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บทสรุปโครงการ 
พัฒนาองคกรคุณธรรม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ปงบประมาณ พ.ศ.2565 

 

 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรังไดกำหนดวิสัยทัศน (Vision) สงเสริม สนับสนุน บูรณาการหนวยงาน

ทางการศึกษา เพ่ือการจัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภทสูมาตรฐานชาติ  สอดคลองกับแผนพัฒนาการศึกษา

จังหวัดตรัง พ.ศ.2563-2565 ท่ีกำหนดวิสัยทัศนไววา ตรังเมืองแหงคุณภาพการศึกษา มุงสูการพัฒนา 

อยางยั่งยืน ภายใตแผนแมบทสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ (พ.ศ.2559-2564) ในการขับเคลื่อนการสงเสริม

คุณธรรมจริยธรรมท้ังทางวัตถุและจิตใจควบคูกันไปเพ่ือใหคุณธรรมนำการพัฒนา  สำนักงานศึกษาธิการ

จังหวัดตรังจึงเห็นความสำคัญในการขับเคลื่อนองคกรคุณธรรมในท่ีทำงาน สรางสังคมคุณธรรมเพ่ือใหมีคนดีใน

ท่ีทำงาน เปนเพ่ือนรวมงานท่ีพ่ึงพาไดและมีความสุขในการทำงาน อันจะสงผลใหเกิดประสิทธิผล และ

ประสิทธิภาพในการทำงาน มีผลการดำเนินโครงการ ดังนี้ 

 
วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือจัดทำแผนสงเสริมคุณธรรมอยางมีสวนรวมของบุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง 

ท่ีสอดคลองกับคุณธรรมเปาหมายท่ีกำหนด   

 2. เพ่ือสงเสริมพฤติกรรมคุณธรรมเปาหมายของบุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง  

 3. เพ่ือสรางองคความรูและเครือขายสงเสริมคุณธรรมกับองคกรตาง ๆ  

 

กลุมเปาหมายในการดำเนินโครงการ 
  บุคลากรรอยละ 100 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง  

 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ  
  1. รอยละ 80 ของบุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรังเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 

ตามคุณธรรมเปาหมายท่ีรวมกำหนด 

            2. รอยละ 80 ของผูรับบริการมีความพึงพอใจในบริการทางการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการ

จังหวัดตรัง ระดับมาก 

 

ระยะเวลาดำเนินโครงการ    
  วันท่ี  15  พฤศจิกายน  2564  ถึง วันท่ี  30  กันยายน  2565 

 

 งบประมาณ 
  จากงบ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง 

  จำนวน  12,000  บาท (หนึ่งหม่ืนสองพันบาทถวน) 

 



 

 

กิจกรรมที่ดำเนินการในโครงการพัฒนาองคกรคุณธรรม 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง  ปงบประมาณ พ.ศ.2565 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

กิจกรรม 3 มิติ 
บมเพาะคุณธรรม 

 

 

ยกยองเชิดชูคนดีในท่ีทำงาน 

ประชุมเชิงปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรมเปาหมาย 
ของบุคลากรในสำนักงานศกึษาธิการจังหวัดตรัง 

 

ประชุมเชิงปฏิบัตกิารจัดทำแผนสงเสริมคุณธรรม 
อยางมีสวนรวมของบุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง 



 

ผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาองคกรคุณธรรม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง 

 
ระดับท่ี 1 องคกรสงเสริมคุณธรรม การประเมินกระบวนการพัฒนาองคกร 

1) องคกรมีการประกาศเจตนารมณรวมกันท่ีจะขับเคล่ือนองคกรใหเปนองคกรคุณธรรม  

 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรังมีการประชุมเชิงปฏิบัติการรวมกันเพ่ือขับเคลื่อนใหสำนักงาน

ศึกษาธิการจังหวัดตรังเปนองคกรคุณธรรม ประชุมเพ่ือสรางการรับรูการดำเนินงานโครงการพัฒนาองคกร

คุณธรรม ณ หองประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง โดยมีผูเขารวมประชุม 40 คน คิดเปนรอยละ 100 

ของจำนวนบุคลากรท้ังหมด และแตงตั้งคณะกรรมการคำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรังท่ี 13/2565 

เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาองคกรคุณธรรม  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง 

     
 

 2) องคกรมีการกำหนดคุณธรรมเปาหมายและกำหนด “ปญหาท่ีอยากแก”และ“ความดีท่ีอยากทำ”

ท่ีสอดคลองกับคุณธรรม 4 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา 

  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรังจัดประชุมกลุมงาน โดยแตละบุคคลและกลุมกำหนดคุณธรรม

เปาหมายและกำหนด “ปญหาท่ีอยากแก” และ “ความดีท่ีอยากทำ” ท่ีสอดคลองกับคุณธรรม 4 ประการ 

พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา 

      

 
 



 

 
 

 

 
 

 3) องคกรมีการจัดทำแผนสงเสริมคุณธรรมอยางมีสวนรวมของบุคลากรในองคกรท่ีสอดคลอง 

กับคุณธรรมเปาหมายท่ีกำหนด 

  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรังจัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนสงเสริมคุณธรรมอยางมี

สวนรวมของบุคลากรในองคกรท่ีสอดคลองกับคุณธรรมเปาหมายท่ีกำหนด ไดแก  มีวินัย  รับผดิชอบ จิตอาสา  

และประชุมเชิงปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรมเปาหมายของบุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง  

เม่ือวันท่ี 20 เมษายน 2565 

        



 

 

ระดับท่ี 2  องคกรคุณธรรม การประเมินกระบวนการและการดำเนินงานตามแผน  

 4) องคกรมีผลสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมตามแผนสงเสริมคุณธรรมท่ีกำหนดไว  

   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรังดำเนินงานตามแผนสงเสริมคุณธรรม ประจำปงบประมาณ  

พ.ศ.2565 ท่ีกำหนดไว  จนมีผลสำเร็จ ดังนี้ 

แผนสงเสริมคุณธรรม ปงบประมาณ พ.ศ.2565 ผลสำเร็จของการดำเนินงาน 

ประกาศเจตนารมณขับเคลื่อนสำนักงาน

ศึกษาธิการจังหวัดตรังใหเปนองคกร

คุณธรรม 

บุคลากรรอยละ 100 เขารวมประกาศเจตนารมณ

ขับเคลื่อนสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรังใหเปน 

องคกรคุณธรรม 

กำหนดคุณธรรมเปาหมายและกำหนด 

“ปญหาท่ีอยากแก” และ “ความดี 

ท่ีอยากทำ” 

- บุคลากรรอยละ 100 รวมกำหนดคุณธรรมเปาหมาย

และกำหนด“ปญหาท่ีอยากแก”และ“ความดี 

ท่ีอยากทำ” เปนรายบุคคลและกลุมงาน  

- สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรังไดคุณธรรมอัตลักษณ 

“มีวินัย  รับผิดชอบ จิตอาสา” 

จัดทำแผนสงเสริมคุณธรรม 

ปงบประมาณ พ.ศ.2565 

บุคลากรรอยละ 95 (38 คน จากท้ังหมด 40 คน)  

เขารวมจัดทำแผนสงเสริมคุณธรรม ปงบประมาณ  

พ.ศ.2565 

จัดกิจกรรมยกยองเชิดชูคนดีในท่ีทำงาน - สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง มีการยกยองเชิดชู 

คนดีในท่ีทำงานเดือนละ 1 ครั้ง โดยมติของกลุมงาน 

- สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง มีการยกยองเชิดชู 

กลุมงานคุณธรรมยอดเยี่ยม เดือนละ 1 ครั้ง โดยมติ 

ของคณะบริหารสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ซ่ึง

ประกอบดวย ศึกษาธิการจังหวัดตรัง  รองศึกษาธิการ

จังหวัดตรัง  ผูอำนวยการกลุม 

กิจกรรม 3 มิติ บมเพาะคุณธรรม 

      - กิจกรรมจิตอาสา 

      - กิจกรรมพอเพียงสายใยคุณธรรม 

      - กิจกรรมแตงกายผาไทย 

บคุลากรรอยละ 100 เขารวมกิจกรรม 3 มิติ  

บมเพาะคุณธรรม ไดแก  

   กิจกรรมจิตอาสา 

     - บุคลากรทุกกลุมงานรวมทำกิจกรรมจิตอาสา 

กับโรงเรียนเอกชนในจังหวัดตรัง  

     - กิจกรรม Big Cleaning Day เดือนละ 1 ครั้ง 

   กิจกรรมพอเพียงสายใยคุณธรรม 

     - ลดชั่วโมงการใชไฟ  แอร น้ำ ปลั๊กไฟ 



 

แผนสงเสริมคุณธรรม ปงบประมาณ พ.ศ.2565 ผลสำเร็จของการดำเนินงาน 

  กิจกรรมแตงกายผาไทย ทุกวันอังคารและวันศุกร 

กิจกรรมสรางองคความรูองคกร

คุณธรรม และเผยแพรและเปนแหลงเรียนรู

ถายทอดขยายผลไปสูองคกรอ่ืน ๆ ได 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรังจัดทำองคความรู 

ดานการพัฒนาองคกรคุณธรรมเผยแพรบนเว็บไซต 

https://www.tpeotrang.go.th/ 

ประเมินพฤติกรรมและตัวชี้วัดองคกร

คุณธรรมโดยการมีสวนรวม 

บุคลากรทุกทานประเมินพฤติกรรมตนเองตามคุณธรรม

เปาหมาย “มีวินัย  รับผิดชอบ จิตอาสา”  

ผลมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมท่ีดีข้ึน รอยละ 100 
 

 5) องคกรมีการติดตามประเมินผลสำเร็จเพ่ือทบทวน ปรับปรุงแผนสงเสริมคุณธรรมขององคกร 

ใหมีคุณภาพ และบรรลุคุณธรรมเปาหมายท่ีกำหนด 

    สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรังจัดประชุมติดตามผลการดำเนินงานองคกรคุณธรรมระยะไตรมาส 

ท่ี 2 และ ไตรมาสท่ี 4 เพ่ือปรับกิจกรรมท่ีสงเสริมคุณธรรมใหมีคุณภาพและบรรลุคุณธรรมเปาหมายท่ีกำหนด 

คือ มีวินัย รับผิดชอบ จิตอาสา  ซ่ึงกิจกรรมท่ีปรับพัฒนาองคกรคุณธรรมของสำนักงาน ไดแก   

    กิจกรรมสงเสริมการมีวินัย  ไดแก   

     - การลงเวลาไป-กลับ ราชการ ใหทันเวลา 

     - การใหบริการผูรับบริการอยางเต็มใจและท่ัวถึง 

    กิจกรรมสงเสริมความรับผิดชอบ  ไดแก 

     - การประเมิน ITA 

     - การดำเนินโครงการภายใตกรอบเวลาท่ีกำหนดในแผนปฏิบัติการ 

    กิจกรรมสงเสริมการมีจิตอาสา  ไดแก  

     - กิจกรรมการเยี่ยมโรงเรียนในสถานการณโควิด-19  

     - กิจกรรมการนิเทศพัฒนาการอาน-เขียน รวมกับกาชาดจังหวัดตรัง 

     - กิจกรรมในโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงคใน

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถถบพิตร ผานระบบออนไลน 

     - กิจกรรมขับเคลื่อนการพัฒนาครูผูสอน โรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทสามัญ

ศึกษา เขารวมอบรมการใชโปรแกรมพัฒนาสมรรถนะครูผูสอนเพศวถีิศึกษาแบบออนไลน 

     - กิจกรรมขับเคลื่อน ตลาดนัดการเรียนรูออนไลน วังจันทรเกษม ของกระทรวง  

ศึกษาธิการ 

    



 

 6) องคกรมีกระบวนการยกยองเชิดชู บุคลากรท่ีทำความดีจนเปนแบบอยางได และหรือหนวยงาน
ท่ีมีโครงการดีเดนในการสงเสริมคุณธรรมเปาหมาย ตามแผนสงเสริมคุณธรรมท่ีกำหนดไว 
  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรังดำเนินการยกยองเชิดชูบุคลากรท่ีทำความดีตามคุณธรรม 

อัตลักษณ “มีวินัย รับผิดชอบ จิตอาสา” จนสามารถเปนแบบอยางได และยกยองกลุมงานท่ีมีโครงการดีเดน

ในการสงเสริมคุณธรรมเปาหมาย ตามแผนสงเสริมคุณธรรมท่ีกำหนดไว  โดยการพิจารณาจากกลุมบริหารและ

เพ่ือนรวมงานในสำนักงาน ซ่ึงเผยแพรไวบนเว็บไซตของสำนักงาน https://www.tpeotrang.go.th/ 

 

   
 

ระดับท่ี 3  องคกรคุณธรรมตนแบบ 
  

  7) องคกรมีผลสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมตามแผนสงเสริมคุณธรรมท่ีกำหนดไวเพ่ิมมากข้ึน  

และพฤติกรรมของคนในองคกรเกิดการเปล่ียนแปลง 

  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรังมีผลสำเร็จ รอยละ 100 ของกิจกรรมการดำเนินงานตามแผน

สงเสริมคุณธรรมท่ีกำหนดไว โดยการประเมินความพึงพอใจตอการใหบริการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง 

ประจำปงบประมาณ 2565 และบุคลากรทุกทานประเมินพฤติกรรมตนเองตามคุณธรรมเปาหมาย “มีวินัย  

รับผิดชอบ จิตอาสา” พบวา มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมท่ีดีข้ึน รอยละ 100 
 

 8) องคกรมีการจัดทำกิจกรรมใน 3 มิติ ท่ีเพ่ิมเติมจากแผนสงเสริมคุณธรรมท่ีกำหนดไว ดังนี้ 

  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรังจัดกิจกรรมใน 3 มิติ ท่ีเพ่ิมเติมจากแผนสงเสริมคุณธรรม 

ท่ีกำหนดไว ไดแก  กิจกรรมจิตอาสา  กิจกรรมพอเพียงสายใยคุณธรรม และกิจกรรมแตงกายผาไทย 

      บุคลากรรอยละ 100 เขารวมกิจกรรม 3 มิติ บมเพาะคุณธรรม ไดแก  

      กิจกรรมจิตอาสา 

         - บุคลากรทุกกลุมงานรวมทำกิจกรรมจิตอาสากับโรงเรียนเอกชนในจังหวัดตรงั  

         - กิจกรรม Big Cleaning Day เดือนละ 1 ครัง้ 

https://www.tpeotrang.go.th/


 

       
 

      กิจกรรมพอเพียงสายใยคุณธรรม 

         - ลดชั่วโมงการใชไฟ  แอร น้ำ ปลั๊กไฟ 

    - ใชกระดาษ 2 หนา 

       
      

    กิจกรรมแตงกายผาไทย ทุกวันอังคารและวันศุกร 

  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรังมีแนวปฏิบัติใหบุคลากรทุกทานแตงกายผาไทยในวันอังคาร

และวันศุกร เพ่ือเปนการอนุรักษวัฒนธรรมไทย และสรางความผูกพันในองคกร 

          



 

 9) องคกรมีองคความรูจากการดำเนินงานองคกรคุณธรรม เพ่ือเผยแพรและสามารถเปนแหลง
เรียนรูถายทอดขยายผลไปสูองคกรอ่ืน ๆ ได 
  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรังจัดทำองคความรูดานการพัฒนาองคกรคุณธรรมเผยแพร 

บนเว็บไซต https://www.tpeotrang.go.th/ และเผยแพรในการประชุมผูบริหารโรงเรียนเอกชนในจังหวัด

ตรัง เม่ือวันท่ี 30 สิงหาคม 2565  รวมท้ังการลงนามความรวมมือในการพัฒนาองคกรคุณธรรมระหวาง

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง กับ โรงเรียนเอกชนในระบบ จังหวัดตรัง 

 

       

    
  

 จากการดำเนินงานและกิจกรรมในโครงการพัฒนาองคกรคุณธรรม สงผลใหสำนักงานศึกษาธิการ

จังหวัดตรังมีบุคลากรท่ีทำงานอยางมีประสิทธิผลดวยความสุข เปนคนดีท่ีเปนแบบอยาง มีเพ่ือนรวมงาน 

ท่ีพ่ึงพาได ทำใหเกิดประสิทธิภาพการทำงานขององคกร  “WE TEAM” 
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