๑
ส่วนที่ ๑
บทนำ
ควำมเป็นมำและควำมสำคัญ
เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๕ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราชบรมนาถบพิตร ทรงมีพระราชกระแสรับสั่งพระราชทานให้แก่คณะองคมนตรี ในการจัดตั้ง
“กองทุนการศึกษา” โดยได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ เพื่อดาเนินงานในกองทุน และ
ทรงมีพระราชประสงค์ว่ า “ให้โรงเรียนสร้างคนดีให้บ้านเมือง” โดยพระราชทานหลัก 3 ประการ
ในเรื่ องครู และนั กเรี ยนว่ า “ให้ ครู รั กเด็ ก และเด็ กรั กครู ให้ ครู สอนให้ เด็ กมี น้ าใจต่ อเพื่ อนไม่ ให้ แข่ งขั นกั น
แต่ให้แข่งกับตัวเอง และให้เด็กที่เรียนเก่งช่วยสอนเพื่อนที่เรียนช้ากว่า ให้ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียน
ท าร่ วมกั น เพื่ อให้ เห็ นคุ ณค่ าของความสามั คคี ” จึ งเป็ นที่ มาของศู นย์ โรงเรี ยนคุ ณธรรม มู ลนิ ธิ ยุ วสถิ รคุ ณ
และพระบาทสมเด็จ พระปรเมนทรรามาธิบดีศรี สิ นทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้ าเจ้าอยู่หั ว
รัชกาลที่ ๑๐ ทรงพระราชทานพระราโชบายในการพัฒนาการศึกษาของชาติให้เจริญก้าวหน้าอย่าง
เป็นรูปธรรมและสอดคล้องกับ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิ ตร โดยการจั ด การศึ กษาต้ อ งมุ่ง สร้า งพื้ นฐานให้ แก่ ผู้ เ รีย น ๔ ด้า น คื อ ๑) มีทั ศนคติ
ที่ถูกต้องต่อบ้ านเมือง ๒) มีพื้น ฐานชีวิตที่ มั่นคง มีคุณธรรมจริย ธรรม ๓) มีงานท า มีอาชีพสุ จริ ต
และ ๔) เป็ นพลเมื องดี ดั งนั้ น ส านั กงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้ นพื้ นฐาน โดยส านั กพั ฒนานวั ตกรรม
การจัดการศึกษา จึงจัดทาโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ขึ้น เพื่อเป็นการสืบสานพระราชปณิธาน
เดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช
บรมนาถบพิ ต ร ตามพระราชประสงค์ ของพระบาทสมเด็ จ พระปรเมนทรรามาธิ บ ดี ศ รี สิ น ทร
มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐
มู ลนิ ธิ ยุ วสถิ รคุ ณ ศู นย์ โรงเรี ยนคุ ณธรรม ได้ สานต่ อพระราชประสงค์ จั ดท ากระบวนการ
พัฒนาคุณธรรมให้ครอบคลุมหน่วยงานประเภทต่างๆ เช่น โรงเรียนคุณธรรม โรงพยาบาลคุณธรรม
บริษัทหรือโรงงานคุณธรรม กระทรวงคุณธรรม ฯลฯ ดังนั้น จากผลส าเร็จที่กระทรวงศึกษาธิการ
ได้นากระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม ตามแนวทางของศูนย์โรงเรียนคุณธรรม ไปใช้ในโรงเรียน
ทุก ระดับ และทุ ก ประเภท ศูน ย์ โ รงเรี ยนคุ ณ ธรรมจึ งได้ น ากระบวนการพั ฒ นาโรงเรี ย นคุณ ธรรม
มาประยุกต์ให้เหมาะสมกับการพัฒนาหน่วยงานประเภทต่าง ๆ และจัดทากระบวนการพัฒนาองค์กร
คุณธรรมขึ้น โดยมีหลักการ ๔ ประการ ได้แก่ ๑) เป็นกระบวนการที่ต้องทาทั้ง องค์กร ทั้งผู้บริหาร
และคนปฏิ บั ติ ง าน ๒) ให้ ค วามส าคั ญ กั บ การเปลี่ ย นแปลงพตติ ก รรมเป็ น หลั ก การด าเนิ น งาน
ตามกระบวนการนี้ จึงทาจากล่างขึ้นบน (Bottom Up) เป็นการพิจารณานาความสนใจความต้องการ
จากผู้ ป ฏิ บั ติ ง าน ขึ้ น มาเป็ น ระดั บ นโยบายของ องค์ ก รในการพั ฒ นาสู่ อ งค์ ก รคุ ณ ธรรม
๓) ต้ อ งท าอย่ า งมี ส่ ว นร่ ว ม ให้ โ อกาสทุ ก คนมี ส่ ว นร่ ว มในการปฏิ บั ติ ง านด้ า นพั ฒ นาคุ ณ ธรรม
และ ๔) ต้องทากิจกรรมพัฒนาคุณธรรมอย่างต่อเนื่อง สม่าเสมอ พยายามผนวกไว้ในการปฏิบัติงาน
ประจาวัน (routines) ซึ่งกระบวนการพัฒนาองค์กรคุณธรรม มีดังนี้

๒
ขั้นตอนที่ ๑ สร้างการรับรู้และยอมรับจากทุกภาคส่วน
ขั้นตอนที่ ๒ ร่วมกันระดมความคิดจากทุกคน ทุกภาคส่วน เพื่อจัดทาบัญชีพตติกรรม ๒ บัญชี
ขั้นตอนที่ ๓ ร่วมกันระดมความคิดเพื่อกาหนด “คุณธรรมหลัก”
ขั้นตอนที่ ๔ แปลงคุณธรรมหลักเป็น “นโยบายหรือแนวปฏิบัติ”
ขั้นตอนที่ ๕ ภาคปฏิบัติ
ขั้นตอนที่ ๖ ประเมินผล
ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำประถมศึ ก ษำสุ พ รรณบุ รี เขต ๑ ได้ รั บ คั ด เลื อ กให้ เ ข้ ำ ร่ ว ม
โครงกำรส ำนั กงำนเขตพื้ นที่ กำรศึ กษำคุ ณธรรม (องค์ กรคุ ณธรรม) ต้ นแบบ ตำมแนวทำงมู ลนิ ธิ ยุ วสถิ รคุ ณ
เมื่อวันที่ ๓ กันยำยน ๒๕๖๑ ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น ๒๕ เขต สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึ กษำ
สุพรรณบุรี เขต ๑ จึงได้จัดบุคลำกรเข้ำร่วมกำรอบรมปฏิบัติกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำคุณธรรม
(องค์กรคุณธรรม) ต้นแบบ เมื่อวันที่ ๑๐-๑๒ กันยำยน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเอวำน่ำ กรุงเทพมหำนคร
จ ำนวน ๕ คน ประกอบด้ วย รองผู้ อ ำนวยกำรส ำนั กงำนเขตพื้ นที่ กำรศึ กษำ ๑ คน และ ผู้ อ ำนวยกำรกลุ่ ม
๔ คน และมีบุคลำกรได้รับกำรคัดเลือกเป็นวิทยำกรแกนนำ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำคุณธรรม
(องค์กรคุณธรรม) ต้นแบบ ซึ่งได้รับกำรคัดเลือกจำก ๕ ภูมิภำค ๆ ละ ๑๐ คน รวมทั้งสิ้น ๕๐ คน
จ ำนวน ๒ เข้ ำร่ วมกำรอบรมเชิ งปฏิ บั ติ กำรพั ฒนำวิ ทยำกรแกนน ำส ำนั กงำนเขตพื้ นที่ กำรศึ กษำคุ ณธรรม
(องค์กรคุณธรรม)ต้นแบบ ระหว่ำงวันที่ ๕ – ๗ กันยำยน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเอวำน่ำ กรุงเทพมหำนคร
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ จึงได้จัดทาโครงการสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาคุณธรรม (องค์กรคุณธรรม) ต้นแบบ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี
เขต ๑ ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสานัก
พัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา บนพื้นฐานแนวคิดและทัศนคติ เชิงบวกของคนทางานมีส่วนช่วย
การขั บ เคลื่ อ นองค์ ก รเป็ น ไปอย่ า งราบรื่ น ได้ ทั ศ นคติ ที่ ดี เ กิ ด จากความศรั ท ธา ความเชื่ อ มั่ น ใน
คุณค่า และคุณธรรมจริยธรรมต่าง ๆ ที่ได้รับการปลูกฝัง ถ่ายทอด เรียนรู้และตัดสินใจเลื อกใช้ตาม
ความต้องการของแต่ละคน ทัศนคติเชิงบวกจะช่วยให้คนทางานมองโลกในแง่ดี อดทนอดกลั้น นึกถึง
ความรู้สึกของคนอื่น รับฟังปัญหาที่เกิดขึ้น และแก้ไขปัญหาโดยยึดหลักประโยชน์ของส่วนรวมเป็น
หลั ก การเตรี ย มความพร้ อ มให้ ค นท างาน โดยการกระตุ้ น ให้ ค นท างานในองค์ ก ร รู้ จั ก น า
คุณค่า คุณธรรมจริยธรรมที่ตนเองเชื่อถือ มาใช้ประกอบการสร้างทัศนคติที่ดีในการทางาน ช่วยเพิ่ม
ความมั่ น ใจในตนเอง อดทนอดกลั้ น เลื อ กท าในสิ่ ง ที่ ไ ม่ เ บี ย ดเบี ย นคนอื่ น ไม่ คิ ด ร้ า ย ไม่ ท า
ร้าย สร้างสรรค์สิ่งที่ดีงาม ช่วยเหลือ เอื้อเฟื้อ รักใคร่ ฯลฯ เพื่อต้องการให้ตนเองและเพื่อนร่วมงาน มี
ความสงบ มีสมาธิและความสุขในการทางานในขณะเดียวกัน กระบวนการบริหารองค์กร
ก็
ต้อ งกระชั บ มุ่ งเป้ า ชั ดเจน พั ฒ นาสมรรถนะของก าลั ง คนให้ ท างานได้ เ ต็ม ตามศัก ยภาพ จั ด สรร
ทรั พ ยากรที่ มี คุ ณ ภาพ ผู้ บ ริ ห ารให้ ค วามส าคั ญ กั บ การให้ เ กี ย รติ ซึ่ ง กั น และกั น เอาใจใส่ จริ ง ใจ
และเสริ มแรงทั้งทางบวกและทางลบ เพื่อสร้างความเป็นธรรม เป็นขวัญ กาลังใจให้แก่คนทางาน

๓
ในที่สุดคนทางานจะมีความสุขในการทางาน มีเพื่อนร่วมงานที่ดี ผลงานขององค์กรมีคุณภาพ องค์กร
มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของสังคม เกิดความยั่งยืนในอาชีพ และเศรษฐกิจของประเทศ
วัตถุประสงค์ของกำรรำยงำน
เพื่ อ รำยงำนควำมก้ ำ วหน้ ำ กำรด ำเนิ น โครงการส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาคุ ณ ธรรม
(องค์กรคุณธรรม) ต้นแบบ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ กิจกรรมย่อย
ที่ ๑ และ ๒ ดังนี้
๑) จ ำนวน ร้ อ ยละ บุ คลากรส านักงานเขตพื้ นที่ การศึ กษาประถมศึกษาสุ พรรณบุรี เขต ๑
ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ที่เข้าร่วมโครงการ
๒) ผลการร่ วมกั นระดมความคิ ดเพื่ อจัดท าบั ญชี พตติกรรม ๒ บัญชี ได้แก่ บัญชี ที่ ๑ บั ญชี
พตติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ และบัญชีที่ ๒ บัญชีพตติกรรมที่พึงประสงค์
๓) ผลการระดมความคิดเพื่อกาหนด “คุณธรรมหลัก”
๔) ผลการแปลงคุณธรรมหลักเป็นนโยบายและแนวปฏิบัติ
๕) ผลกำรวิจัยประเมินโครงกำรขับเคลื่อนสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำคุณธรรม (องค์กรคุณธรรม) ต้นแบบ
ด้ำนสภำวะแวดล้อม และกำรปัจจัยเบื้องต้น
๖) ผลการดาเนินกิจกรรมภาคปฏิบัติ (มกราคม-พตษภาคม ๒๕๖๒)
ขอบเขตของกำรรำยงำน
๓.๑ เนื้ อหำ เป็ นกำรรำยงำนโครงการส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษาคุ ณธรรม (องค์ กรคุ ณธรรม)
ต้นแบบสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ กิจกรรมย่อยที่ ๑,๒ และ ๓
ประกอบด้วย
๑) กิจกรรมพัฒนำศักยภำพบุคลำกร สพป.สพ.๑
๒) กิจกรรมประชุมปฏิบัติกำรระดมควำมคิดจัดทำบัญชี 1,2 กำหนดคุณธรรมหลัก
แปลงคุณธรรมหลักเป็นนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ
๓.๒ กลุ่มเป้ำหมำย
บุคลากรที่ปฏิบัติงานในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑
ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จานวน ๘๐ คน
๓.๓ ระยะเวลำ
มกรำคม – พฤษภำคม ๒๕๖๒

๔

ส่วนที่ ๒
โครงกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำคุณธรรม (องค์กรคุณธรรม)ต้นแบบ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุพรรณบุรี เขต ๑
๑. แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำกำรศึกษำเพื่อควำมยั่งยืน
๒. ชื่อโครงกำร ขับเคลื่อนสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำคุณธรรม (องค์กรคุณธรรม) ต้นแบบ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุพรรณบุรี เขต ๑
๓. หลักกำรและเหตุผล
เมื่อเดือนกุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๕ พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดช
มหำรำชบรมนำถบพิตร ทรงมีพระรำชกระแสรับสั่งพระรำชทำนให้แก่คณะองคมนตรี ในกำรจัดตั้ง
“กองทุนกำรศึกษำ” โดยได้พระรำชทำนพระรำชทรัพย์ส่วนพระองค์ เพื่อดำเนินงำนในกองทุน และ
ทรงมีพระรำชประสงค์ว่ำ “ให้โรงเรียนสร้ำงคนดีให้ บ้ำนเมือง” โดยพระรำชทำนหลั ก 3 ประกำร
ในเรื่ องครู และนั กเรี ยนว่ ำ “ให้ ครู รั กเด็ ก และเด็ กรั กครู ให้ ครู สอนให้ เด็ กมี น้ ำใจต่ อเพื่ อนไม่ ให้ แข่ งขั นกั น
แต่ให้แข่งกับตัวเอง และให้เด็กที่เรียนเก่งช่วยสอนเพื่อนที่เรียนช้ำกว่ำ ให้ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียน
ท ำร่ วมกั น เพื่ อให้ เห็ นคุ ณค่ ำของควำมสำมั คคี ” จึ งเป็ นที่ มำของศู นย์ โรงเรี ยนคุ ณธรรม มู ลนิ ธิ ยุ วสถิ รคุ ณ
และพระบำทสมเด็จ พระปรเมนทรรำมำธิบดีศรี สิ นทรมหำวชิรำลงกรณ พระวชิรเกล้ ำเจ้ำอยู่หั ว
รัชกำลที่ ๑๐ ทรงพระรำชทำนพระรำโชบำยในกำรพัฒนำกำรศึกษำของชำติให้เจริญก้ำวหน้ำอย่ำง
เป็นรูปธรรมและสอดคล้องกับ พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช
บรมนำถบพิ ตร โดยกำรจั ด กำรศึ กษำต้ องมุ่ง สร้ำ งพื้ นฐำนให้ แก่ ผู้ เ รีย น ๔ ด้ำ น คื อ ๑) มีทั ศนคติ
ที่ถูกต้องต่อบ้ ำนเมือง ๒) มีพื้น ฐำนชีวิตที่ มั่นคง มีคุณธรรมจริย ธรรม ๓) มีงำนท ำ มีอำชีพสุ จริ ต
และ ๔) เป็ นพลเมื องดี ดั งนั้ น ส ำนั กงำนคณะกรรมกำรกำรศึ กษำขั้ นพื้ นฐำน โดยส ำนั กพั ฒนำนวั ตกรรม
กำรจัดกำรศึกษำ จึงจัดทำโครงกำรโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ขึ้น เพื่อเป็ นกำรสืบสำนพระรำชปณิธำน
เดินตำมรอยเบื้องพระยุคลบำทของพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดช มหำรำช
บรมนำถบพิ ต ร ตำมพระรำชประสงค์ ของพระบำทสมเด็ จ พระปรเมนทรรำมำธิ บ ดี ศ รี สิ น ทร
มหำวชิรำลงกรณ พระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว รัชกำลที่ ๑๐
มู ลนิ ธิ ยุ วสถิ รคุ ณ ศู นย์ โรงเรี ยนคุ ณธรรม ได้ สำนต่ อพระรำชประสงค์ จั ดท ำกระบวนกำร
พัฒนำคุณธรรมให้ครอบคลุมหน่วยงำนประเภทต่ำงๆ เช่น โรงเรียนคุณธรรม โรงพยำบำลคุณธรรม
บริษัทหรือโรงงำนคุณธรรม กระทรวงคุณธรรม ฯลฯ ดังนั้น จำกผลส ำเร็จที่กระทรวงศึกษำธิกำร
ได้นำกระบวนกำรพัฒนำโรงเรียนคุณธรรม ตำมแนวทำงของศูนย์โรงเรียนคุณธรรม ไปใช้ในโรงเรียน
ทุก ระดับ และทุ ก ประเภท ศูน ย์ โ รงเรี ยนคุ ณ ธรรมจึ งได้ น ำกระบวนกำรพั ฒ นำโรงเรี ย นคุณ ธรรม
มำประยุกต์ให้เหมำะสมกับกำรพัฒนำหน่วยงำนประเภทต่ำง ๆ และจัดทำกระบวนกำรพัฒนำองค์กร
คุณธรรมขึ้น โดยมีหลักกำร ๔ ประกำร ได้แก่ ๑) เป็นกระบวนกำรที่ต้องทำทั้งองค์กร ทั้งผู้บริหำร
และคนปฏิ บั ติ ง ำน ๒) ให้ ค วำมส ำคั ญ กั บ กำรเปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรมเป็ น หลั ก กำรด ำเนิ น งำน
ตำมกระบวนกำรนี้ จึงทำจำกล่ำงขึ้นบน (Bottom Up) เป็นกำรพิจำรณำนำควำมสนใจควำมต้องกำร

๕
จำกผู้ ป ฏิ บั ติ ง ำนขึ้ น มำเป็ น ระดั บ นโยบำยขององค์ ก รในกำ รพั ฒ นำสู่ อ งค์ ก รคุ ณ ธรรม
๓) ต้ อ งท ำอย่ ำ งมี ส่ ว นร่ ว ม ให้ โ อกำสทุ ก คนมี ส่ ว นร่ ว มในกำรปฏิ บั ติ ง ำนด้ ำ นพั ฒ นำคุ ณ ธรรม
และ ๔) ต้องทำกิจกรรมพัฒนำคุณธรรมอย่ำงต่อเนื่อง สม่ำเสมอ พยำยำมผนวกไว้ในกำรปฏิบัติงำน
ประจำวัน (routines) ซึ่งกระบวนกำรพัฒนำองค์กรคุณธรรม มีดังนี้
ขั้นตอนที่ ๑ สร้ำงกำรรับรู้และยอมรับจำกทุกภำคส่วน
ขั้นตอนที่ ๒ ร่วมกันระดมควำมคิดจำกทุกคน ทุกภำคส่วน เพื่อจัดทำบัญชีพฤติกรรม ๒ บัญชี
ขั้นตอนที่ ๓ ร่วมกันระดมควำมคิดเพื่อกำหนด “คุณธรรมหลัก”
ขั้นตอนที่ ๔ แปลงคุณธรรมหลักเป็น “นโยบำยหรือแนวปฏิบัติ”
ขั้นตอนที่ ๕ ภำคปฏิบัติ
ขั้นตอนที่ ๖ ประเมินผล
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุพรรณบุรี เขต ๑ จึงได้จัดทำโครงกำรขับเคลื่อน
สำนั กงำนเขตพื้น ที่กำรศึกษำคุณธรรม (องค์กรคุณธรรม) ต้นแบบ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำสุพรรณบุรี เขต ๑ ตำมนโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ขั้น พื้น ฐำน โดยส ำนั กพัฒ นำนวัตกรรมกำรจัดกำรศึกษำ บนพื้นฐำนแนวคิดและทัศนคติเชิงบวก
ของคนท ำงำนมีส่ ว นช่ ว ยกำรขั บ เคลื่ อ นองค์ ก รเป็ น ไปอย่ ำ งรำบรื่ น ได้ ทั ศ นคติ ที่ดี เ กิ ด จำกควำม
ศรัทธำ ควำมเชื่อมั่น ในคุณค่ำ และคุณธรรมจริยธรรมต่ำง ๆ ที่ได้รับกำรปลู กฝัง ถ่ำยทอด เรียนรู้
และตัดสินใจเลือกใช้ตำมควำมต้องกำรของแต่ละคน ทัศนคติเชิงบวกจะช่วยให้คนทำงำนมองโลก
ในแง่ดี อดทน อดกลั้น นึกถึงควำมรู้สึกของคนอื่น รับฟังปัญหำที่เกิดขึ้น และแก้ไขปัญหำโดยยึดหลัก
ประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลัก กำรเตรียมควำมพร้อมให้คนทำงำนโดยกำรกระตุ้นให้คนทำงำนใน
องค์กรรู้จักนำคุณค่ำ คุณธรรมจริยธรรมที่ตนเองเชื่อถือมำใช้ประกอบกำรสร้ำงทัศนคติที่ดี ในกำร
ทำงำน ช่วยเพิ่มควำมมั่นใจในตนเอง อดทนอดกลั้น เลือกทำในสิ่งที่ไม่เบียดเบียนคนอื่น ไม่คิดร้ำย
ไม่ ท ำร้ ำย สร้ ำงสรรค์ สิ่ งที่ ดี งำม ช่ วยเหลื อ เอื้ อเฟื้ อ รั กใคร่ ฯลฯ เพื่ อต้ องกำรให้ ตนเองและเพื่ อนร่ วมงำน
มี ค วำมสงบ มี ส มำธิ แ ละควำมสุ ข ในกำรท ำงำนในขณะเดี ย วกั น กระบวนกำรบริ ห ำรองค์ ก ร
ก็ ต้ องกระชั บ มุ่ งเป้ ำชั ดเจน พั ฒนำสมรรถนะของก ำลั งคนให้ ท ำงำนได้ เต็ มตำมศั กยภำพ จั ดสรรทรั พยำกร
ที่มีคุณภำพ ผู้บ ริหำรให้ ควำมส ำคัญกับกำรให้เกียรติซึ่งกันและกัน เอำใจใส่ จริงใจ และเสริมแรง
ทั้งทำงบวกและทำงลบ เพื่อสร้ำงควำมเป็นธรรม เป็นขวัญกำลังใจให้แก่คนทำงำน ในที่สุดคนทำงำน
จะมี ค วำมสุ ข ในกำรท ำงำน มี เ พื่ อ นร่ ว มงำนที่ ดี ผลงำนขององค์ ก รมี คุ ณ ภำพ องค์ ก รมี ชื่ อ เสี ย ง
เป็นที่ยอมรับของสังคม เกิดควำมยั่งยืนในอำชีพ และเศรษฐกิจของประเทศ
๔. วัตถุประสงค์ของโครงกำร
๔.๑ เพื่ อ สร้ ำ งกระบวนกำรพั ฒ นำคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมทั้ ง ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำ
ประถมศึกษำสุพรรณบุรี เขต ๑
๔.๒ เพื่อสร้ำงกลไกและเครื่องมือในกำรปฏิบัติคุณธรรมจริยธรรมร่วมกันทั้งสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำสุพรรณบุรี เขต ๑

๖
๔.๓ เพิ่มพฤติกรรมที่พึงประสงค์และลดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในกำรปฏิบัติงำนของ
บุคลำกรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุพรรณบุรี เขต ๑
๔.๔ เพื่อพัฒนำกระบวนกำรมีส่วนร่วม และสร้ำงควำมรับผิดชอบจำกผู้เกี่ยวข้องในสำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุพรรณบุรี เขต ๑
๔.๕ เพื่อพัฒนำองค์ควำมรู้ นวัตกรรมกำรสร้ำงเสริมคุณธรรม จริยธรรม
๔.๖ เพื่อพัฒนำสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุพรรณบุรี เขต ๑ ให้เป็นองค์กร
คุณธรรมต้นแบบ สำหรับเป็นแหล่งเรียนรู้ด้ำนคุณธรรม
๕. เป้ำหมำย
๕.๑ เป้ำหมำยเชิงปริมำณ
บุ ค ลำกรที่ ป ฏิ บั ติ ง ำนในส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำประถมศึ ก ษำสุ พ รรณบุ รี เขต 1
ในปีงบประมำณ ๒๕๖๒ จำนวน ๘๐ คน
๕.๒ เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ
๕.๒.๑ บุคลำกรที่ปฏิบัติงำนในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุพรรณบุรี
เขต ๑ มีควำมสุข ยิ้มแย้ม แจ่มใส ทักทำยโต้ตอบอย่ำงมีสัมมำคำรวะ
๕.๒.๒ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุพรรณบุรี เขต ๑ มีกิจกรรมส่งเสริม
ควำมดี ทุกคนรับผิดชอบช่วยกันพัฒนำองค์กร
๕.๒.๓ บุคลำกรที่ปฏิบัติงำนในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุพรรณบุรี
เขต ๑ มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์เพิ่มขึ้นและมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ลดลง
๕.๒.๔ บรรยำกำศในส ำนั กงำนเขตพื้นที่ กำรศึกษำประถมศึกษำสุ พรรณบุรี เขต ๑
ทุกภำคส่วนร่วมมือกันปฏิบัติงำน
๕.๒.๕ ส ำนั กงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึ กษำสุ พ รรณบุรี เขต ๑ มีองค์ ควำมรู้
นวัตกรรมกำรสร้ำงเสริมคุณธรรม จริยธรรมที่เผยแพร่ได้
๕.๒.๖ ส ำนั กงำนเขตพื้ นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุ พรรณบุรี เขต ๑ มีควำมพร้อม
ในกำรเป็นแหล่งศึกษำดูงำนพัฒนำคุณธรรม
๖. วิธีดำเนินกำร
ที่
กิจกรรมสำคัญ
ระยะเวลำ
๑ พัฒนำศักยภำพบุคลำกร
มกรำคม ๖๒
สพป.สพ.๑ (OD แรลลี่องค์กร
คุณธรรม)
๒ ประชุมปฏิบัติกำรระดม
มกรำคม ๖๒
ควำมคิดจัดทำบัญชี 1,2
กำหนดคุณธรรมหลัก

งบประมำณ
ผู้รับผิดชอบ
๒๗๐,๐๐๐ กลุ่มอำนวยกำร
๑๗๐,๐๐๐ กลุ่มนิเทศฯ

๗
ที่
๓
๔

๕

กิจกรรมสำคัญ
แ ป ล ง คุ ณ ธ ร ร ม ห ลั ก เ ป็ น
นโยบำยสู่กำรปฏิบัติ
บุ ค ลำกรลงมื อ ปฏิ บั ติ ต ำม
กิ จ กรรมเสริ ม สร้ ำ งควำมดี
AAR เดือนละ 1 ครั้ง
ประเมิ น ผลโ ครงกำรและ
ประกำศเป็ น ส ำนั ก งำนเขต
พื้ น ที่ ก ำ ร ศึ ก ษ ำ ( อ ง ค์ ก ร
คุณธรรม)ต้นแบบ โดยสพฐ.
- Symposium แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ –ยกย่องเชิดชูเกียรติ
- ป ร ะ ก ำ ศ เ ป็ น อ ง ค์ ก ร
คุณธรรมต้นแบบ
วิ จั ย ป ร ะ เ มิ น โ ค ร ง ก ำ ร
ขับ เคลื่ อนส ำนั กงำนเขตพื้นที่
กำรศึ ก ษำ(องค์ ก รคุ ณ ธรรม)
ต้นแบบ
รวมงบประมำณ

ระยะเวลำ

งบประมำณ

ผู้รับผิดชอบ

มกรำคม๖๒ –
กันยำยน ๖๒

๒๐,๐๐๐ กลุ่มส่งเสริมฯ

กรกฎำคม ๖๒ –
สิงหำคม ๖๒

๖๐,๐๐๐ กลุ่ ม บริ ห ำรงำน
บุคคล

ธั น ว ำ ค ม ๖ ๑ –
กันยำยน ๖๒

๓๐,๐๐๐ กลุ่มนิเทศฯ

๕๕๐,๐๐๐

๗. ระยะเวลำและสถำนที่ดำเนินกำร
ระยะเวลำดำเนินกำร : ๑๐ เดือน ระหว่ำงเดือนธันวำคม ๒๕๖๑– กันยำยน ๒๕๖๒
สถำนที่ดำเนินกำร : สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุพรรณบุรี เขต ๑
๘. งบประมำณ
งบประมำณ จำนวน ๕๕๐,๐๐๐ บำท
รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ (ขอถัวจ่ำยทุกรำยกำร)
รำยละเอียดกิจกรรมที่ใช้งบประมำณ เป้ำหมำย
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรม OD แรลลี่
คุณธรรม
1.1 ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม จำนวน
80 คนๆ ละ 6 มื้อๆ ละ 50 บำท
1.2 ค่ำอำหำรกลำงวัน จำนวน 80 คนๆ
ละ 3 มื้อๆ ละ 250 บำท

ตอบแทน

เงินงบประมำณ
ใช้สอย
วัสดุ

80 คน
80 คน

-

24,000

80 คน

-

60,000

รวม
๒๗๐,๐๐๐

๘
เงินงบประมำณ
ตอบแทน ใช้สอย
วัสดุ
80 คน
96,000

รำยละเอียดกิจกรรมที่ใช้งบประมำณ เป้ำหมำย

รวม

1.3 ค่ำที่พัก จำนวน 80 คนๆ ละ 600
บำท จำนวน 2 คืน
1.4 ค่ำพำหนะ(บัส2 คัน 3 วัน เหมำจ่ำย
๙๐,๐๐๐
วันละ 1๕,๐๐๐ บำท)
กิจกรรมที่ 2 ประชุมปฏิบัติกำรระดม
80 คน
๑๗๐,๐๐๐
ควำมคิดจัดทำบัญชี 1,2กำหนด
คุณธรรมหลัก แปลงคุณธรรมหลักเป็น
นโยบำยสู่กำรปฏิบัติ(วิทยำกรแกนนำภำค
กลำง)
2.1 ค่ำวิทยำกร+ค่ำเดินทำง+ที่พัก (๕คน
๕๔,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐
๓ วัน)
2.2ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม จำนวน
๒๔,๐๐๐
80 คนๆ ละ 6 มื้อๆ ละ 50 บำท
2.3 ค่ำอำหำรกลำงวัน จำนวน 80 คนๆ
๖๐,๐๐๐
ละ 3 มื้อๆ ละ 250 บำท
๒.๔ ค่ำวัสดุ
๑๒,๐๐๐
กิจกรรมที่ 3 บุคลำกรลงมือปฏิบัติตำม 80 คน
๒๐,๐๐๐
กิจกรรมเสริมสร้ำงควำมดี AAR เดือน
ละ 1 ครั้ง (9 กลุ่มงำน) นิเทศ กำกับ
ติดตำม
ค่ำวัสดุ
๒๐,๐๐๐
กิจกรรมที่ 4 ประเมินผลโครงกำรและ 80 คน
๖๐,๐๐๐
ประกำศเป็นสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำ(องค์กรคุณธรรม)ต้นแบบ โดย
สพฐ.
2.1 ค่ำวิทยำกร+ค่ำเดินทำง+ที่พัก (๕
๑๘,๐๐๐ ๗,๐๐๐
คน ๑ วัน)
2.2ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม จำนวน
๘,๐๐๐
80 คนๆ ละ ๒ มื้อๆ ละ 50 บำท
2.3 ค่ำอำหำรกลำงวัน จำนวน 80 คนๆ
๒๐,๐๐๐
ละ ๑ มื้อๆ ละ 250 บำท
๒.๔ ค่ำวัสดุ
๗,๐๐๐

๙
รำยละเอียดกิจกรรมที่ใช้งบประมำณ เป้ำหมำย
กิจกรรมที่ ๕ กำรวิจัยประเมินโครงกำร
ขับเคลื่อนสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
(องค์กรคุณธรรม)ต้นแบบ สพป.
สุพรรณบุรี เขต ๑
โครงกำรวิจัยประเมินโครงกำรขับเคลื่อน
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ(องค์กร
คุณธรรม)ต้นแบบ สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑
รวมงบประมำณ

ตอบแทน

เงินงบประมำณ
ใช้สอย
วัสดุ

รวม
๓๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐
๗๒,๐๐๐ ๔๒๙,๐๐๐ ๔๙,๐๐๐ ๕๕๐,๐๐๐

๙. ผู้รับผิดชอบโครงกำร
๙.๑ นำยจำลอง บุญเรืองโรจน์ รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำสุพรรณบุรี เขต ๑
๙.๒ นำงสำวชบำ พันธุ์ศักดิ์
ผู้อำนวยกำรกลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผล
กำรจัดกำรศึกษำ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำสุพรรณบุรี เขต ๑
๙.๓ นำยสินทบ ทองบุญเหลือ ผู้อำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุพรรณบุรี
เขต ๑
๙.๔ นำยวันชัย พันธ์สิงห์จบ
ผู้อำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุพรรณบุรี
เขต ๑
๙.๕ นำงมนฐิตำ ทรัพย์มนตรี ผู้อำนวยกำรกลุ่มอำนวยกำร
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุพรรณบุรี
เขต ๑
๑๐. ผู้รับผิดชอบโครงกำร
สำนักพัฒนำนวัตกรรมกำรจัดกำรศึกษำ

๑๐
๑๑. กำรประเมินผล
ที่ ตัวบ่งชี้สภำพควำมสำเร็จ/ชิ้นงำน
วิธีกำรวัด
๑ ร้อยละของบุคลำกรที่ปฏิบัติงำนในสำนักงำน
ประเมินตนเอง
เขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุพรรณบุรี
เขต ๑ มีกำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
๒ ควำมพึงพอใจที่มีต่อกำรดำเนินงำนโครงกำร ประเมินโดยผู้บริหำร
“องค์กรคุณธรรม”
กำรศึกษำและบุคลำกร
๓ ผลกำรวิจัยประเมินโครงกำรฯ
ประเมินโดยผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย

เครื่องมือที่ใช้ประเมิน
แบบประเมินตนเอง
แบบประเมิ น ควำมพึ ง
พอใจ
แบบประเมิ น โครงกำร
(ก่อน-ระหว่ำง-หลัง)

๑๒. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
๑๒.๑ บุคลำกรที่ปฏิบัติงำนในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุพรรณบุรี
เขต ๑ มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรดำเนินงำนองค์กรคุณธรรม ส่งเสริมคุณธรรมให้เกิดขึ้นในองค์กร
แสดงเจตนำรมณ์และมุ่งมั่นที่จ ะส่ งเสริมคุณธรรมในองค์กรและเป็นส่ว นหนึ่งของกำรสร้ำงสั งคม
คุณธรรม
๑๒.๒ ส ำนั กงำนเขตพื้น ที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุ พรรณบุรี เขต ๑ เป็นองค์กรที่ทุกคน
ร่วมกันสร้ำงควำมสุขในกำรทำงำน มีควำมสุขในกำรประกอบอำชีพ มีกำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ไปในทิศทำงที่ดีขึ้น พัฒนำบุคลำกรให้มีขีดสมรรถนะสูงขึ้นทั้งด้ำนวิชำชีพและด้ำนคุณภำพชีวิต
๑๒.๓ ส ำนั กงำนเขตพื้น ที่ก ำรศึก ษำประถมศึก ษำสุ พ รรณบุ รี เขต ๑ เป็ นองค์ กรที่ไ ด้รั บ
กำรสร้ำงสรรค์อย่ำงมีคุณภำพ ได้รับกำรยอมรับว่ำเป็นองค์กรที่มีควำมเข้มแข็ง มีผลงำนที่ดีมีคุณภำพ
ต่อเนื่องและยั่งยืน
กำรดำเนินโครงกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ(องค์กรคุณธรรม)ต้นแบบ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำสุพรรณบุรี เขต ๑ กิจกรรมย่อยที่ ๑ และ ๒ มีรำยละเอียดดังนี้
๑. กิจกรรมพัฒนำศักยภำพบุคลำกร สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุพรรณบุรี เขต ๑
หลักกำรและเหตุผล
บุ คลำกรเป็ นทรั พยำกรที่ มี ค่ ำมำกที่ สุ ดในองค์ กร ควำมส ำคั ญของกำรพั ฒนำคน ถื อเป็ นกำรลงทุ น
ที่คุ้มค่ำและยั่งยืนที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับกำรลงทุนประเภทอื่น ๆ ทั้งนี้เพรำะควำมสำเร็จขององค์กร
ขึ้นอยู่กับศักยภำพของบุคลำกรซึ่งถือเป็นกลไกที่จะขับเคลื่อนระบบงำนต่ำงๆ ที่มีอยู่ให้ดำเนินไปอย่ำง
มี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพและต่ อ เนื่ อ ง หำกบุ ค ลำกรมี ค วำมสั ม พั น ธ์ อั น ดี ต่ อ กั น มี ก ำรประสำนงำนกั น
มีพฤติกรรมบริกำรที่ดี มีกำรติดต่อสื่อสำรที่ดี ไม่มีข้อขัดแย้ง ก็ส ำมำรถที่จะคิดสร้ำงสรรค์ผลงำน
และพั ฒ นำผลงำนให้ กั บ องค์ ก รได้ อ ย่ ำ งมี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพ รวมทั้ ง ให้ บ ริ ก ำรผู้ รั บ บริ ก ำรทั้ ง ภำยใน
และภำยนอกได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

๑๑
โลกของกำรทำงำนทุกวันนี้กระตุ้นกึ่งบังคับให้คนทำงำนวิ่งตำมกระแสของกำรเปลี่ยนแปลง
อยู่ตลอดเวลำ กำรก้ำวหน้ำอย่ำงรวดเร็วของเทคโนโลยี นวัตกรรมใหม่ ๆ และกำรสื่อสำรด้วยระบบ
ดิ จิ ทั ล มี ผลท ำให้ เกิ ดกำรเปลี่ ยนแปลงภำยในองค์ กรต่ ำง ๆ อย่ ำงหลี กเลี่ ยงไม่ ได้ ธรรมชำติ ของคนท ำงำน
ส่ ว นใหญ่ มั ก คุ้ น เคยและรู้ สึ ก สบำยกั บ งำนแบบเดิ ม ๆ เบื่ อ หน่ ำ ยกำรเปลี่ ย นวิ ธี ก ำรหรื อ ขั้ น ตอน
กำรปฏิบัติงำนใหม่ ๆ เมื่อประสบกับสถำนกำรณ์ของกำรเปลี่ยนแปลง จึงเป็นช่วงที่ทำให้คนทำงำน
ส่ ว นใหญ่ ล ำบำกใจ ไม่ส บำยใจ ผนวกกับ ปริ มำณงำนที่ม ำกและผลผลิ ตยั งไม่ดีเ พียงพอ จึงท ำให้
คนท ำงำนเกิ ดควำมเครี ย ด หงุ ด หงิ ด วิต กกัง วล ไม่ พ ร้อ มคิด งำนอย่ำ งสร้ำ งสรรค์ ไม่ ไว้ ใ จคนอื่ น
ไม่ อ ยำกมี เ พื่ อ น สั ม พั น ธภำพที่ ดี ใ นที่ ท ำงำนลดลง ควำมสำมำรถในกำรรั บ มื อ กั บ สถำนกำรณ์
ประจ ำวัน จึ งลดลงตำมล ำดับ ควำมรู้สึ กเหล่ ำนี้ล้ว นทำให้ ผ ลผลิ ตขององค์กรลดลง ดังนั้น องค์กร
ทุกประเภทจึงต้องหำแนวทำงปรับแผนให้ยืดหยุ่นรองรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นให้ได้ และคนทำงำนในองค์กร
ก็ต้องปรับตนเองให้รู้เท่ำทัน
นวั ต กรรมและเทคโนโลยี ใ หม่ ๆ ปรั บ ตนเองให้ ทั น ต่ อ กำรเปลี่ ย นแปลงได้ ต ลอดเวลำ
คนท ำงำนเป็ น ทรั พ ยำกรที่ ส ำคั ญ ที่ สุ ด ขององค์ ก ร คนท ำงำนจึ ง จ ำเป็ น ต้ อ งมี สุ ข ภำพที่ ดี ทั้ ง กำย
และจิตใจ ต้องปรับแนวคิดและทัศนคติในกำรทำงำนให้พร้อมกับกำรเปลี่ยนแปลง และพร้อมที่จะรับ
กำรเปลี่ยนตนเองเสมอ
แนวคิ ดและทั ศนคติ เชิ งบวกของคนท ำงำนมี ส่ วนช่ วยกำรขั บเคลื่ อนองค์ กรเป็ นไปอย่ ำงรำบรื่ นได้
ทั ศนคติ ที่ ดี เกิ ดจำกควำมศรั ทธำ ควำมเชื่ อมั่ นในคุ ณค่ ำ และคุ ณธรรมจริ ยธรรมต่ ำง ๆ ที่ ได้ รั บกำรปลู กฝั ง
ถ่ำยทอด เรีย นรู้ และตัดสิ นใจเลือกใช้ตำมควำมต้องกำรของแต่ล ะคน ทัศนคติเชิงบวกจะช่ว ยให้
คนทำงำนมองโลกในแง่ดี อดทนอดกลั้น นึกถึงควำมรู้สึกของคนอื่น รับฟังปัญหำที่เกิดขึ้น และแก้ไข
ปัญหำโดยยึดหลักประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลัก กำรเตรียมควำมพร้อมให้คนทำงำนโดยกำรกระตุ้น
ให้คนทำงำนในองค์กรรู้จักนำคุณค่ำ คุณธรรมจริยธรรมที่ตนเองเชื่อถือมำใช้ประกอบกำรสร้ำงทัศนคติ
ที่ดีในกำรทำงำน ช่วยเพิ่มควำมมั่นใจในตนเอง อดทนอดกลั้น เลือกทำในสิ่งที่ไม่เบียดเบียนคนอื่น
ไม่คิดร้ ำย ไม่ทำร้ำย สร้ำงสรรค์สิ่งที่ดีงำม ช่วยเหลือ เอื้อเฟื้อ รักใคร่ ฯลฯ เพื่อต้องกำรให้ ตนเอง
และเพื่อนร่วมงำนมีควำมสงบ มีสมำธิและควำมสุขในกำรทำงำนในขณะเดียวกัน กระบวนกำรบริหำร
องค์กรก็ต้องกระชับ มุ่งเป้ำชัดเจน พัฒนำสมรรถนะของกำลังคนให้ทำงำนได้เต็มตำมศักยภำพ จัดสรร
ทรัพยำกรที่มีคุณภำพ ผู้บริหำรให้ควำมสำคัญกับกำรให้เกียรติซึ่งกันและกัน เอำใจใส่ จริงใจ และ
เสริมแรงทั้งทำงบวก และทำงลบ เพื่อสร้ำงควำมเป็นธรรม เป็นขวัญกำลังใจให้แก่คนทำงำน ในที่สุด
คนทำงำนจะมีควำมสุขในกำรทำงำนมีเพื่อนร่วมงำนที่ดี ผลงำนขององค์กรมีคุณภำพ องค์กรมีชื่อเสียง
เป็นที่ยอมรับของสังคม เกิดควำมยั่งยืนในอำชีพและเศรษฐกิจของประเทศ
จังหวัดบุรีรัมย์เป็นเมืองอันเก่ำแก่ขึ้นชื่อในเรื่อง ดินแดนภูเขำไฟเมืองไทยและเป็นแหล่งรวม
อำรยธรรมขอมโบรำณ จึงมีควำมสำคัญในฐำนะแหล่งท่องเที่ยวทำงประวัติศำสตร์ ชื่อของจังหวัดนี้
หมำยถึง เมืองแห่ งควำมสุ ข และกำหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่ำ “ศูนย์กลำงกำรท่องเที่ยวอำรยธรรมขอม
และกี ฬำมำตรฐำนโลก เศรษฐกิ จ มั่น คง สั ง คมสั น ติ สุ ข ๙ ดี ” และมี ส นำมไอ-โมบำย (i-Mobile
Stadium) หรือชื่ออย่ำ งไม่เป็นทำงกำรว่ำ ธันเดอร์คำสเซิลสเตเดียม (Thunder Castle Stadium)

๑๒
ซึ่งจัดเป็นสนำมฟุตบอลที่ได้มำตรฐำนแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย ผ่ำนมำตรฐำนสนำมกีฬำ
ระดั บเอจำกสมำพั นธ์ ฟุ ตบอลเอเชี ยและยั งผ่ ำนมำตรฐำนระดั บโลกจำกสหพั นธ์ ฟุ ตบอลระหว่ ำงประเทศ
และยั งได้ บั นทึ กลงกิ นเนสบุ๊ ค ว่ ำเป็ นสนำมฟุ ตบอลในระดั บฟี ฟ่ ำ แห่ งเดี ยวในโลก ที่ ใช้ เวลำก่ อสร้ ำง
น้อยที่สุดในโลกคือ ๒๕๖ วัน
ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำประถมศึ ก ษำสุ พ รรณบุ รี เขต ๑ จึ ง ได้ จั ด กิ จ กรรมพั ฒ นำ
ศักยภำพบุคลำกร สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุพรรณบุรี เขต ๑ ขึ้น โดยกำหนดให้มี
กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติกำร กำรศึกษำดูงำน และกำรบรรยำยพิเศษ เพื่อให้บุคลำกรได้เรียนรู้วิถี
กำรพัฒ นำองค์รวมจั งหวัดบุ รี รั มย์ แลกเปลี่ ยนเรียนรู้วิสั ยทัศน์ แนวปฏิบัติเพื่อสังคมสั นติสุ ขจำก
วิทยำกรสำนักเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๓๒ (บุรีรัมย์) และสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ด
นำไปสู่กำรขับเคลื่อนสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ (องค์กรคุณธรรม) ต้นแบบ สำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำสุพรรณบุรี เขต ๑ ต่อไป
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม
เพื่อสร้ำงกำรรับรู้และยอมรับจำกทุกภำคส่วนในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
สุพรรณบุรี เขต ๑
เป้ำหมำย
เป้ำหมำยเชิงปริมำณ
บุ ค ลำกรที่ ป ฏิ บั ติ ง ำนในส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำประถมศึ ก ษำสุ พ รรณบุ รี เขต 1
ในปีงบประมำณ ๒๕๖๒ จำนวน ๘๐ คน
เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ
๑) ผู้บริหำรและบุคลำกรเข้ำใจวิธีกำรเสริมสร้ำงพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตำมควำมต้องกำร
ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุพรรณบุรี เขต ๑ ตำมบริบท สภำพแวดล้อม นโยบำย
กำรบริหำรจัดกำร
๒) ผู้ บ ริ ห ำรและบุ ค ลำกรเห็ น ถึ ง ควำมส ำคัญ ควำมจ ำเป็ น และผลดี ที่ ค ำดว่ ำ จะเกิ ด ขึ้ น
ในกำรพัฒนำองค์กรคุณธรรม
๓) ทุ ก คนในส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำประถมศึ ก ษำสุ พ รรณบุ รี เขต ๑ มี ค วำมสุ ข
มีมิตรภำพที่ดีกับเพื่อนร่วมงำน มีควำมรื่นรมย์และกำลังใจในกำรปฏิบัติงำนประจำวัน
วิธีดำเนินกำร
กิจกรรม

ระยะเวลำ

1. ขั้นเตรียมกำร
๒๖ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๒
๑.๑ แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมกำรด ำเนิ น งำน
องค์กรคุณธรรม สพป.สพ.๑ องค์กรคุณธรรม
๘ มีนำคม ๒๕๖๒

งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ
-กลุ่มนิเทศ
ติดตำมฯ
-กลุ่ม

๑๓
กิจกรรม
ระยะเวลำ
๑.๒ ประชุ ม ปฏิ บั ติ ก ำรขั บ เคลื่ อ นองค์ ก ร
คุณธรรม
-ค่ำ อำหำรว่ ำงและเครื่ องดื่ม จ ำนวน 80
คนๆ ละ ๒ มื้อๆ ละ ๒๕ บำท
-ค่ำอำหำรกลำงวัน จำนวน 80 คนๆ ละ ๑
มื้อๆ ละ ๑๒๐ บำท
-ค่ำวัสดุ
๑.๓ ประกำศนโยบำย
2. ขั้นดำเนินงำน
๒.๑ กิ จ กรรมพั ฒ นำศั ก ยภำพบุ ค ลำกร ๑๑-๑๓มีนำคม๒๕๖๒
สพป.สพ.๑ จังหวัดบุรีรัมย์ ระยะเวลำ ๓ วัน
-ค่ำ อำหำรว่ ำงและเครื่ องดื่ม จ ำนวน ๖0
คนๆ ละ 6 มื้อๆ ละ 50 บำท
-ค่ำอำหำรกลำงวัน จำนวน ๖0 คนๆ ละ 3
มื้อๆ ละ 250 บำท
-ค่ำอำหำรเย็น จำนวน ๖0 คนๆ ละ ๒ มื้อๆ
ละ ๓50 บำท
-ค่ำที่พัก จำนวน ๖0 คนๆ ละ 600 บำท
จำนวน 2 คืน
-ค่ำพำหนะ(จ้ำงเหมำรถบัส๑ คัน 3 วันๆละ
1๖,๐๐๐ บำท=๔๘,๐๐๐บำท และรถตู้ ๑ คัน
๓ วันๆละ ๓,๘๐๐ บำท=๑๑,๔๐๐บำท)
3. รำยงำนผลกำรดำเนินงำน
๓.๑ สะท้อนคิดกิจกรรม
๓๐-๓๑ มีนำคม
๓.๒ จัดทำรำยงำนผลกำรจัดกิจกรรม
๒๕๖๒
-ค่ำ อำหำรว่ ำงและเครื่ องดื่ม จ ำนวน ๓๐
คนๆ ละ ๒ มื้อๆ ละ ๒๕ บำท
-ค่ำอำหำรกลำงวัน จำนวน ๓๐ คนๆ ละ ๑
มื้อๆ ละ ๑๒๐ บำท
รวมงบประมำณ
ระยะเวลำดำเนินกำร
กุมภำพันธ์ – พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๖๒

งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ
บริหำร
๔,๐๐๐
งำนบุคคล
๙,๖๐๐
๔,๙๐๐

-กลุ่มนิเทศ
ติดตำมฯ
๑๘,๐๐๐
๔๕,๐๐๐
๔๒,๐๐๐
๗๒,๐๐๐
๕๙,๔๐๐

ทุกกลุ่มงำน
๑,๕๐๐
๓,๖๐๐
๒๖๐,๐๐๐

๑๔
งบประมำณ
งบประมำณ จำนวน

๒๖๐,๐๐๐

บำท

หน่วยงำนที่ให้กำรสนับสนุน
สำนักพัฒนำนวัตกรรมกำรจัดกำรศึกษำ
กำรประเมินผล
ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
วิธีกำรประเมิน
๑. ควำมพึงพอใจที่มีต่อกำรดำเนินงำน ประเมินโดยผู้บริหำรกำรศึกษำ
กิจกรรมพัฒนำศักยภำพบุคลำกร และบุคลำกร
สพป.สพ.๑
๒. อุดมกำรณ์คุณธรรมของผู้เข้ำร่ว ม สะท้อนคิดกำรพัฒนำตนเอง
โครงกำรองค์กรคุณธรรม

เครื่องมือ
แบบประเมิน
ควำมพึงพอใจ
แบบบันทึก
กำรสะท้อนคิด

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
๑) ผู้บริหำรและบุคลำกรเข้ำใจวิธีกำรเสริมสร้ำงพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตำมควำมต้องกำร
ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุพรรณบุรี เขต ๑ ตำมบริบท สภำพแวดล้อม นโยบำย
กำรบริหำรจัดกำร
๒) ผู้ บ ริ ห ำรและบุ ค ลำกรเห็ น ถึ ง ควำมส ำคัญ ควำมจ ำเป็ น และผลดี ที่ ค ำดว่ ำ จะเกิ ด ขึ้ น
ในกำรพัฒนำองค์กรคุณธรรม
๓) ทุกคนในส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุ พรรณบุรี เขต ๑ มีควำมสุ ข มีมิตรภำพที่ดี
กับเพื่อนร่วมงำน มีควำมรื่นรมย์และกำลังใจในกำรปฏิบัติงำนประจำวัน
๒. กิจกรรมประชุมปฏิบัติกำรระดมควำมคิดจัดทำบัญชี 1, 2 กำหนดคุณธรรมหลัก แปลงคุณธรรมหลัก
เป็นนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ
หลักกำรและเหตุผล
บุ คลำกรเป็ นทรั พยำกรที่ มี ค่ ำมำกที่ สุ ดในองค์ กร ควำมส ำคั ญของกำรพั ฒนำคน ถื อเป็ นกำรลงทุ น
ที่คุ้มค่ำและยั่งยืนที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับกำรลงทุนประเภทอื่นๆ ทั้งนี้เพรำะควำมสำเร็จขององค์กร
ขึ้นอยู่กับศักยภำพของบุคลำกรซึ่งถือเป็นกลไกที่จะขับเคลื่อนระบบงำนต่ำง ๆ ที่มีอยู่ให้ดำเนินไป
อย่ ำงมีป ระสิ ทธิภ ำพและต่อเนื่ อง หำกบุคลำกรมีควำมสั มพันธ์อันดีต่อกัน มีกำรประสำนงำนกัน
มีพฤติกรรมบริกำรที่ดี มีกำรติดต่อสื่อสำรที่ดี ไม่มีข้อขัดแย้ง ก็ส ำมำรถที่จะคิดสร้ำงสรรค์ผลงำน
และพั ฒ นำผลงำนให้ กั บ องค์ ก รได้ อ ย่ ำ งมี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพ รวมทั้ ง ให้ บ ริ ก ำรผู้ รั บ บริ ก ำรทั้ ง ภำยใน
และภำยนอกได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
มูลนิธิยุวสถิรคุณ ศูนย์โรงเรียนคุณธรรม ได้จัดทำกระบวนกำรพัฒนำคุณธรรมให้ครอบคลุม
หน่วยงำนประเภทต่ำงๆ เช่น โรงเรียนคุณธรรม โรงพยำบำลคุณธรรม บริษัทหรือโรงงำนคุณธรรม
กระทรวงคุ ณ ธรรม ฯลฯ เพื่ อ เป็ น กำรสื บ สำนพระรำชปณิ ธ ำน เดินตำมรอยเบื้องพระยุ คลบำทของ

๑๕
พระบำทสมเด็ จพระบรมชนกำธิ เบศร มหำภู มิ พลอดุ ลยเดช มหำรำช บรมนำถบพิ ตร ตำมพระรำชประสงค์
ของพระบำทสมเด็ จ พระปรเมนทรรำมำธิ บดีศรี สิ นทรมหำวชิรำลงกรณ พระวชิรเกล้ ำเจ้ ำอยู่หั ว
รัชกำลที่ ๑๐
จำกผลสำเร็จที่กระทรวงศึกษำธิกำรได้นำกระบวนกำรพัฒนำโรงเรียนคุณธรรมตำมแนวทำง
ของศูนย์โรงเรียนคุณธรรมไปใช้ในโรงเรียนทุกระดับและทุกประเภท ศูนย์โรงเรียนคุณธรรมจึงได้นำ
กระบวนกำรพัฒนำโรงเรียนคุณธรรมมำประยุกต์ให้เหมำะสมกับกำรพัฒนำหน่วยงำนประเภทต่ำง ๆ
และจั ดท ำกระบวนกำรพั ฒนำองค์ กรคุ ณธรรมขึ้ น โดยมี หลั กกำร ๔ ประกำร ได้ แก่ ๑) เป็ นกระบวนกำร
ที่ ต้องทำทั้งองค์กร ทั้งผู้ บริ หำรและคนปฏิบัติงำน ๒) ให้ ควำมส ำคัญกับกำรเปลี่ ยนแปลงพฤติกรรมเป็นหลั ก
กำรดำเนินงำนตำมกระบวนกำรนี้จึงทำจำกล่ำงขึ้นบน (Bottom Up) เป็นกำรพิจำรณำนำควำมสนใจ
ควำมต้องกำรจำกผู้ปฏิบัติงำนขึ้นมำเป็นระดับนโยบำยขององค์กรในกำรพัฒนำสู่องค์กรคุณธรรม
๓) ต้ อ งท ำอย่ ำ งมี ส่ ว นร่ ว ม ให้ โ อกำสทุ ก คนมี ส่ ว นร่ ว มในกำรปฏิ บั ติ ง ำนด้ ำ นพั ฒ นำคุ ณ ธรรม
และ ๔) ต้องทำกิจกรรมพัฒนำคุณธรรมอย่ำงต่อเนื่อง สม่ำเสมอ พยำยำมผนวกไว้ในกำรปฏิบัติงำน
ประจำวัน (routines)
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุพรรณบุรี เขต ๑ จึงได้กำหนดกิจกรรมประชุมปฏิบัติกำร
ระดมควำมคิดจัดทำบัญชี 1, 2 กำหนดคุณธรรมหลัก แปลงคุณธรรมหลักเป็นนโยบำยสู่กำรปฏิบัติขึ้น
เพื่อขับเคลื่อนสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ (องค์กรคุณธรรม) ต้นแบบ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำสุพรรณบุรี เขต ๑
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม
๑. เพื่ อร่ วมกั นระดมควำมคิ ด จั ดท ำบั ญชี ที่ ๑ รวบรวมพฤติ กรรมที่ ไม่ พึ งประสงค์ ในรอบ ๒-๓ ปี
ที่ผ่ำนมำ เพื่อทำให้ทุกคนรับรู้ “ข้อบกพร่อง”ของทั้งองค์กร
๒ เพื่อร่วมกันระดมควำมคิด จัดทำบัญชีที่ ๒ รวบรวมพฤติกรรมที่พึงประสงค์ ที่ต้องกำร
ให้เกิดขึ้นในองค์กรใน ๑๒ เดือนข้ำงหน้ำ เพื่อให้ทุกคนรับรู้ถึง “ควำมปรำรถนำร่วมกันในกำรพัฒนำ
องค์กรในปีต่อไป”
๓. เพื่ อให้ ทุ กคนร่ วมกั นระดมควำมคิ ด ก ำหนด “คุ ณธรรมหลั ก” ที่ แต่ ละคนเชื่ อว่ ำจะช่ วยแก้ ไข
หรื อ ลดพฤติ ก รรมที่ ไ ม่ พึ ง ประสงค์ ใ นบั ญ ชี ที่ ๑ และ/หรื อ เพิ่ ม หรื อ สนั บ สนุ น ให้ เ กิ ด พฤติ ก รรม
ที่พึงประสงค์ในบัญชีที่ ๒
๔. เพื่อกำหนด “คุณธรรมหลัก ๓ ประกำร” โดยเลือกจำกคุณธรรมหลักที่ร่วมกันคิดในข้อ ๑
เพื่อใช้เป็นคุณธรรมหลักขององค์กร ในกำรปฏิบัติในรอบหนึ่งปี เช่น ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ จิตอำสำ ฯลฯ
๕. เพื่อให้ทุกคนร่วมกันแปลงคุณธรรมหลักเป็นแนวปฏิบัติของแต่ละกลุ่มงำน ในกำรนำไปสู่
กำรปฏิบัติจริง

๑๖
เป้ำหมำย
เป้ำหมำยเชิงปริมำณ
บุ ค ลำกรที่ ป ฏิ บั ติ ง ำนในส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำประถมศึ ก ษำสุ พ รรณบุ รี เขต 1
ในปีงบประมำณ ๒๕๖๒ จำนวน ๘๐ คน
เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ
ผู้ บริ หำรและบุ คลำกรทุ กคนรั บทรำบเป้ ำหมำยขององค์ กรที่ ต้ องบรรลุ ร่ วมกั น และแต่ ละกลุ่ มงำน
ก ำหนดแนวปฏิ บั ติ ข องแต่ ล ะกลุ่ ม งำน ซึ่ ง แตกต่ ำ งกั น ได้ ต ำมควำมต้ อ งกำรปรั บ ปรุ ง พฤติ ก รรม
ของแต่ละกลุ่มงำน ที่สำมำรถปฏิบัติได้จริงและประเมินผลได้
วิธีดำเนินกำร
กิจกรรม
1. ขั้นเตรียมกำร
๑.๑ แต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินงำน
กิจกรรม
๑.๒ ประชุมชี้แจงและวำงแผนกำร
ดำเนินงำนกิจกรรม
2. ขั้นดำเนินงำน
๒.๑ จัดประชุมปฏิบัติกำรโดยวิทยำกรแกน
นำองค์กรคุณธรรม
-ค่ำวิทยำกร๑คน๑๐ชม.ๆละ ๖๐๐ บำท
-ค่ำที่พักวิทยำกร ๒ คืนๆละ ๖๐๐ บำท
3. รำยงำนผลกำรดำเนินงำน
๓.๑ สะท้อนคิดกิจกรรม
๓.๒ จัดทำรำยงำนผลกำรจัดกิจกรรม
รวมงบประมำณ
ระยะเวลำดำเนินกำร
กุมภำพันธ์ – มีนำคม พ.ศ. ๒๕๖๒
งบประมำณ
งบประมำณ จำนวน

๗,๒๐๐ บำท

หน่วยงำนที่ให้กำรสนับสนุน
สำนักพัฒนำนวัตกรรมกำรจัดกำรศึกษำ

ระยะเวลำ
งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ
๒๖ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๒
กลุ่มนิเทศ
ติดตำมฯ

๑๑-๑๒มีนำคม๒๕๖๒

กลุ่มส่งเสริม
กำรจัด
กำรศึกษำ
๖,๐๐๐
๑,๒๐๐

๑๕ มีนำคม ๒๕๖๒

ทุกกลุ่มงำน
๗,๒๐๐

๑๗
กำรประเมินผล
ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
วิธีกำรประเมิน
๑. ควำมพึ ง พอใจที่ มี ต่ อ กำรด ำเนิ น งำน ประเมินโดยผู้บริหำร
กิจกรรม
กำรศึกษำและบุคลำกร
๒. อุ ด มกำรณ์ คุ ณ ธรรมของผู้ เ ข้ ำ ร่ ว ม สะท้อนคิดกำรพัฒนำตนเอง
โครงกำรองค์กรคุณธรรม

เครื่องมือ
แบบประเมินควำมพึงพอใจ
แบบบันทึก
กำรสะท้อนคิด

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
ผู้บริหำรและบุคลำกรทุกคนรับทรำบเป้ำหมำยขององค์กรที่ต้องบรรลุร่วมกัน และแต่ละกลุ่ม
งำนกำหนดแนวปฏิบัติของแต่ละกลุ่มงำน ซึ่งแตกต่ำงกันได้ตำมควำมต้องกำรปรับปรุงพฤติกรรมของ
แต่ละกลุ่มงำน ที่สำมำรถปฏิบัติได้จริงและประเมินผลได้
๓. กิจกรรมบุคลำกรลงมือปฏิบัติตำมกิจกรรมเสริมสร้ำงควำมดี
หลักกำรและเหตุผล
บุ คลำกรเป็ น ทรั พยำกรที่มีค่ ำมำกที่ สุ ดในองค์กร ควำมส ำคัญของกำรพั ฒ นำคน ถือเป็ น
กำรลงทุนที่คุ้มค่ำและยั่งยืนที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับกำรลงทุนประเภทอื่นๆ ทั้งนี้เพรำะควำมสำเร็จ
ขององค์กรขึ้น อยู่ กับ ศักยภำพของบุคลำกรซึ่งถือเป็นกลไกที่จะขับเคลื่อนระบบงำนต่ำง ๆ ที่มีอยู่
ให้ ด ำเนิ น ไปอย่ ำ งมี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพและต่ อ เนื่ อ ง หำกบุ ค ลำกรมี ค วำมสั ม พั น ธ์ อั น ดี ต่ อ กั น
มีกำรประสำนงำนกัน มีพฤติกรรมบริกำรที่ดี มีกำรติดต่อสื่อสำรที่ดี ไม่มีข้อขัดแย้ง ก็สำมำรถที่จะคิด
สร้ำงสรรค์ผลงำนและพัฒนำผลงำนให้กับองค์กรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ รวมทั้งให้บริกำรผู้รับบริกำร
ทั้งภำยในและภำยนอกได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
มูลนิธิยุวสถิรคุณ ศูนย์โรงเรียนคุณธรรม ได้จัดทำกระบวนกำรพัฒนำคุณธรรมให้ครอบคลุม
หน่วยงำนประเภทต่ำงๆ เช่น โรงเรียนคุณธรรม โรงพยำบำลคุณธรรม บริษัทหรือโรงงำนคุณธรรม
กระทรวงคุ ณ ธรรม ฯลฯ เพื่ อ เป็ น กำรสื บ สำนพระรำชปณิ ธ ำน เดิ น ตำมรอยเบื้ อ งพระยุ ค ลบำท
ของพระบาทสมเด็ จ พระบรมชนกาธิ เ บศร มหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช มหาราชบรมนาถบพิ ต ร
ตามพระราชประสงค์ ข องพระบาทสมเด็ จ พระปรเมนทรรามาธิ บ ดี ศ รี สิ น ทรมหาวชิ ร าลงกรณ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐
จำกผลสำเร็จที่กระทรวงศึกษำธิกำรได้นำกระบวนกำรพัฒนำโรงเรียนคุณธรรมตำมแนวทำง
ของศูนย์โรงเรียนคุณธรรมไปใช้ในโรงเรีย นทุกระดับและทุกประเภท ศูนย์โรงเรียนคุณธรรมจึงได้นำ
กระบวนกำรพัฒนำโรงเรียนคุณธรรมมำประยุกต์ให้เหมำะสมกับกำรพัฒนำหน่วยงำนประเภทต่ำงๆ
และจั ดท ำกระบวนกำรพั ฒนำองค์ กรคุ ณธรรมขึ้ น โดยมี หลั กกำร ๔ ประกำร ได้ แก่ ๑) เป็ นกระบวนกำร
ที่ต้องทำทั้งองค์กร ทั้งผู้บริหำรและคนปฏิ บัติงำน ๒) ให้ควำมสำคัญกับกำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
เป็นหลัก กำรดำเนิน งำนตำมกระบวนกำรนี้จึงทำจำกล่ำงขึ้นบน (Bottom Up) เป็นกำรพิจำรณำ
นำควำมสนใจควำมต้องกำรจำกผู้ปฏิบัติงำนขึ้นมำเป็นระดับนโยบำยขององค์กรในกำรพัฒนำสู่องค์กร

๑๘
คุณธรรม ๓) ต้องทำอย่ำงมีส่วนร่วม ให้โอกำสทุกคนมีส่วนร่วมในกำรปฏิบัติงำนด้ำนพัฒนำคุณธรรม
และ ๔) ต้องทำกิจกรรมพัฒนำคุณธรรมอย่ำงต่อเนื่อง สม่ำเสมอ พยำยำมผนวกไว้ในกำรปฏิบัติงำน
ประจำวัน (routines)
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุพรรณบุรี เขต ๑ จึงได้กำหนดกิจกรรม บุคลำกร
ลงมือปฏิบัติตำมกิจกรรมเสริมสร้ำงควำมดีขึ้น เพื่อ ขับเคลื่อนสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ (องค์กร
คุณธรรม) ต้นแบบ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุพรรณบุรี เขต ๑
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม
๑) เพื่ อ จั ด ให้ มี ก ำรประกำศข้ อ ตกลง/เจตนำรมณ์ ที่ จ ะปฏิ บั ติ ต ำมคุ ณ ธรรมหลั ก
ทั้ง ๓ ประกำร ให้ทุกคนรับรู้พร้อมกัน
๒) เพื่อให้ทุกคนและทุกกลุ่มงำนปฏิบัติตำมนโยบำยและแนวปฏิบัติที่ได้ตกลงกันไว้แล้ว
๓) เพื่อจัดให้มีกำรนิเทศติดตำม ให้คำปรึกษำแก่ผู้ปฏิบัติ ให้แต่ละกลุ่มงำนมีกำรประชุม
ภำยในเป็นระยะๆ ทุก ๑ เดือน เพื่อทำควำมเข้ำใจและหำรือข้อดี หรือข้อขัดข้องต่ำงๆ เพื่อร่วมกัน
ปรับปรุงแก้ไขงำน และมีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ควำมก้ำวหน้ำของงำนด้วยกัน
๔) เพื่อพัฒนำสภำพแวดล้อมในที่ทำงำนให้เอื้อต่อกำรพัฒนำคุณธรรม และบูรณำกำร
ส่งเสริมควำมดีเข้ำสู่งำนประจำ
เป้ำหมำย
เป้ำหมำยเชิงปริมำณ
บุ ค ลำกรที่ ป ฏิ บั ติ ง ำนในส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำประถมศึ ก ษำสุ พ รรณบุ รี เขต 1
ในปีงบประมำณ ๒๕๖๒ จำนวน ๘๐ คน
เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ
๑) ผู้บริหำรและบุคลำกรทุกคนสำมำรถปรับปรุงพัฒนำตนเองตำมแนวทำงที่ร่วมกันกำหนด
ไว้ใน “ตำรำงคุณธรรมหลักและแนวปฏิบัติขององค์กร” ได้แก่ กิจกรรมส่งเสริมควำมดี ที่เป็นเครื่องมือ
ส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมตำมแนวปฏิบัติที่ต้องกำร
๒) กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม ควำมดี ช่ ว ยลดปั ญ หำที่ ไ ม่ พึ ง ประสงค์ ล ง ทุ ก คนเป็ น แบบอย่ ำ งที่ ดี
ซึ่งกันและกัน มีสัมพันธภำพที่ดีต่อกัน
๓) ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำประถมศึ ก ษำประถมศึ ก ษำสุ พ รรณบุ รี เขต ๑
มีสภำพแวดล้อมในที่ทำงำนเอื้อต่อกำรพัฒนำคุณธรรม และบูรณำกำรส่งเสริมควำมดีเข้ำสู่งำนประจำ

๑๙
วิธีดำเนินกำร
กิจกรรม
1. ขั้นเตรียมกำร
๑.๑ แต่ งตั้ง คณะกรรมกำรดำเนิน งำน
กิจกรรม
๑.๒ ประชุ ม ชี้ แ จงและวำงแผนกำร
ดำเนินงำนกิจกรรม
2. ขั้นดำเนินงำน
๒.๑ ทุกกลุ่มงำนปฏิบัติกิจกรรมส่งเสริม
ควำมดีลดปัญหำที่ไม่พึงประสงค์ลง
๒.๒ นิ เ ทศติ ด ตำม ให้ ค ำปรึ ก ษำแก่ ผู้
ปฏิ บั ติ ให้ แ ต่ ล ะกลุ่ ม งำนมี ก ำรประชุ ม
ภำยในเป็นระยะๆ เดือนละ ๑ ครั้ง
3. รำยงำนผลกำรดำเนินงำน
๓.๑ สะท้อนคิดกิจกรรม
๓.๒ จัดทำรำยงำนผลกำรจัดกิจกรรม
รวมงบประมำณ

ระยะเวลำ
งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ
กุ ม ภ ำ พั น ธ์
กลุ่มส่งเสริมกำรจัด
๖๒
กำรศึกษำ

กุมภำพันธ์กันยำยน ๖๒

๒๐,๐๐๐

กันยำยน ๖๒

กลุ่มนิเทศติดตำมฯ

หน่ ว ยตรวจสอบ
ภำยใน
๒๐,๐๐๐

ระยะเวลำดำเนินกำร
กุมภำพันธ์ – กันยำยน พ.ศ. ๒๕๖๒
งบประมำณ
งบประมำณ จำนวน

๒๐,๐๐๐ บำท

หน่วยงำนที่ให้กำรสนับสนุน
สำนักพัฒนำนวัตกรรมกำรจัดกำรศึกษำ
กำรประเมินผล
ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
วิธีกำรประเมิน
๑. ร้ อ ยละของบุ ค ลำกรที่ ป ฏิ บั ติ ง ำนใน ประเมินตนเอง
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
สุ พ รรณบุ รี เ ขต ๑ มี ก ำรเปลี่ ย นแปลง
พฤติกรรม
๒. อุ ด มกำรณ์ คุ ณ ธรรมของผู้ เ ข้ ำ ร่ ว ม สะท้อนคิดกำรพัฒนำ
โครงกำรองค์กรคุณธรรม
ตนเอง

เครื่องมือ
แบบประเมินตนเอง

แบบบันทึก
กำรสะท้อนคิด

๒๐
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
๑) ผู้บริหำรและบุคลำกรทุกคนสำมำรถปรับปรุงพัฒนำตนเองตำมแนวทำงที่ร่วมกันกำหนด
ไว้ใน “ตำรำงคุณธรรมหลักและแนวปฏิบัติขององค์กร” ได้แก่ กิจกรรมส่งเสริมควำมดี ที่เป็นเครื่องมือ
ส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมตำมแนวปฏิบัติที่ต้องกำร
๒) กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม ควำมดี ช่ ว ยลดปั ญ หำที่ ไ ม่ พึ ง ประสงค์ ล ง ทุ ก คนเป็ น แบบอย่ ำ งที่ ดี
ซึ่งกันและกัน มีสัมพันธภำพที่ดีต่อกัน
๓) ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำประถมศึ ก ษำประถมศึ ก ษำสุ พ รรณบุ รี เขต ๑
มีสภำพแวดล้อมในที่ทำงำนเอื้อต่อกำรพัฒนำคุณธรรม และบูรณำกำรส่งเสริมควำมดีเข้ำสู่งำนประจำ
๔. กิจกรรมประเมินผลโครงกำรและประกำศเป็นสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ(องค์กรคุณธรรม)
ต้นแบบ โดยสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
หลักกำรและเหตุผล
บุ คลำกรเป็ น ทรั พยำกรที่มีค่ ำมำกที่ สุ ดในองค์กร ควำมส ำคัญของกำรพั ฒ นำคน ถือเป็ น
กำรลงทุนที่คุ้มค่ำและยั่งยืนที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับกำรลงทุนประเภทอื่นๆ ทั้งนี้เพรำะควำมสำเร็จ
ขององค์กรขึ้น อยู่ กับ ศักยภำพของบุคลำกรซึ่งถือเป็นกลไกที่จะขับเคลื่อนระบบงำนต่ำง ๆ ที่มีอยู่
ให้ ด ำเนิ น ไปอย่ ำ งมี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพและต่ อ เนื่ อ ง หำกบุ ค ลำกรมี ค วำมสั ม พั น ธ์ อั น ดี ต่ อ กั น
มีกำรประสำนงำนกัน มีพฤติกรรมบริกำรที่ดี มีกำรติดต่อสื่อสำรที่ดี ไม่มีข้อขัดแย้ง ก็สำมำรถที่จะคิด
สร้ำงสรรค์ผลงำนและพัฒนำผลงำนให้กับองค์กรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ รวมทั้งให้บริกำรผู้รับบริกำร
ทั้งภำยในและภำยนอกได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
มูลนิธิยุวสถิรคุณ ศูนย์โรงเรียนคุณธรรม ได้จัดทำกระบวนกำรพัฒนำคุณธรรมให้ครอบคลุม
หน่วยงำนประเภทต่ำงๆ เช่น โรงเรียนคุณธรรม โรงพยำบำลคุณธรรม บริษัทหรือโรงงำนคุณธรรม
กระทรวงคุ ณ ธรรม ฯลฯ เพื่ อ เป็ น กำรสื บ สำนพระรำชปณิ ธ ำน เดิ น ตำมรอยเบื้ อ งพระยุ ค ลบำท
ของพระบาทสมเด็ จ พระบรมชนกาธิ เ บศร มหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช มหาราชบรมนาถบพิ ต ร
ตามพระราชประสงค์ ข องพระบาทสมเด็ จ พระปรเมนทรรามาธิ บ ดี ศ รี สิ น ทรมหาวชิ ร าลงกรณ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐
จำกผลสำเร็จที่กระทรวงศึกษำธิกำรได้นำกระบวนกำรพัฒนำโรงเรียนคุณธรรมตำมแนวทำง
ของศูนย์โรงเรียนคุณธรรมไปใช้ในโรงเรียนทุกระดั บและทุกประเภท ศูนย์โรงเรียนคุณธรรมจึงได้นำ
กระบวนกำรพัฒนำโรงเรียนคุณธรรมมำประยุกต์ให้เหมำะสมกับกำรพัฒนำหน่วยงำนประเภทต่ำงๆ
และจั ดท ำกระบวนกำรพั ฒนำองค์ กรคุ ณธรรมขึ้ น โดยมี หลั กกำร ๔ ประกำร ได้ แก่ ๑) เป็ นกระบวนกำร
ที่ต้องทำทั้งองค์กร ทั้งผู้บริหำรและคนปฏิบัติงำน ๒) ให้ควำมสำคัญกับกำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
เป็นหลัก กำรดำเนิน งำนตำมกระบวนกำรนี้จึงทำจำกล่ำงขึ้นบน (Bottom Up) เป็นกำรพิจำรณำ
นำควำมสนใจควำมต้องกำรจำกผู้ปฏิบัติงำนขึ้นมำเป็นระดับนโยบำยขององค์กรในกำรพัฒนำสู่องค์กร
คุณธรรม ๓) ต้องทำอย่ำงมีส่วนร่วม ให้โอกำสทุกคนมีส่วนร่วมในกำรปฏิบัติงำนด้ำนพัฒนำคุณธรรม
และ ๔) ต้องทำกิจกรรมพัฒนำคุณธรรมอย่ำงต่อเนื่อง สม่ำเสมอ พยำยำมผนวกไว้ในกำรปฏิบัติงำน
ประจำวัน (routines)

๒๑
ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำประถมศึ ก ษำสุ พ รรณบุ รี เขต ๑ จึ ง ได้ ก ำหนดกิ จ กรรม
ประเมิ น ผลโครงกำรและประกำศเป็ น ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำ(องค์ ก รคุ ณ ธรรม)ต้ น แบบ
โดยสำนั กงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนขึ้น เพื่อขับเคลื่ อนโครงกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำ (องค์กรคุณธรรม) ต้นแบบ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุพรรณบุรี เขต ๑
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม
๑) เพื่อให้แต่ละกลุ่มงำนประเมินผล “พฤติกรรมที่เปลี่ยนไป” ภำยในกลุ่มงำนของตนเอง
โดยอ้ำงอิงกับบัญชีที่ ๑ และบัญชีที่ ๒
๒) เพื่อประเมินผลภำพรวมองค์กรคุณธรรม “พฤติกรรมที่เปลี่ยนไป” จำกบัญชีที่ ๑ และ
บัญชีที่ ๒
๓) เพื่อรำยงำนผลกิจกรรมส่งเสริมควำมดีที่เด่นเป็นแบบอย่ำงได้
เป้ำหมำย
เป้ำหมำยเชิงปริมำณ
บุคลำกรที่ปฏิบัติงำนในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุพรรณบุรี เขต 1
ในปีงบประมำณ ๒๕๖๒ จำนวน ๘๐ คน
เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ
๑) สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุพรรณบุรี เขต ๑ มีกิจกรรมส่งเสริมควำมดี
ที่สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่กำหนด ได้ปฏิบัติตำมแผนที่วำงไว้ รวมทั้งเป็นแบบอย่ำงที่ดี
๒) สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุพรรณบุรี เขต ๑ ได้รับกำรยอมรับ ยกย่อง
และประกำศเป็นสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ(องค์กรคุณธรรม)ต้นแบบ โดย สพฐ.
วิธีดำเนินกำร
กิจกรรม
1. ขั้นเตรียมกำร
๑.๑ แต่งตั้งคณะกรรมกำร
ดำเนินงำนกิจกรรม
๑.๒ ประชุมชี้แจงและวำงแผนกำร
ดำเนินงำนกิจกรรม
2. ขั้นดำเนินงำน
๒.๑ Symposium แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ –ยกย่องเชิดชูเกียรติ
๒.๒ ประกำศเป็นองค์กรคุณธรรม
ต้นแบบโดย สพฐ.

ระยะเวลำ
๒๑-๓๑
กรกฎำคม ๖๒

งบประมำณ

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มนโยบำย
และแผน

สิงหำคม ๖๒

๖๐,๐๐๐

กลุ่มนโยบำย
และแผน

๒๒
กิจกรรม
ระยะเวลำ
- ค่ำวิทยำกร+ค่ำเดินทำง+ที่พัก
(๕ คน ๑ วัน)
- ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม
จำนวน 80 คนๆ ละ ๒ มื้อๆ ละ 50
บำท
- ค่ำอำหำรกลำงวัน จำนวน 80
คนๆ ละ ๑ มื้อๆ ละ 250 บำท
- ค่ำวัสดุ
3. รำยงำนผลกำรดำเนินงำน
กันยำยน ๖๒
๓.๑ สะท้อนคิดกิจกรรม
๓.๒ จัดทำรำยงำนผลกำรจัด
กิจกรรม
รวมงบประมำณ

งบประมำณ

ผู้รับผิดชอบ

หน่วยตรวจสอบ
ภำยใน
๖๐,๐๐๐

ระยะเวลำดำเนินกำร
๒๑ กรกฏำคม – กันยำยน พ.ศ. ๒๕๖๒
งบประมำณ
งบประมำณ จำนวน

๖๐,๐๐๐ บำท

หน่วยงำนที่ให้กำรสนับสนุน
สำนักพัฒนำนวัตกรรมกำรจัดกำรศึกษำ
กำรประเมินผล
ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
๑. ควำมพึงพอใจที่มีต่อกำรดำเนินงำน
กิจกรรม
๒. บันทึกกำรพัฒนำตนเองในกำร
เรียนรู้องค์กรคุณธรรม

วิธีกำรประเมิน
ประเมินโดยผู้บริหำร
กำรศึกษำและบุคลำกร
ผู้บริหำรกำรศึกษำและ
บุคลำกรเขียนบันทึกกำร
พัฒนำตนเอง

เครื่องมือ
แบบประเมินควำมพึง
พอใจ
แบบบันทึกกำรพัฒนำ
ตนเอง

๒๓
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
๑) สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุพรรณบุรี เขต ๑ มีกิจกรรมส่งเสริมควำมดีที่
สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่กำหนด ได้ปฏิบัติตำมแผนที่วำงไว้ รวมทั้งเป็นแบบอย่ำงที่ดี
๒) สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุพรรณบุรี เขต ๑ ได้รับกำรยอมรับ ยกย่อง
และประกำศเป็นสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ(องค์กรคุณธรรม)ต้นแบบ โดย สพฐ.
๕. กิจกรรมกำรวิจัยประเมินโครงกำรขับเคลื่อนสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ(องค์กรคุณธรรม)
ต้นแบบ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุพรรณบุรี เขต ๑
หลักกำรและเหตุผล
บุ คลำกรเป็ น ทรั พยำกรที่มีค่ ำมำกที่ สุ ดในองค์กร ควำมส ำคัญของกำรพั ฒ นำคน ถือเป็ น
กำรลงทุนที่คุ้มค่ำและยั่งยืนที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับกำรลงทุนประเภทอื่นๆ ทั้งนี้เพรำะควำมสำเร็จ
ขององค์กรขึ้น อยู่ กับ ศักยภำพของบุคลำกรซึ่งถือเป็นกลไกที่จะขับเคลื่อนระบบงำนต่ำง ๆ ที่มีอยู่
ให้ ด ำเนิ น ไปอย่ ำ งมี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพและต่ อ เนื่ อ ง หำกบุ ค ลำกรมี ค วำมสั ม พั น ธ์ อั น ดี ต่ อ กั น
มีกำรประสำนงำนกัน มีพฤติกรรมบริกำรที่ดี มีกำรติดต่อสื่อสำรที่ดี ไม่มีข้อขัดแย้ง ก็สำมำรถที่จะคิด
สร้ำงสรรค์ผลงำนและพัฒนำผลงำนให้กับองค์กรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ รวมทั้งให้บริกำรผู้รั บบริกำร
ทั้งภำยในและภำยนอกได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
มูลนิธิยุวสถิรคุณ ศูนย์โรงเรียนคุณธรรม ได้จัดทำกระบวนกำรพัฒนำคุณธรรมให้ครอบคลุม
หน่วยงำนประเภทต่ำงๆ เช่น โรงเรียนคุณธรรม โรงพยำบำลคุณธรรม บริษัทหรือโรงงำนคุณธรรม
กระทรวงคุ ณ ธรรม ฯลฯ เพื่ อ เป็ น กำรสื บ สำนพระรำชปณิ ธ ำน เดิ น ตำมรอยเบื้ อ งพระยุ ค ลบำท
ของพระบาทสมเด็ จ พระบรมชนกาธิ เ บศร มหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช มหาราชบรมนาถบพิ ต ร
ตามพระราชประสงค์ ข องพระบาทสมเด็ จ พระปรเมนทรรามาธิ บ ดี ศ รี สิ น ทรมหาวชิ ร าลงกรณ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐
จำกผลสำเร็จที่กระทรวงศึกษำธิกำรได้นำกระบวนกำรพัฒนำโรงเรียนคุณธรรมตำมแนวทำง
ของศูนย์โรงเรียนคุณธรรมไปใช้ในโรงเรียนทุกระดับและทุกประเภท ศูนย์โรงเรียนคุณธรรมจึงได้นำ
กระบวนกำรพัฒนำโรงเรียนคุณธรรมมำประยุกต์ให้เหมำะสมกับกำรพัฒนำหน่วยงำนประเภทต่ำงๆ
และจั ดท ำกระบวนกำรพั ฒนำองค์ กรคุ ณธรรมขึ้ น โดยมี หลั กกำร ๔ ประกำร ได้ แก่ ๑) เป็ นกระบวนกำร
ที่ต้องทำทั้งองค์กร ทั้งผู้บริหำรและคนปฏิบัติงำน ๒) ให้ควำมสำคัญกับกำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
เป็นหลัก กำรดำเนิน งำนตำมกระบวนกำรนี้จึงทำจำกล่ำงขึ้นบน (Bottom Up) เป็นกำรพิจำรณำ
นำควำมสนใจควำมต้องกำรจำกผู้ปฏิบัติงำนขึ้นมำเป็นระดับนโยบำยขององค์กรในกำรพัฒนำสู่องค์กร
คุณธรรม ๓) ต้องทำอย่ำงมีส่วนร่วม ให้โอกำสทุกคนมีส่วนร่วมในกำรปฏิบัติงำนด้ำนพัฒนำคุณธรรม
และ ๔) ต้องทำกิจกรรมพัฒนำคุณธรรมอย่ำงต่อเนื่อง สม่ำเสมอ พยำยำมผนวกไว้ในกำรปฏิบัติง ำน
ประจำวัน (routines)

๒๔
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุพรรณบุรี เขต ๑ จึงได้กำหนดกิจกรรม กำรวิจัย
ประเมินโครงกำรขับเคลื่อนสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ(องค์กรคุณธรรม)ต้นแบบ สำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำสุพรรณบุรี เขต ๑ ขึ้น เพื่อขับเคลื่อนสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ (องค์กร
คุณธรรม) ต้นแบบ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุพรรณบุรี เขต ๑
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม
๑) เพื่อประเมินสภำวะแวดล้อม (Context Evaluation) ซึ่งจะช่วยในกำรตัดสินใจ
เกี่ยวกับกำรวำงแผน ในกำรกำหนดวัตถุประสงค์
๒) เพื่อประเมินกำรปัจจัยเบื้องต้น ( Input Evaluation ) เป็นกำรตัดสินใจเกี่ยวกับ
โครงสร้ำงเพื่อกำหนดรูปแบบของโครงกำร
๓) เพื่ อประเมิ นกระบวนกำร (Process Evaluation) เป็ นกำรตั ดสิ นใจในด้ ำนกำรประยุ กต์ ใช้
เพื่อควบคุมกำรดำเนินกำรของโครงกำร
๔) เพื่ อ ประเมิ น ผลผลิ ต (Product Evaluation ) จะช่ ว ยในกำรตั ด สิ น ใจเพื่ อ ตั ด สิ น
และดูผลสำเร็จของโครงกำร
เป้ำหมำย
เป้ำหมำยเชิงปริมำณ
บุ ค ลำกรที่ ป ฏิ บั ติ ง ำนในส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำประถมศึ ก ษำสุ พ รรณบุ รี เขต ๑
ในปีงบประมำณ ๒๕๖๒ จำนวน ๘๐ คน
เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ
ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำประถมศึ ก ษำสุ พ รรณบุ รี เขต ๑ มี ก ระบวนกำรวั ด
ที่มีกำรรวบรวมข้อมูลและวิเครำะห์ข้อมูลอย่ำงเป็นระบบโดยกำรนำรูปแบบจำลองซิป (CIPP Model)
ซึ่ ง เป็ น กำรประเมิ น ๔ ด้ ำ น ได้ แ ก่ ด้ ำ นสภำวะแวดล้ อ ม ( context ) ประกอบด้ ว ย หลั ก กำร
วัตถุประสงค์ เป้ำหมำยของโครงกำร และกำรเตรียมกำรดำเนินโครงกำร ด้ำนปัจจัยนำ ( Input )
ประกอบด้วย บุคลำกร วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้และงบประมำณ ด้ำนกระบวนกำรดำเนินงำน
( Process ) ประกอบด้วย กำรดำเนินงำน กิจกรรมกำรดำเนินงำนตำมโครงกำร กำรนิเทศติดตำมผล
และด้ ำ นกำรผลิ ต (product) หมำยถึ ง ผลกำรด ำเนิ น งำนตำมโครงกำร และคุ ณ ภำพบุ ค ลำกร
เพื่ อ น ำไปใช้ ใ นกำรตรวจสอบผลกำรด ำเนิ น โครงกำรขั บ เคลื่ อ นส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำ
(องค์กรคุณธรรม) ต้นแบบ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุพรรณบุรี เขต ๑
วิธีดำเนินกำร
กิจกรรม
1. ขั้นเตรียมกำร
๑.๑ แต่งตั้งคณะกรรมกำร
ดำเนินงำนกิจกรรม

ระยะเวลำ
มกรำคม ๖๒

งบประมำณ

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มบริหำรงำน
บุคคล

๒๕
กิจกรรม
๑.๒ ประชุมชี้แจงและวำงแผนกำร
ดำเนินงำนกิจกรรม

ระยะเวลำ

มกรำคมกันยำยน ๖๒

2. ขั้นดำเนินงำน
๒.๑ ประเมินสภำวะแวดล้อม
๒.๒ ประเมินกำรปัจจัยเบื้องต้น
๒.๓ ประเมินกระบวนกำร
๒.๔ประเมินผลผลิต

3. รำยงำนผลกำรดำเนินงำน
กันยำยน ๖๒
๓.๑ สะท้อนคิดกิจกรรม
๓.๒ จัดทำรำยงำนผลกำรวิจัย
รวมงบประมำณ

งบประมำณ

๓๐,๐๐๐

ผู้รับผิดชอบ

กลุ่มนิเทศติดตำมฯ

กลุ่มส่งเสริมกำรจัด
กำรศึกษำ
กลุ่มนโยบำยและ
แผน
๓๐,๐๐๐

ระยะเวลำดำเนินกำร
มกรำคม – กันยำยน พ.ศ. ๒๕๖๒
งบประมำณ
งบประมำณ จำนวน

๓๐,๐๐๐ บำท

หน่วยงำนที่ให้กำรสนับสนุน
สำนักพัฒนำนวัตกรรมกำรจัดกำรศึกษำ
กำรประเมินผล
ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
ผลกำรวิจัยประเมินโครงกำรฯ

วิธีกำรประเมิน
ประเมินโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

เครื่องมือ
แ บ บ ป ร ะ เ มิ น โ ค ร ง ก ำ ร
(ก่อน-ระหว่ำง-หลัง)

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำประถมศึ ก ษำสุ พ รรณบุ รี เขต ๑ มี ก ระบวนกำรวั ด
ที่มีกำรรวบรวมข้อมูลและวิเครำะห์ข้อมูลอย่ำงเป็นระบบโดยกำรนำรูปแบบจำลองซิป (CIPP Model)
เพื่ อ น ำไปใช้ ใ นกำรตรวจสอบผลกำรด ำเนิ น โครงกำรขั บ เคลื่ อ นส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำ
(องค์กรคุณธรรม) ต้นแบบ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุพรรณบุรี เขต ๑

๒๖

ส่วนที่ ๓
ผลกำรดำเนินงำน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ ดาเนินโครงการสานักงานเขต
พื้น ที่ การศึกษาคุณ ธรรม (องค์ กรคุ ณธรรม) ต้น แบบ ส านั กงานเขตพื้น ที่ก ารศึ กษาประถมศึ กษา
สุพรรณบุรี เขต ๑ กิจกรรมย่อยที่ ๑, ๒ และ ๓ โดย สพฐ. แจ้งกำรโอนจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำย
งบประมำณปี 2562 ครั้งที่ 232 (ว.179) แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำกำรศึกษำเพื่อควำมยั่งยืน
โครงกำรเสริมสร้ำงระเบียบวินัย คุณธรรมและจริยธรรม กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่ำนิยมของชำติ งบดำเนินงำน เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินกำร
โครงกำรส ำนั กงำนเขตพื้ นที่ กำรศึ กษำคุ ณธรรม (องค์ กรคุ ณธรรม) ต้ นแบบ จ ำนวนเงิ น 450,000 บำท
เมื่อวันที่ ๑๑ มกรำคม ๒๕๖๒ ดังนี้
๑. จั ดประชุ มชี้ แจงโครงกำรส ำนั กงำนเขตพื้ นที่ กำรศึ กษำคุ ณธรรม (องค์ กรคุ ณธรรม) ต้ นแบบ”
วัน ที่ ๒๕ ตุ ล ำคม ๒๕๖๑ ณ ห้ องประชุม ตระโรจน์ ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ก ำรศึ กษำประถมศึ ก ษำ
สุพรรณบุรี เขต ๑ (รำยละเอียดภำคผนวก ข)
๒. จั ด ประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ำร “เสริ ม สร้ ำ งควำมรู้ ควำมเข้ ำ ใจ และพั ฒ นำคุ ณ ลั ก ษณะ
ของบุ ค ลำกรสู่ ก ำรเป็ น ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำคุ ณ ธรรม (องค์ ก รคุ ณ ธรรม)ต้ น แบบ”
โครงกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำคุณธรรม (องค์กรคุณธรรม) ต้นแบบ” วันที่ 8 มีนำคม 2562
(รำยละเอียดภำคผนวก ค)
๓. จัดกิจกรรมศึกษำดูงำนสนำมไอโมบำย สเตเดี้ยม, สนำมช้ำงอำรีน่ำ, บุรีรัมย์ คำสเทิล และ
รับฟังกำรบรรยำย เรื่อง กำรบริหำรองค์กรตำมวิสัยทัศน์จังหวัดบุรีรัมย์ “ศูนย์กลำงกำรท่องเที่ยวอำรยธรรมขอม
และกีฬำมำตรฐำนโลก เศรษฐกิจมั่นคง สังคมสันติสุข ๙ ดี” วันที่ ๑๑ มีนำคม 2562 (รำยละเอียด
ภำคผนวก ค)
๔. จั ดประชุ มปฏิ บั ติ กำรระดมควำมคิ ดจั ดท ำบั ญชี พฤติ กรรม 1, 2 ก ำหนดคุ ณธรรมอั ตลั กษณ์
กำรแปลงคุณธรรมหลั กสู่น โยบำย ออกแบบกิจกรรมส่ งเสริมควำมดี โดย ดร.ภำนุวัชร ปุรณะศิริ
ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ สพม.๓๒ วันที่ ๑๑-๑๓ มีนำคม 2562 (รำยละเอียดภำคผนวก ง)
๕. จัดประชุมปฏิบัติกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้กำรปฏิบัติกิจกรรมส่งเสริมควำมดี และร่วมกัน
พัฒนำกิจกรรมส่งเสริมควำมดี วันที่ ๓๐-๓๑ พฤษภำคม ๒๕๖๒ โดย ดร.ไพศำล ปันแดน ผู้อำนวยกำร
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุพรรณบุรี เขต ๑

๒๗
ภำพกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติกำร “เสริมสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และพัฒนำคุณลักษณะ
ของบุคลำกรสู่กำรเป็นสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำคุณธรรม (องค์กรคุณธรรม)ต้นแบบ”
วันที่ ๒๕ ตุลำคม ๒๕๖๑ และ วันที่ 8 มีนำคม 2562
ณ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุพรรณบุรี เขต ๑

๒๘
กิจกรรมศึกษำดูงำนสนำมไอโมบำย สเตเดี้ยม, สนำมช้ำงอำรีน่ำ, บุรีรัมย์ คำสเทิล
และรับฟังกำรบรรยำย เรื่อง กำรบริหำรองค์กรตำมวิสัยทัศน์จังหวัดบุรีรัมย์
“ศูนย์กลำงกำรท่องเที่ยวอำรยธรรมขอมและกีฬำมำตรฐำนโลก เศรษฐกิจมั่นคง สังคมสันติสุข ๙ ดี”
วันที่ ๑๑ มีนำคม 2562

๒๙

กิจกรรมประชุมปฏิบัติกำรระดมควำมคิดจัดทำบัญชีพฤติกรรม 1, 2
กำหนดคุณธรรมอัตลักษณ์ กำรแปลงคุณธรรมหลักสู่นโยบำย
ออกแบบกิจกรรมส่งเสริมควำมดี
วันที่ ๑๑-๑๓ มีนำคม 2562

๓๐

๓๑
ผลกำรด ำเนิ นโครงกำรส ำนั กงำนเขตพื้ นที่ กำรศึ กษำคุ ณธรรม (องค์ กรคุ ณธรรม) ต้ น แบบ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุพรรณบุรี เขต ๑ มีดังนี้
๑) จำนวน ร้อยละ บุคลำกรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุพรรณบุรี เขต ๑
ปีงบประมำณ ๒๕๖๒ ที่เข้ำร่วมกิจกรรม ดังแสดงในตำรำงที่ ๑
ตำรำงที่ ๑ จ ำนวน ร้ อ ยละ บุ ค ลำกรที่ เ ข้ ำ ร่ ว มกิ จ กรรมชี้ แ จงโครงกำรส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่
กำรศึกษำ (องค์กรคุณธรรม) ต้นแบบ” สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุพรรณบุรี เขต ๑
รำยกำร
จำนวน(N=๘๐) จำนวนผู้เข้ำร่วมกิจกรรม
รอง ผอ.สพป.
๓
๓
ผู้อำนวยกำรกลุ่ม
๑๐
๑๐
เจ้ำหน้ำที่/บุคลำกร
๖๗
๖๗
รวมเฉลี่ย
๘๐
๘๐

ร้อยละ
๑๐๐.๐๐
๑๐๐.๐๐
๑๐๐.๐๐
๑๐๐.๐๐

จากตารางที่ ๑ พบว่า มีบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม จานวน ๗๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐
ตำรำงที่ ๒ จำนวน ร้อยละ บุคลำกรที่เข้ำร่วมกิจกรรมวันที่ ๘, ๑๑-๑๓ มีนำคม ๒๕๖๒
รำยกำร
จำนวน(N=๘๐) จำนวนผู้เข้ำร่วมกิจกรรม
รอง ผอ.สพป.
๓
๓
ผู้อำนวยกำรกลุ่ม
๑๐
๙
เจ้ำหน้ำที่/บุคลำกร
๖๗
๖๔
รวมเฉลี่ย
๘๐
๗๖

ร้อยละ
๑๐๐.๐๐
๙๐.๐๐
๙๕.๕๒
๙๕.๐๐

จากตารางที่ ๒ พบว่า มีบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม จานวน ๗๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๐๐
๒) ผลการร่วมกันระดมความคิดเพื่อจัดทาบัญชีพฤติกรรม ๒ บัญชี ได้แก่ บัญชีที่ ๑ บัญชี
พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ และบัญชีที่ ๒ บัญชีพฤติกรรมที่พึงประสงค์

๓๒
ตารางที่ ๓ บัญชีพตติกรรมที่ไม่พึงประสงค์และบัญชีพตติกรรมที่พึงประสงค์
บัญชีที่ 1
พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์

สำเหตุ

มำทำงำนสำย
มำไม่ตรงเวลำ
มำทำงำนไม่เต็มที่

-มีอำชีพเสริม
-ป่วย/สุขภำพไม่ดี
-มีภำรกิจส่วนตัว
-ตื่นสำยเนื่องจำกนอน
ดึก ตื่นเป็นระยะๆ
-ภำระหน้ำที่ใน
ครอบครัว
-ไปติดต่อรำชกำร
แวะกินข้ำว
- มีธุระประจำ
- ลงเวลำทำงำนแล้วไป
ที่อื่น
- บ้ำนไกล
พูดเสียงดัง/ไม่ไพเรำะ
-ควำมเคยชิน
พูดจำไม่สุภำพกับผู้มำติดต่อ -อำยุมำกหูตึง
งำน
- นิสัยส่วนตัว
- บำงครั้งอำรมณ์ไม่ดี
ในเรื่องส่วนตัว
แต่งกำยไม่พร้อมที่จะปฏิบัติ เพื่อให้เกิดควำม
หน้ำที่ (ไม่สุภำพ)
คล่องตัว
ไม่เข้ำร่วมกิจกรรมของ
สำนักงำน

งำนเยอะ มีภำรกิจ
มีผู้มำติดต่องำน

เข้ำประชุมไม่ตรงเวลำ
ไม่สำมำรถนัดหมำยกำร
ประชุมได้ตรงตำม เวลำที่
กำหนดไว้

- มีผู้มำติดต่อรำชกำร
- มีงำนเร่งด่วน
- แต่ละคนติดรำชกำร
- ปริมำณงำนมำกทำ
ให้งำนซ้อน
- ไม่ใช่งำนในหน้ำที่

เกี่ยงงำน

บัญชีที่ 2
พฤติกรรมที่พึงประสงค์
-มำทำงำนตรงเวลำ/
เต็มที่
-ปฏิบัติหน้ำที่ให้ทันตำม
กำหนดเวลำ งำนไม่
เสียหำย

คุณธรรมหลัก
มีวินัย
กำรตรงเวลำ
มีควำม
รับผิดชอบ

-พูดจำเสียงเบำ
ควำมอดทน
-มีควำมไพเรำะ
-พูดจำอ่อนน้อม ถ่อมต้น
พูดจำให้สุภำพ
ต้องกำรควำมรวดเร็วใน -ควำม
กำรปฏิบัติหน้ำที่
รับผิดชอบ
-แต่งกำยสุภำพ
ต้องเข้ำร่วมกิจกรรมของ ควำมเสียสละ
สำนักงำนฯทุกครั้ง
- ร่วมประชุมโดยพร้อม
เพรียงกันและตรงต่อ
เวลำ
-เข้ำประชุมให้ตรงเวลำ

-ควำมตรงเวลำ
- ควำม
รับผิดชอบ

ปฏิบัติงำนด้วยควำมเต็ม เสียสละ
ใจ

๓๓
บัญชีที่ 1
พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์
โต๊ะทำงำนและบริเวณห้อง
สำนักงำนนิเทศยังไม่เป็น
ระเบียบเรียบร้อย
ใช้วัสดุสำนักงำนสิ้นเปลือง
เช่น กระดำษ หมึกปริ้น

บัญชีที่ 2
พฤติกรรมที่พึงประสงค์

สำเหตุ
- เอกสำรเยอะ
- ภำระงำนมำกจึงไม่มี
เวลำจัดระเบียบ
- ภำระงำนมำก

- จัดโต๊ะ และบริเวณที่
ทำงำนให้เป็นระเบียบ
เรียบร้อย
- ใช้วัสดุสำนักงำนให้ลด
น้อยลง
- ลดปริมำณกำรปริ้น
งำน

คุณธรรมหลัก
- ควำมมีวินัย
- ควำม
รับผิดชอบ
- ควำมประหยัด

๓) ผลการระดมความคิดเพื่อกาหนด “คุณธรรมหลัก”
ตารางที่ ๔ คุ ณธรรมหลั ก พตติ กรรมไม่ พึ งประสงค์ พตติ กรรมพึ งประสงค์ กิจกรรมส่ งเสริมความดี
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา(องค์กรคุณธรรม)ต้นแบบ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑
บัญชีที่ 1
พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์
(ปัญหำ)
คุณธรรมหลัก (พฤติกรรมที่เป็นอุปสรรค
ต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยของ
องค์กร)
มีวินัย
-มำทำงำนสำย
-เข้ำประชุมไม่ตรงเวลำ
-โต๊ะทำงำนและบริเวณห้อง
ทำงำนยังไม่เป็นระเบียบ
-มำทำงำนไม่เต็มที่
-แต่งกำยไม่สุภำพ
-ลงเวลำทำงำนแล้วไปที่อื่น
-ไม่สำมำรถนัดหมำยกำร
ประชุมได้ตรงตำม เวลำที่
กำหนดไว้
รับผิดชอบ
-ไม่ปฏิบัติตำมมำตรกำร
ประหยัดพลังงำนของเขต
-ใช้วัสดุสำนักงำนสิ้นเปลือง

บัญชีที่ 2
พฤติกรรมที่พึงประสงค์
(กำรทำควำมดี)
(พฤติกรรมที่เอื้อต่อกำร
บรรจุเป้ำหมำยขององค์กร)

กิจกรรม
ส่งเสริมควำมดี

-มำทำงำนให้ทันไม่เกิน 8.15
-เข้ำประชุมให้ตรงเวลำ
-จัดโต๊ะ และบริเวณที่ทำงำน
ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
-มำทำงำนตรงเวลำ/เต็มที่
-ปฏิบัติหน้ำที่ให้ทันตำม
กำหนดเวลำ งำนไม่เสียหำย
-ร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง
กันและตรงตำมกำหนด

- กิจกรรม
เทิดไท้ ใจรัก
และภักดี
- กิจกรรมตรง
เวลำสร้ำงชำติ
- กิจกรรม ห้อง
ทำงำนแสนสุข
-กิจกรรม
แต่งกำยดีมีสกุล

-ช่วยปิดน้ำ ไฟ ประตู
หน้ำต่ำง แอร์
-ช่วยสอดส่องดูแล

-กิจกรรม
ปิ่นโตรักษ์โลก

๓๔
บัญชีที่ 1
พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์
(ปัญหำ)
คุณธรรมหลัก (พฤติกรรมที่เป็นอุปสรรค
ต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยของ
องค์กร)
เช่น กระดำษ หมึกปริ้น
-พูดจำไม่สุภำพ ไม่ยิ้มแย้ม
-พูดเสียงดัง/ไม่ไพเรำะ
-ไม่เข้ำร่วมกิจกรรมของ
สำนักงำน

จิตอำสำ

-เกี่ยงงำน
-ไม่เข้ำร่วมกิจกรรมของ
ส่วนรวม

บัญชีที่ 2
พฤติกรรมที่พึงประสงค์
(กำรทำควำมดี)
(พฤติกรรมที่เอื้อต่อกำร
บรรจุเป้ำหมำยขององค์กร)
-เข้ำร่วมกิจกรรมของ
สำนักงำนฯทุกครั้ง
- ใช้วัสดุสำนักงำนให้ลด
น้อยลง
- ลดปริมำณกำรปริ้นงำน
-พูดจำสุภำพ ไพเรำะ
-ควบคุมอำรมณ์
-ยึดผู้รับบริกำรเป็นสำคัญ
-แต่งกำยสุภำพ
-ปฏิบัติงำนด้วยควำมเต็มใจ
-เสียสละของตนเองเพื่อ
ส่วนรวม
-บำเพ็ญสำธำรณประโยชน์

กิจกรรม
ส่งเสริมควำมดี
-กิจกรรม ขยับ
กำยคลำยจิต
-กิจกรรม
ยิ้มใสไหว้สวย
-กิจกรรม
สำนฝันปันสุข
-กิจกรรม ททท
(ทำทันที)
-กิจกรรม
ปันน้ำใจ
-กิจกรรม
อำสำสร้ำงสรรค์

๔) ผลกำรแปลงคุณธรรมหลักเป็นนโยบำยและแนวปฏิบัติ
จำกกำรร่วมกันสรุปคุณธรรมหลัก ผู้บริหำรกำรศึกษำและบุคลำกรของสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำสุพรรณบุรี เขต ๑ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำมำวิเครำะห์ สังเครำะห์ กำหนดเป็น
คุณธรรมอัตลักษณ์ ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุพรรณบุรี เขต ๑ ดังนี้

๓๕

แผนภำพที่ ๑ คุณธรรมอัตลักษณ์ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุพรรณบุรี เขต ๑
ตำรำงที่ ๕ กำรแปลงคุณธรรมหลักเป็นนโยบำยและแนวปฏิบัติ

๓๖
คุณธรรมหลัก
มีวินัย
(Self-discipline)

รับผิดชอบ
(Public
responsibility)

นิยาม
คุณธรรมอัตลักษณ์
สพป.สพ.๑
ระเบียบ กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ
สาหรับควบคุมความประพตติ
ทางกายของคนในสังคมให้
เรียบร้อยดีงาม เป็นแบบแผน
อันหนึ่งอันเดียวกัน จะได้อยู่
ร่วมกัน ด้วยความสุขสบาย ไม่
กระทบกระทั่งซึ่งกันและกัน ให้
ห่างไกลจากความไม่ดีงาม
ทั้งหลาย

ความสานึกในตนเอง
จิตใต้สานึกของแต่ละบุคคล
ในการปฏิบัติหน้าที่
ภาระหรือพันธะผูกพัน การงาน
ของผู้ร่วมงานให้เป็นไปตาม
เป้าหมายขององค์กร

นโยบายและแนวปฏิบัติ
(กิจกรรมส่งเสริมความดี)
1. กิจกรรม เทิดไท้ ใจรักและภักดี
(วันจันทร์ : เคารพธงชาติ, สวดมนต์
ไหว้พระ, ร้องเพลงสดุดีจอมราชา
วันอังคาร – พตหัสบดี : สวดมนต์ไหว้
พระ, นั่งสมาธิก่อนทางาน ที่ห้องทางาน
วันศุกร์ : สวดมนต์ไหว้พระ, สวดมนต์
บทถวายพระพร, นั่งสมาธิก่อนทางานที่
ห้องทางาน)
๒. กิจกรรม ตรงเวลาสร้างชาติ
(มาปฏิบัติงาน, เข้าร่วมประชุม, เข้า
ร่วมกิจกรรม)
๓. กิจกรรม ห้องทางานแสนสุข
(โต๊ะ เก้าอี้เป็นระเบียบ สะอาด ไม้
ประดับ, ป้ายชื่อ, โต๊ะคอมฯ เป็นระเบียบ
เรียบร้อย)
4. กิจกรรม แต่งกายดีมีสกุล
จันทร์ เครื่องแบบราชการ
อังคาร, พตหัส ชุดสุภาพ(ชาย เสื้อเชิ้ต
ผูกไท,หญิงเสื้อคอไม่ลึกไม่กว้าง กระโปรง
คลุมเข่า ไม่ใส่รองเท้าแตะ)
พุธ ชุดประจาเขตฯ ,ศุกร์ ผ้าไทย
* วันพระ เสื้อขาว
วันจิตอาสา เสื้อโปโล

5. กิจกรรม ปิ่นโตรักษ์โลก
(ลดการใช้ภาชนะใส่อาหารประเภท
โฟม พลาสติก,ใช้ถุงผ้าแทนพลาสติก)
6. กิจกรรม ขยับกายคลายจิต
(ออกกาลังกายทุกวันพุธ เช่น
แอโรบิค, เดิน วิ่ง, กีฬาประเภทต่าง ๆ)
7. กิจกรรม ยิ้มใสไหว้สวย

๓๗
คุณธรรมหลัก

จิตอาสา
(Be volunteer)

นิยาม
คุณธรรมอัตลักษณ์
สพป.สพ.๑

นโยบายและแนวปฏิบัติ
(กิจกรรมส่งเสริมความดี)

(ยิ้มไหว้ทักทาย)
8. กิจกรรม สานฝันปันสุข
(ออมเงินช่วยเด็กนักเรียน)
9. กิจกรรม ททท (ทาทันที)
(ไม่เพิกเฉย ไม่ละเลย ไม่นิ่งดูดาย)
การให้ การเสียสละ ทากิจกรรม 10. กิจกรรม ปันน้าใจ
เพื่อสาธารณะประโยชน์ หรือสิ่ง
(การเสียสละของส่วนตัวเพื่อเพื่อน
ที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่น โดยไม่ ร่วมงานและส่วนรวม)
หวังผลตอบแทน เพื่อเป็นการ 11. กิจกรรม อาสาสร้างสรรค์
ฝึกฝนตนเองให้ลดอัตตาตนเอง
(บาเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ปลูก
รวมถึงการอุทิศตนเพื่อ
ต้นไม้ ทาความสะอาด ปรับปรุงซ่อมแซม)
ประโยชน์ส่วนรวม การใช้และ
การรักษาสิ่งของที่เป็นของ
ส่วนรวม

ตำรำงที่ ๖ ตำรำงคุณธรรมอัตลักษณ์
พฤติกรรมบ่งชื้เชิงบวก
คุณธรรม
เป้ำหมำย
ผู้บริหำรองค์กร
บุคลำกร
มีวินัย
๑. เป็นแบบอย่ำงพฤติกรรมที่ดี ดังนี้ ๑. มำปฏิบัติงำนก่อน
- มำปฏิบัติงำนก่อนเวลำ ๑๕ นำที
เวลำ ๑๕ นำที
- เข้ำร่วมประชุม เข้ำร่วมกิจกรรม ๒. เข้ำร่วมประชุม เข้ำ
ตรงเวลำ
ร่วมกิจกรรมตรง
- จัดโต๊ะ เก้ำอี้ ห้องทำงำน และ
เวลำ
บริเวณสำนักงำนเป็นระเบียบ
๓. จัดโต๊ะ เก้ำอี้ ห้อง
เรียบร้อย มีไม้ประดับ ป้ำยชื่อ
ทำงำน และบริเวณ
- ปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน ดังนี้
สำนักงำนเป็น
วันจันทร์ : เคำรพธงชำติ
ระเบียบเรียบร้อย
สวดมนต์ไหว้พระ ร้องเพลงสดุดี
มีไม้ประดับ ป้ำยชื่อ
จอมรำชำ
๔. ปฏิบัติกิจวัตร
ประจำวัน ดังนี้

วิธีกำรกำหนด
คุณธรรมหลัก
๑. สร้ำงกำรรับรู้
ร่วมกัน โดยกำร
ประชุมชี้แจง
บุคลำกรและกิจกรม
พัฒนำองค์กร (OD)
๒. จัดประชุม
ปฏิบัติกำรวิเครำะห์
ปัญหำพฤติกรรม ที่
เป็นอุปสรรค
ต่อกำรปฏิบัติงำน
อย่ำงมีคุณภำพและ
ระดมควำมคิดจัดทำ

๓๘
คุณธรรม
เป้ำหมำย

พฤติกรรมบ่งชื้เชิงบวก
ผู้บริหำรองค์กร
บุคลำกร
วันอังคำร – วันพฤหัสบดี : สวด
วันจันทร์ : เคำรพ
มนต์ไหว้พระ
ธงชำติ,
นั่งสมำธิก่อนทำงำน
สวดมนต์ไหว้พระ
ที่ห้องทำงำน
ร้องเพลงสดุดีจอม
วันศุกร์ : สวดมนต์ไหว้พระ สวด
รำชำ
มนต์บทถวำยพระพร
วันอังคำร – วัน
นั่งสมำธิก่อนทำงำนที่ห้องทำงำน
พฤหัสบดี : สวด
- ร่วมกิจกรรมวันสำคัญที่หน่วยงำน
มนต์ไหว้พระ
ต่ำง ๆ จัดขึ้น
นั่งสมำธิก่อน
- แต่งกำยเหมำะสม ถูกต้องตำม
ทำงำน
กำลเทศะ กำหนด ดังนี้
ที่ห้องทำงำน
วันจันทร์ : เครื่องแบบรำชกำร
วันศุกร์ : สวดมนต์
วันอังคำรและวันพฤหัสบดี : ชุด
ไหว้พระสวดมนต์
สุภำพ (ชำย เสื้อเชิ้ตผูกไท
บทถวำยพระพรนั่ง
หญิงเสื้อคอไม่ลึกไม่กว้ำง
สมำธิก่อนทำงำนที่
กระโปรงคลุมเข่ำ ไม่ใส่รองเท้ำ
ห้องทำงำน
แตะ)
๕. ร่วมกิจกรรมวัน
วันพุธ : ชุดประจำเขตพื้นที่
สำคัญที่หน่วยงำน
วันศุกร์ : ผ้ำไทย
ต่ำง ๆ จัดขึ้น
* วันพระ : เสื้อขำว
๖. แต่งกำยเหมำะสม
วันจิตอำสำ : เสื้อโปโล
ถูกต้องตำม
๒. กำกับ ติดตำม กำรปฏิบัติงำนของ
กำลเทศะ กำหนด
บุคลำกร
ดังนี้
วันจันทร์ :
เครื่องแบบรำชกำร
วันอังคำรและวัน
พฤหัสบดี : ชุด
สุภำพ (ชำย
เสื้อเชิ้ตผูกไท,
หญิงเสื้อคอไม่ลึกไม่
กว้ำง กระโปรงคลุม
เข่ำ ไม่ใส่รองเท้ำ
แตะ)

วิธีกำรกำหนด
คุณธรรมหลัก
บัญชีพฤติกรรม 1
พฤติกรรมที่ไม่พึง
ประสงค์ และบัญชี
พฤติกรรมที่ 2
พฤติกรรมที่พึง
ประสงค์
๓. กำหนดคุณธรรม
หลัก โดยเลือกจำก
คุณธรรมหลักในบัญชี
พฤติกรรมที่ ๑, ๒
๔. นำพฤติกรรมที่ไม่
พึงประสงค์มำ
พิจำรณำ
และ
กำหนดพฤติกรรม
ที่พึงประสงค์ มำ
กำหนดเป็นแนว
ปฏิบัติโดยแยกตำม
หน้ำที่รับผิดชอบของ
แต่ละกลุ่มบุคคล
๕. แปลงคุณธรรม
หลัก เป็นนโยบำย
และออกแบบ
กิจกรรมส่งเสริม
ควำมดี (เอกสำร
แนบ)

๓๙
พฤติกรรมบ่งชื้เชิงบวก
ผู้บริหำรองค์กร
บุคลำกร
วันพุธ : ชุดประจำ
เขตพื้นที่
วันศุกร์ : ผ้ำไทย
วันพระ : เสื้อขำว
วันจิตอำสำ : เสื้อ
โปโล
รับผิดชอบ ๑.เป็นแบบอย่ำงที่ดีแก่
- ใช้ถุงผ้ำแทน
ผู้ใต้บังคับบัญชำ
ถุงพลำสติก
๒.กำกับ ติดตำม กำรปฏิบัติงำน
- ใช้ภำชนะบรรจุ
๓.บริหำรงำนตำมหลักธรรมำภิบำล
อำหำรแบบใช้ซ้ำได้
๔.พิจำรณำควำมดีควำมชอบ
- เปิด-ปิด
อย่ำงถูกต้องเป็นธรรม
เครื่องใช้ไฟฟ้ำตำม
เวลำที่กำหนด
- สอดส่อง ดูแล
ระบบและอุปกรณ์
กำรใช้น้ำ-ไฟ
- ออกกำลังกำยทุกวัน
พุธ
- ยิ้มไหว้ทักทำย ใช้
วำจำสุภำพต่อ
ผู้บังคับบัญชำ เพื่อน
ร่วมงำน และ
ผู้รับบริกำร
- แบ่งเงินเพื่อนำไป
ช่วยเหลือนักเรียนที่
อยู่ในภำวะ
ยำกลำบำก
- ไม่เพิกเฉย ไม่นิ่งดู
ดำย ทำทันทีเมื่อ
เห็นสิ่งที่ทำให้
เกิดผลดีต่อองค์กร
คุณธรรม
เป้ำหมำย

วิธีกำรกำหนด
คุณธรรมหลัก

๔๐
พฤติกรรมบ่งชื้เชิงบวก
คุณธรรม
เป้ำหมำย
ผู้บริหำรองค์กร
บุคลำกร
จิตอำสำ เป็นผู้นำ
๑. เสียสละ ช่วยเหลือ
และร่วมกิจกรรมจิตอำสำ
เพื่อนร่วมงำนและ
ส่วนรวม
๒. บำเพ็ญ
สำธำรณประโยชน์

วิธีกำรกำหนด
คุณธรรมหลัก

๕) ผลกำรวิจัยประเมินโครงกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำคุณธรรม (องค์กรคุณธรรม)
ต้นแบบ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุพรรณบุรี เขต ๑ ด้ำนสภำวะแวดล้อม และ
กำรปัจจัยเบื้องต้น
ตำรำงที่ ๖ ค่ำเฉลี่ ย ส่ วนเบี่ ยงเบนมำตรฐำน ผลกำรประเมินโครงกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำคุณธรรม
(องค์กรคุณธรรม)ต้นแบบ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุพรรณบุรี เขต ๑
ด้ำนสภำวะแวดล้อม
ข้อ

รำยกำร

1
2

สพป.สพ.1 มีกำรสำรวจสภำพปัจจุบัน และปัญหำของโครงกำร
หลักกำรและเหตุผล ควำมจำเป็น มีควำมเหมำะสมที่ต้อง
ดำเนินโครงกำรนี้
กำรนำนโยบำยเกี่ยวกับกำรสร้ำงคนดีให้บ้ำนเมืองของรัฐบำล
กระทรวงศึกษำธิกำร สพฐ. และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องมำใช้เพื่อ
ดำเนินโครงกำรได้เหมำะสม
กำรนำข้อมูลสถำนกำรณ์ปัจจุบันและเอกสำรที่เกี่ยวข้องมำใช้
ในกำรดำเนินงำนโครงกำรได้เหมำะสม
กำรนำนโยบำย แผนงำน และกำรดำเนินงำนโครงกำรมำใช้
สอดคล้องตำมสถำนกำรณ์ปัจจุบัน
กำรจัดสภำพแวดล้อมใน สพป.สพ.1 เอื้อต่อกำรพัฒนำด้ำนกำร
จัดกิจกรรมโครงกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ(องค์กร
คุณธรรม)ต้นแบบ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
สุพรรณบุรี เขต 1

3
4
5
6

4.29
4.48

ส่วนเบี่ยงเบน
มำตรฐำน
0.64
0.68

4.48

0.68

4.48

0.60

4.38

0.59

4.38

0.74

ค่ำเฉลี่ย

๔๑
ข้อ

รำยกำร

7

ค่ำเฉลี่ย

ควำมต้องกำรของบุคลำกรต่อกำรดำเนินโครงกำรสำนักงำนเขต 4.33
พื้นที่กำรศึกษำ(องค์กรคุณธรรม)ต้นแบบ สำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำสุพรรณบุรี เขต ๑
รวมเฉลี่ย ๔.๔๐

ส่วนเบี่ยงเบน
มำตรฐำน
0.66
0.๕๒

จำกตำรำงที่ ๖ พบว่ำ มีบุคลำกรเข้ำร่วมกิจกรรม มีควำมเห็นว่ำกำรดำเนินโครงกำรสำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำ(องค์กรคุณธรรม)ต้นแบบ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุพรรณบุรี
เขต ๑ ด้ำนสภำวะแวดล้อม มีควำมเหมำะสม ระดับ มำก ( =๔.๔๐, S.D.=๐.๕๒) โดยมีควำมคิดเห็นว่ำ
โครงกำรมีกำรนำข้อมูลสถำนกำรณ์ปัจจุบันและเอกสำรที่เกี่ยวข้องมำใช้ในกำรดำเนินงำนโครงกำร
ได้เหมำะสม มำกที่สุด ( =4.๔๘, S.D.= 0.๖๐) รองลงมำ ได้แก่ กำรนำนโยบำย แผนงำน และกำร
ดำเนินงำนโครงกำรมำใช้สอดคล้องตำมสถำนกำรณ์ปัจจุบัน ( =4.๓๘, S.D.= 0.๕๙) และน้อยที่สุด
ได้แก่ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุพรรณบุรี เขต ๑ มีกำรสำรวจสภำพปัจจุบัน และ
ปัญหำของโครงกำร ( =๔.๒๙, S.D.= 0.๖๔)
ตำรำงที่ ๗ ค่ำเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน ผลกำรประเมินโครงกำรส ำนั กงำนเขตพื้ นที่กำรศึกษำ
(องค์กรคุณธรรม)ต้นแบบ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุพรรณบุรี เขต ๑
ด้ำนปัจจัยเบื้องต้น
ข้อ
1
2
3
4
5
6
7

รำยกำร

เป้ำหมำยกำรดำเนินงำนชัดเจน
แนวดำเนินงำนชัดเจนปฏิบัติได้
บุคลำกรมีควำมรู้ควำมสำมำรถเพียงพอและมีควำมพร้อม
บุคลำกรให้ควำมร่วมมือในกำรดำเนินงำน
ได้รับงบประมำณจำกหน่วยงำนทำงรำชกำรอย่ำงเพียงพอ
ได้รับควำมช่วยเหลือ สนับสนุนจำกองค์กรและชุมชนเพียงพอ
ระยะเวลำกำรดำเนินงำนโครงกำรทุกขั้นตอน มีควำม
เหมำะสม
8 สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ มีจำนวนเพียงพอ
9 มีควำมเหมำะสม และทันสมัย
10 เน้นกำรมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกส่วน
รวมเฉลี่ย

4.62
4.19
4.33
4.14
3.81
3.86
4.33

ส่วนเบี่ยงเบน
มำตรฐำน
0.59
0.68
0.73
0.85
0.98
1.01
0.48

4.33
4.38
4.52
๔.๒๕

0.66
0.67
0.60
๐.๔๙

ค่ำเฉลี่ย

๔๒
จำกตำรำงที่ ๗ พบว่ำ มีบุคลำกรเข้ำร่วมกิจกรรม มีควำมเห็นว่ำกำรดำเนินโครงกำรสำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำ(องค์กรคุณธรรม)ต้นแบบ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุพรรณบุรี
เขต ๑ ด้ำนปัจจัยนำเข้ำ มีควำมเหมำะสม ระดับ มำก ( =๔.๒๕, S.D.=๐.๔๙) โดยมีควำมคิดเห็นว่ำ
โครงกำรมีเป้ำหมำยกำรดำเนินงำนชัดเจน มำกที่สุด ( =4.62, S.D.= 0.59) รองลงมำ ได้แก่ เน้นกำรมี
ส่วนร่วมของทุกส่วน ( =4.52, S.D.= 0.60) และน้อยที่สุด ได้แก่ ได้รับงบประมำณจำกหน่วยงำน
ทำงรำชกำรอย่ำงเพียงพอ ( =3.81, S.D.= 0.98)
๖) กำรดำเนินกิจกรรมภำคปฏิบัติ (ตุลำคม-พฤษภำคม ๒๕๖๒)
1. กิจกรรม ตรงเวลำสร้ำงชำติ
เป็นกำรกำหนดแนวปฏิบัติในเรื่องกำรมีวินัยในตนเองของบุคลำกรทุกคน สะท้อนควำมมุ่งมั่นตั้งใจ
ต่ อ กำรปฏิ บั ติ ห น้ ำ ที่ มำปฏิ บั ติ ง ำนก่ อ นเวลำรำชกำร ๑๕ นำที และท ำงำนอย่ ำ งเต็ ม ที่ เต็ ม
ควำมสำมำรถ เต็มเวลำ ๒๔ ชั่วโมง แม้ในวันหยุดรำชกำร รักษำเวลำในกำรเข้ำร่วมประชุมหรือ ร่วม
กิจกรรม ตัว อย่ำงเช่น กิจกรรมกำรทำกิจกรรมหน้ำเสำธงทุกวันจันทร์ เวลำ ๘.๑๕ น. กำรสแกน
ลำยนิ้ว มือ ก่อนเวลำปฏิบั ติร ำชกำรอย่ำงน้อย ๑๕ นำที กำรลงทะเบียนเข้ำร่ว มประชุมก่อนเวลำ
ประชุม เป็ น ต้น ซึ่งกิจ กรรมตรงเวลำสร้ำงชำติ กลุ่ มอำนวยกำรรับผิ ดชอบในกำรประชำสั มพันธ์
กำกับ ติดตำม ประเมินผล นำเสนอข้อมูลเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้สะท้อนคิดร่วมกันตำมเวลำที่กำหนด

๔๓

2. กิจกรรม ห้องทำงำนแสนสุข
ห้องทำงำนเป็นเสมือนบ้ำนหลังที่สองของทุกคน จึงต้องจัดให้เรียบร้อยงำมตำ น่ำอยู่ สบำยตำ
สบำยใจ โต๊ะ เก้ำอี้เป็นระเบียบ สะอำด มีไม้ประดับ ป้ำยชื่อ โต๊ะคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ต่ำง ๆ
ที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำน เป็นระเบียบเรียบร้อย ซึ่งเป็นกำรฝึกวินัยในตนเอง ที่จะดูแลพื้นที่ส่วนตัว และ
พื้ น ที่ ข ององค์ ก รให้ มี ค วำมพร้ อ มในกำรปฏิ บั ติ ง ำนและให้ บ ริ ก ำร โดยมี ก ลุ่ ม นิ เ ทศ ติ ด ตำมและ
ประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ และกลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
รับผิดชอบในกำรประชำสัมพันธ์ กำกับ ติดตำม ประเมินผล นำเสนอข้อมูลเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
สะท้อนคิดร่วมกันตำมเวลำที่กำหนด

๔๔

๔๕

3. กิจกรรม เทิดไท้ ใจรักและภักดี
เป็นกำรจัดกิจกรรมที่แสดงควำมจงรักภักดี ควำมรัก ควำมสำมัคคี ต่อสถำบันหลักของชำติ
กำหนดจัดกิจกรรม ดังนี้
วันจันทร์ : เคำรพธงชำติ, สวดมนต์ไหว้พระ, ร้องเพลงสดุดีจอมรำชำ
วันอังคำร – พฤหัสบดี : สวดมนต์ไหว้พระ, นั่งสมำธิก่อนทำงำน ที่ห้องทำงำน
วันศุกร์ : สวดมนต์ไหว้พระ, สวดมนต์บทถวำยพระพร, นั่งสมำธิก่อนทำงำนที่ห้องทำงำน
โดยมี กลุ่ มอ ำนวยกำรรั บผิ ดชอบในกำรก ำกั บ ติ ดตำม ประเมิ นผล น ำเสนอข้ อมู ลเพื่ อแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู้
สะท้อนคิดร่วมกันตำมเวลำที่กำหนด

๔๖

4. กิจกรรม แต่งกำยดีมีสกุล
กำรแต่งกำยสะท้อนวัฒนธรรม แสดงถึงควำมมีวินัยในตนเอง ให้เกียรติสถำนที่และบุคคล จึง
กำหนดกำรแต่งกำยที่แสดงคุณธรรมอัตลักษณ์ด้ำนกำรมีวินัย ดังนี้
วันจันทร์ เครื่องแบบรำชกำร วันอังคำร, วันพฤหัสบดี ชุดสุภำพ ชุดสำกลนิยม (ชำย เสื้อเชิ้ตผูกไท
,หญิงเสื้อคอไม่ลึกไม่กว้ำง กระโปรงคลุมเข่ำ ไม่ใส่รองเท้ำแตะ) วันพุธ ชุดประจำเขตฯ วันศุกร์ ผ้ำ
ไทย วันพระ เสื้อขำว วันจิตอำสำ เสื้อโปโล
โดยมี กลุ่ มบริ หำรงำนบุ คคล กลุ่ มพั ฒนำครู และบุ คลำกรทำงกำรศึ กษำและกลุ่ มงำนกฎหมำยและคดี
รับผิดชอบในกำรกำกับ ติดตำม ประเมินผล นำเสนอข้อมูลเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้สะท้อนคิดร่วมกัน
ตำมเวลำที่กำหนด

๔๗

5. กิจกรรม ปิ่นโตรักษ์โลก
เป็นกิจกรรมที่ร่วมกันกำหนดเพื่อแสดงควำมรับผิดชอบต่อสังคม ที่เกิดจำกควำมสำนึกในตนเอง
จิตใต้สำนึกของแต่ละบุคคล ในกำรลดกำรใช้ภำชนะใส่อำหำรประเภทโฟม พลำสติก ใช้ถุงผ้ำแทน
พลำสติก รวมถึงกำรประหยัดพลังงำนประเภทต่ำง ๆ เช่น กำรลดใช้น้ำ ใช้ไฟ กำรกำหนดเวลำ ใน
กำรเปิดเครื่องปรับอำกำรศ เป็นต้น โดยมีกลุ่มนโยบำยและแผน รับผิดชอบในกำรประชำสัมพันธ์
กำกับ ติดตำม ประเมินผล นำเสนอข้อมูลเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้สะท้อนคิดร่วมกันตำมเวลำที่กำหนด

๔๘

6. กิจกรรม ขยับกำยคลำยจิต
เป็นกิจกรรมที่กำหนดเพื่อแสดงควำมรับผิดชอบต่อตนเองด้ำนสุขภำพอนำมัย ที่เกิดจำกควำม
สำนึกในตนเอง จิตใต้สำนึกของแต่ละบุคคล ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่ ภำระหรือพันธะ
ผูกพันกับกำรงำนของผู้ร่วมงำนให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยขององค์กร จึงกำหนดให้มีกำรออกกำลังกำย
ทุกวันพุธ เช่น แอโรบิค, เดิน วิ่ง, กีฬำประเภทต่ำง ๆ โดยมีกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ รับผิดชอบ
ในกำรประชำสัมพันธ์ กำกับ ติดตำม ประเมินผล นำเสนอข้อมูลเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้สะท้อนคิด
ร่วมกันตำมเวลำที่กำหนด

๔๙

7. กิจกรรม ยิ้มใสไหว้สวย
กำรยิ้มไหว้ทักทำย เป็นวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของควำมเป็นไทย จึงกำหนดกิจกรรม
ยิ้ม
ใสไหว้สวย เพื่อควำมรับผิดชอบในด้ำนควำมประพฤติ คือ รู้จักประพฤติให้เหมำะสม เป็นผู้มีระเบียบ
วินัย ดำรงตนให้อยู่ในคุณธรรม จริยธรรม และแสดงควำมรับผิดชอบในด้ำนมนุษยสัมพันธ์ คือ รู้จักที่
จะปรับตัวให้อยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่ำงเหมำะสม โดยมีกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพ ย์
รับผิดชอบในกำรกำกับ ติดตำม ประเมินผล นำเสนอข้อมูลเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้สะท้อนคิดร่วมกัน
ตำมเวลำที่กำหนด

๕๐

8. กิจกรรม สำนฝันปันสุข
ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำประถมศึ ก ษำสุ พ รรณบุ รี เขต 1 ให้ ค วำมส ำคั ญ กั บ นั ก เรี ย น
ที่อยู่ในภำวะยำกลำบำก และในปีหนึ่ง ๆ จะมีนักเรียนได้รับควำมเดือดร้อนจำนวนมำก ซึ่งไม่มีเงิน
งบประมำณให้ควำมช่วยเหลืออย่ำงทั่วถึง สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุพรรณบุรี เขต
1 จึงได้จัดกิจกรรม “สำนฝันปันสุข” ช่วยเหลือนักเรียนดังกล่ำว เพื่อให้บุคลำกรมีส่วนร่วมในกำรให้
ควำมช่วยเหลือ เป็นแสดงควำมรับผิดชองต่อสังคม ดำเนินกำรโดย
1) จัดหำกระปุกออมสินให้บุคลำกรทุกคน เพื่อเก็บสะสมเหรียญ
2) กำหนดวันเปิดกระปุกในโอกำสสำคัญ หรือมีนักเรียนต้องกำรช่วยเหลือ

๕๑
3) ให้บุคลำกรและผู้เกี่ยวข้องร่วมกันมอบให้แก่นักเรียนที่ต้องช่วยเหลือ
4) ประชำสัมพันธ์กำรดำเนินกำรให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทรำบ
5) จัดทำสรุปผลกำรดำเนินกำรเป็นระยะ
ที่ผ่ำนมำได้นำเงินมำช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนวัดเกำะ เนื่องจำกป่วยเป็นโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง
ต้ องให้ คี โมเป็ นระยะ และช่ วยเหลื อนั กเรี ยนที่ ประสบอั คคี ภั ยจำก โรงเรี ยนวั ดไผ่ มุ้ ง โรงเรี ยนอุ ทุ มพรำรำม
โรงเรียนวัดบ้ำนกล้วย, โรงเรียนวัดลำดกระจับ, นักเรียนวัดวังกระนอน, โรงเรียนอนุบำลวัดป่ำเลไลยก์,
โรงเรียนบ้ำนคลองชะอม ฯลฯ โดยมีกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำรับผิดชอบในกำรกำกับ ติดตำม
ประเมินผล นำเสนอข้อมูลเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้สะท้อนคิดร่วมกันตำมเวลำที่กำหนด

๕๒

9. กิจกรรม ททท (ทำทันที)
เป็นกิจกรรมที่กำหนดขึ้นเพื่อแสดงควำมรับผิดชอบต่อองค์กรร่วมกัน โดยยึดหลักกำรสำคัญ คือ
ไม่เพิกเฉย ไม่ละเลย ไม่นิ่งดูดำย เมื่อเห็นสิ่งใดที่สำมำรถทำให้เกิดผลดี เป็นประโยชน์ต่อองค์กรจะ
ปฏิบัติทันที โดยมีกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ และกลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำ
ทำงไกล เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร รับผิดชอบในกำรกำกับ ติดตำม ประเมินผล นำเสนอ
ข้อมูลเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้สะท้อนคิดร่วมกันตำมเวลำที่กำหนด

๕๓

10. กิจกรรม ปันน้ำใจ
เป็ น กิจกรรมที่กำหนดเพื่อแสดงให้ เห็ นถึง กำรให้ กำรเสี ยสละของส่ ว นตัว เพื่อเพื่อนร่ว มงำน
หรือสิ่งที่เป็น ประโยชน์แก่ผู้อื่น โดยไม่หวังผลตอบแทน เป็นกำรฝึกฝนตนเองเพื่อลดอัตตำตนเอง
ตัวอย่ำงเช่น กำรเรี่ยไรเงินเพื่อช่วยเหลือครอบครัวเด็กที่ประสบภัยต่ำง ๆ กำรแสดงควำมยินดีกับ
เพื่อนร่วมงำนในโอกำสต่ำง ๆ กำรร่วมไว้อำลัยกับครอบครัวบุคลำกร เป็นต้น ซึ่ง หน่วยตรวจสอบ
ภำยใน รับผิดชอบในกำรกำกับ ติดตำม ประเมินผล นำเสนอข้อมูลเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้สะท้อนคิด
ร่วมกันตำมเวลำที่กำหนด

๕๔

11. กิจกรรม อำสำสร้ำงสรรค์
เป็นกิจกรรมที่กำหนดเพื่อแสดงให้เห็นถึงกำรให้ กำรเสียสละ ทำกิจกรรมเพื่อสำธำรณะประโยชน์
หรือสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่น โดยไม่หวังผลตอบแทน และกำรอุทิศตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม กำรใช้
และกำรรักษำสิ่งของที่เป็นของส่วนรวมอีกด้วยบำเพ็ญสำธำรณะประโยชน์ ปลูกต้นไม้ ทำควำมสะอำด
ปรับปรุงซ่อมแซม ตัวอย่ำงเช่น กิจกรรม เรำทำดีด้วยหัวใจถวำยในหลวงรัชกำลที่ ๑๐ เรำทำดีด้วย
หัวใจถวำยสมเด็จพระนำงเจ้ำสุทิดำ พัชรสุธำพิลำลักษณ์ พระบรมรำชินี กิจกรรมจิตอำสำสร้ำ งสนำม
ให้โรงเรียน เป็นต้น ซึ่งกลุ่มอำนวยกำร รับผิดชอบในกำรประชำสัมพันธ์ กำกับ ติดตำม ประเมินผล
นำเสนอข้อมูลเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้สะท้อนคิดร่วมกันตำมเวลำที่กำหนด

๕๕

๕๖

๕๗

ภาคผนวก

๕๘

ภำคผนวก ก
คำสั่งสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุพรรณบุรี เขต ๑ ที่ ๕๓ /๒๕๖๒
ลว ๑ มีนำคม ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินกิจกรรมตำมโครงกำรสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำ(องค์กรคุณธรรม)ต้นแบบ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุพรรณบุรี เขต ๑

๕๙

๖๐

๖๑

๖๒

๖๓

ภำคผนวก ข
รำยละเอียดกิจกรรมประชุมชี้แจงโครงกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำคุณธรรม
(องค์กรคุณธรรม) ต้นแบบ” วันที่ ๒๕ ตุลำคม ๒๕๖๑
ณ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุพรรณบุรี เขต ๑

๖๔

๖๕

ภำคผนวก ค
รำยละเอียดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติกำร “เสริมสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และพัฒนำคุณลักษณะ
ของบุคลำกรสู่กำรเป็นสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำคุณธรรม (องค์กรคุณธรรม) ต้นแบบ”
โครงกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำคุณธรรม (องค์กรคุณธรรม) ต้นแบบ”
วันที่ 8, ๑๐-๑๒ มีนำคม 2562

๖๖

๖๗

๖๘

๖๙

๗๐

ภำคผนวก ง
ใบงำนที่ ๓ บัญชีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ และพฤติกรรมที่พึงประสงค์

๗๑

๗๒

๗๓

ภำคผนวก จ
ใบงำนที่ ๕ กิจกรรมส่งเสริมควำมดี
ใบงำนที่ 5 กิจกรรมส่งเสริมควำมดี
กลุ่ม นิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ
คำชี้แจง ให้นำแนวปฏิบัติ “จำกใบงำนที่ 3 และใบงำนที่ 4 มำกำหนดกิจกรรมส่งเสริมควำมดี
1.ชื่อกิจกรรม ชัดเจน เข้ำใจง่ำย
ชื่อกิจกรรม : รวมพลัง 5 ส.
สะท้อนพฤติกรรมที่พึงประสงค์
2.พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ (ปัญหำ)
ปัญหำ :
โต๊ะทำงำนและบริเวณห้องนิเทศฯ ไม่เป็นระเบียบ
เรียบร้อย
3.สำเหตุ
สำเหตุของปัญหำ (อำจมีมำกกว่ำ 1 สำเหตุ)
1.เอกสำรเยอะ
2.ภำระงำนมำก ไม่มีเวลำจัดระเบียบเอกสำร
4.วัตถุประสงค์ หมำยถึง สิ่งที่ต้องกำรให้ วัตถุประสงค์
เกิดขึ้นเมื่อสิ้นสุดกิจกรรม สอดคล้องกับ 1.เพื่อจัดระเบียบโต๊ะทำงำนและบริเวณห้องนิเทศฯ
พฤติกรรมที่พึงประสงค์
2.เพื่อให้บุคลำกรมีวินัย ในกำรปฏิบัติงำน (สร้ำงวินัยใน
กำรทำงำน)
5.เป้ำหมำย โดยระบุเป้ำหมำยเชิง
เป้ำหมำย
ปริมำณและคุณภำพ
(1) เชิงปริมำณ...................................................
1) เชิงปริมำณระบุกลุ่มบุคคลและ
จำนวน..15..คน
จำนวนที่เกิดกำรเปลี่ยนพฤติกรรมที่พึง
(2) เชิงคุณภำพ
ประสงค์
ศึกษำนิเทศก์ทุกคนจัดโต๊ะทำงำนให้เป็น
2) เชิงคุณภำพระบุพฤติกรรมที่พึง
ระเบียบ เรียบร้อย สะอำด น่ำอยู่ น่ำดู
ประสงค์ที่ต้องกำรให้เกิดขึ้น
6.วิธีดำเนินกำร หมำยถึง กิจกรรมหรือ วิธีดำเนินงำน เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์
ขั้นตอนกำรดำเนินงำน เครื่องมือ วัสดุ 1.สร้ำงควำมตระหนักในกำรจัดกิจกรรม 5 ส.
อุปกรณ์ งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ
2.ให้ควำมรู้ /ซักซ้อมควำมเข้ำใจ ในกิจกรรม 5 ส.
เป็นต้น
3.แบ่งหน้ำที่รับผิดชอบ
(วิธีดำเนินงำนต้องสอดคล้องกับ
4.กำหนดระเบียบในกำรใช้ห้อง/กำรอยู่ร่วมกัน
วัตถุประสงค์)
5.กำหนดปฏิทินในกำรทำกิจกรรม 5 ส เดือนละ 1 ครั้ง
ตั้งแต่เริ่มกิจกรรมจนสิ้นสุดงำน
6.ปฏิบัติกิจกรรม 5 ส.ตำมที่กำหนด
7.ติดตำมและประเมินผล
8.ยกย่องเชิดชูเกียรติและเผยแพร่ผลงำน

๗๔
7.ผลที่คำดว่ำจะได้รับและบรรลุ
คุณธรรมหลักเรื่องที่ต้องกำร

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
1.ห้องทำงำนมีควำมเป็นระเบียบเรียบร้อย
2.เป็นต้นแบบในกำรจัดกิจกรรม 5 ส.
คุณธรรมหลัก ควำมมีวินัย
8.ประเมินผล จะช่วยให้ทรำบระดับ
กำรประเมินผล
ควำมสำเร็จของกำรเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น 1. พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปในทำงที่ดีขึ้น (ตัวชี้วัด)
โดยพิจำรณำจำกบัญชีที่ 1และบัญชีที่ 2
- ร้อยละ100 ของ ศน. จัดโต๊ะได้อย่ำงเรียบร้อย
- ร้อยละ100 ของ ศน. ปฏิบัติกิจกรรม 5 ส. ตำม
ปฏิทินที่กำหนด
2. วิธีกำรประเมิน (กำรสังเกต กำรสัมภำษณ์)
- สังเกต
3. ระยะเวลำในกำรประเมิน
15-30 กันยำยน ของทุกปี

๗๕
พัฒนำองค์กรคุณธรรม
ใบงำนที่ 5 กิจกรรมส่งเสริมควำมดี
กลุ่ม นโยบำยและแผน และหน่วยตรวจสอบภำยใน
คำชี้แจง ให้นำแนวปฏิบัติ “จำกใบงำนที่ 3 และใบงำนที่ 4 มำกำหนดกิจกรรมส่งเสริมควำมดี
1.ชื่อกิจกรรม ชัดเจน เข้ำใจง่ำย
สะท้อนพฤติกรรมที่พึงประสงค์
2.พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ (ปัญหำ)

ชื่อกิจกรรม รักษ์โลก

ปัญหำ บุคลำกรไม่ปฏิบัติตำมมำตรกำรประหยัด
พลังงำนของเขต
3.สำเหตุ
สำเหตุของปัญหำ (อำจมีมำกกว่ำ 1 สำเหตุ)
1.แต่ละคนคิดว่ำไม่ใช่เรื่องหรือหน้ำที่ของตนเอง
2.แต่ละคนไม่คำนึงถึงค่ำใช้จ่ำยหรืองบประมำณที่ต้อง
เสียไป
4.วัตถุประสงค์ หมำยถึง สิ่งที่ต้องกำรให้ วัตถุประสงค์
เกิดขึ้นเมื่อสิ้นสุดกิจกรรม สอดคล้องกับ ทุกคนปฏิบัติตำมมำตรกำรประหยัดพลังงำนของเขต
พฤติกรรมที่พึงประสงค์
5.เป้ำหมำย โดยระบุเป้ำหมำยเชิง
เป้ำหมำย
ปริมำณและคุณภำพ
(1)เชิงปริมำณ.............................................
1) เชิงปริมำณระบุกลุ่มบุคคลและ
จำนวน 9 คน
จำนวนที่เกิดกำรเปลี่ยนพฤติกรรมที่พึง
(2)เชิงคุณภำพ
ประสงค์
บุคลำกรมีจิตสำนึก และให้ควำมร่วมมือช่วยกัน
2) เชิงคุณภำพระบุพฤติกรรมที่พึง
ประหยัดพลังงำน
ประสงค์ที่ต้องกำรให้เกิดขึ้น
6.วิธีดำเนินกำร หมำยถึง กิจกรรมหรือ วิธีดำเนินงำน เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์
ขั้นตอนกำรดำเนินงำน เครื่องมือ วัสดุ 1. ประชุมวิเครำะห์สภำพปัญหำร่วมกัน
อุปกรณ์ งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ
2. สรุปปัญหำที่เกิดขึ้น
เป็นต้น
3. ร่วมกันหำแนวทำงแก้ไข
(วิธีดำเนินงำนต้องสอดคล้องกับ
4. กำหนดแนวทำงปฏิบัติดังนี้
วัตถุประสงค์)
- ปิดหน้ำจอคอมพิวเตอร์ทุกครั้งที่ไม่ใช้งำน
ตั้งแต่เริ่มกิจกรรมจนสิ้นสุดงำน
- ไม่เปิดพัดลมทิ้งไว้
- ปิดสวิตช์ถอดปลั๊กไฟหลังเลิกงำน
- กระติกน้ำร้อนเสียบปลั๊กเช้ำ 1 ชั่วโมงบ่ำย 1 ชั่วโมง
- เครื่องปริ้นเตอร์ปิดและถอดปลั๊กหลังเลิกงำนทุกวัน
- เครื่องปรับอำกำศเปิด 10.00 น. ปิด 16.00 น.
- ปิดหน้ำต่ำงทุกบำนขณะเปิดเครื่องปรับอำกำศ

๗๖
7.ผลที่คำดว่ำจะได้รับและบรรลุ
คุณธรรมหลักเรื่องที่ต้องกำร

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
ทุกคนในกลุ่มปฏิบัติตำมมำตรกำรประหยัดพลังงำน
ของกลุ่ม
คุณธรรมหลัก จิตอำสำ
8.ประเมินผล จะช่วยให้ทรำบระดับ
กำรประเมินผล
ควำมสำเร็จของกำรเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น
1) พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปในทำงที่ดีขึ้น
โดยพิจำรณำจำกบัญชีที่ 1และบัญชีที่ 2
(ตัวชี้วัด)
- ทุกคนปฏิบัติตำมมำตรกำร
- ค่ำไฟฟ้ำลดลง
2) วิธีกำรประเมิน (กำรสังเกต กำร
สัมภำษณ์)
สังเกต,สัมภำษณ์
3) ระยะเวลำในกำรประเมิน
1 เดือน

๗๗
พัฒนำองค์กรคุณธรรม
ใบงำนที่ 5 กิจกรรมส่งเสริมควำมดี
กลุ่ม ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ
คำชี้แจง ให้นำแนวปฏิบัติ “จำกใบงำนที่ 3 และใบงำนที่ 4 มำกำหนดกิจกรรมส่งเสริมควำมดี
1.ชื่อกิจกรรม ชัดเจน เข้ำใจง่ำย
สะท้อนพฤติกรรมที่พึงประสงค์
2.พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ (ปัญหำ)
3.สำเหตุ

ชื่อกิจกรรม ส่งเสริม สดใส พร้อมใจ ตรงเวลำ

6.วิธีดำเนินกำร หมำยถึง กิจกรรมหรือ
ขั้นตอนกำรดำเนินงำน เครื่องมือ วัสดุ
อุปกรณ์ งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ
เป็นต้น
(วิธีดำเนินงำนต้องสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์)
ตั้งแต่เริ่มกิจกรรมจนสิ้นสุดงำน
7.ผลที่คำดว่ำจะได้รับและบรรลุ
คุณธรรมหลักเรื่องที่ต้องกำร

วิธีดำเนินงำน เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์

ปัญหำ มำปฏิบัติงำนไม่เป็นไปตำมระเบียบ
สำเหตุของปัญหำ (อำจมีมำกกว่ำ 1 สำเหตุ)
1.มีภำระหน้ำที่ในครอบครัว
4.วัตถุประสงค์ หมำยถึง สิ่งที่ต้องกำรให้ วัตถุประสงค์
เกิดขึ้นเมื่อสิ้นสุดกิจกรรม สอดคล้องกับ 1.มำปฏิบัติงำนตรงเวลำตำมระเบียบ
พฤติกรรมที่พึงประสงค์
5.เป้ำหมำย โดยระบุเป้ำหมำยเชิง
เป้ำหมำย
ปริมำณและคุณภำพ
(1) เชิงปริมำณ บุคลำกรกลุ่มส่งเสริม จำนวน 9
1) เชิงปริมำณระบุกลุ่มบุคคลและ
คน
จำนวนที่เกิดกำรเปลี่ยนพฤติกรรมที่พึง
(2) เชิงคุณภำพ
ประสงค์
บุคลำกรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ ทุกคน
2) เชิงคุณภำพระบุพฤติกรรมที่พึง
มำปฏิบัติงำนตรงตำมเวลำรำชกำร
ประสงค์ที่ต้องกำรให้เกิดขึ้น

1.ประชุมชี้แจง ทำข้อตกลงของกลุ่ม
2. จัดทำบัญชีลงเวลำมำและกลับ
3. ประเมินผลรำยสัปดำห์
4. รำยงำนผลผู้บังคับบัญชำระดับต้น
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
บุคลำกรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ มำ
ปฏิบัติงำนตรงตำมระเบียบ ทุกคน 9 คน
คุณธรรมหลัก ควำมมีวินัย

๗๘
8.ประเมินผล จะช่วยให้ทรำบระดับ
กำรประเมินผล
ควำมสำเร็จของกำรเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น 1. พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปในทำงที่ดีขึ้น (ตัวชี้วัด)
โดยพิจำรณำจำกบัญชีที่ 1และบัญชีที่ 2 - บุคลำกรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ ทุกคนมำ
ปฏิบัติงำนตรงตำมระเบียบ
2. วิธีกำรประเมิน (กำรสังเกต กำรสัมภำษณ์)
- ประเมินจำกบัญชีลงเวลำปฏิบัติรำชกำร
3. ระยะเวลำในกำรประเมิน
- ประเมินเป็นรำยสัปดำห์ (ทุกวันศุกร์) จำนวน 1
เดือน

๗๙
พัฒนำองค์กรคุณธรรม
ใบงำนที่ 5 กิจกรรมส่งเสริมควำมดี
กลุ่ม อำนวยกำร
คำชี้แจง ให้นำแนวปฏิบัติ “จำกใบงำนที่ 3 และใบงำนที่ 4 มำกำหนดกิจกรรมส่งเสริมควำมดี
1.ชื่อกิจกรรม ชัดเจน เข้ำใจง่ำย
สะท้อนพฤติกรรมที่พึงประสงค์
2.พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ (ปัญหำ)
3.สำเหตุ

ชื่อกิจกรรม อำนวยกำรก้ำวไกล มั่นใจ ตรงเวลำ

6.วิธีดำเนินกำร หมำยถึง กิจกรรมหรือ
ขั้นตอนกำรดำเนินงำน เครื่องมือ วัสดุ
อุปกรณ์ งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ
เป็นต้น
(วิธีดำเนินงำนต้องสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์)
ตั้งแต่เริ่มกิจกรรมจนสิ้นสุดงำน

วิธีดำเนินงำน เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์
1.จัดประชุมบุคลำกรในกลุ่มอำนวยกำรเพื่อชี้แจง
วัตถุประสงค์และกำหนดแนวทำงกำรปฏิบัติร่วมกัน (20
มี.ค.62)
2. จัดทำข้อตกลง MOU กำรปฏิบัติตำมแนวทำงที่
กำหนด
(25 มี.ค.62)
3. ติดตำมผลกำรปฏิบัติ โดยตรวจสอบจำกบัญชีลงเวลำ
ของกลุ่มอำนวยกำร (1-30 เม.ย. 62)
4. สรุปและรำยงำนผลกำรปฏิบัติ โดยกำรจัดประชุม
แจ้งให้แก่บุคลำกรในกลุ่มทุกคนทรำบ (5 พ.ค. 62)
5.กำหนดกิจกรรมสร้ำงขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติ
ได้ตำมวัตถุประสงค์

ปัญหำ มำทำงำนสำย / ไม่ตรงต่อเวลำ
สำเหตุของปัญหำ (อำจมีมำกกว่ำ 1 สำเหตุ)
1. มีอำชีพเสริม
2. มีภำรกิจส่วนตัว
4.วัตถุประสงค์ หมำยถึง สิ่งที่ต้องกำรให้ วัตถุประสงค์
เกิดขึ้นเมื่อสิ้นสุดกิจกรรม สอดคล้องกับ
เพื่อให้บุคลำกรกลุ่มอำนวยกำรมำปฏิบัติงำนตั้งแต่
พฤติกรรมที่พึงประสงค์
เวลำ 08.15 น.และกลับเวลำ 16.45 น.
5.เป้ำหมำย โดยระบุเป้ำหมำยเชิง
เป้ำหมำย
ปริมำณและคุณภำพ
(1)เชิงปริมำณ............บุคลำกรกลุ่มอำนวยกำร
1) เชิงปริมำณระบุกลุ่มบุคคลและ
จำนวน 16 คน
จำนวนที่เกิดกำรเปลี่ยนพฤติกรรมที่พึง
(2)เชิงคุณภำพ
ประสงค์
บุคลำกรกลุ่มอำนวยกำร มำปฏิบัติงำนตรงเวลำ
2) เชิงคุณภำพระบุพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ที่ต้องกำรให้เกิดขึ้น

๘๐
7.ผลที่คำดว่ำจะได้รับและบรรลุ
คุณธรรมหลักเรื่องที่ต้องกำร

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ บุคลำกรกลุ่มอำนวยกำรทุกคนมำ
ปฏิบัติงำนในเวลำ 08.15 น. – 16.45 น.
คุณธรรมหลัก วินัย
8.ประเมินผล จะช่วยให้ทรำบระดับ
กำรประเมินผล
ควำมสำเร็จของกำรเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น 1. พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปในทำงที่ดีขึ้น (ตัวชี้วัด)
โดยพิจำรณำจำกบัญชีที่ 1และบัญชีที่ 2
มำทำงำนตรงเวลำ
2. วิธีกำรประเมิน (กำรสังเกต กำรสัมภำษณ์)
ตรวจสอบจำกบัญชีลงเวลำของกลุ่มอำนวยกำร
3. ระยะเวลำในกำรประเมิน
ทุก 1 เดือน

๘๑
พัฒนำองค์กรคุณธรรม
ใบงำนที่ 5 กิจกรรมส่งเสริมควำมดี
กลุ่ม บริหำรกำรเงินและสินทรัพย์
คำชี้แจง ให้นำแนวปฏิบัติ “จำกใบงำนที่ 3 และใบงำนที่ 4 มำกำหนดกิจกรรมส่งเสริมควำมดี
1.ชื่อกิจกรรม ชัดเจน เข้ำใจง่ำย
สะท้อนพฤติกรรมที่พึงประสงค์
2.พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ (ปัญหำ)
3.สำเหตุ

ชื่อกิจกรรม..มำทำงำนให้ตรงเวลำ

6.วิธีดำเนินกำร หมำยถึง กิจกรรมหรือ
ขั้นตอนกำรดำเนินงำน เครื่องมือ วัสดุ
อุปกรณ์ งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ
เป็นต้น
(วิธีดำเนินงำนต้องสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์)
ตั้งแต่เริ่มกิจกรรมจนสิ้นสุดงำน

วิธีดำเนินงำน เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์
1.สร้ำงข้อตกลงแนวปฏิบัติกับเจ้ำหน้ำที่กลุ่มบริหำร
กำรเงินและสินทรัพย์
2.ให้ ผอ.กลุ่มเป็นต้นแบบให้รอง ผอ.เขต เป็นผู้กำกับ
ดูแล
3.สรุปรำยงำนผล

7.ผลที่คำดว่ำจะได้รับและบรรลุ
คุณธรรมหลักเรื่องที่ต้องกำร

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
เจ้ำหน้ำที่กลุ่มบริหำรกำรเงินและสินทรัพย์มำทำงำน
ทันเวลำรำชกำร
คุณธรรมหลัก ควำมรับผิดชอบ

ปัญหำ มำทำงำนสำย/ไม่ตรงเวลำ
สำเหตุของปัญหำ (อำจมีมำกกว่ำ 1 สำเหตุ)
1.ตื่นสำย
2.แวะทำธุระก่อนเข้ำทำงำน
3.ลงเวลำปฏิบัติงำนแล้วไปที่อื่น
4.วัตถุประสงค์ หมำยถึง สิ่งที่ต้องกำรให้ วัตถุประสงค์
เกิดขึ้นเมื่อสิ้นสุดกิจกรรม สอดคล้องกับ เพื่อให้เจ้ำหน้ำที่กลุ่มบริหำรกำรเงินและสินทรัพย์มำ
พฤติกรรมที่พึงประสงค์
ทำงำนให้ตรงเวลำอย่ำงสม่ำเสมอ
5.เป้ำหมำย โดยระบุเป้ำหมำยเชิง
เป้ำหมำย
ปริมำณและคุณภำพ
1) เชิงปริมำณบุคลำกรกลุ่มบริหำรกำรเงิน
1) เชิงปริมำณระบุกลุ่มบุคคลและ
และสินทรัพย์
จำนวนที่เกิดกำรเปลี่ยนพฤติกรรมที่พึง
จำนวน 10 คน
ประสงค์
2) เชิงคุณภำพ เจ้ำหน้ำที่กลุ่มบริหำร
2) เชิงคุณภำพระบุพฤติกรรมที่พึง
กำรเงินและสินทรัพย์มำทำงำนให้ตรง
ประสงค์ที่ต้องกำรให้เกิดขึ้น
เวลำอย่ำงสม่ำเสมอ

๘๒
8.ประเมินผล จะช่วยให้ทรำบระดับ
กำรประเมินผล
ควำมสำเร็จของกำรเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น 1. พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปในทำงที่ดีขึ้น (ตัวชี้วัด)
โดยพิจำรณำจำกบัญชีที่ 1และบัญชีที่ 2
เจ้ำหน้ำที่กลุ่มบริหำรกำรเงินและสินทรัพย์มำ
ทำงำนให้ตรงเวลำรำชกำรทุกคน
2. วิธีกำรประเมิน (กำรสังเกต กำรสัมภำษณ์)
กำรสังเกต
3. ระยะเวลำในกำรประเมิน
15 มีนำคม 62 – 15 เมษำยน 62

๘๓
พัฒนำองค์กรคุณธรรม
ใบงำนที่ 5 กิจกรรมส่งเสริมควำมดี
กลุ่ม บริหำรงำนบุคคล/ศูนย์/กฎหมำย/พัฒนำบุคลำกร
คำชี้แจง ให้นำแนวปฏิบัติ “จำกใบงำนที่ 3 และใบงำนที่ 4 มำกำหนดกิจกรรมส่งเสริมควำมดี
1.ชื่อกิจกรรม ชัดเจน เข้ำใจง่ำย
สะท้อนพฤติกรรมที่พึงประสงค์
2.พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ (ปัญหำ)
3.สำเหตุ

ชื่อกิจกรรม รวมใจ MEETING

6.วิธีดำเนินกำร หมำยถึง กิจกรรมหรือ
ขั้นตอนกำรดำเนินงำน เครื่องมือ วัสดุ
อุปกรณ์ งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ
เป็นต้น
(วิธีดำเนินงำนต้องสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์)
ตั้งแต่เริ่มกิจกรรมจนสิ้นสุดงำน
7.ผลที่คำดว่ำจะได้รับและบรรลุ
คุณธรรมหลักเรื่องที่ต้องกำร

วิธีดำเนินงำน เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์
1.จัดทำตำรำงกำรประชุมปิดประกำศไว้ที่บอร์ด
2.แจ้งในระบบ i-office ส่วนตัว
๓.มอบหมำยธุรกำรแจ้งบุคลำกรที่เกี่ยวข้องด้วยวำจำ
๔.ทำควำมเข้ำใจกับผู้มำติดต่อรำชกำร
๕.ให้บุคลำกรให้ควำมสำคัญกับกำรเข้ำประชุม

ปัญหำ เข้ำประชุมไม่ตรงเวลำ
สำเหตุของปัญหำ (อำจมีมำกกว่ำ 1 สำเหตุ)
1. มีงำนเร่งด่วน
2. มีผู้มำติดต่อรำชกำร
๓. เดินเข้ำประชุมช้ำ (เพรำะคุยกัน)
4.วัตถุประสงค์ หมำยถึง สิ่งที่ต้องกำรให้ วัตถุประสงค์
เกิดขึ้นเมื่อสิ้นสุดกิจกรรม สอดคล้องกับ บุคลำกรเข้ำประชุมตรงเวลำ
พฤติกรรมที่พึงประสงค์
5.เป้ำหมำย โดยระบุเป้ำหมำยเชิง
เป้ำหมำย
ปริมำณและคุณภำพ
1) เชิงปริมำณ บุคลำกรในกลุ่มงำน จำนวน 12 คน
1) เชิงปริมำณระบุกลุ่มบุคคลและ
2) เชิงคุณภำพ บุคลำกรเข้ำประชุมตรงเวลำ 100
จำนวนที่เกิดกำรเปลี่ยนพฤติกรรมที่พึง %
ประสงค์
2) เชิงคุณภำพระบุพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ที่ต้องกำรให้เกิดขึ้น

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
บุคลำกรในกลุ่มทรำบข้อมูลทั่วถึงและเข้ำ
ประชุมตรงตำรำงกำหนดเวลำ
คุณธรรมหลัก ควำมมีวินัย

๘๔
8.ประเมินผล จะช่วยให้ทรำบระดับ
กำรประเมินผล
ควำมสำเร็จของกำรเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น 1.พฤติกรรมทีเ่ ปลี่ยนแปลงไปในทำงที่ดีขึ้น (ตัวชี้วัด)
โดยพิจำรณำจำกบัญชีที่ 1และบัญชีที่ 2 - บุคลำกรในกลุม่ ทรำบข้อมูลทั่วถึงและเข้ำประชุมตรง
ตำมเวลำ
2.วิธีกำรประเมิน (กำรสังเกต กำรสัมภำษณ์)
- มีแบบติดตำมกำรเข้ำประชุม
3.ระยะเวลำในกำรประเมิน
- รอบ/เดือน

