
โครงการที ่...1....................... 
โครงการ  “องค์กรคุณธรรม”             
สอดคล้องกับ  ยุทธศาสตร์ สพฐ. กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ตัวช้ีวัด ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา รับการพัฒนาความรู้และสมรรถนะผ่าน    การปฏิบัติจริง
ได้และความช่วยเหลืออย่างต่อเนือ่ง 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 สนองกลยุทธ์ สพฐ. :  

      กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาคุณภาพครูและบคุลากรทางการศึกษา 
 ตัวช้ีวัดพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ในรูปแบบท่ี 
      หลากหลาย  

ผู้รับผิดชอบ  นางสาวศันธณีย์  โคตรวงศ์ และคณะ กลุ่มนเิทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

หลักการและเหตุผล  
 “คุณธรรม” คือ สภาพคณุงามความดีที่อยู่ในจิจใจของคน และน าสูก่ารประพฤตปิฏิบัติที่ถูกต้องดีงาม 

เป็นคุณค่าและปจัจัยที่ส าคัญของการสร้างความมั่นคงผาสุกของประเทศชาติและประชาชน สังคมใดผู้น าและ
ประชาชนมีคุณธรรม สังคมนั้นจะเข้มแข็ง ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขรว่มกัน หากสังคมใดผู้น าและประชาชนขาดซึ่ง
คุณธรรมสังคมนั้นย่อม จะอ่อนแอและอาจถึงขั้นล่มสลายได้ 

 การพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศให้มีความ “มั่นคง มั่งคัง่ ยั่งยืน”ได้นั้น จะต้องไม่ตดิกับดักของ
ความพอใจ กับตัวช้ีวัดความเตบิโตทางเศรษฐกิจ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และความสะดวกสบายทางวัตถุ
เท่านั้น หากแต่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายที่แท้จริงของการพัฒนา คือต้องการให้เกิด “สังคมสันตสิุข ประชาชนอยู่เย็น
เป็นสุขร่วมกัน” หมายถึงประชาชนได้รับผลของการพัฒนาอยา่งเปน็ธรรมเป็นพลเมืองที่มีความสามารถและความดี 
เป็นพลังขับเคลื่อนใหส้ังคมเจริญและน่าอยู่เกดิเป็นสังคมคณุธรรม ดงันั้นการพัฒนาทุกระดับจึงต้องใหค้วามส าคญั
กับการพัฒนา “คน” เพราะคนเปน็ท้ังเป้าหมายและพลังการขับเคลือ่นการพัฒนาทุกด้าน การพัฒนาคนท่ีสมดลุ
จะต้องให้คนมีทั้งคุณธรรมและความสามารถ 

 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต 1  จึงได้จดัท าโครงการองค์กรคุณธรรม 
เสรมิสร้างคุณธรรม จริยธรรมสู่การท าความดีขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสรมิคุณธรรม จริยธรรม แสดงเจตนารมณ์และ
มุ่งมั่นท่ีจะส่งเสรมิคุณธรรมในองคก์รและเป็นส่วนหน่ึงของการสร้างสังคมคณุธรรม โดยการบรหิารจดัการองค์กร
เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล หรือการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สง่เสริมสนับสนุนใหส้มาชิกขององค์กรมีคณุธรรม
เป็นฐานในการด าเนินชีวิตทั้งในที่ท างาน ครอบครัว ชุมชน รวมทั้งรณรงค์และสนับสนุนคณุธรรมให้กับประชาชน 
ชุมชน สังคมที่เกี่ยวข้องกับองค์กร 

วัตถุประสงค ์ 
2.1 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ ให้บุคลากรในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาศรสีะเกษ   เขต 

1 ในการด าเนินงานองค์กรคุณธรรม 
2.2 เพื่อส่งเสริมคณุธรรมให้เกดิขึน้ในองค์กร แสดงเจตนารมณ์และมุ่งมั่นท่ีจะส่งเสรมิคุณธรรมในองคก์ร

และเป็นส่วนหน่ึงของการสร้างสังคมคุณธรรม 
2.3 เพื่อจัดท าคุณธรรมอัตลักษณข์ององค์กร ก าหนดคุณธรรมเป้าหมาย พฤติกรรมบ่งช้ีเชิงบวกของ

บุคลากรในองค์กร 
2.4. รณรงค์และสนับสนุนบุคลากรในองค์กร ร่วมท าความดี ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากท า 

งบประมาณ   
 งบประมาณจ านวน  40,000 บาท งบประมาณจาก แผนปฏบิัติการประจ าปี 2561         

ผู้เรียน / บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ 
 บุคลากรที่ปฏิบัติงานในสังกัดส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศกึษาศรีสะเกษเขต 1 จ านวน 88 คน 

เอกสารหมายเลข 1 



กระบวนการนิเทศ/พัฒนา 

  1.   อบรมเชิงปฏิบัติการประชุมปฏิบัติการองค์กรคุณธรรม เพื่อสรา้งความรู้ความเข้าใจ ให้บุคลากรใน
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษเขต 1 ในการด าเนินงานเพื่อเป็นส านักงานองค์กรคุณธรรม 
ส่งเสริมคณุธรรมให้เกิดขึ้นในองคก์ร จัดท าคณุธรรมอัตลักษณ์ของส านักงานก าหนดคุณธรรมเป้าหมาย พฤติกรรม
บ่งช้ีเชิงบวกของบุคลากรในองค์กร และบุคลากร  ในองค์กร ร่วมท าความดีปญัหาที่อยากแก้ ความดทีี่อยากท า ซึ่ง
ด าเนินการอบรมเชิงปฏิบตัิการในวันท่ี  ๑๗  พฤศจิกายน  ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมเพชร 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑    โดยวิทยากรได้ประสานกับวิทยากรจากศูนย์โรงเรียน
คุณธรรมมลูนิธิยุวสถริคณุ  
  2. สรา้งการรับรู้และยอมรบัจากทุกภาคส่วนในองค์กร ร่วมแลกเปลี่ยน พิจารณาความเข้าใจคณุธรรม
และจริยธรรม อภิปราย วิเคราะหค์ุณธรรมและจรยิธรรมจากสื่อวีดทิัศน์  
  3.  ร่วมกันระดมความคิด วิเคราะหพ์ฤติกรรมไม่พึงประสงค์ – สาเหต ุ– พฤติกรรมพึงประสงค์ – 
คุณธรรมหลัก 
  4. ร่วมกันอภิปราย แลกเปลีย่น ระดมความคดิ เพื่อจัดท าตารางคณุธรรมอัตลักษณ์ คณุธรรมเป้าหมาย 
  5. ร่วมกันหาค าตอบ กิจกรรมส่งเสริมความดี โดยแจ้งสิ่งที่ต้องการให้เกิดขึ้นเมื่อสิ้นสดุกิจกรรม 
(สอดคล้องกับพฤติกรรมที่พึงประสงค์) 
 6.แปลงคุณธรรมหลักเป็น”นโยบายหรือแนวปฏิบตัิ” 

ผลที่ได้จากโครงการ 
 1. ผลที่เกดิกับบุคลากรอื่นๆ ในด้านความรู้ พฤติกรรม ประสิทธิภาพการท างาน  ความพึงพอใจ  
  1.1 บุคลากรที่ปฏิบัติงานในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต 1 มี
ความรู้ความเข้าใจในการด าเนินงานองค์กรคุณธรรม ส่งเสรมิคุณธรรมให้เกิดขึ้นในองค์กร แสดงเจตนารมณ์และ
มุ่งมั่นท่ีจะส่งเสรมิคุณธรรมในองคก์รและเป็นส่วนหน่ึงของการสร้างสังคมคณุธรรม 
  1.2 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต ๑ มคีณุธรรมอัตลักษณ์ขององค์กร 
ก าหนดคุณธรรมเป้าหมาย พฤติกรรมบ่งช้ีเชิงบวกของบุคลากรในองค์กร  
           2.  คู่มือ เอกสาร นวัตกรรม  รายงาน  ที่ได้ คือ 
      2.1 วิสัยทัศน์ ( VISION) ขององค์กร “คุณธรรม คุณภาพ เป็นเลิศ” 

ค านิยามวิสัยทัศน ์
คุณธรรม  หมายถึง ผู้เรียน  ครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นผูม้คีุณธรรม จรยิธรรม   
                         สถานศึกษา และ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเป็น“องค์กรคุณธรรม” 
คุณภาพ  หมายถึง  ผู้เรียน   ครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นผูม้ีคุณภาพ  
                         สถานศึกษา และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเป็น “องค์กรคุณภาพ” 
เป็นเลิศ   หมายถึง   ผู้เรียน   ครแูละบุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา และส านักงานเขต 
                          พื้นที่การศึกษามีคุณธรรมและคณุภาพเป็นเลิศในระดับชาต ิ

 2.2   มีการก าหนดตารางคุณธรรมอัตลักษณ ์ คุณธรรมเปา้หมาย ขององค์กรคือมีวินัย รับผิดชอบ     
                        จิตอาสา 
ปัญหาการด าเนินการ การด าเนินงานต้องใช้เวลา และอาศัยความร่วมมือในการด าเนินการ 
แนวทางการพัฒนาคุณภาพในปีต่อไป 
             1. ถอดบทเรียนความส าเร็จ (ผลส าเร็จ ไมส่ าเรจ็ ปัญหา อุปสรรค) แต่ละกลุ่มงาน ใช้กระบวนการ PLC 
แลกเปลีย่นข้อมูล กิจกรรมส่งเสรมิความดี  

 2. ก าหนดนโยบายของการบริหารงาน  สร้างการมีส่วนร่วมของทุกคนและนิเทศติดตามให้ก าลังใจ 
 3. ส่งเสริมคณุธรรมให้เกดิขึ้นในองค์กร แสดงเจตนารมณ์และมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมคณุธรรมในองค์กรและ
เป็นส่วนหน่ึงของการสร้างสังคมคณุธรรม 



     


