
 

 

 

 

รายงานผลโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักปรัชญาของ
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วันที่ 15 กนัยายน 2563 
ณ โรงแรมเอ็มแกรนด์ร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 

 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด 
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

 



 

 

 

แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และแผนบูรณาการฯ ที่ร่วมกับหน่วยงานอ่ืน 

***** 
 
ชื่อโครงการ        เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
หน่วยงาน  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด 

ผู้รับผิดชอบโครงการ กลุ่มบริหารงานบุคคล  
ระยะเวลาด าเนินการ สิงหาคม – กันยายน 2563 

ลักษณะโครงการ โครงการใหม่  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

หลักการและเหตุผล 
 การทุจริตในสังคมไทย ส่งผลเสียต่อประเทศอย่างมหาศาล และเป็นอุปสรรคส าคัญต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง ในทุกมิติ รูปแบบการทุจริตจากเดิมที่เป็นทุจริตทางตรงไม่ซับซ้อน อาทิ การรับสินบน 
การจัดซื้อจัดจ้าง ในปัจจุบันได้ปรับเปล่ียนเป็นการทุจริตที่ซับซ้อนมากขึ้น ตัวอย่าง เช่น การทุจริตเชิงนโยบาย การ
ทุจริตข้ามแดนข้ามชาติ ซึ่งเชื่อมโยงไปสู่อาชญากรรมอ่ืน ๆ มากมายและส่งผลกระทบทางลบในวงกว้าง รัฐบาลได้
ตระหนักในสถานการณ์การทุจริตทั้งในภาครัฐและในระดับชาติ จึงได้ประกาศนโยบายในการป้ องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ปรากฏในด้านการส่งเสริม การบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม 
จริยธรรมและจิตส านึกในการรักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหาร
จัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ   ทุก
ระดับอย่างเคร่งครัด 

 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถน ามาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติตนได้ในทุกระดับ โดยเน้นการ
ปฏิบัติทางสายกลางและการพัฒนาอย่างเป็นขั้นตอนประกอบด้วย ๓ คุณลักษณะคือ (๑) ความพอประมาณ 
หมายถึง ความพอดีที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไป โดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อ่ืน (๒) ความมีเหตุผล หมายถึง 
การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้นจะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผลโดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
ตลอดจนค านึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระท านั้นๆ อย่างรอบคอบ (๓) การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว หมายถึง 
การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปล่ียนแปลงด้านต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นโดยค านึงถึงความเป็น   ไปได้ของ
สถานการณ์ต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้และไกล และ ๒ เง่ือนไขเพ่ือการตัดสินใจและการด าเนิน
กิจกรรมต่างๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียงคือความรู้และคุณธรรม (๑) ความรู้ ประกอบด้วย ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการ
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่าง รอบด้าน ความรอบคอบที่จะน าความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกันเพ่ือประกอบการ
วางแผนและความระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ (๒) คุณธรรม ประกอบด้วย มีความตระหนักในคุณธรรม มีความซื่อสัตย์
สุจริตและมีความอดทน มีความเพียรใช้สติปัญญาในการด าเนินชีวิต ดังนั้น หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจึง
เป็นกลไกส าคัญที่ทุกคนในสังคมไทยพึงตระหนักและน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติตนจนเกิดเป็นคุณลักษณะของ 
“คนพอเพียง” อย่างแท้จริง  เมื่อคนในสังคมไทยยึดมั่นในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแล้วย่อมไม่ก่อเกิด
ความคิดและพฤติกรรมการทุจริต 

 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดถือเป็นหน่วยงานที่ส าคัญย่ิงต่อการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมเพ่ือความ
โปร่งใสและต่อต้านการทุจริต และบุคคลส าคัญที่จะน าพาคุณธรรม จริยธรรมเพ่ือความโปร่งใสเข้าไปในส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด นั่นคือ ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ในส านักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด  
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ตระหนักและเล็งเห็นถึงความส าคัญของเรื่องนี้เป็นอย่างย่ิง จึงได้จัดท าโครงการ “เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ขึ้นมาเพ่ือสร้างความตระหนักให้แก่ข้าราชการบุคลากรทางการศึกษา ในการ
น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติตนเป็นคนพอเพียงที่ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ
และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และสังคม 

 

วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ ข้าราชการและ
บุคลากรทางการศึกษาในส านักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด 

 ๒. เพ่ือส่งเสริมให้ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในส านักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด น าหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานราชการ 

 

เป้าหมาย/กลุ่มเป้าหมายของโครงการ 
 - ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในส านักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ดใน จ านวน 50 คน 

 

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายของโครงการ 
 - ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาส านักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ดที่เข้ารับการพัฒนาสามารถ
น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานราชการได้อย่างเป็นรูปธรรม ร้อยละ80 

 

วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 1. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ดจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 50 คน 

 2. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ดติดตามผลการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานราชการที่ เป็นรูปธรรมของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ดที่เข้ารับการพัฒนา  
 3. ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในส านักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ดทุกคนที่เข้ารั บการ
พัฒนารายงานผลการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานราชการที่เป็นรูปธรรมให้
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ดอย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี 

 

ระยะเวลาด าเนินการ (วัน/เดือน/ปี)/สถานที่ด าเนินการ  
 - วันที่ 15 กันยายน ๒๕๖๓  ณ  โรงแรมเอ็มแกรนด์ จังหวัดร้อยเอ็ด 

 

งบประมาณ   40,000 บาท พร้อมระบุรายละเอียดงบประมาณ 
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ตารางที่ ๑ รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม จ านวน งบประมาณ รวมจ่าย (บาท) 
1  ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ 65 คน 180 บาท/คน 11,700 

2 ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม  2 มื้อ ๆ ละ 
50 บาท 

65 คน 100 บาท/คน 6,500 

3 ค่าวิทยากรหลัก 6 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท 2 คน 3,600 บาท 3,600 

4 ค่าท่ีพักวิทยากร ๒ ห้อง ๆ ละ 1,200 บาท 2 คน 2,400 บาท 2,400 

5 ค่าจัดท าเอกสารประกอบการฝึกอบรม 70 เล่ม 120 บาท/เล่ม 8,400 

6 ค่าวัสดุ - 7,400 7,400 

 รวมงบประมาณทั้งส้ิน   40,000 

 
การวิเคราะห์ความเส่ียงของโครงการ 
  1.  ปัจจัยความเสียง 
        -  ผู้เข้ารับการพัฒนาขาดความตระหนัก หลังการพัฒนาไม่น าไปสู่การปฏิบัติ 
  2.  แนวทางการบริหารความเส่ียง 
   - จัดท าบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการและรายงานผลอย่างเป็นรูปธรรม  
ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
       1. ร้อยละ  80  ของบุคลากรมีความพึงพอใจที่เข้าร่วมกิจกรรม  
       2. ร้อยละ 80  ของบุคคลากร สามารถน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานราชการได้เป็นรูปธรรมผล 

50 

เชิงคุณภาพ 
       1.  ความพึงพอใจของบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรม 

       2.  ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สามารถ
ปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 

 
หน่วยงานรับผิดชอบ  
 - กลุ่มบริหารงานบุคคล  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. บุคลากรได้รับการพัฒนามีความพึงพอใจ ในการเข้ารับการอบรม ร้อยละ 80 

 2. ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในส านักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 50 คน ที่เข้า
รับการพัฒนาสามารถน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานราชการได้เป็นรูปธรรม 

 3. ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สามารถปฏิบัติราชการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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 4. ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในส านักงานศึกษาธิการจังหวัด มีการบริหารจัดการ ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยความโปร่งใสไม่ทุจริตทุกรูปแบบ 

 
11. ผลการประเมิน  

โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมตามหลักของปรัชญาเศษฐกิจพอเพียง 

ของบุคลากรในสังกัดสักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด 

 
 

รายการ ค่าเฉลี่ย S.D. ร้อยละ 
1.1 การด าเนินการประชุม       

1. สถานท่ีจัดการประชุมสมัมนา 4.00 0.50 80.00 

2. ระยะเวลาที่ใช้ในการประชุมมีความเหมาะสม 4.32 1.50 86.40 

3. อุปกรณ์อ านวยความสะดวก/เครื่องมือเครื่องใช้ในการประชุม 4.16 3.00 83.20 

4. อาหาร/เครื่องดื่ม มีความเหมาะสม 4.50 1.00 90.00 

5. การให้บริการ/การชี้แจงรายละเอียดของผู้จัดการประชุม 4.74 3.00 94.80 

รวม 1.1 4.34 1.15 86.88 

1.2 วิทยากรบรรยาย       

1. ความรอบรู้ในเนื้อหาบรรยาย 4.20 0.50 84.00 

2. ความสามารถในการถ่ายทอดและสร้างความน่าสนใจ  3.90 0.50 78.00 

3. การอธิบายหรือตอบปญัหาข้อสงสัย 4.10 0.90 82.00 

รวม 1.2 4.07 0.23 81.33 

1.3 การน าเสนอการจัดการความรู ้       

1. เนื้อหา ความสวยงาม และความเหมาะสมของสื่อ 4.20 3.00 84.00 

2. การน าเสนอบนเวทีได้ความรู้ทีเ่ป็นประโยชน์น่าสนใจ 4.40 2.00 88.00 

รวม 1.3 4.30 0.71 86.00 

1.4 การบรรลุวัตถุประสงค์การประชุมสมัมนา        

1. สามารถสร้างคณุธรรมจรยิธรรมตามหลักของปรัชญาเศษฐกิจพอเพียง 

ของบุคลากรผู้ปฏิบัติหนา้ที่  4.80 0.50 86.40 

2. สามารถเรียนรูจ้ากทักษะและประสบการณ์ของผู้ร่วมงาน  4.55 3.00 86.40 

3. ได้แนวคดิ/ความรูไ้ปปรับใช้ในการเสริมสร้างศักยภาพ ในการท างาน 3.80 1.00 86.40 

รวม1.4 4.38 1.32 86.40 

รวม 4 ด้าน 4.25 0.95 85.07 
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12. ภาพกิจกรรม  
  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


