
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมระดับกระทรวง/องค์กร หน่วยงาน ประจ าปี ๒๕๖๐ 
 

ชื่อกระทรวง/องค์กร หน่วยงาน ส ำนักงำนบริหำรและพัฒนำองค์ควำมรู้ (องค์กำรมหำชน) 

สถานที่ตั้ง เลขที่ ๖๙ อำคำรวิทยำลัยกำรจัดกำรมหำวิทยำลัยมหิดล ชั้น ๑๘-๑๙ ถ.วิภำวดีรังสิต  
แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ 

ชื่อผู้ประสานงาน นำงสำวพัชรำภร  ทองประไพ  โทร. ๐๒ ๑๐๕ ๖๕๖๖ 

ข้อมูลพื้นฐาน 
ชื่อหน่วยงานในสังกัดท่ี
รับผิดชอบโครงการใน

แผนปฏิบัติการปี ๒๕๖๐ 

จ านวนบุคลากรใน
หน่วยงาน 

จ านวนกลุ่มเป้าหมายและ
ภาคีเครือข่าย 

จ านวนประชาชนเป้าหมาย 

ส ำนักงำนบริหำรและพัฒนำองค์
ควำมรู้ (องค์กำรมหำชน)  

 เจ้ำหน้ำที่ในองค์กร 
 ณ วันที่ ๑ ธ.ค.๕๙ 
จ ำนวน ๒๔๒ คน 

 เครือข่ำยเปำ้หมำย ๔๑ 
แห่ง (สะสม) 

 ประชำชนเป้ำหมำยที่เข้ำ
มำใช้บริกำรควำมรู้ใน
แหล่งรู้ ๗๐๐,๐๐๐ คน 

 
จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๐  ๖ โครงการ/กิจกรรม 
จ านวนงบประมาณที่ใช้ด าเนินการในปี ๒๕๖๐ รวม ๒.๕๗๐๙ ล้านบาท 

 จำกงบปกติของหน่วยงำน รวมทุกโครงกำรจ ำนวน ๒.๕๗๐๙ ล้ำนบำท 
 จำกงบอ่ืนๆ รวมทุกโครงกำรจ ำนวน - บำท 

เป้าหมาย ๒๕๖๐ 
 จ ำนวนบุคลำกรและประชำชนทั้งภำยในและภำยนอกที่ได้รับกำรอบรมพัฒนำคุณธรรมจริยธรรมและ

สร้ำงภูมิคุ้มกันให้เข้มแข็งมีจ ำนวนรวม ๑๗๐ คน โดยเฉพำะเด็กอำยุ ๕-๑๔ ปี มีจ ำนวนรวม ๖๐ คน 
 จ ำนวนหน่วยงำน/องค์กรทั้งภำยในและภำยนอกท่ีให้กำรสนับสนุนหรือร่วมจัดกิจกรรมเทิดทูนสถำบัน

ชำติ ศำสนำพระมหำกษัตริย์  ๑๘๓ แห่ง 
 จ ำนวนชุมชนคุณธรรม องค์กร/หน่วยงำนคุณธรรมต้นแบบในเครือข่ำย รวม - แห่ง 

ระยะเวลาที่ด าเนินการ ๑๒  เดือน  (ต.ค.๕๙ – ก.ย.๖๐) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการด าเนินการในโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ตามแผนปฏิบัติการของกระทรวง/
องค์กรหน่วยงาน 

 เจ้ำหน้ำที่ในองค์กรมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรม มีจิตส ำนึกในเรื่องควำม
ซื่อสัตย์ เป็นธรรม รวมทั้งสำมำรถพัฒนำวัฒนธรรมกำรท ำงำนของส ำนักงำนฯ 

 ป้องกันกำรทุจริต ผลประโยชน์ทับซ้อน และปัญหำอ่ืนๆ ที่เกิดจำกกำรขำดควำมโปร่งใสขององค์กร  
รวมถึงกำรลดผลกระทบที่อำจจะเกิดขึ้น 

 เด็ก เยำวชน ผู้ด้อยโอกำส รวมทั้งผู้สูงอำยุมีโอกำสที่จะเข้ำถึงควำมรู้ในสำขำต่ำงๆ เพ่ือเพ่ิมทักษะ 
ควำมรู้และควำมสำมำรถของตนเอง รวมทั้งส่งเสริมด้ำนคุณธรรมและจริยธรรม 

 
 



รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมที่จะด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 

ยุทธศาสตร์/โครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

เป้าหมาย งบประมาณ 
ที่ใช้ (ลบ.) 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (ลบ.) หมายเหตุ 
ผลลัพธ์เชิงปรมิาณ ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ ไตรมาส ๑  

(ต.ค.๕๙-ธ.ค.๖๐) 
ไตรมาส ๒  
(ม.ค.-มี.ค.๖๐) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย.๖๐) 

ไตรมาส ๔ 
(ก.ค.- ก.ย.๖๐) 

๑)  ยุทธศำสตร์วำงระบบ
รำกฐำนกำรเสรมิสร้ำง
คุณธรรมในสังคมไทย 

๑.๑) โครงกำรกระตุก
ต่อมคิดสร้ำงจิตส ำนึกควำม
โปร่งใสในองค์กร 

๑) สร้ำงควำมโปร่งใสในกำร
บริหำรจดักำรองค์กร และ
สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจแก่
เจ้ำหน้ำท่ีในองค์กร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
๒) ป้องกันกำรทุจริต 
ผลประโยชน์ทับซ้อน และ
ปัญหำอื่นๆที่เกดิจำกกำรขำด
ควำมโปร่งใสขององค์กร 
รวมถึงกำรลดผลกระทบท่ี
อำจจะเกิดขึ้น 
๓) สร้ำงจิตส ำนึกให้แก่
เจ้ำหน้ำท่ีทุกคนขององค์กร
เรื่องควำมซื่อสตัย์ เป็นธรรม 
เพื่อให้มีกำรพัฒนำเป็นส่วน
หนึ่งของวัฒนธรรมกำรท ำงำน
ของส ำนักงำนฯ 

สบร. มีสมำชิกร้อยละ 
๒๐ ของบุคลำกร  

เจ้ำหน้ำท่ีมี
ควำมรู้ควำมเข้ำ
เรื่องคุณธรรม
โปร่งใส และ
ร่วมกันป้องกัน
ผลประโยชน์ทับ
ซ้อนในองค์กร  

- - - - - เป็นกำรรวมกลุ่ม
ของเจ้ำหน้ำท่ีซึ่งไม่มี
งบประมำณ ในกำร
ด ำเนินกำร 

๒)  ยุทธศำสตร์สร้ำงควำม
เข้มแข็งในระบบกำรบริหำร
จัดกำรดำ้นกำรส่งเสริม
คุณธรรมให้เป็นเอกภำพ 

๒.๑) กิจกรรมส่งเสริม
ให้บุคลำกรทุกระดับได้
เรียนรู้และปฏิบัตดิ้ำน
คุณธรรมและจรยิธรรม 

 

๑) ปลูกฝังเสรมิสร้ำงด้ำน
คุณธรรม จรยิธรรมในองค์กร 
๒) สร้ำงควำมร่วมมือระหว่ำง
หน่วยงำนในด้ำนคุณธรรม 

สบร. มีผู้เข้ำอบรมร้อย
ละ ๗๐ ของ
บุคลำกร  

ผู้บริหำรและ
เจ้ำหน้ำท่ีได้น ำ
หลักคุณธรรม 
จริยธรรมมำ
บริหำรจดักำรใน
กำรด ำเนินชีวิต 

๐.๑๖๐๐ - ๐.๑๖๐๐ - -  



ยุทธศาสตร์/โครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

เป้าหมาย งบประมาณ 
ที่ใช้ (ลบ.) 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (ลบ.) หมายเหตุ 
ผลลัพธ์เชิงปรมิาณ ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ ไตรมาส ๑  

(ต.ค.๕๙-ธ.ค.๖๐) 
ไตรมาส ๒  
(ม.ค.-มี.ค.๖๐) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย.๖๐) 

ไตรมาส ๔ 
(ก.ค.- ก.ย.๖๐) 

๓) ยุทธศำสตร์สร้ำง
เครือข่ำยควำมร่วมมือใน
กำรส่งเสริมคุณธรรม  

๓.๑) งานพัฒนาสมอง
เพ่ือการเรียนรู ้ 

กำรพัฒนำสนำมเด็ก
เล่นตำมหลักกำรพัฒนำ
สมอง “เล่นตำมรอยพระ
ยุคลบำท” ในโรงเรียนสังกัด
ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน (สพฐ.)  
(ระยะที่ ๒) 
 
 

 
 
 
๑) เพื่อถ่ำยทอดกระบวนกำร
และ/หรือให้ค ำปรึกษำด้ำน
กำรจัดกำรเรยีนรูผ้่ำนกำรเล่น 
ในสนำมเด็กเล่นตำมหลักกำร
พัฒนำสมอง “เล่นตำมรอย
พระยุคลบำท” แก่โรงเรยีนใน
โครงกำร 
๒) เพื่อติดตำมควำมก้ำวหน้ำ
ในกำรด ำเนินงำน กำรพัฒนำ
สนำมเด็กเล่นตำมหลักกำร
พัฒนำสมอง “เล่นตำมรอย
พระยุคลบำท” เพื่อน ำข้อมูล
ไปใช้ในกำรปรับปรุงกำร
ท ำงำนในปีต่อไป 
๓) เพื่อพัฒนำสนำมเด็กเล่น
ตำมหลักกำรพัฒนำสมอง 
“เล่นตำมรอยพระยุคลบำท” 
เดิมที่มีอยู่ใหม้ีควำมเขม้แข็ง 
สำมำรถพัฒนำเด็กท้ังด้ำน
ร่ำงกำย จิตใจ-อำรมณ์ สังคม 
และสติปัญญำ ผ่ำนกำรเล่น
และกำรเรียนรู้อย่ำงมีควำมสุข 
  
 

 
 
 

สบร. 

 
 
 
สนำมเด็กเล่นตำม
รอยพระยคุลบำท 
ในโรงเรียนสังกัด 
สพฐ. จ ำนวน 
๑๘๓ แห่ง  

 
 
 
เด็กและเยำวชน
ได้รับกำรพัฒนำ
รอบด้ำนทั้ง
ร่ำงกำย จิตใจ-
อำรมณ์ 
สติปัญญำ  และ
สังคม ผ่ำนกำร
เล่น ซึ่งเป็นกำร
สอนคุณธรรม
และจริยธรรมใน
เด็ก อำทิ กำร
แบ่งปัน กำรมี
วินัย และปรับตัว
เข้ำหำเพื่อน  
 
 

 
 
 

๐.๘๐๐๐  

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 

๐.๘๐๐๐ 

 
 
 
- 

 
 
 
โดย สบร.ได้น้อมน ำ
พระปรีชำญำณด้ำน
กำรศึกษำและกำร
อบรมเลี้ยงดู
พระโอรสและ
พระธิดำของ สมเด็จ
พระมหติลำธิเบศร 
อดุลยเดชวิกรม พระ
บรมรำชชนก และ
สมเด็จพระศรีนคริน
ทรำบรมรำชชนนี 
ซึ่งทรงเป็นผู้บุกเบิก
ในกำรน ำหลัก
ธรรมชำติกำรเรียนรู้
ของสมอง มำ
ออกแบบเป็นกำร
เล่น และพื้นท่ีเล่นใน
ลักษณะต่ำง ๆ  



ยุทธศาสตร์/โครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

เป้าหมาย งบประมาณ 
ที่ใช้ (ลบ.) 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (ลบ.) หมายเหตุ 
ผลลัพธ์เชิงปรมิาณ ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ ไตรมาส ๑  

(ต.ค.๕๙-ธ.ค.๖๐) 
ไตรมาส ๒  
(ม.ค.-มี.ค.๖๐) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย.๖๐) 

ไตรมาส ๔ 
(ก.ค.- ก.ย.๖๐) 

๓.๒) โครงการเตรียม
ความพร้อมเยาวชนสู่โลก
อนาคตแห่งการเรียนรู้ยุค
ใหม ่

๑) เพ่ือเตรียมควำมพร้อม
เด็กและเยำวชนสู่กำร
เรียนรู้ยุคใหม่ เป็น
แรงผลักดันในกำรสร้ำง 
“๕ อุตสำหกรรมใหม่” 
(The New S-Curve) 
โดยกำรพัฒนำขีด
ควำมสำมำรถ และสร้ำง
แรงบันดำลใจ ให้เด็กและ
เยำวชนมีศักยภำพรองรับ
กำรแข่งขันในอนำคต  
๒) เพ่ือตอบโจทย์ 
Thailand ๔.๐ โดย สบร. 
เป็นหนึ่งในกลไกสนับสนุน
กำรขับเคลื่อนนโยบำยของ
รัฐบำลด้วยองค์ควำมรู้ 
เทคโนโลยี ควำมคิด
สร้ำงสรรค์ และทักษะที่
จ ำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ 
๓) เพ่ือสร้ำงแรงบันดำลใจ
ในกำรเรียนรู้และปลูกฝัง
ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม
และวัฒนธรรมกำรเรียนรู้
ให้กับเด็กและเยำวชน ใน

สบร. เด็กนักเรยีนระดับ
ประถมศึกษำ วัย 
๙-๑๒ ปี เข้ำร่วม
กิจกรรมจ ำนวน 
๖๐ คน  
 

เด็กและเยำวชน
มีโอกำสไดร้ับ
ควำมรู้ด้ำน
คุณธรรมและ
จริยธรรม  
 

๐.๔๗๐๓ - - ๐.๔๗๐๓ - เป็นโครงกำรเพื่อ
สำธำรณประโยชน์ที่
เปิดโอกำสให้เด็ก 
เยำวชน เข้ำถึงองค์
ควำมรู้ สร้ำงแรง
บันดำลใจในกำร
เรียนรู้และปลูกฝัง
ด้ำนคุณธรรม 
จริยธรรมและ
วัฒนธรรมกำร
เรียนรู ้



ยุทธศาสตร์/โครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

เป้าหมาย งบประมาณ 
ที่ใช้ (ลบ.) 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (ลบ.) หมายเหตุ 
ผลลัพธ์เชิงปรมิาณ ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ ไตรมาส ๑  

(ต.ค.๕๙-ธ.ค.๖๐) 
ไตรมาส ๒  
(ม.ค.-มี.ค.๖๐) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย.๖๐) 

ไตรมาส ๔ 
(ก.ค.- ก.ย.๖๐) 

กำรค้นหำตนเอง พัฒนำ
ศั ก ยภ ำพ  ใ ห้ รู้ เ ท่ ำ ทั น
กระแสโลกที่เปลี่ยนแปลง
อย่ำงไม่หยุดนิ่ง 

๓.๓) โครงการส่งเสริม
นโยบายลดเวลาเรียนเพ่ิม
เวลารู้ของรัฐบาล 
โครงการต่อนอก 
(โรงเรียน) 

 

๑) ส่งเสริมกำรเรียนรู้  
พัฒนำทักษะ และเปิดโอกำส
ให้เด็กและเยำวชน ได้แสวงหำ
ค ว ำ ม รู้ แ ล ะ ทั ก ษ ะ  ที่
สร้ำงสรรค์ตำมควำมสนใจของ
ตน ผ่ำนกิจกรรมในรูปแบบ
ต่ำงๆ ในแหล่งเรียนรู้ของทั้ง 
สบร. และองค์กรเครือข่ำย 
เป็นกำรสนับสนุนนโยบำยลด
เวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้  ของ
รัฐบำล 
๒) สร้ำงแรงบันดำลใจในกำร
เ รี ย น รู้ แ ล ะ ป ลู ก ฝั ง ด้ ำ น
คุ ณ ธ ร ร ม แ ล ะ จ ริ ย ธ ร ร ม 
รวมทั้งวัฒนธรรมกำรเรียนรู้ 
เพื่ อพัฒนำกำรเรี ยนรู้ และ
ทักษะอย่ำงไม่หยุดนิ่ง ให้รู้เท่ำ
ทันกระแสโลกที่เปลี่ยนแปลง
อย่ำงไม่หยุดนิ่ง 

สบร. จั ด กิ จ ก ร รมลด
เวลำเรียน เพิ่ ม
เ ว ล ำ รู้  ใ ห้ แ ก่
โรง เรี ยนในเขต
กรุ ง เทพฯ และ
ปริมณฑล จ ำนวน
ไม่น้อยกว่ำ ๕๐ 
โรงเรียน   
 

เด็กและเยำวชน 
ได้รับควำมรู้และ
ทักษะ ท่ี
สร้ำงสรรค์ 
สำมำรถพัฒนำ
ต่อยอดองค์
ควำมรู้ รวมทั้ง
ควำมรู้ด้ำน
คุณธรรมและ
จริยธรรมไป
พัฒนำตนเองได ้

๑.๑๔๐๖ - ๐.๕๖๐๐ - ๐.๕๘๐๖ เป็นโครงกำรเพื่อ
สำธำรณประโยชน์ที่
เปิดโอกำสให้เด็ก 
เยำวชน เข้ำถึงองค์
ควำมรู้ สร้ำงแรง
บันดำลใจในกำร
เรียนรู้และปลูกฝัง
ด้ำนคุณธรรม 
จริยธรรมและ
วัฒนธรรมกำร
เรียนรู ้

รวม     ๒.๕๗๐๙ - ๐.๗๒๐๐ ๑.๒๗๐๓ ๐.๕๘๐๖  
 


