หน่วยงาน
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ปทุมธานี เขต 2
โครงการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรมต้นแบบ : ปทุมธานี เขต ๒ องค์กรแห่งคุณธรรม
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์
นางเกศรินทร จิตรสิงห์และนางสาวไอลดา คล้ายสาริด เบอร์โทรศัพท์ 0-87-670-7573
ระยะเวลาดาเนินการ ตุลาคม - กันยายน 2561
สอดคล้องกับนโยบาย  6 ยุทธศาสตร์ ศธ. ข้อที่ 1 ด้านหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
 แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิต โครงการ
พัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอนการวัดและประเมินผล กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมของชาติ
 มาตรฐานเขต มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
1.หลักการและเหตุผล
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระราชกระแสรับสั่ง “ช่วยสร้างคนดี ให้
บ้านเมือง” และพระราชทานหลัก ๓ ประการ ในเรื่องครูและนักเรียนว่า “ให้ครูรักเด็กและเด็กรักครู ให้ครูสอน
ให้เด็กมีน้าใจต่อเพื่อนไม่ให้แข่งขันกันแต่ให้แข่งขันกับตัวเอง และให้เด็กที่เรียนเก่งช่วยสอนเพื่อน ที่เรียนช้ากว่า
ให้ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนทาร่วมกัน เพื่อให้เห็นคุณค่าของความสามัคคี โดยสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบายในการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
คุณธรรม ขึ้น เพื่อการเพื่อสืบสานพระราชปณิธาน เดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาท ของพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ ในการ
เสริมสร้างระบบคุณธรรมจริยธรรม ในรอบรั้วสถานศึกษา โดยมีสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรมเป็น
ต้นแบบแห่งความดีงาม ซึ่งมีจุดเน้นคุณธรรม ๕ ประการ คือ ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ ความพอเพียง
ความกตัญญู และอุดมการณ์คุณธรรม บนวิสัยทัศน์ “ช่วยกันสร้างคนดีให้บ้านเมือง” ที่มุ่งเน้นการพัฒนา
บุคลากรให้มีความรู้คู่ความดี ปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดี มี คุณธรรม จริยธรรม มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย
ความรู้ คุณธรรม มีจิตสานึกในความ เป็นพลเมืองไทยที่ดี และเป็นพลโลกอย่างมีประสิทธิภาพนั้น แต่การที่จะทา
ให้ประสบสาเร็จตามเป้าหมายดังกล่าวนั้น สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริม กากับ
ดูแลการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา จึงเป็นผู้มีบทบาทโดยตรงในการส่งเสริมการดาเนินงานโรงเรียนคุณธรรม
ด้วยการเป็นแบบอย่างที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้นาทางการศึกษา ผู้บริหาร ข้าราชการ บุคลากรทุกคนของสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาต้องเป็นแบบอย่างที่ดี และจัดกิจกรรมที่แสดงถึงการเป็นองค์กรคุณธรรมที่ชัดเจน
ดังนั้น การส่งเสริม พัฒนาบุคลากรของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้เป็นหน่วยงานที่สามารถเป็น
ต้นแบบในการส่ งเสริมคุณธรรม จริยธรรมจากการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมที่พัฒนาการคิดเชิงระบบและใช้
กิจกรรมสร้างความดีเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ความดีจากการลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้งเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เกิด
การลดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ให้เกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค์ ด้วยกระบวนการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม จึง
จัดทาโครงการ “สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรมต้นแบบ : ปทุมธานีเขต ๒ องค์กรแห่งคุณธรรม” ขึ้น

โครงการเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรมต้นแบบ : หน้า 2
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่บุคลากรทุกคนจนเป็นวิถีปฎิบัติสู่การเป็น
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรมต้นแบบ : ปทุมธานี เขต 2 องค์กรแห่งคุณธรรม”
2. เพื่อปรับพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของบุคลากรให้เป็นพฤติกรรมที่พึงประสงค์ เพื่อร่วมกันสร้าง
ผลงานที่มีคุณภาพ
3. เพื่อ ส่ ง เสริ ม พั ฒ นาผู้ บ ริ ห ารองค์ ก ร บุ ค ลากรทางการศึ กษาทุ กคนให้ มี คุ ณ ลั ก ษณะส าคั ญ
ตามคุณธรรมหลัก
4. เพื่อประเมินประสิทธิภาพสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรมต้นแบบ
3. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
1. ผู้บริหารระดับเขต ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา จานวน 60 คน ได้รับการพัฒนา ส่งเสริม
ความรู้ ความเข้าใจในการดาเนิ น กิจ กรรมตามกระบวนการพัฒนาและสร้างความตระหนักในฐานะ ”
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรม: ปทุมธานี เขต 2 องค์กรแห่งคุณธรรม”
2. ผู้บริหารระดับเขตและบุคลากรทางการศึกษา และวิทยากรแกนนา จานวน 25 คน
เป็นผู้นาในการขับเคลื่อนสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรม
3. ผู้บริหารองค์กรและ บุคลากรทางการศึกษาทุกคนได้รับการพัฒนาคุณลักษณะสาคัญตามคุณธรรม
หลัก
4. เพื่อเชิดชูและส่งเสริมคนดีให้เป็นแบบอย่าง
5. เพื่อส่ ง เสริ มพฤติ กรรมให้ ผู้ บ ริ ห ารและบุค ลากรได้ส ร้างความดี ให้ เป็น วิถีปฏิ บัติด้ ว ยกิจ กรรม
สร้างความดี
6. ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา บุ ค ลากรทางการศึ ก ษาทุ ก คน ได้ รั บ การประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพในการ
ดาเนินงานในกิจกรรมสาคัญของโครงการ
7. สถานศึกษาและ หน่วยงานอื่นๆ ได้รับการขยายผลให้เป็นองค์กรคุณธรรม อย่างน้อย 2 องค์กร
เชิงคุณภาพ
1. ผู้บริหารระดับเขต / บุคลากรทางการศึกษามี ความรู้ความเข้าใจและความตระหนักในการปฏิบัติ
กิจกรรมตามกระบวนการพัฒ นา”ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรม: ปทุมธานี เขต 2 องค์กรแห่ ง
คุณธรรม”
2. ผู้บริหารระดับเขตทุกคนและวิทยากรแกนนา เป็นผู้นาการขับเคลื่อนสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
คุณธรรม
3. ผู้บริหารระดับเขต บุคลากรทางการศึกษาทุกคนมีคุณลักษณะสาคัญตามคุณธรรมหลัก
4. ผู้บริหารระดับเขตและ บุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 80 ได้รับการยกย่องเชิชูเกียรติ
5. ผู้บริหารระดับเขตและ บุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 80 ปฏิบัติกิจกรรมสร้างความดีจนเป็นวิถี
ปฏิบัติ
6. ผู้ บ ริ ห ารระดั บ เขตและ บุ ค ลากรทางการศึ กษา ทุ ก คน ผ่ า นการประเมิ นประสิ ท ธิ ภ าพในการ
ดาเนินงานในกิจกรรมสาคัญของโครงการ
7. สพป.ปท.2 ขยายผลการเป็นองค์กรคุณธรรมให้แก่สถานศึกษาในสังกัด และหน่วยงานอื่นๆ
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4. วิธีดาเนินการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่
1

กิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 พัฒนาหลักสูตรแบบเข้มข้นเพื่อการพัฒนา
ที่ยั่งยืนสู่การเป็นสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรม
ต้นแบบ : ปทุมธานี เขต ๒ องค์กรแห่งคุณธรรม
กิจกรรมที่ 1.1 การประชุมเชิงปฏิบัติพัฒนาหลักสูตร
แบบเข้มข้นเพื่อพัฒนาคุณลักษณะของบุคลากร
การเสริมสร้างความตระหนัก ความรู้ความเข้าใจ สร้าง
จิตสานึก ยึดหลักคุณธรรมเพื่อเป็นบรรทัดฐานของ
องค์กร
กิจกรรมสาคัญ
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1.1วางแผนการดาเนินงาน : แต่งตั้งคณะทางาน
ในระดับเขตพื้นที่การศึกษาวางกรอบการดาเนินงาน
1.2 ดาเนินงานตามกิจกรรมสาคัญที่วางแผนไว้ 3 รายการ

ระยะเวลา

(1) ประชุมคณะทางานยกร่างหลักสูตร
(2) ประชุมคณะกรรมการวิพาก์หลักสูตร

(3) ประชุมปฏิบัติการคณะวิทยากรระดับเขตพื้นที่
ในการเตรียมความพร้อมสร้างความรู้ความเข้าใจในการ
ดาเนินงานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรม
กิจกรรมที่ 1.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้
ความเข้าใจและพัฒนาคุณลักษณะสาคัญของบุคลากรสู่
การเป็นสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรมต้นแบบ
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1.1 ประชุมคณะวิทยากรแกนนา/วิทยากรพี่เลี้ยง
1.2 จัดทาเอกสาร/ใบงาน/สื่ออุปกรณ์
2

กิจกรรมที่ 2 ค้นหาความจริงขององค์กร
ขั้นตอนการดาเนินงาน
2.1 วางแผนการดาเนินงาน : วางกรอบการดาเนินงาน
2.2 ดาเนินงานประชุมปฏิบัติการสร้างเครื่องมือสารวจ
ปัญหาขององค์กร
2.3 วิเคราะห์/สรุปผลปัญหาที่ต้องการแก้ไขขององค์กร

ต.ค 2561

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มนิเทศฯ
และวิทยากรแกนนา
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5. ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ
วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562
สถานที่ดาเนินการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต 2
6.งบประมาณ
งบประมาณ จานวน 287,500 บาท ( สองแสนแปดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดดังนี้ :
กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณ งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ในการใช้งบประมาณ
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
วัสดุ
กิจกรรมที่ 1 พัฒนาหลักสูตรเข้มข้นเพื่อการพัฒนาที่ (259,000)
ยั่งยืน
กิจกรรมย่อย 1.1 ประชุมคณะทางานจัดทาหลักสูตร
พัฒนาสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรมต้นแบบ
กิจกรรมที่ 2 การสร้างความตระหนักและเสริมสร้าง”
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรมต้นแบบ :
ปทุมธานี เขต ๒ องค์กร แห่งคุณธรรม”
กิจกรรมย่อย 2.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความ
ตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจ สร้างจิตสานึกยึดหลัก
คุณธรรมเพื่อเป็นบรรทัดฐานขององค์กร
1. 1.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการสะท้อนปัญหา นาพา
สู่การแก้ไข สู่การพัฒนาองค์กรที่ยั่งยืน เพื่อเตรียม
ความพร้อม ในการดาเนินงานสร้างความรู้ความเข้าใจใน
กิจกรรม
(กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรทุกคนและวิทยากรรวม 85 คน)
(1) ค่าอาหารกลางวัน
( 85 คน  110 บาท  1 มื้อ  1 วัน)
(2) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
( 85 คน  35 บาท  2 มื้อ  1 วัน)
(3) ค่าวัสดุ
1.1.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรเพื่อ
เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และคุณลักษณะสู่ การ
เป็น”สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรมต้นแบบ :
ปทุมธานี เขต ๒ องค์กรแห่งคุณธรรม”
(1) ค่าอาหารกลางวันและอาหารเย็น
( 85 คน  300 บาท  3 มื้อ )
(2) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
( 85 คน  50 บาท  4 มื้อ )
(3) ค่าวิทยากร 3 คนX 12 ชม.X1,200บาท
(4) ค่าวัสดุ

กิจกรรมและรายละเอียด
ในการใช้งบประมาณ
กิจกรรมที่ 3 จิตอาสาสร้างความดี: ทุกนาทีคือ
คุณธรรม
กิจกรรมย่อยที่ 2.1 ประชุมจัดทาแผน/ปฏิทินการ
ปฏิบัติงานจิตอาสาสร้างความดี
-ค่าวัสดุ
- ค่าจ้างทาป้ายไวนิล
กิจกรรมที่ 4 ประเมินประสิทธิภาพการดาเนินงาน
กิจกรรมย่อย 4.1 ประชุมปฏิบัติการ ”กิจกรรม
ลานทา ลานธรรม”
(แลกเปลี่ยนเรียนรู้และประเมินผลการดาเนินงาน
กิจกรรมสร้างความดี)
(1) ค่าอาหารกลางวัน
( 85 คน  110 บาท  1 มื้อ  1 วัน)
(2) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
( 85 คน  35 บาท  2 มื้อ  1 วัน
(3) ค่าวัสดุ
กิจกรรมที่ 5 ยกย่องคนดี ศรีปทุม
กิจกรรมย่อย 5.1 ประเมินและคัดเลือกบุคลากร
ดีเด่น
-ค่าวัสดุ

กิจกรรมที่ 6 จัดทา VTR สพป.ปท.2 องค์กร
คุณธรรมต้นแบบ : รณรงค์สร้างความดี
กิจกรรมย่อย 6.1 ประชุมปฏิบัติการจัดทา VTR
รณรงค์การสร้างความดี (ความดีทาได้ ง่ายนิดเดียว)
(1) ค่าอาหารกลางวัน
( 30 คน  110 บาท  3 มื้อ )
(2) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
( 30 คน  35 บาท  4 มื้อ )
(3) ค่าวัสดุ

โครงการ:เขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรมต้นแบบ หน้า 5
งบประมาณ งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
วัสดุ

กิจกรรมและรายละเอียด
ในการใช้งบประมาณ
กิจกรรมที่ 7 ขยายผลองค์กรคุณธรรม
(1) ค่าอาหารกลางวันและอาหารเย็น
( 300 คน  110 บาท  2 มื้อ )
(2) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
( 300 คน  35 บาท  4 มื้อ )
(3) ค่าวิทยากร 3 คนX 12 ชม.X1,200บาท
(4) ค่าวัสดุ
รวมงบประมาณ
7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ

โครงการ:เขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรมต้นแบบ หน้า 6
งบประมาณ งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
วัสดุ

86,400

299,500

53,000

ปัจจัยความเสี่ยง
ความต่อเนื่องในการนาองค์ความรู้จากการประชุมปฏิบัติการไปปฏิบัติจริง
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
การจัดกิจกรรมการติดตาม ตรวจสอบและ ประเมินผล ในแต่ละกิจกรรมของโครงการเพื่อแนะนา
ช่วยเหลือ การนาองค์ความรู้ไปปฏิบัติจริง
8. การประเมินผล
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
1.ระดับความรู้ความเข้าใจของผู้บริหารและบุคลากรในสังกัด
สพป.ปท.2 ที่มคี วามรู้ ความเข้าใจในการดาเนินกิจกรรม
การพัฒนา”สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรม: ปทุมธานี
เขต 2 องค์กรแห่งคุณธรรม”
2. จานวนบุคลากรทีม่ ีพฤติกรรมที่พึงประสงค์เพิ่มขึ้น
3. ร้อยละของบุคลากรที่ดาเนินงานกิจกรรมสร้างความดีประสบ
ผลสาเร็จ
4. จานวนบุคลากรแกนนาคุณธรรมเพิ่มขึ้น
เชิงคุณภาพ
1. ผู้บริหารและบุคลากรมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามคุณธรรม
หลักขององค์กร
2. ผู้บริหารและบุคลากรปฏิบัติกิจกรรมส่งเสริมความดี
3. บรรยากาศในองค์กรที่ทุกคนมีส่วนร่วมและร่วมมือกัน
ปฏิบัติงาน
4. องค์กรมีความพร้อมในการเป็นแหล่งศึกษาดูงาน

ค่าเป้าหมาย
ดีมาก

เครื่องมือ
แบบประเมิน
ความรู้ความเข้าใจ

ร้อยละ 80

แบบสังเกต
แบบประเมิน

มากกว่าร้อยละ 50

แบบสารวจ

ร้อยละ 80

แบบสังเกต

ร้อยละ 80

แบบสังเกต

โครงการ:เขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรม หน้า 7
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู้บริหารสถานศึกษา/บุคลากรสพป.ปท.2 มีความรู้ความเข้าใจในการดาเนินกิจกรรมตาม
กระบวนการพัฒนาโครงการ”สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรม: ปทุมธานี เขต 2 องค์กรแห่งคุณธรรม”
2. ผู้บริหารและ บุคลากรของสพป.ปท.2 ปฏิบัติกิจกรรมสาคัญของโครงการ ”สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาคุณธรรม : ปทุมธานี เขต 2 องค์กรแห่งคุณธรรม” ทั้ง 4 รายการ
3. ผู้บริหารและบุคลากรของสพป.ปท.2 มีพฤติกรรมที่พงึ ประสงค์ในคุณลักษณะของคุณธรรมหลัก
10. การอนุมัติโครงการ

ลงชื่อ

ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวไอลดา คล้ายสาริด)
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ

ตาแหน่ง

ลงชื่อ

ผู้ให้ความเห็นชอบโครงการ

(นางเกศรินทร จิตรสิงห์)
ตาแหน่ง ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

ลงชื่อ

ผู้ให้ความเห็นชอบโครงการ

( นายวิรุฬห์ แสงงาม)
ตาแหน่ง รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติโครงการ

( นายวิชัย แสงศรี )
ตาแหน่ง ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2

