เอกสารหมายเลข 1
โครงการที่ ...1.......................
โครงการ “องค์กรคุณธรรม”
สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ สพฐ. กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตัวชี้วัด ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา รับการพัฒนาความรู้และสมรรถนะผ่าน การปฏิบัติจริง
ได้และความช่วยเหลืออย่างต่อเนือ่ ง
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 สนองกลยุทธ์ สพฐ. :
กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตัวชี้วัดพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ในรูปแบบที่
หลากหลาย
ผู้รับผิดชอบ นางสาวศันธณีย์ โคตรวงศ์ และคณะ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
หลักการและเหตุผล
“คุณธรรม” คือ สภาพคุณงามความดีที่อยู่ในจิตใจของคน และนาสูก่ ารประพฤติปฏิบัติที่ถูกต้องดีงาม
เป็นคุณค่าและปัจจัยที่สาคัญของการสร้างความมั่นคงผาสุกของประเทศชาติและประชาชน สังคมใดผู้นาและ
ประชาชนมีคุณธรรม สังคมนั้นจะเข้มแข็ง ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน หากสังคมใดผู้นาและประชาชนขาดซึ่ง
คุณธรรมสังคมนั้นย่อม จะอ่อนแอและอาจถึงขั้นล่มสลายได้
การพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศให้มีความ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”ได้นั้น จะต้องไม่ตดิ กับดักของ
ความพอใจ กับตัวชี้วัดความเติบโตทางเศรษฐกิจ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และความสะดวกสบายทางวัตถุ
เท่านั้น หากแต่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายที่แท้จริงของการพัฒนา คือต้องการให้เกิด “สังคมสันติสุข ประชาชนอยู่เย็น
เป็นสุขร่วมกัน” หมายถึงประชาชนได้รับผลของการพัฒนาอย่างเป็นธรรมเป็นพลเมืองที่มีความสามารถและความดี
เป็นพลังขับเคลื่อนให้สังคมเจริญและน่าอยู่เกิดเป็นสังคมคุณธรรม ดังนั้นการพัฒนาทุกระดับจึงต้องให้ความสาคัญ
กับการพัฒนา “คน” เพราะคนเป็นทั้งเป้าหมายและพลังการขับเคลือ่ นการพัฒนาทุกด้าน การพัฒนาคนที่สมดุล
จะต้องให้คนมีทั้งคุณธรรมและความสามารถ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต 1 จึงได้จดั ทาโครงการองค์กรคุณธรรม
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมสู่การทาความดีขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม แสดงเจตนารมณ์และ
มุ่งมั่นที่จะส่งเสริมคุณธรรมในองค์กรและเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสังคมคุณธรรม โดยการบริหารจัดการองค์กร
เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล หรือการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ส่งเสริมสนับสนุนให้สมาชิกขององค์กรมีคณ
ุ ธรรม
เป็นฐานในการดาเนินชีวิตทั้งในที่ทางาน ครอบครัว ชุมชน รวมทั้งรณรงค์และสนับสนุนคุณธรรมให้กบั ประชาชน
ชุมชน สังคมที่เกี่ยวข้องกับองค์กร
วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ ให้บุคลากรในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต
1 ในการดาเนินงานองค์กรคุณธรรม
2.2 เพื่อส่งเสริมคุณธรรมให้เกิดขึน้ ในองค์กร แสดงเจตนารมณ์และมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมคุณธรรมในองค์กร
และเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสังคมคุณธรรม
2.3 เพื่อจัดทาคุณธรรมอัตลักษณ์ขององค์กร กาหนดคุณธรรมเป้าหมาย พฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวกของ
บุคลากรในองค์กร
2.4. รณรงค์และสนับสนุนบุคลากรในองค์กร ร่วมทาความดี ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากทา
งบประมาณ
งบประมาณจานวน 40,000 บาท งบประมาณจาก แผนปฏิบัติการประจาปี 2561
ผู้เรียน / บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ
บุคลากรที่ปฏิบัติงานในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต 1 จานวน 88 คน

กระบวนการนิเทศ/พัฒนา
1. อบรมเชิงปฏิบัติการประชุมปฏิบัติการองค์กรคุณธรรม เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ ให้บุคลากรใน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษเขต 1 ในการดาเนินงานเพื่อเป็นสานักงานองค์กรคุณธรรม
ส่งเสริมคุณธรรมให้เกิดขึ้นในองค์กร จัดทาคุณธรรมอัตลักษณ์ของสานักงานกาหนดคุณธรรมเป้าหมาย พฤติกรรม
บ่งชี้เชิงบวกของบุคลากรในองค์กร และบุคลากร ในองค์กร ร่วมทาความดีปญ
ั หาที่อยากแก้ ความดีที่อยากทา ซึ่ง
ดาเนินการอบรมเชิงปฏิบตั ิการในวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมเพชร
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ โดยวิทยากรได้ประสานกับวิทยากรจากศูนย์โรงเรียน
คุณธรรมมูลนิธิยุวสถิรคุณ
2. สร้างการรับรู้และยอมรับจากทุกภาคส่วนในองค์กร ร่วมแลกเปลี่ยน พิจารณาความเข้าใจคุณธรรม
และจริยธรรม อภิปราย วิเคราะห์คุณธรรมและจริยธรรมจากสื่อวีดทิ ัศน์
3. ร่วมกันระดมความคิด วิเคราะห์พฤติกรรมไม่พึงประสงค์ – สาเหตุ – พฤติกรรมพึงประสงค์ –
คุณธรรมหลัก
4. ร่วมกันอภิปราย แลกเปลีย่ น ระดมความคิด เพื่อจัดทาตารางคุณธรรมอัตลักษณ์ คุณธรรมเป้าหมาย
5. ร่วมกันหาคาตอบ กิจกรรมส่งเสริมความดี โดยแจ้งสิ่งที่ต้องการให้เกิดขึ้นเมื่อสิ้นสุดกิจกรรม
(สอดคล้องกับพฤติกรรมที่พึงประสงค์)
6.แปลงคุณธรรมหลักเป็น”นโยบายหรือแนวปฏิบตั ิ”
ผลที่ได้จากโครงการ
1. ผลที่เกิดกับบุคลากรอื่นๆ ในด้านความรู้ พฤติกรรม ประสิทธิภาพการทางาน ความพึงพอใจ
1.1 บุคลากรที่ปฏิบัติงานในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต 1 มี
ความรู้ความเข้าใจในการดาเนินงานองค์กรคุณธรรม ส่งเสริมคุณธรรมให้เกิดขึ้นในองค์กร แสดงเจตนารมณ์และ
มุ่งมั่นที่จะส่งเสริมคุณธรรมในองค์กรและเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสังคมคุณธรรม
1.2 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต ๑ มีคณ
ุ ธรรมอัตลักษณ์ขององค์กร
กาหนดคุณธรรมเป้าหมาย พฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวกของบุคลากรในองค์กร
2. คู่มือ เอกสาร นวัตกรรม รายงาน ที่ได้ คือ
2.1 วิสัยทัศน์ ( VISION) ขององค์กร “คุณธรรม คุณภาพ เป็นเลิศ”
คานิยามวิสัยทัศน์
คุณธรรม หมายถึง ผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นผูม้ คี ุณธรรม จริยธรรม
สถานศึกษา และ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็น“องค์กรคุณธรรม”
คุณภาพ หมายถึง ผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นผูม้ ีคุณภาพ
สถานศึกษา และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็น “องค์กรคุณภาพ”
เป็นเลิศ หมายถึง ผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา และสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามีคุณธรรมและคุณภาพเป็นเลิศในระดับชาติ
2.2 มีการกาหนดตารางคุณธรรมอัตลักษณ์ คุณธรรมเป้าหมาย ขององค์กรคือมีวินัย รับผิดชอบ
จิตอาสา
ปัญหาการดาเนินการ
การดาเนินงานต้องใช้เวลา และอาศัยความร่วมมือในการดาเนินการ
แนวทางการพัฒนาคุณภาพในปีต่อไป
1. ถอดบทเรียนความสาเร็จ (ผลสาเร็จ ไม่สาเร็จ ปัญหา อุปสรรค) แต่ละกลุ่มงาน ใช้กระบวนการ PLC
แลกเปลีย่ นข้อมูล กิจกรรมส่งเสริมความดี
2. กาหนดนโยบายของการบริหารงาน สร้างการมีส่วนร่วมของทุกคนและนิเทศติดตามให้กาลังใจ
3. ส่งเสริมคุณธรรมให้เกิดขึ้นในองค์กร แสดงเจตนารมณ์และมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมคุณธรรมในองค์กรและ
เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสังคมคุณธรรม

ภาพกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการองค์กรคุณธรรม ในวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
ณ ห้องประชุมเพชร สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

