๓๙ 
   ข้อ ๔ ในระเบียบนี้ 
    “การเรี่ยไร” หมายความว่า การเก็บเงินหรือทรัพย์สิน โดยขอร้องให้ช่วยออกเงิน 
หรือทรัพย์สินตามใจสมัคร และให้หมายความรวมถึงการซื้อขาย แลกเปลี่ยน ชดใช้ หรือบริการซึ่งมี 
การแสดงโดยตรงหรือโดยปริยายว่ามิใช่เป็นการซื้อขาย แลกเปลี่ยน ชดใช้หรือบริการธรรมดา แต่เพ่ือ 
รวบรวมเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาท้ังหมดหรือบางส่วนไปใช้ในกิจการอย่างใดอย่างหนึ่งนั้นด้วย 
            “เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไร” หมายความว่า เข้าไปช่วยเหลือโดยมีส่วนร่วม 
ในการจัดให้มีการเรี่ยไรในฐานะเป็นผู้ร่วมจัดให้มีการเรี่ยไร หรือเป็นประธานกรรมการ อนุกรรมการ 
คณะท างาน ที่ปรึกษา หรือในฐานอ่ืนใดในการเรี่ยไรนั้น 
   “หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่อยู่ในก ากับดูแล 
ของรัฐทุกระดับทั้งในราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่นและรัฐวิสาหกิจ 
   “เจ้าหน้าที่ของรัฐ” หมายความว่า ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ 
    ข้อ ๕ ให้ปลัดส านักนายกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบนี้ 

 
        หมวด ๑ 
        บททั่วไป 

……………………… 
ข้อ ๖ หน่วยงานของรัฐจะจัดให้มีการเรี่ยไรหรือเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไร  มิได้ เว้น 

แต่เป็นการเรี่ยไรตามข้อ ๑๙ หรือได้รับอนุมัติจาก กคร. หรือ กคร. จังหวัด แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ท่ี
ก าหนดไว้ในระเบียบนี้ 
                     หนว่ยงานของรัฐซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตในการเรี่ยไรตามกฎหมายว่าด้วย การควบคุมการ
เรี่ยไร นอกจากจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการเรี่ยไรแล้ว จะต้อง ปฏบิัติตามหลักเกณฑ์ที่
ก าหนดไว้ในระเบียบนี้ด้วย ในกรณีนี้ กคร. อาจก าหนดแนวทางปฏิบัติของ หน่วยงานของรัฐดังกล่าวให้
สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการเรี่ยไรก็ได้ 
        ข้อ ๗ ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ควบคุมดูแลให้เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติตามระเบียบนี้ 
โดยเคร่งครัด 
      
-------------------------------------------------- 

 ๓ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๘/ตอนพเิศษ ๑๓ ง/หน้า ๑๑/๑๓ กุมภาพันธ ์๒๕๔๔ 
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      ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้ผู้บังคับบัญชาด าเนินการ
ลงโทษทางวินัยแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นตามควรแก่กรณี และในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาเห็นว่าการกระท านั้นอาจ
มีเหตุเกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ มีมูลความผิดทางอาญา หรืออาจเป็นการฝ่าฝืน
กฎหมายอื่นให้ผู้บังคับบัญชาแจ้งให้หน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ในเรื่องนั้นเพื่อพิจารณาด าเนินการต่อไป 
 

หมวด ๒ 
คณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ 

                                                      ----------------------- 
 
    ข้อ ๘๒ ให้มีคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ เรียกโดยย่อว่า “กคร.” 
ประกอบด้วยรองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็น
ประธานกรรมการ ผู้แทนส านักนายกรัฐมนตรี ผู้แทนกระทรวงกลาโหม ผู้แทนกระทรวงการคลัง ผู้แทน
กระทรวงมหาดไทย ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุขผู้แทนส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งอีกไม่เกินสี่คนเป็นกรรมการ และผู้แทนส านักงานปลัด
ส านักนายกรัฐมนตรีเป็นกรรมการและเลขานุการ กคร. จะแต่งตั้งข้าราชการในส านักงานปลัดส านัก
นายกรัฐมนตรีจ านวนไม่เกินสองคน เป็นผู้ช่วยเลขานุการก็ได้ 
    ข้อ ๙ ให้กรรมการซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งมีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปี 
กรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ 
    ให้กรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อนจนกว่าจะมี 
การแต่งตั้งกรรมการใหม่เข้ารับหน้าที่ 
          ข้อ ๑๐ นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระตามข้อ ๙ กรรมการซึ่ง 
นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 
     (๑) ตาย 
    (๒) ลาออก 
     (๓) ต้องโทษจ าคุกตามค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษ 
ส าหรับความผิดที่กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
    (๔) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
     (๕) เป็นบุคคลล้มละลาย 
     (๖) นายกรัฐมนตรีให้ออก 
    ในกรณีที่กรรมการซึง่นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระให้นายกรัฐมนตรีแต่งตั้ง
ผู้อื่นเป็นกรรมการแทน และให้กรรมการซึ่งได้รับแต่งตั้งอยู่ในต าแหน่งเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตน
แทน เว้นแต่วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการเหลืออยู่ไม่ถึงเก้าสิบวันจะไม่แต่งตั้งกรรมการแทนก็ได้ 
 
 
---------------------------------------------------- 
 ๒ ข้อ ๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบยีบส านกันายกรัฐมนตรี ว่าดว้ยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ 
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    ข้อ ๑๑ การประชุมของ กคร. ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง 
ของจ านวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 
     ในการประชุมคราวใด ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติ 
หน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 
    การวินิจฉัยชี้ขาดท่ีประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการ 
ลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 
    ข้อ ๑๒ กคร. มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
    (๑) พิจารณาเสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีในการแก้ไขปรับปรุงระเบียบนี้ 
    (๒) พิจารณาอนุมัติให้หน่วยงานของรัฐที่ประสงค์จะท าการเรี่ยไร หรือเข้าไปมีส่วน
เกี่ยวข้องกับการเรี่ยไรในเขตกรุงเทพมหานครหรือในเขตท้องที่เกินหนึ่งจังหวัด จัดให้มีการเรี่ยไรหรือเข้าไปมี
ส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไรตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ในระเบียบนี้ 
     (๓) ตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 
     (๔) ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการยื่นค าขออนุมัติให้จัดให้มีการเรี่ยไร หรือเข้า
ไปมีส่วนเกี่ยวข้องการเรี่ยไรตามระเบียบนี้ 
     (๕) ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีด าเนินการกับสิ่งของที่หน่วยงานของรัฐได้รับมาจาการ
เรี่ยไร โดยฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี้ 
     (๖) ให้ค าปรึกษาแก่หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐในการปฏิบัติตามระเบียบนี ้
       (๗) มอบหมายให้ กคร. จังหวัด ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีเห็นสมควร 
      (๘) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่ระเบียบนี้ก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของกคร. หรือตามท่ี
คณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีมอบหมาย 
     เมื่อ กคร. ได้พิจารณาอนุมัติตาม (๒) แล้ว ให้แจ้งให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ทราบด้วย 
    ข้อ ๑๓ กคร. จะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือพิจารณา หรือปฏิบัติการอย่าง
ใดอย่างหนึ่งตามท่ี กคร. มอบหมายก็ได้ 
    การประชุมของคณะอนุกรรมการ หรือคณะท างานให้น าข้อ ๑๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
    ข้อ ๑๔ ให้มีส านักงานเลขานุการ กคร. ขึ้นในส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี มีหน้าที่
ปฏิบัติงานธุรการและงานอ่ืนตามท่ี กคร. มอบหมาย 
  

หมวด ๓ 
คณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรจังหวัด  

      …………………………….. 
    ข้อ ๑๕ มีคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรจังหวัดในทุกจังหวัด ยกเว้น กรุงเทพมหานคร 
เรียกโดยย่อว่า “กคร. จังหวัด” โดยออกนามจังหวัดนั้น ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน
กรรมการ รองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมายหนึ่งคน ปลัดจังหวัด อัยการจังหวัดที่ผู้ว่า
ราชการจังหวัดแต่งตั้งหนึ่งคน หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดของส านักงานต ารวจแห่งชาติ ศึกษาธิการ
จังหวัด สรรพากรจังหวัด สาธารณสุขจังหวัด นายกเทศมนตรีนครหรือนายกเทศมนตรีเมืองที่เป็นที่ตั้งจังหวัด 
ผู้แทนหอการค้าจังหวัด ผู้แทนสมาคมหรือชมรมธนาคารพาณิชย์จังหวัด ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมจังหวัด บุคคล 
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อ่ืนซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งอีกไม่เกินสามคนเป็นกรรมการ และหัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัดซึ่งผู้ว่า
ราชการจังหวัดแต่งตั้งหนึ่งคนเป็นกรรมการและเลขานุการ 
   กคร. จังหวัด จะแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐภายในจังหวัดจ านวนไม่เกินสองคนเป็น 
ผู้ช่วยเลขานุการก็ได้ 
    ข้อ ๑๖ ให้ กคร. จังหวัด มีหน้าที่ช่วย กคร. ปฏิบัติการในจังหวัด และให้มีอ านาจหน้าที่
ดังต่อไปนี้ 
        (๑) พิจารณาอนุมัติให้หน่วยงานของรัฐที่ประสงค์จะท าการเรี่ยไรหรือเข้าไป 
มีส่วนเกี่ยวข้องกบัการเรี่ยไรภายในจังหวัด จัดให้มีการเรี่ยไรหรือเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไรตาม
หลักเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ในระเบียบนี้ 
     (๒) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่ระเบียบนี้ก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของ กคร. 
จังหวัด หรือตามท่ี กคร. มอบหมาย 
   เมื่อ กคร. จังหวัด ได้พิจารณาอนุมัติตาม (๑) แล้วให้แจ้งหน่วยงานของส านักงาน 
การตรวจเงินแผ่นดินในภูมิภาคนั้นและรายงาน กคร. ให้ทราบด้วย 
    ข้อ ๑๗ ให้น าความในข้อ ๙ ข้อ ๑๐ ข้อ ๑๑ และข้อ ๑๓ มาใช้บังคับกับวาระการ 
ด ารงต าแหน่งและการพ้นจากต าแหน่งของกรรมการซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งการประชุม กคร. 
จังหวัด และการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานโดยอนุโลม 
 

หมวด ๔ 
หลักเกณฑ์การเรี่ยไร 
………………………… 

 
     ข้อ ๑๘ การเรี่ยไรหรือเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไรที่ กคร. หรือ กคร. จังหวัด แล้วแต่
กรณี จะพิจารณาอนุมัติให้ตามข้อ ๖ ได้นั้นจะต้องมีลักษณะและวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 
     (๑) เป็นการเรี่ยไรที่หน่วยงานของรัฐเป็นผู้ด าเนินการเพ่ือประโยชน์แก่หน่วยงานของ
รัฐนั้นเอง 
     (๒) เป็นการเรี่ยไรที่หน่วยงานของรัฐเป็นผู้ด าเนินการเพ่ือประโยชน์แก่การป้องกัน
หรือพัฒนาประเทศ 
     (๓) เป็นการเรี่ยไรที่หน่วยงานของรัฐเป็น ผู้ด าเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ 
     (๔) เป็นกรณีที่หน่วยงานของรัฐเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไรของบุคคลหรือนิติ
บุคคลที่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการเรี่ยไรแล้ว 
       ข้อ ๑๙ การเรี่ยไรหรือเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไรดังต่อนี้ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องขอ
อนุมัติจาก กคร. หรือ กคร. จังหวัด แล้วแต่กรณี 
     (๑) เป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล และมีมติคณะรัฐมนตรีให้เรี่ยไรได้ 
     (๒) เป็นการเรี่ยไรที่รัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐจ าเป็นต้องด าเนินการเพ่ือช่วยเหลือ
ผู้เสียหายหรือบรรเทาความเสียหายที่เกิดจากสาธารณภัยหรือเหตุการณ์ใดที่ส าคัญ 
     (๓) เป็นการเรี่ยไรเพื่อร่วมกันท าบุญเนื่องในโอกาสการทอดผ้าพระกฐินพระราชทาน 
     (๔) เป็นการเรี่ยไรตามข้อ ๑๘ (๑) หรือ (๓) เพ่ือให้ได้เงินหรือทรัพย์สินไม่เกินจ านวน
เงินหรือมูลค่าตามท่ี กคร. ก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
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     (๕) เป็นการเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไรตามข้อ ๑๘ (๔) ซ่ึง กคร.ได้ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษายกเว้นให้หน่วยงานของรัฐด าเนินการได้โดยไม่ต้องขออนุมัติ 
     (๖) เป็นการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐอ่ืนที่ได้รับอนุมัติหรือได้รับยกเว้นใน
การขออนุมัติตามระเบียบนี้แล้ว 
   ข้อ ๒๐ ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐได้รับอนุมัติหรือได้รับยกเว้นตามข้อ ๑๙ ให้จัดให้มีการ
เรี่ยไรหรือเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไร ให้หน่วยงานของรัฐด าเนินการดังต่อไปนี้ 
     (๑) ให้กระท าการเรี่ยไรเป็นการทั่วไป โดยประกาศหรือเผยแพร่ต่อสาธารณชน 
     (๒) ก าหนดสถานที่หรือวิธีการที่จะรับเงินหรือทรัพย์สินจากการเรี่ยไร 
    (๓) ออกใบเสร็จหรือหลักฐานการรับเงินหรือทรัพย์สินให้แก่ผู้บริจาคทุกครั้ง เว้นแต่
โดยลักษณะแห่งการเรี่ยไรไม่สามารถออกใบเสร็จหรือหลักฐานดังกล่าวได้ ก็ให้จัดท าเป็นบัญชีการรับเงินหรือ
ทรัพย์สินนั้นไว้เพ่ือให้สามารถตรวจสอบได้ 
    (๔) จัดท าบัญชีการรับจ่ายเงินหรือทรัพย์สินที่ได้จากการเรี่ยไรตามระบบบัญชีของ
ทางราชการภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่สิ้นสุดการเรี่ยไร หรือทุกสามเดือนในกรณีท่ีเป็นการเรี่ยไรที่กระท า
อย่างต่อเนื่องและปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ ที่ท าการของหน่วยงานของรัฐที่ได้ท าการเรี่ยไรไม่น้อยกว่าสามสิบ
วันเพื่อให้บุคคลทั่วไปได้ทราบและจัดให้มีเอกสารเกี่ยวกับการด าเนินการเรี่ยไรดังกล่าวไว้ ณ สถานที่ส าหรับ
ประชาชนสามารถใช้ในการค้นหาและศึกษาข้อมูลข่าวสารของทางราชการด้วย 
      (๕) รายงานการเงินของการเรี่ยไรพร้อมทั้งส่งบัญชีตาม (๔) ให้ส านักงาน 
การตรวจเงินแผ่นดินภายในสามสิบวันนับแต่วันที่จัดท าบัญชีตาม (๔) แล้วเสร็จ หรือในกรณีที่เป็น 
การเรี่ยไรที่ได้กระท าอย่างต่อเนื่องให้รายงานการเงินพร้อมทั้งส่งบัญชีดังกล่าวทุกสามเดือน 
   ข้อ ๒๑ ในการเรี่ยไรหรือเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไร ห้ามมิให้หน่วยงานของรัฐ
ด าเนินการดังต่อไปนี้ 
    (๑) ก าหนดประโยชน์ที่ผู้บริจาคหรือบุคคลอ่ืนจะได้รับซึ่งมิใช่ประโยชน์ที่หน่วยงาน
ของรัฐได้ประกาศไว้ 
    (๒) ก าหนดให้ผู้บริจาคต้องบริจาคเงินหรือทรัพย์สินเป็นจ านวนหรือมูลค่าท่ีแน่นอน 
เว้นแต่ โดยสภาพมีความจ าเป็นต้องก าหนดเป็นจ านวนเงินที่แน่นอน เช่น การจ าหน่ายบัตรเข้าชมการแสดง
หรือบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน เป็นต้น 
    (๓) กระท าการใด ๆ ที่เป็นการบังคับให้บุคคลใดท าการเรี่ยไรหรือบริจาคหรือกระท า
ในลักษณะที่ท าให้บุคคลนั้นต้องตกอยู่ในภาวะจ ายอมไม่สามารถปฏิเสธหรือหลีกเลี่ยงที่จะไม่ช่วยท าการเรี่ยไร
หรือบริจาคไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 
     (๔) ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐออกท าการเรี่ยไร หรือใช้ สั่ง ขอร้อง หรือบังคับให้ผู้ใต้บังคับ 
บัญชาหรือบุคคลอ่ืนออกท าการเรี่ยไร 
    ข้อ ๒๒ เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไรของบุคคลหรือนิติบุคคลที่ได้รับ
อนุญาตจากคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการเรี่ยไรซึ่งมิใช่หน่วยงานของรัฐ
จะต้องไม่กระท าการดังต่อไปนี้ 
     (๑) ใช้หรือแสดงต าแหน่งหน้าที่ให้ปรากฏในการด าเนินการเรี่ยไร ไม่ว่าจะเป็นการ
โฆษณาด้วยสิ่งพิมพ์ตามกฎหมายว่าด้วยการพิมพ์หรือสื่ออย่างอ่ืน หรือด้วยวิธีการอ่ืนใด 
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     (๒) ใช้ สั่ง ขอร้อง หรือบังคับให้ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือบุคคลใดช่วยท าการเรี่ยไรให้ 
หรือกระท าในลักษณะที่ท าให้ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือบุคคลอ่ืนนั้นต้องตกอยู่ในภาวะจ ายอมไม่สามารถปฏิเสธ
หรือหลีกเลี่ยงที่จะไม่ช่วยท าการเรี่ยไรให้ได้ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 
 

บทเฉพาะกาล 
………………………… 

 
    ข้อ ๒๓ การเรี่ยไร การเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไร หรือการให้ความร่วมมือกับ
หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดในการเรี่ยไรที่ได้รับการอนุมัติหรือได้รับยกเว้นในการขออนุมัติจาก
คณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของทางราชการตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของทาง
ราชการ พ.ศ. ๒๕๓๙ และด าเนินการไปก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ ก็ให้ด าเนินการต่อไปได้ตามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๓๙ จนกว่าจะแล้วเสร็จ 
       ข้อ ๒๔ ให้ กคร. และ กคร. จังหวัด ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของ
ทางราชการ พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู่ในวันที่ระเบียบนี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาปฏิบัติหน้าที่ กคร. 
และ กคร. จังหวัด ตามระเบียบนี้ ไปพลางก่อนจนกว่าจะได้มีการแต่งตั้งกรรมการซึ่งนายกรัฐมนตรีหรือผู้ว่า
ราชการจังหวัดแล้วแต่กรณี แต่งตั้งตามระเบียบนี้เข้ารับหน้าที่ 
 
 
                                                                  ประกาศ ณ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๔ 
                                                                                     ชวน หลักภัย 
                                                                                     นายกรัฐมนตรี 
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แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนคุณธรรมขององค์กร
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1

ปีงบประมาณ 2565

เอกสารล าดับท่ี 7/2565

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กระทรวงศึกษาธิการ





แผนการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1  

คำนำ 
 

 แผนการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
ตามกรอบแนวทางแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔) ขยายระยะเวลาบังคับ
ใช้จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 ตามมติคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 10 
กุมภาพันธ์ 2564 และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
(พ.ศ. 2561 - 2580)แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที ่ 12 (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 
แผนปฏิบัติการด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม 
กระทรวงศึกษาธิการ(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ขยายระยะเวลาดาเนินการถึงวันที ่ 30 กันยายน 2565 
พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 แผนปฏิบัติราชการกระทรวงศึกษาธิการ ระยะ 3 ปี        
(พ.ศ. 2563 – 2565) รวมทั้งนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕          
โดยมุ่งเน้นการปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ ส่งเสริมให้คนในสังคมมีคุณธรรม 
เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งจากภายใน ให้คุณธรรมนำการพัฒนา ทำให้สังคมไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน 
และเป็นสังคมแห่งคุณธรรม 

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ได้จัดทำแผนการขับเคลื่อนองค์กร
คุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื ่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลอย่างมีธรรมาภิบาล เกิดความโปร่งใส และมีความรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนมีการพัฒนา           
ด้านคุณธรรม จริยธรรม โดยยึดหลักของศาสนาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง และวิถีวัฒนธรรมอันดีงาม 
นำไปสู่การเป็นองค์กรคุณธรรม ทั้งนี้ บุคลากรทุกคนในองค์กรได้ร่วมกันออกแบบการขับเคลื่อนการส่งเสริม
คุณธรรมองค์กรไปในทิศทางเดียวกัน ผ่านคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการส่งเสริม
คุณธรรมองค์กร เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมองค์กรให้มีระบบคุณธรรมที่เข้มแข็ง ภายใต้
คุณธรรมที่พึงประสงค ์4 ประการ “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” 

 ในการนี้ ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ให้ความร่วมมือในการจัดทำแผนการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จนสำเร็จ 
และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องจะสามารถนำไปใช้เป็นกรอบในการดำเนินงานและติดตามผล    
เพ่ือขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติในบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ต่อไป 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 
 

 
 
 
 



แผนการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1  

สารบัญ 
คำนำ 
สารบัญ            หน้า 
บทที่ 1 บทนำ            1 
  ความเป็นมาและความสำคัญ         1 
  ข้อมูลพื้นฐานสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1   1 
บทที่ 2 นโยบาย แนวทางการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม      10 

 พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10     10 
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560     10  
  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542      11   
  ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580)     11  
  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติที่เก่ียวข้องกับการศึกษา (พ.ศ.2561 – 2580)  12  
  แผนการปฏิรูปประเทศ         14   
  แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560 – 2579      14  
  นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 – 2565 15   

 นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2565 17 
 สาระสำคัญแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565     19 
   ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา    21  
   ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 
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แผนการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1  

บทที่ 1 
บทนำ 

ความเป็นมาและความสำคัญ 
คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธาน  

ได้บูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔) 
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ และเพื่อให้การจัดทำแผนแม่บทฯ ฉบับต่อไปมีห้วงเวลา     
ที ่สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่ ๑๓       
(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ จึงเห็นชอบให้ขยายแผนดังกล่าวต่ออีก ๑ ปี       
มีผลบังคับใช้ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาของการดำเนินงานตามแผนแม่บทฯ      
ได้เกิดการขยายเครือข่ายความร่วมมือ ในการส่งเสริมคุณธรรมไปยังภาคส่วนต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น ทุกหน่วยงานเป็น
กำลังที ่เข้มแข็งในการพัฒนาประเทศ ด้วยการมีส่วนร่วมในการวางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรม            
ในสังคมไทย และพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ เพ่ือขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

ในช่วง ๒ ปีที่ผ่านมา สังคมไทยได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส        
โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ทั่วทุกพื้นที่ เป็นข้อจำกัดให้ไม่สามารถขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมใน        
รูปแบบเดิมได้ จึงต้องปรับเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานในรูปแบบใหม่ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ส่งเสริมให้
บุคลากรในองค์กรยึดมั่นในหลักธรรม คําสอนทางศาสนา น้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และวิถี
วัฒนธรรมไทยที่ดีงามไปใช้ในการดํารงชีวิต ให้เกิดผลสำเร็จตามเป้าหมายของแผนแม่บทฯ ที่มุ่งหวังให้บุคลากรทุก
คนในองค์กร สร้างพลังการทำความดีอย่างยั่งยืน เพื่อก้าวสู่สังคมแห่งคุณธรรมที่มีความเอื้ออาทรและแบ่งปัน     
อยู่เย็นเป็นสุขได้ อย่างแท้จริง  

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ได้ดำเนินขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรมในองค์กร และได้รวบรวมผลการดำเนินงานที่แสดงออกถึงการมีคุณธรรม ในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ภายใต้ยุทธศาสตร์แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ         
เพ่ือประชาสัมพันธ์ผลสำเร็จที่เป็นรูปธรรม และเป็นประโยชน์ ในการขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมในวิถีชีวิต
ใหม่ต่อไป 

ข้อมูลพื้นฐานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ตั้งอยู่เลขที่ 222/242 หมู่ 6        
ถนนอยุธยา-อ่างทอง ตำบลลุมพลี อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้บริการส่งเสริมสนับสนุน
การจัดการศึกษาตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ว่าด้วย   
การจัดการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพตามมาตรฐาน  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 มีจำนวนโรงเรียนในสังกัดทั้งสิ้น 
176 แห่ง เขตอำเภอรับผิดชอบจำนวนทั้งสิ้น 9 อำเภอ กลุ่มโรงเรียนจำนวน 21 กลุ่มโรงเรียน ดังนี้ 
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แผนการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1  

ที ่ อำเภอ กลุ่มโรงเรียน โรงเรียน 
1 พระนครศรีอยุธยา กลุ่มไชยวัฒนา 1. โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน หมู่ 2 (วันครู 2504) 

2. โรงเรียนวัดพุทไธศวรรย์ 
3. โรงเรียนพรพินิตพิทยาคาร 
4. โรงเรียนวัดทำใหม่ 
5. โรงเรียนวัดช้าง 
6. โรงเรียนวัดปากกราน 
7. โรงเรียนประชาสามัคคี  
8. โรงเรียนวัดกลาง (ปากกรานสามัคคี) 
9. โรงเรียนประตูชัย 
วัดกษัตราธิราช (ไพจิตรวิหารการบำรุง) 

2 พระนครศรีอยุธยา กลุ่มเพนียด 1. โรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์ 
2. โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 
3. วัดตูม (สิริปุญยาประชาสรรค์) 
4. โรงเรียนปฐมวิทยาคาร 
5. โรงเรียนวัดช้างใหญ่ 
6. โรงเรียนวัดกุฎีลาย (อินมณีประชารัฐบำรุง) 
7. โรงเรียนสุดินสหราษฎ์ 
8. โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 
9. โรงเรียนวัดพระงาม (อรรถกฤษณ์ประชารัฐ) 

3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่มชัยมงคล 1. โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม (จีรยพันธ์บำรุง) 
2. โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) 
3. โรงเรียนวัดพระญาติการาม (ศุภสุขบำรุง) 
4. โรงเรียนวัดพนัญเชิง (ไตรรัตนนายก) 
5. โรงเรียนวัดหันตรา (เวช สมานราษฎร์นุกูล) 
6. โรงเรียนวัดไผ่ (เหวย-บุญช่วยโสมนรินทร์อุปถัมภ์) 
7. โรงเรียนวัดไก่เตี้ย (วิทยสุนทร) 
8. โรงเรียนวัดกลางคลองสระบัว 

4 ท่าเรือ กลุ่มเสมาท่าเรือ 1. โรงเรียนประชาผดุงวิทย์ (ฟ้อน ฟุ้ง อุทิศ) 
2. โรงเรียนบ่อแร่ 
3. โรงเรียนวัดหัวหิน 
4. โรงเรียนวัดไก่จ้น (ชลประทานอุปถัมภ์) 
5. โรงเรียนวัดจำปา 
6. โรงเรียนวัดจงกลณี (ประสิทธิ์วิทยา) 
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แผนการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1  

ที ่ อำเภอ กลุ่มโรงเรียน โรงเรียน 
7. โรงเรียนวัดศาลาลอย 
8. โรงเรียนวัดเทพคันธาราม 
9. โรงเรียนวัดแค 
10. โรงเรียนวัดทุ่งมน 
11. โรงเรียนวัดบ้านแถว "ตุรงค์เรืองประชานุสรณ์" 

5 ท่าเรือ กลุ่มท่าเรือพัฒนา 1. โรงเรียนวัดสะตือ 
2. โรงเรียนวัดบัวงาม 
3. โรงเรียนวัดวังแดงเหนือ "แจ่มวิทยาคาร" 
4. โรงเรียนวัดนางคุ่ม 
5. โรงเรียนวัดสฎางค์ 
6. โรงเรียนวัดสามเรือน "จนฺทสโรอนุสสรณ์" 
7. โรงเรียนวัดโพธิ์เอน "ราษฎร์สามัคคีวิทยา" 
8. โรงเรียนชุมชนวัดบ้านร่อม 
9. โรงเรียนวัดบึง 

6 นครหลวง กลุ่มศรีทักษิณ 1. โรงเรียนวัดเรือแข่ง (ประชาอุปถัมภ์) 
2. โรงเรียนวัดละมุด (ร.ส.พ.ราษฎร์บำรุง) 
3. โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ (คุณศรีประเสริฐอุปถัมภ์) 
4. โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง (วาสนานุกูล) 
5. โรงเรียนวัดราษฎร์บำเพ็ญ (กริ่ง สง่า ศิษย์อุปถัมภ์) 
6. โรงเรียนวัดบ้านดาบ 
7. โรงเรียนวัดมาบพระจันทร์ (รัฐบำรุงประชาวิทยา) 

7 นครหลวง กลุ่มอุตรนคร 1. โรงเรียนวัดใหญ่ (สามไถผาสุกประเสริฐ) 
2. โรงเรียนมเหยงค์ 
3. โรงเรียนวัดน้อย (วิเชียรสร้อยเกลียวอุปถัมภ์) 
4. โรงเรียนวัดทอง (สามัคคยานุสรณ์) 
5. โรงเรียนวัดสำมะกัน (เป่ียมวิทยาราษฎร์บำรุง) 
6. โรงเรียนวัดปรีดาราม 
7. โรงเรียนวัดลาย  
8. โรงเรียนนครหลวง (พิบูลประเสริฐวิทย์) 
9.โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์) 

8 บางปะหัน กลุ่มนครใน 1. โรงเรียนชุมชนวัดโขดเขมาราม (ประชาประเสริฐวิทย์) 
2. โรงเรียนวัดเสาธงเก่า (ถึงสุขประชาสรรค์) 
3. โรงเรียนวัดแก้วตา (สมุนพรฉิมประชาสรรค์) 
4. โรงเรียนวัดตาลเอน (โศภนชนูปถัมภ์) 
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แผนการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1  

ที ่ อำเภอ กลุ่มโรงเรียน โรงเรียน 
5. โรงเรียนวัดบางเพลิง (คงสกุลมากอุทิศ) 
6. โรงเรียนวัดค่าย (เล็กจุฬาประชานุสรณ์) 
7. โรงเรียนวัดนาค 
8. โรงเรียนวัดเทพอุปการาม (อุป อุ่นพัฒนาประชาสรรค์) 
9. โรงเรียนวัดทางกลาง (ประชาสามัคคีอุปถัมภ์) 

9 บางปะหัน กลุ่มเมืองชัย 
พระเจ้าตาก 

1. โรงเรียนวัดประมุง (แจ่มราษฎร์รังสรรค์) 
2. โรงเรียนวัดอินกัลยา 
3. โรงเรียนวัดศรีภวังค์ 
4. โรงเรียนวัดโตนด (บุญชื่นอุปถัมภ์) 
5. โรงเรียนวัดไก่ 
6. โรงเรียนวัดผึ่งแดด (บุญสืบวิชชนูปถัมภ์) 
7. โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง 
8. โรงเรียนวัดบ้านม้า 
9. โรงเรียนวัดดอกไม้ 

10 บางปะหัน กลุ่มโพธิ์สามต้น 1. โรงเรียนวัดบางเดื่อ 
2. โรงเรียนวัดดาวคะนอง 
3. โรงเรียนวัดจอมเกษ (ประชาราษฎร์อุปถัมภ์) 
4. โรงเรียนวัดโคก (ธูปะเตมีย์อุปถัมภ์) 
5. โรงเรียนวัดนนทรีย์ 
6. โรงเรียนวัดเกาะเลิ่ง 
7. โรงเรียนวัดโพธิ์หอม 
8. โรงเรียนวัดพระงาม  

11 บ้านแพรก กลุ่มบ้านแพรก
พัฒนา 

1. โรงเรียนชุมชนวัดสำพะเนียง (แร่ผดุงวิทยา) 
2. โรงเรียนวัดท้าวอู่ทอง 
3. โรงเรียนวัดโบสถ์ (วิบูลประภาราษฎร์สามัคคี) 
4. โรงเรียนวัดนครโปรดสัตว์ 
5. โรงเรียนวัดไก่เตี้ย (นิเทศธรรมกถาประชานุสรณ์) 
6. โรงเรียนโพธิ์ราษฎร์บำรุง 

12 
 
 
 

มหาราช 
 
 

 

กลุ่มเสมามหาราช 
 
 
 

1. โรงเรียนวัดปากคลอง (ประชามหาราช) 
2. โรงเรียนวัดอุโลม (วิสูตรอนุสรณ์) 
3. โรงเรียนวัดตะบอง (ธรรมาภิรมอุปถัมภ์) 
4. โรงเรียนชุมชนวัดสุเมธ 
5. โรงเรียนวัดท่าต่อเลิศบุญยงค์วิทยา 
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แผนการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1  

ที ่ อำเภอ กลุ่มโรงเรียน โรงเรียน 
13 มหาราช กลุ่มมหาราช 

นครใหญ่ 
1. โรงเรียนวัดโพธิ์ประสิทธิ์ (วิบูลย์บำรุง) 
2. โรงเรียนวัดสุวรรณเจดีย์เลิศบุญยงค์อนุสรณ์ 
3. โรงเรียนวัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจฯ 
4. โรงเรียนวัดเจ้าปลุก (เติมรัฐประชาสรรค์) 
5. โรงเรียนวัดบางสงบ (กองวารีวิทยานุสรณ์) 
6. โรงเรียนวัดโพธิ์ 

14 ภาช ี กลุ่มภาชีระพีพัฒน์ 1. โรงเรียนวัดพระแก้ว "โสภณประสิทธิ์วิทยาคาร" 
2. โรงเรียนวัดภาชี "สุนทรอุปภัมภ์" 
3. โรงเรียนตะโกดอนหญ้านาง 
4. โรงเรียนวัดหนองเป้า 
5. โรงเรียนวัดนาอุ่น 
6. โรงเรียนวัดหัวคุ้ง 
7. โรงเรียนวัดหนองบัว 

15 ภาช ี กลุ่มภาชีสราญ
รมย์ 

1. โรงเรียนวัดเจริญธรรม "เผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์" 
2. โรงเรียนชุมชนวัดระโสม 
3. โรงเรียนบ้านดอนข่อย "คงสมโอษฐ์ราษฎร์บำรุง" 
4. โรงเรียนชุมชนโคกม่วงเผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์ 
5. โรงเรียนวัดหนองนาง 
6. โรงเรียนวัดผดุงธรรม 
7. โรงเรียนวัดมาบโพธิ์ 
8. โรงเรียยนวัดโคกกรวด "ไตรราษฎร์บำรุง" 
9. โรงเรียนวัดอุทการาม 
10. โรงเรียนวัดโคกสังข์ "ประชานุกูล" 

16 วังน้อย กลุ่มวังชลสินธุ ์ 1. โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 
2 โรงเรียนบ้านลำแดง 
3. โรงเรียนวัดยมนาตามธรรม 
4. โรงเรียนสุวพรรณสนิทวงศ์พิทยา 
5. โรงเรียนคอตันคลอง 27 
6. โรงเรียนวัดธรรมจริยา 
7. โรงเรียนวัดลำพระยา (แช่มช้อยวิทยา) 
8. โรงเรียนวัดวงษ์สวรรค์ 
9. โรงเรียนกลางคลอง 27 

17 วังน้อย กลุ่มมหาจุฬา 1. โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ) 
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แผนการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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ที ่ อำเภอ กลุ่มโรงเรียน โรงเรียน 
17 
(ต่อ) 

วังน้อย (ต่อ) กลุ่มมหาจุฬา (ต่อ) 2. โรงเรียนวัดกุฎีประสิทธิ์ 
3. โรงเรียนวัดลาดทราย 
4. โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์ 
5. โรงเรียนวัดพะยอม 
6. โรงเรียนสิทธิพยากรณ์ 
7. โรงเรียนวัดมณฑลประสิทธิ์ (อาจธวัชประชานุกูล) 

18 วังน้อย กลุ่มวังคชสาร 1. โรงเรียนวัดศรีประชา 
2. โรงเรียนจรูญกิมลี้กิจจาทรอนุสรณ์ 
3. โรงเรียนวัดศิวาราม 
4. โรงเรียนวัดบ้านช้าง 
5. โรงเรียนบ้านกระทุ่มลาย  
6. โรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมิ 
7. โรงเรียนบ้านบ่อตาโล่ 
8. โรงเรียนวัดห้วยจระเข้ 
9. โรงเรียนมุลลิมบำรุง 
10. โรงเรียนวัดสุคันธาราม (สุคันธวิทยาคาร) 
11. โรงเรียนบ้านสร้าง (สำริต ภู่เงิน อนุสรณ์) 

19 อุทัย กลุ่มมิตรภาพ 1. โรงเรียนวัดหนองไม้ซุง 
2. โรงเรียนวัดสนามทองมิตรภาพที่ 180 
3. โรงเรียนวัดพรานนก 
4. โรงเรียนวัดโพธิ์สาวหาญ 
5. โรงเรียนวัดโคกโพธิ์ 
6. โรงเรียนวัดดอนพุดซา 
7. โรงเรียนวัดกุ่มแต้ 

20 อุทัย กลุ่มนพรัตน์ 1. โรงเรียนบ้านคู้คด 
2. โรงเรียนวัดบ้านหีบ 
3. โรงเรียนวัดนางชี 
4. โรงเรียนวัดไทรงาม 
5. โรงเรียนวัดอุทัย (เชาวนวิทยา) 
6. โรงเรียนบ้านข่อยโทน 
7. โรงเรียนวัดหนองน้ำส้ม (เจียนวิทยาคาร) 
8. โรงเรียนวัดโคกช้าง (ราษฎร์บำรุง) 

21 อุทัย กลุ่มวชิรปราการ 1. โรงเรียนวัดจำปา 
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แผนการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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ที ่ อำเภอ กลุ่มโรงเรียน โรงเรียน 
21 
(ต่อ) 

อุทัย (ต่อ) กลุ่มวชิรปราการ 
(ต่อ) 

2. โรงเรียนวัดโตนดเตี้ย 
3. โรงเรียนวัดโคกมะยม 
4. โรงเรียนเชาน์วัศ 
5. โรงเรียนบ้านช้าง 
6. โรงเรียนวัดคานหาม 
7. โรงเรียนวัดสะแก 
8. โรงเรียนวัดโตนด 
9. โรงเรียนบ้านเป็ด 
10. โรงเรียนวัดขุนทิพย์ (สาครราษฎร์บำรุง) 
11. โรงเรียนวัดกะสังข์ (พิศิษฎ์นวการอุปถัมภ์) 

รวม 9 อำเภอ 21 กลุ่มโรงเรียน 176 โรงเรียน 

ข้อมูลพื้นฐาน DMC                   
1.  จำนวนสถานศึกษาของรัฐบาล     รวมทั้งสิ้น  176 โรงเรียน 
2.  ขนาดโรงเรียน 4 ขนาด แบ่งเป็น 

  ขนาดเล็ก (นักเรียน 1 – 120 คน)  จำนวน   78  โรงเรียน 
        นักเรียน       5,622 คน 
        ห้องเรียน       637 ห้อง 
        คร ู         373 คน 
       ขนาดกลาง (นักเรียน 121 – 600 คน) จำนวน   91 โรงเรียน 
        นักเรียน    20,305 คน 
        ห้องเรียน       961 ห้อง 
        คร ู       1,202 คน 
       ขนาดใหญ่  (นักเรียน 601 – 1,500 คน) จำนวน    4 โรงเรียน 
        นักเรียน      3,102 คน 
        ห้องเรียน        99 ห้อง 
        คร ู         143 คน 
       ขนาดใหญ่พิเศษ (นักเรียน 1,501 คนข้ึนไป) จำนวน     3 โรงเรียน 
        นักเรียน      6,071 คน 
        หอ้งเรียน        170 ห้อง 
        คร ู          254  คน 
 
 
 



8 
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3. จำนวนนักเรียน แบ่งเป็นช่วงชั้น 
  ก่อนประถม   จำนวน    6,817    คน  430 ห้องเรียน 
      ช่วงชั้นที่ 1 (ป. 1 – ป. 3) จำนวน   11,518   คน  613 ห้องเรียน 
       ช่วงชั้นที่ 2 (ป. 4 – ป. 6) จำนวน   11,847   คน  614 ห้องเรียน 
          ช่วงชั้นที่ 3 (ม. 1 – ม. 3) จำนวน     4,647   คน  201 ห้องเรียน 
       ช่วงชั้นที่ 4 (ม. 4 - ม. 6)  จำนวน        271   คน      9 ห้องเรียน 

4. จำนวนนักเรียน    รวมทั้งสิ้น  35,100  คน  
     จำนวนห้องเรียน    รวมทั้งสิ้น   1,867 ห้อง 
         ระดับก่อนประถม   จำนวน    6,817    คน  430 ห้องเรียน 
     ระดับประถมศึกษา   จำนวน   23,365   คน        1,227 ห้องเรียน 
     ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (52 โรงเรียน)  

จำนวน     4,647   คน  201 ห้องเรียน 
     ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (1 โรงเรียน) 
      จำนวน        271   คน     9 ห้องเรียน 

5. จำนวนบุคลากรระดับผู้บริหาร และครูในสถานศึกษา (ที่มีตัวอยู่ ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564) รวม
ทั้งสิ้น 1,972 คน  
                ผู้อำนวยการโรงเรียน   จำนวน         148 คน 
                รองผู้อำนวยการโรงเรียน  จำนวน           22 คน 
                คร ู     จำนวน      1,802  คน 

6. บุคลากรสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 จำนวน 68 คน 
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 ดร.กัลยา มาลัย 
ผู้อำนวยการ สพป.อย.เขต 1 

 

     

 

 

 

 

 

  

 

 
 

  

  

นางสาวปุณญอุษา ผดุงหมาย
รองผู้อำนวยการ สพป.อย.เขต 1  

 นางสาวรัชดา  ทองสุข 
รองผู้อำนวยการ สพป.อย.เขต 1 

 นางสาวภัทรมาศ  ภะวะศิริกุล 
รองผู้อำนวยการ สพป.อย.เขต 1 

 
 

 

 

 

 

คณะผู้บริหาร 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 
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บทที่ 2 
นโยบาย แนวทางการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม 

พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10  
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  ทรงให้

ความสำคัญด้านการศึกษาของไทยเนื่องจากการศึกษาเป็นรากฐานของการพัฒนาประเทศในทุก ๆ ด้าน ทั้งนี้ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ทรงมีพระบรมราโชบายด้านการศึกษาทุกระดับของไทย โดยการศึกษาต้อง
มุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียนครอบคลุม 4 ด้าน ประกอบด้วย  

    1) มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง โดยการศึกษาต้องมุ่งเสริมสร้างให้ผู ้เรียนทุกระดับการศึกษา           
มีความรู้ ความเข้าใจที่มีต่อชาติบ้านเมือง ยึดมั่นในศาสนา มั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย์ และต้องมีความเอ้ืออาทร
ต่อครอบครัวและชุมชนของตน  

    2) มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม โดยการศึกษาต้องมุ่งเสริมสร้างให้ผู้เรียนทุกระดับรู้จักแยกแยะ   
สิ่งที่ผิด - ที่ถูก สิ่งชั่ว - สิ่งดี เพ่ือให้ปฏิบัติแต่สิ่งที่ชอบที่ดีงาม และปฏิเสธสิ่งที่ผิดที่ชั่วเพ่ือสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง  

    3) มีงานทำ มีอาชีพ โดยการศึกษาต้องมุ่งเสริมสร้างให้ผู้เรียนรักงาน สู้งาน ทำงานจนสำเร็จ อบรมบ่ม
นิสัยให้รู้จักเรียนรู้การทำงานให้สามารถเลี้ยงตัวและเลี้ยงครอบครัวได้  

    4) เป็นพลเมืองดี โดยการศึกษาต้องมุ่งเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีความตระหนักและเข้าใจการเป็นพลเมือง
ดี เป็นหน้าที่ของทุกคน โดยครอบครัว สถานศึกษาและสถานประกอบการต้องส่งเสริมให้ทุกคนมีโอกาสทำหน้าที่
ของพลเมืองดี ซึ่งการเป็นพลเมืองดีต้องเป็นผู้มีน้ำใจมีความเอ้ืออาทร ต้องทำงานอาสาสมัคร งานบำเพ็ญประโยชน์ 
“เห็นอะไรทีจ่ะทำเพ่ือบ้านเมืองได้ก็ต้องทำ” 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได้ประกาศใช้เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2560 โดย        

ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษามีบทบัญญัติไว้ในมาตรา 54 ที่ว่า รัฐต้องดำเนินการให้เด็กทุกคนได้รับ
การศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย     
รัฐต้องดำเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาตามวรรคที่หนึ่ง เพื่อพัฒนาร่างกาย 
จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการด้วย รัฐต้องดำเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความ
ต้องการในระบบต่าง ๆ รวมทั้งส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต และจัดให้มีการร่วมมือกันระหว่างรัฐ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนในการจัดการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหน้าที่ดำเนินการ กำกับ ส่งเสริม     
และสนับสนุนให้การจัดการศึกษามีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล  

การศึกษาทุกระดับต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นทั้งคนดี คนเก่ง มีวินัย มีความภูมิใจในชาติ มีความสามารถตาม
ความถนัดของตนและมีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ทั้งนี้ ในการดำเนินการ      
ให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาตามวรรคสอง หรือให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามวรรคสา รัฐต้องดำเนินการ
ให้ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาตามความถนัดของตน  
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แผนการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ได้กำหนดคำนิยามการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน หมายถึง 
การศึกษาระดับก่อนอุดมศึกษา และกำหนดในมาตรา 10 การจัดการศึกษาต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอ
กันใน   การรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บ
ค่าใช้จ่าย 

ในการจัดการศึกษาสำหรับบุคคลซึ ่งมีความบกพร่องทางร่ายกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม         
การสื่อสารและการเรียนรู้ หรือมีร่างกายพิการ หรือทุพพลภาพหรือบุคคลซึ่งไม่สามารถพ่ึงตนเองได้ หรือไม่มีผู้ดูแล
และด้อยโอกาสทางการศึกษา รัฐต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิและโอกาสให้ได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นพิเศษ 
และในส่วนของการจัดการศึกษาสำหรับเด็กหรือบุคคลที่มีความพิการหรือความต้องการพิเศษ ให้จัดตั้งแต่แรกเกิด
หรือเมื่อค้นพบความบกพร่องนั้นโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิได้รับสิ่งอำนวยความสะดวก     
สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง และสำหรับ
การจัดการศึกษาสำหรับเด็กหรือบุคคลซึ่งมีความสามารถพิเศษ (Gifted children & Gifted person) ต้องจัดการศึกษา
ด้วยรูปแบบที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงความสามารถของเด็กหรือของบุคคลนั้นเป็นสำคัญ 

ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580)  

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2561-2580 เป็นแผนการพัฒนาประเทศที่กำหนดกรอบและแนวทางการ
พัฒนาให้หน่วยงานของรัฐทุกภาคส่วนต้องทำตาม เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ประเทศไทยที่ว่า “ประเทศไทยมีความ
มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติ
พจน์ประจำชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
มาตรา 65 กำหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล 
เพื ่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่างๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน เพื ่อให้เกิดพลังผลักดันร่วมกันไป             
สู่เป้าหมายดังกล่าว ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทย
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้องนำไปสู่ การปฏิบัติเพื่อให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศ
ไทย   มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”         
เพื่อความสุขของคนไทยทุกคน เพื่อให้ประเทศสามารถยกระดับการพัฒนาให้บรรลุวิสัยทัศน์และเป้าหมายการ
พัฒนาประเทศ จึงจำเป็นต้องกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศระยะยาวที่มุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการ
พัฒนาความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 1) ยุทธศาสตร์ชาติ     
ด้านความมั่นคง  2) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 3) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 4) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม                  
5) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  และ 6) ยุทธศาสตร์ชาติ    
ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ (ที่มา: ประกาศราชกิจจานุเบกษา ยุทธศาสตร์ชาติ 
พ.ศ.2561 – 2580) 
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แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา (พ.ศ.2561 – 2580) 
         แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นส่วนสำคัญในการถ่ายทอดเป้าหมาย และประเด็นยุทธศาสตร์   
ของยุทธศาสตร์ชาติลงสู่แผนระดับต่าง ๆ ต่อไป ซึ่งได้คำนึงถึงประเด็นร่วมหรือประเด็นตัดข้ามยุทธศาสตร์       
และการประสานเชื่อมโยงเป้าหมายของแต่ละแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติให้มีความสอดคล้องไปในทิศทาง
เดียวกัน โดยแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติจะประกอบด้วย สถานการณ์และแนวโน้มที่เกี่ยวข้องของแผนแม่บท 
เป้าหมายและตัวชี้วัดในการดำเนินการ ซึ่งแบ่งช่วงเวลาออกเป็น 4 ช่วง ช่วงละ 5 ปี แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
เป็นแผนแม่บทเพื ่อบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ใน ยุทธศาสตร์ชาติมีทั ้งสิ ้น  23 ประเด็น ประกอบด้วย          
1) ความมั่นคง 2) การต่างประเทศ 3) การพัฒนาการเกษตร 4) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 5) การท่องเที่ยว   
6) การพัฒนาพื้นที่ และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 7) โครงสร้างพื้นฐานระบบโลจิสติกส์และดิจิทัล 8) ผู้ประกอบการ
และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ 9) เขตเศรษฐกิจพิเศษ 10) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
11) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 12) การพัฒนาการเรียนรู้ 13) การสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี    
14) ศักยภาพการกีฬา 15) พลังทางสังคม 16) เศรษฐกิจฐานราก 17) ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม 
18) การเติบโตอย่างยั่งยืน 19) การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ 20) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
21) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 22) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม และ 23) การวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรม 
   ทั้งนี้ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นส่วนสำคัญในการถ่ายทอดเป้าหมายและประเด็นยุทธศาสตร์
ของยุทธศาสตร์ชาติลงสู่แผนระดับต่าง ๆ ต่อไป ซึ่งได้คำนึงถึงประเด็นร่วมหรือประเด็นตัดข้ามยุทธศาสตร์       
และการประสานเชื่อมโยงเป้าหมายของแต่ละแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติให้มีความสอดคล้องไปในทิศทาง
เดียวกัน โดยแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติจะประกอบด้วย สถานการณ์และแนวโน้มที ่เกี ่ยวข้องของ          
แผนแม่บท เป้าหมายและตัวชี้วัดในการดำเนินการซึ่งแบ่งช่วงเวลาออกเป็น 4 ช่วง ช่วงละ 5 ปี รวมทั้งกำหนด  
แนวทางการพัฒนา และแผนงาน/โครงการที ่สำคัญของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เพื ่อเป็นกรอบ            
ในการดำเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาประเทศที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ     
ว่า “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรมฐานทรัพยากรธรรมชาติ
ยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง 
และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
และมีภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม” ซึ่งจะมีผลผูกพันต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง
ที่จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น รวมทั้งการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณต้องสอดคล้องกับแผน
แม่บทซึ่งจะนำไปสู ่การปฏิบัติ เพื่อให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั ่ง ยั ่งยืน           
เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ภายในช่วงเวลาดังกล่าว             
เพ่ือความสุขของคนไทยทุกคน 

   ในด้านการศึกษา แผนแม่บทประเด็นที่เกี่ยวข้องโดยตรง มี 2 ประเด็นหลัก คือ แผนแม่บทประเด็นที่ 
11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต และประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้ ทั้งนี้ ยังมีแผนแม่บทประเด็น
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาโดยรองซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสามารถนำข้อมูลแผนแม่บทประเด็นที่
เกี่ยวข้องทั้งโดยตรงและโดยรองไปวิเคราะห์ความสอดคล้องเพื่อจัดทำโครงการและกิจกรรมตามภารกิจให้บรรลุ
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แผนการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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วัตถุประสงค์และตัวชี้วัดภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ทั้งนี้ เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทประเด็นที่ 11 และ
ประเด็นที่ 12   มีดังนี ้

   5.1) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที ่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต               
มีเป้าหมายระดับประเด็น คือ คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพิ่มขึ้น ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้านร่างกาย 
สติปัญญาและคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอด
ชีวิต และมีแผนย่อยที่เก่ียวข้องกับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 2 แผนย่อย ได้แก่  

         5.1.1) แผนย่อยการพัฒนาเด็กตั ้งแต่ช่วงการตั ้งครรภ์จนถึงปฐมวัย แนวทางการพัฒนา               
ที่เกี ่ยวข้องกับการจัดการศึกษาขั ้นพื้นฐาน คือ จัดให้มีการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการสมรรถนะและ
คุณลักษณะที่ดีที่สมวัยทุกด้าน โดยการพัฒนาหลักสูตรการสอนและปรับปรุงสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานที่เน้นการพัฒนาทักษะสำคัญต่าง ๆ อาทิ ทักษะทางสมอง ทักษะด้านความคิดความจำ ทักษะ      
การควบคุมอารมณ์ ทักษะการวางแผนและการจัดระบบ ทักษะการรู้จักประเมินตนเอง ควบคู่กับการยกระดับ
บุคลากรในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีความพร้อมทั้งทักษะ ความรู้ จริยธรรม และความเป็นมืออาชีพ เป้าหมาย
ของแผนย่อย คือ เด็กเกิดอย่างมีคุณภาพมีการพัฒนาการสมวัย สามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพมากขึ้น  

         5.1.2) แผนย่อยการพัฒนาช่วงวัยเรียน วัยรุ่น แนวทางพัฒนา ได้แก่ 1) จัดให้มีการพัฒนาทักษะ    
ที ่สอดรับกับทักษะในศตวรรษที ่ 21 โดยเฉพาะทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ความสามารถใน             
การแก้ปัญหาที่ซับซ้อน ความคิดสร้างสรรค์ การทำงานร่วมกับผู้อื่น 2) จัดให้มีการพัฒนาทักษะด้านภาษา ศิลปะ 
และความสามารถในการใช้เทคโนโลยีที่สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ 3) จัดให้มีการ
พัฒนาทักษะในการวางแผนชีวิตและวางแผนการเงิน ตลอดจนทักษะที่เชื่อมต่อกับโลกการทำงาน  4) จัดให้มี
พัฒนาทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ การบ่มเพาะการเป็นนักคิด นักนวัตกร และการเป็น
ผู้ประกอบการใหม่ รวมทั้งทักษะชีวิตที่สามารถอยู่ร่วมกันและทำงานภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม 5) ส่งเสริม
และสนับสนุนระบบบริการสุขภาพและอนามัยที่เชื่อมต่อกันระหว่างระบบสาธารณสุขกับโรงเรียนหรือสถานศึกษา 
เพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้านความฉลาดทางเชาวน์ปัญญา และความฉลาดทางอารมณ์ตลอดจนภูมิคุ้มกันด้าน    
ต่าง ๆ ในการดำเนินชีวิตของกลุ่มวัยเรียน วัยรุ่น เป้าหมายของแผนย่อย คือ วัยเรียน วัยรุ่นมีความรู้และทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน รู้จักคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีสำนึกพลเมือง มีความกล้าหาญทาง
จริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผล 

   5.2) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้ มีเป้าหมายระดับประเด็น 
2 เป้าหมาย คือ 1) คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น มีทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษ     
ที่ 21 มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลเพ่ิมข้ึน มีนิสัย
ใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต และ 2) คนไทยได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพตามความถนัดและความสามารถ
ของพหุปัญญาดีขึ้น มีแผนย่อย 2 แผน ดังนี้ 

         5.2.1) แผนย่อยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษ ที่ 21 
ซึ่งมีแนวทางการพัฒนา โดย 1) ปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้สำหรับศตวรรษที่ 21 2) เปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” 
ให้เป็นครูยุคใหม่ 3) เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท 4) พัฒนาระบบการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต และ 5) สร้างระบบการศึกษาเพ่ือเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ และมีเป้าหมายให้คนไทย         
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มีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานมีทักษะการเรียนรู้ และมีทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถ
เข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น  
         5.2.2) แผนย่อยการตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย ซึ่งมีแนวทางการพัฒนา คือ 1) พัฒนา
และส่งเสริมพหุปัญญา 2) สร้างเส้นทางอาชีพ สภาพแวดล้อมการทำงาน และระบบสนับสนุนที่เหมาะสมสำหรับผู้
มีความสามารถพิเศษ และมีเป้าหมายของแผนย่อย คือ ประเทศไทยมีระบบข้อมูลเพื่อการส่งเสริม การพัฒนา
ศักยภาพตามพหุปัญญา เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาและการส่งต่อการพัฒนาให้เต็มตามศักยภาพเพ่ิมข้ึน 

แผนการปฏิรูปประเทศ 
แผนการปฏิรูปประเทศได้มีการประกาศเม่ือวันที่ 6 เมษายน 2561 เพ่ือกำหนดกลไก วิธีการและขั้นตอน

การปฏิรูปประเทศในด้านต่าง ๆ โดยการปฏิรูปประเทศต้องดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่บัญญัติไว้ใน
รัฐธรรมนูญ ประกอบด้วย ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย มีความสามัคคีปรองดอง มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีความสมดุลระหว่างการพัฒนาด้านวัตถุกับการพัฒนาด้านจิ ตใจ สังคมมี
ความสงบสุข เป็นธรรม และมีโอกาสอันทัดเทียมกันเพื่อขจัดความเหลื่อมล้ำ  ซึ่งนำไปสู่ความสุขของประชาชน   
และการมีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศตามการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ทั ้งนี ้ การปฏิรูปประเทศต้องสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับ
ยุทธศาสตร์ชาติที ่มีผลบังคับใช้เมื ่อวันที ่ 13 ตุลาคม 2562 จึงได้มีการประกาศแผนการปฏิรูปประเทศ           
ด้านการศึกษา (ฉบับปรับปรุง) 5 เรื่อง ได้แก่ 

   6.1) การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย 
   6.2) การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ เพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงใน

ศตวรรษท่ี 21 
    6.3) การปฏิรูปกลไก และระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ

มาตรฐาน  
    6.4) การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและระบบอื่น ๆ ที่เน้นการฝึกปฏิบัติอย่างเต็มรูปแบบ 

นำไปสู่การจ้างงานและการสร้างงาน 
    6.5) การปฏิรูปบทบาทการวิจัยและระบบธรรมาภิบาลของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อสนับสนุนการ

พัฒนาประเทศไทยออกจากกับดักรายได้ปานกลางอย่างยั่งยืน และกำหนดกิจกรรมที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock) เพื่อเร่งรัดให้เกิดผลการดำเนินการที่สำคัญภายในปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 

แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560 – 2579 
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560 - 2579 เป็นแผนที่มุ่งจัดการศึกษาให้คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึง

โอกาส และความเสมอภาคในการศึกษาที่มีคุณภาพ พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ พัฒนา
กำลังคนให้มีสมรรถนะในการทำงานที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงาน และการพัฒนาประเทศ เพื่อให้
หน่วยงานที่เกี ่ยวข้องกับการจัดการศึกษาได้นำไปเป็นกรอบและแนวทางการพัฒนาการศึกษาและการเรียนรู้
สำหรับพลเมืองทุกช่วงวัยตั้งแต่แรกเกิดจนตลอดชีวิต ภายใต้บริบทเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและของโลกท่ี
ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งความเป็นพลวัตร เพื่อให้ประเทศไทยสามารถก้าวข้ามกับ
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ดักประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว ซึ่งภายใต้กรอบแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560 – 2579 
ได้กำหนดสาระสำคัญสำหรับบรรลุเป้าหมายของการพัฒนาการศึกษาใน 5 ประการ ได้แก่  

   7.1 การเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา (Access) 
   7.2 ความเท่าเทียมทางการศึกษา (Equity) 
   7.3 คุณภาพการศึกษา (Quality)  
   7.4 ประสิทธิภาพ (Efficiency)  
   7.5 การตอบโจทย์บริบทเปลี่ยนแปลง (Relevancy) ในระยะ 20 ปีข้างหน้า  
   และมียุทธศาสตร์ 6 ประการ คือ  
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างขีดความสามารถในการ

แข่งขันของประเทศ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 
   ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2565 
กระทรวงศึกษาธิการตระหนักถึงความสำคัญของยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต    
การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ การพัฒนาเด็กตั้ งแต่ช่วงการตั้งครรภ์
จนถึงปฐมวัย การพัฒนาช่วงวัยเรียน วัยรุ ่น การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน รวมถึงการส่งเสริม
ศักยภาพวัยผู้สูงอายุ ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ที ่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษ ที่ 21 และ         
พหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย และประเด็นอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง ด้วยหลักการเบื้องต้นนี้ กระทรวงศึกษาธิการได้
กำหนดนโยบายการจัดการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 – 2565 ประกอบด้วยนโยบายการจัดการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 – 2565 ครอบคลุม 12 นโยบายหลัก และ 7 นโยบายระยะ
เร่งด่วน (Quick Win) ดังนี้ 

    12 นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 – 2565        
มีดังนี้ 

    1. การปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ให้ทันสมัย และทันการเปลี่ยนแปลงของโลกใน
ศตวรรษที่ 21 โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกระดับการศึกษาให้มีความรู้ ทักษะและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับบริบท
สังคมไทย 

    2. การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครูและอาจารย์ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและอาชีวศึกษา
ให้มีสมรรถนะทางภาษาและดิจิทัล เพื่อให้ครูและอาจารย์ได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะทั้งด้านการจัดการเรยีนรู้
ด้วยภาษาและดิจิทัล สามารถปรับวิธีการเรียนการสอนและการใช้สื่อทันสมัย และมีความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ทาง
การศึกษาที่เกิดกับผู้เรียน 
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    3. การปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ (NDLP) และการ
ส่งเสริมการฝึกทักษะดิจิทัลในชีวิตประจำวัน เพ่ือให้มีหน่วยงานรับผิดชอบพัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยดิจิทัล
แห่งชาติ ที่สามารถนำไปใช้ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัยและเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้อย่างกว้างขวางผ่าน
ระบบออนไลน์ และการนำฐานข้อมูลกลางทางการศึกษามาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและ
การจัดการศึกษา 

    4. การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา โดยการส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาให้มี
ความเป็นอิสระและคล่องตัว การกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน โดยอาศัย
อำนาจตามกฎหมายการศึกษาแห่งชาติที่ได้รับการปรับปรุงเพื่อกำหนดให้มีระบบบริหารและการจัดการ รวมถึง
การจัดโครงสร้างหน่วยงานให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ สถานศึกษาให้มีความเป็นอิสระและ
คล่องตัว การบริหารและการจัดการศึกษาโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน มีระบบการบริหารงานบุคคลโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

     5. การจัดสรรและการกระจายทรัพยากรให้ทั่วถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงการระดมทรัพยากรทาง
การศึกษาจากความร่วมมือทุกภาคส่วน เพื่อให้การจัดสรรทรัพยากรทางการศึกษามีความเป็นธรรม และสร้าง
โอกาสให้กลุ่มเป้าหมายได้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพทัดเทียมกลุ่มอื่น ๆ กระจายทรัพยากรทั้งบุคลากรทาง
การศึกษา งบประมาณและสื่อเทคโนโลยีได้อย่างทั่วถึง 

     7. การนำกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (NQF) และกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน (AQRF) สู ่การปฏิบัติ       
เป็นการผลิตและการพัฒนากำลังคนเพ่ือการพัฒนาประเทศ โดยใช้กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ เชื่อมโยงระบบการศึกษา
และการอาชีพ โดยใช้กลไกการเทียบโอนประสบการณ์ด้วยธนาคารหน่วยกิต และการจัดทำมาตรฐานอาชีพใน
สาขาที่สามารถอ้างอิงอาเซียนได ้

     8. การพัฒนาเด็กปฐมวัยให้ได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาเพื่อพัฒนาร่างกาย จิตใจ 
วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย เพื่อเป็นการขับเคลื่อนแผนบูรณาการการพัฒนาเด็กปฐมวัยตาม
พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ.2562 สู่การปฏิบัติเป็นรูปธรรม โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปเป็น
กรอบในการจัดทำแผนปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัย และมีการติดตามความก้าวหน้าเป็นระยะ 

      9. การศึกษาเพื่ออาชีพและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพื่อให้ผู้จบการศึกษา
ระดับปริญญาและอาชีวศึกษามีอาชีพ และรายได้ที่เหมาะสมกับการดำรงชีพและคุณภาพชีวิตที่ดี มีส่วนช่วยเพ่ิม
ขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลกได้ 

       10. การพลิกโฉมระบบการศึกษาไทยด้วยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการจัด
การศึกษาทุกระดับการศึกษา เพ่ือให้สถาบันการศึกษาทุกแห่งนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการจัด
การศึกษาผ่านระบบดิจิทัล 

       11. การเพิ่มโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา และ
ผู้เรียนที ่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ เพ่ือเป็นการเพิ่มโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของกลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา และผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ 

       12. การจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย โดยยึดหลักการเรียนรู้ตลอดชีวิต และ
การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อเพ่ิมโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทาง
การศึกษาและผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ 
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       7 นโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win) ของกระทรวงศึกษาธิการ มีดังนี้ 
        1. ความปลอดภัยของผู้เรียน โดยจัดให้มีรูปแบบ วิธีการ หรือกระบวนการในการดูแลช่วยเหลือ

นักเรียน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีความสุข และได้รับการปกป้องคุ้มครองความปลอดภัยทั้ง
ด้านร่างกายและจิตใจ รวมถึงการสร้างทักษะให้ผู้เรียนมีความสามารถในการดูแลตนเองจากภัยอันตรายต่าง ๆ 
ท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางสังคม  

        2. หลักสูตรฐานสมรรถนะ มุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย โดยยึดความสามารถของผู้เรยีน
เป็นหลักและพัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะที่ต้องการ 

        3. ฐานข้อมูล Big Data มุ่งพัฒนาการจัดการเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบและไม่ซ้ำซ้อน เพื่อให้ได้
ข้อมูลภาพรวมการศึกษาของประเทศที่มีความครบถ้วน สมบูรณ์ ถูกต้องเป็นปัจจุบัน และสามารถนำมาใช้
ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง 

        4. ขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) สนับสนุนการดำเนินงาน
ของศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) ตามความเลิศของแต่ละสถานศึกษาและตาม
บริบทของพื้นที่ สอดคล้องกับความต้องการของประเทศทั้งในปัจจุบันและอนาคต ตลอดจนมีการจัดการเรียนการ
สอนด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย สอดคล้องกับเทคโนโลยีปัจจุบัน 

        5. พัฒนาทักษะทางอาชีพ ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่เน้นพัฒนาทักษะอาชีพของผู้เรียน เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต สร้างอาชีพและรายได้ที่เหมาะสม และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

        6. การศึกษาตลอดชีวิต การจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับประชาชนทุกช่วงวัยให้มีคุณภาพและ
มาตรฐาน ประชาชนในแต่ละช่วงวัยได้รับการศึกษาตามความต้องการอย่างมีมาตรฐาน เหมาะสมและเต็มตาม
ศักยภาพตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยชรา และพัฒนาหลักสูตรที่เหมาะสมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย 

        7. การจัดการศึกษาสำหรับผู้ที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้ที่มีความ
ต้องการจำเป็นพิเศษได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ สามารถดำรงชีวิตในสังคมอย่างมีเกียรติ ศักดิ์ศรีเท่าเทียม
กับผู้อ่ืนในสังคม สามารถช่วยเหลือตนเองและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 

นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2565 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตระหนักถึงนโยบายด้านการศึกษา ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการ

พัฒนาประเทศให้บรรลุเป้าหมายอย่างยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วในทุกด้าน ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการ
เกิดผลสัมฤทธิ์และสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศ โดยเฉพาะกิจกรรมปฏิรูปประเทศที่จะส่งผลให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock) ที่มีความสำคัญเร่งด่วน และสามารถดำเนินการและวัดผล
ได้อย่างเป็นรูปธรรมในช่วงปี พ.ศ.2564 – 2565 ซึ่งเกี่ยวข้องกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ได้แก่ 1) การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย  2) การพัฒนาการจัดการเรียน    
การสอนสู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษ  ที่ 21 และ 3) การสร้างระบบ       
การผลิต และพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ  

   ด้วยเหตุผลและความสำคัญดังกล่าวข้างต้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้กำหนด
นโยบาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 – 2565 เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และหน่วยงานทางการ
ศึกษาในสังกัดนำไปเป็นกรอบ ทิศทาง และแนวทางในการขับเคลื่อนดำเนินการภารกิจที่รับผิดชอบ และภารกิจ
ตามนโยบายเร่งด่วน ประกอบด้วย 1) ด้านความปลอดภัย 2) ด้านโอกาส 3) ด้านคุณภาพ และ 4) ด้านประสิทธิภาพ 
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แผนการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1  

โดยมีประเด็นสำคัญที่หน่วยงานทางการศึกษาต้องขับเคลื่อนดำเนินการให้เป็นรูปธรรมและเกิดประสิทธิผล ตาม
หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04006/ว3200 เรื่อง แผนพัฒนา
การศึกษา  ขั้นพ้ืนฐาน (พ.ศ.2564 – 2565) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ลงวันที่ 30 กันยายน 
2564 ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

   1. ด้านความปลอดภัย 
       พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา และ

สถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื ้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี 
สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ 

   2. ด้านโอกาส  
       2.1 สนับสนุนให้เด็กปฐมวัยได้เข้าเรียนทุกคน มีพัฒนาการที่ดี ทั้งทางร่ายกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ 

สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย 
       2.2 ดำเนินการให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพตาม

มาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพ่ืออาชีพ สามารถวิเคราะห์ตนเองเพ่ือการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพตรงตาม
ศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษสู่ความเป็นเลิศเพ่ือเพ่ิม
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

       2.3 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่อยู่ในการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อป้องกันไม่ให้ออก
จากระบบการศึกษา รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้ได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างเท่าเทียมกัน 

       2.4 ส่งเสริมให้เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาสให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ มีทักษะในการ
ดำเนินชีวิต มีพื้นฐานในการประกอบอาชีพ พึ่งตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  

   3. ด้านคุณภาพ 
       3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จำเป็นของโลกใน

ศตวรรษที่ 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 

       3.2 พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดขั้นสูง นวัตกรรม 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และการเลือก
ศึกษาต่อเพ่ือการมีงานทำ 

       3.3 ปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะที่เน้นการพัฒนาสมรรถนะหลักที่จำเป็นในแต่ละ
ระดับ จัดกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้งส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่สร้างสมดุลทุกด้าน ส่งเสริม
การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาพหุปัญญา พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับ 

       3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน
ตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีความรู้ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล      
มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู 
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แผนการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1  

4. ด้านประสิทธิภาพ 
    4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการขับเคลื ่อน        

บนฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง ทันสมัย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
    4.2 พัฒนาโรงเรียนคุณภาพระดับประถมศึกษา โรงเรียนคุณภาพระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนขนาดเล็ก

และโรงเรียนที่สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone) ให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับบริบท
ของพ้ืนที่  

    4.3 บริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ที่มีจำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 
น้อยกว่า 20 คน ให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับนโยบายโรงเรียนคุณภาพ 

    4.4 ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในสถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะและสถานศึกษาที่ตั้งใน
พ้ืนที่ลักษณะพิเศษ 

    4.5 สนับสนุนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาให้เป็นต้นแบบการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา และการเพ่ิม
ความคล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

    4.6 เพ่ิมประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

สาระสำคัญแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
       สาระสำคัญของแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของสำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ผลสัมฤทธิ์และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และกลยุทธ์  
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

       วิสัยทัศน์  
      “สร้างคุณภาพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืน” 
       พันธกิจ  
         1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองใน

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
      2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถความเป็นเลิศทางวิชาการ เพื่อสร้างขีดความสามารถใน

การแข่งขัน 
      3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะใน

ศตวรรษท่ี 21 
      4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื ่อมล้ำ ให้ผู ้เรียนทุกคนได้ร ับบริการทาง

การศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
      5. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
      6. จัดการศึกษาเพื ่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที ่เป็นมิตรกับสิ ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)  
      7. ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษาโดยใช้

เทคโนโลยีดิจิทัล 
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แผนการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1  

        ผลสัมฤทธิ์และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน 
       1. ผู้เรียนมีความพร้อมในการรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ทุกรูปแบบ รวมถึงผู้เรียน     

ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการศึกษาสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ 

       2. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพชีวิตที ่มีคุณภาพและส่งเสริมทักษะ         
ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 

       3. ประชากรทุกกลุ ่มเป้าหมายได้รับโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน           
ที่มีคุณภาพ และมีมาตรฐานอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน 

       4. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ มีทักษะความเป็นเลิศทางวิชาการเพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของประเทศ 

       5. พัฒนาระบบบริหารจัดการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพให้สูงขึ้น 
        กลยุทธ์  

      ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์ ดังนี้ 
        กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 
                กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน 
      กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
      กลยุทธ ์ท ี ่  4 เพิ ่มประสิทธิภาพการบร ิหารจ ัดการศึกษา (ท ี ่มา : หนังส ือสำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04006/ว4096 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2564) 
       ในการขับเคล ื ่อนดำเน ินงานตามภารกิจของสำน ักงานเขตพื ้นที ่การศ ึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 และโรงเรียนในสังกัด 176 แห่งนั้น หน่วยงานมีความจำเป็นต้องนำสาระสำคัญ       
ของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายและจุดเน้นของ  
ทุกภาคส่วนที ่เกี ่ยวข้องมาวิเคราะห์และสังเคราะห์ให้มีความสอดคล้องเหมาะสมกับสภาพบริ บทของพื้นที่         
โดยบูรณาการหลักการและจุดเน้นมาเป็นกรอบและแนวทางในการขับเคลื่อนกลยุทธ์และจัดทำแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ ให้มีความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ด้วยเหตุผลและความตระหนักใน
ความจำเป็นดังกล่าวข้างต้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 จึงได้กำหนด
แนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไว้เป็นหลักการสำหรับองค์กร และโรงเรียนในสังกัดนำไปประยุกต์ใช้ใน
การขับเคลื่อนภารกิจในความรับผิดชอบให้บรรลุผลสำเร็จสูงสุดในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
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แผนการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1  

แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษพระนครศรีอยุธยา เขต 1 
ประจำปีงบประมาณ 2565 

วิสัยทัศน์(Vision) 
สร้างคุณภาพผู้เรียน สู่อนาคตที่ยั่งยืน “Building On And Supporting Quality Education For All 

Students For A Sustainable Future” 

ค่านิยม (Value) 
บริการฉับไว มีมาตรฐาน วิชาการต้องเป็นหนึ่ง “Providing Prompt, Standardized Service Ensuring 

Academic Excellence For All” 

พันธกิจ (Mission) 
  1. จัดการศึกษาเพื ่อเสริมสร้างความมั ่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
  2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีและจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพตามสถานการณ์ปัจจุบันตามรูปแบบ New 
Normal บนพื้นฐานของความปลอดภัย เน้นพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์มในการบริหารจัดการตามวิถีคุณภาพ ที่
สอดคล้องกับนโยบายและบริบทของพ้ืนที่ 
  3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 เพ่ิม
ขีดความสามารถในการแข่งขัน 
  4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค สิทธิและหน้าที่ของบุคคล ลดความเหลื่อมล้ำให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการ
ทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม  
  5. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ  
  6. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)  

วัฒนธรรมองค์กร (Organizational Culture)  
“มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์และบริการ ทำงานกระตือรือร้นและมีส่วนร่วม บนฐานแห่งความพอเพียงที่เป็นหนึ่ง

เดียว” ประกอบด้วยคำสำคัญ KRUNGKAO 1 ได้แก่ 
K Khowledge  สร้างองค์ความรู้ 
R Readiness  พร้อมและเต็มใจให้บริการ 
U Unity   มีความสามัคคี ความเป็นหนึ่ง 
N Networks  ประสานเครือข่าย 
G Goals   มุ่งสู่เป้าหมายเพ่ือความสำเร็จ 
K  Kindness  เป็นมิตร มีเมตตา 
A Achievement  มุ่งผลสัมฤทธิ์ 
O Opportunities  สร้างโอกาสทางการศึกษา 
1 One   มุ่งหน้าสู่ความเป็นเลิศ 
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แผนการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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เป้าประสงค์ (Goals) 
  1. ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ตลอดจนยึดมั่นการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้อง และ
เป็นพลเมืองดีของชาติ  

  2. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษ ที่ 21 
และค่านิยม 12 ประการ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคม  

  3. ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ และผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ตลอดจนกลุ่มผู้ด้อยโอกาส
ได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพและเหมาะสมอย่างทั่วถึง และได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ  

  4. ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะ มีสมรรถนะ   
ตามหลักสูตร และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการพึ่งพา
ตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็นพลโลกที่ดี (Global Citizen) พร้อมก้าวสู ่สากล 
นำไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

 5. ผู ้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู ้ มีความรู ้ และจรรยาบรรณ       
ตามมาตรฐานวิชาชีพ 

 6. โรงเรียนจัดการศึกษาเพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development 
Goals: SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
สามารถเป็นโรงเรียนต้นแบบตามบริบทของโรงเรียนให้มีความเข้มแข็งครอบคลุมทุกด้าน  

 7. สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาและโรงเรียนบริหารจัดการเชิงบูรณาการ มีการกำกับ ติดตาม 
ประเมินผล มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ และการรายงานผลอย่างเป็นระบบ ใช้งานวิจัย เทคโนโลยี
และนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 

 8. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการศึกษา และรูปแบบการจัดการ
เรียนรู ้ที ่หลากหลาย บนพื้นฐานความปลอดภัย เน้นการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหารจัดการที ่มี
ประสิทธิภาพสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 
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แผนการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1  

นโยบายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 (Policy) 
 นโยบายการดำเนินงานขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 มุ่งพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศโดยยึดนโยบาย 4 สร้าง ดังนี้ 

“4 สร้างการพัฒนาองค์กร สู่ความเป็นเลิศ” 

สร้าง คุณภาพสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  ทำงานฉับไว มีมาตรฐาน วิชาการต้องเป็นหนึ่ง 

สร้าง ศรัทธาพัฒนาโรงเรียน 
  รักษาความสะอาด อนุรักษ์ภูมิปัญญา พัฒนาคุณภาพ ประสานเครือข่าย ขยายผลเชิดชูเกียรติ 

สร้าง นักเรียน เก่ง ดี มีความก้าวหน้า 
  เน้นวิชาการ พัฒนารอบด้าน ฝึกงานสร้างอาชีพ 

สร้าง จิตอาสา พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากร 
  เราทำความดี เพ่ือชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
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แผนการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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จากนโยบาย “4 สร้าง พัฒนาองค์กร สู่ความเป็นเลิศ” ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 นำมาสู่นวัตกรรมเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาทั้งใน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนทุกขนาดในสังกัด ทั้ง 176 แห่ง โดยใช้รูปแบบนวัตกรรม “กรุงเก่า 1 
โมเดล” (KRUNGKAO 1 Model) ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการนำนโยบายเชื่อมโยงการขับเคลื่อนสู่วัฒนธรรมองค์กร
และนำไปสู่คุณภาพของผู้เรียนทุกระดับ และประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาที่สนองรับต่อวิสัยทัศน์ (Vision) 
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ได้กำหนดไว้ว่า “สร้างคุณภาพผู้เรียน สู่อนาคตที่ยั่งยืน” (Building On And 
Supporting Quality Education For All Learners For A Sustainable Future)  

 

 
 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อให้การขับเคลื่อนโครงการและกิจกรรมสำคัญตามภารกิจของสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 มีความครอบคลุม เชื่อมโยง สอดคล้องกับสาระสำคัญ
ของนโยบายและจุดเน้นของภาคส่วนต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง ตลอดจนสามารถตอบโจทย์และตัวชี้วัดของส่วนกลางและ
หน่วยงานทางการศึกษาได้อย่างครบถ้วน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1    
จึงได้กำหนดกลยุทธ์หลักในการขับเคลื่อนดำเนินงานไว้ 6 ด้าน โดยในแต่ละกลยุทธ์มีมาตรการ ตัวชี้วัด และ        
ค่าเป้าหมายเพ่ือใช้เป็นกรอบในการดำเนินงานให้บรรลุผล ดังนี้ 
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แผนการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1  

กลยุทธ์ในการดำเนินงาน (Strategies) 

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ได้กำหนดกลยุทธ์ 6 ด้าน  ในการ
ขับเคลื ่อนดำเนินการตามภารกิจที ่ครอบคลุมนโยบาย และจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน และทุกภาคส่วนที ่เกี ่ยวข้อง ซึ ่งกลยุทธ์ในการดำเนินงานทั ้ง 6 ด้าน 
ประกอบด้วย 

 กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ  
  กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
  กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาและเสริมสร้างศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย์  
   กลยุทธ์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อม
ล้ำทางการศึกษา  
   กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

ทั้งนี้ การดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 ในแต่ละกลยุทธ์ได้กำหนดมาตรการ และตัวชี้วัดของแต่ละกลยุทธ์ที่มีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติด้านการศึกษา ประเด็นที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วง
ชีวิต และประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้ ตลอดจนประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีการกำหนดมาตรการ 
ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาของแต่
ละกลยุทธ์ ดังนี้ 

กลยุทธ์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของมนุษย์และของชาติ  
มาตรการ 
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนทุกคนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่น

การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนทุกคนมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของ

ชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ และจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อื่น และสังคมโดยรวม    มีความ
ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัยและรักษาศีลธรรมอันดีงาม  

3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนทุกคนมีปลอดภัยทางร่างกาย จิตใจ มีความรู้ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถ
รับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่มีผลกระทบทั้งต่อตนเอง ผู้อื่น ชุมชน และประเทศชาติ 
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แผนการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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ตัวช้ีวัด  

ที ่ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2565 

1 
ผู ้เร ียนทุกคนมีพฤติกรรมที ่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ           
ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

100 

2 

ผู ้ เร ียนทุกคนมีพฤติกรรมที ่แสดงออกถึงการมีท ัศนคติท ี ่ด ีต ่อบ ้านเมือง                
มีหลักคิดท่ีถูกต้องเป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ จิต
อาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อื่น และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ 
อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรมอันดีงาม 

100 

3 

ผู้เรียนทุกคนมีความปลอดภัย มีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถ
รับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่มีผลกระทบต่อตนเอง ผู้อื่น ชุมชน สังคมและ
ประเทศชาติ เช่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีว ิตและ
ทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ   

80 

4 

โรงเรียนทุกแห่งน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนาผู ้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์  

100 

5 

โรงเรียนทุกแห่งจัดบรรยากาศ สิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียน
ได้แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั ่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มี
หลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม 

100 

 

กลยุทธ์ที่ 2  ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ   
มาตรการ 
1. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศ และมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21   
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศตามพหุปัญญา ความถนัดและความสนใจ นำไปสู่การพัฒนาทักษะ 

วิชาชีพ เป็นนักคิด เป็นผู้สร้างนวัตกรรม  
3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับโอกาสในการเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับต่าง ๆ 
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แผนการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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ตัวช้ีวัด  

ที ่ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2565 

1 
ผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ ด้านกีฬา และด้านดนตรี ตลอดจนมี
ความรู้และทักษะที่สอดคล้องกับทักษะที่จำเป็นในศตวรรษ  ที่ 21 

100 

2 

ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาได้รับการพัฒนาหรือการประเมินสมรรถนะที่จำเป็น   ด้าน
การร ู ้ เร ื ่ องการอ ่ าน (Reading Literacy) ด ้ านการร ู ้ เ ร ื ่ อ งคณ ิตศาสตร์  
(Mathematical Literacy) และด ้านการร ู ้ เร ื ่ อง ว ิทยาศาสตร ์  (Scientific 
Literacy) ตามแนวทางการประเมิน PISA 

80 

3 
ร้อยละของผู้เรียนที่มีความเป็นเลิศตามทฤษฎีพหุปัญญา ความถนัด ความสนใจ 
และทักษะวิชาชีพ 

80 

4 
ร้อยละของโรงเรียนที ่มีทักษะการสื ่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาที่  3 ตาม
มาตรฐานสากล 

80 

5 
ร้อยละของผู ้เรียนมีศักยภาพ ได้รับโอกาสในการเข้าสู ่เวทีการแข่งขันระดับ      
เขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับภาค และระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ 

80 

 

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
มาตรการ 

 1. ส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนพัฒนาหลักสูตรปฐมวัย หลักสูตรแกนกลาง มีการพัฒนาผู้เรียนโดยใช้
หลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ความเป็นอยุธยา และนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนามนุษย์
ของประเทศ 
 2. ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร และมีทักษะความสามารถที่
สอดคล้องกับทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ 
ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม รวมถึงการวางพื้นฐานการเรียนรู้เพื่อการวางแผนชีวิตที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย
และนำไปปฏิบัติได ้
 3. ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้และทักษะนำไปสู่การพัฒนานวัตกรรม 
 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู ้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ เชื่ อมโยงสู่อาชีพและการมีงานทำ 
ตลอดจนมีทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 
 5. ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะ
ที่ดี สามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 
 6. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้ให้คำปรึกษาข้อเสนอแนะ
การเรียนรู้หรือผู้อำนวยการการเรียนรู้ 
 7. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ และทักษะในการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ และการสืบค้นข้อมูล ตลอดจน
ส่งเสริมและพัฒนาให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้ และการขับเคลื่อน
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แผนการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1  

ปฏิบัติภารกิจในความรับผิดชอบ โดยสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในแพลตฟอร์ม รูปแบบ วิธีการ และ
บริบทที่เหมาะสมกับผู้เรียน พ้ืนที่ และองค์กร 
 8. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูมีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน และเป็นแบบอย่างด้าน
คุณธรรมและจริยธรรม 
 9. พัฒนาความรู้ และทักษะของผู้เรียนด้านภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร (English for Communication) 
และการใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือ (Tool) ในการศึกษาต่อและในการประกอบอาชีพ 
 10. ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในด้านความรู ้ และทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือ          
การจัดการเรียนการสอน (Classroom English and English Language Teaching) และภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร (English for Communication) ตามกรอบ CEFR ตลอดจนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นต้นแบบ 
(Role Model) ด้านการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้เรียน และผู้มารับบริการ 

ตัวช้ีวัด 

ที ่ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2565 

1 
ผู้เรียนทุกระดับมีสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร มีอัตลักษณ์ความเป็นอยุธยาและ
มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (3R8C) 

100 

2 
ร้อยละของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีคะแนนผลการทดสอบความสามารถ
พ้ืนฐานระดับชาติ (NT) พัฒนาขึ้น และผ่านเกณฑ์ท่ีกำหนด 

80 

3 
ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ          ขั้น
พ้ืนฐาน (O-NET) มากกว่าร้อยละ 50 ในแต่ละวิชาเพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่าน
มา 

70 

4 

ร้อยละของผู้เรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 มีทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานทำตาม
ความถนัด และความต้องการของตนเอง มีทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของประเทศ วางแผนชีวิต และวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมและนำไป
ปฏิบัติได ้

70 

5 

ผู้เรียนมีทักษะพื้นฐานในการดำรงชีวิต สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข ปราศจากภัยคุกคามในโรงเรียนรูปแบบต่าง ๆ (Threats, Harassment, 
Abuse, Bullying and Cyber-bullying) รวมถึงส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความยืดหยุ่น
ทางความคิด สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ภายใต้สังคมท่ีเป็นพหุวัฒนธรรม 

80 

6 
ผู ้เรียนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดีทั ้งด้าน
ร่างกายและจิตใจ สามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุข 

80 

7 
ครูเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้ให้คำปรึกษ ข้อเสนอแนะใน
การเรียนรู้หรือผู้อำนวยการการเรียนรู้ 

100 
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แผนการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1  

ที ่ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2565 

8 
ครูมีความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน และเป็นแบบอย่างด้าน
คุณธรรมและจริยธรรมแก่ผู้เรียน และชุมชน 

100 

9 
ผู้เรียนทุกระดับมีความรู้ และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร (English 
for Communication) ตามสมรรถนะและมาตรฐาน 

70 

10 

ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการยกระดับภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR มี
ความรู ้และทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนรู ้ (Classroom 
English and English Language Teaching) และการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร (English for Communication) 

70 

กลยุทธ์ที่ 4  ส่งเสริมการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพมีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 

มาตรการ 
1. ส่งเสริมและยกระดับโรงเรียนทุกแห่งในสังกัดในการจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายเพื่อการพัฒนา

อย่างยั่งยืน (Global Goals for Sustainable Development)  
2. ส่งเสริมให้โรงเรียนกับองค์กรปกครองท้องถิ่น ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่

ร่วมมือในการจัดการศึกษา พร้อมทั้งสร้างเครือข่ายการสื่อสารเพื่อการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพการ       
จัดการศึกษา  

3. ยกระดับโรงเรียนทุกแห่งในสังกัดให้มีคุณภาพ และมีมาตรฐานตามบริบทของพื้นที่ ตลอดจนสร้าง
ความเข้มแข็งให้เกิดการพัฒนาเป็นโรงเรียนต้นแบบตามบริบทของโรงเรียนที่มีความพร้ อมครอบคลุกทุกด้าน   
สร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ปกครอง และชุมชน รวมทั้งขับเคลื่อนนโยบายโรงเรียนคุณภาพระดับประถมศึกษาให้เกิด
ประสิทธิภาพตามนโยบายส่วนกลาง  

4. สนับสนุนงบประมาณ และทรัพยากรทางการศึกษาให้เพียงพอ และสอดคล้องเหมาะสมกับสภาพ
ข้อเท็จจริง โดยคำนึงถึงความจำเป็นตามสภาพพ้ืนที่ภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ และท่ีตั้งของโรงเรียน 

5. ส่งเสริมและสนับสนุนการนำเทคโนโลยีด ิจ ิท ัล (Digital Technology and Platform) และสื่อ        
การเรียนการสอนมาประยุกต์ใช้เป็นเครื ่องมือให้ผู ้เร ียนได้มีโอกาสเข้าถึงบริการด้านการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 

6. พัฒนาระบบการติดตาม สนับสนุนและประเมินผลเพื่อสร้างหลักประกันสิทธิ และการได้รับการศึกษาที่
มีคุณภาพ 
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แผนการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1  

ตัวช้ีวัด  

ที ่ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2565 
1 ผู้เรียนสามารถเข้าเรียนในโรงเรียนที่มีคุณภาพเป็นมาตรฐานอย่างทั่วถึงและเสมอภาค  100 

2 
ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาอย่างครอบคลุม เพียงพอ 
และเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริง โดยคำนึงถึงความจำเป็นตามสภาพ
ภูมิประเทศ สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม  

100 

3 
ครูและผู้เรียนได้รับการสนับสนุนด้านวัสดุ สื ่อการเรียนรู้ และอุปกรณ์ดิจิทัล 
(Digital Device and Technology) ที่มีคุณภาพเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการสอน
และการเรียนรู้อย่างเหมาะสมและเพียงพอ  

100 

4 
โรงเรียนทุกแห่งนำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology and Platform) มา
ใช้เป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 100 

5 
โรงเรียนได้รับการพัฒนาให้มีมาตรฐานอย่างเหมาะสมตามบริบทในรูปแบบ New 
Normal บนพื้นฐานของความปลอดภัยแก่ผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

100 

6 
โรงเรียนมีระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน รวมทั้งระบบการแนะ
แนวการศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ 

100 

7 
โรงเรียนมีระบบฐานข้อมูลประชากรวัยเรียน และสามารถนำข้อมูลมาใช้ในการ
วางแผนขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และยกระดับประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการศึกษา 

100 

 

กลยุทธ์ที่ 5   จัดการศึกษาบนพื้นฐานของความปลอดภัย และเสริมสร้างคณุภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
มาตรการ 
1. ส่งเสริมและสนับสนุนผู้เรียนทุกคนให้มีความรู้ มีจิตสำนึกด้านการผลิต และการบริโภคที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อมท้ังที่บ้าน โรงเรียน และชุมชน 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนในการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม  
3. ส่งเสริมและสนับสนุนโรงเรียนให้บูรณาการหลักสูตร กิจกรรมเกี ่ยวกับวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์         

การผลิตและการบริโภคสู่การลดปริมาณคาร์บอนในโรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชนคาร์บอนต่ำ  
4. ส่งเสริมและสนับสนุนโรงเรียน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา     

เขต 1 ในการปรับปรุงและพัฒนาให้เป็นหน่วยงานต้นแบบโรงเรียนและสำนักงานสีเขียว (Green School and 
Green Office) เพื่อให้มีบริบทที่เป็นแบบอย่างที่เอื้อ และสนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียนและชุมชน ตลอดจนผู้
มาติดต่อราชการ  

5. ส่งเสริมและสนับสนุนโรงเรียนในการนำขยะมาใช้ประโยชน์เพื่อลดปริมาณขยะ  
6. ส่งเสริมและสนับสนุนโรงเรียนในด้านนวัตกรรมต้นแบบการนำ 3RS มาประยุกต์ใช้ในการผลิต และ

การบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
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แผนการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1  

ตัวช้ีวัด  

ที ่ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2565 

1 
โรงเรียนในสังกัดมีนโยบายและจัดกิจกรรมให้ความรู ้ที ่ถูกต้องเพื่อเสริมสร้าง
จิตสำนึกด้านการผลิต และการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้ผู้เรียนนำไป
ปฏิบัติใช้ที่บ้านชุมชน และสังคมส่วนรวม 

100 

2 โรงเรียนมีการนำขยะมาใช้ประโยชน์ในรูปผลิตภัณฑ์และพลังงานเพ่ือลดปริมาณขยะ  100 

3 
โรงเรียนมีการบูรณาการเรื่องการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมและการนำขยะมาใช้
ประโยชน์รวมทั้งสอดแทรกในสาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง  

100 

4 
นักเรียนเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ มีการขยายผลแหล่ งเรียนรู้ นักเรียน โรงเรียน 
ชุมชนในการเรียนรู้ด้านการลดใช้พลังงาน การจัดการขยะ และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ 

100 

5 
ครูผู้สอนมีความคิดสร้างสรรค์ สามารถพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และดำเนินการจัดทำ
งานวิจัยด้านการสร้างสำนึกเกี่ยวกับการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้ 100 

6 
ร้อยละของครูผู้สอน และนักเรียนสามารถนำสื่อนวัตกรรมที่ผ่านกระบวนการคิด
มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ ตลอดจนประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ตาม
แนวทาง Thailand 4.0 ให้เกิดประโยชน์  

80 

7 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และโรงเรียนมีการปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร และ
สถานที่ให้เป็นสำนักงานสีเขียวต้นแบบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีนโยบายการ
จัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและเอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนและชุมชน  

100 

 

กลยุทธ์ที่ 6  พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา  
มาตรการ 
1. ส่งเสริมให้โรงเรียน และกลุ ่มโรงเรียนมีความเข้มแข็งและเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษา 

ครอบคลุมด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงานทั่วไป  
2. ยกระดับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาให้เป็นหน่วยงานที่มีความทันสมัย พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงของ

โลกอยู่ตลอดเวลา เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ กำกับ และติดตามการดำเนินงานและการ
บริหารจัดการเพื่อให้โรงเรียนสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

3. ขับเคลื่อนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และโรงเรียนให้มีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตการประพฤติ      
มิชอบ ตลอดจนส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล   

4. ยกระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และโรงเรียนให้มีกระบวนการ และวิธีการบริหารงบประมาณ
ด้านการศึกษา เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา  
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แผนการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1  

5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และโรงเรียนพัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital Technology) มาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร การดำเนินงานตามภารกิจ และการจัดการเรยีน
การสอนอย่างเป็นระบบ  

ตัวช้ีวัด  

ที ่ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2565 

1 
โรงเรียนได้รับการกระจายอำนาจการบริหารจัดการศึกษาอย่างเป็นอิสระ และ
บริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องตามนโยบาย จุดเน้นของ
ส่วนกลาง และเหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่   

100 

2 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และโรงเรียนในสังกัดได้รับการพัฒนา ให้เป็น
หน่วยงานที่มีความทันสมัย ยืดหยุ่น และคล่องตัวสูง พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อ
การเปลี ่ยนแปลงของโลกอยู ่ตลอดเวลา ตลอดจนเป็นหน่วยงานที ่มีหน้าที่
สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตามเพื่อให้โรงเรียนสามารถจัดการศึกษาได้
อย่างมีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกพ้ืนที่ในเขตบริการ  

100 

3 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และโรงเรียนในสังกัดนำนวัตกรรม และเทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดคุณภาพดา้น
การศึกษา และประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

100 

4 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และโรงเรียนในสังกัดมีความโปร่งใส ปลอดการ
ทุจริต และประพฤติ มิชอบ บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

100 

5 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และโรงเรียนในสังกัดมีผลการประเมินคุณธรรม
และความโปร ่งใสในการดำเน ินงานของหน ่วยงานภาคร ัฐ ( Integrity & 
Transparency Assessment : ITA) ในระด ับท ี ่พ ัฒนาข ึ ้นและเป ็นไปตาม
มาตรฐาน 

100 

6 
โรงเรียนมีข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลที่สามารถเชื่อมโยงกับข้อมูลต่าง ๆ นำไปสู่การ
วิเคราะห์เพื่อวางแผนการจัดการเรียนรู้สู่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Big Data 
Technology) 

100 

7 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และโรงเรียนทุกแห่งสามารถใช้แพลตฟอร์มดิจิทัล 
(Digital Platform) เพ่ือสนับสนุนภารกิจด้านบริหารจัดการศึกษา  

100 

8 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และโรงเรียนมีระบบข้อมูลสารสนเทศที่สามารถใช้
ในการวางแผนการจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

100 
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ความรู้เกี่ยวกับองค์กรคุณธรรม 
 1. เป้าหมายของการพัฒนาองค์กรคุณธรรม 

เพ่ือให้องค์กรมีบทบาทและสามารถในการสร้างคนดีเพ่ือสังคมดีส่งเสริมให้คนในองค์กรมีทัศนคติ 
วิธีคิด และการประพฤติปฏิบัติที ่สะท้อนการมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีเหมาะกับสังคมไทยมากขึ้น    
และองค์กรมีคุณค่าและประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการดำเนินกิจการ เนื่องจากสมาชิกขององค์กรมีคุณธรรมมากขึ้น 

2. ความหมาย ระดับ และประเภทขององค์กรคุณธรรม 
ความหมาย 
องค์กรคุณธรรม คือ องค์กรหรือหน่วยงานที่ผู้น าและสมาชิกขององค์กรแสดงเจตนารมณ์ และ

มุ่งมั่นดำเนินการส่งเสริมคุณธรรมในองค์กร และเป็นองค์กรที่มีส่วนร่วมสร้างสังคมคุณธรรม โดยมีการบริหารจัดการ
องค์กรตามหลักคุณธรรม ธรรมาภิบาล หรือหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ส่งเสริม สนับสนุนให้สมาชิกใน
องค์กรยึดมั่นคุณธรรมเป็นฐานในการดำเนินชีวิตและปฏิบัติงาน และมีส่วนร่วมรณรงค์ ส่งเสริมคุณธรรมให้กับ
ประชาชน ชุมชน หรือเครือข่ายขององค์กรคุณธรรม 

ระดับขององค์กรคุณธรรม 
องค์กรคุณธรรมแบ่งออกเป็น ๓ ระดับ คือ 

ระดับที่ ๑ องค์กรส่งเสริมคุณธรรม คือ องค์กรที่แสดงเจตนารมณ์จะพัฒนาเป็นองค์กร
คุณธรรม โดยมีการกำหนดเป้าหมายในการพัฒนาคุณธรรม มีแผนการดำเนินการพัฒนาองค์กรคุณธรรม มีการจัดกลไก
ผู้รับผิดชอบ มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม ซึ่งผลการดำเนินงานอาจเกิดขึ้นบางส่วน แต่ผลการเปลี่ยนแปลง
เชิงพฤติกรรมของคนหรือปัญหาเชิงคุณธรรมที่ลดลงอาจยังไม่เห็นผลชัดเจน 

ระดับที่ ๒ องค์กรคุณธรรม คือ องค์กรส่งเสริมคุณธรรมที่มีกระบวนการพัฒนาองค์กร
คุณธรรมที่ได้มาตรฐานขององค์กรส่งเสริมคุณธรรม และมีการจัดระบบภายในองค์กรที่เอื้อต่อการพัฒนาองค์กร
คุณธรรม และมีการบริหารจัดการให้สามารถบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรม
ของคนในองค์กร และส่งผลกระทบให้การทำความดีเพิ่มขึ้น ปัญหาเชิงคุณธรรมลดลง และมีแนวโน้มจะเกิด      
การพัฒนาที่ต่อเนื่อง เกิดความยั่งยืนได้  

ระดับที่ ๓ องค์กรคุณธรรมต้นแบบ คือ องค์กรคุณธรรมที่ดำเนินการประสบความสำเร็จ 
ทั้งในกระบวนการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนที่สะท้อนการมีคุณธรรม คนมีความสุข องค์กรมี
คุณภาพและคุณธรรมเชิงประจักษ์ มีองค์ความรู้สามารถถ่ายทอดและเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับองค์กรต่าง ๆ ได ้

ประเภทขององค์กร สามารถแบ่งกลุ่มประเภทหน่วยงาน องค์กรตามลักษณะของกลไกประชารัฐ 
   กลุ่มองค์กรภาครัฐ เช่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ องค์การมหาชน 
และองค์กรในกำกับของรัฐ เป็นต้น  

  กลุ่มองค์กรภาคธุรกิจ เอกชน เช่น บริษัท ห้างร้าน โรงงาน สถานประกอบการธนาคาร เป็นต้น 
   กลุ่มองค์กรภาคประชาสังคมและชุมชน เช่น องค์กรชุมชน กลุ่ม สมาคม มูลนิธิ องค์กรพัฒนา
เอกชนและองค์กรสาธารณะประโยชน์เป็นต้น 
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3. หลักการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรคุณธรรม น้อมนำหลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช มาเป็นหลักการ ดังนี้ 

๑) ระเบิดจากข้างใน เป็นหัวใจสำคัญท่ีสุด ต้องให้เกิดจากความตระหนักมุ่งมั่นตั้งใจ มีเป้าหมาย
เดียวกันของผู้นำและสมาชิกขององค์กร หากทำโดยถูกบังคับหรือทำตามกระแสนโยบายไม่ตั้งใจจริงจะไม่เกิดผล
หรือไม่ยั่งยืน 

๒) ทำแบบองค์รวม ต้องทำพร้อมกันทั้งระบบ ทุกระบบขององค์กรโดยให้ประสานสอดแทรกไป
กับการบริหารและการทำงานปกติขององค์กร โดยไม่แยกออกมาเป็นโครงการหรือกิจกรรมเดี่ยว ๆ ที่ขาดความ
เชื่อมโยงกับระบบใหญ่ขององค์กร 

๓) ทำตามหลักความจริง ต้องทำจากสภาพความจริงขององค์กร โดยมีการศึกษาปัญหาและ
ต้นทุนความดีขององค์กรให้เป็นระบบ แล้วลงมือทำตามลำดับขั้น แก้ปัญหาที่จุดเล็กก่อน ทำให้ง่ายไม่ติดยึดตำรา 
การเรียนรู้จากที่อ่ืนเป็นเพียงแนวทางมาปรับใช้ให้เหมาะกับองค์กรของตน 

๔) การมีส่วนร่วม ต้องสร้างโอกาสให้ทุกคนในองค์กรมีส่วนร่วม เพราะเป้าหมายสำคัญของ   
การส่งเสริมคุณธรรมคือการทำให้คนมีจิตสำนึกและพฤติกรรมที่สะท้อนการมีคุณธรรมมากขึ้นจึงต้องให้ทุกคนเป็น
พลังร่วมกันขับเคลื่อน 

๕) ทำความดีเพื่อความดี ตั้งใจพัฒนาองค์กรคุณธรรมเพ่ือสร้างองค์กรที่ดี สร้างคนดีเพ่ือสังคมดี 
มุ่งประโยชน์ส่วนรวมโดยไม่มีเป้าหมายเคลือบแฝงเพ่ือประโยชน์อื่น 

๔. กระบวนการพัฒนาองค์กรคุณธรรม ต้องดำเนินการตามหลักการทั้ง ๕ ข้อ ตาม ๙ ขั้นตอนดังนี้ 
๑) ทำให้ทุกคนตกลงใจร่วมกัน โดยเฉพาะผู้นำองค์กรว่าต้องแสดงเจตนารมณ์ชัดเจนว่าจะร่วมกัน

สร้างองค์กรของตนให้เป็นองค์กรคุณธรรม 
๒) ค้นหาความจริงขององค์กร โดยสำรวจวิเคราะห์ปัญหาด้านคุณธรรมขององค์กรที่พึงประสงค์

และไม่พึงประสงค์และปัญหาที่ต้องการแก้ไขและคนในองค์กรว่ามีอะไรบ้าง และค้นหาต้นทุนความดีหรือต้นทุ น    
ที่เอ้ือต่อการแก้ไขปัญหา 

๓) ตั้งเป้าหมายการเปลี่ยนแปลงร่วมกัน เพ่ือค้นพบพฤติกรรมที่พึงประสงค์และพฤติกรรมที่ไม่พึง
ประสงค์หรือ “ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากทำ” แล้วให้กำหนดคุณธรรมหลักร่วมกันขององค์กร ทำให้ทุกคน
เข้าใจคุณธรรมเป้าหมายที่จะเปลี่ยนแปลงตรงกัน 

๔) กำหนดวิธีการและกลไกในการปฏิบัติงาน จัดให้มีแผนปฏิบัติการ วิธีสำคัญในการดำเนินการ
และกำหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนแต่ละกิจกรรม รวมถึงแนวทางการทำงานร่วมกันของฝ่ายต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ 
และอาจจัดทำข้อเป็นตกลงของคนในองค์กร 

๕) ลงมือปฏิบัติจริงให้เป็นวิถีชีวิต การพัฒนาคุณธรรมมีเป้าหมายคือการเปลี่ยนแปลงที่คน      
จึงต้องลงมือปฏิบัติตามข้อตกลงอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องจนกลายเป็นวิถีในการดำเนินชีวิตและปฏิบัติงาน 

๖) ถอดบทเรียนเพ่ือสร้างความรู้ต้องจัดให้มีกระบวนการสรุปบทเรียนจากการปฏิบัติของผู้มีส่วน
ได้เสียเพื่อค้นหา เรียนรู้เงื่อนไขปัจจัย ของความสำเร็จ ปัญหาและแนวทางแก้ไข และสกัดเป็นความรู้ขององค์กร   
มีการจัดระบบการติดตามประเมินผลแบบมีส่วนร่วมที่มุ่งเสริมพลังผู้ปฏิบัติงานมากกว่าการวัดตามตัวชี้วัดเชิง
ปริมาณ โดยไม่ให้ความสำคัญกับการเรียนรู้และการเปลี่ยนแปลงของคน การจัดการความรู้จะนำไปสู่การพัฒนา
มาตรฐานองค์กรคุณธรรม 
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๗) สร้างกิจกรรมชื่นชมยกย่อง คุณธรรมเป็นเรื่องนามธรรมเห็นผลการเปลี่ยนแปลงช้า จึงต้องมี
กระบวนการให้กำลังใจ ยกย่องเชิดชู ต้องทำให้คนเห็นผลสำเร็จที่เกิดข้ึนระหว่างการพัฒนาองค์กรคุณธรรม 

๘) สร้างเครือข่ายคุณธรรม งานที่ยากต้องการพลังของเครือข่ายในการขับเคลื่อนต้องเชื่อมโยงกัน
เป็นเครือข่ายองค์กรคุณธรรมเพื่อให้ก าลังใจ ถ่ายทอดความรู้พัฒนานโยบายร่วมกัน เช่นเครือข่ายโรงเรียนคุณธรรม 
โรงพยาบาลคุณธรรม ท้องถิ่นคุณธรรม ธุรกิจคุณธรรมฯ 

๙) ประเมินผลลัพธ์ผลกระทบ ต้องมีระบบและกลไกการประเมินเพื่อให้เห็นผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลง     
ที่เกิดขึ้นทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ มีความรู้ที่จะนำไปยกระดับขยายผล หรือรู้ปัญหาอุปสรรคนำไปสู่การแก้ไข 
โดยมีทั้งการประเมินตนเองจากภายในและประเมินจากองค์กรภายนอก รวมทั้งเปิดเผยผลการประเมินแก่สมาชิก
ขององค์กรและต่อสาธารณะ 

 ๕. คุณธรรมท่ีควรส่งเสริมในองค์กรคุณธรรม 
การส่งเสริมคุณธรรมให้เกิดผลที่ดีต้องเลือกประเด็นคุณธรรมที่สอดคล้องกับปัญหา และความต้องการของ

คนในแต่ละองค์กร อย่างไรก็ตามจากผลการวิจัยท าโพลและประเมินวิเคราะห์สถานการคุณธรรมจากประชาชน
และผู้เกี ่ยวข้องแล้ว คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติได้เลือกคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา    
เป็นคุณธรรมสำคัญท่ีจะรณรงค์ให้เกิดข้ึนในสังคมไทยในช่วงต้นของแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ 

พอเพียง หมายถึง ความพอเพียงในการดำเนินชีวิตแบบทางสายกลาง มีเหตุมีผลใช้ความรู้ใน  
การตัดสินใจอย่างรอบคอบ มีความพอประมาณพอดี ไม่เบียดเบียนตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม ไม่ประมาท 
สร้างภูมิคุ้มกันที่ดี รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง 

วินัย หมายถึง การยึดมั่นและรับผิดชอบในหน้าที่ของตน ทั้งวินัยต่อตนเองในการผลักดันชีวิต    
ให้ก้าวหน้า วินัยต่อองค์กร สังคม ปฏิบัติตามจริยธรรมจรรยาบรรณและเคารพต่อกฎหมาย 

สุจริต หมายถึง ความซื่อตรง ความซื่อสัตย์สุจริตยึดมั่น ยืนหยัดในการรักษาความจริง ความถูกต้อง
ความเป็นธรรมทั้งปวง นอกจากตนเองจะเป็นคนซื่อตรงแล้ว ต้องกล้าปฏิเสธการกระทำที่ไม่ซื่อตรง ไม่ซื่อสัตย์ของ
บุคคลอื่นที่จะทำให้ส่วนรวมเกิดความเสียหาย 

จิตอาสา หมายถึง การเป็นผู้ที่ใส่ใจต่อสังคมสาธารณะและอาสาลงมือทำอย่างใดอย่างหนึ่ง ที่มิใช่
หน้าที่ของตน ด้วยความรัก ความสามัคคี เพื่อประโยชน์ของผู้อื ่น ของสังคม ของประเทศชาติโดยมิได้หวัง
ผลตอบแทน ทำความดีเพ่ือความดี เอ้ืออาทรต่อคนร่วมสังคมทำอย่างสม่ำเสมอจนเป็นนิสัย 

ทั้งนี้คุณธรรมแต่ละด้านจะเชื่อมโยงไปสู่คุณธรรมด้านอื่นๆ การส่งเสริมคุณธรรมทั้งสี่ด้านนี้ จึงไม่เป็น     
การบังคับ องค์กรควรเลือกส่งเสริมคุณธรรมใดที่เหมาะสมกับสถานการณ์ขององค์กร 
 
 
 
 
 
 
 
 



36 
 

แผนการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1  

๖ .ตัวช้ีวัดและเกณฑ์การประเมินองค์กรคุณธรรม 
การวัดองค์กรคุณธรรมเป็นกระบวนการสำคัญ ที่เน้นการใช้เครื่องมือให้แต่ละองค์กรสำรวจความก้าวหน้า 

และผลการดำเนินงานนำไปสู่การพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น โดยเป็นการวัดเทียบกับตนเองก่อนและหลังดำเนินการและ
เทียบกับมาตรฐานกลางที่กำหนดเพื่อยกระดับองค์กรให้ดีขึ้น อีกทั้งต้องพิจารณาในมิติของความสุขของผู้เข้าร่วม
การพัฒนาคุณธรรม แม้ผลการแก้ปัญหายังไม่เกิดแก่คนทำดีมีมากขึ้นก็คือเป็นการลดปัญหาคุณธรรมไปได้ 

องค์ประกอบตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินองค์กรคุณธรรม อาจแบ่งเป็น ๑๙ ตัวชี้วัด ๓ ระดับ  คือ    
ระดับท่ี ๑ องค์กรส่งเสริมคุณธรรม ระดับที่ ๒ องค์กรคุณธรรม ระดับท่ี ๓ องค์กรคุณธรรมต้นแบบ ดังนี้ 

การประเมินองค์กร
คุณธรรม 

เกณฑ์การใหค้ะแนน รวม
คะแนน 2 1 0 

ประเมินระดับที่ 1 องค์กรส่งเสริมคุณธรรม (ข้อ 1-3) การประเมินกระบวนการพัฒนาองคก์ร 
1. องค์กรมีประกาศ
เจตนารมณ์ร่วมกันที่จะ
ขับเคลื่อนหน่วยงานใหเ้ป็น
องค์กรคุณธรรม 

 ผู้บริหารและสมาชิก
ในองค์กรตั้งแต่ 80.00%  
ขึ้นไป ประกาศ
เจตนารมณ์ร่วมกันเป็น
ลายลักษณ์อักษร 
 

 ผู้บริหารและสมาชิก
ในองค์กรตั้งแต่ 50.00-
79.99 % ประกาศ
เจตนารมณ์ร่วมกันเป็น
ลายลักษณ์อักษร 

 ผู้บริหารและ
สมาชิกในองค์กร
ร่วมกันประกาศ
เจตนารมณ์เป็นลาย
ลักษณ์อักษร น้อยกว่า 
50.00 % 
 

 

2. องค ์กรม ีการกำหนด
ค ุณธรรมเป ้าหมายและ
กำหนด “ปัญหาที่อยากแก้” 
และ “ความดีที ่อยากทำ” 
หรือสอดคล้องกับคุณธรรม 
4 ประการ พอเพียง วินัย 
สุจริต  จิตอาสา 
 

 ผู้บริหารและสมาชิก
ในองค์กรตั้งแต่ 80.00%  
ขึ้นไป ร่วมกันกำหนด
คุณธรรมเป้าหมายอย่าง
น้อย 3 เรื่อง 
 
 

 ผู้บริหารและสมาชิก
ในองค์กรตั้งแต่ 50.00 -
79.99% ร่วมกันกำหนด
คุณธรรมเป้าหมายอย่าง
น้อย 2 เรื่อง 

 ผู้บริหารและ
สมาชิกในองค์กร
ร่วมกันกำหนด
คุณธรรมเป้าหมาย
น้อยกว่า 50.00% 

 

3. องค์กรมีการจัดทำแผน
ส่งเสร ิมคุณธรรมอย่างมี
ส ่วนร่วมของบุคลากร ใน
องค ์กรท ี ่ สอดคล ้องกับ
คุณธรรมเป้าหมายที่กำหนด 

 - มีแผนส่งเสริม
คุณธรรมขององค์กรแบบ
มีส่วนรว่มจากทุกฝ่ายใน
องค์กร 
- มีการมอบหมาย
หน่วยงานรับผิดชอบการ
ดำเนินงาน 
 
 

- มีแผนส่งเสริม
คุณธรรมขององค์กรแบบมี
ส่วนรว่มจากทุกฝ่ายใน
องค์กร 
- มีการมอบหมายบุคลากร
รับผิดชอบการดำเนนิงาน 

 ไม่มีการจัดทำ
แผนส่งเสริมคุณธรรม
ขององค์กร 
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การประเมินองค์กร
คุณธรรม 

เกณฑ์การใหค้ะแนน รวม
คะแนน 2 1 0 

ประเมินระดับที่ 2 องค์กรคุณธรรม (ข้อ 1-6) การประเมินกระบวนการและการดำเนินงานตามแผน 
4. องค์กรมีผลสำเร็จของ
การดำเนินกิจกรรมตามแผน
ส่งเสริมคุณธรรมที่กำหนด
ไว้ 

 การดำเนินการตาม
แผนส่งเสริมคุณธรรมที่
กำหนดไว้มีผลสำเร็จ 
ตั้งแต่ 60.00% ขึ้นไป
และเป็นไปตามเป้าหมาย
ของกิจกรรมที่กำหนดไว ้

 การดำเนินการตาม
แผนส่งเสริมคุณธรรมที่
กำหนดไว้มีผลสำเร็จ 
ตั้งแต่ 40.00-59.99% 
และเป็นไปตามเป้าหมาย
ของกิจกรรมที่กำหนดไว ้

 การดำเนินการ
ตามแผนส่งเสริม
คุณธรรมที่กำหนดไว้มี
ผลสำเรจ็น้อยกว่า 
40.00% 

 

5. องค์กรมีการติดตาม
ประเมินผลสำเร็จ เพ่ือ
ทบทวน ปรับปรุงแผน
ส่งเสริมคุณธรรมขององค์กร
ให้มีคุณภาพและบรรลุ
เป้าหมายที่กำหนด 

 - มีการประเมินและ
รายงานผลสำเร็จของแผน 
- มีการทบทวน ปรบัปรุง
แผนส่งเสริมคุณธรรมของ
องค์กรที่มีคุณภาพ 
 

 มีการประเมินและ
รายงานผลสำเร็จของแผน 
 

 ไม่มีการติดตาม
ประเมินผล 

 

6. องค์กรมีกระบวนการยก
ย่องเชิดชูบุคลากรที่ทำ
ความดีจนเป็นแบบอย่างได้ 
และหรือหนว่ยงานที่มี
โครงการดีเด่นในการ
ส่งเสริมคุณธรรมเปา้หมาย
ตามแผนส่งเสริมคุณธรรมที่
กำหนดไว ้

 - มีการประกาศยก
ย่องเชิดชูบุคลากรที่ทำ
ความดีจนเป็นแบบอย่างได้ 
- มีการประกาศยกย่อง
เชิดชหูน่วยงานภายใน
หรือภายนอกที่มีการ
ส่งเสริมคุณธรรมเปา้หมาย
จนเป็นแบบอย่าง 

 มีการประกาศ ยกย่อง
เชิดชูบุคลากรที่ทำความดี
จนเป็นแบบอย่างได ้
 

 ไม่มีการประกาศ
ยกย่องเชิดชูบุคลากร
ที่ทำความด ี

 

ประเมินระดับที่ 3 องค์กรคุณธรรมต้นแบบ (ข้อ 1-9) การประเมินกระบวนการการดำเนนิงานตามแผนและพฤติกรรมที่
เปลี่ยนแปลง 
7. องค์กรมีผลสำเรจ็ของ
การดำเนินกิจกรรมตามแผน
ส่งเสริมคุณธรรม ที่กำหนด
ไว้เพ่ิมมากขึ้นและ
พฤติกรรมของคนในองค์กร
เกิดการเปลีย่นแปลง 

 - มีผลสำเร็จของการ
ดำเนินกิจกรรมตามแผน
ส่งเสริมคุณธรรมที่กำหนด
ไว้ ตั้งแต่ 80.00% ขึ้นไป 
และเป็นไปตามเป้าหมาย
ของกิจกรรมที่กำหนดไว้ 
- คนในองค์กรมีพฤติกรรม
ที่เปลี่ยนแปลงในทางที่ดี
ขึ้นตามคุณธรรมเป้าหมาย
ที่กำหนด 

 - มีผลสำเร็จของการ
ดำเนินกิจกรรมตามแผน
ส่งเสริมคุณธรรมที่กำหนด
ไว้ ตั้งแต่ 70.00-
79.99%และเป็นไปตาม
เป้าหมายของกิจกรรมที่
กำหนดไว ้
 

 การดำเนิน
กิจกรรมตามแผน
ส่งเสริมคุณธรรมที่
กำหนดไว ้มีผลสำเรจ็
น้อยกว่า 70.00% 
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การประเมินองค์กร
คุณธรรม 

เกณฑ์การใหค้ะแนน รวม
คะแนน 2 1 0 

8. องค์กรมีการจัดกิจกรรม
ใน 3 มิติ ได้แก่ การยึดมั่น
ในหล ักธรรมทางศาสนา         
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และวิถีวัฒนธรรม
ที่เพิ่มเติม จากแผนส่งเสริม
คุณธรรมที่กำหนดไว้ 

 มีการจัดกิจกรรม 
ครบทั้ง 3 มิติ 

 มีการจัดกิจกรรม 
จำนวน 2 มิต ิ

 มีการจัดกิจกรรม
น้อยกว่า 2 มิต ิ

 

9. องค์กรมีองค์ความรู้จาก
การดำเนินงานองค์กร
คุณธรรมเพ่ือเผยแพร่ และ
สามารถเป็นแหลง่เรียนรู้
ถ่ายทอด ขยายผลไปสู่
องค์กรอ่ืน ๆ ได้ 

 องค์กรมีองค์ความรู้
จากการเป็นองค์กร
คุณธรรมต้นแบบที่
สามารถใหห้น่วยงานอ่ืน ๆ    
เข้ามาศึกษาดูงาน หรือไป
เผยแพรผ่ลงานให้
หน่วยงานอ่ืน ๆ ไม่น้อย
กว่า 5 ครั้งต่อป ี

 องค์กรมีองค์ความรู้
จากการเป็นองค์กร
คุณธรรมต้นแบบที่
สามารถใหห้น่วยงานอ่ืน ๆ 
เข้ามาศึกษาดูงาน หรือไป
เผยแพรผ่ลงานให้
หน่วยงานอ่ืน ๆ ไม่น้อย
กว่า 3 ครั้งต่อป ี

 องค์กรไม่ได้ให้
หน่วยงานอ่ืนเข้ามา
ศึกษาดูงาน หรือไป
เผยแพรผ่ลงานให้
หน่วยงานอ่ืน ๆ 

 

รวมคะแนน  
 
เกณฑ์การประเมินผลคะแนนและระดับ ดังนี้ 

ระดับที่ ๑ องค์กรส่งเสริมคุณธรรม เกณฑ์การประเมิน ต้องมีการด าเนินงานทุกข้อ (ระดับที่ ๑) คะแนนรวม 
ไม่น้อยกว่า ๓ คะแนน (ผ่านระดับที่ ๑)  

ระดับที่ ๒ องค์กรคุณธรรม เกณฑ์การประเมิน ต้องมีการด าเนินงานทุกข้อในระดับที่ ๑ และระดับที่ ๒ 
คะแนนรวมไม่น้อยกว่า ๖ คะแนน (ผ่านระดับที่ ๒) 

ระดับที่ ๓ องค์กรคุณธรรมต้นแบบ เกณฑ์การประเมิน ต้องมีการดำเนินงานทุกข้อในระดับที่ ๑ ระดับที่ ๒ 
และระดับที่ ๓ คะแนนรวมไม่น้อยกว่า ๙ คะแนน ( ผ่านระดับที่ ๓)  

ทั้งนี้ แต่ละองค์กรสามารถปรับเพ่ิมหัวข้อหลักเกณฑ์การให้คะแนนเพ่ือการประเมินองค์กรที่สอดคล้องกับ
บทบาท ภารกิจขององค์กรตามความเหมาะสม เพื่อใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงาน และการประเมินผลการ
ดำเนินงานที่มีธรรมาภิบาล 
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๗. ประโยชน์จากการพัฒนาองค์กรคุณธรรม 
การพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรคุณธรรมจะก่อให้เกิดประโยชน์มากมายหลายระดับ ดังนี้ 

ระดับบุคคลและครอบครัว เมื่อสมาชิกขององค์กรมีคุณธรรมเป็นฐานในการดำเนินชีวิตมากขึ้น
ย่อมส่งผลดีต่อคนนั้นเป็นคนดี ความสัมพันธ์และการยอมรับจากคนอื่นมากขึ้น ทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
ทำให้คุณภาพชีวิตที่ดี เป็นคนเก่ง คนดี มีความสุข และส่งผลต่อครอบครัวดีขึ้นเป็นครอบครัวอบอุ่น เข้มแข็ง 

ระดับองค์กร เมื่อองค์กรมีการบริหารที่มีคุณธรรมและธรรมาภิบาล มีสมาชิกที่มีคุณธรรมจะทำ
ให้องค์กรมีภาพลักษณ์ที่ดีในสังคม เป็นต้นทุนหรือคุณค่าเพ่ิมในการดำเนินกิจการ คุณภาพการทำงานของสมาชิกดี
ขึ้นทำให้ประสิทธิผลขององค์กรเพิ่มขึ้น ต้นทุนน้อยลง เพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน 

ระดับชาติประเทศมีองค์กรคุณธรรม ที่มีบทบาทและความสามารถในการสร้างคนดีให้กับสังคม
มากขึ้น ประชาชนส่วนใหญ่ทุกช่วงวัยได้รับการปลูกฝังส่งเสริมคุณธรรม ทำให้อยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์สันติสุข
เป็นสังคมคุณธรรม และยังเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศเพ่ิมข้ึน 

ระดับนานาชาติ ประเทศไทยจะมีภาพลักษณ์ที่ดีและเกิดความร่วมมือในการพัฒนาด้านต่าง ๆ 
กับนานาชาติเพ่ิมข้ึน 

๘. บทบาทขององค์กรคุณธรรม 
แม้หัวใจความสำเร็จของการพัฒนาองค์กรคุณธรรมคือ “การระเบิดจากข้างใน” ของแต่ละ

องค์กร แต่การมีองค์กรภายนอกเข้าไปช่วยส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาด้านคุณธรรม เป็นเรื่องที่ดี จะช่วยให้เกิด
ผลดี และขยายผลกว้างขวาง ควรมีบทบาทการเป็นผู้สนับสนุนมากกว่าการสั่งการหรือไปทำแทน โดยบทบาทของ
องค์กรผู้ส่งเสริมที่สำคัญมีดังนี้  

๑) สนับสนุนข้อมูลองค์ความรู้และการจัดการความรู้และการเรียนรู้ 
๒) สนับสนุนการเชื่อมโยงประสานงานขององค์กรที่เกี่ยวข้องและการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ 
๓) สนับสนุนกำลังใจการชื่นชมยกย่อง การให้รางวัล 
๔) สนับสนุนงบประมาณและเอ้ืออำนวยการดำเนินงาน 
๕) สนับสนุนการพัฒนานโยบายและการแก้ปัญหาของระบบราชการเพื่อให้เอื้อต่อการพัฒนา

องค์กรคุณธรรม 
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แผนการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1  

บทที่ 3 
แผนดำเนินการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ได้จัดทำแผนการขับเคลื่อนองค์กร
คุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื ่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลอย่างมีธรรมาภิบาล เกิดความโปร่งใส และมีความรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนมีการพัฒนา           
ด้านคุณธรรม จริยธรรม โดยยึดหลักของศาสนาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง และวิถีวัฒนธรรมอันดีงาม 
นำไปสู่การเป็นองค์กรคุณธรรม ทั้งนี้ บุคลากรทุกคนในองค์กรได้ร่วมกันออกแบบการขับเคลื่อนการส่งเสริม
คุณธรรมองค์กรไปในทิศทางเดียวกัน ผ่านคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการส่งเสริม
คุณธรรมองค์กร เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมองค์กรให้มีระบบคุณธรรมที่เข้มแข็ง ภายใต้
คุณธรรมที่พึงประสงค ์4 ประการ “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา 

ดังนั้น เพื่อให้การดําเนินการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1  โดยมุ่งปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ ส่งเสริมให้คนในองค์กรให้มีคุณธรรม และเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งจากภายใน ให้คุณธรรม
นำการพัฒนา ทำให้สังคมไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน และเป็นสังคมแห่งคุณธรรม บรรลุผลสำเร็จตาม
เป้าหมายและเกิดความต่อเนื่อง จึงได้จัดทำแผนดำเนินการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม ดังนี้ 
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แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรอียุธยา เขต 1 
ประจำปีงบประมาณ 2565 

ชื่อหน่วยงาน  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 

จำนวนบุคลากร  68 คน 

จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 จำนวน  9  โครงการ 

เป้าหมายการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินการในโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน 

  1. บุคลากรและกลุ่มเป้าหมายของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 มีความตระหนัก รับรู้ และให้ความสำคัญถึง
การมีคุณธรรม จริยธรรม โดยเฉพาะการมีความพอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา ในการทำงานและการดำเนินชีวิตมากยิ่งขึ้น และร่วมกันขับเคลื่อนองค์กรเป็น
องค์กรคุณธรรมตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ 

 2. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 สามารถกระตุ้นวางรากฐานของบุคลากรให้มีจิตสำนึกท่ีดี รักษามาตรฐานทาง
คุณธรรม จริยธรรม และร่วมส่งเสริมและขยายผลการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้หน่วยงานและหน่วยงานอ่ืน 
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รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ของโครงการ/

กิจกรรม 
เป้าหมาย งบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค. 64) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค. 65) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.65) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย. 65) 

1 โครงการพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 สู่องค์กร
คุณธรรมต้นแบบ 

1. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ
ให้แก่บุคลากรในสังกัดสำนักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ในการ
ดำเนินงานองค์กรคณุธรรมต้นแบบ 

2. เพื่อส่งเสริมคุณธรรมใหเ้กิดขึ้น
ในองค์กร แสดงเจตนารมณ์และ
มุ่งมั่นท่ีจะส่งเสรมิคุณธรรมใน
องค์กร และเป็นส่วนหน่ึงของการ
สร้างสังคมคุณธรรม 

3. เพื่อจัดทำคณุธรรมอัตลักษณ์
ขององค์กร กำหนดคุณธรรม
เป้าหมาย พฤติกรรมบ่งช้ีเชิงบวก
ของบุคลากรในองค์กร 

4. เพื่อรณรงค์และสนับสนุน
บุคลากรในองค์กรใหร้่วมกันทำ
ความดี “ปัญหาที่อยากแก้ ความดี
ที่อยากทำ” ในองค์กร 

เชิงปริมาณ 

1. บุคลาการทุกคนใน
สังกัดทุกแห่งมีความรู้
ความเข้าใจในการ
ดำเนินงานองค์กร
คุณธรรมต้นแบบ 

2. บุคลาการทุกคนใน
สังกัดสามารถ
ดำเนินงานตามแนวทาง
องค์กรคุณธรรมต้นแบบ 

เชิงคุณภาพ 

ผู้บริหาร ครู บุคลากร
ทางการศึกษา และ
นักเรียนทุกคนมีความ
ตระหนัก รู้เข้าใจ และ
คิดอย่างมีเหตุผล ซึมซับ
คุณค่าแห่งคณุธรรม
ความดีอย่างเป็น

ไม่ใช้
งบประมาณ 

✓ ✓ ✓ ✓ 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ของโครงการ/

กิจกรรม 
เป้าหมาย งบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค. 64) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค. 65) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.65) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย. 65) 

ธรรมชาติ สร้าง
ความรูส้ึกผิดชอบช่ัวดี 
ภูมิใจในการทำความดี 
และร่วมกันสร้าง
เครือข่ายชุมชนองค์กร
แห่งคุณธรรม ด้วยการ
ขอความร่วมมือจาก
หน่วยงาน และองค์กรที่
ทำงานด้านคุณธรรม
อย่างเป็นรูปธรรม
ชัดเจน ต่อเนื่องและ
ยั่งยืน 

2 โครงการ เสรมิสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม และธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา 

1. เพื่อปลูกฝังให้บุคลากรของ
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามี
พฤติกรรมร่วมต้านการทุจรติใน   
วงกว้าง ท้ังในระดับ สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ และ
ชุมชน 

2. เพื่อยกระดับธรรมาภิบาลในการ
บริหารการจัดการของสำนักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา  
พระนครศรีอยุธยา เขต ๑    

เชิงปริมาณ    

1. เสริมสร้าง ความรู้
ความเข้าใจ ค่านิยม 
และการปฏิบัติงานตาม
ภารกิจหลักโดยใช้หลัก    
ธรรมาภิบาลให้บคุลากร
สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต ๑                                                                                                                  

2. บุคลากรสำนักงาน
เขตพืน้ท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา

150,๐๐๐ ✓ ✓ ✓ ✓ 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ของโครงการ/

กิจกรรม 
เป้าหมาย งบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค. 64) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค. 65) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.65) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย. 65) 

3. เพื่อพัฒนาระบบการทำงาน/
การให้บริการของบุคลากร
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
เขต ๑ ให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล   

พระนครศรีอยุธยา เขต ๑                                         
รับการประเมินจาก สพฐ. 

เชิงคุณภาพ 

1. บุคลากรสำนักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต ๑                                                                                                                  
มีความรู้ความเข้าใจ 
ค่านิยม และการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจ
หลักโดยใช้หลัธรรมาภบิาล  

2. บุคลากรสำนักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต ๑                                                                                               
รับการประเมินได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ           

3. โครงการส่งเสริม สนับสนุน เทิดทนู
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ์

 กิจกรรมรัฐพิธีวันสำคัญของชาติ 
ศานสนา พระมหากษัตริย์  

 กิจกรรมแต่งกายด้วยผ้าไทย ผา้
พื้นเมือง 

1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุน         
ปลูกจิตสำนึกให้ผู้บริหาร ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา เทิดทูนไว้
ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนาและสถาบัน
พระมหากษตัริย์ให้คงอยูส่ืบไป 

2. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้
ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการ 

เชิงปริมาณ 

1. สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา    
เขต 1 จัดกจิกรรม
เทิดทูนสถาบันชาติ 
จำนวน ๑๓ วัน สถาบัน

ไม่ใช้
งบประมาณ 

✓ ✓ ✓ ✓ 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ของโครงการ/

กิจกรรม 
เป้าหมาย งบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค. 64) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค. 65) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.65) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย. 65) 

ดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรม ประเพณีทีด่ี
งาม     ความเป็นเอกลักษณ์ประจำ
ชาติด้านการแต่งการและการมีจิต
อาสาพัฒนาท้องถิ่น 

ศาสนา จำนวน ๔ วัน 
และสถาบัน
พระมหากษตัริย์ จำนวน 
๑๔ วัน และจัดกิจกรรม
จิตอาสาร่วมกับจังหวัด 
และวันสำคัญของ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
๓ วัน 

2. ผู้บริหาร ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 
๑ ร้อยละ ๘๐ ร่วมแต่ง
กายด้วยผา้ไทย        
ผ้าพื้นเมือง ตลอดเดือน
ธันวาคม และทุกวัน
อังคารและวันพฤหัสบดี  

เชิงคุณภาพ 

1. ผู้บริหาร ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา 
สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา    
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ของโครงการ/

กิจกรรม 
เป้าหมาย งบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค. 64) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค. 65) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.65) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย. 65) 

เขต ๑ เกิดความรัก 
ความหวงแหน ความ
ตระหนักและสำนึกใน
พระมหากรุณาธคิุณและ
เทิดทูนไว้ซึ่งสถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์
ให้คงอยู่สืบไป 

2. ผู้บริหาร ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
ร่วมอนุรักษ์และส่งเสรมิ
สนับสนุนการแต่งกาย
ด้วยผ้าไทย ผ้าท้องถิ่น 
เกิดความภาคภมูิใจและ
สร้างรายได้ให้กับชุมชน 

4. โครงการส่งเสริมคณุธรรม จรยิธรรม
ในองค์กร ประจำปี 2565 

 กิจกรรมปฏิบัติธรรม ถือศีล นั่งสมาธิ 

 กิจกรรมทำบุญตักบาตร ถวาย
สังฆทาน ไหว้พระ รับศลี 

 กิจกรรมบำเพญ็ประโยชน ์

๑. เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรใน
องค์กร 

2. เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกและค่านิยม
ของบุคลากรให้ยึดมั่นในความ
ซื่อสัตยส์ุจรติ   

3. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน และพัฒนาคุณภาพชีวิต
และสร้างแรงจูงใจในการทำงาน
ให้กับบุคลากรใหม้ีคุณลักษณะเปน็

เชิงปริมาณ 

บุคลากรสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา    
เขต ๑ ร้อยละ 100    
มีจิตสำนึก ค่านิยม และ
วัฒนธรรม เรื่องความ
ซื่อสัตย์ สุจรติ มุ่งมั่น 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

✓ ✓ ✓ ✓ 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ของโครงการ/

กิจกรรม 
เป้าหมาย งบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค. 64) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค. 65) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.65) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย. 65) 

ข้าราชการยุคใหม่ทีม่ีคุณธรรม 
จริยธรรม 

4. เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ทีด่ี
ของ สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
เขต ๑ ให้มีความโปร่งใสและเป็น
ธรรม 

ทำงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

เชิงคุณภาพ 

บุคลากรสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา    
เขต ๑ มีความสามัคคี 
สามารถเป็นผู้พัฒนา
ตนเอง พัฒนาทีมงาน 
และนำไปสู่การพัฒนา
องค์กร โดยใช้หลัก
คุณธรรม จรยิธรรม
หลักธรรมทางศาสนา
เป็นเข็มทิศนำชีวิตได้
อย่างเหมาะสม 

5. โครงการส่งเสริมการเรยีนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

1. เพื่อให้บุคลากรได้รับความรู้
เกี่ยวกับหลักการเศรษฐกิจพอเพียง 

2. เพื่อให้บุคลากรได้นำเอาความรู้
ที่ได้รับมาขยายผลต่อและใช้
ประโยชน์องค์กร  

เชิงปริมาณ 

1. ร้อยละของบุคลากร
ในสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 

2. บุคลากรในสำนักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษา

1,300 ✓ ✓ - - 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ของโครงการ/

กิจกรรม 
เป้าหมาย งบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค. 64) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค. 65) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.65) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย. 65) 

3. เพื่อให้บุคลากรมีขวัญและ
กำลังใจที่ดีและมีความพร้อมต่อการ
ปฏิบัติหน้าท่ี 

ประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 
ได้รับความรูเ้กี่ยวกับ
หลักการเศรษฐกิจ
พอเพียง และสามารถ
นำมาปรับใช้ได ้

เชิงคุณภาพ 

บุคลากรในสำนักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 
มีความรูเ้กี่ยวกับ
หลักการเศรษฐกิจ
พอเพียง และสามารถ
นำมาปรับใช้ได้กบั
ตนเองและองค์กรอย่าง
มีคุณภาพ 

6. โครงการส่งเสริมประวัติศาตร์และ
ความเป็นอยุธยา 

1. เพื่อส่งเสริมใหผู้้ร่วมกิจกรรมมี
ความรู้ ความเข้าใจในความเป็นมา
และประวัติศาสตร์ของไทย 

ทักษะเกี่ยวกับอาชีพและรูร้ักษ์ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นของไทย 

เชิงปริมาณ 

1. ผู้บริหาร ครูผูส้อนใน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา     
เขต 1 มีการจัดการ
เรียนการสอนตามแบบ

ไม่ใช้
งบประมาณ 

- - ✓ ✓ 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ของโครงการ/

กิจกรรม 
เป้าหมาย งบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค. 64) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค. 65) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.65) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย. 65) 

2. เพื่อพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น
อย่างยั่งยืน 

การจัดการเรยีนรู้   
ความเข้าใจในความ
เป็นมาและ
ประวัติศาสตร์ของไทย 
และมีทักษะเกี่ยวกับ
อาชีพและรู้รักษภ์ูมิ
ปัญญาท้องถิ่นของไทย 
สู่สถานศึกษา จำนวน 
176 โรงเรียน 

2. สถานศึกษามี
หลักสตูรท้องถิ่น จำนวน 
10 โรงเรียน 

เชิงคุณภาพ 

1. ผู้บริหาร ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา 
ในสังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา    
เขต 1 มีความรู้ ความ
เข้าใจ และนำองค์
ความรู้ไปใช้ ในการ
ส่งเสริมอัตลักษณ์ของ
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ของโครงการ/

กิจกรรม 
เป้าหมาย งบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค. 64) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค. 65) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.65) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย. 65) 

คนไทย  ได้อย่างมี
คุณภาพ 

2. สถานศึกษามีการ
พัฒนาหลักสตูรท้องถิ่น 

7. โครงการสพป.พระนครศรีอยุธยา  
เขต 1  มีรักปลูกผักกินเอง 

1. เพื่อส่งเสริมให้บคุลากรในสังกดั
มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง        
ได้รับประทานอาหารที่ปลอด
สารพิษ 

2. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้
บุคลากรในสังกัดเกิดกระบวนการ
เรียนรูต้ามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

3. เพื่อลดรายจา่ยภายในครัวเรือน
ของบุคลากรในสังกัด 

เชิงปริมาณ 

บุคลากรในสังกัด
สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 
1 ทุกคนมีความรู้ความ
เข้าใจ พัฒนาตนเอง 
บริหารจดัการและ
จัดการเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  

เชิงคุณภาพ 

1. บุคลากรในสังกัด
สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 
1 มีความรู้ ความเข้าใจ 
พัฒนาตนเอง บริหาร
จัดการและจดัการ

ไม่ใช้
งบประมาณ 

✓ ✓ ✓ - 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ของโครงการ/

กิจกรรม 
เป้าหมาย งบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค. 64) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค. 65) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.65) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย. 65) 

เรียนรูต้ามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงด้าน
การศึกษาให้เกิด
ประสิทธิภาพ 

2. บุคลากรในสังกัด
สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา   
เขต 1 เกิดกระบวนการ
เรียนรูต้ามรอยพระยุคล
บาทตามหลักปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพียง 

8. ยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา คนดีศรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ 

1. เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(ลูกจ้างประจำ) ในสังกัด 

2. เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการ
ปฏิบัติงาน เกิดความภาคภูมิใจ 
และเป็นแบบอย่างท่ีดีอันจะส่งผล                
ถึงคุณภาพของนักเรียนในโรงเรียน 

เชิงปริมาณ 

1. ร้อยละ ๙๐ ของ
ข้าราชการและ
ลูกจ้างประจำ มีความ
ตระหนักในบทบาทและ
หน้าท่ีของตนเองโดย
คำนึงประโยชน์ท่ี
นักเรียนและโรงเรียน
เป็นหลัก 

2. ร้อยละ ๙๐ ของ
ข้าราชการและ
ลูกจ้างประจำ มีขวัญ

56,๔๐๐ ✓ ✓ - ✓ 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ของโครงการ/

กิจกรรม 
เป้าหมาย งบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค. 64) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค. 65) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.65) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย. 65) 

และกำลังใจในการ
ปฏิบัติงาน และ
ภาคภูมิใจในการ
ปฏิบัติงาน 

เชิงคุณภาพ      
ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
ลูกจ้างประจำ ท่ีเข้าร่วม
โครงการ มีขวญักำลังใจ 
สามารถทำ
คุณประโยชน์ให้กับ
ครอบครัว ชุมชน และ
ดำรงตนอยู่ในสังคม
อย่างมีความสุขและมี
คุณภาพ 

9. โครงการลูกเสือจิตอาสาพัฒนา
สิ่งแวดล้อม 

1. เพื่อให้เด็กและเยาวชนท่ีเป็น
ลูกเสือ เนตรนารี ผู้บังคับบญัชา
ลูกเสือ และบุคลากรในสำนักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษา ได้รับความรู้
เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพียง และการพัฒนา
สิ่งแวดล้อม 

2. เพื่อให้เด็กและเยาวชนท่ีเป็น
ลูกเสือ เนตรนารี ผู้บังคับบญัชา

เชิงปริมาณ 

1. ร้อยละเด็กและ
เยาวชนท่ีเป็นลูกเสือ 
เนตรนารี และบคุลากร
ทางการศึกษา สังกัด
สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

✓ ✓ ✓ ✓ 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ของโครงการ/

กิจกรรม 
เป้าหมาย งบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค. 64) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค. 65) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.65) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย. 65) 

ลูกเสือ และบุคลากรในสำนักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาได้นำเอาความรู้
ที่ได้รับ มาขยายผลและใช้
ประโยชน์ต่อองค์กรได ้  

3. เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกความเป็น
พลเมืองดี มีจติอาสาให้กับเด็กและ
เยาวชนท่ีเป็นลูกเสือ เนตรนารี 
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และบุคลากร
ในสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาได ้

2. ร้อยละของบุคลากร
ในสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 
3. เด็กและเยาวชนท่ี
เป็นลูกเสือ เนตรนารี 
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 
รวมทั้งบุคลากรใน
สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 
ได้รับความรูเ้กี่ยวกับ
หลักปรัชญาของ           
เศรษฐกิจพอเพียง     
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
โดยสามารถนำมาปรับ
ใช้กับตนเอง ชุมชน 
สังคม และองค์กรได ้

เชิงคุณภาพ 

เด็กและเยาวชนท่ีเป็น
ลูกเสือ เนตรนารี และ
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 
รวมทั้งบุคลากรใน
สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ของโครงการ/

กิจกรรม 
เป้าหมาย งบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค. 64) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค. 65) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.65) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย. 65) 

พระนครศรีอยุธยา เขต 1 
มีความรูเ้กี่ยวกับ
หลักการเศรษฐกิจ
พอเพียง การอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม และ
สามารถนำมาปรับใช้ได้
กับตนเอง สังคม และ
องค์กรได้อย่างมี
คุณภาพ 
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แผนการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1  
 

บทที่ 4 
หลักเกณฑ์และวิธีการในการวัดการเป็นองค์กรคุณธรรม 

หลักเกณฑ์และตัวชี้วัด เพื่อการส่งเสริมและคัดเลือกองค์กรคุณธรรมตามแนวทางของคณะกรรมการ
ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ 
 การวัดองค์กรคุณธรรมเป็นกระบวนการสำคัญ ที่เน้นการใช้เครื่องมือให้แต่ละองค์กรสำรวจความก้าวหน้า 
และผลการดำเนินงานนำไปสู่การพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น โดยเป็นการวัดเทียบกับตนเองก่อนและหลังดำเนินการ และ
เทียบกับมาตรฐานกลางที่กำหนดเพื่อยกระดับองค์กรให้ดีขึ้น อีกทั้งต้องพิจารณาในมิติของความสุขของผู้เข้าร่วม
การพัฒนาคุณธรรม แม้ผลการแก้ปัญหายังไม่เกิดแต่คนทำมีมากขึ ้น ก็ถือเป็นการลดปัญหาคุณธรรมไปได้ 
องค์ประกอบตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินองค์กรคุณธรรม อาจแบ่งเป็น 9 ตัวชี้วัด 3 ระดับ คือ ระดับที่ 1 
องค์กรเสริมคุณธรรม ระดับท่ี 2 องค์กรคุณธรรม ระดับท่ี 3 องค์กรคุณธรรมต้นแบบ ดังนี้ 
 
 

 
 
 

 

ระดับที่ 1 
องค์กรส่งเสริม

คุณธรรม

ระดับที่ 2 
องค์กรคุณธรรม

ระดับที่ 3 
องค์กรคุณธรรม

ต้นแบบ
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แผนการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1  
 

ระดับ 1 องค์กรส่งเสริมคุณธรรม (โครงสร้างพร้อม) 

ตัวช้ีวัด 2 คะแนน 1 คะแนน 0 คะแนน 
มีการประกาศข้อตกลงร่วมกัน
ของผู้บริหารและสมาชิกท่ีจะ
พัฒนาให้เป็นองค์กรคุณธรรม 

สมาชิกองค์กรไม่น้อย
กว่า 50% ทุกระดับมี
การประกาศข้อตกลง
ร่วมกัน 

สมาชิกองค์กรไม่น้อยกว่า    
20-49 % ทุกระดับมี       
การประกาศข้อตกลงร่วมกัน 

น้อยกว่า 20 % 

กำหนดคุณธรรมเป้าหมาย 
“ปัญหาที่อยากแก้” และ 
“ความดีท่ีอยากทำ”          
ที่สอดคล้องกับปัญหาของ
องค์กร หรือ คุณธรรม 4 
ประการ พอเพียง วินัย สุจริต 
จิตอาสา 

สมาชิกองค์กรตั้งแต่
50% ขึ้นไป ร่วมกำหนด
คุณธรรมเป้าหมายอย่าง
น้อย 3-5 เรื่อง 

สมาชิกองค์กรตั้งแต่ 20-49 % 
ขึ้นไป ร่วมกำหนดคุณธรรม
เป้าหมายอย่างน้อย 1-2 เรื่อง 

น้อยกว่า 20 % 

จัดทำแผนการดำเนินงานด้าน
ส่งเสริมคุณธรรม และจัด
บุคลากร/ทีมงาน/ผู้รับผิดชอบ
การดำเนินงานส่งเสริม
คุณธรรมในองค์กรตาม
ประเด็นคุณธรรมเป้าหมาย
องค์กร 

 มีแผนการขับเคลื ่อน
คุณธรรมขององค์กรแบบ
มีส่วนร่วม 
 มอบหมาย แต่งตั้ง
บุคคลหรือหน่วยงาน
รับผิดชอบการ
ดำเนินงานที่ชัดเจนเป็น
ลายลักษณ์อักษร 

 มีแผนการขับเคลื่อน
คุณธรรมขององค์กรแบบมี   
ส่วนร่วม 
 มอบหมาย แต่งตั้งบุคคล
หรือหน่วยงานรับผิดชอบ    
การดำเนินงานที่ชัดเจนไม่เป็น
ลายลักษณ์อักษร 

ไม่มีการปฏิบัติ 
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แผนการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1  
 

ระดับ 2 องค์กรคุณธรรม (คนเปลี่ยน ระบบพร้อม) 

ตัวช้ีวัด 2 คะแนน 1 คะแนน 0 คะแนน 
องค์กรมีผลสำเร็จการ
ดำเนินงานตามคุณธรรม
เป้าหมาย และแผนงานที่
กำหนดเป็นระบบและต่อเนื่อง 

ผลสำเร็จตามตัวชี้วัดที่
กำหนดไว้ในแผนฯ 
ตั้งแต่ 50 % ขึ้นไป 

ผลสำเร็จตามตัวชี้วัดที่กำหนด
ไว้ในแผนฯ ตั้งแต่ 20-49 %  

น้อยกว่า 20 % 

มีการจัดระบบติดตาม 
รายงานประเมินผลและ     
จัดกิจกรรมรณรงค์
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนา 
ปรับปรุง แก้ไขการดำเนินงาน
ส่งเสริมคุณธรรมในองค์กร
อย่างต่อเนื่อง 

มีการจัดระบบติดตาม
ประเมินและรายงานผล/
จัดกิจกรรมรณรงค์และ
จัดสภาพแวดล้อมให้
เหมาะสม 

มีการจัดระบบติดตามประเมิน 
และรายงานผล/จัดกิจกรรม
รณรงค์ในบางโอกาส 

ไม่มีการปฏิบัติ 

มีกระบวนการยกย่อง เชิดชู 
การทำความดีหรือบุคคลผู้มี
คุณธรรมในรูปแบบต่าง ๆ 
เช่น บุคคลคุณธรรม โครงการ
ดีเด่นด้านส่งเสริมคุณธรรม 
ส่วนงานดีเด่นด้านคุณธรรม 
ฯลฯ 

จัดกิจกรรมประกาศยก
ย่องเชิดชูบุคคลคุณธรรม
ทั้งภายในและภายนอก
องค์กร 

จัดกิจกรรมประกาศยกย่อง   
เชิดชูบุคคลคุณธรรม เฉพาะ
ภายในองค์กร 

ไม่มีการปฏิบัติ 
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แผนการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1  
 

ระดับ 3 องค์กรคุณธรรมต้นแบบ (เกิดรูปธรรมจริง มี Know How ขยายผล) 

ตัวช้ีวัด 2 คะแนน 1 คะแนน 0 คะแนน 
มีผลสำเร็จการดำเนินงาน 
“ปัญหาที่อยากแก้” และ 
“ความดีท่ีอยากทำ” ตาม
คุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต 
จิตอาสา เพ่ิมมากขึ้น 

ผลสำเร็จตามตัวชี้วัดที่
กำหนดไว้ในแผนฯ 
ตั้งแต่ 80 % ขึ้นไป 

ผลสำเร็จตามตัวชี้วัดที่กำหนด
ไว้ในแผนฯ ตั้งแต่ 60-70 %  

มีผลสำเร็จ  
น้อยกว่า 20 % 

เพ่ิมประเด็นคุณธรรม
เป้าหมาย ใน 3 มิติ มา
กำหนดเป็นปัญหาที่อยากแก้ 
ความดีที่อยากทำ เพ่ิมเติม
จากคุณธรรมอ่ืน ๆ อย่าง
ชัดเจน 

กำหนดประเด็นคุณธรรม
เพ่ิมเติม 2 ใน 3 มิติ 

กำหนดประเด็นคุณธรรม
เพ่ิมเติมเพียง 1 มิติ 

ไม่มีการปฏิบัติ 

มีองค์ความรู้จากการ
ดำเนินงานองค์กรคุณธรรม 
สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้และ
ถ่ายทอดขยายผลไปสู่องค์กร
อ่ืนได้ 

มีองค์ความรู้ครบทุก
กิจกรรมที่ดำเนินการ
และเป็นแหล่งเรียนรู้
ถ่ายทอดขยายผลไปสู่
องค์กรอ่ืนได้ 

มีองค์ความรู้ฉพาะบางกิจกรรม
ที่ดำเนินการและเป็นแหล่ง
เรียนรู้ถ่ายทอดขยายผลไปสู่
องค์กรอ่ืนได้ 

ไม่มีการถอด
องค์ความรู้ 
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แผนการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1  
 

บรรณานุกรม 
 

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน). แนวทางการส่งเสริมองค์กรคุณธรรม. กรุงเทพมหานคร 
www. Moralcenter.or.th 
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แผนการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1  
 

คณะผู้จัดทำ 
 

ที่ปรึกษา 
นางกัลยา มาลัย   ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 
นางสาวรัชดา ทองสุข  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 
นางสาวภัทรมาศ ภะวะศิริกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 
นางสาวปุณญอุษา ผดุงหมาย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 

คณะทำงาน 
นางสมลักษณ์ รู้แผน   ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
นางศิริมา แสนอุลัย    ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล               
นางสมทรง ทองนวล    ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ           
นางปรานี สุขอุดม    ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน                        
นางวิมล สุขวัจนี     ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์      
นางสาวจิรภา อ้วนล่ำ    ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา            
นางสาวนิรา ขุนทองชมาตย์   ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ         
นางสาวนชรพร ประมวลสุข   ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ         
นางปรีชยา ยาวุธ     ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ          
นางสาวเบญญาภา หลวงราช   ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ     
นางสาวขนิษฐา ศรีศักดา    ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ     
นางพันทิพย์ ผาก่ำ        ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ  
นางสาวนิดาพร ชารี   ศึกษานิเทศก์       
นายพิชิต ขำดี     ศึกษานิเทศก์            
นางน้ำทิพย์ คงเกษม    เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน    
นายนพฤทธิ์ เหมนุกูล    เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน    
นางสาวพจนา ปัญจยุทธ์เวช   นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ   
นางอารี ขันธบุตร    นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ         
นางสาวหทัย สุทธิธรรม    นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ         
นางสาวสุพีชา ลำไยผล    นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ         
นางสาวพัชรินทร์ นิลพฤกษ์   นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ           
นางสาวณัฐชานันท์ นิธิสกุลพัชร์  นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ         
นางสาวลาวัลย์ รอดทองดี    เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน    
นางภัสรา เลิศดี     พนักงานพิมพ์ดีด      
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คณะทำงาน (ต่อ)  
นางฐิติญาภรณ์ หาญเจริญวนะภูษิต นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ  
นางสาวศิริวรรณ สุ่นสกูล    นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ    
นายแทนไท บุญเลิศ    นักประชาสัมพันธ์    
นางกุลธิดา เจริญไทย    เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน    
นางสาวสุนิสา สุคันธจันทร์   เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน    
นายสมยศ ฝูงชมเชย    นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ ช่วยราชการ       
นางสาวนาตยา ขันธบุตร    นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ  
นางสาวกมลพร ทองผิว    นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ   
นางวันวิสา ขันติวงษ์     นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ        
นางจุฑามาศ เดชบุญ    เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน         
นางสาวกานต์ธิดา สาคร    เจ้าหน้าที่ธุรการ           
นางคณิตา วงษ์เนตร    เจ้าหน้าที่ธุรการ           
นางจินตนา ภาคไพศรี    นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ   
นางปริญดา สัตตบริพันธ์    นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ        
กนกวรรณ วงค์นาม    นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ   
นางสาวกมลพร ส่งสวัสดิ์    นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญงาน   
นางบุญสม มีกุศล    เจ้าหน้าที่งานพัสดุ ชำนาญงาน    
นายดนุดา ดิษฐเสถียร    เจ้าหน้าที่ธุรการ      
นางนวลจันทร์ ปรางทอง    เจ้าหน้าที่ธุรการ           
นางสาวสมใจ กลับเป็นสุข    เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี         
นางสาวลลิตา พันธุ์ชุม    เจ้าหน้าที่ธุรการ           
นางสายพิณ เที่ยงทัต   เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ชำนาญงาน                
นางปัณชญา ดอนปัญญา    นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ ช่วยราชการ       
นางปัทมารัตน์ สุทธิสงค์    นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ         
นายสุรพงษ์ เทียมมโน    นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ         
นางสาวจีราภา เฉลยกิจ    นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ         
นางสาวรุ่งสุรีย์ เทียมวัน    นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ         
นางพนิดา สุดจะคอย    เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน         
นางธนวรรณ โสดาศรี    เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน    
นางสาวอรุณี ทองงาม    นักจิตวิทยาโรงเรียน     
นายญาณวุฒิ สังข์วงค์   เจ้าหน้าที่ลูกเสือ      
นายปริญญา หร่ายวงษ์    เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์     
นายรัฐพงษ์ สุขฉาย    เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์  
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คณะทำงาน (ต่อ)     
นายรุ่ง ผดุงกมล     ช่างไฟฟ้า ชั้น 4      
นายรังสรรค์ นพวรรณ    ช่างสี ชั้น 4  
นายวีรา ราชสมบูรณ์    ช่างสี ชั้น 4      
นายบรรจง ศรีคำ     ช่างปู ชั้น 4      
นายสำราญ วาริพินทุ   ลูกจ้างชั่วคราว      
นางสาวเบญจสิริวรรณ แย้มกสิกร   พนักงานทำความสะอาด          
นางสาวสิรินุช จีนหน ู    พนักงานทำความสะอาด   

คณะทำงานฝ่ายเลขานุการ 
นางสาวรัชดา ทองสุข  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 
นางสมลักษณ์ รู้แผน  ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
นางพันทิพย์ ผาก่ำ       ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ  

 
 





แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนคุณธรรมขององค์กร
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กระทรวงศึกษาธิการ



รายงานผลการประเมิน

ส านกังานเขตพื้ นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำพระนครศรีอยุธยำ เขต ๑

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

กระทรวงศึกษำธกิำร

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕
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รายงานผลการประเมินองคกรคุณธรรม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาพระนครศรอียุธยา เขต 1  

คำนำ 

 รายงานผลการประเมินองคกรคุณธรรม ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ฉบับนี้ เปนการนำเสนอผลการประเมินตามเกณฑการประเมิน ๙ 
ขั้นตอน ๓ ระดับ คือ ระดับสงเสริมคุณธรรม ระดับคุณธรรมและระดับคุณธรรมตนแบบ ซ่ึงคณะอนุกรรมการ
ดานการประเมินชุมชน องคกร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ไดจัดทำเกณฑการประเมินและแนวทางการ
คัดเลือกชุมชน องคกร อำเภอและจังหวัดคุณธรรม ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕ ภายใตแผนแมบท
สงเสริมคุณธรรมแหงชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔) เพื่อใหหนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ    
ใชเปนแนวทางในการดำเนินงานสงเสริมและพัฒนาองคกร ชุมชน อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ทั้งน้ี สำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ไดนำเสนอ ๑) แบบประเมินตามตัวช้ีวัดและเกณฑ
การประเมินองคกรคุณธรรม ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 และ ๒) แนบหลักฐานการประเมินเปนรายงาน
กระบวนการขับเคลื่อนองคกรคุณธรรม สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ 
ตามแนวทางสงเสริมและพัฒนาองคกร ชุมชน อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม กระทรวงวัฒนธรรม 

 สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ขอขอบคุณคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนโครงการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรม (องคกรคุณธรรม) ตนแบบ และคณะกรรมการ
ดำเนินงานการประเมินตัวชี ้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของสำนักงาน        
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ที่รวมกันดำเนินกิจกรรมอยางจริงจัง และหวังวา
เอกสารเลมนี้ จะเปนแหลงเรียนรูแกหนวยงานอื่น ๆ  ที่สนใจ และเปนประโยชนตอการนำไปใชในการพฒันา
งานในรอบปงบประมาณตอไป 

 
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 
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รายงานผลการประเมินองคกรคุณธรรม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาพระนครศรอียุธยา เขต 1  

สารบัญ 
หนา 

คำนำ             ก 
สารบญั             ข 
แบบประเมินตนเองตามตัวชี้วัดและเกณฑการประเมินองคกรคุณธรรม     ง 
สวนท่ี 1 บทนำ            1 
  ความเปนมาและความสำคัญ         1 
  วัตถุประสงคของการรายงาน         1 
  ขอบเขตของการรายงาน         2 
  ขอมูลพ้ืนฐานสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรอียุธยา เขต 1   2 
สวนท่ี 2 นโยบายและแนวทางการขับเคล่ือนองคกรคุณธรรม     10 

 พระบรมราโชบายดานการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10     10 
  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทย พุทธศักราช 2560     10 
  พระราชบญัญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542      11 
  ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2561 – 2580)     11 
  แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติทีเ่ก่ียวของกบัการศึกษา (พ.ศ.2561 – 2580)  12  
  แผนการปฏิรูปประเทศ         14 
  แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2560 – 2579      14  
  นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปงบประมาณ พ.ศ.2564 – 2565 15 

 นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2565 17 
 สาระสำคัญแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565     19 
   ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา    20 
   ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ประจำปงบประมาณ 2565 
 นโยบายสำนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 (Policy) 22  
 ความรูเก่ียวกับองคกรคุณธรรม        32 

สวนท่ี 3 แผนดำเนินการขับเคล่ือนองคกรคุณธรรม      39 
สวนท่ี 4 หลักเกณฑและวิธีการในการวัดการเปนองคกรคณุธรรม     59 
สวนท่ี 5 ผลการประเมินองคกรคณุธรรม        63 
  การประเมินระดับท่ี 1 องคกรสงเสริมคุณธรรม      64 

1) องคกรมีการประกาศเจตนารมณรวมกัน ที่จะขับเคลื่อนหนวยงานใหเปน  64 
องคกรคุณธรรม 

2) องคกรมีการกำหนดคุณธรรมเปาหมายและกำหนด “ปญหาที่อยากแก” และ   70 
“ความดีที่อยากทำ” หรือสอดคลองกบัคุณธรรม 4 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต  
จิตอาสา 

3) องคกรมีการจัดทำแผนสงเสริมคุณธรรมอยางมีสวนรวมของบุคลากร    80 
ในองคกรทีส่อดคลองกบัคุณธรรมเปาหมายที่กำหนด 
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สารบัญ (ตอ) 
คำนำ 
สารบญั            หนา 
สวนท่ี 5 ผลการประเมินองคกรคณุธรรมตามเกณฑการประเมิน 9 ข้ันตอน (ตอ) 
  การประเมินระดับท่ี 2 องคกรคุณธรรม       81 
    4) องคกรมีผลสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมตามแผนสงเสริมคุณธรรมที่กำหนดไว  81 
    5) องคกรมีการติดตามประเมินผลสำเร็จ เพ่ือทบทวน ปรบัปรงุแผนสงเสริมคุณธรรม  96 

       ขององคกรใหมีคุณภาพและบรรลุเปาหมายที่กำหนด 
    6) องคกรมีกระบวนการยกยองเชิดชูบุคลากรที่ทำความดีจนเปนแบบอยางได   97 

       และหรือหนวยงานที่มีโครงการดเีดนในการสงเสริมคุณธรรมเปาหมายตามแผน 
       สงเสริมคุณธรรมที่กำหนดไว 

  การประเมินระดับท่ี 3 องคกรคุณธรรมตนแบบ      98 
    7) องคกรมีผลสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมตามแผนสงเสริมคุณธรรมที่กำหนดไว  98 

       เพ่ิมมากขึ้น และพฤติกรรมของคนในองคกรเกิดการเปลี่ยนแปลง 
    8) องคกรมีการจัดกิจกรรมใน 3 มิติ ไดแก การยึดม่ันในหลักธรรมทางศาสนา           116 

       หลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง และวิถีวัฒนธรรมที่เพิ่มเติมจากแผน 
       สงเสริมคุณธรรมที่กำหนดไว 

    9) องคกรมีองคความรูจากการดำเนินงานองคกรคุณธรรมเพื่อเผยแพร            129 
       และสามารถเปนแหลงเรียนรูถายทอด ขยายผลไปสูองคกรอื่น ๆ ได 

บรรณานุกรม                   138 
ภาคผนวก                   139 
คณะผูจัดทำ                   175 
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แบบประเมินตนเองตามตัวช้ีวัดและเกณฑการประเมินองคกรคุณธรรม 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

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

ช่ือองคกร สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรอียุธยา เขต 1  
ท่ีตั้ง   222/242 ม.6 ต.ลมุพลี อ.พระนครศรอียุธยา จังหวัดพระนครศรอียุธยา 13000 
โทรศัพท 0 3535 2971- 2  ตอ 101 102 
จำนวนสมาชิก 68  คน  
ผูอำนวยการ นางกัลยา มาลัย ตำแหนง ผูอำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  

โทรศัพท  
ผูประสานงาน  

1. นางสมลักษณ รูแผน  ตำแหนง  ศึกษานิเทศก ชำนาญการพิเศษ  
โทรศัพท 084 362 6355   
2. นางพันทิพย ผาก่ำ ตำแหนง  ศึกษานิเทศก ชำนาญการ 
โทรศัพท  081 823 5160   

การประเมินองคกรคุณธรรม เกณฑเปาหมาย คะแนน 
ประเมินระดับท่ี 1 องคกรสงเสริมคุณธรรม (ขอ 1-3) การประเมินกระบวนการพัฒนาองคกร 
1. องคกรมีประกาศเจตนารมณรวมกันที ่   
จะขับเคลื่อนหนวยงานใหเปนองคกร
คุณธรรม 

 ผูบริหารและสมาชิกในองคกร จำนวน 68 คน
ประกาศเจตนารมณรวมกันเปนลายลักษณอักษร 
คิดเปนรอยละ 100 

2 

2. องคกรมกีารกำหนดคุณธรรมเปาหมาย
และกำหนด “ปญหาที่อยากแก” และ 
“ความดีที่อยากทำ” หรือสอดคลองกับ
คุณธรรม 4 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต 
จิตอาสา 

 ผูบริหารและสมาชิกในองคกร จำนวน 68 คน
รวมกันกำหนดคุณธรรมเปาหมาย 4 เรื่อง ไดแก 
พอเพียง วินัย สจุริต จิตอาสา คิดเปนรอยละ 100 2 

3. องคกรมกีารจัดทำแผนสงเสริมคุณธรรม
อยางมีสวนรวมของบุคลากรในองคกรที่
สอดคลองกบัคุณธรรมเปาหมายทีก่ำหนด 

 มีแผนสงเสริมคุณธรรมขององคกรแบบมสีวน
รวมจากทุกฝายในองคกร 
 มีการมอบหมายหนวยงานรบัผิดชอบการ
ดำเนินงาน 

2 

ประเมินระดับท่ี 2 องคกรคุณธรรม (ขอ 1-6) การประเมินกระบวนการและการดำเนินงานตามแผน 
4. องคกรมีผลสำเร็จของการดำเนนิกิจกรรม
ตามแผนสงเสรมิคุณธรรมที่กำหนดไว 

 การดำเนินการตามแผนสงเสรมิคุณธรรม       
ที่กำหนดไวมีผลสำเร็จ คิดเปนรอยละ 98.53 
และเปนไปตามเปาหมายของกิจกรรมที่กำหนดไว 

2 

5. องคกรมกีารติดตามประเมินผลสำเร็จ 
เพ่ือทบทวน ปรับปรุงแผนสงเสริมคุณธรรม
ขององคกรใหมีคุณภาพและบรรลุเปาหมาย
ที่กำหนด 

 มกีารประเมินและรายงานผลสำเร็จของแผน 
 มีการทบทวน ปรับปรงุแผนสงเสริมคุณธรรม
ขององคกรที่มีคุณภาพ 

2 
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การประเมินองคกรคุณธรรม เกณฑเปาหมาย คะแนน 
ประเมินระดับท่ี 2 องคกรคุณธรรม (ขอ 1-6) การประเมินกระบวนการและการดำเนินงานตามแผน (ตอ) 
6. องคกรมกีระบวนการยกยองเชิดชู
บุคลากรที่ทำความดีจนเปนแบบอยางได 
และหรือหนวยงานที่มีโครงการดีเดนในการ
สงเสริมคุณธรรมเปาหมายตามแผนสงเสริม
คุณธรรมที่กำหนดไว 

 มีการประกาศยกยองเชิดชูบุคลากรที่ทำความ
ดีจนเปนแบบอยางได 
 มีการประกาศยกยองเชิดชูหนวยงานภายใน
หรือภายนอกที่มีการสงเสริมคุณธรรมเปาหมาย
จนเปนแบบอยาง 

2 

ประเมินระดับที่ 3 องคกรคุณธรรมตนแบบ (ขอ 1-9) การประเมินกระบวนการการดำเนินงานตามแผนและ
พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลง 
7. องคกรมผีลสำเรจ็ของการดำเนิน
กิจกรรมตามแผนสงเสริมคุณธรรมที่กำหนด
ไวเพ่ิมมากข้ึน และพฤติกรรมของคนใน
องคกรเกิดการเปลี่ยนแปลง 

 มีผลสำเรจ็ของการดำเนินกิจกรรมตามแผน
สงเสริมคุณธรรมที่กำหนดไว รอยละ 100 และ
เปนไปตามเปาหมายของกิจกรรมทีก่ำหนดไว 
 คนในองคกรมพีฤติกรรมทีเ่ปลี่ยนแปลงในทาง
ที่ดีข้ึนตามคุณธรรมเปาหมายที่กำหนด 

2 

8. องคกรมกีารจัดกิจกรรมใน 3 มิติ ไดแก 
การยึดมั่นในหลักธรรมทางศาสนา         
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง         
และวิถีวัฒนธรรมที่เพ่ิมเติมจากแผนสงเสริม
คุณธรรมที่กำหนดไว 

 มีการจัดกิจกรรม ครบทั้ง 3 มิต ิ

2 

9. องคกรมอีงคความรูจากการดำเนินงาน
องคกรคุณธรรมเพื่อเผยแพร และสามารถ
เปนแหลงเรียนรูถายทอด ขยายผลไปสู
องคกรอื่น ๆ ได 

 องคกรมีองคความรูจากการเปนองคกร
คุณธรรมตนแบบที่สามารถใหหนวยงานอื่น ๆ 
เขามาศึกษาดูงาน หรือไปเผยแพรผลงานให
หนวยงานอ่ืน ๆ ไมนอยกวา 5 คร้ังตอป 

2 

รวมคะแนน 18 
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สวนที่ 1 

บทนำ 

ความเปนมาและความสำคัญ 

คณะกรรมการสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายเปนประธาน 
ไดบูรณาการรวมกับทุกภาคสวนขับเคลื่อนแผนแมบทสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔) 
ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ และเพ่ือใหการจัดทำแผนแมบทฯ ฉบับตอไปมีหวงเวลา     
ที่สอดคลองกับแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๓       
(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) คณะกรรมการสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ จึงเห็นชอบใหขยายแผนดังกลาวตออีก ๑ ป       
มีผลบังคับใชถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ โดยตลอดระยะเวลาที่ผานมาของการดำเนินงานตามแผนแมบทฯ      
ไดเกิดการขยายเครือขายความรวมมือ ในการสงเสริมคุณธรรมไปยังภาคสวนตาง ๆ เพ่ิมมากขึ้น ทุกหนวยงาน
เปนกำลังที่เขมแข็งในการพัฒนาประเทศ ดวยการมีสวนรวมในการวางระบบรากฐานการเสริมสรางคุณธรรม            
ในสังคมไทย และพัฒนาระบบการบริหารจัดการดานตาง ๆ  เพื ่อขับเคลื ่อนการสงเสริมคุณธรรมไดอยางมี
ประสิทธิภาพ  

ในชวง ๒ ปที่ผานมา สังคมไทยไดรับผลกระทบจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส       
โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ทั่วทุกพื้นที่ เปนขอจำกัดใหไมสามารถขับเคลื่อนกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม      
ในรูปแบบเดิมได จึงตองปรับเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานในรูปแบบใหมใหสอดคลองกับสถานการณ 
สงเสริมใหบุคลากรในองคกรยึดมั่นในหลักธรรม คําสอนทางศาสนา นอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
และวิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงามไปใชในการดํารงชีวิต ใหเกิดผลสำเร็จตามเปาหมายของแผนแมบทฯ ที่มุงหวังให
บุคลากรทุกคนในองคกร สรางพลังการทำความดีอยางย่ังยืน เพ่ือกาวสูสังคมแหงคุณธรรมที่มีความเอ้ืออาทร
และแบงปนอยูเย็นเปนสุขได อยางแทจริง  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ไดดำเนินขับเคลื่อนกิจกรรม
สงเสริมคุณธรรมในองคกร และไดรวบรวมผลการดำเนินงานที่แสดงออกถึงการมีคุณธรรม ในสถานการณการ
แพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ภายใตยุทธศาสตรแผนแมบทสงเสริมคุณธรรม
แหงชาติ เพื่อประชาสัมพันธผลสำเร็จที่เปนรูปธรรม และเปนประโยชน ในการขับเคลื่อนกิจกรรมสงเสริม
คุณธรรมในวิถีชีวิตใหมตอไป 

วัตถุประสงคของการรายงาน 

เพื ่อรายงานกระบวนการขับเคลื่อนองคกรคุณธรรม สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ตามแนวทางสงเสริมและพัฒนาองคกร ชุมชน อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม 
กระทรวงวัฒนธรรม ดังน้ี 

๑. การประชุมเพื ่อประกาศเจตนารมณหรือขอตกลงของของผูบริหารและสมาชิกในองคกรที่จะ
ขับเคลื่อนใหเปนองคกรคุณธรรมรวมกัน 

๒. การกำหนดคุณธรรมเปาหมายจาก "ปญหาที่อยากแก" และ "ความดีที่อยากทำ"  
๓. การจัดทำแผนการดำเนินงานเพ่ือสงเสริมใหเกิดคุณธรรมเปาหมายองคกร  
๔. ผลสำเร็จของการดำเนินงาน/กิจกรรมตามแผนสงเสริมคุณธรรมที่กำหนดไว 

  



2 
 

รายงานผลการประเมินองคกรคุณธรรม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาพระนครศรอียุธยา เขต 1  
 
 

๕. การจัดระบบติดตาม รายงานประเมินผลและจัดกิจกรรมรณรงคแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อพัฒนา
ปรับปรุงแกไขการดำเนินงานสงเสริมคุณธรรมในองคกรอยางตอเน่ือง เพื่อนำไปสูคุณธรรมเปาหมาย 

๖. กระบวนการยกยองเชิดชู บุคคลที่ทำความดีหรือหนวยงานโครงการกิจกรรมดีเดนในการสงเสริม
คุณธรรมเปาหมายจนเปนแบบอยางได เชน บุคคลคุณธรรม โครงการดีเดนดานสงเสริมคุณธรรม สวนงาน
ดีเดนดานคุณธรรม ฯลฯ 

๗. ผลสำเร็จของการดำเนินงานกิจกรรมตามแผนสงเสริมคุณธรรมที่กำหนดไวเพิ่มมากขึ้นจนเกิด 
ผลสัมฤทธ์ิ 

๘. การเพิ่มประเด็นคุณธรรมเปาหมายและการเพิ่มกิจกรรมใน ๓ มิติ คือ การยึดมั่นในหลักธรรม   
ทางศาสนา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และวิถีวัฒนธรรม ที่เพ่ิมเติมจากเรื่องที่ดำเนินการไปแลว 

๙. การถอดองคความรู จากการดำเนินงานองคกรคุณธรม เพ่ือเผยแพรและสามารถเปนแหลงเรียนรู 
ถายทอดขยายผลไปสูองคกรอ่ืน ๆ ได 

ขอบเขตของการรายงาน 

1. เน้ือหา  
เปนการรายงานโครงการสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาคุณธรรม (องคกรคุณธรรม) ตนแบบ 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ตามแนวทางสงเสริมและพัฒนาองคกร 
ชุมชน อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม กระทรวงวัฒนธรรม 

2. กลุมเปาหมาย  
บุคลากรที่ปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑    

ในปงบประมาณ ๒๕๖5 จำนวน 68 คน 
3. ระยะเวลา 

ตุลาคม ๒๕๖4 – สิงหาคม ๒๕65 

ขอมูลพื้นฐานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ตั้งอยูเลขที่ 222/242 หมู 6        
ถนนอยุธยา-อางทอง ตำบลลุมพลี อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ใหบริการสงเสริม
สนับสนุนการจัดการศึกษาตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540              
และตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553  
วาดวยการจัดการศึกษาอยางทั่วถึงและมีคุณภาพตามมาตรฐาน  

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 มีจำนวนโรงเรียนในสังกัดทั้งสิ้น 
176 แหง เขตอำเภอรับผิดชอบจำนวนทั้งสิ้น 9 อำเภอ กลุมโรงเรียนจำนวน 21 กลุมโรงเรียน ดังน้ี 
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ท่ี อำเภอ กลุมโรงเรียน โรงเรียน 

1 พระนครศรีอยุธยา กลุมไชยวัฒนา 1. โรงเรียนบานคลองตะเคียน หมู 2 (วันครู 2504) 
2. โรงเรียนวัดพุทไธศวรรย 
3. โรงเรียนพรพินิตพิทยาคาร 
4. โรงเรียนวัดทำใหม 
5. โรงเรียนวัดชาง 
6. โรงเรียนวัดปากกราน 
7. โรงเรียนประชาสามัคคี  
8. โรงเรียนวัดกลาง (ปากกรานสามัคคี) 
9. โรงเรียนประตูชัย 
วัดกษัตราธิราช (ไพจิตรวิหารการบำรุง) 

2 พระนครศรีอยุธยา กลุมเพนียด 1. โรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ 
2. โรงเรียนวัดสวางอารมณ 
3. วัดตูม (สิริปุญยาประชาสรรค) 
4. โรงเรียนปฐมวิทยาคาร 
5. โรงเรียนวัดชางใหญ 
6. โรงเรียนวัดกุฎีลาย (อินมณีประชารัฐบำรุง) 
7. โรงเรียนสุดินสหราษฎ 
8. โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 
9. โรงเรียนวัดพระงาม (อรรถกฤษณประชารัฐ) 

3 พระนครศรีอยุธยา กลุมชัยมงคล 1. โรงเรียนวัดประดูทรงธรรม (จีรยพันธบำรุง) 
2. โรงเรียนวัดใหญชัยมงคล (ภาวนารังสี) 
3. โรงเรียนวัดพระญาติการาม (ศุภสุขบำรุง) 
4. โรงเรียนวัดพนัญเชิง (ไตรรัตนนายก) 
5. โรงเรียนวัดหันตรา (เวช สมานราษฎรนุกูล) 
6. โรงเรียนวัดไผ (เหวย-บุญชวยโสมนรินทรอุปถัมภ) 
7. โรงเรียนวัดไกเตี้ย (วิทยสุนทร) 
8. โรงเรียนวัดกลางคลองสระบัว 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทาเรือ 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุมเสมาทาเรือ 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. โรงเรียนประชาผดุงวิทย (ฟอน ฟุง อุทิศ) 
2. โรงเรียนบอแร 
3. โรงเรียนวัดหัวหิน 
4. โรงเรียนวัดไกจน (ชลประทานอุปถัมภ) 
5. โรงเรียนวัดจำปา 
6. โรงเรียนวัดจงกลณี (ประสิทธิ์วิทยา) 
7. โรงเรียนวัดศาลาลอย 
8. โรงเรียนวัดเทพคันธาราม 
9. โรงเรียนวัดแค 
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ท่ี อำเภอ กลุมโรงเรียน โรงเรียน 
4 (ตอ) ทาเรือ 

(ตอ) 
กลุมเสมาทาเรือ 

(ตอ) 
10. โรงเรียนวัดทุงมน 
11. โรงเรียนวัดบานแถว "ตุรงคเรืองประชานุสรณ" 

5 ทาเรือ กลุมทาเรอืพัฒนา 1. โรงเรียนวัดสะตือ 
2. โรงเรียนวัดบัวงาม 
3. โรงเรียนวัดวังแดงเหนือ "แจมวิทยาคาร" 
4. โรงเรียนวัดนางคุม 
5. โรงเรียนวัดสฎางค 
6. โรงเรียนวัดสามเรือน "จนฺทสโรอนุสสรณ" 
7. โรงเรียนวัดโพธิ์เอน "ราษฎรสามัคคีวิทยา" 
8. โรงเรียนชุมชนวัดบานรอม 
9. โรงเรียนวัดบึง 

6 นครหลวง กลุมศรีทักษิณ 1. โรงเรียนวัดเรือแขง (ประชาอุปถัมภ) 
2. โรงเรียนวัดละมุด (ร.ส.พ.ราษฎรบำรุง) 
3. โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ (คุณศรีประเสริฐอุปถัมภ) 
4. โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง (วาสนานุกูล) 
5. โรงเรียนวัดราษฎรบำเพ็ญ (กริ่ง สงา ศิษยอุปถัมภ) 
6. โรงเรียนวัดบานดาบ 
7. โรงเรียนวัดมาบพระจันทร (รัฐบำรุงประชาวิทยา) 

7 นครหลวง กลุมอุตรนคร 1. โรงเรียนวัดใหญ (สามไถผาสุกประเสริฐ) 
2. โรงเรียนมเหยงค 
3. โรงเรียนวัดนอย (วิเชียรสรอยเกลียวอุปถัมภ) 
4. โรงเรียนวัดทอง (สามัคคยานุสรณ) 
5. โรงเรียนวัดสำมะกัน (เปยมวิทยาราษฎรบำรุง) 
6. โรงเรียนวัดปรีดาราม 
7. โรงเรียนวัดลาย  
8. โรงเรียนนครหลวง (พิบูลประเสริฐวิทย) 
9.โรงเรียนวัดบานชุง (อดุลประชาวิทย) 

8 บางปะหัน กลุมนครใน 1. โรงเรียนชุมชนวัดโขดเขมาราม (ประชาประเสริฐวิทย) 
2. โรงเรียนวัดเสาธงเกา (ถึงสุขประชาสรรค) 
3. โรงเรียนวัดแกวตา (สมุนพรฉิมประชาสรรค) 
4. โรงเรียนวัดตาลเอน (โศภนชนูปถัมภ) 
5. โรงเรียนวัดบางเพลิง (คงสกุลมากอุทิศ) 
6. โรงเรียนวัดคาย (เล็กจุฬาประชานุสรณ) 
7. โรงเรียนวัดนาค 
8. โรงเรียนวัดเทพอุปการาม (อุป อุนพัฒนาประชาสรรค) 
9. โรงเรียนวัดทางกลาง (ประชาสามัคคีอุปถัมภ) 
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ท่ี อำเภอ กลุมโรงเรียน โรงเรียน 
9 บางปะหัน กลุมเมืองชัย 

พระเจาตาก 
1. โรงเรียนวัดประมุง (แจมราษฎรรังสรรค) 
2. โรงเรียนวัดอินกัลยา 
3. โรงเรียนวัดศรีภวังค 
4. โรงเรียนวัดโตนด (บุญชื่นอุปถัมภ) 
5. โรงเรียนวัดไก 
6. โรงเรียนวัดผึ่งแดด (บุญสืบวิชชนูปถัมภ) 
7. โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง 
8. โรงเรียนวัดบานมา 
9. โรงเรียนวัดดอกไม 

10 บางปะหัน กลุมโพธิ์สามตน 1. โรงเรียนวัดบางเด่ือ 
2. โรงเรียนวัดดาวคะนอง 
3. โรงเรียนวัดจอมเกษ (ประชาราษฎรอุปถัมภ) 
4. โรงเรียนวัดโคก (ธูปะเตมียอุปถัมภ) 
5. โรงเรียนวัดนนทรีย 
6. โรงเรียนวัดเกาะเลิ่ง 
7. โรงเรียนวัดโพธิ์หอม 
8. โรงเรียนวัดพระงาม  

11 บานแพรก กลุมบานแพรก
พัฒนา 

1. โรงเรียนชุมชนวัดสำพะเนียง (แรผดุงวิทยา) 
2. โรงเรียนวัดทาวอูทอง 
3. โรงเรียนวัดโบสถ (วิบูลประภาราษฎรสามัคคี) 
4. โรงเรียนวัดนครโปรดสัตว 
5. โรงเรียนวัดไกเตี้ย (นิเทศธรรมกถาประชานุสรณ) 
6. โรงเรียนโพธ์ิราษฎรบำรุง 

12 
 
 
 

มหาราช 
 
 

 

กลุมเสมามหาราช 
 
 
 

1. โรงเรียนวัดปากคลอง (ประชามหาราช) 
2. โรงเรียนวัดอุโลม (วิสูตรอนุสรณ) 
3. โรงเรียนวัดตะบอง (ธรรมาภิรมอุปถัมภ) 
4. โรงเรียนชุมชนวัดสุเมธ 
5. โรงเรียนวัดทาตอเลิศบญุยงควิทยา 

13 มหาราช กลุมมหาราช 
นครใหญ 

1. โรงเรียนวัดโพธิ์ประสิทธ์ิ (วิบูลยบำรุง) 
2. โรงเรียนวัดสุวรรณเจดียเลิศบุญยงคอนุสรณ 
3. โรงเรียนวัดโบสถอนุกูลสังฆกิจฯ 
4. โรงเรียนวัดเจาปลุก (เติมรัฐประชาสรรค) 
5. โรงเรียนวัดบางสงบ (กองวารีวิทยานุสรณ) 
6. โรงเรียนวัดโพธิ ์

14 
 

ภาชี 
 

กลุมภาชีระพีพัฒน 
 

1. โรงเรียนวัดพระแกว "โสภณประสิทธิ์วิทยาคาร" 
2. โรงเรียนวัดภาชี "สุนทรอุปภัมภ" 



6 
 

รายงานผลการประเมินองคกรคุณธรรม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาพระนครศรอียุธยา เขต 1  
 
 

ท่ี อำเภอ กลุมโรงเรียน โรงเรียน 
14 ภาชี (ตอ) กลุมภาชีระพีพัฒน 

(ตอ) 
3. โรงเรียนตะโกดอนหญานาง 
4. โรงเรียนวัดหนองเปา 
5. โรงเรียนวัดนาอุน 
6. โรงเรียนวัดหัวคุง 
7. โรงเรียนวัดหนองบัว 

15 ภาชี กลุมภาชีสราญรมย 1. โรงเรียนวัดเจริญธรรม "เผอิญศรีภูธรอุปถัมภ" 
2. โรงเรียนชุมชนวัดระโสม 
3. โรงเรียนบานดอนขอย "คงสมโอษฐราษฎรบำรุง" 
4. โรงเรียนชุมชนโคกมวงเผอิญศรีภูธรอุปถัมภ 
5. โรงเรียนวัดหนองนาง 
6. โรงเรียนวัดผดุงธรรม 
7. โรงเรียนวัดมาบโพธิ ์
8. โรงเรียยนวัดโคกกรวด "ไตรราษฎรบำรุง" 
9. โรงเรียนวัดอุทการาม 
10. โรงเรียนวัดโคกสังข "ประชานุกูล" 

16 วังนอย กลุมวังชลสินธุ 1. โรงเรียนวัดสวางอารมณ 
2 โรงเรียนบานลำแดง 
3. โรงเรียนวัดยมนาตามธรรม 
4. โรงเรียนสุวพรรณสนิทวงศพิทยา 
5. โรงเรียนคอตันคลอง 27 
6. โรงเรียนวัดธรรมจริยา 
7. โรงเรียนวัดลำพระยา (แชมชอยวิทยา) 
8. โรงเรียนวัดวงษสวรรค 
9. โรงเรียนกลางคลอง 27 

17 
 

วังนอย 
 

กลุมมหาจุฬา 
 

1. โรงเรียนพระอินทรศึกษา (กลอมสกุลอุทิศ) 
2. โรงเรียนวัดกุฎีประสิทธ์ิ 
3. โรงเรียนวัดลาดทราย 
4. โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห 
5. โรงเรียนวัดพะยอม 
6. โรงเรียนสิทธิพยากรณ 
7. โรงเรียนวัดมณฑลประสิทธ์ิ (อาจธวัชประชานุกูล) 

18 
 
 
 
 

วังนอย 
 
 
 
 

กลุมวังคชสาร 
 
 
 
 

1. โรงเรียนวัดศรีประชา 
2. โรงเรียนจรูญกิมลี้กิจจาทรอนุสรณ 
3. โรงเรียนวัดศิวาราม 
4. โรงเรียนวัดบานชาง 
5. โรงเรียนบานกระทุมลาย  
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ท่ี อำเภอ กลุมโรงเรียน โรงเรียน 
18 วังนอย (ตอ กลุมวังคชสาร 

(ตอ) 
6. โรงเรียนวังนอยวิทยาภูมิ 
7. โรงเรียนบานบอตาโล 
8. โรงเรียนวัดหวยจระเข 
9. โรงเรียนมุลลิมบำรุง 
10. โรงเรียนวัดสุคันธาราม (สุคันธวิทยาคาร) 
11. โรงเรียนบานสราง (สำริต ภูเงิน อนุสรณ) 

19 อุทัย กลุมมิตรภาพ 1. โรงเรียนวัดหนองไมซุง 
2. โรงเรียนวัดสนามทองมิตรภาพที ่180 
3. โรงเรียนวัดพรานนก 
4. โรงเรียนวัดโพธิ์สาวหาญ 
5. โรงเรียนวัดโคกโพธ์ิ 
6. โรงเรียนวัดดอนพุดซา 
7. โรงเรียนวัดกุมแต 

20 อุทัย กลุมนพรัตน 1. โรงเรียนบานคูคด 
2. โรงเรียนวัดบานหีบ 
3. โรงเรียนวัดนางช ี
4. โรงเรียนวัดไทรงาม 
5. โรงเรียนวัดอุทัย (เชาวนวิทยา) 
6. โรงเรียนบานขอยโทน 
7. โรงเรียนวัดหนองน้ำสม (เจียนวิทยาคาร) 
8. โรงเรียนวัดโคกชาง (ราษฎรบำรุง) 

21 
 

อุทัย 
 

กลุมวชิรปราการ 
 

1. โรงเรียนวัดจำปา 
2. โรงเรียนวัดโตนดเต้ีย 
3. โรงเรียนวัดโคกมะยม 
4. โรงเรียนเชานวัศ 
5. โรงเรียนบานชาง 
6. โรงเรียนวัดคานหาม 
7. โรงเรียนวัดสะแก 
8. โรงเรียนวัดโตนด 
9. โรงเรียนบานเปด 
10. โรงเรียนวัดขุนทิพย (สาครราษฎรบำรุง) 
11. โรงเรียนวัดกะสังข (พิศิษฎนวการอุปถัมภ) 

รวม 9 อำเภอ 21 กลุมโรงเรียน 176 โรงเรียน 
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ขอมูลพื้นฐาน DMC                   
1.  จำนวนสถานศึกษาของรัฐบาล    รวมทั้งสิ้น  176 โรงเรียน 
2.  ขนาดโรงเรียน 4 ขนาด แบงเปน 

  ขนาดเล็ก (นักเรียน 1 – 120 คน)  จำนวน   78  โรงเรียน 
        นักเรียน       5,622 คน 
        หองเรียน       637 หอง 
        ครู         373 คน 
       ขนาดกลาง (นักเรียน 121 – 600 คน) จำนวน  91 โรงเรียน 
        นักเรียน    20,305 คน 
        หองเรียน       961 หอง 
        ครู       1,202 คน 
       ขนาดใหญ  (นักเรียน 601 – 1,500 คน) จำนวน    4 โรงเรียน 
        นักเรียน      3,102 คน 
        หองเรียน        99 หอง 
        ครู         143 คน 
       ขนาดใหญพิเศษ (นักเรียน 1,501 คนขึ้นไป) จำนวน    3 โรงเรียน 
        นักเรียน      6,071 คน 
        หองเรียน        170 หอง 
        ครู          254  คน 

3. จำนวนนักเรียน แบงเปนชวงชั้น 
  กอนประถม   จำนวน    6,817    คน  430 หองเรียน 
      ชวงชั้นที่ 1 (ป. 1 – ป. 3) จำนวน   11,518   คน  613 หองเรียน 
       ชวงชั้นที่ 2 (ป. 4 – ป. 6) จำนวน   11,847   คน  614 หองเรียน 
          ชวงชั้นที่ 3 (ม. 1 – ม. 3) จำนวน     4,647   คน  201 หองเรียน 
       ชวงชั้นที่ 4 (ม. 4 - ม. 6)  จำนวน        271   คน      9 หองเรียน 

4. จำนวนนักเรียน    รวมทั้งสิ้น  35,100  คน  
     จำนวนหองเรียน    รวมทั้งสิ้น   1,867 หอง 
         ระดับกอนประถม   จำนวน    6,817    คน  430 หองเรียน 
     ระดับประถมศึกษา   จำนวน   23,365   คน        1,227 หองเรียน 
     ระดับมัธยมศึกษาตอนตน (52 โรงเรียน)  จำนวน     4,647   คน  201 หองเรียน 
     ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (1 โรงเรียน) จำนวน        271   คน     9 หองเรียน 

5. จำนวนบุคลากรระดับผูบริหาร และครูในสถานศึกษา (ที่มีตัวอยู ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564) 
รวมทั้งสิ้น 1,972 คน  
                ผูอำนวยการโรงเรียน  จำนวน         148 คน 
                รองผูอำนวยการโรงเรียน  จำนวน           22 คน 
                คร ู    จำนวน      1,802  คน 

6. บุคลากรสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 จำนวน 68 คน 
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 ดร.กัลยา มาลัย 
ผูอำนวยการ สพป.อย.เขต 1 

 

     

  

 

 
 

  

  

นางสาวปุณญอุษา ผดุงหมาย
รองผูอำนวยการ สพป.อย.เขต 1  

 นางสาวรัชดา  ทองสุข 
รองผูอำนวยการ สพป.อย.เขต 1 

 นางสาวภทัรมาศ  ภะวะศิริกุล 
รองผูอำนวยการ สพป.อย.เขต 1 

 
 

 

 

 

 

 

 

คณะผูบริหาร 
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 
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สวนที่ 2 

นโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนองคกรคุณธรรม 

พระบรมราโชบายดานการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10  
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลาเจาอยูหัวทรงให

ความสำคัญดานการศึกษาของไทยเน่ืองจากการศึกษาเปนรากฐานของการพัฒนาประเทศในทุก ๆ ดาน ทั้งน้ี 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 10 ทรงมีพระบรมราโชบายดานการศึกษาทุกระดับของไทย โดยการศึกษา
ตองมุงสรางพ้ืนฐานใหแกผูเรียนครอบคลุม 4 ดาน ประกอบดวย  

    1) มีทัศนคติที่ถูกตองตอบานเมือง โดยการศึกษาตองมุงเสริมสรางใหผูเรียนทุกระดับการศึกษา          
มีความรู ความเขาใจที่มีตอชาติบานเมือง ยึดม่ันในศาสนา ม่ันคงในสถาบันพระมหากษัตริย และตองมีความเอื้อ
อาทรตอครอบครัวและชุมชนของตน  

    2) มีพื้นฐานชีวิตที่ม ั่นคง มีคุณธรรม โดยการศึกษาตองมุงเสริมสรางใหผูเร ียนทุกระดับรู จัก
แยกแยะ   สิ่งที่ผิด - ที่ถูก สิ่งชั่ว - สิ่งดี เพ่ือใหปฏิบัติแตสิ่งที่ชอบที่ดีงาม และปฏิเสธสิ่งที่ผิดที่ชั่วเพ่ือสรางคนดี
ใหแกบานเมือง  

    3) มีงานทำ มีอาชีพ โดยการศึกษาตองมุงเสริมสรางใหผูเรียนรักงาน สูงาน ทำงานจนสำเร็จ 
อบรมบมนิสัยใหรูจักเรียนรูการทำงานใหสามารถเลี้ยงตัวและเลี้ยงครอบครัวได  

    4) เปนพลเมืองดี โดยการศึกษาตองมุงเสริมสรางใหผูเรียนมีความตระหนักและเขาใจการเปน
พลเมืองดี เปนหนาที่ของทุกคน โดยครอบครัว สถานศึกษาและสถานประกอบการตองสงเสริมใหทุกคนมี
โอกาสทำหนาที่ของพลเมืองดี ซึ่งการเปนพลเมืองดีตองเปนผูมีน้ำใจมีความเอื้ออาทร ตองทำงานอาสาสมัคร 
งานบำเพ็ญประโยชน “เห็นอะไรที่จะทำเพ่ือบานเมืองไดก็ตองทำ” 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ไดประกาศใชเมื่อวันที่ 6 เมษายน 2560 

โดยในสวนที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษามีบทบัญญัติไวในมาตรา 54 ที่วา รัฐตองดำเนินการใหเด็กทุกคน
ไดรับการศึกษาเปนเวลาสิบสองป ตั้งแตกอนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอยางมีคุณภาพโดยไมเก็บ
คาใชจายรัฐตองดำเนินการใหเด็กเล็กไดร ับการดูแลและพัฒนากอนเขารับการศึกษาตามวรรคที่หนึ่ง           
เพ่ือพัฒนารางกาย จิตใจ วินัย อารมณ สังคม และสติปญญาใหสมกับวัย โดยสงเสริมและสนับสนุนใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นและภาคเอกชนเขามามีสวนรวมในการดำเนินการดวย รัฐตองดำเนินการใหประชาชน
ไดร ับการศึกษาตามความตองการในระบบตาง ๆ รวมทั ้งสงเสริมใหมีการเรียนรูตลอดชีวิต และจัดใหมี         
การรวมมือกันระหวางรัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่น และภาคเอกชนในการจัดการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐ     
มีหนาที่ดำเนินการ กำกับ สงเสริม และสนับสนุนใหการจัดการศึกษามีคุณภาพและไดมาตรฐานสากล  

การศึกษาทุกระดับตองมุงพัฒนาผูเรียนใหเปนทั้งคนดี คนเกง มีวินัย มีความภูมิใจในชาติ มีความสามารถ
ตามความถนัดของตนและมีความรับผิดชอบตอตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ทั ้งนี ้ ในการ
ดำเนินการใหเด็กเล็กไดรับการดูแลและพัฒนาตามวรรคสอง หรือใหประชาชนไดรับการศึกษาตามวรรคสาม   
รัฐตองดำเนินการใหผูขาดแคลนทุนทรัพยไดรับการสนับสนุนคาใชจายในการศึกษาตามความถนัดของตน  
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พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 ไดกำหนดคำนิยามการศึกษาขั้นพื้นฐาน หมายถึง 
การศึกษาระดับกอนอุดมศึกษา และกำหนดในมาตรา 10 การจัดการศึกษาตองจัดใหบุคคลมีสิทธิและโอกาส
เสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไมนอยกวาสิบสองปที่รัฐตองจัดใหอยางทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไมเก็บ
คาใชจาย 

ในการจัดการศึกษาสำหรับบุคคลซึ่งมีความบกพรองทางรายกาย จิตใจ สติปญญา อารมณ สังคม         
การสื่อสารและการเรียนรู หรือมีรางกายพิการ หรือทุพพลภาพหรือบุคคลซ่ึงไมสามารถพ่ึงตนเองได หรือไมมี
ผูดูแลและดอยโอกาสทางการศึกษา รัฐตองจัดใหบุคคลดังกลาวมีสิทธิและโอกาสใหไดรับการศึกษาข้ันพื้นฐาน
เปนพิเศษ และในสวนของการจัดการศึกษาสำหรบัเด็กหรือบคุคลที่มีความพิการหรือความตองการพิเศษ ใหจัด
ตั้งแตแรกเกิดหรือเมื่อคนพบความบกพรองน้ันโดยไมเสียคาใชจาย และใหบุคคลดังกลาวมีสิทธิไดรับสิ่งอำนวย
ความสะดวก สื่อ บริการ และความชวยเหลืออื่นใดทางการศึกษาตามหลักเกณฑและวิธีการที่กำหนดใน
กฎกระทรวง และสำหรับการจัดการศึกษาสำหรับเด็กหรือบุคคลซึ่งมีความสามารถพิเศษ (Gifted children & 
Gifted person) ตองจัดการศึกษาดวยรูปแบบที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงความสามารถของเด็กหรือของบุคคลน้ัน
เปนสำคัญ 

ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2561 – 2580)  

ยุทธศาสตรชาต ิ 20 ป พ.ศ. 2561-2580 เป นแผนการพัฒนาประเทศที ่กำหนดกรอบและ         
แนวทางการพัฒนาใหหนวยงานของรัฐทุกภาคสวนตองทำตาม เพื ่อใหบรรลุวิสัยทัศนประเทศไทยที่วา 
“ประเทศไทยมีความมั ่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศที่พัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” หรือเปนคติพจนประจำชาติวา “มั ่นคง มั ่งคั ่ง ยั ่งยืน” เพื ่อสนองตอบตอผลประโยชน
แหงชาติ โดยที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา 65 กำหนดใหรัฐพึงจัดใหมียุทธศาสตรชาติเปนเปาหมาย
การพัฒนาประเทศอยางย่ังยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อใชเปนกรอบในการจัดทำแผนตางๆ ใหสอดคลองและ
บูรณาการกัน เพื่อใหเกิดพลังผลักดันรวมกันไปสูเปาหมายดังกลาว ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580) 
เปนยุทธศาสตรชาติฉบับแรกของประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ซึ ่งจะตองนำไปสู       
การปฏิบัติเพื่อใหประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ย่ังยืนเปนประเทศพัฒนาแลว
ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เพื ่อความสุขของคนไทยทุกคน เพื ่อใหประเทศ
สามารถยกระดับการพัฒนาใหบรรลุวิสัยทัศนและเปาหมายการพัฒนาประเทศ จึงจำ เปนตองกำหนด
ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศระยะยาวที่มุงเนนการสรางสมดุลระหวางการพัฒนาความมั่นคง เศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดลอม ประกอบดวย 6 ยุทธศาสตร ไดแก 1) ยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง  2) ยุทธศาสตร
ชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 3) ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย 4) ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 5) ยุทธศาสตรชาติ
ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และ 6) ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ (ทีม่า: ประกาศราชกิจจานุเบกษา ยุทธศาสตรชาติ พ.ศ.2561 – 2580) 
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แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติที่เก่ียวของกับการศึกษา (พ.ศ. 2561 – 2580) 
         แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติเปนสวนสำคัญในการถายทอดเปาหมาย และประเด็นยุทธศาสตร  
ของยุทธศาสตรชาติลงสูแผนระดับตาง ๆ  ตอไป ซึ่งไดคำนึงถึงประเด็นรวมหรือประเด็นตัดขามยุทธศาสตร       
และการประสานเชื่อมโยงเปาหมายของแตละแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติใหมีความสอดคลองไปใน
ทิศทางเดียวกัน โดยแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติจะประกอบดวย สถานการณและแนวโนมที่เกี่ยวของของแผน
แมบท เปาหมายและตัวชี ้วัดในการดำเนินการ ซึ่งแบงชวงเวลาออกเปน 4 ชวง ชวงละ 5 ป แผนแมบทภายใต
ยุทธศาสตรชาติ เปนแผนแมบทเพื่อบรรลุเปาหมายตามที่กำหนดไวใน ยุทธศาสตรชาติมีทั้งสิ้น 23 ประเด็น 
ประกอบดวย 1) ความม่ันคง 2) การตางประเทศ 3) การพัฒนาการเกษตร 4) อุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต 
5) การทองเที่ยว   6) การพัฒนาพ้ืนที่ และเมืองนาอยูอัจฉริยะ 7) โครงสรางพ้ืนฐานระบบโลจสิติกสและดจิิทลั 
8) ผูประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมยุคใหม 9) เขตเศรษฐกิจพิเศษ 10) การปรับเปลี่ยน
คานิยมและวัฒนธรรม 11) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 12) การพัฒนาการเรียนรู 13) การสรางให
คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 14) ศักยภาพการกีฬา 15) พลังทางสังคม 16) เศรษฐกิจฐานราก 17) ความเสมอภาค
และหลักประกันทางสังคม 18) การเติบโตอยางยั่งยืน 19) การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ 20) การบริการ
ประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 21) การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 22) กฎหมายและ
กระบวนการยุติธรรม และ 23) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
   ทั ้งนี ้ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติเปนสวนสำคัญในการถายทอดเปาหมายและประเด็น
ยุทธศาสตรของยุทธศาสตรชาติลงสูแผนระดับตาง ๆ ตอไป ซึ่งไดคำนึงถึงประเด็นรวมหรือประเด็นตัดขาม
ยุทธศาสตรและการประสานเชื ่อมโยงเปาหมายของแตละแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติใหมีความ
สอดคลองไปในทิศทางเดียวกัน โดยแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติจะประกอบดวย สถานการณและ
แนวโนมที่เกี่ยวของของแผนแมบท เปาหมายและตัวชี้วัดในการดำเนินการซึ่งแบงชวงเวลาออกเปน 4 ชวง 
ชวงละ 5 ป รวมทั ้งกำหนดแนวทางการพัฒนา และแผนงาน/โครงการที ่สำคัญของแผนแมบทภายใต
ยุทธศาสตรชาติ เพ่ือเปนกรอบในการดำเนินการของหนวยงานที่เก่ียวของใหบรรลุเปาหมายการพัฒนาประเทศ
ที่กำหนดไวในยุทธศาสตรชาตวิา “ประเทศชาติม่ันคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอยางตอเน่ือง สังคม
เปนธรรมฐานทรัพยากรธรรมชาติย่ังยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุก
มิติและในทุกชวงวัยใหเปนคนดี เกง และมีคุณภาพ สรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สรางการเติบโต
บนคุณภาพชีวิต ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และมีภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชนและประโยชนสวนรวม” 
ซึ่งจะมีผลผูกพันตอหนวยงานของรัฐที่เก่ียวของที่จะตองปฏิบัติใหเปนไปตามน้ัน รวมทั้งการจัดทางบประมาณ
รายจายประจำปงบประมาณตองสอดคลองกับแผนแมบทซึ่งจะนำไปสูการปฏิบัติ เพื่อใหประเทศไทยบรรลุ
วิสัยทัศน “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ย่ังยืนเปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” ภายในชวงเวลาดังกลาวเพ่ือความสุขของคนไทยทุกคน 

   ในดานการศึกษา แผนแมบทประเด็นที่เก่ียวของโดยตรง มี 2 ประเด็นหลัก คือ แผนแมบทประเด็น
ที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต และประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู ทั้งนี้ ยังมีแผนแมบท
ประเด็นอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของกับการศึกษาโดยรองซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสามารถนำขอมูลแผนแมบท
ประเด็นที่เกี่ยวของทั้งโดยตรงและโดยรองไปวิเคราะหความสอดคลองเพื่อจัดทำโครงการและกิจกรรมตาม
ภารกิจใหบรรลุวัตถุประสงคและตัวชี้วัดภายใตยุทธศาสตรชาติ ทั้งนี้ เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบท
ประเด็นที่ 11 และประเด็นที่ 12   มีดังนี้ 
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   5.1) แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต               
มีเปาหมายระดับประเด็น คือ คนไทยทุกชวงวัยมีคุณภาพเพิ่มขึ้น ไดรับการพัฒนาอยางสมดุล ทั้งดานรางกาย 
สติปญญาและคุณธรรม จริยธรรม เปนผูที่มีความรูและทักษะในศตวรรษที่ 21 รักการเรียนรูอยางตอเนื่อง
ตลอดชีวิต และมีแผนยอยที่เก่ียวของกับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 2 แผนยอย ไดแก  

         5.1.1) แผนยอยการพัฒนาเด็กตั้งแตชวงการตั ้งครรภจนถึงปฐมวัย แนวทางการพัฒนา               
ที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน คือ จัดใหมีการพัฒนาเด็กปฐมวัยใหมีพัฒนาการสมรรถนะและ
คุณลักษณะที่ดีที่สมวัยทุกดาน โดยการพัฒนาหลักสูตรการสอนและปรับปรุงสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยใหมี
คุณภาพตามมาตรฐานที่เนนการพัฒนาทักษะสำคัญตาง ๆ อาทิ ทักษะทางสมอง ทักษะดานความคิดความจำ 
ทักษะการควบคุมอารมณ ทักษะการวางแผนและการจัดระบบ ทักษะการรูจักประเมินตนเอง ควบคูกับการ
ยกระดับบุคลากรในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยใหมีความพรอมทั้งทักษะ ความรู จริยธรรม และความเปนมือ
อาชีพ เปาหมายของแผนยอย คือ เด็กเกิดอยางมีคุณภาพมีการพัฒนาการสมวัย สามารถเขาถึงบริการที่มี
คุณภาพมากขึ้น  

         5.1.2) แผนยอยการพัฒนาชวงวัยเรียน วัยรุน แนวทางพัฒนา ไดแก 1) จัดใหมีการพัฒนา
ทักษะที่สอดรับกับทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะทักษะดานการคิดวิเคราะห สังเคราะหความสามารถ    
ในการแกปญหาที่ซับซอน ความคิดสรางสรรค การทำงานรวมกับผูอื่น 2) จัดใหมีการพัฒนาทักษะดานภาษา 
ศิลปะ และความสามารถในการใชเทคโนโลยีที่สอดคลองกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ 3) จัดให
มีการพัฒนาทักษะในการวางแผนชีวิตและวางแผนการเงิน ตลอดจนทักษะที ่เชื่อมตอกับโลกการทำงาน       
4) จัดใหมีพัฒนาทักษะอาชีพที่สอดคลองกับความตองการของประเทศ การบมเพาะการเปนนักคิด นักนวัตกร 
และการเปนผู ประกอบการใหม รวมทั้งทักษะชีวิตที ่สามารถอยู ร วมกันและทำงานภายใตส ังคมที ่เปน           
พหุวัฒนธรรม 5) สงเสริมและสนับสนุนระบบบริการสุขภาพและอนามัยที ่เชื ่อมตอกันระหวางระบบ
สาธารณสุขกับโรงเรียนหรือสถานศึกษา เพ่ือเสริมสรางศักยภาพดานความฉลาดทางเชาวนปญญา และความ
ฉลาดทางอารมณตลอดจนภูมิคุมกนัดาน   ตาง ๆ ในการดำเนินชีวิตของกลุมวัยเรียน วัยรุน เปาหมายของแผน
ยอย คือ วัยเรียน วัยรุนมีความรูและทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถวน รูจักคิด วิเคราะห สังเคราะห รักการ
เรียนรู มีสำนึกพลเมือง มีความกลาหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแกปญหา ปรับตัว สื่อสาร และ
ทำงานรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีประสิทธิผล 

   5.2) แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู มีเปาหมายระดับ
ประเด็น 2 เปาหมาย คือ 1) คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น มีทักษะที่จำเปนของ
โลกศตวรรษ ที่ 21 มีความสามารถในการแกปญหา ปรับตัว สื ่อสาร และทำงานรวมกับผูอื ่นไดอยางมี
ประสิทธิผลเพ่ิมข้ึน มีนิสัยใฝเรียนรูอยางตอเน่ืองตลอดชีวิต และ 2) คนไทยไดรับการพัฒนาเต็มศักยภาพตาม
ความถนัดและความสามารถของพหุปญญาดีขึ้น มีแผนยอย 2 แผน ดังน้ี 

         5.2.1) แผนยอยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรูที่ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษ    
ที่ 21 ซึ่งมีแนวทางการพัฒนา โดย 1) ปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรูสำหรับศตวรรษที่ 21 2) เปลี่ยนโฉม
บทบาท “ครู” ใหเปนครูยุคใหม 3) เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท           
4) พัฒนาระบบการเรียนรูตลอดชีวิต และ 5) สรางระบบการศึกษาเพื่อเปนเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ 
และมีเปาหมายใหคนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานมีทักษะการเรียนรู และมีทักษะที่จำเปนของ
โลกศตวรรษที่ 21 สามารถเขาถึงการเรียนรูอยางตอเน่ืองตลอดชีวิตดีขึ้น  
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         5.2.2) แผนยอยการตระหนักถึงพหุปญญาของมนุษยที่หลากหลาย ซึ ่งมีแนวทางการพัฒนา คือ                  
1) พัฒนาและสงเสริมพหุปญญา 2) สรางเสนทางอาชีพ สภาพแวดลอมการทำงาน และระบบสนับสนุน        
ที่เหมาะสมสำหรับผูมีความสามารถพิเศษ และมีเปาหมายของแผนยอย คือ ประเทศไทยมีระบบขอมูลเพ่ือ  
การสงเสริม การพัฒนาศักยภาพตามพหุปญญา เพื ่อประโยชนในการพัฒนาและการสงตอการพัฒนาให      
เต็มตามศักยภาพเพิ่มขึ้น 

แผนการปฏิรูปประเทศ 
แผนการปฏิรูปประเทศไดมีการประกาศเมื่อวันที่ 6 เมษายน 2561 เพื่อกำหนดกลไก วิธีการและ

ขั้นตอนการปฏิรูปประเทศในดานตาง ๆ โดยการปฏิรูปประเทศตองดำเนินการเพื่อใหบรรลุเปาหมายตามที่
บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ ประกอบดวย ประเทศชาติมีความสงบเรียบรอย มีความสามัคคีปรองดอง มีการ
พัฒนาอยางยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีความสมดุลระหวางการพัฒนาดานวัตถุกับ  
การพัฒนาดานจิตใจ สังคมมีความสงบสุข เปนธรรม และมีโอกาสอันทัดเทียมกันเพื่อขจัดความเหลื่อมล้ำ           
ซึ ่งนำไปสูความสุขของประชาชนและการมีคุณภาพชีวิตที ่ดี และมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศตาม          
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ทั ้งนี ้ การปฏิรูปประเทศตอง
สอดคลองและเปนไปในทิศทางเดียวกันกับยุทธศาสตรชาติที่มีผลบังคับใชเม่ือวันที่ 13 ตุลาคม 2562 จึงไดมี
การประกาศแผนการปฏิรูปประเทศดานการศึกษา (ฉบับปรับปรุง) 5 เร่ือง ไดแก 

   6.1) การสรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาต้ังแตระดับปฐมวัย 
   6.2) การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู การเรียนรู ฐานสมรรถนะ เพื ่อตอบสนองการ

เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
    6.3) การปฏิรูปกลไก และระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพ

มาตรฐาน  
    6.4) การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและระบบอื่น ๆ  ที่เนนการฝกปฏิบัติอยางเต็มรูปแบบ 

นำไปสูการจางงานและการสรางงาน 
    6.5) การปฏิรูปบทบาทการวิจัยและระบบธรรมาภิบาลของสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือสนับสนุนการ

พัฒนาประเทศไทยออกจากกับดักรายไดปานกลางอยางยั ่งยืน และกำหนดกิจกรรมที ่ส งผลใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงตอประชาชนอยางมีนัยสำคัญ (Big Rock) เพื่อเรงรัดใหเกิดผลการดำเนินการที่สำคัญภายใน
ปงบประมาณ พ.ศ.2565 

แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 
แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2560 - 2579 เปนแผนที่มุงจัดการศึกษาใหคนไทยทุกคนสามารถ

เขาถึงโอกาส และความเสมอภาคในการศึกษาที ่ม ีคุณภาพ พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาท ี ่ มี
ประสิทธิภาพ พัฒนากำลังคนใหมีสมรรถนะในการทำงานที่สอดคลองกับความตองการของตลาดงาน และการ
พัฒนาประเทศ เพื่อใหหนวยงานที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาไดนำไปเปนกรอบและแนวทางการพัฒนา
การศึกษาและการเรียนรูสำหรับพลเมืองทุกชวงวัยตั้งแตแรกเกิดจนตลอดชีวิต ภายใตบริบทเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศและของโลกที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรมและความคิดสรางสรรค รวมทั้งความเปนพลวัตร 
เพื่อใหประเทศไทยสามารถกาวขามกับดักประเทศที่มีรายไดปานกลางไปสูประเทศที่พัฒนาแลว ซึ่งภายใตกรอบ
แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2560 – 2579 ไดกำหนดสาระสำคัญสำหรับบรรลุเปาหมายของการพัฒนา
การศึกษาใน 5 ประการ ไดแก  
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   7.1 การเขาถึงโอกาสทางการศึกษา (Access) 
   7.2 ความเทาเทียมทางการศึกษา (Equity) 
   7.3 คุณภาพการศึกษา (Quality)  
   7.4 ประสิทธิภาพ (Efficiency)  
   7.5 การตอบโจทยบริบทเปลี่ยนแปลง (Relevancy) ในระยะ 20 ปขางหนา  
   และมียุทธศาสตร 6 ประการ คือ  
   ยุทธศาสตรที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 
   ยุทธศาสตรที่ 2 การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสรางขีดความสามารถใน

การแขงขันของประเทศ 
   ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัย และการสรางสังคมแหงการเรียนรู 
   ยุทธศาสตรที่ 4 การสรางโอกาส ความเสมอภาค และความเทาเทียมทางการศึกษา 
   ยุทธศาสตรที่ 5 การจัดการศึกษาเพ่ือสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
   ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2565 
กระทรวงศึกษาธิการตระหนักถึงความสำคัญของยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสราง

ศักยภาพทรัพยากรมนุษย โดยเฉพาะแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอด
ชวงชีวิตการสรางสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพมนุษย การพัฒนาเด็กตั้งแตชวง
การต้ังครรภจนถึงปฐมวัย การพัฒนาชวงวัยเรียน วัยรุน การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน รวมถึง
การสงเสริมศักยภาพวัยผูสูงอายุ ประเด็นการพัฒนาการเรียนรูที่ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษ     
ที ่ 21 และพหุป ญญาของมนุษยที ่หลากหลาย และประเด็นอื ่น ๆ ที ่เกี ่ยวของ ดวยหลักการเบื ้องตนน้ี 
กระทรวงศึกษาธิการไดกำหนดนโยบายการจัดการศึกษา ปงบประมาณ พ.ศ.2564 – 2565 ประกอบดวย
นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาการ ปงบประมาณ พ.ศ.2564 – 2565 ครอบคลุม 12 
นโยบายหลัก และ 7 นโยบายระยะเรงดวน (Quick Win) ดังนี้ 

    12 นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปงบประมาณ พ.ศ.2564 – 2565        
มีดังน้ี 

    1. การปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูใหทันสมัย และทันการเปลี่ยนแปลงของโลกใน
ศตวรรษที่ 21 โดยมุงพัฒนาผูเรียนทุกระดับการศึกษาใหมีความรู ทักษะและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับบริบท
สังคมไทย 

    2. การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครูและอาจารยในระดับการศึกษาขั ้นพื ้นฐ านและ
อาชีวศึกษาใหมีสมรรถนะทางภาษาและดิจิทัล เพื่อใหครูและอาจารยไดรับการพัฒนาใหมีสมรรถนะทั้งดาน
การจัดการเรียนรูดวยภาษาและดิจิทัล สามารถปรับวิธีการเรียนการสอนและการใชสื่อทันสมัย และมีความ
รับผิดชอบตอผลลัพธทางการศึกษาที่เกิดกับผูเรียน 

    3. การปฏิรูปการเรียนรูดวยดิจิทัลผานแพลตฟอรมการเรียนรูดวยดิจิทัลแหงชาติ (NDLP) และ
การสงเสริมการฝกทักษะดิจิทัลในชีวิตประจำวัน เพื่อใหมีหนวยงานรับผิดชอบพัฒนาแพลตฟอรมการเรียนรู
ดวยดิจิทัลแหงชาติ ที่สามารถนำไปใชในกระบวนการจัดการเรียนรูที่ทันสมัยและเขาถึงแหลงเรียนรูไดอยาง
กวางขวางผานระบบออนไลน และการนำฐานขอมูลกลางทางการศึกษามาใชประโยชนในการพ ัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา 
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    4. การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา โดยการสงเสริมสนับสนุนสถานศึกษา
ใหมีความเปนอิสระและคลองตัว การกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาโดยใชจังหวัดเปนฐาน 
โดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายการศึกษาแหงชาติที่ไดรับการปรับปรุงเพื่อกำหนดใหมีระบบบริหารและการ
จัดการ รวมถึงการจัดโครงสรางหนวยงานใหเอื้อตอการจัดการเรียนการสอนใหมีคุณภาพ สถานศึกษาใหมี
ความเปนอิสระและคลองตัว การบริหารและการจัดการศึกษาโดยใชจังหวัดเปนฐาน มีระบบการบริหารงาน
บุคคลโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

     5. การจัดสรรและการกระจายทรัพยากรใหทั่วถึงทุกกลุมเปาหมาย รวมถึงการระดมทรัพยากร
ทางการศึกษาจากความรวมมือทุกภาคสวน เพื่อใหการจัดสรรทรัพยากรทางการศึกษามีความเปนธรรม และ
สรางโอกาสใหกลุมเปาหมายไดเขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพทัดเทียมกลุมอ่ืน ๆ กระจายทรัพยากรทั้งบุคลากร
ทางการศึกษา งบประมาณและสื่อเทคโนโลยีไดอยางทั่วถึง 

     7. การนำกรอบคุณวุฒิแหงชาติ (NQF) และกรอบคุณวุฒิอางอิงอาเซียน (AQRF) สูการปฏิบัติ       
เปนการผลิตและการพัฒนากำลังคนเพื่อการพัฒนาประเทศ โดยใชกรอบคุณวุฒิแหงชาติ เชื่อมโยงระบบ
การศึกษาและการอาชีพ โดยใชกลไกการเทียบโอนประสบการณดวยธนาคารหนวยกิต และการจัดทำ
มาตรฐานอาชีพในสาขาที่สามารถอางอิงอาเซียนได 

     8. การพัฒนาเด็กปฐมวัยใหไดรับการดูแลและพัฒนากอนเขารับการศึกษาเพื่อพัฒนารางกาย 
จิตใจ วินัย อารมณ สังคม และสติปญญาใหสมกับวัย เพื่อเปนการขับเคลื่อนแผนบูรณาการการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยตามพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ.2562 สูการปฏิบัติเปนรูปธรรม โดยหนวยงานที่
เกี่ยวของนำไปเปนกรอบในการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย และมีการติดตามความกาวหนา
เปนระยะ 

      9. การศึกษาเพื ่ออาชีพและสรางขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ เพื ่อใหผ ูจบ
การศึกษาระดับปริญญาและอาชีวศึกษามีอาชีพ และรายไดที่เหมาะสมกับการดำรงชีพและคุณภาพชีวิตที่ดี    
มีสวนชวยเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันในเวทีโลกได 

       10. การพลิกโฉมระบบการศึกษาไทยดวยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีทีท่ันสมัยมาใชในการ
จัดการศึกษาทุกระดับการศึกษา เพ่ือใหสถาบันการศึกษาทุกแหงนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมยัมาใชใน
การจัดการศึกษาผานระบบดิจิทัล 

       11. การเพิ่มโอกาสและการเขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของกลุมผูดอยโอกาสทางการศึกษา 
และผูเรียนที่มีความตองการจำเปนพิเศษ เพื่อเปนการเพิ่มโอกาสและการเขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของ   
กลุมผูดอยโอกาสทางการศึกษา และผูเรียนที่มีความตองการจำเปนพิเศษ 

       12. การจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย โดยยึดหลักการเรียนรูตลอดชีวิต 
และการม ีส วนร วมของผู ม ีส วนเกี ่ยวของ เพื ่อเพิ ่มโอกาสและการเข าถึงการศึ กษาที ่ม ีค ุณภาพของ               
กลุมผูดอยโอกาสทางการศึกษาและผูเรียนที่มีความตองการจำเปนพิเศษ 

       7 นโยบายระยะเรงดวน (Quick Win) ของกระทรวงศึกษาธิการ มีดังนี้ 
        1. ความปลอดภัยของผูเร ียน โดยจัดใหม ีรูปแบบ วิธีการ หรือกระบวนการในการดูแล

ชวยเหลือนักเรียน เพ่ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ มีความสุข และไดรับการปกปองคุมครองความ
ปลอดภัยทั้งดานรางกายและจิตใจ รวมถึงการสรางทักษะใหผูเรียนมีความสามารถในการดูแลตนเองจาก      
ภัยอันตรายตาง ๆ ทามกลางสภาพแวดลอมทางสังคม  

        2. หลักสูตรฐานสมรรถนะ มุงเนนการจัดการเรียนรูที่หลากหลาย โดยยึดความสามารถของ
ผูเรียนเปนหลักและพัฒนาผูเรียนใหเกิดสมรรถนะที่ตองการ 
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        3. ฐานขอมูล Big Data มุงพัฒนาการจัดการเกบ็ขอมูลอยางเปนระบบและไมซ้ำซอน เพ่ือใหได
ขอมูลภาพรวมการศึกษาของประเทศที่มีความครบถวน สมบูรณ ถูกตองเปนปจจุบัน และสามารถนำมาใช
ประโยชนไดอยางแทจริง 

        4. ขับเคลื่อนศูนยความเปนเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) สนับสนุนการ
ดำเนินงานของศูนยความเปนเล ิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) ตามความเลิศของแตละ
สถานศึกษาและตามบริบทของพื ้นที่ สอดคลองกับความตองการของประเทศทั ้งในปจจุบันและอนาคต 
ตลอดจนมีการจัดการเรียนการสอนดวยเคร่ืองมือที่ทันสมัย สอดคลองกับเทคโนโลยีปจจุบัน 

        5. พัฒนาทักษะทางอาชีพ สงเสริมการจัดการศึกษาที ่เนนพัฒนาทักษะอาชีพของผู เร ียน           
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต สรางอาชีพและรายไดที่เหมาะสม และเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

        6. การศึกษาตลอดชีวิต การจัดการเรียนรูตลอดชีวิตสำหรับประชาชนทุกชวงวัยใหมีคุณภาพ
และมาตรฐาน ประชาชนในแตละชวงวัยไดรับการศึกษาตามความตองการอยางมีมาตรฐาน เหมาะสมและเต็ม
ตามศักยภาพตั้งแตวัยเด็กจนถึงวัยชรา และพัฒนาหลักสตูรที่เหมาะสมเพ่ือเตรียมความพรอมในการเขาสูสังคม
ผูสูงวัย 

        7. การจัดการศึกษาสำหรับผูที่มีความตองการจำเปนพิเศษ สงเสริมการจัดการศึกษาใหผูที่มี
ความตองการจำเปนพิเศษไดรับการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพ สามารถดำรงชีวิตในสังคมอยางมีเกียรติ ศักด์ิศรี
เทาเทียมกับผูอ่ืนในสังคม สามารถชวยเหลือตนเองและมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศ 

นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2565 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานตระหนักถึงนโยบายดานการศึกษา ซึ่งเปนสวนสำคัญใน

การพัฒนาประเทศใหบรรลุเปาหมายอยางยั่งยืน เปนประเทศที่พัฒนาแลวในทุกดาน ดังนั้น เพื่อใหการ
ดำเนินการเกิดผลสัมฤทธิ์และสอดคลองกับแผนการปฏิรูปประเทศ โดยเฉพาะกิจกรรมปฏิรูปประเทศที่จะ
สงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตอประชาชนอยางมีนัยสำคัญ (Big Rock) ที่มีความสำคัญเรงดวน และสามารถ
ดำเนินการและวัดผลไดอยางเปนรูปธรรมในชวงป พ.ศ.2564 – 2565 ซึ ่งเกี่ยวของกับสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดแก 1) การสรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตั้งแตระดับ
ปฐมวัย 2) การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสูการเรียนรูฐานสมรรถนะ เพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษ ที่ 21 และ 3) การสรางระบบการผลิต และพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพ  

   ดวยเหตุผลและความสำคัญดังกลาวขางตน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได
กำหนดนโยบาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 – 2565 เพื ่อใหสำนักงานเขตพื ้นที่การศึกษา และ
หนวยงานทางการศึกษาในสังกัดนำไปเปนกรอบ ทิศทาง และแนวทางในการขับเคลื่อนดำเนินการภารกิจที่
รับผิดชอบ และภารกิจตามนโยบายเรงดวน ประกอบดวย 1) ดานความปลอดภัย 2) ดานโอกาส 3) ดานคุณภาพ 
และ 4) ดานประสิทธิภาพ โดยมีประเด็นสำคัญที่หนวยงานทางการศึกษาตองขับเคลื่อนดำเนินการใหเปน
รูปธรรมและเกิดประสิทธิผล ตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน ดวนที่สุด ที ่ ศธ 
04006/ว3200 เรื่อง แผนพัฒนาการศึกษา  ขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.2564 – 2565) สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ลงวันที่ 30 กันยายน 2564 ดังรายละเอียดตอไปน้ี 

   1. ดานความปลอดภัย 
       พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยใหกับผูเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

และสถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการมีสุขภาวะ   
ที่ดี สามารถปรับตัวตอโรคอุบัติใหมและโรคอุบัติซ้ำ 
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   2. ดานโอกาส  
       2.1 สนับสนุนใหเด็กปฐมวัยไดเขาเรียนทุกคน มีพัฒนาการที่ดี ทั้งทางรายกาย จิตใจ วินัย 

อารมณ สังคม และสติปญญาใหสมกับวัย 
       2.2 ดำเนินการใหเด็กและเยาวชนไดรับการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานอยางมีคุณภาพ

ตามมาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพ่ืออาชีพ สามารถวิเคราะหตนเองเพ่ือการศึกษาตอ และประกอบอาชีพ
ตรงตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมทั้งสงเสริมและพัฒนาผูเรียนทีม่ีความสามารถพิเศษสูความเปน
เลิศเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

       2.3 พัฒนาระบบดูแลชวยเหลือเด็กและเยาวชนที่อยูในการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือปองกันไมให
ออกจากระบบการศึกษา รวมทั้งชวยเหลือเด็กตกหลนและเด็กออกกลางคันใหไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐานอยาง   
เทาเทียมกัน 

       2.4 สงเสริมใหเด็กพิการและผูดอยโอกาสใหไดรับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ มีทักษะใน
การดำเนินชีวิต มีพื้นฐานในการประกอบอาชีพ พึ่งตนเองไดอยางมีศักดิ์ศรีความเปนมนุษยตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง  

   3. ดานคุณภาพ 
       3.1 สงเสริมการจัดการศึกษาใหผูเรียนมีความรู มีทักษะการเรียนรูและทักษะที่จำเปนของโลก

ในศตวรรษที่ 21 อยางครบถวน เปนคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีทัศนคติที่ถูกตองตอบานเมือง 

       3.2 พัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะและทักษะดานการอาน คณิตศาสตร การคิดขั้นสูง นวัตกรรม 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาตางประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน และการเลือก
ศึกษาตอเพ่ือการมีงานทำ 

       3.3 ปรับหลักสูตรเปนหลักสูตรฐานสมรรถนะที่เนนการพัฒนาสมรรถนะหลักที่จำเปนในแตละ
ระดับ จัดกระบวนการเรียนรูแบบลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้งสงเสริมการจัดการเรียนรูที่สรางสมดุลทุกดาน 
สงเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาพหุปญญา พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลผูเรียนทุกระดับ 

       3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหเปนครูยุคใหม มีศักยภาพในการจัดการเรียนการ
สอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหนาที่ไดดี มีความรู ความสามารถในการใชเทคโนโลยี
ดิจิทัลมีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเปนครู 

4. ดานประสิทธิภาพ 
    4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใชพื้นที่เปนฐาน มีนวัตกรรมเปนกลไกหลักในการขับเคลื่อน       

บนฐานขอมูลสารสนเทศที่ถูกตอง ทันสมัย และการมีสวนรวมของทุกภาคสวน 
    4.2 พัฒนาโรงเรียนคุณภาพระดับประถมศึกษา โรงเรียนคุณภาพระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน

ขนาดเล็กและโรงเรียนที ่สามารถดำรงอยู ไดอยางม ีค ุณภาพ (Stand Alone) ใหม ีคุณภาพอยางย ั ่ง ยืน 
สอดคลองกับบริบทของพื้นที่  

    4.3 บริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ที่มีจำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 – 3 
นอยกวา 20 คน ใหไดรับการศึกษาอยางมีคุณภาพ สอดคลองกับนโยบายโรงเรียนคุณภาพ 

    4.4 สงเสริมการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในสถานศึกษาที่มีวัตถุประสงคเฉพาะและสถานศึกษา
ที่ตั้งในพ้ืนที่ลักษณะพิเศษ 
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    4.5 สนับสนุนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาใหเปนตนแบบการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา และการ
เพ่ิมความคลองตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

    4.6 เพ่ิมประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

สาระสำคัญแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 ของสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

       สาระสำคัญของแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 ของสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบดวย วิสัยทัศน พันธกิจ ผลสัมฤทธิ์และเปาหมายการใหบริการหนวยงาน และ        
กลยุทธ โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

       วิสัยทัศน  
      “สรางคุณภาพทุนมนุษย สูสังคมอนาคตที่ย่ังยืน” 
       พันธกิจ  
         1. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองใน

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
      2. พัฒนาผูเรียนใหมีความสามารถความเปนเลิศทางวิชาการ เพ่ือสรางขีดความสามารถ

ในการแขงขัน 
      3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผูเรียนใหมีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะใน

ศตวรรษที่ 21 
      4. สรางโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำ ใหผูเรียนทุกคนไดรับบริการทาง

การศึกษาอยางทั่วถึงและเทาเทียม 
      5. พัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาใหเปนมืออาชีพ 
      6. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ยึดหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง และเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)  
      7. ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษาโดย

ใชเทคโนโลยีดิจิทัล 
        ผลสัมฤทธิ์และเปาหมายการใหบริการหนวยงาน 
       1. ผูเรียนมีความพรอมในการรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหมทุกรูปแบบ รวมถึงผูเรียน     

ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใตไดรับการศึกษาสอดคลองกับอัตลักษณของจงัหวัดชายแดน
ภาคใต 

       2. ผูเรียนไดรับการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพชีวิตที่มีคุณภาพและสงเสริมทักษะ         
ที่จำเปนในศตวรรษที่ 21 

       3. ประชากรทุกกลุมเปาหมายไดรับโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐาน           
ที่มีคุณภาพ และมีมาตรฐานอยางเสมอภาคและเทาเทียมกัน 

       4. ผูเรียนไดรับการพัฒนาใหมีความรู มีทักษะความเปนเลิศทางวิชาการเพ่ือตอบสนอง
ความตองการของประเทศ 

       5. พัฒนาระบบบริหารจัดการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใหสูงขึ้น 
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        กลยุทธ  
      ในปงบประมาณ พ.ศ.2565 ประกอบดวย 4 กลยุทธ ดังน้ี 

        กลยุทธที่ 1 สงเสริมการจัดการศึกษาใหผูเรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 
                 กลยุทธที่ 2 สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาใหกบัประชากรวัยเรียนทุกคน 
       กลยุทธที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
       กลยุทธท ี่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา (ที ่มา: หนังสือสำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ดวนที่สุด ที่ ศธ 04006/ว4096 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2564) 
       ในการขับเคลื ่อนดำเนินงานตามภารกิจของสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 และโรงเรียนในสังกัด 176 แหงนั้น หนวยงานมีความจำเปนตองนำสาระสำคัญ       
ของยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ.2561 – 2580) แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ นโยบายและจุดเนนของ  
ทุกภาคสวนที่เกี่ยวของมาวิเคราะหและสังเคราะหใหมีความสอดคลองเหมาะสมกับสภาพบริบทของพื้นที่         
โดยบูรณาการหลักการและจุดเนนมาเปนกรอบและแนวทางในการขับเคลื่อนกลยุทธและจัดทำแผนปฏิบัติการ
ประจำปงบประมาณ ใหมีความเช่ือมโยงและสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน ดวยเหตุผลและความตระหนัก
ในความจำเปนดังกลาวขางตน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 จึงได
กำหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไวเปนหลักการสำหรับองคกร และโรงเรียนในสังกัดนำไป
ประยุกตใชในการขับเคลื่อนภารกิจในความรับผิดชอบใหบรรลุผลสำเร็จสูงสุดในปงบประมาณ พ.ศ.2565 

แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
เขต 1 ประจำปงบประมาณ 2565 

วิสัยทัศน(Vision) 
สรางคุณภาพผูเรียน สูอนาคตที่ย่ังยืน “Building On And Supporting Quality Education For 

All Students For A Sustainable Future” 

คานิยม (Value) 
บริการฉับไว มีมาตรฐาน วิชาการตองเปนหน่ึง “Providing Prompt, Standardized Service 

Ensuring Academic Excellence For All” 

พันธกิจ (Mission) 
  1. จ ัดการศึกษาเพื ่อเสริมสรางความมั ่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  
  2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีและจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพตามสถานการณปจจุบันตามรูปแบบ 
New Normal บนพื้นฐานของความปลอดภัย เนนพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอรมในการบริหารจัดการตามวิถี
คุณภาพ ที่สอดคลองกับนโยบายและบริบทของพ้ืนที่ 
  3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผูเรียนใหมีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 
เพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน 
  4. สรางโอกาส ความเสมอภาค สิทธิและหนาที่ของบุคคล ลดความเหลื่อมล้ำใหผูเรียนทุกคนไดรับ
บริการทางการศึกษาอยางทั่วถึงและเทาเทียม  
  5. พัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาใหเปนมืออาชีพ  
  6. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 
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วัฒนธรรมองคกร (Organizational Culture)  
“มุงเนนผลสมัฤทธิ์และบริการ ทำงานกระตือรือรนและมีสวนรวม บนฐานแหงความพอเพียงทีเ่ปน

หนึ่งเดียว” ประกอบดวยคำสำคัญ KRUNGKAO 1 ไดแก 
K Khowledge  สรางองคความรู 
R Readiness  พรอมและเต็มใจใหบริการ 
U Unity   มีความสามัคคี ความเปนหน่ึง 
N Networks  ประสานเครือขาย 
G Goals   มุงสูเปาหมายเพ่ือความสำเรจ็ 
K  Kindness  เปนมิตร มีเมตตา 
A Achievement  มุงผลสัมฤทธิ ์
O Opportunities  สรางโอกาสทางการศึกษา 
1 One   มุงหนาสูความเปนเลิศ 

เปาประสงค (Goals) 
  1. ผู เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย ตลอดจนยึดมั่นการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีทัศนคติที่ถูกตองตอบานเมือง มีหลักคิด
ที่ถูกตอง และเปนพลเมืองดีของชาติ  

  2. ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค คุณลักษณะของผูเรียนในศตวรรษ ที่ 21 
และคานิยม 12 ประการ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบตอสังคม  

  3. ผูเรียนที่มีความสามารถพิเศษ และผูเรียนที่มีความตองการจำเปนพิเศษ ตลอดจนกลุมผูดอยโอกาส
ไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพและเหมาะสมอยางทั่วถึง และไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ  

  4. ผูเรียนเปนบุคคลแหงการเรียนรู คิดริเริ่มและสรางสรรคนวัตกรรม มีความรู มีทักษะ มีสมรรถนะ  
ตามหลักสูตร และทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการ
พึ่งพาตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปนพลโลกที่ดี (Global Citizen) พรอมกาวสูสากล 
นำไปสูการสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

 5. ผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเปนบุคคลแหงการเรียนรู มีความรู และจรรยาบรรณ       
ตามมาตรฐานวิชาชีพ 

 6. โรงเร ียนจ ัดการศึกษาเพ ื ่อการบรรลุ เป าหมายการพัฒนาอยางย ั ่งย ืน ( Sustainable 
Development Goals: SDGs) และสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง สามารถเปนโรงเรียนตนแบบตามบริบทของโรงเรียนใหมีความเขมแข็งครอบคลุมทุกดาน  

 7. สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาและโรงเรียนบริหารจัดการเชิงบูรณาการ มีการกำกับ ติดตาม 
ประเมินผล มีระบบขอมูลสารสนเทศที ่มีประสิทธิภาพ และการรายงานผลอยางเปนระบบ ใชงานวิจัย 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 

 8. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและโรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการศึกษา และรูปแบบการจัดการ
เรียนรูที่หลากหลาย บนพื้นฐานความปลอดภัย เนนการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหารจัดการที่ มี
ประสิทธิภาพสอดคลองกับบริบทของพ้ืนที่ 
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รายงานผลการประเมินองคกรคุณธรรม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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นโยบายสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 (Policy) 

 นโยบายการดำเนินงานขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 มุงพัฒนาองคกรสูความเปนเลิศโดยยึดนโยบาย 4 สราง ดังน้ี 

“4 สรางการพัฒนาองคกร สูความเปนเลิศ” 

สราง คุณภาพสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

  ทำงานฉับไว มีมาตรฐาน วิชาการตองเปนหน่ึง 

สราง ศรัทธาพัฒนาโรงเรียน 

  รักษาความสะอาด อนุรักษภูมิปญญา พัฒนาคุณภาพ ประสานเครือขาย ขยายผลเชิดชูเกียรติ 

สราง นักเรียน เกง ดี มีความกาวหนา 

  เนนวิชาการ พัฒนารอบดาน ฝกงานสรางอาชีพ 

สราง จิตอาสา พัฒนาผูบริหาร ครูและบุคลากร 

  เราทำความดี เพ่ือชาติ ศาสน กษัตริย 
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รายงานผลการประเมินองคกรคุณธรรม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาพระนครศรอียุธยา เขต 1  
 
 

จากนโยบาย “4 สร าง พัฒนาองค กร ส ู ความเปนเลิศ” ของสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 นำมาสูนวัตกรรมเพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหเกิดการขับเคลื่อน
คุณภาพการศึกษาทั้งในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนทุกขนาดในสังกัด ทั้ง 176 แหง โดยใช
รูปแบบนวัตกรรม “กรุงเกา 1 โมเดล” (KRUNGKAO 1 Model) ซึ่งแสดงใหเห็นถึงการนำนโยบายเชื่อมโยง
การขับเคลื ่อนสู วัฒนธรรมองคกรและนำไปสู คุณภาพของผูเรียนทุกระดับ และประสิทธิภาพการบริหาร        
จ ัดการศึกษาที ่สนองรับตอวิส ัยทัศน  (Vision) ของสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาท ี ่ ได กำหนดไว วา             
“สรางคุณภาพผู  เรียน สู อนาคตที ่ย ั ่งย ืน” (Building On And Supporting Quality Education For All 
Learners For A Sustainable Future)  

 

 
 

 ในปงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื ่อใหการขับเคลื่อนโครงการและกิจกรรมสำคัญตามภารกิจของ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 มีความครอบคลุม เชื่อมโยง สอดคลอง
กับสาระสำคัญของนโยบายและจุดเนนของภาคสวนตาง ๆ ที่เก่ียวของ ตลอดจนสามารถตอบโจทยและตัวช้ีวัด
ของสวนกลางและหนวยงานทางการศึกษาไดอยางครบถวน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 จึงไดกำหนดกลยุทธหลักในการขับเคลื่อนดำเนินงานไว 6 ดาน โดยในแตละกลยุทธ
มีมาตรการ ตัวช้ีวัด และคาเปาหมายเพ่ือใชเปนกรอบในการดำเนินงานใหบรรลุผล ดังน้ี 
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รายงานผลการประเมินองคกรคุณธรรม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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กลยุทธในการดำเนินงาน (Strategies) 

 สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ไดกำหนดกลยุทธ 6 ดาน          
ในการขับเคลื่อนดำเนินการตามภารกิจที่ครอบคลุมนโยบาย และจุดเนนของกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื้นฐาน และทุกภาคสวนที่เกี ่ยวของ ซึ่งกลยุทธในการดำเนินงานทั้ง 6 ดาน 
ประกอบดวย 

 กลยุทธที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของมนุษยและของชาติ  
  กลยุทธที่ 2 สงเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสรางขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ  
  กลยุทธที่ 3 พัฒนาคุณภาพผูเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาและเสริมสรางศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย  
   กลยุทธที่ 4 ขยายโอกาสการเขาถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความ
เหลื่อมล้ำทางการศึกษา  
   กลยุทธที่ 5 จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรางคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
   กลยุทธที่ 6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

ทั ้งนี ้ การดำเนินงานของสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 ในแตละกลยุทธไดกำหนดมาตรการ และตัวช้ีวัดของแตละกลยุทธที่มีความ
สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติดานการศึกษา ประเด็นที่ 11 การพัฒนา
ศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต และประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู ตลอดจนประเด็นอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของ โดยมี
การกำหนดมาตรการ ตัวชี้วัด และคาเปาหมายในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการศึกษาของแตละกลยุทธ ดังน้ี 

กลยุทธท่ี 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษยและของชาติ  

มาตรการ 

1. สงเสริมและสนับสนุนใหผูเรียนทุกคนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ 
ยึดม่ันการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  

2. สงเสริมและสนับสนุนใหผูเรียนทุกคนมีทัศนคติที่ดีตอบานเมือง มีหลักคิดที่ถูกตอง เปนพลเมืองดี
ของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ และจิตอาสา รับผิดชอบตอครอบครัว ผูอื่น และสังคมโดยรวม    
มีความซ่ือสัตย สุจริต มัธยัสถ อดออม โอบออมอารี มีวินัยและรักษาศีลธรรมอันดีงาม  

3. สงเสริมใหผูเรียนทุกคนมีปลอดภัยทางรางกาย จิตใจ มีความรูความเขาใจ และมีความพรอม
สามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่มีผลกระทบทั้งตอตนเอง ผูอื่น ชุมชน และประเทศชาติ 
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รายงานผลการประเมินองคกรคุณธรรม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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ตัวช้ีวัด  

ที่ ตัวช้ีวัด 
คาเปาหมาย 

ป 2565 

1 
ผู เรียนทุกคนมีพฤติกรรมที ่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ      
ยึดม่ันการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

100 

2 

ผู เรียนทุกคนมีพฤติกรรมที ่แสดงออกถึงการมีท ัศนคติที ่ด ีตอบานเม ือง          
มีหลักคิดที่ถูกตองเปนพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ 
จิตอาสา รับผิดชอบตอครอบครัว ผูอื่น และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย สุจริต 
มัธยัสถ อดออม โอบออมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรมอันดีงาม 

100 

3 

ผูเรียนทุกคนมีความปลอดภัย มีความรู ความเขาใจ และมีความพรอมสามารถ
รับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่มีผลกระทบตอตนเอง ผูอ่ืน ชุมชน สังคมและ
ประเทศชาติ เชน ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและ
ทรัพยสิน การคามนุษย อาชญากรรมไซเบอร และภัยพิบัติตาง ๆ   

80 

4 

โรงเรียนทุกแหงนอมนำพระบรมราโชบายดานการศึกษาของพระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกลาเจาอยูหัว 
และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค  

100 

5 

โรงเรียนทุกแหงจัดบรรยากาศ สิ ่งแวดลอม และจัดกิจกรรมการเรียนรูให
ผูเรียนไดแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีทัศนคติที่ดีตอ
บานเมือง มีหลักคิดที่ถูกตอง เปนพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม 

100 

 

กลยุทธท่ี 2  สงเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสรางขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ   
มาตรการ 
1. สงเสริมผูเรียนใหมีความเปนเลิศ และมีทักษะที่จำเปนในศตวรรษที่ 21   
2. สงเสริมใหผูเรียนมคีวามเปนเลศิตามพหุปญญา ความถนัดและความสนใจ นำไปสูการพัฒนาทักษะ 

วิชาชีพ เปนนักคิด เปนผูสรางนวัตกรรม  
3. สงเสริมใหผูเรียนไดรับโอกาสในการเขาสูเวทีการแขงขันระดับตาง ๆ 
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ตัวช้ีวัด  

ที่ ตัวช้ีวัด 
คาเปาหมาย 

ป 2565 

1 
ผูเรียนมีความเปนเลิศทางดานวิชาการ ดานกีฬา และดานดนตรี ตลอดจนมี
ความรูและทักษะที่สอดคลองกับทักษะที่จำเปนในศตวรรษ  ที่ 21 

100 

2 

ผูเรียนระดับมัธยมศึกษาไดรับการพัฒนาหรือการประเมินสมรรถนะที่จำเปน   
ดานการรู เร ื ่องการอ าน (Reading Literacy) ดานการรู  เร ื ่องคณิตศาสตร 
(Mathematical Literacy) และดานการรู  เร ื ่อง ว ิทยาศาสตร (Scientific 
Literacy) ตามแนวทางการประเมิน PISA 

80 

3 
รอยละของผูเรียนที่มีความเปนเลิศตามทฤษฎีพหุปญญา ความถนัด ความ
สนใจ และทักษะวิชาชีพ 

80 

4 
รอยละของโรงเรียนที่มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3 ตาม
มาตรฐานสากล 

80 

5 
รอยละของผูเรียนมีศักยภาพ ไดรับโอกาสในการเขาสูเวทีการแขงขันระดับ      
เขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับภาค และระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ 

80 

 

กลยุทธท่ี 3 พัฒนาคุณภาพผูเรยีน ครู และบคุลากรทางการศึกษาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

มาตรการ 
 1. สงเสริมสนับสนุนใหโรงเรยีนพัฒนาหลักสูตรปฐมวัย หลักสูตรแกนกลาง มีการพัฒนาผูเรียนโดยใช
หลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคลองกับอัตลักษณความเปนอยุธยา และนโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนา
มนุษยของประเทศ 
 2. ส งเสร ิมสนับสนุนใหผ ู เร ียนไดร ับการพัฒนาตามจุดมุ งหมายของหลักสูตร และม ีท ักษะ
ความสามารถที่สอดคลองกับทักษะทีจ่ำเปนในศตวรรษที่ 21 มีความยืดหยุนทางดานความคิด สามารถทำงาน
รวมกับผูอื ่นได ภายใตสังคมที ่เปนพหุวัฒนธรรม รวมถึงการวางพื้นฐานการเรียนรู เพื่อการวางแผนชีวิต             
ที่เหมาะสมในแตละชวงวัยและนำไปปฏิบัติได 
 3. สงเสริมสนับสนุนใหผูเรียนไดรับการพัฒนาใหมีความรูและทักษะนำไปสูการพัฒนานวัตกรรม 
 4. สงเสริมสนับสนุนใหผูเรียนไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ เชื่อมโยงสูอาชีพและการมีงานทำ 
ตลอดจนมีทักษะอาชีพที่สอดคลองกับความตองการของประเทศ 
 5. สงเสริมสนับสนุนใหผูเรียนไดรับการพัฒนาใหมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองใหมีสุข
ภาวะที่ดี สามารถดำรงชีวิตอยางมีความสุขทั้งดานรางกายและจิตใจ 
 6. สงเสริมสนับสนุนใหครูเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผูสอน” เปน “Coach” ผูใหคำปรึกษาขอเสนอแนะ
การเรียนรูหรือผูอำนวยการการเรียนรู 
 7. สงเสริมใหผูเรียนมีความรู และทักษะในการใชเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู และการสืบคนขอมูล 
ตลอดจนสงเสริมและพัฒนาใหครูและบุคลากรทางการศึกษาในการใชเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู และ
การขับเคลื ่อนปฏิบัติภารกิจในความรับผิดชอบ โดยสามารถประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัลในแพลตฟอรม 
รูปแบบ วิธีการ และบริบทที่เหมาะสมกับผูเรียน พ้ืนที่ และองคกร 
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 8. สงเสริมสนับสนุนใหครูมีความรูความสามารถในการจัดการเรียนการสอน และเปนแบบอยางดาน
คุณธรรมและจริยธรรม 
 9. พ ัฒนาความร ู   และท ักษะของผ ู  เร ียนด านภาษาอ ังกฤษเพ ื ่อการส ื ่อสาร (English for 
Communication) และการใชภาษาอังกฤษเปนเครื่องมือ (Tool) ในการศึกษาตอและในการประกอบอาชีพ 
 10. สงเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในดานความรู และทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือ         
การจัดการเรียนการสอน (Classroom English and English Language Teaching) และภาษาอังกฤษเพ่ือ
การสื่อสาร (English for Communication) ตามกรอบ CEFR ตลอดจนใหครูและบุคลากรทางการศึกษาเปน
ตนแบบ (Role Model) ดานการใชภาษาอังกฤษสำหรับผูเรียน และผูมารับบริการ 

ตัวช้ีวัด 

ที่ ตัวช้ีวัด 
คาเปาหมาย 

ป 2565 

1 
ผูเรียนทุกระดับมีสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร มีอัตลักษณความเปนอยุธยา
และมีทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 (3R8C) 

100 

2 
ร อยละของผ ู  เร ียนชั ้นประถมศ ึกษาป ท ี ่  3 ม ีคะแนนผลการทดสอบ
ความสามารถพื้นฐานระดับชาติ (NT) พัฒนาข้ึน และผานเกณฑที่กำหนด 

80 

3 
รอยละของผ ู เร ียนที ่ม ีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ          
ข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) มากกวารอยละ 50 ในแตละวิชาเพ่ิมข้ึนจากปการศึกษา
ที่ผานมา 

70 

4 

รอยละของผูเรียนที่จบการศึกษาช้ันประถมศึกษาปที่ 6 ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 มีทักษะการเรียนรูที่เชื่อมโยงสูอาชีพและการมีงานทำ
ตามความถนัด และความตองการของตนเอง มีทักษะอาชีพที่สอดคลองกับ
ความตองการของประเทศ วางแผนชีวิต และวางแผนทางการเงินที่เหมาะสม
และนำไปปฏิบัติได 

70 

5 

ผูเรียนมีทักษะพ้ืนฐานในการดำรงชีวิต สามารถดำรงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมี
ความส ุข ปราศจากภัยค ุกคามในโรงเร ียนร ูปแบบต าง ๆ (Threats, 
Harassment, Abuse, Bullying and Cyber-bullying) รวมถึงส งเสริมให
ผูเรียนมีความยืดหยุนทางความคิด สามารถทำงานรวมกับผูอ่ืนไดภายใตสังคม
ที่เปนพหุวัฒนธรรม 

80 

6 
ผูเรียนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองใหมีสุขภาวะที่ดีทั้งดาน
รางกายและจิตใจ สามารถดำรงชีวิตอยางมีความสุข 

80 

7 
ครูเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผูสอน” เปน “Coach” ผูใหคำปรึกษ ขอเสนอแนะ
ในการเรียนรูหรือผูอำนวยการการเรียนรู 

100 

8 
ครูมีความรู ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน และเปนแบบอยางดาน
คุณธรรมและจริยธรรมแกผูเรียน และชุมชน 

100 

9 
ผู เรียนทุกระดับมีความรู  และทักษะการใชภาษาอังกฤษเพื ่อการสื ่อสาร 
(English for Communication) ตามสมรรถนะและมาตรฐาน 

70 
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ที่ ตัวช้ีวัด 
คาเปาหมาย 

ป 2565 

10 

ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดร ับการยกระดับภาษาอังกฤษตามกรอบ 
CEFR มีความร ู และท ักษะในการใชภาษาอังกฤษในการจ ัดการเร ียนรู  
(Classroom English and English Language Teaching) แ ล ะ ก า ร ใ ช
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (English for Communication) 

70 

กลยุทธท่ี 4  สงเสริมการเขาถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพมีมาตรฐานและลดความเหล่ือมล้ำทางการศึกษา 

มาตรการ 
1. สงเสริมและยกระดับโรงเรียนทุกแหงในสังกัดในการจัดการศึกษาใหบรรลเุปาหมายเพ่ือการพัฒนา

อยางย่ังยืน (Global Goals for Sustainable Development)  
2. สงเสริมใหโรงเรียนกับองคกรปกครองทองถิ่น ภาคเอกชน และหนวยงานที่เกี่ยวของในระดับพ้ืนที่

รวมมือในการจัดการศึกษา พรอมทั้งสรางเครือขายการสื่อสารเพื่อการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพการ       
จัดการศึกษา  

3. ยกระดับโรงเรียนทุกแหงในสังกัดใหมีคุณภาพ และมีมาตรฐานตามบริบทของพื้นที่ ตลอดจนสราง
ความเขมแข็งใหเกิดการพัฒนาเปนโรงเรียนตนแบบตามบริบทของโรงเรียนที่มีความพรอมครอบคลุกทุกดาน   
สรางความเชื่อมั่นแกผูปกครอง และชุมชน รวมทั้งขับเคลื่อนนโยบายโรงเรียนคุณภาพระดับประถมศึกษาให
เกิดประสิทธิภาพตามนโยบายสวนกลาง  

4. สนับสนุนงบประมาณ และทรัพยากรทางการศึกษาใหเพียงพอ และสอดคลองเหมาะสมกับสภาพ
ขอเท็จจริง โดยคำนึงถึงความจำเปนตามสภาพพ้ืนที่ภูมิศาสตร สภาพทางเศรษฐกิจ และที่ตั้งของโรงเรียน 

5. ส งเสริมและสนับสนุนการนำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology and Platform) และสื่อ        
การเรียนการสอนมาประยุกตใชเปนเครื ่องมือใหผูเรียนไดม ีโอกาสเขาถึงบริการดานการศึกษาไดอยางมี
ประสิทธิภาพอยางทั่วถึงและเทาเทียม 

6. พัฒนาระบบการติดตาม สนับสนุนและประเมินผลเพื่อสรางหลักประกันสิทธิ และการไดรับ
การศึกษาที่มีคุณภาพ 
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ตัวช้ีวัด  

ที่ ตัวช้ีวัด 
คาเปาหมาย 

ป 2565 

1 
ผูเรียนสามารถเขาเรียนในโรงเรียนที่มีคุณภาพเปนมาตรฐานอยางทั่วถึงและ
เสมอภาค  

100 

2 
ผูเรียนไดรับการสงเสริมและสนับสนุนดานการศึกษาอยางครอบคลุม เพียงพอ 
และเหมาะสม สอดคลองกับสภาพขอเท็จจริง โดยคำนึงถึงความจำเปนตาม
สภาพภูมิประเทศ สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม  

100 

3 
ครูและผูเรียนไดรับการสนับสนุนดานวัสดุ สื่อการเรียนรู และอุปกรณดจิิทัล 
(Digital Device and Technology) ที่มีคุณภาพเพื่อใชเปนเครื่องมือในการ
สอนและการเรียนรูอยางเหมาะสมและเพียงพอ  

100 

4 
โรงเรียนทุกแหงนำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology and Platform) 
มาใชเปนเครื ่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ให แกผู เร ียนไดอย างมี
ประสิทธิภาพ 

100 

5 
โรงเรียนไดรับการพัฒนาใหมีมาตรฐานอยางเหมาะสมตามบริบทในรูปแบบ 
New Normal บนพื้นฐานของความปลอดภัยแกผู เรียน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

100 

6 
โรงเรียนมีระบบการดูแลชวยเหลือและคุมครองนักเรียน รวมทั้งระบบการแนะ
แนวการศึกษาตอ และการประกอบอาชีพอยางมีประสิทธิภาพ 

100 

7 
โรงเรียนมีระบบฐานขอมูลประชากรวัยเรียน และสามารถนำขอมูลมาใชใน
การวางแผนขับเคล ื ่อนการพ ัฒนาคุณภาพการศ ึกษา และยกระดับ
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 

100 

 

กลยุทธท่ี 5   จัดการศึกษาบนพ้ืนฐานของความปลอดภัย และเสริมสรางคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม  
มาตรการ 
1. สงเสริมและสนับสนุนผูเรียนทุกคนใหมีความรู มีจิตสำนึกดานการผลิต และการบริโภคที่เปนมิตร

กับสิ่งแวดลอมทั้งที่บาน โรงเรียน และชุมชน 
2. สงเสริมและสนับสนุนใหสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนในการจัดซื้อจัดจางที่เปนมิตร

กับสิ่งแวดลอม  
3. สงเสริมและสนับสนุนโรงเรียนใหบูรณาการหลักสูตร กิจกรรมเกี่ยวกับวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ         

การผลิตและการบริโภคสูการลดปริมาณคารบอนในโรงเรียนคารบอนต่ำสูชุมชนคารบอนต่ำ  
4. สงเสริมและสนับสนุนโรงเรียน และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา     

เขต 1 ในการปรับปรุงและพัฒนาใหเปนหนวยงานตนแบบโรงเรียนและสำนักงานสีเขียว (Green School 
and Green Office) เพื่อใหมีบริบทที่เปนแบบอยางที่เอื้อ และสนับสนุนการเรียนรูของนักเรียนและชุมชน 
ตลอดจนผูมาติดตอราชการ  

5. สงเสริมและสนับสนุนโรงเรียนในการนำขยะมาใชประโยชนเพ่ือลดปริมาณขยะ  
6. สงเสริมและสนับสนุนโรงเรียนในดานนวัตกรรมตนแบบการนำ 3RS มาประยุกตใชในการผลิต 

และการบริโภคที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  
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ตัวช้ีวัด  

ท่ี ตัวชี้วัด 
คาเปาหมาย 

ป 2565 

1 
โรงเรียนในสังกัดมีนโยบายและจัดกิจกรรมใหความรูที่ถูกตองเพื่อเสริมสราง
จิตสำนึกดานการผลิต และการบริโภคที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมใหผูเรียนนำไป
ปฏิบัติใชที่บานชุมชน และสังคมสวนรวม 

100 

2 
โรงเรียนมีการนำขยะมาใชประโยชนในรูปผลิตภัณฑและพลังงานเพื่อลดปริมาณ
ขยะ  

100 

3 
โรงเรียนมีการบูรณาการเรื่องการจัดการขยะแบบมีสวนรวมและการนำขยะมา
ใชประโยชนรวมทั้งสอดแทรกในสาระการเรียนรูที่เก่ียวของ  

100 

4 

นักเรียนเรียนรูจากแหลงเรียนรู มีการขยายผลแหลงเรียนรู นักเรียน โรงเรียน 
ชุมชนในการเรียนรู ด านการลดใชพลังงาน การจัดการขยะ และอนุร ักษ
สิ่งแวดลอมเพ่ือเปนแหลงเรียนรู 

100 

5 
ครูผูสอนมีความคิดสรางสรรค สามารถพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และดำเนินการ
จัดทำงานวิจัยดานการสรางสำนึกเกี่ยวกับการผลิตและบริโภคที ่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอมได 

100 

6 
รอยละของครูผูสอน และนักเรียนสามารถนำสื่อนวัตกรรมที่ผานกระบวนการ
คิดมาประยุกตใชในการจัดการเรียนรู ตลอดจนประยุกตใชในชีวิตประจำวันได
ตามแนวทาง Thailand 4.0 ใหเกิดประโยชน  

80 

7 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และโรงเรียนมีการปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร 
และสถานที่ใหเปนสำนักงานสีเขียวตนแบบที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม มีนโยบาย
การจัดซ้ือจัดจางที่เปนมิตรกับสิง่แวดลอมและเอ้ือตอการเรียนรูของผูเรียนและ
ชุมชน  

100 

 

กลยุทธท่ี 6  พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา  
มาตรการ 
1. สงเสริมใหโรงเรียน และกลุมโรงเรียนมีความเขมแข็งและเปนอิสระในการบริหารและจัดการศึกษา 

ครอบคลุมดานการบริหารวิชาการ ดานการบริหารงบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคล และดานการบริหารงาน
ทั่วไป  

2. ยกระดับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาใหเปนหนวยงานที่มีความทันสมัย พรอมตอการเปลี่ยนแปลง
ของโลกอยูตลอดเวลา เปนหนวยงานที่มีหนาที่สนับสนุน สงเสริม ตรวจสอบ กำกับ และติดตามการดำเนินงาน
และการบริหารจัดการเพ่ือใหโรงเรียนสามารถจัดการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ  

3. ขับเคลื่อนสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และโรงเรียนใหมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตการประพฤติ      
มิชอบ ตลอดจนสงเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล   

4. ยกระดับสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา และโรงเรียนใหม ีกระบวนการ และวิธีการบริหาร
งบประมาณดานการศึกษา เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา  
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5. สงเสริมและสนับสนุนใหสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และโรงเรียนพัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยี
ดิจ ิทัล (Digital Technology) มาใชในการเพิ ่มประสิทธิภาพการบริหาร การดำเนินงานตามภารกิจและ       
การจัดการเรียนการสอนอยางเปนระบบ  

ตัวช้ีวัด  

ที่ ตัวช้ีวัด 
คาเปาหมาย 

ป 2565 

1 
โรงเรียนไดรับการกระจายอำนาจการบริหารจัดการศึกษาอยางเปนอิสระ และ
บริหารจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพสอดคลองตามนโยบาย จุดเนนของ
สวนกลาง และเหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่   

100 

2 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และโรงเรียนในสังกัดไดรับการพัฒนา ใหเปน
หนวยงานที่มีความทันสมัย ยืดหยุน และคลองตัวสูง พรอมที่จะปรับตัวใหทัน
ตอการเปลี่ยนแปลงของโลกอยูตลอดเวลา ตลอดจนเปนหนวยงานที่มหีนาที่
สนับสนุน สงเสริม ตรวจสอบ ติดตามเพ่ือใหโรงเรียนสามารถจัดการศึกษาได
อยางมีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกพ้ืนที่ในเขตบริการ  

100 

3 
สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา และโรงเรียนในสังกัดนำนวัตกรรม และ
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใชในการบริหารจัดการเพ่ือใหเกิด
คุณภาพดานการศึกษา และประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

100 

4 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และโรงเรียนในสังกัดมีความโปรงใส ปลอดการ
ทุจริต และประพฤติ มิชอบ บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

100 

5 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และโรงเรียนในสังกัดมีผลการประเมินคุณธรรม
และความโปร งใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาคร ัฐ ( Integrity & 
Transparency Assessment : ITA) ในระดับที ่พัฒนาขึ ้นและเป นไปตาม
มาตรฐาน 

100 

6 
โรงเรียนมีขอมูลผูเรียนรายบุคคลที่สามารถเชื่อมโยงกับขอมูลตาง ๆ  นำไปสู
การวิเคราะหเพื่อวางแผนการจัดการเรียนรูสูผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
(Big Data Technology) 

100 

7 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และโรงเรียนทุกแหงสามารถใชแพลตฟอรม
ดิจิทัล (Digital Platform) เพ่ือสนับสนุนภารกิจดานบริหารจัดการศึกษา  

100 

8 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และโรงเรียนมีระบบขอมูลสารสนเทศที่สามารถ
ใชในการวางแผนการจัดการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ 

100 
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ความรูเก่ียวกับองคกรคุณธรรม 

 1. เปาหมายของการพัฒนาองคกรคณุธรรม 
เพื่อใหองคกรมีบทบาทและสามารถในการสรางคนดีเพื่อสังคมดีสงเสริมใหคนในองคกรมี

ทัศนคติ วิธีคิด และการประพฤติปฏิบัติที่สะทอนการมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่ดีเหมาะกับสังคมไทย
มากขึ้น และองคกรมีคุณคาและประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการดำเนินกิจการ เนื่องจากสมาชิกขององคกร        
มีคุณธรรมมากขึ้น 

2. ความหมาย ระดับ และประเภทขององคกรคุณธรรม 
ความหมาย 
องคกรคุณธรรม คือ องคกรหรือหนวยงานที่ผูน าและสมาชิกขององคกรแสดงเจตนารมณ และ

มุงมั่นดำเนินการสงเสริมคุณธรรมในองคกร และเปนองคกรที่มีสวนรวมสรางสังคมคุณธรรม โดยมีการบริหาร
จัดการองคกรตามหลักคุณธรรม ธรรมาภิบาล หรือหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี สงเสริม สนับสนุนให
สมาชิกในองคกรยึดมั ่นคุณธรรมเปนฐานในการดำเนินชีวิตและปฏิบัติงาน และมีสวนรวมรณรงค สงเสริม
คุณธรรมใหกับประชาชน ชุมชน หรือเครือขายขององคกรคุณธรรม 

ระดับขององคกรคุณธรรม 
องคกรคุณธรรมแบงออกเปน ๓ ระดับ คือ 

ระดับที่ ๑ องคกรสงเสริมคุณธรรม คือ องคกรที่แสดงเจตนารมณจะพัฒนาเปน
องคกรคุณธรรม โดยมีการกำหนดเปาหมายในการพัฒนาคุณธรรม มีแผนการดำเนินการพัฒนาองคกรคุณธรรม        
มีการจัดกลไกผู รับผิดชอบ มีการจัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม ซึ ่งผลการดำเนินงานอาจเกิดขึ ้นบางสวน          
แตผลการเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมของคนหรือปญหาเชิงคุณธรรมที่ลดลงอาจยังไมเห็นผลชัดเจน 

ระดับที่ ๒ องคกรคุณธรรม คือ องคกรสงเสริมคุณธรรมที่มีกระบวนการพัฒนา
องคกรคุณธรรมที่ไดมาตรฐานขององคกรสงเสริมคุณธรรม และมีการจัดระบบภายในองคกรที่เอื้อตอการ
พัฒนาองคกรคุณธรรม และมีการบริหารจัดการใหสามารถบรรลุตามเปาหมายที ่วางไว ทำใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมของคนในองคกร และสงผลกระทบใหการทำความดีเพิ่มขึ้น ปญหาเชิงคุณธรรม
ลดลง และมีแนวโนมจะเกิดการพัฒนาที่ตอเน่ือง เกิดความย่ังยืนได  

ระดับที่ ๓ องคกรคุณธรรมตนแบบ คือ องคกรคุณธรรมที ่ดำเนินการประสบ
ความสำเร็จ ทั้งในกระบวนการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนที่สะทอนการมีคุณธรรม คนมี
ความสุข องคกรมีคุณภาพและคุณธรรมเชิงประจักษ มีองคความรูสามารถถายทอดและเปนแหลงเรียนรูใหกับ
องคกรตาง ๆ ได 

ประเภทขององคกร สามารถแบงกลุมประเภทหนวยงาน องคกรตามลักษณะของกลไก
ประชารัฐ 
   กลุมองคกรภาครัฐ เชน สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ องคการมหาชน 
และองคกรในกำกับของรัฐ เปนตน  

  กลุมองคกรภาคธุรกิจ เอกชน เชน บริษัท หางราน โรงงาน สถานประกอบการธนาคาร เปนตน 
   กลุมองคกรภาคประชาสังคมและชุมชน เชน องคกรชุมชน กลุม สมาคม มูลนิธิ องคกรพัฒนา
เอกชนและองคกรสาธารณะประโยชนเปนตน 
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3. หลักการสงเสริมและพัฒนาองคกรคุณธรรม นอมนำหลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาเปนหลักการ ดังน้ี 

๑) ระเบิดจากขางใน เปนหัวใจสำคัญที่สุด ตองใหเกิดจากความตระหนักมุ งมั ่นตั้งใจ            
มีเปาหมายเดียวกันของผูนำและสมาชิกขององคกร หากทำโดยถูกบังคับหรือทำตามกระแสนโยบายไมตั้งใจ
จริงจะไมเกิดผลหรือไมยั่งยืน 

๒) ทำแบบองครวม ตองทำพรอมกันทั้งระบบ ทุกระบบขององคกรโดยใหประสานสอดแทรก
ไปกับการบริหารและการทำงานปกติขององคกร โดยไมแยกออกมาเปนโครงการหรือกิจกรรมเด่ียว ๆ ที่ขาดความ
เชื่อมโยงกับระบบใหญขององคกร 

๓) ทำตามหลักความจริง ตองทำจากสภาพความจริงขององคกร โดยมีการศึกษาปญหาและ
ตนทุนความดีขององคกรใหเปนระบบ แลวลงมือทำตามลำดับข้ัน แกปญหาที่จุดเล็กกอน ทำใหงายไมติดยึดตำรา 
การเรียนรูจากที่อื่นเปนเพียงแนวทางมาปรับใชใหเหมาะกับองคกรของตน 

๔) การมีสวนรวม ตองสรางโอกาสใหทุกคนในองคกรมีสวนรวม เพราะเปาหมายสำคัญของ   
การสงเสริมคุณธรรมคือการทำใหคนมีจิตสำนึกและพฤติกรรมที่สะทอนการมีคุณธรรมมากขึ้นจึงตองใหทุกคน
เปนพลังรวมกันขับเคลื่อน 

๕) ทำความดีเพื ่อความดี ตั้งใจพัฒนาองคกรคุณธรรมเพื ่อสรางองคกรที ่ดี สรางคนดี       
เพ่ือสังคมดี มุงประโยชนสวนรวมโดยไมมีเปาหมายเคลือบแฝงเพื่อประโยชนอ่ืน 

๔. กระบวนการพัฒนาองคกรคุณธรรม ตองดำเนินการตามหลักการทั้ง ๕ ขอ ตาม ๙ ข้ันตอนดังน้ี 
๑) ทำใหทุกคนตกลงใจรวมกัน โดยเฉพาะผู นำองคกรวาตองแสดงเจตนารมณชัดเจน         

วาจะรวมกันสรางองคกรของตนใหเปนองคกรคุณธรรม 
๒) คนหาความจริงขององคกร โดยสำรวจวิเคราะหปญหาดานคุณธรรมขององคกรที่พึงประสงค

และไมพึงประสงคและปญหาที่ตองการแกไขและคนในองคกรวามีอะไรบาง และคนหาตนทุนความดีหรือ
ตนทุนที่เอ้ือตอการแกไขปญหา 

๓) ตั้งเปาหมายการเปลี่ยนแปลงรวมกัน เพื่อคนพบพฤติกรรมที่พึงประสงคและพฤติกรรม   
ที่ไมพึงประสงคหรือ “ปญหาที่อยากแก ความดีที่อยากทำ” แลวใหกำหนดคุณธรรมหลักรวมกันขององคกร   
ทำใหทุกคนเขาใจคุณธรรมเปาหมายที่จะเปลี่ยนแปลงตรงกัน 

๔) กำหนดวิธีการและกลไกในการปฏิบัติงาน จัดใหมีแผนปฏิบัติการ วิธีสำคัญในการ
ดำเนินการและกำหนดผูรบัผดิชอบที่ชัดเจนแตละกิจกรรม รวมถึงแนวทางการทำงานรวมกันของฝายตาง ๆ  ให
มีประสิทธิภาพ และอาจจัดทำขอเปนตกลงของคนในองคกร 

๕) ลงมือปฏิบัติจริงใหเปนวิถีชีวิต การพัฒนาคุณธรรมมีเปาหมายคือการเปลี่ยนแปลงที่คน      
จึงตองลงมือปฏิบัติตามขอตกลงอยางสม่ำเสมอตอเน่ืองจนกลายเปนวิถีในการดำเนินชีวิตและปฏิบัติงาน 

๖) ถอดบทเรียนเพื่อสรางความรูตองจัดใหมีกระบวนการสรุปบทเรียนจากการปฏิบัติของผูมี
สวนไดเสียเพ่ือคนหา เรียนรูเงื่อนไขปจจัย ของความสำเร็จ ปญหาและแนวทางแกไข และสกัดเปนความรูของ
องคกร   มีการจัดระบบการติดตามประเมินผลแบบมีสวนรวมที่มุงเสริมพลังผูปฏิบัติงานมากกวาการวัดตาม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ โดยไมใหความสำคัญกับการเรียนรูและการเปลี่ยนแปลงของคน การจัดการความรูจะ
นำไปสูการพัฒนามาตรฐานองคกรคุณธรรม 

๗) สรางกิจกรรมชื ่นชมยกยอง คุณธรรมเปนเรื ่องนามธรรมเห็นผลการเปลี ่ยนแปลงชา       
จึงตองมีกระบวนการใหกำลังใจ ยกยองเชิดชู ตองทำใหคนเห็นผลสำเร็จที่เกิดขึ้นระหวางการพัฒนาองคกร
คุณธรรม 
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๘) สรางเครือขายคุณธรรม งานที ่ยากตองการพลังของเครือขายในการขับเคลื ่อนตอง
เชื่อมโยงกันเปนเครือขายองคกรคุณธรรมเพื่อใหก าลังใจ ถายทอดความรูพัฒนานโยบายรวมกัน เชนเครือขาย
โรงเรียนคุณธรรม โรงพยาบาลคุณธรรม ทองถ่ินคุณธรรม ธุรกิจคุณธรรมฯ 

๙) ประเมินผลลพัธผลกระทบ ตองมีระบบและกลไกการประเมินเพ่ือใหเหน็ผลลพัธการเปลี่ยนแปลง     
ที่เกิดขึ้นทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ มีความรูที่จะนำไปยกระดับขยายผล หรือรูปญหาอุปสรรคนำไปสูการ
แกไข โดยมีทั้งการประเมินตนเองจากภายในและประเมินจากองคกรภายนอก รวมทั้งเปดเผยผลการประเมิน
แกสมาชิกขององคกรและตอสาธารณะ 

 ๕. คุณธรรมท่ีควรสงเสริมในองคกรคุณธรรม 
การสงเสริมคุณธรรมใหเกิดผลที่ดีตองเลอืกประเด็นคุณธรรมที่สอดคลองกับปญหา และความตองการ

ของคนในแตละองคกร อยางไรก็ตามจากผลการวิจัยท าโพลและประเมินวิเคราะหสถานการคุณธรรมจาก
ประชาชนและผูเก่ียวของแลว คณะกรรมการสงเสริมคุณธรรมแหงชาติไดเลือกคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต 
จิตอาสา เปนคุณธรรมสำคัญที่จะรณรงคใหเกิดขึ้นในสังคมไทยในชวงตนของแผนแมบทสงเสริมคุณธรรม
แหงชาติ 

พอเพียง หมายถึง ความพอเพียงในการดำเนินชีวิตแบบทางสายกลาง มีเหตุมีผลใชความรู  
ในการตัดสินใจอยางรอบคอบ มีความพอประมาณพอดี ไมเบียดเบียนตนเอง สังคม และสิ ่งแวดลอม             
ไมประมาท สรางภูมิคุมกันที่ดี รูเทาทันการเปลี่ยนแปลง 

วินัย หมายถึง การยึดม่ันและรับผิดชอบในหนาที่ของตน ทั้งวินัยตอตนเองในการผลักดันชีวติ    
ใหกาวหนา วินัยตอองคกร สังคม ปฏิบัติตามจริยธรรมจรรยาบรรณและเคารพตอกฎหมาย 

สุจริต หมายถึง ความซื่อตรง ความซื่อสัตยสุจริตยึดมั ่น ยืนหยัดในการรักษาความจริง ความ
ถูกตองความเปนธรรมทั้งปวง นอกจากตนเองจะเปนคนซื่อตรงแลว ตองกลาปฏิเสธการกระทำที่ไมซื่อตรง     
ไมซ่ือสัตยของบุคคลอื่นที่จะทำใหสวนรวมเกิดความเสียหาย 

จิตอาสา หมายถึง การเปนผูที่ใสใจตอสังคมสาธารณะและอาสาลงมือทำอยางใดอยางหนึ่ง   
ที่มิใชหนาที่ของตน ดวยความรัก ความสามัคคี เพื่อประโยชนของผูอื่น ของสังคม ของประเทศชาติโดยมิได
หวังผลตอบแทน ทำความดีเพ่ือความดี เอ้ืออาทรตอคนรวมสังคมทำอยางสม่ำเสมอจนเปนนิสัย 

ทั้งน้ีคุณธรรมแตละดานจะเช่ือมโยงไปสูคุณธรรมดานอื่นๆ การสงเสริมคุณธรรมทั้งสี่ดานน้ี จึงไมเปน    
การบังคับ องคกรควรเลือกสงเสริมคุณธรรมใดที่เหมาะสมกับสถานการณขององคกร 

๖ .ตัวชี้วัดและเกณฑการประเมินองคกรคุณธรรม 
การวัดองคกรคุณธรรมเปนกระบวนการสำคัญ ที ่เนนการใชเครื ่องมือใหแตละองคกรสำรวจ

ความกาวหนา และผลการดำเนินงานนำไปสูการพัฒนาใหดียิ่งขึ้น โดยเปนการวัดเทียบกับตนเองกอนและหลัง
ดำเนินการและเทียบกับมาตรฐานกลางที่กำหนดเพื่อยกระดับองคกรใหดีขึ้น อีกทั้งตองพิจารณาในมิติของ
ความสุขของผูเขารวมการพัฒนาคุณธรรม แมผลการแกปญหายังไมเกิดแกคนทำดีมีมากขึ้นก็คือเปนการลด
ปญหาคุณธรรมไปได 

องคประกอบตัวชี้วัดและเกณฑการประเมินองคกรคุณธรรม อาจแบงเปน ๑๙ ตัวชี้วัด ๓ ระดับ คือ    
ระดับที่ ๑ องคกรสงเสริมคุณธรรม ระดับที่ ๒ องคกรคุณธรรม ระดับที่ ๓ องคกรคุณธรรมตนแบบ ดังนี้ 
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การประเมินองคกร
คุณธรรม 

เกณฑการใหคะแนน รวม
คะแนน 2 1 0 

ประเมินระดับที่ 1 องคกรสงเสริมคุณธรรม (ขอ 1-3) การประเมินกระบวนการพัฒนาองคกร 
1. องคกรมีประกาศ
เจตนารมณรวมกันที่จะ
ขับเคลื่อนหนวยงานใหเปน
องคกรคุณธรรม 

 ผูบริหารและสมาชิก
ในองคกรต้ังแต 
80.00%  ขึ้นไป 
ประกาศเจตนารมณ
รวมกันเปนลายลักษณ
อักษร 

 ผูบริหารและสมาชิก
ในองคกรต้ังแต 50.00-
79.99 % ประกาศ
เจตนารมณรวมกันเปน
ลายลักษณอักษร 

 ผูบริหารและ
สมาชิกในองคกร
รวมกันประกาศ
เจตนารมณเปนลาย
ลักษณอักษร นอย
กวา 50.00 % 

 

2. องคกรมีการกำหนด
คุณธรรมเปาหมายและ
กำหนด “ปญหาทีอ่ยากแก” 
และ “ความดีที่อยากทำ” 
หรือสอดคลองกบั
คุณธรรม 4 ประการ 
พอเพียง วินัย สจุริต     
จิตอาสา 

 ผูบริหารและสมาชิก
ในองคกรต้ังแต 
80.00%  ขึ้นไป รวมกัน
กำหนดคุณธรรม
เปาหมายอยางนอย 3 
เรื่อง 
 
 

 ผูบริหารและสมาชิก
ในองคกรต้ังแต 50.00 -
79.99% รวมกัน
กำหนดคุณธรรม
เปาหมายอยางนอย 2 
เรื่อง 

 ผูบริหารและ
สมาชิกในองคกร
รวมกันกำหนด
คุณธรรมเปาหมาย
นอยกวา 50.00% 

 

3. องคกรมีการจัดทำแผน
สงเสริมคุณธรรมอยางมี
สวนรวมของบุคลากร     
ในองคกรที่สอดคลองกับ
คุณธรรมเปาหมายที่
กำหนด 

 - มีแผนสงเสริม
คุณธรรมขององคกรแบบ
มีสวนรวมจากทุกฝายใน
องคกร 
- มีการมอบหมาย
หนวยงานรับผิดชอบการ
ดำเนินงาน 

- มีแผนสงเสริม
คุณธรรมขององคกรแบบ
มีสวนรวมจากทุกฝายใน
องคกร 
- มีการมอบหมาย
บุคลากรรับผิดชอบการ
ดำเนินงาน 

 ไมมีการจัดทำ
แผนสงเสริมคุณธรรม
ขององคกร 

 

ประเมินระดับที่ 2 องคกรคุณธรรม (ขอ 1-6) การประเมินกระบวนการและการดำเนินงานตามแผน 
4. องคกรมีผลสำเร็จของ
การดำเนินกิจกรรมตาม
แผนสงเสริมคุณธรรมที่
กำหนดไว 

 การดำเนินการตาม
แผนสงเสริมคุณธรรมที่
กำหนดไวมีผลสำเร็จ 
ตั้งแต 60.00% ข้ึนไป
และเปนไปตามเปาหมาย
ของกิจกรรมที่กำหนดไว 

 การดำเนินการตาม
แผนสงเสริมคุณธรรมที่
กำหนดไวมีผลสำเร็จ 
ต้ังแต 40.00-59.99% 
และเปนไปตามเปาหมาย
ของกิจกรรมที่กำหนดไว 

 การดำเนินการ
ตามแผนสงเสริม
คุณธรรมที่กำหนดไว
มีผลสำเร็จนอยกวา 
40.00% 

 

5. องคกรมีการติดตาม
ประเมินผลสำเรจ็ เพ่ือ
ทบทวน ปรับปรุงแผน
สงเสริมคุณธรรมของ
องคกรใหมีคุณภาพและ
บรรลุเปาหมายที่กำหนด 

 - มีการประเมนิและ
รายงานผลสำเร็จของแผน 
- มีการทบทวน ปรับปรงุ
แผนสงเสริมคุณธรรมของ
องคกรที่มีคุณภาพ 
 

 มีการประเมินและ
รายงานผลสำเรจ็ของแผน 
 

 ไมมีการติดตาม
ประเมินผล 

 



36 
 

รายงานผลการประเมินองคกรคุณธรรม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาพระนครศรอียุธยา เขต 1  
 
 

การประเมินองคกร
คุณธรรม 

เกณฑการใหคะแนน รวม
คะแนน 2 1 0 

6. องคกรมีกระบวนการ
ยกยองเชิดชูบุคลากรที่ทำ
ความดีจนเปนแบบอยางได 
และหรือหนวยงานที่มี
โครงการดีเดนในการ
สงเสริมคุณธรรมเปาหมาย
ตามแผนสงเสริมคุณธรรม
ที่กำหนดไว 

 - มีการประกาศยก
ยองเชิดชูบุคลากรที่ทำ
ความดีจนเปน
แบบอยางได 
- มีการประกาศยกยอง
เชิดชูหนวยงานภายใน
หรือภายนอกที่มีการ
สงเสริมคุณธรรม
เปาหมายจนเปน
แบบอยาง 
 

 มีการประกาศ ยก
ยองเชิดชูบุคลากรที่ทำ
ความดีจนเปนแบบอยาง
ได 
 

 ไมมีการประกาศ
ยกยองเชิดชูบุคลากร
ที่ทำความดี 

 

ประเมินระดับที่ 3 องคกรคุณธรรมตนแบบ (ขอ 1-9) การประเมินกระบวนการการดำเนินงานตามแผนและ
พฤติกรรมท่ีเปล่ียนแปลง 
7. องคกรมีผลสำเร็จของ
การดำเนินกิจกรรมตาม
แผนสงเสริมคุณธรรม ที่
กำหนดไวเพ่ิมมากข้ึนและ
พฤติกรรมของคนในองคกร
เกิดการเปลี่ยนแปลง 

 - มีผลสำเร็จของการ
ดำเนินกิจกรรมตามแผน
สงเสริมคุณธรรมที่
กำหนดไว ต้ังแต 
80.00% ข้ึนไป และ
เปนไปตามเปาหมายของ
กิจกรรมที่กำหนดไว 
- คนในองคกรมี
พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลง
ในทางที่ดีข้ึนตาม
คุณธรรมเปาหมายที่
กำหนด 
 

 - มีผลสำเร็จของการ
ดำเนินกิจกรรมตามแผน
สงเสริมคุณธรรมที่
กำหนดไว ต้ังแต 
70.00-79.99%และ
เปนไปตามเปาหมายของ
กิจกรรมที่กำหนดไว 
 

 การดำเนิน
กิจกรรมตามแผน
สงเสริมคุณธรรมที่
กำหนดไว มีผลสำเร็จ
นอยกวา 70.00% 

 

8. องคกรมีการจัดกิจกรรม
ใน 3 มิติ ไดแก การยึดมั่น
ในหลักธรรมทางศาสนา         
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และวิถีวัฒนธรรม
ที่เพ่ิมเติม จากแผนสงเสริม
คุณธรรมที่กำหนดไว 
 
 

 มีการจัดกิจกรรม 
ครบทั้ง 3 มิต ิ

 มีการจัดกิจกรรม 
จำนวน 2 มิติ 

 มีการจัดกิจกรรม
นอยกวา 2 มิติ 

 



37 
 

รายงานผลการประเมินองคกรคุณธรรม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาพระนครศรอียุธยา เขต 1  
 
 

การประเมินองคกร
คุณธรรม 

เกณฑการใหคะแนน รวม
คะแนน 2 1 0 

9. องคกรมีองคความรูจาก
การดำเนินงานองคกร
คุณธรรมเพ่ือเผยแพร และ
สามารถเปนแหลงเรียนรู
ถายทอด ขยายผลไปสู
องคกรอื่น ๆ ได 

 องคกรมีองคความรู
จากการเปนองคกร
คุณธรรมตนแบบที่
สามารถใหหนวยงาน   
อื่น ๆ   เขามาศึกษาดูงาน 
หรือไปเผยแพรผลงานให
หนวยงานอ่ืน ๆ ไมนอย
กวา 5 คร้ังตอป 

 องคกรมีองคความรู
จากการเปนองคกร
คุณธรรมตนแบบที่
สามารถใหหนวยงานอ่ืน 
 ๆเขามาศึกษาดูงาน หรือ

ไปเผยแพรผลงานให
หนวยงานอื่น ๆ  ไมนอย
กวา 3 ครั้งตอป 

 องคกรไมไดให
หนวยงานอ่ืนเขามา
ศึกษาดูงาน หรือไป
เผยแพรผลงานให
หนวยงานอ่ืน ๆ  

 

รวมคะแนน  
 
เกณฑการประเมินผลคะแนนและระดับ ดังน้ี 

ระดับที่ ๑ องคกรสงเสริมคุณธรรม เกณฑการประเมิน ตองมีการดำเนินงานทุกขอ (ระดับที่ ๑)  
คะแนนรวม ไมนอยกวา ๓ คะแนน (ผานระดับที่ ๑)  

ระดับท่ี ๒ องคกรคุณธรรม เกณฑการประเมิน ตองมีการดำเนินงานทุกขอในระดับที่ ๑ และระดับที่ ๒ 
คะแนนรวมไมนอยกวา ๖ คะแนน (ผานระดับที่ ๒) 

ระดับที่ ๓ องคกรคุณธรรมตนแบบ เกณฑการประเมิน ตองมีการดำเนินงานทุกขอในระดับที่ ๑ 
ระดับที่ ๒ และระดับที่ ๓ คะแนนรวมไมนอยกวา ๙ คะแนน ( ผานระดับที่ ๓)  

ทั้งนี้ แตละองคกรสามารถปรับเพิ่มหัวขอหลักเกณฑการใหคะแนนเพื่อการประเมินองคกรที่สอดคลองกับ
บทบาท ภารกิจขององคกรตามความเหมาะสม เพื่อใชใหเกิดประโยชนในการปฏิบัติงาน และการประเมินผล
การดำเนินงานที่มีธรรมาภิบาล 

๗. ประโยชนจากการพัฒนาองคกรคุณธรรม 
การพัฒนาองคกรใหเปนองคกรคุณธรรมจะกอใหเกิดประโยชนมากมายหลายระดับ ดังน้ี 

ระดับบุคคลและครอบครัว เมื่อสมาชิกขององคกรมีคุณธรรมเปนฐานในการดำเนินชีวิตมาก
ขึ้นยอมสงผลดีตอคนนั้นเปนคนดี ความสัมพันธและการยอมรับจากคนอื่นมากขึ้น ทำงานไดมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น ทำใหคุณภาพชีวิตที่ดี เปนคนเกง คนดี มีความสุข และสงผลตอครอบครัวดีขึ้นเปนครอบครัวอบอุน 
เขมแข็ง 

ระดับองคกร เม่ือองคกรมีการบริหารที่มีคุณธรรมและธรรมาภิบาล มีสมาชิกที่มีคุณธรรมจะ
ทำใหองคกรมีภาพลักษณที่ดีในสังคม เปนตนทุนหรือคุณคาเพ่ิมในการดำเนินกิจการ คุณภาพการทำงานของ
สมาชิกดีขึ้นทำใหประสิทธิผลขององคกรเพ่ิมขึ้น ตนทุนนอยลง เพิ่มความสามารถในการแขงขัน 

ระดับชาติประเทศมีองคกรคุณธรรม ที่มีบทบาทและความสามารถในการสรางคนดีใหกับ
สังคมมากข้ึน ประชาชนสวนใหญทุกชวงวัยไดรับการปลูกฝงสงเสริมคุณธรรม ทำใหอยูรวมกันอยางสมานฉันท
สันติสุขเปนสังคมคุณธรรม และยังเพ่ิมความสามารถในการแขงขันของประเทศเพ่ิมข้ึน 

ระดับนานาชาติ ประเทศไทยจะมีภาพลักษณที่ดีและเกิดความรวมมือในการพัฒนาดาน   
ตาง ๆ กับนานาชาติเพิ่มขึ้น 
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๘. บทบาทขององคกรคุณธรรม 
แมหัวใจความสำเร็จของการพัฒนาองคกรคุณธรรมคือ “การระเบิดจากขางใน” ของแตละ

องคกร แตการมีองคกรภายนอกเขาไปชวยสงเสริมสนับสนุนการพัฒนาดานคุณธรรม เปนเรื่องที่ดี จะชวยให
เกิดผลดี และขยายผลกวางขวาง ควรมีบทบาทการเปนผูสนับสนุนมากกวาการสั่งการหรือไปทำแทน โดย
บทบาทขององคกรผูสงเสริมที่สำคัญมีดังนี้  

๑) สนับสนุนขอมูลองคความรูและการจัดการความรูและการเรียนรู 
๒) สนับสนุนการเช่ือมโยงประสานงานขององคกรทีเ่กี่ยวของและการสรางเครือขายความรวมมือ 
๓) สนับสนุนกำลังใจการช่ืนชมยกยอง การใหรางวัล 
๔) สนับสนุนงบประมาณและเอ้ืออำนวยการดำเนินงาน 
๕) สนับสนุนการพัฒนานโยบายและการแกปญหาของระบบราชการเพ่ือใหเอื้อตอการพัฒนา

องคกรคุณธรรม 
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สวนที่ 3 

แผนดำเนินการขับเคลื่อนองคกรคุณธรรม 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ไดจัดทำแผนการขับเคลื่อน

องคกรคุณธรรม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานใหเกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลอยางมีธรรมาภิบาล เกิดความโปรงใส และมีความรับผิดชอบตอสังคม ตลอดจนมีการพฒันา           
ดานคุณธรรม จริยธรรม โดยยึดหลักของศาสนาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง และวิถีวัฒนธรรมอัน
ดีงาม นำไปสูการเปนองคกรคุณธรรม ทั้งนี้ บุคลากรทุกคนในองคกรไดรวมกันออกแบบการขับเคลื่อนการ
สงเสริมคุณธรรมองคกรไปในทิศทางเดียวกัน ผานคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนแมบทและแผนปฏิบัติ
การสงเสริมคุณธรรมองคกร เพ่ือรวมกันขับเคลื่อนการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมองคกรใหมีระบบคุณธรรมที่
เขมแข็ง ภายใตคุณธรรมที่พึงประสงค 4 ประการ “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา 

ดังนั ้น เพื ่อใหการดําเนินการขับเคลื่อนองคกรคุณธรรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1  โดยมุงปลูกฝงระเบียบวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม คานิยมที่พึงประสงค สงเสริมใหคนในองคกรใหมีคุณธรรม และเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งจาก
ภายใน ใหคุณธรรมนำการพัฒนา ทำใหสังคมไทยมีความม่ันคง มั่งคั่ง และยั่งยืน และเปนสังคมแหงคุณธรรม 
บรรลุผลสำเร็จตามเปาหมายและเกิดความตอเน่ือง จึงไดจัดทำแผนดำเนินการขับเคลื่อนองคกรคุณธรรม ดังน้ี 

โครงการ  พัฒนาสำนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1  
สูองคกรคุณธรรมตนแบบ ปงบประมาณ 2565 

ภายใตแผนงาน   พ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
สนองกลยุทธที่ 3 พัฒนาคุณภาพผู เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาและเสริมสราง

ศักยภาพทรัพยากรมนุษย  
หนวยงานที่รบัผิดชอบ  กลุมนเิทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผูรับผิดชอบโครงการ  นางสมลักษณ รูแผน ตำแหนง ศึกษานิเทศก ชำนาญการพิเศษ 

นางพันทิพย ผาก่ำ ตำแหนง ศึกษานิเทศก ชำนาญการ 
ลักษณะโครงการ   (    ) โครงการตอเนื่อง  ( / ) โครงการใหม 
    (    ) โครงการที่ใชงบประมาณ ( / ) โครงการที่ไมใชงบประมาณ
.............................................................................................................................................................................. 

แผนระดับท่ี 1  
1. ความสอดคลองกับเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ  
 (  /  ) เปาหมายท่ี 3 พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกชวงวัยใหเปนคนดี เกง และมีคุณภาพ 
 อธิบายความสอดคลอง  
 โครงการพัฒนาสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสูองคกรคุณธรรมตนแบบ ปงบประมาณ 2565 เปนการ
ดำเนินงานเพื ่อขับเคลื ่อนองคกรใหเปนองคกรคุณธรรมตนแบบ สงเสริมใหบุคลากรในองคกรเปนคนดี           
มีศีลธรรม มีคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งจะสงผลใหบุคลากรในองคกรมีความสุขความเจรญิ มีคนดีในองคกร มีเพื่อน
รวมงานที่พ่ึงพาได รักใครกลมเกลยีวสามคัคี ทุกคนอยูรวมกันอยางมีความสขุในการทำงานดวยกระบวนการพัฒนา
องคกรคุณธรรมผานตัวชี้วัดองคกรคุณธรรม จัดกิจกรรมเพาะบมคนดี ซ่ึงเปนกิจกรรมที่คนปฏิบัติคิด ตัดสินใจ
เลือก และลงมือปฏิบัติสูองคกรของคนดีเปยมคุณธรรม  
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2. ความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ  
 1) ยุทธศาสตรชาติที่เก่ียวของโดยตรง ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
     (1) เปาหมาย คนไทยเปนคนดี คนเกง มีคุณภาพ พรอมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 
     (2) การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ  

สงเสริมการสรางคุณงามความดีใหเกิดขึ้นในองคกร และสามารถเปนตนแบบใหแกองคกรอื่น ๆ 
ได เนนกระบวนการมีสวนรวมผานกิจกรรมสงเสริมความดี ในการปฏิบัติจริงของบุคลากรในองคกร โดยมีการ
ประกาศเจตนารมณรวมกันที่จะขับเคลื่อนหนวยงานใหเปนองคกรคุณธรรม กำหนดคุณธรรมเปาหมายที่
สอดคลองกับหลักคุณธรรม 4 ประการ ไดแก พอเพียง วินัย สุจริต และจิตอาสา มีกระบวนการยกยองเชดิชู
บุคลากรที่ทำความดีจนเปนแบบอยางได  
1. ความสอดคลองกับแผนปฏิรูปประเทศดานที่เก่ียวของโดยตรง   
 1) แผนปฏิรูปประเทศดานการศึกษา 
 2) แนวทางการดำเนินงาน  

องคกรคุณธรรมตนแบบ เปนเรื่องที่บุคลากรที่เกี่ยวของภายในองคกรตองรวมกันวางแผนรวมกัน
ดำเนินงาน เปดโอกาสให ชุมชน และผูที่มีสวนเกี่ยวของจากทุกภาคสวนทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยสราง   
การมีสวนรวม สรางเครือขายในการขับเคลื่อนนโยบายสูการปฏิบัติผานแผนงาน/โครงการ/โครงงาน/กิจกรรม
รูปแบบตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอกองคกร เพ่ือนำไปสูการพัฒนาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่พึงประสงคให
เพิ่มขึ้น และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคใหลดลง สรางและพัฒนาใหมีองคความรู/นวัตกรรมการ
สรางเสริมคุณธรรม จริยธรรมอยางตอเน่ืองและเปนระบบ รวมกันตรวจสอบ นิเทศ ติดตาม จากทั้งภายในโดย
ผูบริหาร และผูที่เก่ียวของ และหนวยงานอื่นที่เก่ียวของ 
           สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ไดดำเนินการขับเคลื่อน           
เพื่อขับเคลื่อนองคกรใหเปนองคกรคุณธรรมตนแบบ สงเสริมใหบุคลากรในองคกรเปนคนดี มีศีลธรรม มี
คุณธรรมจริยธรรม ทุกคนอยูรวมกันอยางมีความสุขและสนุกในการทำงาน สงผลใหองคกรมีคุณคา นาอยูนา
ทำงาน และเกิดประสิทธิภาพ 

2. แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู   

3. ความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12  
             ยุทธศาสตรที่ ๑ : การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

แผนระดับท่ี 3 (ตามมติ ครม. วันที่ 4 ธันวาคม 2560) 
 1) แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (2563 – 2565) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 2) แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล   
(  /  ) นโยบายการลดความเหลื่อมของสังคม และการสรางโอกาสการเขาถึงบริการของรัฐ 
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รายละเอียดโครงการ 
1. หลักการและเหตผุล 

คุณธรรมหรือสภาพคุณงามความดีที่อยูในจิตใจหลายคนและนำสูการประพฤติปฏิบัติที่ถูกตองดีงาม 
เปนคุณคาและปจจัยสำคัญของการสรางความม่ันคงผาสุกของประเทศชาติและคนในองคกร สังคมใดผูนำและ
คนในองคกรมีคุณธรรม สังคมนั้นจะเขมแข็ง คนในองคกรอยูเย็นเปนสุขรวมกัน หากสังคมใดผูนำและคนใน
องคกรขาดซ่ึงคุณธรรม สังคมน่ันยอมจะออนแอและอาจถึงขั้นลมสลายได 

การพัฒนาชุมชน สังคนและประเทศใหถึงความ “มั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน” ไดน้ัน จะตองไมติดกับดักของ
ความพอใจกับตัวชี้วัดความเติมโตทางเศรษฐกิจ ความกาวหนาทางเทคโนโลยีและความสะดวกสบายทางวัตถุ
เทานั้น หากแตตองไปใหถึงเปาหมายที่แทจริงของการพัฒนา คือ ตองใหเกิด “สังคมสันติสุข คนในองคกรอยู
เย็นเปนสุขรวมกัน” หมายถึง คนในองคกรไดร ับผลของการพัฒนาอยางเปนธรรม เปนบุคลากรที ่มี
ความสามารถ และความดี เปนพลังขับเคลื่อนใหองคกรเจริญและนาอยู เกิดเปนองคกรคุณธรรม ดังน้ัน การ
พัฒนาบุคลากรในองคกรจึงตองใหความสำคัญกับการพัฒนา “คน” การพัฒนาคนที่สมดุลจะตองใหคนมีทั้ง
ความดี ความสามารถและความสุข 
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ไดตระหนักถึง
ความสำคัญวาการพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเปนองคกรคุณธรรมตนแบบ เปนกิจกรรมที่ดี ตองทำ
ทันที ตองทำพรอมกัน ตองทำทั้งหมด และเพื่อเปนการสืบสานศาสตรพระราชา และสนองพระราชกระแส
รับสั่งของพระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ และพระบรมราโชวาทดานการศึกษาของสมเด็จ
พระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร จึงจัดทำโครงการพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสู
องคกรคุณธรรมตนแบบ ปงบประมาณ 2565 ขึ้น เพราะหากคนในองคกรมีทัศนคติที่ดี คิดดี และประพฤติ
ปฏิบัติดีที่สะทอนการมีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมที่ดี ยอมสงผลใหองคกรมีคุณคา นาอยู นาทำงาน และ
เกิดประสิทธิภาพของงาน การขับเคลื ่อนในการบมเพาะคนดีในที่ทำงานดวยกระบวนการพัฒนาองคกร
คุณธรรมผานตัวชี้วัดองคกรคุณธรรม โดยจัดกิจกรรมบมเพาะคนดี ซึ่งเปนกิจกรรมที่คนปฏิบัติคิด ตัดสินใจ
เลือก และลงมือปฏิบัติสูองคกรของคนดีเปยมดวยคุณธรรมที่เปนตนแบบแกองคกรอ่ืน ๆ ได  

2. วัตถุประสงค 
 2.1 เพื่อสรางความรู ความเขาใจใหแกบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ในการดำเนินงานองคกรคุณธรรมตนแบบ 
 2.2 เพื่อสงเสริมคุณธรรมใหเกิดขึ้นในองคกร แสดงเจตนารมณและมุงมั่นที่จะสงเสริมคุณธรรม       
ในองคกร และเปนสวนหนึ่งของการสรางสังคมคุณธรรม 
 2.3 เพ่ือจัดทำคุณธรรมอัตลักษณขององคกร กำหนดคุณธรรมเปาหมาย พฤติกรรมบงชี้เชิงบวกของ
บุคลากรในองคกร 
 2.4 เพ่ือรณรงคและสนับสนุนบุคลากรในองคกรใหรวมกันทำความดี “ปญหาที่อยากแก ความดีที่อยากทำ” 
ในองคกร 

3. ผลผลิต ผลลัพธ และดัชนีช้ีวัดความสำเร็จ 
 3.1 เปาหมายเชิงผลผลิต (Output)  
          1) บุคลากรทุกคนในสังกัดมีความรู ความเขาใจในการดำเนินงานองคกรคุณธรรมตนแบบ 
          2) บุคลากรทุกคนในสังกัดมุงม่ันที่จะสงเสริมคุณธรรมในองคกร และเปนสวนหน่ึงของการสราง
สังคมคุณธรรม  
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3.2 เปาหมายเชิงผลลัพธ (Outcome)  
          บุคลากรทุกคนในสังกัด มีความตระหนัก รู เขาใจ และคิดอยางมีเหตุผล ซึมซับคุณคา           
แหงคุณธรรมความดีอยางเปนธรรมชาติ สรางความรูสึกผิดชอบช่ัวดี ภูมิใจในการทำความดี และรวมกันสราง
เครือขายชุมชนองคกรแหงคุณธรรม ดวยการขอความรวมมือจากหนวยงาน และองคกรที่ทำงานดานคุณธรรม
อยางเปนรูปธรรมชัดเจน ตอเน่ือง และยั่งยืน 

4. ดัชนีช้ีวัดความสำเร็จ (KPIs)  
 4.1 เชิงปริมาณ 
         1) บุคลาการทุกคนในสังกัดทุกแหงมีความรูความเขาใจในการดำเนินงานองคกรคุณธรรมตนแบบ 
         2) บุคลาการทุกคนในสังกัดสามารถดำเนินงานตามแนวทางองคกรคุณธรรมตนแบบ 
 4.2 เชิงคุณภาพ 
         ผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนทุกคนมีความตระหนัก รูเขาใจ และคิดอยาง    
มีเหตุผล ซึมซับคุณคาแหงคุณธรรมความดีอยางเปนธรรมชาติ สรางความรูสึกผิดชอบชั่วดี ภูมิใจในการทำ
ความดี และรวมกันสรางเครือขายชุมชนองคกรแหงคุณธรรม ดวยการขอความรวมมือจากหนวยงาน และ
องคกรที่ทำงานดานคุณธรรมอยางเปนรูปธรรมชัดเจน ตอเน่ือง และยั่งยืน 

5. กลุมเปาหมายผูไดรับประโยชน 
 5.1 โรงเรียนในสังกัด จำนวน 176 โรงเรียน 
 5.2 นักเรียนในสังกัด  
 5.3 ผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด 

6. การวิเคราะหความเส่ียงของโครงการ 
 6.1 ปจจัยความเสี่ยง  
          1) การแพรระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 
          2) งบประมาณการดำเนินงาน 
 6.2 แนวทางการบริหารความเส่ียง 
          1) การปฏิบัติตามมาตรการปองกันการแพรระบาดอยางเครงครัด 
          2) รูปแบบการดำเนินงานสามารถปรับใหทันตอสถานการณปจจุบัน โดยเลือกรูปแบบการ
ดำเนินงานที่หลากหลาย และเหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน 

7. พ้ืนท่ีดำเนินการ บุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 

8. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 8.1 บุคลากรในสังกัดเปนผูมีความตระหนัก รูเขาใจ และคิดอยางมีเหตุผล ซึมซับคุณคาแหงคุณธรรม
ความดี 
 8.2 องคกรและบุคลากรในองคกรมีองคความรูจากการดำเนินงานองคกรคุณธรรมที่เปนตนแบบ       
แกองคกรอ่ืน ๆ ได 

9. ระยะเวลาดำเนินโครงการ  ( มกราคม 2565 – กันยายน 2565) 
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10. แนวทางการดำเนินการ 

 ท่ี    รายละเอียดกิจกรรม/ข้ันตอน/ 
             วิธีดำเนินการ 

 รายละเอียด      
 งบประมาณ 

  ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปงบประมาณ 2565 

 รวมเงิน  
 (บาท) 

ผูรับผิดชอบ 
 

Q1 Q2 Q3 Q4 

 1 ศึกษา วิเคราะหขอมูลแนวทางการ 
ดำเนินงานองคกรคุณธรรมตนแบบ 
หลักการในการขับเคลื่อน 
องคกรคุณธรรมระดับคุณธรรมตนแบบ 

-     /   นางพันทิพย  
ผาก่ำ 

 2 ประชุมคณะกรรมการทีมขับเคลือ่น 
ทางการดำเนินงานองคกร 
คุณธรรมตนแบบ 

     /   นางพันทิพย  
ผาก่ำ 

 3 แตงต้ังคณะกรรมการดำเนินการ 
องคกรคุณธรรมตนแบบ 

       /   นางพันทิพย  
ผาก่ำ 

 4 ประชุมช้ีแจงผูรับผิดชอบ        /   นางพันทิพย  
ผาก่ำ 

 5 กำหนดเปาหมายคุณธรรม       /   บุคลากร 
สพป.อย.1 

 6 ดำเนินการขับเคลือ่นกิจกรรมบงเพาะคนดี 
ของบุคลากรในสังกัด 

     /   บุคลากร 
สพป.อย.1 

 7 รายงานผลการดำเนินงาน       /  บุคลากร 
สพป.อย.1 

 8 เปนแหลงเรียนรูและถายทอดขยายผล 
ไปสูองคกรอ่ืน 

      /  บุคลากร 
สพป.อย.1 

รวมเงินท้ังส้ิน       ไมใชงบประมาณ 

11. แผนการใชจายงบประมาณรายไตรมาส 

ไตรมาส 1 
(ต.ค. – ธ.ค. 2564) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค. - มี.ค. 2565) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย. - มิ.ย. 2565) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค. - ก.ย. 2565) 

- - - - 
รวมเงินท้ังส้ิน - บาท  
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รายงานผลการประเมินองคกรคุณธรรม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาพระนครศรอียุธยา เขต 1  
 
 

12. การวัดผลและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการวัดผลและประเมินผล เคร่ืองมือที่ใชวัดผลและประเมินผล 
1. รอยละ 80 ของบุคลากรมีความรู
ความเขาใจในกระบวนการพัฒนา
องคกรคุณธรรม 

แบบประเมิน - แบบประเมิน 
 

2. รอยละ 100 ของบุคลากรมี
คุณธรรม จริยธรรมเปนคนดีของ
บานเมืองและมีคุณลักษณะตาม
คุณธรรมขององคกรคุณธรรม 

แบบประเมิน - แบบประเมิน 
 

 
 
 

ลงชื่อ..................................................................ผูเสนอโครงการ 
                    (นางพันทิพย ผาก่ำ) 
               ศึกษานิเทศก ชำนาญการ 

ลงชื่อ...................................................................ผูเห็นชอบโครงการ 
                    (นางสมลักษณ รูแผน) 

      ผูอำนวยการกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

ลงชื่อ...................................................................ผูเห็นชอบโครงการ 
             (นางสาวรัชดา ทองสุข) 

         รองผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 

ลงชื่อ...................................................................ผูอนุมัติโครงการ 
                   (นางกลัยา มาลัย) 

ผูอำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 
 
 

 
 
 

 



 

45 
แผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรมของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 

ประจำปงบประมาณ 2565 

ชื่อหนวยงาน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรอียุธยา เขต 1 

จำนวนบุคลากร  68 คน 

จำนวนโครงการ/กิจกรรมท่ีดำเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 จำนวน  9  โครงการ 

เปาหมายการดำเนนิการในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับจากการดำเนินการในโครงการ/กิจกรรมตาง ๆ ตามแผนปฏิบัติการของหนวยงาน 

  1. บุคลากรและกลุมเปาหมายของสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 มีความตระหนัก รบัรู และใหความสำคัญถึง
การมีคุณธรรม จริยธรรม โดยเฉพาะการมีความพอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา ในการทำงานและการดำเนินชีวิตมากย่ิงข้ึน และรวมกันขับเคลือ่นองคกรเปน
องคกรคุณธรรมตามแผนแมบทสงเสรมิคุณธรรมแหงชาติ 

 2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 สามารถกระตุนวางรากฐานของบุคลากรใหมจีิตสำนึกที่ดี รกัษามาตรฐาน  
ทางคุณธรรม จริยธรรม และรวมสงเสริมและขยายผลการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมใหหนวยงานและหนวยงานอื่น 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

46 
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมท่ีจะดำเนนิการในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงคของโครงการ/

กิจกรรม 
เปาหมาย งบประมาณ 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค. 64) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค. 65) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.65) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย. 65) 

1 โครงการพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 สูองคกร
คุณธรรมตนแบบ 

1. เพื่อสรางความรู ความเขาใจ
ใหแกบุคลากรในสังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ในการ
ดำเนินงานองคกรคุณธรรมตนแบบ 

2. เพื่อสงเสริมคุณธรรมใหเกิดขึ้น
ในองคกร แสดงเจตนารมณและ
มุงม่ันที่จะสงเสริมคุณธรรมใน
องคกร และเปนสวนหน่ึงของการ
สรางสังคมคุณธรรม 

3. เพื่อจัดทำคุณธรรมอัตลักษณ
ขององคกร กำหนดคุณธรรม
เปาหมาย พฤติกรรมบงช้ีเชิงบวก
ของบุคลากรในองคกร 

4. เพื่อรณรงคและสนับสนุน
บุคลากรในองคกรใหรวมกันทำ
ความดี “ปญหาที่อยากแก ความดี
ที่อยากทำ” ในองคกร 

เชิงปริมาณ 

1. บุคลาการทุกคนใน
สังกัดทุกแหงมีความรู
ความเขาใจในการ
ดำเนินงานองคกร
คุณธรรมตนแบบ 

2. บุคลาการทุกคนใน
สังกัดสามารถ
ดำเนินงานตามแนวทาง
องคกรคุณธรรมตนแบบ 

เชิงคุณภาพ 

ผูบริหาร ครู บุคลากร
ทางการศึกษา และ
นักเรียนทุกคนมีความ
ตระหนัก รูเขาใจ และ
คิดอยางมีเหตุผล ซึมซับ
คุณคาแหงคุณธรรม
ความดีอยางเปน
ธรรมชาติ สราง
ความรูสึกผิดชอบช่ัวดี 
ภูมิใจในการทำความดี 
และรวมกันสราง

ไมใช
งบประมาณ 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงคของโครงการ/

กิจกรรม 
เปาหมาย งบประมาณ 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค. 64) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค. 65) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.65) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย. 65) 

เครือขายชุมชนองคกร
แหงคุณธรรม ดวยการ
ขอความรวมมือจาก
หนวยงาน และองคกรที่
ทำงานดานคุณธรรม
อยางเปนรูปธรรม
ชัดเจน ตอเน่ืองและ
ยั่งยืน 

2 โครงการ เสริมสรางคุณธรรม 
จริยธรรม และธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา 

1. เพื่อปลูกฝงใหบุคลากรของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามี
พฤติกรรมรวมตานการทุจริตใน   
วงกวาง ทั้งในระดับ สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ และ
ชุมชน 

2. เพื่อยกระดับธรรมาภิบาลในการ
บริหารการจัดการของสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  
พระนครศรีอยุธยา เขต ๑    

3. เพื่อพัฒนาระบบการทำงาน/
การใหบริการของบุคลากร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา 

เชิงปริมาณ    

1. เสริมสราง ความรู
ความเขาใจ คานิยม 
และการปฏิบัติงานตาม
ภารกิจหลักโดยใชหลัก    
ธรรมาภิบาลใหบุคลากร
สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต ๑                                                                                                                 

2. บุคลากรสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต ๑                                         
รับการประเมินจาก สพฐ. 

 

150,๐๐๐     
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงคของโครงการ/

กิจกรรม 
เปาหมาย งบประมาณ 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค. 64) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค. 65) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.65) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย. 65) 

เขต ๑ ใหมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล   

เชิงคุณภาพ 

1. บุคลากรสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต ๑                                                                                                        
มีความรูความเขาใจ 
คานิยม และการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจ
หลักโดยใชหลัธรรมาภิบาล  

2. บุคลากรสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต ๑                                                                                               
รับการประเมินไดอยาง
มีประสิทธิภาพ           

3. โครงการสงเสริม สนับสนุน เทิดทูน
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 

 กิจกรรมรัฐพิธีวันสำคัญของชาติ 
ศานสนา พระมหากษัตริย  

 กิจกรรมแตงกายดวยผาไทย ผา
พื้นเมือง 

1. เพื่อสงเสริมสนับสนุน         
ปลูกจิตสำนึกใหผูบริหาร ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา เทิดทูนไว
ซ่ึงสถาบันชาติ ศาสนาและสถาบัน
พระมหากษัตริยใหคงอยูสืบไป 

2. เพื่อสงเสริมสนับสนุนให
ผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการ 
ดำรงไวซ่ึงวัฒนธรรม ประเพณีที่ดี
งาม     ความเปนเอกลักษณประจำ

เชิงปริมาณ 

1. สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา    
เขต 1 จัดกิจกรรม
เทิดทูนสถาบันชาติ 
จำนวน ๑๓ วัน สถาบัน
ศาสนา จำนวน ๔ วัน 
และสถาบัน

ไมใช
งบประมาณ 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงคของโครงการ/

กิจกรรม 
เปาหมาย งบประมาณ 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค. 64) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค. 65) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.65) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย. 65) 

ชาติดานการแตงการและการมีจิต
อาสาพัฒนาทองถิ่น 

พระมหากษัตริย จำนวน 
๑๔ วัน และจัดกิจกรรม
จิตอาสารวมกับจังหวัด 
และวันสำคัญของ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
๓ วัน 

2. ผูบริหาร ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 
๑ รอยละ ๘๐ รวมแตง
กายดวยผาไทย        
ผาพื้นเมือง ตลอดเดือน
ธันวาคม และทุกวัน
อังคารและวันพฤหัสบด ี 

เชิงคุณภาพ 

1. ผูบริหาร ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา 
สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา    
เขต ๑ เกิดความรัก 
ความหวงแหน ความ
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงคของโครงการ/

กิจกรรม 
เปาหมาย งบประมาณ 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค. 64) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค. 65) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.65) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย. 65) 

ตระหนักและสำนึกใน
พระมหากรุณาธิคุณและ
เทิดทูนไวซ่ึงสถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย
ใหคงอยูสืบไป 

2. ผูบริหาร ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
รวมอนุรักษและสงเสริม
สนับสนุนการแตงกาย
ดวยผาไทย ผาทองถิ่น 
เกิดความภาคภูมิใจและ
สรางรายไดใหกับชุมชน 

4. โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ในองคกร ประจำป 2565 

 กิจกรรมปฏิบตัิธรรม ถือศีล น่ังสมาธิ 

 กิจกรรมทำบุญตักบาตร ถวาย
สังฆทาน ไหวพระ รับศีล 

 กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน 

๑. เพื่อสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ในการปฏิบัติงานใหกับบุคลากรใน
องคกร 

2. เพื่อปลูกฝงจิตสำนึกและคานิยม
ของบุคลากรใหยึดม่ันในความ
ซ่ือสัตยสุจริต   

3. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน และพัฒนาคุณภาพชีวิต
และสรางแรงจูงใจในการทำงาน
ใหกับบุคลากรใหมีคุณลักษณะเปน

เชิงปริมาณ 

บุคลากรสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา    
เขต ๑ รอยละ 100    
มีจิตสำนึก คานิยม และ
วัฒนธรรม เรื่องความ
ซ่ือสัตย สุจริต มุงม่ัน 
ทำงานอยางมี
ประสิทธิภาพ 

ไมใช
งบประมาณ 

    



 

51 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงคของโครงการ/

กิจกรรม 
เปาหมาย งบประมาณ 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค. 64) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค. 65) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.65) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย. 65) 

ขาราชการยุคใหมที่มีคุณธรรม 
จริยธรรม 

4. เพื่อเสริมสรางภาพลักษณที่ดี
ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
เขต ๑ ใหมีความโปรงใสและเปน
ธรรม 

เชิงคุณภาพ 

บุคลากรสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา    
เขต ๑ มีความสามัคคี 
สามารถเปนผูพัฒนา
ตนเอง พัฒนาทีมงาน 
และนำไปสูการพัฒนา
องคกร โดยใชหลัก
คุณธรรม จริยธรรม
หลักธรรมทางศาสนา
เปนเข็มทิศนำชีวิตได
อยางเหมาะสม 

5. โครงการสงเสริมการเรียนรูตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 

1. เพื่อใหบุคลากรไดรับความรู
เก่ียวกับหลักการเศรษฐกิจพอเพียง 

2. เพื่อใหบุคลากรไดนำเอาความรู
ที่ไดรับมาขยายผลตอและใช
ประโยชนองคกร  

3. เพื่อใหบุคลากรมีขวัญและ
กำลังใจที่ดีและมีความพรอมตอการ
ปฏิบัติหนาที่ 

เชิงปริมาณ 

1. รอยละของบุคลากร
ในสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 

2. บุคลากรในสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 
ไดรับความรูเก่ียวกับ

1,300   - - 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงคของโครงการ/

กิจกรรม 
เปาหมาย งบประมาณ 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค. 64) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค. 65) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.65) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย. 65) 

หลักการเศรษฐกิจ
พอเพียง และสามารถ
นำมาปรับใชได 

เชิงคุณภาพ 

บุคลากรในสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 
มีความรูเก่ียวกับ
หลักการเศรษฐกิจ
พอเพียง และสามารถ
นำมาปรับใชไดกับ
ตนเองและองคกรอยาง
มีคุณภาพ 

6. โครงการสงเสริมประวัติศาตรและ
ความเปนอยุธยา 

1. เพื่อสงเสริมใหผูรวมกิจกรรมมี
ความรู ความเขาใจในความเปนมา
และประวัติศาสตรของไทย 

ทักษะเก่ียวกับอาชีพและรูรักษภูมิ
ปญญาทองถิ่นของไทย 

2. เพื่อพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น
อยางยั่งยืน 

เชิงปริมาณ 

1. ผูบริหาร ครูผูสอนใน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา     
เขต 1 มีการจัดการ
เรียนการสอนตามแบบ
การจัดการเรียนรู   
ความเขาใจในความ
เปนมาและ

ไมใช
งบประมาณ 

- -   
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงคของโครงการ/

กิจกรรม 
เปาหมาย งบประมาณ 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค. 64) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค. 65) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.65) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย. 65) 

ประวัติศาสตรของไทย 
และมีทักษะเก่ียวกับ
อาชีพและรูรักษภูมิ
ปญญาทองถิ่นของไทย 
สูสถานศึกษา จำนวน 
176 โรงเรียน 

2. สถานศึกษามี
หลักสูตรทองถิ่น จำนวน 
10 โรงเรียน 

เชิงคุณภาพ 

1. ผูบริหาร ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา 
ในสังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา    
เขต 1 มีความรู ความ
เขาใจ และนำองค
ความรูไปใช ในการ
สงเสริมอัตลักษณของ
คนไทย  ไดอยางมี
คุณภาพ 

2. สถานศึกษามีการ
พัฒนาหลักสูตรทองถิ่น 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงคของโครงการ/

กิจกรรม 
เปาหมาย งบประมาณ 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค. 64) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค. 65) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.65) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย. 65) 

7. โครงการสพป.พระนครศรีอยุธยา  
เขต 1  มีรักปลูกผักกินเอง 

1. เพื่อสงเสริมใหบุคลากรในสังกัด
มีสุขภาพรางกายที่แข็งแรง        
ไดรับประทานอาหารที่ปลอด
สารพิษ 

2. เพื่อสงเสริม สนับสนุนให
บุคลากรในสังกัดเกิดกระบวนการ
เรียนรูตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

3. เพื่อลดรายจายภายในครัวเรือน
ของบุคลากรในสังกัด 

เชิงปริมาณ 

บุคลากรในสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 
1 ทุกคนมีความรูความ
เขาใจ พัฒนาตนเอง 
บริหารจัดการและ
จัดการเรียนรูตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  

เชิงคุณภาพ 

1. บุคลากรในสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 
1 มีความรู ความเขาใจ 
พัฒนาตนเอง บริหาร
จัดการและจัดการ
เรียนรูตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงดาน
การศึกษาใหเกิด
ประสิทธิภาพ 

ไมใช
งบประมาณ 

   - 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงคของโครงการ/

กิจกรรม 
เปาหมาย งบประมาณ 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค. 64) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค. 65) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.65) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย. 65) 

2. บุคลากรในสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา   
เขต 1 เกิดกระบวนการ
เรียนรูตามรอยพระยุคล
บาทตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

8. โครงการยกยองเชิดชูเกียรติขาราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา คนดีศรี
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ 

1. เพื่อเปนการยกยองเชิดชูเกียรติ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(ลูกจางประจำ) ในสังกัด 

2. เพื่อเปนขวัญกำลังใจในการ
ปฏิบัติงาน เกิดความภาคภูมิใจ 
และเปนแบบอยางที่ดีอันจะสงผล                
ถึงคุณภาพของนักเรียนในโรงเรียน 

เชิงปริมาณ 

1. รอยละ ๙๐ ของ
ขาราชการและ
ลูกจางประจำ มีความ
ตระหนักในบทบาทและ
หนาที่ของตนเองโดย
คำนึงประโยชนที่
นักเรียนและโรงเรียน
เปนหลัก 

2. รอยละ ๙๐ ของ
ขาราชการและ
ลูกจางประจำ มีขวัญ
และกำลังใจในการ
ปฏิบัติงาน และ
ภาคภูมิใจในการ
ปฏิบัติงาน 

56,๔๐๐   -  
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงคของโครงการ/

กิจกรรม 
เปาหมาย งบประมาณ 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค. 64) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค. 65) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.65) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย. 65) 

เชิงคุณภาพ      
ขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
ลูกจางประจำ ที่เขารวม
โครงการ มีขวัญกำลังใจ 
สามารถทำ
คุณประโยชนใหกับ
ครอบครัว ชุมชน และ
ดำรงตนอยูในสังคม
อยางมีความสุขและมี
คุณภาพ 

9. โครงการลูกเสือจิตอาสาพัฒนา
ส่ิงแวดลอม 

1. เพื่อใหเด็กและเยาวชนที่เปน
ลูกเสือ เนตรนารี ผูบังคับบัญชา
ลูกเสือ และบุคลากรในสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา ไดรับความรู
เก่ียวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และการพัฒนา
ส่ิงแวดลอม 

2. เพื่อใหเด็กและเยาวชนที่เปน
ลูกเสือ เนตรนารี ผูบังคับบัญชา
ลูกเสือ และบุคลากรในสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาไดนำเอาความรู
ที่ไดรับ มาขยายผลและใช
ประโยชนตอองคกรได  

เชิงปริมาณ 

1. รอยละเด็กและ
เยาวชนที่เปนลูกเสือ 
เนตรนารี และบุคลากร
ทางการศึกษา สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 

2. รอยละของบุคลากร
ในสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 

3. เด็กและเยาวชนที่

ไมใช
งบประมาณ 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงคของโครงการ/

กิจกรรม 
เปาหมาย งบประมาณ 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค. 64) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค. 65) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.65) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย. 65) 

3. เพื่อปลูกฝงจิตสำนึกความเปน
พลเมืองดี มีจิตอาสาใหกับเด็กและ
เยาวชนที่เปนลูกเสือ เนตรนารี 
ผูบังคับบัญชาลูกเสือ และบุคลากร
ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได 

เปนลูกเสือ เนตรนารี 
ผูบังคับบัญชาลูกเสือ 
รวมทั้งบุคลากรใน
สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 
ไดรับความรูเก่ียวกับ
หลักปรัชญาของ           
เศรษฐกิจพอเพียง     
การอนุรักษส่ิงแวดลอม 
โดยสามารถนำมาปรับ
ใชกับตนเอง ชุมชน 
สังคม และองคกรได 

เชิงคุณภาพ 

เด็กและเยาวชนที่เปน
ลูกเสือ เนตรนารี และ
ผูบังคับบัญชาลูกเสือ 
รวมทั้งบุคลากรใน
สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 
มีความรูเก่ียวกับ
หลักการเศรษฐกิจ
พอเพียง การอนุรักษ
ส่ิงแวดลอม และ
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงคของโครงการ/

กิจกรรม 
เปาหมาย งบประมาณ 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค. 64) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค. 65) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.65) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย. 65) 

สามารถนำมาปรับใชได
กับตนเอง สังคม และ
องคกรไดอยางมี
คุณภาพ 

 



59 
 

รายงานผลการประเมินองคกรคุณธรรม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรอียุธยา เขต 1 

สวนที่ 4 

หลักเกณฑและวิธีการในการวัดการเปนองคกรคุณธรรม 

หลักเกณฑและตัวชี้วัด เพื่อการสงเสริมและคัดเลือกองคกรคุณธรรมตามแนวทางของคณะกรรมการ
สงเสริมคุณธรรมแหงชาติ 

 การวัดองคกรคุณธรรมเปนกระบวนการสำคัญ ที่เนนการใชเครื่องมือใหแตละองคกรสำรวจความกาวหนา 
และผลการดำเนินงานนำไปสูการพัฒนาใหดียิ่งขึ้น โดยเปนการวัดเทียบกับตนเองกอนและหลังดำเนินการ และ
เทียบกับมาตรฐานกลางที่กำหนดเพื่อยกระดับองคกรใหดีข้ึน อีกทั้งตองพิจารณาในมิติของความสุขของผูเขารวม
การพัฒนาคุณธรรม แมผลการแกปญหายังไมเกิดแตคนทำมีมากขึ ้น ก็ถือเปนการลดปญหาคุณธรรมไปได 
องคประกอบตัวชี้วัดและเกณฑการประเมินองคกรคุณธรรม อาจแบงเปน 9 ตัวชี้วัด 3 ระดับ คือ ระดับที่ 1 
องคกรเสริมคุณธรรม ระดับที่ 2 องคกรคุณธรรม ระดับที่ 3 องคกรคุณธรรมตนแบบ ดังน้ี 
 
 

 
 
 

 

ระดับท่ี 1 
องคกรสงเสริม

คุณธรรม

ระดับท่ี 2 
องคกรคุณธรรม

ระดับท่ี 3 
องคกรคุณธรรม

ตนแบบ
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รายงานผลการประเมินองคกรคุณธรรม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรอียุธยา เขต 1 

ระดับ 1 องคกรสงเสริมคุณธรรม (โครงสรางพรอม) 

ตัวชี้วัด 2 คะแนน 1 คะแนน 0 คะแนน 
1. มีการประกาศขอตกลง
รวมกันของผูบริหารและ
สมาชิกทีจ่ะพฒันาใหเปน
องคกรคุณธรรม 

สมาชิกองคกรไมนอยกวา 
50% ทุกระดับมีการ
ประกาศขอตกลงรวมกัน 

สมาชิกองคกรไมนอยกวา    
20-49 % ทุกระดับมี       
การประกาศขอตกลงรวมกัน 

นอยกวา 20 % 

2. กำหนดคุณธรรมเปาหมาย 
“ปญหาที่อยากแก” และ 
“ความดีที่อยากทำ”          
ที่สอดคลองกบัปญหาของ
องคกร หรือ คุณธรรม 4 
ประการ พอเพียง วินัย สุจริต 
จิตอาสา 

สมาชิกองคกรต้ังแต50% 
ข้ึนไป รวมกำหนด
คุณธรรมเปาหมายอยาง
นอย 3-5 เรื่อง 

สมาชิกองคกรต้ังแต 20-49 
% ข้ึนไป รวมกำหนด
คุณธรรมเปาหมายอยางนอย 
1-2 เรื่อง 

นอยกวา 20 % 

3. จัดทำแผนการดำเนินงาน
ดานสงเสรมิคุณธรรม และจัด
บุคลากร/ทีมงาน/ผูรับผิดชอบ
การดำเนินงานสงเสริม
คุณธรรมในองคกรตาม
ประเด็นคุณธรรมเปาหมาย
องคกร 

 ม ีแผนการขับเคลื ่อน
คุณธรรมขององคกรแบบมี
สวนรวม 
 มอบหมาย แตงต้ัง
บุคคลหรือหนวยงาน
รับผิดชอบการดำเนินงาน
ที่ชัดเจนเปนลายลักษณ
อักษร 

 มีแผนการขับเคลื่อน
คุณธรรมขององคกรแบบมี   
สวนรวม 
 มอบหมาย แตงต้ังบุคคล
หรือหนวยงานรบัผิดชอบ    
การดำเนินงานที่ชัดเจนไมเปน
ลายลักษณอกัษร 

ไมมีการปฏิบัติ 
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รายงานผลการประเมินองคกรคุณธรรม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรอียุธยา เขต 1 

ระดับ 2 องคกรคุณธรรม (คนเปลี่ยน ระบบพรอม) 

ตัวชี้วัด 2 คะแนน 1 คะแนน 0 คะแนน 
4. องคกรมผีลสำเรจ็การ
ดำเนินงานตามคุณธรรม
เปาหมาย และแผนงานที่
กำหนดเปนระบบและตอเน่ือง 

ผลสำเร็จตามตัวช้ีวัดที่
กำหนดไวในแผนฯ ต้ังแต 
50 % ข้ึนไป 

ผลสำเร็จตามตัวช้ีวัดที่กำหนด
ไวในแผนฯ ต้ังแต 20-49 %  

นอยกวา 20 % 

5. มีการจัดระบบติดตาม 
รายงานประเมินผลและ     
จัดกิจกรรมรณรงค
แลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อพัฒนา 
ปรับปรงุ แกไขการดำเนินงาน
สงเสริมคุณธรรมในองคกร
อยางตอเน่ือง 

มีการจัดระบบติดตาม
ประเมินและรายงานผล/
จัดกิจกรรมรณรงคและจัด
สภาพแวดลอมให
เหมาะสม 

มีการจัดระบบติดตามประเมิน 
และรายงานผล/จัดกจิกรรม
รณรงคในบางโอกาส 

ไมมีการปฏิบัติ 

มีกระบวนการยกยอง เชิดชู 
การทำความดีหรือบุคคลผูมี
คุณธรรมในรปูแบบตาง ๆ 
เชน บุคคลคุณธรรม โครงการ
ดีเดนดานสงเสริมคุณธรรม 
สวนงานดีเดนดานคุณธรรม 
ฯลฯ 

จัดกิจกรรมประกาศยก
ยองเชิดชูบุคคลคุณธรรม
ทั้งภายในและภายนอก
องคกร 

จัดกิจกรรมประกาศยกยอง   
เชิดชูบุคคลคุณธรรม เฉพาะ
ภายในองคกร 

ไมมีการปฏิบัติ 
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รายงานผลการประเมินองคกรคุณธรรม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรอียุธยา เขต 1 

ระดับ 3 องคกรคุณธรรมตนแบบ (เกิดรูปธรรมจริง มี Know How ขยายผล) 

ตัวชี้วัด 2 คะแนน 1 คะแนน 0 คะแนน 
มีผลสำเรจ็การดำเนินงาน 
“ปญหาที่อยากแก” และ 
“ความดีที่อยากทำ” ตาม
คุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต 
จิตอาสา เพิม่มากข้ึน 

ผลสำเร็จตามตัวช้ีวัดที่
กำหนดไวในแผนฯ 
ต้ังแต 80 % ข้ึนไป 

ผลสำเร็จตามตัวช้ีวัดที่กำหนด
ไวในแผนฯ ต้ังแต 60-70 %  

มีผลสำเรจ็  
นอยกวา 20 % 

เพิ่มประเด็นคุณธรรม
เปาหมาย ใน 3 มิติ มา
กำหนดเปนปญหาทีอ่ยากแก 
ความดีที่อยากทำ เพิ่มเติม
จากคุณธรรมอื่น ๆ อยาง
ชัดเจน 

กำหนดประเด็นคุณธรรม
เพิ่มเติม 2 ใน 3 มิติ 

กำหนดประเด็นคุณธรรม
เพิ่มเติมเพียง 1 มิติ 

ไมมีการปฏิบัติ 

มีองคความรูจากการ
ดำเนินงานองคกรคุณธรรม 
สามารถเปนแหลงเรียนรูและ
ถายทอดขยายผลไปสูองคกร
อื่นได 

มีองคความรูครบทุก
กิจกรรมที่ดำเนินการ
และเปนแหลงเรียนรู
ถายทอดขยายผลไปสู
องคกรอื่นได 

มีองคความรูฉพาะบางกจิกรรม
ที่ดำเนินการและเปนแหลง
เรียนรูถายทอดขยายผลไปสู
องคกรอื่นได 

ไมมีการถอด
องคความรู 
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รายงานผลการประเมินองคกรคุณธรรม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรอียุธยา เขต 1  
 

สวนที่ 5 

ผลการประเมินองคกรคุณธรรม 

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ไดดำเนินการขับเคลื่อนองคกร
คุณธรรม เพื่อเปนเครื่องมือในการสรางแนวคิดและทศันคติ “สรางคนดีในองคกร” ที่จะรวมกันขับเคลื่อนองคกรไป
อยางราบรื่นสูเปาหมายที่ตองการ อีกทั้งยังเปนการเพิ่มศักยภาพทางดานการปฏิบัติงานของบุคลากรในองคกร      
สูผลงานขององคกรมีคุณภาพ ตามกระบวนการพัฒนาที่มุงเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนในองคกรที่สะทอน    
การมีคุณธรรม มีความสุข องคกรมีคุณภาพและคุณธรรมเชิงประจักษ และมีองคความรูสามารถถายทอดและ    
เปนแหลงเรียนรูใหกับองคกรอื่น ๆ  

 การขับเคลื่อนองคกรคุณธรรม ไดดำเนินการโดยใช “คุณธรรม” 4 ประการ ไดแก พอเพียง วินัย สุจริต 
และจิตอาสา จัดกิจกรรมโดยยึดมั่นในหลักธรรมทางศาสนา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และวิถีวัฒนธรรม
เปนกลไกในการขับเคลื่อนไปสูเปาหมายความสำเร็จ เมื่อมีคนดีเกิดข้ึนในที่ทำงาน ยอมสงผลตอพฤติกรรมเชิงบวก
ที่สอดคลองกับเปาหมายของโครงการพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 
สูองคกรคุณธรรมตนแบบ ปงบประมาณ 2565 โครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และโครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมในองคกร ประจำป 2565 
อันเปนการรวมกันสงเสริมใหการบุคลากรในสังกัดปฏิบัติงานอยางมีคุณธรรมและโปรงใส จากการดำเนินการ
ดังกลาว สงผลใหบุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรอียุธยา เขต 1 ทุกคนประพฤติ
ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนา เปนคนดี มีคุณธรรม มีพฤติกรรมเชิงบวก และปฏิบัติงานรวมกันอยางมี
ความสุข โดยมีรายละเอียดการดำเนินการตามเกณฑการประเมิน 9 ข้ันตอน ดังน้ี 

ชื่อองคกร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรอียุธยา เขต 1  
ท่ีต้ัง   222/242 ม.6 ต.ลมุพลี อ.พระนครศรอียุธยา จังหวัดพระนครศรอียุธยา 13000 
โทรศัพท 0 3535 2971- 2  ตอ 101 102 
จำนวนสมาชิก 68  คน  
ผูอำนวยการ นางกัลยา มาลัย ตำแหนง ผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  

โทรศัพท  
ผูประสานงาน  

1. นางสมลักษณ รูแผน  ตำแหนง  ศึกษานิเทศก ชำนาญการพเิศษ  
โทรศัพท 084 362 6355   
2. นางพันทิพย ผาก่ำ ตำแหนง  ศึกษานิเทศก ชำนาญการ 
โทรศัพท  081 823 5160 
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รายงานผลการประเมินองคกรคุณธรรม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรอียุธยา เขต 1  
 

คำสั่งแตงต้ังคณะกรรมการขับเคลื่อนองคกรคุณธรรม 

การประเมินองคกรคุณธรรม 

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ไดดำเนินโครงการพัฒนาสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 สูองคกรคุณธรรมตนแบบ ปงบประมาณ 2565      
โดยบูรณาการกับแนวทางสงเสริมและพัฒนาองคกร ชุมชน อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม กระทรวงวัฒนธรรม       
มีการดำเนินงานตามกระบวนการสงเสริมและพัฒนาองคกรคุณธรรม ๙ ข้ันตอน ดังน้ี 

 ประเมินระดับที่ 1 องคกรสงเสริมคุณธรรม (ขอ 1-3) การประเมินกระบวนการพัฒนาองคกร 

1. องคกรมีประกาศเจตนารมณรวมกันท่ีจะขับเคลื่อนหนวยงานใหเปนองคกรคุณธรรม 

1) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 จัดประชุมทบทวน
โครงการพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 สูองคกรคุณธรรมตนแบบ 
ปงบประมาณ 2565 โดยถอดบทเรียนและติดตามผลการดำเนินงานการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 จัดทำคำสั ่งแตงต้ัง
คณะกรรมการขับเคลื่อนองคกรคุณธรรม และจัดประชุมปฏิบัติการ “เสริมสรางความรู ความเขาใจ และพัฒนา
คุณลักษณะของบุคลากรสูการเปนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรม (องคกรคุณธรรม) ตนแบบ” โครงการพัฒนา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 สูองคกรคุณธรรมตนแบบ ปงบประมาณ 2565  
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3) ผูบริหารและบุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 
สรุปมติเจตนารมณ หรือขอตกลงองคกร จัดทำเจตนารมณ ขอตกลงเปนลายลักษณอักษร/ลงนาม รวมกันที่จะ
พัฒนาองคกรใหเปนองคกรคุณธรรม พรอมทั้งปดประกาศจัดแสดงในกลุมงานทั้ง 7 กลุมงาน ในสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 โดยมีสมาชิกในองคกรจำนวนทั้งสิ้น 68 คน คิดเปนรอยละ 100 
รวมกันกำหนดขอตกลงและประกาศเจตนารมณรวมกัน 
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สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรอียุธยา เขต 1  
 

ประกาศเจตนารมณการเปนองคกรสงเสริมคุณธรรม 

 

 

 

 



67 
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2. องคกรมีการกำหนดคุณธรรมเปาหมายและกำหนด “ปญหาท่ีอยากแก” และ “ความดีท่ีอยากทำ” 
หรือสอดคลองกับคุณธรรม 4 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา 

  1) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 จัดกิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการขับเคลื่อนองคกรคุณธรรม รวมกันวิเคราะหและ
กำหนด “ปญหาที่อยากแก” และ “ความดีที่อยากทำ” ที่สอดคลองกับคุณธรรม 4 ประการ ไดแก พอเพียง วินัย 
สุจริต จิตอาสา โดยมีการรวมกันของบุคลากรทุกคน จำนวนทั้งสิ้น 68 คน คิดเปนรอยละ 100 ในการกำหนด
ความดีที่อยากทำรวมกันขององคกร 

 

 

 

 

 

 
    

 

2) ผู บริหารและบุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1        
ทุกกลุมงานประชุม PLC รวมกันกำหนดคุณธรรมเปาหมายของกลุมงานต้ังแต 5 เรื่องข้ึนไป สอดคลองกับคุณธรรม 
4 ประการ ไดแก พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา 
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3) ผูบริหารและบุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ทุกกลุม
งานนำเสนอการสรุปขอตกลงรวมกัน  

 

 

 

 

 

 

 

         กลุมบริหารงานบุคคล 
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 กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย       กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกลฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  กลุมอำนวยการ     กลุมนโยบายและแผน 

 

 

 

 

 

 

 

 

   กลุมนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา       กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 
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 4) ทุกกลุมงานจัดทำเปนปายประกาศขอตกลงติดไวบริเวณสำนักงานและบริเวณกลุมงาน โดยจะมีการ
ประเมินพฤติกรรมของบุคลากรตามขอตกลงเปนระยะ เพื่อใหทราบถึงการพัฒนาหรือพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป 

กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย 
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กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 
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รายงานผลการประเมินองคกรคุณธรรม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรอียุธยา เขต 1  
 

กลุมบริหารงานบุคล 
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กลุมนโยบายและแผน 
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กลุมอำนวยการ 
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รายงานผลการประเมินองคกรคุณธรรม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรอียุธยา เขต 1  
 

กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



79 
 

รายงานผลการประเมินองคกรคุณธรรม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีและการสือ่สาร 
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 3. องคกรมีการจัดทำแผนสงเสริมคุณธรรมอยางมีสวนรวมของบุคลากร ในองคกรที่สอดคลองกับ
คุณธรรมเปาหมายท่ีกำหนด 

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ไดมีการประชุมเพื่อจัดทำ
แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนองคกรคุณธรรม ประจำปงบประมาณ 2565 โดยทุกคนในองคกรรวมกันจัดทำโครงการ
และกิจกรรมที่สอดคลองกับคุณธรรมเปาหมายที่กำหนด มีการมอบหมายและแตงตั ้งบุคคลผูรับผิดชอบใน        
การดำเนินงานที่ชัดเจนเปนลายลักษณอักษร 
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 ประเมินระดับที่ 2 องคกรคุณธรรม (ขอ 1-6) การประเมินกระบวนการและการดำเนินงานตามแผน 

 4) องคกรมีผลสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมตามแผนสงเสริมคุณธรรมท่ีกำหนดไว 

  สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ไดดำเนินการตาม
แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนองคกรคุณธรรมที่กำหนดไวมีผลสำเร็จ คิดเปนรอยละ 100 เปนไปตามเปาหมายของ
กิจกรรมที่กำหนดไว รายละเอียดดังน้ี 

 โครงการพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 สู องคกร
คุณธรรมตนแบบ 

 โครงการ เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื ้นที่
การศึกษา 

 โครงการสงเสริม สนับสนุน เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 
 โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมในองคกร ประจำป 2565 
 โครงการสงเสริมการเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 
 โครงการสงเสริมประวัติศาตรและความเปนอยุธยา 
 โครงการสพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 มีรักปลูกผักกินเอง 
 โครงการยกยองเชิดชูเกียรติขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คนดีศรีสำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ 
 โครงการลูกเสือจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดลอม 
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รายงานโครงการ 
ชื่อโครงการ พัฒนาสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1  

สูองคกรคุณธรรมตนแบบ 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 

*********************** 
วัตถุประสงค 

1. เพื ่อสรางความรู  ความเขาใจใหแกบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ในการดำเนินงานองคกรคุณธรรมตนแบบ 

2. เพื่อสงเสริมคุณธรรมใหเกิดขึ้นในองคกร แสดงเจตนารมณและมุงมั่นที่จะสงเสริมคุณธรรมในองคกร 
และเปนสวนหน่ึงของการสรางสังคมคุณธรรม 

3. เพื ่อจัดทำคุณธรรมอัตลักษณขององคกร กำหนดคุณธรรมเปาหมาย พฤติกรรมบงชี ้เชิงบวกของ
บุคลากรในองคกร 

4. เพื่อรณรงคและสนับสนุนบุคลากรในองคกรใหรวมกันทำความดี “ปญหาที่อยากแก ความดีที่อยากทำ” 
ในองคกร 
กิจกรรมการดำเนินการ 

1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 จัดประชุมทบทวนโครงการ
พัฒนาสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ส ู องคกรคุณธรรมตนแบบ 
ปงบประมาณ 2565 โดยถอดบทเรียนและติดตามผลการดำเนินงานการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1  
 2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 จัดทำคำสั่งแตงต้ังคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนองคกรคุณธรรม และจัดประชุมปฏิบัติการ “เสริมสรางความรูความเขาใจ และพัฒนาคุณลักษณะของ
บุคลากรสูการเปนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรม (องคกรคุณธรรม) ตนแบบ” โครงการพัฒนาสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 สูองคกรคุณธรรมตนแบบ ปงบประมาณ 2565 

3. ผูบริหารและบุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 สรุปมติ
เจตนารมณ หรือขอตกลงองคกร จัดทำเจตนารมณ ขอตกลงเปนลายลักษณอักษร/ลงนาม รวมกันที่จะพัฒนา
องคกรใหเปนองคกรคุณธรรม พรอมทั้งปดประกาศจัดแสดงในกลุมงานทั้ง 7 กลุมงาน ในสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 โดยมีสมาชิกในองคกรจำนวนทั้งสิ้น 68 คน คิดเปนรอยละ 100 
รวมกันกำหนดขอตกลงและประกาศเจตนารมณรวมกัน 

4. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการขับเคลื่อนองคกรคุณธรรม รวมกันวิเคราะหและกำหนด 
“ปญหาที่อยากแก” และ “ความดีที่อยากทำ” ที่สอดคลองกับคุณธรรม 4 ประการ ไดแก พอเพียง วินัย สุจริต   
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รายงานผลการประเมินองคกรคุณธรรม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรอียุธยา เขต 1  
 

จิตอาสา โดยมีการรวมกันของบุคลากรทุกคน จำนวนทั้งสิ้น 68 คน คิดเปนรอยละ 100 ในการกำหนด ความดีที่
อยากทำรวมกันขององคกร 
 5. ผู บริหารและบุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1        
ทุกกลุมงานประชุม PLC รวมกันกำหนดคุณธรรมเปาหมายของกลุมงานต้ังแต 5 เรื่องข้ึนไป สอดคลองกับคุณธรรม 
4 ประการ ไดแก พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา 
 6. ผู บริหารและบุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1        
ทุกกลุมงานนำเสนอการสรุปขอตกลงรวมกัน 
 7. ทุกกลุมงานจัดทำเปนปายประกาศขอตกลงติดไวบริเวณสำนักงานและบริเวณกลุมงาน โดยจะมกีาร
ประเมินพฤติกรรมของบุคลากรตามขอตกลงเปนระยะ เพื่อใหทราบถึงการพัฒนาหรือพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป 

ผลการดำเนินการ 
 ผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนทุกคนมีความตระหนัก รูเขาใจ และคิดอยางมีเหตผุล 
ซึมซับคุณคาแหงคุณธรรมความดีอยางเปนธรรมชาติ สรางความรูสึกผิดชอบช่ัวดี ภูมิใจในการทำความดี และรวมกัน
สรางเครือขายชุมชนองคกรแหงคุณธรรม ดวยการขอความรวมมือจากหนวยงาน และองคกรที่ทำงานดานคุณธรรม
อยางเปนรูปธรรมชัดเจน ตอเน่ืองและย่ังยืน 

ภาพประกอบการดำเนินงาน 
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รายงานผลการประเมินองคกรคุณธรรม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรอียุธยา เขต 1  
 

รายงานโครงการ 
ชื่อโครงการ เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล 

ในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 

*********************** 
วัตถุประสงค 

1. เพื่อปลูกฝงใหบุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีพฤติกรรมรวมตานการทุจริตในวงกวาง ทั้ง
ในระดับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑   และชุมชน 

2. เพื่อยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารการจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  
พระนครศรีอยุธยา เขต ๑    

3. เพื่อพัฒนาระบบการทำงาน/การใหบริการของบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล   

กิจกรรมการดำเนินการ 
1. กิจกรรมเสรมิสรางธรรมาภิบาลในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑       
2. กิจกรรมเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑    
3. กิจกรรมพัฒนาระบบการทำงาน/การใหบรกิารของบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

พระนครศรีอยุธยา เขต ๑    

ผลการดำเนินการ 
1. บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ เกิดความตระหนักรู

ในการปองกันการทุจริต มีคานิยมรวมตานการทุจริต มีจิตสำนึก สาธารณะและ สามารถแยกแยะระหวาง
ผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม 

2. บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑  รูจักการทำงานเปนทีม      
ทำงานอยางมีความสุข มีทัศนคติที่ดีตองาน พรอมทั้งมีความสามัคคีภายในองคกร 

3.  บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ มีการพัฒนา        
การปฏิบัติงาน/การใหบริการแกผูรับบริการอยาง เทาเทียมกัน จนเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอองคกร 

ภาพประกอบการดำเนินงาน 
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รายงานผลการประเมินองคกรคุณธรรม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรอียุธยา เขต 1  
 

รายงานโครงการ 
ชื่อโครงการสงเสริม สนับสนุน เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 

*********************** 
วัตถุประสงค 

1. เพื่อเทิดพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรณุาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกลาเจาอยูหัวที่พระราชทาน
เงินชวยเหลือสถานศึกษาที่เปนโรงพยาบาลสนาม หรือสถานที่กักตัว หรือศูนยพักคอย  

2. เพื่อสงเสริมสนับสนุน ปลูกจิตสำนึกใหผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาเทิดทูนไวซึ่งสถาบันชาติ 
ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย 

3. เพื ่อสงเสริมสนับสนุนใหผู บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาดำรงไวซึ่งวัฒนธรรมความเปน
เอกลักษณประจำชาติดานการแตงกาย 

กิจกรรมการดำเนินการ 
1. กิจกรรมมอบเงินพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกลาเจาอยูหัวใหกับโรงเรียนในจังหวัด

พระนครศรีอยุธยาที่เปนโรงพยาบาลสนาม หรือสถานที่กักตัว หรือศูนยพักคอย จำนวน ๑๒ แหง  เมื่อวันที่ ๙ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ณ โรงเรียนวัดใหญชัยมงคล (ภาวนารังสี)  

2. กิจกรรมรัฐพิธีวันสำคัญของชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย รวมกับจังหวัดฯและที่ต้ังหนวยงาน 
3. กิจกรรมแตงกายดวยผาไทย ผาพื้นเมืองตลอดเดือนธันวาคม 2564 เพื่อเฉลิมฉลอง 3 ทศวรรษ 

อยุธยาเมืองมรดกโลกและแตงกายดวยผาไทย ผาพื้นเมืองทุกวันอังคาร วันพฤหัสบดี ตลอดปงบประมาณ 2565 

ผลการดำเนินการ 
1. สถานศึกษาที่ไดรับเงินพระราชทาน จำนวน 12 แหง นำเงินที่ไดรับพระราชทานไปชำระคาสาธารณูปโภค 

หรือซอมแซม ปรับปรุงอาคารเรียน ใหกลับสูสภาพการใชงานในการจัดการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 จัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ 

สถาบันศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริยทุกกิจกรรมในวันสำคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และรวม
กิจกรรมรัฐพิธีวันสำคัญของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทุกกิจกรรม โดยจัดชุดขาราชการลูกจางประจำ ลูกจาง
ช่ัวคราวรวมกิจกรรมทุกกิจกรรม 

3. ผ ู บร ิหาร คร ูและบุคลากรทางการศึกษา ส ังก ัดสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 แตงกายดวยผาไทย ผาพื้นเมือง ทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี และฉลองมรดกโลก 
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รายงานผลการประเมินองคกรคุณธรรม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรอียุธยา เขต 1  
 

ภาพประกอบการดำเนินงาน 
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รายงานผลการประเมินองคกรคุณธรรม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรอียุธยา เขต 1  
 

รายงานโครงการ 
ชื่อโครงการ โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมในองคกร ประจำป 2565 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 

*********************** 
วัตถุประสงค 

๑. เพื่อสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงานใหกับบุคลากรในองคกร 
2. เพื่อปลูกฝงจิตสำนึกและคานิยมของบุคลากรใหยึดมั่นในความซื่อสัตยสุจริต   
3. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และพัฒนาคุณภาพชีวิตและสรางแรงจูงใจในการทำงานใหกับ

บุคลากรใหมีคุณลักษณะเปนขาราชการยุคใหมที่มีคุณธรรม จริยธรรม 
4. เพื่อเสริมสรางภาพลักษณที่ดีของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ 

ใหมีความโปรงใสและเปนธรรม 

กิจกรรมการดำเนินการ 
 1.  กิจกรรมปฏิบัติธรรม ถือศีล น่ังสมาธิ ณ วัดนิเวธธรรมประวัติ 

2.  กิจกรรมทำบุญตักบาตร ถวายสังฆทาน ไหวพระ รับศีล เน่ืองในวันสำคัญตาง ๆ 
3.  กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน  

ผลการดำเนินการ 
 บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ มีความสามัคคี สามารถเปน
ผูพัฒนาตนเอง พัฒนาทีมงาน และนำไปสูการพัฒนาองคกร โดยใชหลักคุณธรรม จริยธรรมหลักธรรมทางศาสนา
เปนเข็มทิศนำชีวิตไดอยางเหมาะสม 

ภาพประกอบการดำเนินงาน 
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รายงานผลการประเมินองคกรคุณธรรม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรอียุธยา เขต 1  
 

รายงานโครงการ 
ชื่อโครงการ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 “มีรักปลูกผักกินเอง” 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 

*********************** 
วัตถุประสงค 

1. เพื่อสงเสรมิใหบุคลากรในสงักัดมสีุขภาพรางกายที่แข็งแรง ไดรับประทานอาหารทีป่ลอดสารพิษ 
2. เพื่อสงเสรมิ สนับสนุนใหบุคลากรในสังกัดเกิดกระบวนการเรียนรูตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
3. เพื่อลดรายจายภายในครัวเรือนของบุคลากรในสงักัด 

กิจกรรมการดำเนินการ 
 บุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ทุกคน ไดรวมมือ 
รวมแรง รวมใจกันปลูกผัก ตามโครงการ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 “มีรักปลูกผักกินเอง” และไดดำเนินการ
ชวยกันรดน้ำ พวนดิน ดูแลผักที่ปลูกใหออกดอก ออกผล อันอุดมดวยสารอาหารและวิตามินที่สงผลดีตอสุขภาพ
ผูบริโภค ปลอดสารปนเปอนไรสารพิษ เทากับเปนการสงเสริมสุขภาพของบุคลากรในสังกัด 

ผลการดำเนินการ 
 บุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 สามารถปฏิบัติตน
ในชีวิตประจำวันตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเปนแบบอยางที่ดี และสืบสารวัฒนธรรมวิถีชุมชน มีคุณธรรม 
ความสำนึกในความเปนชาติไทย รักความเปนไทย มีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความเปนพลเมอืง
ที่ดี ตลอดจนเปนแบบอยางที่ดีแกสถานศึกษา 

 
ภาพประกอบการดำเนินงาน 
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รายงานผลการประเมินองคกรคุณธรรม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรอียุธยา เขต 1  
 

รายงานโครงการ 
ชื่อโครงการ ลูกเสือจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดลอม 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 

*********************** 
วัตถุประสงค 

 1. เพื่อใหเด็กและเยาวชนที่เปนลกูเสอื เนตรนารี ผูบังคับบัญชาลูกเสอื และบุคลากรในสำนักงานเขตพืน้ที่
การศึกษา ไดรับความรูเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการพัฒนาสิ่งแวดลอม 
 2. เพื่อใหเด็กและเยาวชนที่เปนลกูเสอื เนตรนารี ผูบังคับบัญชาลูกเสอื และบุคลากรในสำนักงานเขตพืน้ที่
การศึกษาไดนำเอาความรูที่ไดรับ มาขยายผลและใชประโยชนตอองคกรได  
 3. เพื่อปลูกฝงจิตสำนึกความเปนพลเมืองดี มีจิตอาสาใหกับเด็กและเยาวชนที่เปนลูกเสือ เนตรนารี 
ผูบังคับบัญชาลูกเสือ และบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได 

กิจกรรมการดำเนินการ 
 นำเด็กและเยาวชนที่เปนลูกเสือ เนตรนารี ผูบังคับบัญชาลูกเสือ จากโรงเรียนในสังกัดที่เขารวมโครงการ
ลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน จำนวน 3 โรงเรียน ไดแก โรงเรียนประตูชัย โรงเรียนวัดใหญชัยมงคล(ภาวนารังสี) 
และโรงเรียนวัดพนัญเชิง(ไตรรัตนนายก) พรอมกับบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทำกิจกรรม “ลูกเสือ
จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดลอม” ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 โดยไดดำเนิน
กิจกรรมใหความรูเกี่ยวกับ “จิตอาสา” และ “สิ่งแวดลอม” วามีความสำคัญอยางไรกับการดำเนินชีวิต และได    
ลงมือปฏิบัติกิจกรรมปรับภูมิทัศนบริเวณลานหนาเสาธง รอบอาคารสำนักงาน และไดมีการจัดทำแปลงเกษตร    
การปลูกพืชผักสวนครัวตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเปนการสรรคสรางสิ่งแวดลอมใหอยูคูกับ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ตอไป  

ผลการดำเนินการ 
 1. เด็กและเยาวชนที่เปนลูกเสือ เนตรนารี ผูบังคับบัญชาลูกเสือ และบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ไดรับความรูเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการพัฒนาสิ่งแวดลอม 
 2. เด็กและเยาวชนที่เปนลูกเสือ เนตรนารี ผูบังคับบัญชาลูกเสือ และบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาไดนำเอาความรูที่ไดรับ มาขยายผลและใชประโยชนตอองคกรได  
 3. เด็กและเยาวชนที่เปนลูกเสือ เนตรนารี ผูบังคับบัญชาลูกเสือ และบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาไดรับการปลูกฝงใหมีจิตสำนึกความเปนพลเมืองดี มีจิตอาสา 
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รายงานผลการประเมินองคกรคุณธรรม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรอียุธยา เขต 1  
 

ภาพประกอบการดำเนินงาน 
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รายงานผลการประเมินองคกรคุณธรรม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรอียุธยา เขต 1  
 

รายงานโครงการ 
ชื่อโครงการ ขับเคลื่อนการบริหารงานจัดการศึกษาและสงเสริมคุณภาพชีวิตขาราชการครู บุคลากรทางการ

ศึกษา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ปงบประมาณ ๒๕๖๕ 
กิจกรรม “ขาราชการสุขใจดวยวัฒนธรรมไทย ทำบุญตักบาตร พัฒนาจิตใจดวยการสวดมนตนั่งสมาธ”ิ 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยธุยา เขต 1 
วันอังคารท่ี  ๑๕  กุมภาพันธ  ๒๕๖๕ 

*********************** 
วัตถุประสงค 

1. เพื ่อสร างขวัญและกำลังใจแกบ ุคลากรทุกคนในสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ มีทัศนคติที่ดีตอการปฏิบัติงาน สรางสรรคองคกรใหเขมแข็ง 

2. บุคลากรทุกคน มีสุขภาพกาย สุขภาพใจที่ดี เกิดความไววางใจความเชื่อถือและศรัทธาซึ่งกันและกัน
เปนบุคลากรที่มีคุณภาพ 

3. เพื ่อสรางบรรยากาศที ่ด ีในการทำงานเสริมสรางความผูกพันของบุคลากรที ่มีต อองคกรและ
ความสัมพันธอันดีระหวางเพื่อรวมงานสนับสนุนเกื้อกูลซึ่งกันและกัน 

กิจกรรมการดำเนินการ : ภารกิจในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ 2565 ดังน้ี 
1. เดินทางไปพรอมกัน ณ หองปฏิบัติธรรม วัดนิเวศธรรมประวัติ ต.บานเลน อ.บางปะอิน เริ่มกิจกรรมพธีิ

ถวายปนโตและเครื่องจตุปจจัยไทยธรรม พระสงฆอนุโมทนา และบุคลากรกรวดน้ำรับพร เสร็จพิธี                         
2.  กิจกรรมพฒันาจิตน่ังสมาธิ และสนทนาธรรม  

ผลการดำเนินการ 
              บุคลากรทุกคนในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 มีขวัญและ
กำลังใจในการทำงาน มีทัศนคติที่ดีตอการปฏิบัติงาน สรางสรรคองคกรใหเขมแข็ง มีสุขภาพกายใจที่ดี ไววางใจ
เช่ือถือและศรัทธาซึ่งกันและกันเปนบุคลากรที่มีคุณภาพ มีบรรยากาศที่ดีในการทำงาน เสริมสรางความผูกพันของ
บุคลากรที่ดีตอองคกร และมีความสัมพันธอันดีระหวางเพื่อนรวมงาน มีการสนับสนุนเกื้อกูลซึ่งกันและกัน 
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รายงานผลการประเมินองคกรคุณธรรม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรอียุธยา เขต 1  
 

ภาพประกอบการดำเนินงาน 
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รายงานผลการประเมินองคกรคุณธรรม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรอียุธยา เขต 1  
 

รายงานโครงการ 
ชื่อโครงการ ขับเคลื่อนการบริหารงานจัดการศึกษาและสงเสริมคุณภาพชีวิตขาราชการครู 

บุคลากรทางการศึกษา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ปงบประมาณ ๒๕๖๕ 
กิจกรรม “ขาราชการสุขใจดวยวัฒนธรรมไทย”งานสงกรานตสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมไทย  

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 

วันจันทรที่  ๑๑ เมษายน  ๒๕๖๕   

*********************** 
วัตถุประสงค 

1. เพื ่อสร างขวัญและกำลังใจแกบ ุคลากรทุกคนในสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ มีทัศนคติที่ดีตอการปฏิบัติงาน สรางสรรคองคกรใหเขมแข็ง 

2. บุคลากรทุกคน มีสุขภาพกาย สุขภาพใจที่ดี เกิดความไววางใจความเชื่อถือและศรัทธาซึ่งกันและกัน
เปนบุคลากรที่มีคุณภาพ 

3. เพื ่อสรางบรรยากาศที ่ด ีในการทำงานเสริมสรางความผูกพันของบุคลากรที ่มีต อองคกรและ
ความสัมพันธอันดีระหวางเพื่อรวมงานสนั-บสนุนเกื้อกูลซึ่งกันและกัน 

กิจกรรมการดำเนินการ 
๑. ตักบาตรขาวสาร อาหารแหง ถวายเงินผาปาสามัคคีและเครื่องบริวาร ณ วัดตูม อ.พระนครศรีอยุธยา 

จ.พระนครศรีอยุธยา 
๒. ทำบุญสรงน้ำพระพุทธรูปประจำหนวยงาน และเปลี ่ยนผาอังสะพระพุทธร ูปหลวงพอโต ณ            

สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ 
๓. กิจกรรมหนวยงานสะอาด  

ผลการดำเนินการ 
๑. บุคลากรทุกคนในสพป.พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ มีขวัญและกำลงัใจ มทีัศนคติที่ดีตอการปฏิบัติงาน

สรางสรรคองคกรใหเขมแข็ง 
2. บุคลากรทุกคน มีสุขภาพกาย สุขภาพใจที่ดี เกิดความไววางใจความเช่ือถือและศรัทธาซึ่งกันและกัน

เปนบุคลากรที่มีคุณภาพ 
3. สรางบรรยากาศที่ดีในการทำงานเสริมสรางความผูกพันของบุคลากรทีม่ีตอองคกรและความสัมพันธ

อันดีระหวางเพื่อรวมงานสนับสนุนเกื้อกลูซึง่กันและกัน 
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รายงานผลการประเมินองคกรคุณธรรม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรอียุธยา เขต 1  
 

ภาพประกอบการดำเนินงาน 
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รายงานผลการประเมินองคกรคุณธรรม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรอียุธยา เขต 1  
 

รายงานโครงการ 
ชื่อโครงการ ยกยองเชิดชูเกียรติขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

คนดีศรีสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 

*********************** 
วัตถุประสงค 

1. เพื่อเปนการยกยองเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา (ลูกจางประจำ) ในสังกัด 
2. เพื ่อเปนขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน เกิดความภาคภูมิใจ และเปนแบบอยางที ่ดีอันจะสงผล                

ถึงคุณภาพของนักเรียนในโรงเรียน 

กิจกรรมการดำเนินการ 
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการพัฒนา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 สูองคกรคุณธรรมตนแบบ โดยการสงเสริม
การทำความดีของบุคลากรทำความดีจนเปนแบบอยางไดขององคกรสงเสริมคุณธรรมทั้งภายในและภายนอก
องคกรอยูเสมอ โดยกำหนดหลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึง  การทำความดีที่
สอดคลองกับคุณธรรม 4 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา มีการประกาศยกยองเชิดชูเกียรติ และจดัมอบ
เกียติบัตรตามเหมาะสม โดยมอบหมายในความรับผิดชอบของกลุมบริหารงานบุคคล 

ผลการดำเนินการ 
 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจางประจำ ที่เขารวมโครงการ มีขวัญกำลังใจ สามารถทำ
คุณประโยชนใหกับครอบครัว ชุมชน และดำรงตนอยูในสังคมอยางมีความสุขและมีคุณภาพ 

ภาพประกอบการดำเนินงาน 
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รายงานผลการประเมินองคกรคุณธรรม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรอียุธยา เขต 1  
 

 5) องคกรมีการติดตามประเมินผลสำเร็จ เพ่ือทบทวน ปรับปรุงแผนสงเสริมคุณธรรมขององคกรใหมี
คุณภาพและบรรลุเปาหมายท่ีกำหนด 

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 มีการจัดระบบติดตาม 
ประเมิน และรายงานผลสำเร็จของแผนงาน โครงการและการจัดกิจกรรมรณรงคและจัดสิ่งแวดลอมที่เหมาะสม  
ใหเกิดการแลกเปลี ่ยนเรียนรูรวมกันในสมาชิกทุกระดับในองคกรอยางตอเนื ่อง มีการทบทวนและ ปรับปรุง      
แผนสงเสริมคุณธรรมขององคกรที่มีคุณภาพ 

1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 จัดประชุม ปฏิบัตกิาร
แลกเปลี่ยนเรียนรูการปฏิบัติกิจกรรมสงเสริมความดี และรวมกันพัฒนากิจกรรมสงเสริม ความดี  

2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 แปลงคุณธรรมเปาหมาย
เปนนโยบายและแนวปฏิบัติจากการรวมกันสรุปคุณธรรมเปาหมายของบุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1  แลกเปลี่ยนเรียนรู นำมาวิเคราะห สังเคราะห กำหนดเปนคุณธรรม      
อัตลักษณของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1  
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รายงานผลการประเมินองคกรคุณธรรม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรอียุธยา เขต 1  
 

 6) องคกรมีกระบวนการยกยองเชิดชูบุคลากรท่ีทำความดีจนเปนแบบอยางได และหรือหนวยงานท่ีมี
โครงการดีเดนในการสงเสริมคุณธรรมเปาหมายตามแผนสงเสริมคุณธรรมท่ีกำหนดไว 

สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ดำเนินการขับเคลื่อน
โครงการพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 สูองคกรคุณธรรมตนแบบ 
โดยการสงเสริมการทำความดีของบุคลากรทำความดีจนเปนแบบอยางไดขององคกรสงเสริมคุณธรรมทั้งภายใน
และภายนอกองคกรอยูเสมอ โดยกำหนดหลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึง  
การทำความดีที่สอดคลองกับคุณธรรม 4 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา มีการประกาศยกยองเชิดชูเกยีรติ 
และจัดมอบเกียติบัตรตามเหมาะสม โดยมอบหมายในความรับผิดชอบของกลุมบริหารงานบุคคล 
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รายงานผลการประเมินองคกรคุณธรรม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรอียุธยา เขต 1  
 

 ประเมินระดับที่ 3 องคกรคุณธรรมตนแบบ (ขอ 1-9) การประเมินกระบวนการการดำเนินงาน
ตามแผนและพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลง 

 7) องคกรมีผลสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมตามแผนสงเสริมคุณธรรมที่กำหนดไวเพิ ่มมากขึ้น            
และพฤติกรรมของคนในองคกรเกิดการเปลี่ยนแปลง 

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 มีผลสำเร็จของการดำเนิน
กิจกรรมตามแผนสงเสริมคุณธรรมที่กำหนดไวเพิ่มมากขึ้น และมีการประเมินพฤติกรรมของคนในองคกรที่เกิด   
การเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเปนระยะ ซึ่งพฤติกรรมของคนในองคกรมีการเปลี่ยนแปลงไปคิดเปนรอยละ 100   
โดยพิจารณาจากการดำเนินงานตามโครงการและพฤติกรรมตามประเด็นขอตกลงของเขตพื้นที ่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ดังตอไปน้ี  

 โครงการพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 สู องคกร
คุณธรรมตนแบบ 

 โครงการ เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื ้นที่
การศึกษา 

 โครงการสงเสริม สนับสนุน เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 
 โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมในองคกร ประจำป 2565 
 โครงการสงเสริมการเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 
 โครงการสงเสริมประวัติศาตรและความเปนอยุธยา 
 โครงการสพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 มีรักปลูกผักกินเอง 
 โครงการยกยองเชิดชูเกียรติขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คนดีศรีสำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ 
 โครงการลูกเสือจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดลอม 
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รายงานผลการประเมินองคกรคุณธรรม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรอียุธยา เขต 1  
 

รายงานโครงการ 
ชื่อโครงการ พัฒนาสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1  

สูองคกรคุณธรรมตนแบบ 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 

*********************** 
วัตถุประสงค 

1. เพื ่อสรางความรู  ความเขาใจใหแกบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ในการดำเนินงานองคกรคุณธรรมตนแบบ 

2. เพื่อสงเสริมคุณธรรมใหเกิดขึ้นในองคกร แสดงเจตนารมณและมุงมั่นที่จะสงเสริมคุณธรรมในองคกร 
และเปนสวนหน่ึงของการสรางสังคมคุณธรรม 

3. เพื ่อจัดทำคุณธรรมอัตลักษณขององคกร กำหนดคุณธรรมเปาหมาย พฤติกรรมบงชี ้เชิงบวกของ
บุคลากรในองคกร 

4. เพื่อรณรงคและสนับสนุนบุคลากรในองคกรใหรวมกันทำความดี “ปญหาที่อยากแก ความดีที่อยากทำ” 
ในองคกร 
กิจกรรมการดำเนินการ 

1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 จัดประชุมทบทวนโครงการ
พัฒนาสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ส ู องคกรคุณธรรมตนแบบ 
ปงบประมาณ 2565 โดยถอดบทเรียนและติดตามผลการดำเนินงานการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1  
 2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 จัดทำคำสั่งแตงต้ังคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนองคกรคุณธรรม และจัดประชุมปฏิบัติการ “เสริมสรางความรูความเขาใจ และพัฒนาคุณลักษณะของ
บุคลากรสูการเปนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรม (องคกรคุณธรรม) ตนแบบ” โครงการพัฒนาสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 สูองคกรคุณธรรมตนแบบ ปงบประมาณ 2565 

3. ผูบริหารและบุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 สรุปมติ
เจตนารมณ หรือขอตกลงองคกร จัดทำเจตนารมณ ขอตกลงเปนลายลักษณอักษร/ลงนาม รวมกันที่จะพัฒนา
องคกรใหเปนองคกรคุณธรรม พรอมทั้งปดประกาศจัดแสดงในกลุมงานทั้ง 7 กลุมงาน ในสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 โดยมีสมาชิกในองคกรจำนวนทั้งสิ้น 68 คน คิดเปนรอยละ 100 
รวมกันกำหนดขอตกลงและประกาศเจตนารมณรวมกัน 

4. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการขับเคลื่อนองคกรคุณธรรม รวมกันวิเคราะหและกำหนด 
“ปญหาที่อยากแก” และ “ความดีที่อยากทำ” ที่สอดคลองกับคุณธรรม 4 ประการ ไดแก พอเพียง วินัย สุจริต   



100 
 

รายงานผลการประเมินองคกรคุณธรรม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรอียุธยา เขต 1  
 

จิตอาสา โดยมีการรวมกันของบุคลากรทุกคน จำนวนทั้งสิ้น 68 คน คิดเปนรอยละ 100 ในการกำหนด ความดีที่
อยากทำรวมกันขององคกร 
 5. ผู บริหารและบุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1        
ทุกกลุมงานประชุม PLC รวมกันกำหนดคุณธรรมเปาหมายของกลุมงานต้ังแต 5 เรื่องข้ึนไป สอดคลองกับคุณธรรม 
4 ประการ ไดแก พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา 
 6. ผู บริหารและบุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1        
ทุกกลุมงานนำเสนอการสรุปขอตกลงรวมกัน 
 7. ทุกกลุมงานจัดทำเปนปายประกาศขอตกลงติดไวบริเวณสำนักงานและบริเวณกลุมงาน โดยจะมกีาร
ประเมินพฤติกรรมของบุคลากรตามขอตกลงเปนระยะ เพื่อใหทราบถึงการพัฒนาหรือพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป 

ผลการดำเนินการ 
 ผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนทุกคนมีความตระหนัก รูเขาใจ และคิดอยางมีเหตผุล 
ซึมซับคุณคาแหงคุณธรรมความดีอยางเปนธรรมชาติ สรางความรูสึกผิดชอบช่ัวดี ภูมิใจในการทำความดี และรวมกัน
สรางเครือขายชุมชนองคกรแหงคุณธรรม ดวยการขอความรวมมือจากหนวยงาน และองคกรที่ทำงานดานคุณธรรม
อยางเปนรูปธรรมชัดเจน ตอเน่ืองและย่ังยืน 

ภาพประกอบการดำเนินงาน 
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รายงานผลการประเมินองคกรคุณธรรม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรอียุธยา เขต 1  
 

รายงานโครงการ 
ชื่อโครงการ เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล 

ในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 

*********************** 
วัตถุประสงค 

1. เพื่อปลูกฝงใหบุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีพฤติกรรมรวมตานการทุจริตในวงกวาง ทั้ง
ในระดับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑   และชุมชน 

2. เพื่อยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารการจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  
พระนครศรีอยุธยา เขต ๑    

3. เพื่อพัฒนาระบบการทำงาน/การใหบริการของบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล   

กิจกรรมการดำเนินการ 
1. กิจกรรมเสรมิสรางธรรมาภิบาลในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑       
2. กิจกรรมเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑    
3. กิจกรรมพัฒนาระบบการทำงาน/การใหบรกิารของบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

พระนครศรีอยุธยา เขต ๑    

ผลการดำเนินการ 
1. บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ เกิดความตระหนักรู

ในการปองกันการทุจริต มีคานิยมรวมตานการทุจริต มีจิตสำนึก สาธารณะและ สามารถแยกแยะระหวาง
ผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม 

2. บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑  รูจักการทำงานเปนทีม      
ทำงานอยางมีความสุข มีทัศนคติที่ดีตองาน พรอมทั้งมีความสามัคคีภายในองคกร 

3.  บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ มีการพัฒนา        
การปฏิบัติงาน/การใหบริการแกผูรับบริการอยาง เทาเทียมกัน จนเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอองคกร 

ภาพประกอบการดำเนินงาน 
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รายงานผลการประเมินองคกรคุณธรรม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรอียุธยา เขต 1  
 

รายงานโครงการ 
ชื่อโครงการสงเสริม สนับสนุน เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 

*********************** 
วัตถุประสงค 

1. เพื่อเทิดพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรณุาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกลาเจาอยูหัวที่พระราชทาน
เงินชวยเหลือสถานศึกษาที่เปนโรงพยาบาลสนาม หรือสถานที่กักตัว หรือศูนยพักคอย  

2. เพื่อสงเสริมสนับสนุน ปลูกจิตสำนึกใหผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาเทิดทูนไวซึ่งสถาบันชาติ 
ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย 

3. เพื ่อสงเสริมสนับสนุนใหผู บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาดำรงไวซึ ่งวัฒนธรรมความเปน
เอกลักษณประจำชาติดานการแตงกาย 

กิจกรรมการดำเนินการ 
1. กิจกรรมมอบเงินพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกลาเจาอยูหัวใหกับโรงเรียนในจังหวัด

พระนครศรีอยุธยาที่เปนโรงพยาบาลสนาม หรือสถานที่กักตัว หรือศูนยพักคอย จำนวน ๑๒ แหง  เมื่อวันที่ ๙ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ณ โรงเรียนวัดใหญชัยมงคล (ภาวนารังสี)  

2. กิจกรรมรัฐพิธีวันสำคัญของชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย รวมกับจังหวัดฯและที่ต้ังหนวยงาน 
3. กิจกรรมแตงกายดวยผาไทย ผาพื้นเมืองตลอดเดือนธันวาคม 2564 เพื่อเฉลิมฉลอง 3 ทศวรรษ 

อยุธยาเมืองมรดกโลกและแตงกายดวยผาไทย ผาพื้นเมืองทุกวันอังคาร วันพฤหัสบดี ตลอดปงบประมาณ 2565 

ผลการดำเนินการ 
1. สถานศึกษาที่ไดรับเงินพระราชทาน จำนวน 12 แหง นำเงินที่ไดรับพระราชทานไปชำระคาสาธารณูปโภค 

หรือซอมแซม ปรับปรุงอาคารเรียน ใหกลับสูสภาพการใชงานในการจัดการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 จัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ 

สถาบันศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริยทุกกิจกรรมในวันสำคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และรวม
กิจกรรมรัฐพิธีวันสำคัญของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทุกกิจกรรม โดยจัดชุดขาราชการลูกจางประจำ ลูกจาง
ช่ัวคราวรวมกิจกรรมทุกกิจกรรม 

3. ผ ู บร ิหาร คร ูและบุคลากรทางการศึกษา ส ังก ัดสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 แตงกายดวยผาไทย ผาพื้นเมือง ทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี และฉลองมรดกโลก 
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รายงานผลการประเมินองคกรคุณธรรม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรอียุธยา เขต 1  
 

ภาพประกอบการดำเนินงาน 
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รายงานผลการประเมินองคกรคุณธรรม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรอียุธยา เขต 1  
 

รายงานโครงการ 
ชื่อโครงการ โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมในองคกร ประจำป 2565 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 

*********************** 
วัตถุประสงค 

๑. เพื่อสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงานใหกับบุคลากรในองคกร 
2. เพื่อปลูกฝงจิตสำนึกและคานิยมของบุคลากรใหยึดมั่นในความซื่อสัตยสุจริต   
3. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และพัฒนาคุณภาพชีวิตและสรางแรงจูงใจในการทำงานใหกับ

บุคลากรใหมีคุณลักษณะเปนขาราชการยุคใหมที่มีคุณธรรม จริยธรรม 
4. เพื่อเสริมสรางภาพลักษณที่ดีของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ 

ใหมีความโปรงใสและเปนธรรม 

กิจกรรมการดำเนินการ 
 1.  กิจกรรมปฏิบัติธรรม ถือศีล น่ังสมาธิ ณ วัดนิเวธธรรมประวัติ 

2.  กิจกรรมทำบุญตักบาตร ถวายสังฆทาน ไหวพระ รับศีล เน่ืองในวันสำคัญตาง ๆ 
3.  กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน  

ผลการดำเนินการ 
 บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ มีความสามัคคี สามารถเปน
ผูพัฒนาตนเอง พัฒนาทีมงาน และนำไปสูการพัฒนาองคกร โดยใชหลักคุณธรรม จริยธรรมหลักธรรมทางศาสนา
เปนเข็มทิศนำชีวิตไดอยางเหมาะสม 

ภาพประกอบการดำเนินงาน 
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รายงานผลการประเมินองคกรคุณธรรม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรอียุธยา เขต 1  
 

รายงานโครงการ 
ชื่อโครงการ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 “มีรักปลูกผักกินเอง” 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 

*********************** 
วัตถุประสงค 

1. เพื่อสงเสรมิใหบุคลากรในสงักัดมสีุขภาพรางกายที่แข็งแรง ไดรับประทานอาหารทีป่ลอดสารพิษ 
2. เพื่อสงเสรมิ สนับสนุนใหบุคลากรในสังกัดเกิดกระบวนการเรียนรูตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
3. เพื่อลดรายจายภายในครัวเรือนของบุคลากรในสงักัด 

กิจกรรมการดำเนินการ 
 บุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ทุกคน ไดรวมมือ 
รวมแรง รวมใจกันปลูกผัก ตามโครงการ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 “มีรักปลูกผักกินเอง” และไดดำเนินการ
ชวยกันรดน้ำ พวนดิน ดูแลผักที่ปลูกใหออกดอก ออกผล อันอุดมดวยสารอาหารและวิตามินที่สงผลดีตอสุขภาพ
ผูบริโภค ปลอดสารปนเปอนไรสารพิษ เทากับเปนการสงเสริมสุขภาพของบุคลากรในสังกัด 

ผลการดำเนินการ 
 บุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 สามารถปฏิบัติตน
ในชีวิตประจำวันตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเปนแบบอยางที่ดี และสืบสารวัฒนธรรมวิถีชุมชน มีคุณธรรม 
ความสำนึกในความเปนชาติไทย รักความเปนไทย มีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความเปนพลเมอืง
ที่ดี ตลอดจนเปนแบบอยางที่ดีแกสถานศึกษา 

 
ภาพประกอบการดำเนินงาน 
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รายงานผลการประเมินองคกรคุณธรรม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรอียุธยา เขต 1  
 

รายงานโครงการ 
ชื่อโครงการ ลูกเสือจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดลอม 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 

*********************** 
วัตถุประสงค 

 1. เพื่อใหเด็กและเยาวชนที่เปนลกูเสอื เนตรนารี ผูบังคับบัญชาลูกเสอื และบุคลากรในสำนักงานเขตพืน้ที่
การศึกษา ไดรับความรูเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการพัฒนาสิ่งแวดลอม 
 2. เพื่อใหเด็กและเยาวชนที่เปนลกูเสอื เนตรนารี ผูบังคับบัญชาลูกเสอื และบุคลากรในสำนักงานเขตพืน้ที่
การศึกษาไดนำเอาความรูที่ไดรับ มาขยายผลและใชประโยชนตอองคกรได  
 3. เพื่อปลูกฝงจิตสำนึกความเปนพลเมืองดี มีจิตอาสาใหกับเด็กและเยาวชนที่เปนลูกเสือ เนตรนารี 
ผูบังคับบัญชาลูกเสือ และบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได 

กิจกรรมการดำเนินการ 
 นำเด็กและเยาวชนที่เปนลูกเสือ เนตรนารี ผูบังคับบัญชาลูกเสือ จากโรงเรียนในสังกัดที่เขารวมโครงการ
ลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน จำนวน 3 โรงเรียน ไดแก โรงเรียนประตูชัย โรงเรียนวัดใหญชัยมงคล(ภาวนารังสี) 
และโรงเรียนวัดพนัญเชิง(ไตรรัตนนายก) พรอมกับบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทำกิจกรรม “ลูกเสือ
จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดลอม” ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 โดยไดดำเนิน
กิจกรรมใหความรูเกี่ยวกับ “จิตอาสา” และ “สิ่งแวดลอม” วามีความสำคัญอยางไรกับการดำเนินชีวิต และได    
ลงมือปฏิบัติกิจกรรมปรับภูมิทัศนบริเวณลานหนาเสาธง รอบอาคารสำนักงาน และไดมีการจัดทำแปลงเกษตร    
การปลูกพืชผักสวนครัวตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเปนการสรรคสรางสิ่งแวดลอมใหอยูคูกับ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ตอไป  

ผลการดำเนินการ 
 1. เด็กและเยาวชนที่เปนลูกเสือ เนตรนารี ผูบังคับบัญชาลูกเสือ และบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ไดรับความรูเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการพัฒนาสิ่งแวดลอม 
 2. เด็กและเยาวชนที่เปนลูกเสือ เนตรนารี ผูบังคับบัญชาลูกเสือ และบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาไดนำเอาความรูที่ไดรับ มาขยายผลและใชประโยชนตอองคกรได  
 3. เด็กและเยาวชนที่เปนลูกเสือ เนตรนารี ผูบังคับบัญชาลูกเสือ และบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาไดรับการปลูกฝงใหมีจิตสำนึกความเปนพลเมืองดี มีจิตอาสา 
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รายงานผลการประเมินองคกรคุณธรรม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรอียุธยา เขต 1  
 

ภาพประกอบการดำเนินงาน 
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รายงานผลการประเมินองคกรคุณธรรม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรอียุธยา เขต 1  
 

รายงานโครงการ 
ชื่อโครงการ ขับเคลื่อนการบริหารงานจัดการศึกษาและสงเสริมคุณภาพชีวิตขาราชการครู บุคลากรทางการ

ศึกษา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ปงบประมาณ ๒๕๖๕ 
กิจกรรม “ขาราชการสุขใจดวยวัฒนธรรมไทย ทำบุญตักบาตร พัฒนาจิตใจดวยการสวดมนตนั่งสมาธ”ิ 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยธุยา เขต 1 
วันอังคารท่ี  ๑๕  กุมภาพันธ  ๒๕๖๕ 

*********************** 
วัตถุประสงค 

1. เพื ่อสร างขวัญและกำลังใจแกบ ุคลากรทุกคนในสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ มีทัศนคติที่ดีตอการปฏิบัติงาน สรางสรรคองคกรใหเขมแข็ง 

2. บุคลากรทุกคน มีสุขภาพกาย สุขภาพใจที่ดี เกิดความไววางใจความเชื่อถือและศรัทธาซึ่งกันและกัน
เปนบุคลากรที่มีคุณภาพ 

3. เพื ่อสรางบรรยากาศที ่ด ีในการทำงานเสริมสรางความผูกพันของบุคลากรที ่มีต อองคกรและ
ความสัมพันธอันดีระหวางเพื่อรวมงานสนับสนุนเกื้อกูลซึ่งกันและกัน 

กิจกรรมการดำเนินการ : ภารกิจในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ 2565 ดังน้ี 
1. เดินทางไปพรอมกัน ณ หองปฏิบัติธรรม วัดนิเวศธรรมประวัติ ต.บานเลน อ.บางปะอิน เริ่มกิจกรรมพธีิ

ถวายปนโตและเครื่องจตุปจจัยไทยธรรม พระสงฆอนุโมทนา และบุคลากรกรวดน้ำรับพร เสร็จพิธี                         
2.  กิจกรรมพฒันาจิตน่ังสมาธิ และสนทนาธรรม  

ผลการดำเนินการ 
              บุคลากรทุกคนในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 มีขวัญและ
กำลังใจในการทำงาน มีทัศนคติที่ดีตอการปฏิบัติงาน สรางสรรคองคกรใหเขมแข็ง มีสุขภาพกายใจที่ดี ไววางใจ
เช่ือถือและศรัทธาซึ่งกันและกันเปนบุคลากรที่มีคุณภาพ มีบรรยากาศที่ดีในการทำงาน เสริมสรางความผูกพันของ
บุคลากรที่ดีตอองคกร และมีความสัมพันธอันดีระหวางเพื่อนรวมงาน มีการสนับสนุนเกื้อกูลซึ่งกันและกัน 
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รายงานผลการประเมินองคกรคุณธรรม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรอียุธยา เขต 1  
 

ภาพประกอบการดำเนินงาน 
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รายงานผลการประเมินองคกรคุณธรรม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรอียุธยา เขต 1  
 

รายงานโครงการ 
ชื่อโครงการ ขับเคลื่อนการบริหารงานจัดการศึกษาและสงเสริมคุณภาพชีวิตขาราชการครู 

บุคลากรทางการศึกษา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ปงบประมาณ ๒๕๖๕ 
กิจกรรม “ขาราชการสุขใจดวยวัฒนธรรมไทย”งานสงกรานตสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมไทย  

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 

วันจันทรที่  ๑๑ เมษายน  ๒๕๖๕   

*********************** 
วัตถุประสงค 

1. เพื ่อสร างขวัญและกำลังใจแกบ ุคลากรทุกคนในสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ มีทัศนคติที่ดีตอการปฏิบัติงาน สรางสรรคองคกรใหเขมแข็ง 

2. บุคลากรทุกคน มีสุขภาพกาย สุขภาพใจที่ดี เกิดความไววางใจความเชื่อถือและศรัทธาซึ่งกันและกัน
เปนบุคลากรที่มีคุณภาพ 

3. เพื ่อสรางบรรยากาศที ่ด ีในการทำงานเสริมสรางความผูกพันของบุคลากรที ่มีต อองคกรและ
ความสัมพันธอันดีระหวางเพื่อรวมงานสนั-บสนุนเกื้อกูลซึ่งกันและกัน 

กิจกรรมการดำเนินการ 
๑. ตักบาตรขาวสาร อาหารแหง ถวายเงินผาปาสามัคคีและเครื่องบริวาร ณ วัดตูม อ.พระนครศรีอยุธยา 

จ.พระนครศรีอยุธยา 
๒. ทำบุญสรงน้ำพระพุทธรูปประจำหนวยงาน และเปลี ่ยนผาอังสะพระพุทธร ูปหลวงพอโต ณ            

สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ 
๓. กิจกรรมหนวยงานสะอาด  

ผลการดำเนินการ 
๑. บุคลากรทุกคนในสพป.พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ มีขวัญและกำลงัใจ มทีัศนคติที่ดีตอการปฏิบัติงาน

สรางสรรคองคกรใหเขมแข็ง 
2. บุคลากรทุกคน มีสุขภาพกาย สุขภาพใจที่ดี เกิดความไววางใจความเช่ือถือและศรัทธาซึ่งกันและกัน

เปนบุคลากรที่มีคุณภาพ 
3. สรางบรรยากาศที่ดีในการทำงานเสริมสรางความผูกพันของบุคลากรทีม่ีตอองคกรและความสัมพันธ

อันดีระหวางเพื่อรวมงานสนับสนุนเกื้อกลูซึง่กันและกัน 
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รายงานผลการประเมินองคกรคุณธรรม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรอียุธยา เขต 1  
 

ภาพประกอบการดำเนินงาน 
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รายงานผลการประเมินองคกรคุณธรรม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรอียุธยา เขต 1  
 

รายงานโครงการ 
ชื่อโครงการ ยกยองเชิดชูเกียรติขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

คนดีศรีสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 

*********************** 
วัตถุประสงค 

1. เพื่อเปนการยกยองเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา (ลูกจางประจำ) ในสังกัด 
2. เพื ่อเปนขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน เกิดความภาคภูมิใจ และเปนแบบอยางที ่ดีอันจะสงผล                

ถึงคุณภาพของนักเรียนในโรงเรียน 

กิจกรรมการดำเนินการ 
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการพัฒนา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 สูองคกรคุณธรรมตนแบบ โดยการสงเสริม
การทำความดีของบุคลากรทำความดีจนเปนแบบอยางไดขององคกรสงเสริมคุณธรรมทั้งภายในและภายนอก
องคกรอยูเสมอ โดยกำหนดหลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึง  การทำความดีที่
สอดคลองกับคุณธรรม 4 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา มีการประกาศยกยองเชิดชูเกียรติ และจดัมอบ
เกียติบัตรตามเหมาะสม โดยมอบหมายในความรับผิดชอบของกลุมบริหารงานบุคคล 

ผลการดำเนินการ 
 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจางประจำ ที่เขารวมโครงการ มีขวัญกำลังใจ สามารถทำ
คุณประโยชนใหกับครอบครัว ชุมชน และดำรงตนอยูในสังคมอยางมีความสุขและมีคุณภาพ 

ภาพประกอบการดำเนินงาน 
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รายงานผลการประเมินองคกรคุณธรรม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรอียุธยา เขต 1  
 

แบบติดตามและประเมินพฤติกรรมของบุคลากรในองคกร 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 

ระยะที่ 1 

ประเด็นการติดตาม ปฏิบัติ ไมปฏิบัติ หมายเหตุ 
พอเพียง 
1. ใชวัสดุ อุปกรณ ทรัพยากรและสาธารณูปโภคอยางประหยัด 45 23 66.18 

2. ลดภาวะสิ่งแวดลอม ใชถุงผาแทนการใชถุงพลาสติก หรอืการนำ
กลับมาใชซ้ำ 

17 51 25.00 

3. บริหารงบประมาณอยางคุมคา อยางมีประสิทธิภาพและ         
เกิดประสทิธิผล 

40 28 58.82 

วินัย 

1. ปฏิบัติงานตามระเบียบของทางราชการ ยึดประโยชนขององคกร
เปนสำคัญ 

52 16 76.47 

2. มาปฏิบัติราชการตรงตามเวลาราชการ เสียสละ และอุทศิเวลา
ใหแกองคกร 

41 27 60.29 

3. มีความรับผิดชอบตอหนาที่ มุงมั่น ใสใจและพัฒนางานอยาง
สม่ำเสมอ 

38 30 55.88 

4. แตงกายถูกตอง เหมาะสมตามระเบียบและขอตกลงขององคกร 41 27 60.29 

สุจริต 
1. ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย โปรงใสและสามารถตรวจสอบได 68 0 100.00 

2. บริหารงานประมาณดวยความถูกตอง เปนไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ และขอบังคับ 

47 21 69.12 

3. ไมแสวงหาผลประโยชน ยึดหลักในการรกัษาความจรงิ          
ความถูกตองและเปนธรรม 

68 0 100.00 

จิตอาสา 
1. ย้ิมแยม แจมใส เต็มใจใหบรกิาร ชวยเหลือแกผูมาติดตองาน     
ดวยความเปนกัลยาณมิตร 

55 13 80.88 

2. รวมกิจกรรมตางๆ ทั้งภายในและภายนอกองคกร 60 8 88.24 
3. เสียสละประโยชนสวนตนเพือ่สวนรวมในการปฏิบัติงานขององคกร 45 23 66.18 

รวมปฏิบัติคิดเปนรอยละ 69.80 30.20  
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รายงานผลการประเมินองคกรคุณธรรม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรอียุธยา เขต 1  
 

แบบติดตามและประเมินพฤติกรรมของบุคลากรในองคกร 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 

ระยะที่ 2 

ประเด็นการติดตาม ปฏิบัติ ไมปฏิบัติ หมายเหตุ 
พอเพียง 
1. ใชวัสดุ อุปกรณ ทรัพยากรและสาธารณูปโภคอยางประหยัด 57 11 83.82 
2. ลดภาวะสิ่งแวดลอม ใชถุงผาแทนการใชถุงพลาสติก หรอืการนำ
กลับมาใชซ้ำ 

44 24 64.71 

3. บริหารงบประมาณอยางคุมคา อยางมีประสิทธิภาพและ         
เกิดประสทิธิผล 

59 9 86.76 

วินัย 
1. ปฏิบัติงานตามระเบียบของทางราชการ ยึดประโยชนขององคกร
เปนสำคัญ 

65 3 95.59 

2. มาปฏิบัติราชการตรงตามเวลาราชการ เสียสละ และอุทศิเวลา
ใหแกองคกร 

60 8 88.24 

3. มีความรับผิดชอบตอหนาที่ มุงมั่น ใสใจและพัฒนางานอยาง
สม่ำเสมอ 

57 11 83.82 

4. แตงกายถูกตอง เหมาะสมตามระเบียบและขอตกลงขององคกร 65 3 95.59 
สุจริต 

1. ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย โปรงใสและสามารถตรวจสอบได 68 - 100.00 
2. บริหารงานประมาณดวยความถูกตอง เปนไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ และขอบังคับ 

52 16 76.47 

3. ไมแสวงหาผลประโยชน ยึดหลักในการรกัษาความจรงิ          
ความถูกตองและเปนธรรม 

68 - 100.00 

จิตอาสา 
1. ย้ิมแยม แจมใส เต็มใจใหบรกิาร ชวยเหลือแกผูมาติดตองาน     
ดวยความเปนกัลยาณมิตร 

60 8 88.24 

2. รวมกิจกรรมตางๆ ทั้งภายในและภายนอกองคกร 68 - 100.00 
3. เสียสละประโยชนสวนตนเพือ่สวนรวมในการปฏิบัติงานขององคกร 60 8 88.24 

รวมปฏิบัติคิดเปนรอยละ 88.57 11.43  
 
 
 



115 
 

รายงานผลการประเมินองคกรคุณธรรม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรอียุธยา เขต 1  
 

แบบติดตามและประเมินพฤติกรรมของบุคลากรในองคกร 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 

ระยะที่ 3 

ประเด็นการติดตาม ปฏิบัติ ไมปฏิบัติ รอยละ 
พอเพียง 
1. ใชวัสดุ อุปกรณ ทรัพยากรและสาธารณูปโภคอยางประหยัด 68 - 100.00 
2. ลดภาวะสิ่งแวดลอม ใชถุงผาแทนการใชถุงพลาสติก หรอืการนำ
กลับมาใชซ้ำ 

68 - 100.00 

3. บริหารงบประมาณอยางคุมคา อยางมีประสิทธิภาพและ         
เกิดประสทิธิผล 

68 - 100.00 

วินัย 
1. ปฏิบัติงานตามระเบียบของทางราชการ ยึดประโยชนขององคกร
เปนสำคัญ 

68 - 100.00 

2. มาปฏิบัติราชการตรงตามเวลาราชการ เสียสละ และอุทศิเวลา
ใหแกองคกร 

68 - 100.00 

3. มีความรับผิดชอบตอหนาที่ มุงมั่น ใสใจและพัฒนางานอยาง
สม่ำเสมอ 

68 - 100.00 

4. แตงกายถูกตอง เหมาะสมตามระเบียบและขอตกลงขององคกร 68 - 100.00 
สุจริต 

1. ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย โปรงใสและสามารถตรวจสอบได 68 - 100.00 
2. บริหารงานประมาณดวยความถูกตอง เปนไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ และขอบังคับ 

68 - 100.00 

3. ไมแสวงหาผลประโยชน ยึดหลักในการรกัษาความจรงิ          
ความถูกตองและเปนธรรม 

68 - 100.00 

จิตอาสา 
1. ย้ิมแยม แจมใส เต็มใจใหบรกิาร ชวยเหลือแกผูมาติดตองาน     
ดวยความเปนกัลยาณมิตร 

68 - 100.00 

2. รวมกิจกรรมตางๆ ทั้งภายในและภายนอกองคกร 68 - 100.00 
3. เสียสละประโยชนสวนตนเพือ่สวนรวมในการปฏิบัติงานขององคกร 68 - 100.00 

รวมปฏิบัติคิดเปนรอยละ 100.00 
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รายงานผลการประเมินองคกรคุณธรรม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรอียุธยา เขต 1  
 

 8) องคกรมีการจัดกิจกรรมใน 3 มิติ ไดแก การยึดมั่นในหลักธรรมทางศาสนา หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และวิถีวัฒนธรรมท่ีเพ่ิมเติมจากแผนสงเสริมคุณธรรมท่ีกำหนดไว 

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ไดดำเนินการกิจกรรม
สงเสริมความดีที่สะทอนภาพรวมของสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1          
ที่สอดคลองกับเปาหมายตามคุณธรรมหลัก 3 ประการ คือ วินัย รับผิดชอบ จิตอาสา ใน 3 มิติ คือ การยึดมั่นใน
หลักธรรมทางศาสนา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และวิถีวัฒนธรรม ดังน้ี 

1. บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 มีวินัยใสเครื่องแบบกากี  
หรือสวมใสเสื้อสีเหลือทุกวันจันทร  
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รายงานผลการประเมินองคกรคุณธรรม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรอียุธยา เขต 1  
 

2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 สงเสริม สนับสนุน อนุรักษ
ศิลปวัฒนธรรมไทยรวมใจแตงไทย 
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รายงานผลการประเมินองคกรคุณธรรม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรอียุธยา เขต 1  
 

 3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 รวมกิจกรรมเนื่องในวัน
สำคัญตาง ๆ ท้ังภายในและภายนอกองคกรอยางสม่ำเสมอ 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รวมพิธีเน่ืองในวันจักรี ป พ.ศ. 2565 

รวมพิธีวางพานพุมเน่ืองในวันสถาปนากรงุศรีอยุธยา 

บุคลากรทุกคนรวมถวายพระพรเน่ืองในวัน       

คลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา 
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รายงานผลการประเมินองคกรคุณธรรม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรอียุธยา เขต 1  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รวมพิธีถวายพานพุมดอกไมเน่ืองใน 
วันพระมหาเจษฎาราชเจา ร.3 

รวมพิธีถวายพานพุมดอกไมเน่ืองใน 
วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 2565 

รวมพิธีเน่ืองในวันพอขุนรามคำแหงมหาราช 
 ป 2565 

รวมพิธีวางพานพุมดอกไมสด พิธีบวงสรวง  
พระเจาตากสินมหาราช 
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รายงานผลการประเมินองคกรคุณธรรม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรอียุธยา เขต 1  
 

4. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 จัดกิจกรรม "ถุงผานาใช...ใสใจ
สิ่งแวดลอม" 
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รายงานผลการประเมินองคกรคุณธรรม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรอียุธยา เขต 1  
 

5. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ดำเนินโครงการสำนักงานสีเขียว     
( Green Office) 
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รายงานผลการประเมินองคกรคุณธรรม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรอียุธยา เขต 1  
 

 6) สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ดำเนินกิจกรรม “ขาราชการสุขใจ
ดวยวัฒนธรรมไทย ทำบุญตักบาตร พัฒนาจิตใจดวยการสวดมนตนั่งสมาธิ” 
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รายงานผลการประเมินองคกรคุณธรรม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรอียุธยา เขต 1  
 

 7. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 รวมพิธีทอดผาปาสามัคคี 
เพ่ือสรางมณฑปพระเทพมงคลรังสี ณ วัดเทพสังฆาราม จังหวัดกาญจนบุรี 
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รายงานผลการประเมินองคกรคุณธรรม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรอียุธยา เขต 1  
 

 8. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 รวมมือกันในการดำเนิน
กิจกรรม สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 มีรัก ปลูกผักกินเอง 
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 9. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ดำเนินกิจกรรม "ขยับกาย 
สบายสมอง" 
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 10. สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ดำเนินกิจกรรมขาราชการ
ไทยสุขใจดวยวัฒนธรรมไทย 2565 
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11. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ดำเนินกิจกรรมจิตอาสา
บำเพ็ญสาธารณประโยชน 
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รายงานผลการประเมินองคกรคุณธรรม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรอียุธยา เขต 1  
 

12) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ดำเนินกิจกรรมโครงการ
เติมรักษสำนักงาน ดวยกิจกรรม 5 ส. 
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9) องคกรมีองคความรูจากการดำเนินงานองคกรคุณธรรมเพ่ือเผยแพร และสามารถเปนแหลงเรียนรู
ถายทอด ขยายผลไปสูองคกรอ่ืน ๆ ได 

  สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 มีองคความรู ครบทุก
กิจกรรมที่ดำเนินการและสามารถเปนแหลงเรียนรู ถายทอดขยายผลไปสูองคกรอื่นได  ดำเนินโครงการพัฒนา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 สูองคกรคุณธรรมตนแบบ มุงสรางคนดี       
มีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติงานในองคกรอยางมีความสุข ดวยกระบวนการพัฒนาที่หลากหลายมาอยางตอเน่ือง 
ทั้งน้ี ไดถอดองคความรูจากการดำเนินงานองคกรคุณธรรมเพื่อเผยแพร ดังน้ี  

1) การพัฒนาการดำเนินงานองคกรคุณธรรม โดยการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการ 
และการประชุมรวมทั้งองคกรดวยกระบวนการชุมชนแหงการเรียนรู ทางวิชาชีพ (Professional Learning 
Community : PLC) ตลอดระยะเวลาดำเนินโครงการ  

2) การจัดทำประชาสัมพันธเผยแพรผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ผานชองทางตาง  ๆ 
  3) เปนแหลงเรียนรูถายทอดขยายผลไปสูองคกรอื่น 
  4) เปนวิทยากรถายทอดความรูกิจกรรมตางๆ 

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 มีองคความรูจากการเปน
องคกรคุณธรรมตนแบบที่สามารถใหหนวยงานอื่น ๆ เขามาศึกษาดูงาน หรือไปเผยแพรผลงานใหหนวยงานอื่น ๆ 
ไมนอยกวา 5 ครั้งตอป ดังตอไปน้ี 

1) ตอนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 
2) ตอนรับคณะศึกษาดูงานจากนิสิตฝกปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษา 
3) ตอนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 
4) ตอนรับคณะวิจัยจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 
5) วิทยากรบรรยายความรูเกี ่ยวกับการบริหารงานองคกรแกผู อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา        

ณ วัดไรขิง จังหวัดนครปฐม 

6) วิทยากรบรรยาย เรื่อง การพลิกโฉมพระสอนศีลธรรม ณ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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1) ตอนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 
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2) ตอนรับคณะศึกษาดูงานจากนิสิตฝกปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษา 
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3) ตอนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 
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4) ตอนรับคณะวิจัยจากสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุร ีเขต 1 
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5) วิทยากรบรรยายความรูเก่ียวกับการบริหารงานองคกรแกผูอำนวยการเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ณ วัดไรขิง จังหวัดนครปฐม 

 

 

 

 

 

 

 

6) วิทยากรบรรยาย เรื่อง การพลิกโฉมพระสอนศีลธรรม ณ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรอียุธยา เขต 1  
 

 นอกจากนี ้ สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 มีการจ ัดทำ
ประชาสัมพันธเผยแพรการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 
ผานชองทางตาง ๆ ดังน้ี 

1. ชองทาง Website ของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 

https://aya1.go.th/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ชองทาง Facebook สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 
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รายงานผลการประเมินองคกรคุณธรรม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรอียุธยา เขต 1  
 

3. ชองทาง Youtube : AYA1 Channel  
https://www.youtube.com/channel/UCJQpunazya0-OYLBjhhV2Qw 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

4. ชองทาง Appication Line 
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5. ชองทางงานประชาสัมพันธของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 
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บรรณานุกรม 
 

ศูนยคุณธรรม (องคการมหาชน). แนวทางการสงเสริมองคกรคุณธรรม. กรุงเทพมหานคร 
www. Moralcenter.or.th 
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ภาคผนวก 
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รายงานผลการประเมินองคกรคุณธรรม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรอียุธยา เขต 1  
 

 



154 
 

รายงานผลการประเมินองคกรคุณธรรม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรอียุธยา เขต 1  
 



155 
 

รายงานผลการประเมินองคกรคุณธรรม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรอียุธยา เขต 1  
 



156 
 

รายงานผลการประเมินองคกรคุณธรรม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรอียุธยา เขต 1  
 

 
 



157 
 

รายงานผลการประเมินองคกรคุณธรรม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรอียุธยา เขต 1  
 

 



158 
 

รายงานผลการประเมินองคกรคุณธรรม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรอียุธยา เขต 1  
 



159 
 

รายงานผลการประเมินองคกรคุณธรรม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรอียุธยา เขต 1  
 



160 
 

รายงานผลการประเมินองคกรคุณธรรม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรอียุธยา เขต 1  
 



161 
 

รายงานผลการประเมินองคกรคุณธรรม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรอียุธยา เขต 1  
 

 



162 
 

รายงานผลการประเมินองคกรคุณธรรม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรอียุธยา เขต 1  
 



163 
 

รายงานผลการประเมินองคกรคุณธรรม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรอียุธยา เขต 1  
 

 



164 
 

รายงานผลการประเมินองคกรคุณธรรม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรอียุธยา เขต 1  
 



165 
 

รายงานผลการประเมินองคกรคุณธรรม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรอียุธยา เขต 1  
 

 



166 
 

รายงานผลการประเมินองคกรคุณธรรม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรอียุธยา เขต 1  
 



167 
 

รายงานผลการประเมินองคกรคุณธรรม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรอียุธยา เขต 1  
 

 



168 
 

รายงานผลการประเมินองคกรคุณธรรม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรอียุธยา เขต 1  
 



169 
 

รายงานผลการประเมินองคกรคุณธรรม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรอียุธยา เขต 1  
 

 



170 
 

รายงานผลการประเมินองคกรคุณธรรม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรอียุธยา เขต 1  
 



171 
 

รายงานผลการประเมินองคกรคุณธรรม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรอียุธยา เขต 1  
 

 

 
 



172 
 

รายงานผลการประเมินองคกรคุณธรรม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรอียุธยา เขต 1  
 

แบบติดตามและประเมินพฤติกรรมของบุคลากรในองคกร 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 

ระยะที่ 1 

ประเด็นการติดตาม ปฏิบัติ ไมปฏิบัติ หมายเหตุ 
พอเพียง 
1. ใชวัสดุ อุปกรณ ทรัพยากรและสาธารณูปโภคอยางประหยัด 45 23 66.18 

2. ลดภาวะสิ่งแวดลอม ใชถุงผาแทนการใชถุงพลาสติก หรอืการนำ
กลับมาใชซ้ำ 

17 51 25.00 

3. บริหารงบประมาณอยางคุมคา อยางมีประสิทธิภาพและ         
เกิดประสทิธิผล 

40 28 58.82 

วินัย 

1. ปฏิบัติงานตามระเบียบของทางราชการ ยึดประโยชนขององคกร
เปนสำคัญ 

52 16 76.47 

2. มาปฏิบัติราชการตรงตามเวลาราชการ เสียสละ และอุทศิเวลา
ใหแกองคกร 

41 27 60.29 

3. มีความรับผิดชอบตอหนาที่ มุงมั่น ใสใจและพัฒนางานอยาง
สม่ำเสมอ 

38 30 55.88 

4. แตงกายถูกตอง เหมาะสมตามระเบียบและขอตกลงขององคกร 41 27 60.29 

สุจริต 
1. ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย โปรงใสและสามารถตรวจสอบได 68 0 100.00 

2. บริหารงานประมาณดวยความถูกตอง เปนไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ และขอบังคับ 

47 21 69.12 

3. ไมแสวงหาผลประโยชน ยึดหลักในการรกัษาความจรงิ          
ความถูกตองและเปนธรรม 

68 0 100.00 

จิตอาสา 
1. ย้ิมแยม แจมใส เต็มใจใหบรกิาร ชวยเหลือแกผูมาติดตองาน     
ดวยความเปนกัลยาณมิตร 

55 13 80.88 

2. รวมกิจกรรมตางๆ ทั้งภายในและภายนอกองคกร 60 8 88.24 
3. เสียสละประโยชนสวนตนเพือ่สวนรวมในการปฏิบัติงานขององคกร 45 23 66.18 

รวมปฏิบัติคิดเปนรอยละ 69.80 30.20  
 
 
 



173 
 

รายงานผลการประเมินองคกรคุณธรรม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรอียุธยา เขต 1  
 

แบบติดตามและประเมินพฤติกรรมของบุคลากรในองคกร 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 

ระยะที่ 2 

ประเด็นการติดตาม ปฏิบัติ ไมปฏิบัติ หมายเหตุ 
พอเพียง 
1. ใชวัสดุ อุปกรณ ทรัพยากรและสาธารณูปโภคอยางประหยัด 57 11 83.82 
2. ลดภาวะสิ่งแวดลอม ใชถุงผาแทนการใชถุงพลาสติก หรอืการนำ
กลับมาใชซ้ำ 

44 24 64.71 

3. บริหารงบประมาณอยางคุมคา อยางมีประสิทธิภาพและ         
เกิดประสทิธิผล 

59 9 86.76 

วินัย 
1. ปฏิบัติงานตามระเบียบของทางราชการ ยึดประโยชนขององคกร
เปนสำคัญ 

65 3 95.59 

2. มาปฏิบัติราชการตรงตามเวลาราชการ เสียสละ และอุทศิเวลา
ใหแกองคกร 

60 8 88.24 

3. มีความรับผิดชอบตอหนาที่ มุงมั่น ใสใจและพัฒนางานอยาง
สม่ำเสมอ 

57 11 83.82 

4. แตงกายถูกตอง เหมาะสมตามระเบียบและขอตกลงขององคกร 65 3 95.59 
สุจริต 

1. ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย โปรงใสและสามารถตรวจสอบได 68 - 100.00 
2. บริหารงานประมาณดวยความถูกตอง เปนไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ และขอบังคับ 

52 16 76.47 

3. ไมแสวงหาผลประโยชน ยึดหลักในการรกัษาความจรงิ          
ความถูกตองและเปนธรรม 

68 - 100.00 

จิตอาสา 
1. ย้ิมแยม แจมใส เต็มใจใหบรกิาร ชวยเหลือแกผูมาติดตองาน     
ดวยความเปนกัลยาณมิตร 

60 8 88.24 

2. รวมกิจกรรมตางๆ ทั้งภายในและภายนอกองคกร 68 - 100.00 
3. เสียสละประโยชนสวนตนเพือ่สวนรวมในการปฏิบัติงานขององคกร 60 8 88.24 

รวมปฏิบัติคิดเปนรอยละ 88.57 11.43  
 
 
 



174 
 

รายงานผลการประเมินองคกรคุณธรรม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรอียุธยา เขต 1  
 

แบบติดตามและประเมินพฤติกรรมของบุคลากรในองคกร 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 

ระยะที่ 3 

ประเด็นการติดตาม ปฏิบัติ ไมปฏิบัติ รอยละ 
พอเพียง 
1. ใชวัสดุ อุปกรณ ทรัพยากรและสาธารณูปโภคอยางประหยัด 68 - 100.00 
2. ลดภาวะสิ่งแวดลอม ใชถุงผาแทนการใชถุงพลาสติก หรอืการนำ
กลับมาใชซ้ำ 

68 - 100.00 

3. บริหารงบประมาณอยางคุมคา อยางมีประสิทธิภาพและ         
เกิดประสทิธิผล 

68 - 100.00 

วินัย 
1. ปฏิบัติงานตามระเบียบของทางราชการ ยึดประโยชนขององคกร
เปนสำคัญ 

68 - 100.00 

2. มาปฏิบัติราชการตรงตามเวลาราชการ เสียสละ และอุทศิเวลา
ใหแกองคกร 

68 - 100.00 

3. มีความรับผิดชอบตอหนาที่ มุงมั่น ใสใจและพัฒนางานอยาง
สม่ำเสมอ 

68 - 100.00 

4. แตงกายถูกตอง เหมาะสมตามระเบียบและขอตกลงขององคกร 68 - 100.00 
สุจริต 

1. ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย โปรงใสและสามารถตรวจสอบได 68 - 100.00 
2. บริหารงานประมาณดวยความถูกตอง เปนไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ และขอบังคับ 

68 - 100.00 

3. ไมแสวงหาผลประโยชน ยึดหลักในการรกัษาความจรงิ          
ความถูกตองและเปนธรรม 

68 - 100.00 

จิตอาสา 
1. ย้ิมแยม แจมใส เต็มใจใหบรกิาร ชวยเหลือแกผูมาติดตองาน     
ดวยความเปนกัลยาณมิตร 

68 - 100.00 

2. รวมกิจกรรมตางๆ ทั้งภายในและภายนอกองคกร 68 - 100.00 
3. เสียสละประโยชนสวนตนเพือ่สวนรวมในการปฏิบัติงานขององคกร 68 - 100.00 

รวมปฏิบัติคิดเปนรอยละ 100.00 
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รายงานผลการประเมินองคกรคุณธรรม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรอียุธยา เขต 1  
 

คณะผูจัดทำ 
 

ที่ปรึกษา 
นางกัลยา มาลัย   ผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรอียุธยา เขต 1 
นางสาวรัชดา ทองสุข  รองผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 
นางสาวภัทรมาศ ภะวะศิริกุล รองผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 
นางสาวปุณญอุษา ผดุงหมาย รองผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 

คณะทำงาน 
นางสมลักษณ รูแผน   ผูอำนวยการกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
นางศิริมา แสนอลุัย    ผูอำนวยการกลุมบรหิารงานบุคคล               
นางสมทรง ทองนวล    ผูอำนวยการกลุมอำนวยการ           
นางปรานี สุขอุดม    ผูอำนวยการกลุมนโยบายและแผน                        
นางวิมล สุขวัจนี     ผูอำนวยการกลุมบรหิารงานการเงินและสินทรัพย      
นางสาวจริภา อวนล่ำ    ผูอำนวยการกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา            
นางสาวนิรา ขุนทองชมาตย   ศึกษานิเทศก ชำนาญการพเิศษ         
นางสาวนชรพร ประมวลสุข   ศึกษานิเทศก ชำนาญการพเิศษ         
นางปรีชยา ยาวุธ     ศึกษานิเทศก ชำนาญการ          
นางสาวเบญญาภา หลวงราช   ศึกษานิเทศก ชำนาญการ     
นางสาวขนิษฐา ศรีศักดา    ศึกษานิเทศก ชำนาญการ     
นางพันทิพย ผาก่ำ        ศึกษานิเทศก ชำนาญการ  
นางสาวนิดาพร ชาร ี   ศึกษานิเทศก       
นายพิชิต ขำดี     ศึกษานิเทศก            
นางน้ำทิพย คงเกษม    เจาพนักงานธุรการ ชำนาญงาน    
นายนพฤทธ์ิ เหมนุกลู    เจาพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน    
นางสาวพจนา ปญจยุทธเวช   นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพเิศษ   
นางอารี ขันธบุตร    นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ         
นางสาวหทัย สุทธิธรรม    นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ         
นางสาวสุพีชา ลำไยผล    นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ         
นางสาวพัชรินทร นิลพฤกษ   นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ           
นางสาวณัฐชานันท นิธิสกุลพัชร  นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ         
นางสาวลาวัลย รอดทองดี    เจาพนักงานธุรการ ชำนาญงาน    
นางภัสรา เลิศดี     พนักงานพิมพดีด      
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รายงานผลการประเมินองคกรคุณธรรม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรอียุธยา เขต 1  
 

คณะทำงาน (ตอ)  
นางฐิติญาภรณ หาญเจริญวนะภูษิต นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ  
นางสาวศิริวรรณ สุนสกูล    นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ    
นายแทนไท บุญเลิศ    นักประชาสัมพันธ    
นางกุลธิดา เจริญไทย    เจาพนักงานธุรการ ชำนาญงาน    
นางสาวสุนิสา สุคันธจันทร   เจาพนักงานธุรการ ชำนาญงาน    
นายสมยศ ฝูงชมเชย    นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ ชวยราชการ       
นางสาวนาตยา ขันธบุตร    นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ  
นางสาวกมลพร ทองผิว    นักวิเคราะหนโยบายและแผน ปฏิบัติการ   
นางวันวิสา ขันติวงษ     นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชำนาญการ        
นางจุฑามาศ เดชบญุ    เจาพนักงานธุรการ ชำนาญงาน         
นางสาวกานตธิดา สาคร    เจาหนาที่ธุรการ           
นางคณิตา วงษเนตร    เจาหนาที่ธุรการ           
นางจินตนา ภาคไพศร ี    นักวิชาการเงินและบญัชี ชำนาญการพิเศษ   
นางปรญิดา สัตตบริพันธ    นักวิชาการเงินและบญัชี ชำนาญการ        
กนกวรรณ วงคนาม    นักวิชาการเงินและบญัชี ปฏิบัติการ   
นางสาวกมลพร สงสวัสด์ิ    นักวิชาการเงินและบญัชี ชำนาญงาน   
นางบุญสม มีกุศล   เจาพนักงานพสัดุ ชำนาญงาน    
นายดนุดา ดิษฐเสถียร    เจาหนาที่ธุรการ      
นางนวลจันทร ปรางทอง    เจาหนาที่การเงินและบัญชี          
นางสาวสมใจ กลบัเปนสุข    เจาหนาที่การเงินและบัญชี         
นางสาวลลิตา พันธุชุม    เจาหนาที่ธุรการ           
นางสายพิณ เที่ยงทัต   เจาหนาที่การเงินและบัญชี ชำนาญงาน                
นางปณชญา ดอนปญญา    นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ ชวยราชการ       
นางปทมารัตน สุทธิสงค    นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ         
นายสุรพงษ เทียมมโน    นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ         
นางสาวจรีาภา เฉลยกจิ    นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ         
นางสาวรุงสรุีย เทียมวัน    นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ         
นางพนิดา สุดจะคอย    เจาพนักงานธุรการ ชำนาญงาน         
นางธนวรรณ โสดาศร ี    เจาพนักงานธุรการ ชำนาญงาน    
นางสาวอรุณี ทองงาม    นักจิตวิทยาโรงเรียน     
นายญาณวุฒิ สังขวงค   เจาหนาที่ลกูเสือ      
นายปริญญา หรายวงษ    เจาหนาที่คอมพิวเตอร     
นายรัฐพงษ สุขฉาย    เจาหนาที่คอมพิวเตอร  
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รายงานผลการประเมินองคกรคุณธรรม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรอียุธยา เขต 1  
 

คณะทำงาน (ตอ)     
นายรุง ผดุงกมล     ชางไฟฟา ช้ัน 4      
นายรังสรรค นพวรรณ    ชางสี ช้ัน 4  
นายวีรา ราชสมบรูณ    ชางสี ช้ัน 4      
นายบรรจง ศรีคำ     ชางปู ช้ัน 4      
นายสำราญ วาริพินท ุ   ลูกจางช่ัวคราว      
นางสาวเบญจสริิวรรณ แยมกสิกร   พนักงานทำความสะอาด          
นางสาวสริินุช จีนหนู    พนักงานทำความสะอาด   

คณะทำงานฝายเลขานุการ 
นางสมลักษณ รูแผน  ผูอำนวยการกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
นางพันทิพย ผาก่ำ       ศึกษานิเทศก ชำนาญการ  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







รายงานโครงการ 
ชื่อโครงการ ขับเคล่ือนการบริหารงานจัดการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตข้าราชการครู บุคลากร

ทางการศึกษา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
กิจกรรม “ข้าราชการสุขใจด้วยวัฒนธรรมไทย”งานสงกรานต์สืบสานประเพณีและวัฒนธรรมไทย  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 

วันจันทร์ที่  ๑๑ เมษายน  ๒๕๖๕ 

*********************** 
วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือสร้างขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรทุกคนในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา  
    เขต ๑ มีทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงาน สร้างสรรค์องค์กรให้เข้มแข็ง 
2. บุคลากรทุกคน มีสุขภาพกาย สุขภาพใจที่ดี เกิดความไว้วางใจความเชื่อถือและศรัทธาซึ่งกันและกันเป็น 
    บุคลากรที่มีคุณภาพ 
3. เพ่ือสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงานเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์กรและความสัมพันธ์อันดี 
    ระหว่างเพื่อร่วมงานสนั-บสนุนเกื้อกูลซึ่งกันและกัน 
กิจกรรมการดำเนินการ 

๑. บุคลากรพร้อมกัน ณ วัดตูม อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา  
 ๒. ตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง ถวายเงินผ้าป่าสามัคคีและเครื่องบริวาร  
 ๓. เปลี่ยนผ้าอังสะพระพุทธรูปหลวงพ่อโต  
          ๓. เริ่มกิจกรรม “ข้าราชการสุขใจด้วยวัฒนธรรมไทย” สรงน้ำพุทธรูปประจำสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาะนครศรีอยุธยา เขต ๑  
 ๔. กิจกรรมหน่วยงานสะอาด 
ผลการดำเนินการ 
๑. บุคลากรทุกคนในสพป.พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ มีขวัญและกำลังใจ มีทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงาน 
    สร้างสรรค์องค์กรให้เข้มแข็ง 
2. บุคลากรทุกคน มีสุขภาพกาย สุขภาพใจที่ดี เกิดความไว้วางใจความเชื่อถือและศรัทธาซึ่งกันและกันเป็น 
    บุคลากรที่มีคุณภาพ 
3. สร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงานเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์กรและความสัมพันธ์อันดี 
    ระหว่างเพือ่ร่วมงานสนับสนุนเกื้อกูลซึ่งกันและกัน 
ภาพประกอบการดำเนินงาน 
 

 
 

 

 
 

 



รายงานโครงการ 
ชื่อโครงการ ขับเคล่ือนการบริหารงานจัดการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตข้าราชการครู บุคลากร

ทางการศึกษา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
กิจกรรม “ข้าราชการสุขใจด้วยวัฒนธรรมไทย ทำบุญตักบาตร พัฒนาจิตใจด้วยการสวดมนต์นั่งสมาธิ” 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 

วันอังคารที่  ๑๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๕ 

*********************** 
วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือสร้างขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรทุกคนในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา  
    เขต ๑ มีทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงาน สร้างสรรค์องค์กรให้เข้มแข็ง 
2. บุคลากรทุกคน มีสุขภาพกาย สุขภาพใจที่ดี เกิดความไว้วางใจความเชื่อถือและศรัทธาซึ่งกันและกันเป็นบุคลากร 
    ที่มีคุณภาพ 
3. เพ่ือสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงานเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์กรและความสัมพันธ์อันดี 
    ระหว่างเพ่ือร่วมงานสนับสนุนเกื้อกูลซึ่งกันและกัน 
กิจกรรมการดำเนินการ : ภารกิจในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ 2565 ดังนี้ 

1. เดินทางไปพร้อมกัน ณ ห้องปฏิบัติธรรม วัดนิเวศธรรมประวัติ ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน เริ่มกิจกรรม 
พิธีถวายปิ่นโตและเครื่องจตุปัจจัยไทยธรรม พระสงฆ์อนุโมทนา และบุคลากรกรวดน้ำรับพร เสร็จพิธี                         

2.  กิจกรรมพัฒนาจิตนั่งสมาธิ และสนทนาธรรม  
ผลการดำเนินการ 
              บุคลากรทุกคนในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 มีขวัญและ
กำลังใจในการทำงาน มีทัศนคติท่ีดีต่อการปฏิบัติงาน สร้างสรรค์องค์กรให้เข้มแข็ง มีสุขภาพกายใจที่ดี ไว้วางใจ
เชื่อถือและศรัทธาซึ่งกันและกันเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ มีบรรยากาศที่ดีในการทำงาน เสริมสร้างความผูกพันของ
บุคลากรที่ดีต่อองค์กร และมีความสัมพันธ์อันดีระหว่างเพ่ือนร่วมงาน มีการสนับสนุนเกื้อกูลซึ่งกันและกัน 

 
ภาพประกอบการดำเนินงาน 

 

            
 

                                                 

 

 






































