รายงานโครงการพัฒนาองคกรคุณธรรม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ปงบประมาณ พ.ศ.2565

บทสรุปโครงการ

พัฒนาองคกรคุณธรรม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ปงบประมาณ พ.ศ.2565
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรังไดกำหนดวิสัยทัศน (Vision) สงเสริม สนับสนุน บูรณาการหนวยงาน
ทางการศึกษา เพื่อการจัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภทสูมาตรฐานชาติ สอดคลองกับแผนพัฒนาการศึกษา
จั งหวั ด ตรั ง พ.ศ.2563-2565 ที่ ก ำหนดวิ สั ย ทั ศ น ไว ว า ตรั งเมื อ งแห ง คุ ณ ภาพการศึ ก ษา มุ ง สู ก ารพั ฒ นา
อย างยั่ งยื น ภายใต แผนแม บ ทส งเสริ มคุ ณ ธรรมแหงชาติ (พ.ศ.2559-2564) ในการขับ เคลื่ อนการส งเสริ ม
คุณ ธรรมจริยธรรมทั้ งทางวัต ถุและจิ ตใจควบคู กันไปเพื่ อให คุณ ธรรมนำการพั ฒ นา สำนั กงานศึ กษาธิการ
จังหวัดตรังจึงเห็นความสำคัญในการขับเคลื่อนองคกรคุณธรรมในที่ทำงาน สรางสังคมคุณธรรมเพื่อใหมีคนดีใน
ที่ ท ำงาน เป น เพื่ อนร ว มงานที่ พึ่ งพาได แ ละมี ความสุ ข ในการทำงาน อั น จะส งผลให เกิ ด ประสิ ท ธิ ผ ล และ
ประสิทธิภาพในการทำงาน มีผลการดำเนินโครงการ ดังนี้
วัตถุประสงค
1. เพื่อจัดทำแผนสงเสริมคุณธรรมอยางมีสวนรวมของบุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง
ที่สอดคลองกับคุณธรรมเปาหมายที่กำหนด
2. เพื่อสงเสริมพฤติกรรมคุณธรรมเปาหมายของบุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง
3. เพื่อสรางองคความรูและเครือขายสงเสริมคุณธรรมกับองคกรตาง ๆ
กลุมเปาหมายในการดำเนินโครงการ
บุคลากรรอยละ 100 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1. รอยละ 80 ของบุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรังเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ตามคุณธรรมเปาหมายทีร่ วมกำหนด
2. รอยละ 80 ของผูรับบริการมีความพึงพอใจในบริการทางการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดตรัง ระดับมาก
ระยะเวลาดำเนินโครงการ
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2565
งบประมาณ
จากงบ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง
จำนวน 12,000 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันบาทถวน)

1

กิจกรรมที่ดำเนินการในโครงการพัฒนาองคกรคุณธรรม
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ปงบประมาณ พ.ศ.2565

กิจกรรม 3 มิติ
บมเพาะคุณธรรม
ยกยองเชิดชูคนดีในที่ทำงาน

ประชุมเชิงปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรมเปาหมาย
ของบุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง
ประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารจัดทำแผนสงเสริมคุณธรรม
อยางมีสวนรวมของบุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง

ผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาองคกรคุณธรรม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง
ระดับที่ 1 องคกรสงเสริมคุณธรรม การประเมินกระบวนการพัฒนาองคกร
1) องคกรมีการประกาศเจตนารมณรวมกันที่จะขับเคลื่อนองคกรใหเปนองคกรคุณธรรม
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรังมีการประชุมเชิงปฏิบัติการรวมกันเพื่อขับเคลื่อนใหสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดตรังเปนองคกรคุณธรรม ประชุมเพื่อสรางการรับรูการดำเนินงานโครงการพัฒนาองคกร
คุณธรรม ณ หองประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง โดยมีผูเขารวมประชุม 40 คน คิดเปนรอยละ 100
ของจำนวนบุคลากรทั้งหมด และแตงตั้งคณะกรรมการคำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรังที่ 13/2565
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาองคกรคุณธรรม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง

2) องคกรมีการกำหนดคุณธรรมเปาหมายและกำหนด “ปญหาที่อยากแก”และ“ความดีที่อยากทำ”
ที่สอดคลองกับคุณธรรม 4 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรังจัดประชุมกลุมงาน โดยแตละบุคคลและกลุมกำหนดคุณธรรม
เปาหมายและกำหนด “ปญหาที่อยากแก” และ “ความดีที่อยากทำ” ที่สอดคลองกับคุณธรรม 4 ประการ
พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา

3) องคกรมีการจัดทำแผนสงเสริมคุณธรรมอยางมีสวนรวมของบุคลากรในองคกรที่สอดคลอง
กับคุณธรรมเปาหมายที่กำหนด
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรังจัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนสงเสริมคุณธรรมอยางมี
สวนรวมของบุคลากรในองคกรที่สอดคลองกับคุณธรรมเปาหมายที่กำหนด ไดแก มีวินัย รับผิดชอบ จิตอาสา
และประชุมเชิงปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรมเปาหมายของบุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง
เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565

ระดับที่ 2 องคกรคุณธรรม การประเมินกระบวนการและการดำเนินงานตามแผน
4) องคกรมีผลสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมตามแผนสงเสริมคุณธรรมที่กำหนดไว
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรังดำเนินงานตามแผนสงเสริมคุณธรรม ประจำปงบประมาณ
พ.ศ.2565 ที่กำหนดไว จนมีผลสำเร็จ ดังนี้
แผนสงเสริมคุณธรรม ปงบประมาณ พ.ศ.2565
ผลสำเร็จของการดำเนินงาน
ประกาศเจตนารมณขับเคลื่อนสำนักงาน บุคลากรรอยละ 100 เขารวมประกาศเจตนารมณ
ขับเคลื่อนสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรังใหเปน
ศึกษาธิการจังหวัดตรังใหเปนองคกร
องคกรคุณธรรม
คุณธรรม
กำหนดคุณธรรมเปาหมายและกำหนด - บุคลากรรอยละ 100 รวมกำหนดคุณธรรมเปาหมาย
และกำหนด“ปญหาที่อยากแก”และ“ความดี
“ปญหาที่อยากแก” และ “ความดี
ที่อยากทำ” เปนรายบุคคลและกลุมงาน
ที่อยากทำ”
- สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรังไดคุณธรรมอัตลักษณ
“มีวินัย รับผิดชอบ จิตอาสา”
บุคลากรรอยละ 95 (38 คน จากทั้งหมด 40 คน)
จัดทำแผนสงเสริมคุณธรรม
เขารวมจัดทำแผนสงเสริมคุณธรรม ปงบประมาณ
ปงบประมาณ พ.ศ.2565
พ.ศ.2565
จัดกิจกรรมยกยองเชิดชูคนดีในที่ทำงาน - สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง มีการยกยองเชิดชู
คนดีในที่ทำงานเดือนละ 1 ครั้ง โดยมติของกลุมงาน
- สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง มีการยกยองเชิดชู
กลุมงานคุณธรรมยอดเยี่ยม เดือนละ 1 ครั้ง โดยมติ
ของคณะบริหารสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ซึ่ง
ประกอบดวย ศึกษาธิการจังหวัดตรัง รองศึกษาธิการ
จังหวัดตรัง ผูอำนวยการกลุม
บุคลากรรอยละ 100 เขารวมกิจกรรม 3 มิติ
กิจกรรม 3 มิติ บมเพาะคุณธรรม
บมเพาะคุณธรรม ไดแก
- กิจกรรมจิตอาสา
 กิจกรรมจิตอาสา
- กิจกรรมพอเพียงสายใยคุณธรรม
- บุคลากรทุกกลุมงานรวมทำกิจกรรมจิตอาสา
- กิจกรรมแตงกายผาไทย
กับโรงเรียนเอกชนในจังหวัดตรัง
- กิจกรรม Big Cleaning Day เดือนละ 1 ครั้ง
 กิจกรรมพอเพียงสายใยคุณธรรม
- ลดชั่วโมงการใชไฟ แอร น้ำ ปลั๊กไฟ

แผนสงเสริมคุณธรรม ปงบประมาณ พ.ศ.2565

ผลสำเร็จของการดำเนินงาน
 กิจกรรมแตงกายผาไทย ทุกวันอังคารและวันศุกร

กิจกรรมสรางองคความรูองคกร
คุณธรรม และเผยแพรและเปนแหลงเรียนรู
ถายทอดขยายผลไปสูองคกรอื่น ๆ ได
ประเมินพฤติกรรมและตัวชี้วัดองคกร
คุณธรรมโดยการมีสวนรวม

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรังจัดทำองคความรู
ดานการพัฒนาองคกรคุณธรรมเผยแพรบนเว็บไซต
https://www.tpeotrang.go.th/
บุคลากรทุกทานประเมินพฤติกรรมตนเองตามคุณธรรม
เปาหมาย “มีวินัย รับผิดชอบ จิตอาสา”
ผลมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ดีขึ้น รอยละ 100

5) องคกรมีการติดตามประเมินผลสำเร็จเพื่อทบทวน ปรับปรุงแผนสงเสริมคุณธรรมขององคกร
ใหมคี ุณภาพ และบรรลุคุณธรรมเปาหมายที่กำหนด
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรังจัดประชุมติดตามผลการดำเนินงานองคกรคุณธรรมระยะไตรมาส
ที่ 2 และ ไตรมาสที่ 4 เพื่อปรับกิจกรรมที่สงเสริมคุณธรรมใหมีคุณภาพและบรรลุคุณธรรมเปาหมายที่กำหนด
คือ มีวินัย รับผิดชอบ จิตอาสา ซึ่งกิจกรรมที่ปรับพัฒนาองคกรคุณธรรมของสำนักงาน ไดแก
กิจกรรมสงเสริมการมีวินัย ไดแก
- การลงเวลาไป-กลับ ราชการ ใหทนั เวลา
- การใหบริการผูรับบริการอยางเต็มใจและทั่วถึง
กิจกรรมสงเสริมความรับผิดชอบ ไดแก
- การประเมิน ITA
- การดำเนินโครงการภายใตกรอบเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติการ
กิจกรรมสงเสริมการมีจิตอาสา ไดแก
- กิจกรรมการเยี่ยมโรงเรียนในสถานการณโควิด-19
- กิจกรรมการนิเทศพัฒนาการอาน-เขียน รวมกับกาชาดจังหวัดตรัง
- กิจกรรมในโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงคใน
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถถบพิตร ผานระบบออนไลน
- กิจกรรมขับเคลื่อนการพัฒนาครูผูสอน โรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทสามัญ
ศึกษา เขารวมอบรมการใชโปรแกรมพัฒนาสมรรถนะครูผูสอนเพศวิถีศึกษาแบบออนไลน
- กิจกรรมขับเคลื่อน ตลาดนัดการเรียนรูออนไลน วังจันทรเกษม ของกระทรวง
ศึกษาธิการ

6) องคกรมีกระบวนการยกยองเชิดชู บุคลากรที่ทำความดีจนเปนแบบอยางได และหรือหนวยงาน
ที่มีโครงการดีเดนในการสงเสริมคุณธรรมเปาหมาย ตามแผนสงเสริมคุณธรรมที่กำหนดไว
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรังดำเนินการยกยองเชิดชูบุคลากรที่ทำความดีตามคุณธรรม
อัตลักษณ “มีวินัย รับผิดชอบ จิตอาสา” จนสามารถเปนแบบอยางได และยกยองกลุมงานที่มีโครงการดีเดน
ในการสงเสริมคุณธรรมเปาหมาย ตามแผนสงเสริมคุณธรรมที่กำหนดไว โดยการพิจารณาจากกลุมบริหารและ
เพื่อนรวมงานในสำนักงาน ซึ่งเผยแพรไวบนเว็บไซตของสำนักงาน https://www.tpeotrang.go.th/

ระดับที่ 3 องคกรคุณธรรมตนแบบ
7) องคกรมีผลสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมตามแผนสงเสริมคุณธรรมที่กำหนดไวเพิ่มมากขึ้น
และพฤติกรรมของคนในองคกรเกิดการเปลี่ยนแปลง
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรังมีผลสำเร็จ รอยละ 100 ของกิจกรรมการดำเนินงานตามแผน
สงเสริมคุณธรรมที่กำหนดไว โดยการประเมินความพึงพอใจตอการใหบริการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง
ประจำปงบประมาณ 2565 และบุคลากรทุกทานประเมินพฤติกรรมตนเองตามคุณธรรมเปาหมาย “มีวินัย
รับผิดชอบ จิตอาสา” พบวา มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ดีขึ้น รอยละ 100
8) องคกรมีการจัดทำกิจกรรมใน 3 มิติ ทีเ่ พิ่มเติมจากแผนสงเสริมคุณธรรมที่กำหนดไว ดังนี้
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรังจัดกิจกรรมใน 3 มิติ ที่เพิ่มเติมจากแผนสงเสริมคุณธรรม
ที่กำหนดไว ไดแก กิจกรรมจิตอาสา กิจกรรมพอเพียงสายใยคุณธรรม และกิจกรรมแตงกายผาไทย
บุคลากรรอยละ 100 เขารวมกิจกรรม 3 มิติ บมเพาะคุณธรรม ไดแก
 กิจกรรมจิตอาสา
- บุคลากรทุกกลุมงานรวมทำกิจกรรมจิตอาสากับโรงเรียนเอกชนในจังหวัดตรัง
- กิจกรรม Big Cleaning Day เดือนละ 1 ครัง้

 กิจกรรมพอเพียงสายใยคุณธรรม

- ลดชั่วโมงการใชไฟ แอร น้ำ ปลั๊กไฟ
- ใชกระดาษ 2 หนา

 กิจกรรมแตงกายผาไทย ทุกวันอังคารและวันศุกร

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรังมีแนวปฏิบัติใหบุคลากรทุกทานแตงกายผาไทยในวันอังคาร
และวันศุกร เพื่อเปนการอนุรักษวัฒนธรรมไทย และสรางความผูกพันในองคกร

9) องคกรมีองคความรูจากการดำเนินงานองคกรคุณธรรม เพื่อเผยแพรและสามารถเปนแหลง
เรียนรูถายทอดขยายผลไปสูองคกรอื่น ๆ ได
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรังจัดทำองคความรูดานการพัฒนาองคกรคุณธรรมเผยแพร
บนเว็บไซต https://www.tpeotrang.go.th/ และเผยแพรในการประชุมผูบริหารโรงเรียนเอกชนในจังหวัด
ตรัง เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2565 รวมทั้งการลงนามความรวมมือในการพัฒนาองคกรคุณธรรมระหวาง
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง กับ โรงเรียนเอกชนในระบบ จังหวัดตรัง

จากการดำเนินงานและกิจกรรมในโครงการพัฒนาองคกรคุณธรรม สงผลใหสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดตรังมีบุคลากรที่ทำงานอยางมีประสิทธิผลดวยความสุข เปนคนดีที่เปนแบบอยาง มีเพื่อนรวมงาน
ที่พึ่งพาได ทำใหเกิดประสิทธิภาพการทำงานขององคกร “WE TEAM”

รวมคิด รวมทำ รวมประสาน ทีม ศธจ.ตรัง

