
หน่วยงาน  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา   สพป.ปทุมธานี เขต 2 
โครงการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาคุณธรรมต้นแบบ : ปทุมธานี เขต ๒ องค์กรแห่งคุณธรรม  
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์ 

นางเกศรินทร จิตรสิงห์และนางสาวไอลดา คล้ายส าริด เบอร์โทรศัพท์  0-87-670-7573 
ระยะเวลาด าเนินการ     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
ให้เด็กมีน้ าใจต่อเพ่ือนไม่ให้แข่งขันกันแต่ให้แข่งขันกับตัวเอง และให้เด็กที่เรียนเก่งช่วยสอนเพื่อน ที่เรียนช้ากว่า 
ให้ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนท าร่วมกัน เพ่ือให้เห็นคุณค่าของความสามัคคี โดยส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีนโยบายในการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
คุณธรรม ขึ้น เพ่ือการเพ่ือสืบสานพระราชปณิธาน เดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาท ของพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ ในการ
เสริมสร้างระบบคุณธรรมจริยธรรม ในรอบรั้วสถานศึกษา โดยมีส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาคุณธรรมเป็น
ต้นแบบแห่งความดีงาม ซึ่งมีจุดเน้นคุณธรรม ๕ ประการ คือ ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ ความพอเพียง 
ความกตัญญู และอุดมการณ์คุณธรรม บนวิสัยทัศน์ “ช่วยกันสร้างคนดีให้บ้านเมือง”  ที่มุ่งเน้นการพัฒนา
บุคลากรให้มีความรู้คู่ความดี ปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย 
ความรู้  คุณธรรม  มีจิตส านึกในความ เป็นพลเมืองไทยที่ดี และเป็นพลโลกอย่างมีประสิทธิภาพนั้น แต่การที่จะท า
ให้ประสบส าเร็จตามเป้าหมายดังกล่าวนั้น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริม ก ากับ 
ดูแลการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา จึงเป็นผู้มีบทบาทโดยตรงในการส่งเสริมการด าเนินงานโรงเรียนคุณธรรม
ด้วยการเป็นแบบอย่างที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้น าทางการศึกษา ผู้บริหาร ข้าราชการ บุคลากรทุกคนของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาต้องเป็นแบบอย่างที่ดี และจัดกิจกรรมที่แสดงถึงการเป็นองค์กรคุณธรรมที่ชัดเจน                 
                ดังนั้น การส่งเสริม พัฒนาบุคลากรของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้เป็นหน่วยงานที่สามารถเป็น
ต้นแบบในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมจากการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมที่พัฒนาการคิดเชิงระบบและใช้
กิจกรรมสร้างความดีเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ความดีจากการลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้งเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เกิด
การลดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค ์ให้เกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค์  ด้วยกระบวนการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม    จึง
จัดท าโครงการ “ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาคุณธรรมต้นแบบ : ปทุมธานีเขต ๒ องค์กรแห่งคุณธรรม” ขึ้น 
 

 
 



โครงการเขตพ้ืนที่การศึกษาคุณธรรมต้นแบบ : หน้า 2 
2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือพัฒนาและเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่บุคลากรทุกคนจนเป็นวิถีปฎิบัติสู่การเป็น
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาคุณธรรมต้นแบบ : ปทุมธานี เขต 2 องค์กรแห่งคุณธรรม”     
 2. เพ่ือปรับพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของบุคลากรให้เป็นพฤติกรรมที่พึงประสงค์ เพ่ือร่วมกันสร้าง
ผลงานที่มีคุณภาพ  

3. เพ่ือส่งเสริม พัฒนาผู้บริหารองค์กร บุคลากรทางการศึกษาทุกคนให้มีคุณลักษณะส าคัญ            
ตามคุณธรรมหลัก 

4. เพ่ือประเมินประสิทธิภาพส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาคุณธรรมต้นแบบ 
3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
          1. ผู้บริหารระดับเขต ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 60 คน  ได้รับการพัฒนา ส่งเสริม
ความรู้ ความเข้าใจในการด าเนินกิจกรรมตามกระบวนการพัฒนาและสร้างความตระหนักในฐานะ     ”
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาคุณธรรม: ปทุมธานี เขต 2 องค์กรแห่งคุณธรรม” 
          2. ผู้บริหารระดับเขตและบุคลากรทางการศึกษา และวิทยากรแกนน า จ านวน 25 คน  
เป็นผู้น าในการขับเคลื่อนส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาคุณธรรม  

3. ผู้บริหารองค์กรและ บุคลากรทางการศึกษาทุกคนได้รับการพัฒนาคุณลักษณะส าคัญตามคุณธรรม
หลัก 

4. เพ่ือเชิดชูและส่งเสริมคนดีให้เป็นแบบอย่าง 
5. เพ่ือส่งเสริมพฤติกรรมให้ผู้บริหารและบุคลากรได้สร้างความดี ให้เป็นวิถีปฏิบัติด้วยกิจกรรม      

สร้างความดี 
 6. ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษาทุกคน ได้รับการประเมินประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงานในกิจกรรมส าคัญของโครงการ 
         7. สถานศึกษาและ หน่วยงานอื่นๆ  ได้รับการขยายผลให้เป็นองค์กรคุณธรรม อย่างน้อย 2 องค์กร 
 เชิงคุณภาพ 
          1. ผู้บริหารระดับเขต / บุคลากรทางการศึกษามี ความรู้ความเข้าใจและความตระหนักในการปฏิบัติ
กิจกรรมตามกระบวนการพัฒนา”ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาคุณธรรม: ปทุมธานี เขต 2 องค์กรแห่ง
คุณธรรม” 
          2. ผู้บริหารระดับเขตทุกคนและวิทยากรแกนน า เป็นผู้น าการขับเคลื่อนส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
คุณธรรม   

3. ผู้บริหารระดับเขต บุคลากรทางการศึกษาทุกคนมีคุณลักษณะส าคัญตามคุณธรรมหลัก 
 4. ผู้บริหารระดับเขตและ บุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 80  ได้รับการยกย่องเชิชูเกียรติ 
          5. ผู้บริหารระดับเขตและ บุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 80  ปฏิบัติกิจกรรมสร้างความดีจนเป็นวิถี
ปฏิบัติ 
         6. ผู้บริหารระดับเขตและ บุคลากรทางการศึกษา ทุกคน ผ่านการประเมินประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงานในกิจกรรมส าคัญของโครงการ 
          7. สพป.ปท.2  ขยายผลการเป็นองค์กรคุณธรรมให้แก่สถานศึกษาในสังกัด และหน่วยงานอื่นๆ  
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4. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 กิจกรรมที่ 1 พัฒนาหลักสูตรแบบเข้มข้นเพ่ือการพัฒนา

ที่ยั่งยืนสู่การเป็นส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาคุณธรรม
ต้นแบบ : ปทุมธานี เขต ๒ องค์กรแห่งคุณธรรม 
กิจกรรมที่ 1.1 การประชุมเชิงปฏิบัติพัฒนาหลักสูตร
แบบเข้มข้นเพ่ือพัฒนาคุณลักษณะของบุคลากร 

การเสริมสร้างความตระหนัก ความรู้ความเข้าใจ สร้าง
จิตส านึก      ยึดหลักคุณธรรมเพ่ือเป็นบรรทัดฐานของ
องค์กร 
กิจกรรมส าคัญ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1.1วางแผนการด าเนินงาน : แต่งตั้งคณะท างาน   

ในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาวางกรอบการด าเนินงาน 
1.2 ด าเนินงานตามกิจกรรมส าคัญที่วางแผนไว้ 3 รายการ 

(1) ประชุมคณะท างานยกร่างหลกัสูตร  
(2) ประชุมคณะกรรมการวิพาก์หลักสูตร 

     (3) ประชุมปฏิบัติการคณะวิทยากรระดับเขตพ้ืนที่ 
ในการเตรียมความพร้อมสร้างความรู้ความเข้าใจในการ
ด าเนินงานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาคุณธรรม  
กิจกรรมที่ 1.2  ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ 
ความเข้าใจและพัฒนาคุณลักษณะส าคัญของบุคลากรสู่
การเป็นส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาคุณธรรมต้นแบบ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1.1 ประชุมคณะวิทยากรแกนน า/วิทยากรพี่เลี้ยง 
1.2 จัดท าเอกสาร/ใบงาน/สื่ออุปกรณ์ 
  

 กลุ่มนิเทศฯ 
และวิทยากรแกนน า 

2 กิจกรรมที่ 2  ค้นหาความจรงิขององค์กร 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
2.1 วางแผนการด าเนินงาน :  วางกรอบการด าเนินงาน 
2.2 ด าเนินงานประชุมปฏิบัติการสร้างเครื่องมือส ารวจ

ปัญหาขององค์กร 
2.3 วิเคราะห์/สรุปผลปัญหาที่ต้องการแก้ไขขององค์กร 

 ต.ค  2561 
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5. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 

    วันที่  1 ตุลาคม 2561 ถึง   30 กันยายน 2562 
  สถานที่ด าเนินการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต 2 

6.งบประมาณ 
 งบประมาณ จ านวน  287,500 บาท  ( สองแสนแปดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดดังนี้ :  

กิจกรรมและรายละเอียด งบประมาณ งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ในการใช้งบประมาณ ที่ใช้ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย วัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 พัฒนาหลักสูตรเข้มข้นเพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืน 
กิจกรรมย่อย 1.1 ประชุมคณะท างานจัดท าหลักสูตร 
พัฒนาส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรมต้นแบบ 
กิจกรรมที่ 2 การสร้างความตระหนักและเสริมสร้าง”
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาคณุธรรมต้นแบบ : 
ปทุมธานี เขต ๒ องค์กร แห่งคุณธรรม”  
กิจกรรมย่อย 2.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความ
ตระหนัก ความรู ้ความเข้าใจ สร้างจิตส านึกยึดหลัก
คุณธรรมเพื่อเป็นบรรทัดฐานขององค์กร  

(259,000)         
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  

      1. 1.1 ประชุมเชิงปฏบิัติการสะท้อนปัญหา น าพา
สู่การแก้ไข สู่การพัฒนาองค์กรที่ยั่งยืน  เพื่อเตรียม
ความพร้อม ในการด าเนินงานสร้างความรู้ความเข้าใจใน
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) ค่าวัสด ุ
    1.1.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรเพื่อ
เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และคุณลักษณะสู่ การ
เป็น”ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรมต้นแบบ : 
ปทุมธานี เขต ๒ องค์กรแห่งคุณธรรม”  

(1) ค่าอาหารกลางวนัและอาหารเย็น 

 ( 85 คน  300 บาท  3 มื้อ ) 
     (2) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 

         ( 85 คน  50 บาท  4 มื้อ )  
     (3) ค่าวิทยากร 3 คนX 12 ชม.X1,200บาท 
     (4) ค่าวัสด ุ

    



โครงการ:เขตพ้ืนที่การศึกษาคุณธรรมต้นแบบ หน้า 5 
กิจกรรมและรายละเอียด งบประมาณ งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ในการใช้งบประมาณ ที่ใช้ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย วัสดุ 
กิจกรรมที่ 3  จิตอาสาสร้างความดี: ทุกนาทีคือ
คุณธรรม 
กิจกรรมย่อยที่ 2.1 ประชุมจัดท าแผน/ปฏิทินการ
ปฏิบัติงานจิตอาสาสร้างความดี 
 -ค่าวัสดุ 
- ค่าจ้างท าป้ายไวนิล 
 

    

กิจกรรมที่ 4  ประเมินประสิทธิภาพการด าเนินงาน 
กิจกรรมย่อย 4.1 ประชุมปฏิบัติการ ”กิจกรรม  
ลานท า ลานธรรม” 
(แลกเปลี่ยนเรียนรู้และประเมินผลการด าเนินงาน
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  จัดท า VTR  สพป.ปท.2 องค์กร
คุณธรรมต้นแบบ : รณรงค์สร้างความดี 
กิจกรรมย่อย 6.1 ประชุมปฏิบัติการจัดท า VTR 
รณรงค์การสร้างความดี (ความดีท าได้ ง่ายนิดเดียว) 

(1) ค่าอาหารกลางวัน 
 ( 30 คน  110 บาท  3 มื้อ ) 

     (2) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
         ( 30 คน  35 บาท  4 มื้อ )  
    (3) ค่าวัสดุ 
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กิจกรรมและรายละเอียด งบประมาณ งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ในการใช้งบประมาณ ที่ใช้ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย วัสดุ 
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  86,400 299,500 53,000 
7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 

 ปัจจัยความเสี่ยง 
ความต่อเนื่องในการน าองค์ความรู้จากการประชุมปฏิบัติการไปปฏิบัติจริง 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
การจัดกิจกรรมการติดตาม ตรวจสอบและ ประเมินผล ในแต่ละกิจกรรมของโครงการเพ่ือแนะน า 

ช่วยเหลือ การน าองค์ความรู้ไปปฏิบัติจริง 

8. การประเมินผล 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย เครื่องมือ 
เชิงปริมาณ 
1.ระดับความรู้ความเข้าใจของผู้บริหารและบุคลากรในสังกัด
สพป.ปท.2 ที่มคีวามรู ้ความเข้าใจในการด าเนินกิจกรรม      
การพัฒนา”ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาคุณธรรม: ปทุมธานี 
เขต 2 องค์กรแห่งคุณธรรม” 

 
ดีมาก 

 
แบบประเมิน 
ความรู้ความเข้าใจ 

2. จ านวนบุคลากรทีม่ีพฤติกรรมที่พึงประสงค์เพ่ิมขึ้น 
3. ร้อยละของบุคลากรที่ด าเนินงานกิจกรรมสร้างความดีประสบ
ผลส าเร็จ  
4. จ านวนบุคลากรแกนน าคุณธรรมเพ่ิมขึ้น 
เชิงคุณภาพ 
1. ผู้บริหารและบุคลากรมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามคุณธรรม
หลักขององค์กร 
2. ผู้บริหารและบุคลากรปฏิบัติกิจกรรมส่งเสริมความดี 
3. บรรยากาศในองค์กรที่ทุกคนมีส่วนร่วมและร่วมมือกัน
ปฏิบัติงาน 
4. องค์กรมีความพร้อมในการเป็นแหล่งศึกษาดูงาน 

ร้อยละ 80 
 
 

มากกว่าร้อยละ 50 
 

ร้อยละ 80 
 

ร้อยละ 80 

แบบสังเกต 
แบบประเมิน 

 
แบบส ารวจ 

 
แบบสังเกต 

 
แบบสังเกต 
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9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

          1. ผู้บริหารสถานศึกษา/บุคลากรสพป.ปท.2 มีความรู้ความเข้าใจในการด าเนินกิจกรรมตาม
กระบวนการพัฒนาโครงการ”ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาคุณธรรม: ปทุมธานี เขต 2 องค์กรแห่งคุณธรรม” 
          2. ผู้บริหารและ บุคลากรของสพป.ปท.2  ปฏิบัติกิจกรรมส าคัญของโครงการ ”ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาคุณธรรม : ปทุมธานี  เขต 2 องค์กรแห่งคุณธรรม”  ทั้ง 4 รายการ  
         3. ผู้บริหารและบุคลากรของสพป.ปท.2  มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ในคุณลักษณะของคุณธรรมหลัก 
 
10. การอนุมัติโครงการ 

 

 

ลงชื่อ    ผู้เสนอโครงการ 
         (นางสาวไอลดา คล้ายส าริด) 

                              ต าแหน่ง                  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  

 
ลงชื่อ    ผู้ให้ความเห็นชอบโครงการ 
        (นางเกศรินทร  จิตรสิงห์) 

                              ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

 
ลงชื่อ ผู้ให้ความเห็นชอบโครงการ 
    ( นายวิรุฬห์  แสงงาม) 

 ต าแหน่ง  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 

 
ลงชื่อ ผู้อนุมัติโครงการ 
              ( นายวิชัย  แสงศรี ) 

                             ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 


