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คำนำ 
 

เอกสารเพ่ือขอรับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ.2563 ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาตรัง เขต 1 ฉบับนี้จัดทำขึ้นเพ่ือการแสดงถึงผลงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ตรัง เขต 1 ในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และ
ผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา ซึ่งได้ดำเนินการโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวทางพระราช
ดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 และการขับเคลื่อนองค์กรโดยยึดหลัก
คุณธรรมและได้รับการยอมรับเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
โดยมีเป้าหมายมุ่งพัฒนาเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนที่สะท้อนคุณธรรม คนมีความสุข องค์กรคุณภาพ        
มีคุณธรรมเชิงประจักษ์ มีองค์ความรู้ เป็นแหล่งเรียนรู้ให้องค์กรอื่นๆ ได้ โดยการส่งเสริมให้บุคลกรมีความสุขใน
การทำงาน มีสวัสดิการและสวัสดิภาพ พร้อมที่ทำงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ เพ่ือบรรลุเป้าหมายของ
องค์กร 

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ เช่น แหล่งเรียนรู้ของผู้ที่ได้รับทราบข้อมูลและศึกษา
เอกสารเล่มนี้ 

 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญ 
 

คำนำ            หน้า 
1. ชื่อหน่วยงาน           1 
2. มีผลงานที่ดำเนินการ          1 
 2.1 มีผลงานด้านการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพ      1 

     2.1.1 รางวัลสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาคุณธรรม (องค์กรคุณธรรม)ต้นแบบ   1 
     ต้นแบบ พ.ศ.2562  
     2.1.2 รางวัล  MOE AWORD ปีการศึกษา 2557 ระดับ 2  ดีเด่น ประเภทโครงการ  3 
     2.1.3 รางวัลผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของ    5 
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาการศึกษาออนไลน์ ปีงบประมาณ 2562 

2.2 มีการส่งเสริมด้านสวัสดิการและสวัสดิภาพ 
     2.2.1 การจัดสวัสดิการการเงินเพ่ือข้าราชการและลูกจ้าง     6 
     2.2.2 การส่งบัตรอวยพรวันคล้ายวันเกิด      8 
     2.2.3 ร้านค้าคุณธรรมนำสุข        9 
     2.2.4 การแต่งกายผ้าไทยทุกวันศุกร์       10 
     2.2.5 ยกย่อง เชิดชูเกียรติและมอบเกียรติบัตรแก่ “บุคคลคุณธรรมต้นแบบ คนดีในที่ทำงาน” 11 
     2.2.6 เครื่องแบบสีกากีวันจันทร์ พร้อมกันหน้าเสาธง     12 
     2.2.7 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือองค์กรคุณภาพ      13 
             สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต1 
     2.2.8 การให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  14 
     2.2.9 การจัดสวัสดิภาพป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019   16 

  (COVID – 19)  
2.3 หน่วยงานที่นำผลงาน กิจกรรม แนวคิด หรือแนวทางปฏิบัติไปใช้เป็นแบบอย่าง  17 
     2.3.1 โรงเรียนวัดไทรงาม อำเภอเมืองตรัง        17 
     2.3.2 โรงเรียนวัดควนวิเศษ อำเภอเมืองตรัง       19 
     2.3.3 โรงเรียนย่านตาขาว อำเภอย่านตาขาว       19 

2.4 การพัฒนารูปแบบด้านการส่งเสริม หรือสนับสนุนจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพ   20 
      ให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา 

ภาคผนวก 
 
 

 
 
 



แบบเสนอชื่อเพ่ือรับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจ าปี พ.ศ.2563 
ประเภทหน่วยงาน 

ของส านักงานคณะกรรมการ สกสค. 
................................ 

ข้าพเจ้า นายธีระวัฒน์  วรรณนุช   กรรมการ สกสค. จังหวัดตรัง    ขอเสนอหน่วยงาน      
เพ่ือรับรางวัลพระพฤหัสบดี โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
1. ช่ือหน่วยงาน    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1  
สังกัด  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ตั้งอยู่เลขท่ี  193  ถนน ตรัง-ปะเหลียน  ต าบลโคกหล่อ   อ าเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง 
                รหัสไปรษณีย์  92000    โทรศัพท์  075-572030    โทรสาร  075-291509 
โทรศัพท์มือถือ  095-2876490 
ลักษณะภาระงานที่รับผิดชอบ  บริหารและจัดการศึกษา และการพัฒนาสาระของหลักสูตรการศึกษา         
ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษาก ากับ ดูแล ติดตาม 
และประเมินผลสถานศึกษาข้ันพื้นฐานและในเขตพ้ืนที่การศึกษา ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายก าหนด 
จ านวนบุคลากร  68 คน  (ข้อมูล ณ วันที่ 2 มิถุนายน 2563)   
ชื่อผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน  นายธีระวัฒน์  วรรณนุช ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาตรัง เขต 1 

2. มีผลงานที่ด าเนินการส่งเสริม หรือสนับสนุนการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพทาง
การศึกษาและผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษาดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ ตามประกาศข้อ 9.3 (ตารางที่ 3) โดยระบุ
ประเด็นส าคัญโดยย่อหรือแนบเอกสารอ้างอิง   
  2.1 มีผลงานด้านการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพ หรือการส่งเสริม สนับสนุนการจัด
สวัสดิการและสวัสดิภาพให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา ดีเด่นเป็นที่
ประจักษ์ จนได้รับการยกย่อง จากหน่วยงานที่เชื่อถือได้ ในระดับสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา จังหวัด 
หรือประเทศ (อธิบายพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา) 

2.1.1 ชื่อผลงาน  รางวัลส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาคุณธรรม (องค์กรคุณธรรม) 
ต้นแบบ ระดับกระทรวงศึกษาธิการ  
          ระยะเวลาด าเนินการ  1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 
                ความรู้ทางวิชาการหรือแนวคิดที่ใช้ในการด าเนินงาน  
          คนดี มีศีลธรรม มีคุณธรรมจริยธรรมจะสร้างความสุขความเจริญให้แก่ตนเอง 
ครอบครัว ชุมชน องค์กร และสังคม “คนดีในที่ท างาน” เป็นที่ยอมรับของคนในองค์กร อันได้แก่ความ
รับผิดชอบ มีวินัย จริงใจ ซื่อสัตย์สามัคคี มีน้ าใจ ช่วยเหลือการงาน มีความละอาย ไม่เอาเปรียบกัน เป็นต้น 
ดังนั้น “คนดีในที่ท างาน” ย่อมจะช่วยให้ที่ท างานงานน่าอยู่ น่าท างาน ทุกคนอยู่อย่างมีความสุขสนุกในการ
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ท างานสร้างผลงาน ที่มีคุณภาพ ส่งผลให้องค์กรมีความเข้มแข็ง มีผลงานก้าวหน้าโดดเด่นเป็นที่ยอมรับ         
ในวงการวิชาชีพ หากพัฒนาคนดีอย่างต่อเนื่ององค์กรจะเกิดความยั่งยืนได้ในอนาคต  
                       ขั้นตอนการด าเนินงาน 

           (1)  ขั้นตอนการร่วมกันวางแผน (Plan)    
                (2)  ขั้นตอนการร่วมกันปฏิบัติ (Do)        

           (3)  ขั้นตอนการร่วมกันประเมิน ( Check )  โดยใช้แบบบันทึกกิจกรรม  และแบบ 
ประเมนิความคิดเห็น  และรายงานผลการด าเนินงานต่อส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้บริหาร 
และบุคลากรสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 

           (4)  ขั้นตอนการร่วมปรับปรุง (Action) เมื่อคณะกรรมการฝ่ายประเมินผล สรุปผลการ 
ด าเนินงาน  ปัญหา  อุปสรรค และข้อเสนอแนะกลุ่มงานผู้รับผิดชอบจึงได้น าสารสนเทศที่ได้มาปรับปรุง 
พัฒนาการงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

  ผลส าเร็จของงาน  
        เชิงปริมาณ    
          (1)   ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และบุคลากรทุกคน รับรู้ เข้าใจเกี่ยวกรอบงานองค์กรคุณธรรม 

กระบวนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในองค์กร มีความสุขกับการเรียนรู้ และยินดีให้ความร่วมมือในการ
ขับเคลื่อนโครงการ 

          (2)  ได้ก าหนดคุณธรรมหลักและแนวปฏิบัติ “วินัย  รับผิดชอบ  จิตอาสา” เป็น
เป้าหมายในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมสู่องค์กรคุณธรรม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 

          (3)  ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมความดี ของทุกกลุ่มที่ได้ร่วมกันก าหนดเป็นแนวปฏิบัติของแต่
ละกลุ่มและในภาพรวมขององค์กรซึ่งสอดคล้องกับคุณธรรมหลัก เพ่ือขับเคลื่อนโครงการสู่เป้าหมาย 

          (4)  บุคลากรทุกคนในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ได้ร่วมกัน
ปฏิบัติกิจกรรมส่งเสริมความดีที่สะท้อนภาพคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรที่สอดคล้องกับคุณธรรมหลักได้อย่าง
เด่นชัด ทุกคนมีความพึงพอใจในการร่วมกิจกรรมและยินดีปฏิบัติตามกิจกรรมที่สะท้อนภาพความดีขององค์กร
อย่างเต็มที ่

          (5)  ทุกกลุ่มได้น าเสนอผลการปฏิบัติตามกิจกรรมส่งเสริมความดีของกลุ่ม และได้รับ
ความรู้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในที่ประชุมใหญ่ไปปรับปรุงกิจกรรมส่งเสริมความดีที่ชัดเจนเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น 

          (6)  มีป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมตามโครงการ ได้แก่ ROAD MAP การขับเคลื่อน
โครงการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาคุณธรรม  
            (7)  บุคลากรทุกคนได้ร่วมศึกษาดูงานองค์กรคุณธรรมที่ประสบความส าเร็จ ณ ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1  

         (8)  ได้ประกาศยกย่อง เชิดชูเกียรติ “บุคคลคุณธรรมต้นแบบ คนดีในที่ท างาน” โดยมอบ 
เกียรติบัตร และประชาสัมพันธ์ในป้ายนิทรรศการโครงการองค์กรคุณธรรมทุกเดือน ผู้ได้รับการยกย่องเกิดขวัญ 
และก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ บุคลากรทุกคนร่วมแสดงความยินดีและตั้งใจท าความดีตามคุณธรรมหลักและแนว 
ปฏิบัติที่ก าหนดไว้ด้วยความเต็มใจและมีความสุข 
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         (9)  มีรายงานการวิจัยพัฒนา เรื่อง “การศึกษากระบวนการพัฒนาองค์กร (องค์กร
คุณธรรม) ต้นแบบ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1” เพ่ือรวบรวบองค์ความรู้
กระบวนการพัฒนางานองค์กรคุณธรรม ตามโครงการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาคุณธรรม (องค์กรคุณธรรม) 
ต้นแบบ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 รายงานต้นสังกัดและเผยแพร่องค์ความรู้รายงาน
แก่สาธารณชนในการประยุกต์ใช้ต่อไป 

 เชิงคุณภาพ   
(1) ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และบุคลากรทุกคนมีความรู้ความเข้าใจและให้ความร่วมมือใน 

การด าเนินงานองค์กรคุณธรรมเป็นอย่างดี มีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในองค์กรและปฏิบัติ
ตนเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสังคมคุณธรรม ตั้งใจในการมีส่วนร่วมในการก าหนดคุณธรรมหลักและแนวปฏิบัติ
เป็นคุณธรรมเป้าหมายขององค์กร ร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมความดี มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์เพ่ิมขึ้น และ
พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ลดลง ปฏิบัตงิานอย่างมีความสุข 

        (2)  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ได้รับโล่รางวัล “ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาคุณธรรม (องค์กรคุณธรรม) ต้นแบบ” จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน               

         การน าไปใช้ประโยชน์  สถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา น าไปปรับใช้ในการ 
ปฏิบัติงาน และที่บ้าน  

บุคคล/หน่วยงานที่น าผลงาน ไปเป็นต้นแบบ/แบบอย่าง    สถานศึกษาในสังกัด     
                 วิธีการ /ขั้นตอน ติดตามประเมินผล  
                       ด าเนินการประเมินผลการจัดกิจกรรมตามโครงการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
คุณธรรม(องค์กรคุณธรรม) ต้นแบบ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1  โดยใช้แบบบันทึก
กิจกรรมและแบบประเมินความคิดเห็น ตลอดโครงการ  
                      เอกสารประกอบ  โล่ห์ประกาศเกียรติคุณ ในภาคผนวก   
 

2.1.2 ชื่อผลงาน รางวัล  MOE AWORD สาขาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ประเภทโครงการ  ผู้มอบรางวัล ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ  
                ระยะเวลาด าเนินการ ปี 2554 -2558  
                ความรู้ทางวิชาการหรือแนวคิดที่ใช้ในการด าเนินงาน  

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นกรอบแนวคิด ซึ่งมุ่งให้ทุกคนสามารถพ่ึงพาตัวเองได้ รวมถึง 

การพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น จนเกิดความยั่งยืน ค าว่า พอเพียง คือ การด าเนินชีวิตแบบทางสายกลาง โดยตั้งอยู่บน
หลักส าคัญสามประการ คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุ้มกันที่ดี 
                ขั้นตอนการด าเนินการ 
        (1)  ส่งเสริมสนับสนุน โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนประเมินตนเอง เพ่ือเป็นโรงเรียน
แบบอย่างพอเพียง และจัดกลุ่มเป็น 3 กลุ่ม คือ A B C  
        (2)  คัดเลือกโรงเรียนที่มีความพร้อมเข้ารับการประเมินสถานศึกษาพอเพียง จาก 132 
โรงเรียน  เหลือ52 โรงเรียน 
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        (3)  ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาโรงเรียนที่ผ่านการประเมินตนเองเป็นสถานศึกษา
พอเพียงและ พร้อมรับการประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียง จ านวน 52 โรงเรียน  
        (4)  นิเทศติดตามอย่างเป็นระบบ  
        (5)  ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาศึกษานิเทศก์ และผู้บริหารสถานศึกษา เพ่ือเสริมความรู้
การประเมิน และปฏิบัติหน้าที่ประเมินสถานสถานศึกษาในสังกัดโดยใช้เกณฑ์ที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด  
       ผลส าเร็จของงาน  
                     เชิงปริมาณ 
   ปรากฏผลงานของสถานศึกษา ได้รับการรับรองเป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 

(1) ปีงบประมาณ 2550-2555  จ านวน 21 โรงเรียน  
   (2)  ปีงบประมาณ  2556 จ านวน 37 โรงเรียน  
   (3)  ปีงบประมาณ  2557 จ านวน 19 โรงเรียน  
   (4)  ปีงบประมาณ  2558  จ านวน 14 โรงเรียน และโรงเรียนบ้านต้นบากราษฎร์
บ ารุงได้รับการรับรองเป็นโรงเรียนต้นแบบ ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  
   (5)  ปีงบประมาณ  2559  จ านวน 9 โรงเรียน และโรงเรียนบ้านทุ่งนา (อ าเภอเมือง) 
ได้รับการรับรองเป็นโรงเรียนต้นแบบ ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  
   (6) ปีงบประมาณ  2560 จ านวน 7 โรงเรียน และโรงเรียนวัดหนองสมานได้รับรางวัล
สูงสุดระดับชาติสถานศึกษาพอเพียงที่มีผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจ าปี 2560  
   (7)  ปีงบประมาณ  2561 จ านวน 6 โรงเรียน  
             เชิงคุณภาพ 
       (1)  สถานศึกษาในสังกัดมีแนวทางในการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนการสอน 
       (2)  ผู้บริหาร และครูมีความรู้ ความเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมี
แนวทางในการน าไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนการสอน 
       (3)  ครูผู้สอน สามารถจัดการเรียนการสอนโดยน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปบูรณาการกับ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
       (4)  ผู้เรียนมีคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง 
       (5)  สถานศึกษามีคุณภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐานการประเมิน และได้รับการรับรอง
เป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
(สถานศึกษาพอเพียง) ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

        การน าไปใช้ประโยชน์ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน และชุมชน น าหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานและการด าเนินชีวิต ได้อย่างสมดุลและพร้อมรับต่อการ
เปลี่ยนแปลง 
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        บุคคล/หน่วยงานที่น าผลงาน ไปเป็นต้นแบบ/แบบอย่าง  
      (1)  สถานศึกษาพอเพียงในสังกัดเป็นแหล่งเรียนเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงของชุมชน  
   (2)  โรงเรียนต้นบากราษฎร์บ ารุง และ โรงเรียนมิตรภาพที่ 31 “วัดทุ่งหวัง” มีหน่วยงาน

ภายนอกมาศึกษาดูงาน  
        วิธีการ /ขั้นตอน ติดตามประเมินผล 
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ได้ด าเนินการขับเคลื่อนหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่อง มีการจัดประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ มีการนิเทศ ติดตาม
การน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาให้เกิดความยั่งยืน และรายงานผลการด า เนินงาน
อย่างต่อเนื่องทุกปี 

   เอกสารประกอบ  โล่เชิดชูเกียรติ  ในภาคผนวก   
 

2.1.3 ชื่อผลงาน  รางวัลผลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาการศึกษาออนไลน์(Integrity and Transparency Assessment Online 
:ITA Online) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ระดับส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ ร่วมกับ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ระยะเวลาด าเนินการ   ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 
ความรู้ทางวิชาการหรือแนวคิดที่ใช้ในการด าเนินงาน 

   ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ   ด าเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของส านักงาน เขตพ้ืนที่การศึกษาการศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment    Online 
: ITA Online)  

ขัน้ตอนการด าเนินงาน 
(1) ด าเนินการจัดเก็บข้อมูลแบบส ารวจในช่วงเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2562  
(2) สรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2562 

         ผลส าเร็จของงาน 
                     เชิงปริมาณ 
                      (1) รับช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)  วันที่   
3-14  มิถุนายน 2562   

(2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 
(EIT)  ตอบในระบบ ITA Online  ระหว่างวันที่ 17-30 มิถุนายน 2562    
                            เชิงคุณภาพ 

(1) ผลการประเมินในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ตรัง เขต 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้ผลคะแนน 88.41 ระดับ A 
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(2) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการ 
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ มอบเกียรติบัตรให้แก่ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ตรัง เขต 1 เพ่ือเชิดชูเกียรติ เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2562  ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
                       การน าไปใช้ประโยชน์  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 และ
สถานศึกษา น าแนวทางการประเมินไปใช้ปฏิบัติ และพัฒนาให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น  

บุคคล/หน่วยงานที่น าผลงาน ไปเป็นต้นแบบ/แบบอย่าง สถานศึกษาในสังกัด  
จ านวน 132 แห่ง 
             วิธีการ/ขั้นตอน ติดตามประเมินผล        
            มีการประชุมบุคลากรร่วมกันเพ่ือปรับปรุง พัฒนางาน  อย่างสม่ าเสมอ   

เอกสารประกอบ  ประกาศเกียรติคุณบัตร ในภาคผนวก   
 

   2.2 มีการส่งเสริม หรือสนับสนุนการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพ ให้แก่ผู้ประกอบ
วิชาชีพทางการศึกษาและผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา ทั้งทางตรงหรือทางอ้อมในการวางแผนก าหนด 
ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบการตรวจสอบ และการติดตามที่ชัดเจนเป็นที่ประจักษ์ปรากฏต่อสาธารณชน 
(อธิบายพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา) 

2.2.1 ชื่อกิจกรรม/งาน การจัดสวัสดิการการเงินเพ่ือข้าราชการและลูกจ้าง  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 
           ระยะเวลาด าเนินการ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2547 – ปัจจุบัน    
                            ความรู้ทางวิชาการหรือแนวคิดที่ใช้ในการด าเนินงาน 
           สวัสดิการและสวัสดิภาพ หมายถึง กิจกรรมหรือกิจการใด ๆ ที่ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาหรือหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องจัดให้มีขึ้น  โดยมีวัตถุประสงค์ในการช่วยเหลือและอ านวยความสะดวก
ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือประโยชน์ในการด ารงชีวิตทั้งที่ส่วนราชการจัดให้และ
นอกเหนือจากสวัสดิการที่ทางราชการจัดให้เป็นกรณีปกติ หรือเพ่ือประโยชน์แก่การสนับสนุนการปฏิบัติ
ราชการตามที่ส่วนราชการเห็นสมควรจัดให้มีเพ่ิมขึ้น และไม่ขัดต่อระระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ
จัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ  พ.ศ.2547  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หมายถึง ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาท่ีปฏิบัติงานในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
        ขั้นตอนการด าเนินการ 
        (1)  ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติ 
        (2)  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะท างาน  
         (3)  ประชาสัมพันธ์ 
          (4)  บริการเงินกู้ประเภทฉุกเฉิน – สามัญ ตามหลักเกณฑ์การจัดสวัสดิการการเงิน
เพ่ือข้าราชการและลูกจ้างส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 พ.ศ.2563 
   (5)  ประชุมคณะอนุกรรมการสวัสดิการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาตรัง เขต 1 ตามหลักเกณฑ์ 
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       (6)  แจ้งรายการหักเงินของสมาชิกให้กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ เพ่ือหัก
เงินเดือนทุกๆ เดือน 
     (7)  จัดส่งใบเสร็จรายการหักเงินให้สมาชิกเป็นประจ าทุกเดือน 
     (8)  รายงานความเคลื่อนไหวการจัดสวัสดิการการเงินเพ่ือข้าราชการและลูกจ้าง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษาประถมศึกษาตรั ง  เขต 1 ให้ผู้ เกี่ ยวข้องทราบอย่างสม่ า เสมอทาง 
http://www.trang1.go.th     

(9 )   ประชุม ใหญ่สามัญประจ าปี  พร้ อมจ่ าย เงินปันผลแก่สมาชิกทุกคน 
  ผลส าเร็จของงาน 

 เชิงปริมาณ  
  การจัดสวัสดิการการเงินเพ่ือข้าราชการและลูกจ้าง ส านักงานเขตพ้ืนที่ 

การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 ดังนี้ 
    (1)  สมาชิก                                      จ านวน               148      คน   
     (2)  มูลค่าหุ้น (หุ้นละ 100 บาท)              จ านวน   5,937,765.55      บาท   
     (3)  ทุนส ารอง                          จ านวน     174,444.29      บาท 
      (4)  ลูกหนี้เงินกู้สามัญ                  จ านวน   6,338,545.42      บาท 
    (5)  ลูกหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน        จ านวน       10,000.00      บาท 
       เชิงคุณภาพ  
     (1)  แก้ปัญหาหนี้สินนอกระบบของข้าราชการและลูกจ้างประจ าอย่างมี
ประสิทธิภาพ เสริมสร้างขวัญก าลังใจในการช่วยเหลือสมาชิกท่ีมีความจ าเป็นต้องใช้จ่ายเงิน    
                       (2)  ข้าราชการและลูกจ้างประจ า รู้จักใช้ชีวิตอย่างพอเพียง มีการประหยัด อดออม 
ใช้จ่ายเงินอย่างคุ้มค่า  
    การน าไปประโยชน์ 
    (1)  สมาชิกมีความรู้ ความเข้าใจ ได้สะสมเงินหุ้นเป็นรายเดือน 
     (2)  สมาชิกได้กู้เงินสวัสดิการการเงินเพ่ือข้าราชการและลูกจ้าง ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ เมื่อมีความจ าเป็นต้องใช้จ่ายเงินในชีวิตประจ าวัน 
      (3)  สมาชิกรู้จักประหยัด และการออม รู้จักใช้ชีวิตอย่างพอเพียง 
    บุคคล/หน่วยงานที่น าผลงาน ไปเป็นต้นแบบ/แบบอย่าง   ข้าราชการและ
ลูกจ้างประจ า ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1  
   วิธีการ/ขั้นตอน ติดตามประเมินผล 

(1) ประชุมคณะอนุกรรมการ เพ่ือรายงานผลการด าเนินงานในรอบระยะเวลา   
หนึ่งปี และขอมติที่ประชุมเพ่ือจ่ายเงินปันผลให้แก่สมาชิก  

(2) ประชุมสมาชิก เพ่ือรายงานผลการด าเนินงานในรอบระยะเวลาหนึ่งปี พร้อม 
จ่ายเงินปันผล และรับฟังข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงการให้บริการแก่สมาชิก   
   เอกสารประกอบ  แบบสัญญาค าขอกู้ยืมเงินสวัสดิการการเงินเพ่ือข้าราชการและ 
ลูกจ้าง  ในภาคผนวก 
  

http://www/
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2.2.2 ชื่อกิจกรรม   การส่งบัตรอวยพรวันคล้ายวันเกิด 
ระยะเวลาการด าเนินงาน   ปี พ.ศ.2557 ถึง ปีปัจจุบัน  
ความรู้ทางวิชาการหรือแนวคิดที่ใช้ในการด าเนินงาน   
ยึดถือว่า "คนทุกคนมีศักดิ์ศรีในความเป็นมนุษย์" ตามท่ีมีบทบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ  

และหน่วยงานจะปฏิบัติให้เป็นไปตามแนวความคิดพ้ืนฐานนี้โดยการเสริมสร้างสร้างขวัญก าลังใจให้แก่บุคลากร
ทางการศึกษา   

ขั้นตอนการด าเนินงาน  

(1)  ส ารวจรายชื่อผู้มีวันคล้ายวันเกิดในแต่ละเดือน 
          (2)  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ลงนามใน
บัตรอวยพรแต่ละใบ 
          (3)  จัดพิมพ์บัตรอวยพรวันคล้ายวันเกิดพร้อมซอง 
          (4)  จัดส่งให้โรงเรียนเพ่ือมอบให้ข้าราชการครูในวันคล้ายวันเกิด 

        (5)  เจ้าของวันคล้ายวันเกิดส่งเงินท าบุญให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาตรัง เขต 1 
 

        (6)  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ขอขอบคุณผู้บริจาคเงิน 
ท าบุญเนื่องในวันคล้ายวันเกิด 

        (7)  ในวันสิ้นเดือนรวบรวมที่ได้รับบริจาคเข้าบัญชีกองทุนสงเคราะห์ข้าราชการและ 

ลูกจ้าง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 

ผลส าเร็จของงาน 
   เชิงปริมาณ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ได้ส่งบัตรอวยพรวันคล้าย     
วันเกิดให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีวันคล้ายวันเกิดในแต่ละเดือนทุกคน คิดเป็นร้อยละ 100 
   เชิงคุณภาพ 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ร่วมบริจาคเงินเพ่ือท าบุญในวันคล้าย  

วันเกิด เฉลี่ยปีละ 33,307 บาท  รายละเอียดการบริจาคเงินย้อนหลัง 5 ปี ดังนี้ 

   ปี 2558  รับเงินบริจาค 45,407 บาท 
   ปี 2559  รับเงินบริจาค 33,500 บาท 
   ปี 2560  รับเงินบริจาค 31,840 บาท 
   ปี 2561  รับเงินบริจาค 35,979 บาท 
   ปี 2562  รับเงินบริจาค 19,809 บาท 
   รวม  116,535  บาท    

การน าไปใช้ประโยชน์  
น ารายได้จากการบริจาคร่วมท าบุญงานศพ บิดา มารดา คู่สมรส ข้าราชการครู และ 

บุคลากรทางการศึกษา  
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บุคคล/หน่วยงานที่น าผลงาน ไปเป็นต้นแบบ/แบบอย่าง ข้าราชการครูและ 
บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด 

วิธีการ/ขั้นตอน ติดตามประเมินผล 
ส ารวจความพึงพอใจ 
เอกสารประกอบ  รูปแบบบัตรอวยพรวันคล้ายวันเกิด  ในภาคผนวก 

 
2.2.3 ชื่อกิจกรรม/งาน  ร้านค้าคุณธรรมน าสุข 

        ระยะเวลาด าเนินการ  1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 
        ความรู้ทางวิชาการหรือแนวคิดที่ใช้ในการด าเนินงาน  
                            คุณธรรม 7 ประการ ของ พระพรหมคุณาภรณ์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) ที่จะท าให้บุคคล
มีความเจริญในชีวิต  

(1) รู้จักเลือกหาแหล่งความรู้และแบบอย่างท่ีดี  
(2) มีชีวิตและอยู่ร่วมสังคมเป็นระเบียบด้วยวินัย 
(3) พร้อมด้วยแรงจูงใจ ใฝ่รู้ ใฝ่สร้างสรรค์  
(4) มุ่งม่ันพัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพ  
(5) ปรับทัศนคติและค่านิยมให้สมแนวเหตุผล  
(6) มีสติกระตือรือร้นตื่นตัวทุกเวลา  
(7) แก้ปัญหาและพ่ึงพาตนเองได้ ด้วยความรู้คิด    

       ขั้นตอนการด าเนินการ  
(1) ประชุมร่วมกันทั้งองค์กร แล้วก าหนดกิจกรรมที่สอดคล้องกับคุณธรรมหลักด้าน  

วินัย รับผิดชอบ และจิตอาสา โดยตกลงร่วมกันในการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ด้านความมีระเบียบวินัยของ
ข้าราชการ 

(2) ร่วมกันก าหนดรายละเอียดการด าเนินการ โดยก าหนดกระบวนการพัฒนา 
คุณธรรม จริยธรรมที่สนองคุณธรรมหลักด้าน วินัย รับผิดชอบ และจิตอาสา  “เป็นร้านค้าที่ไม่มีคนขาย”  
“ผู้ที่จะซื้อสินค้าจ่ายเงินและทอนเงินด้วยตนเอง”  

        ผลส าเร็จของงาน  
                เชิงปริมาณ    
   จัดมุมขายสินค้าประเภทอาหารเช้า พืช ผักผลไม้ ในท้องถิ่น  
                เชิงคุณภาพ   

บุคลากรทุกคนในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ทุกคนมีความ 
พึงพอใจและมีความสุขในการร่วมกิจกรรม ยินดีปฏิบัติตามข้อตกลงของกิจกรรมที่สะท้อนภาพความดีขององค์กร
อย่างเต็มที ่และแสดงออกด้านคุณธรรมความมีวินัย รับผิดชอบ และจิตอาสา อย่างชัดเจน 
        การน าไปใช้ประโยชน์ 
   (1) บุคลากรทุกคนในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ทุกคนมี
ได้รับประโยชน์จากร้านค้าคุณธรรม ได้ซื้อขายสินค้าราคาถูก มีคุณภาพ ได้รับประทานอาหารเช้าที่ มีคุณภาพ 
และได้น าพืชผล-ผลิตภัณฑ์ในครอบครัวมาบริการแก่สมาชิกในราคาถูก 
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   (2) เป็นเครื่องมือสร้างความรักความสามัคคีและคุณธรรมจริยธรรมในองค์กร 
        ผู้ได้รับประโยชน์   

ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และบุคลากรทุกคนในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ตรัง เขต 1 
        บุคคล /หน่วยงานที่น าผลงาน ไปเป็นต้นแบบ/แบบอย่าง  สถานศึกษาในสังกัด 

        วิธีการ /ขั้นตอน ติดตามประเมินผล  
  (1) แบบบันทึกการร่วมกิจกรรมของกลุ่มต่าง ๆ  
  (2) แบบสอบถามความพึงพอใจ 

เอกสารประกอบ  ภาพรา้นค้าคุณธรรมน าสุข  ในภาคผนวก 
 

   2.2.4 ชื่อผลงาน  การแต่งกายผ้าไทยทุกวันศุกร์ 
   ระยะเวลาด าเนินการ  ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2561 – จนถึงปัจจุบัน 
   ความรู้ทางวิชาการหรือแนวคิดที่ใช้ในการด าเนินงาน    

  กระทรวงวัฒนธรรม มีนโยบายการแต่งกายด้วยผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมืองใน 
สถานศึกษา เพ่ือรณรงค์ส่งเสริมและปลูกจิตส านึกให้เยาวชนเห็นความส าคัญในคุณค่าของวัฒนธรรมไทย และ
สนับสนุนผลิตภัณฑ์ผ้าไทยให้แพร่หลาย  ตลอดจนร่วมอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาผ้าไทยให้ธ ารงอยู่คู่ชาติ
ไทยสืบไป 
   ขั้นตอนการด าเนินการ 
   (1) ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนเครือข่ายสถานศึกษาแต่งกายด้วยผ้าไทยหรือผ้า
พ้ืนเมืองเป็นประจ าทุกวันศุกร์ 
   (2) ถ่ายรูป  ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ที่ส านักงาน/โรงเรียน 
   ผลส าเร็จของงาน 
    เชิงปริมาณ   
                                ร้อยละ 100 ของบุคลากรในเขตพ้ืนที่และสถานศึกษาแต่งกายด้วยผ้าไทยทุกวันศุกร์ 
   เชิงคุณภาพ   เป็นการส่งเสริมและปลูกจิตส านึกให้บุคลากรทางการศึกษาเห็น
ความส าคัญในคุณค่าของผ้าไทยและสร้างค่านิยมให้เกิดการอนุรักษ์การแต่งกายผ้าไทยในชีวิตประจ าวัน 
   การน าไปใช้ประโยชน์     

มีความต้องการในการแต่งกายด้วย ผ้าไทย/ผ้าพื้นเมืองมากขึน้ จังหวัดตรังที่นิยม คือ  
ผ้าทอนาหมื่นศรี อ าเภอนาโยง เพราะเป็นผ้าทอที่ผลิตในท้องถิ่นจังหวัดตรัง  เป็นผ้าทอที่สวมใส่สบาย ไม่ร้อน 
ทนทาน เหมาะกับอากาศเมืองไทย 
   ผู้ได้รับประโยชน์      

ชุมชน/หมู่บ้าน แต่ละท้องถิ่นล้วนได้รับประโยชน์ จากการสนับสนุนการแต่งกายด้วย 
ผ้าไทย เกิดการหมุนเวียนเงินตรา  ท าให้ประชาชนในท้องถิ่นมีรายได้เสริมจากงานประจ า 
   บุคคล/หน่วยงานที่น าผลงาน ไปเป็นต้นแบบ/แบบอย่าง    

โรงเรียนบ้านควนสวรรค์  ได้รับคัดเลือกสถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรมด้านการ  
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แต่งกายด้วยผ้าไทยหรือผ้าพ้ืนเมือง  พ.ศ.2561 โดยได้รับโล่รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติฯ  ณ ศูนย์ การประชุม
แห่งชาติสิริกิติ ์  กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2561 
   วิธีการ/ขั้นตอน ติดตามประเมินผล    
   (1) การส่งเสริมข้าราชการบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดได้แต่งกายด้วยผ้าไทย/ผ้า
พ้ืนเมือง  โดยปฏิบัติเป็นค่านิยมตามวัฒนธรรมของข้าราชการจังหวัดตรัง แต่งผ้าไทยทุกวันศุกร์ 
   (2) สังเกตพฤติกรรมการแต่งกายของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด 
ได้แต่งกายผ้าไทยทุกวันศุกร์และสอดคล้ององค์กรคุณธรรมของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

เอกสารประกอบ  ภาพการแต่งกายผ้าไทยทุกวันศุกร์ ในภาคผนวก 
 
2.2.5 ชื่อกิจกรรม/งาน  ยกย่อง เชิดชูเกียรติและมอบเกียรติบัตรแก่ “บุคคล 

คุณธรรมต้นแบบ คนดีในที่ท างาน” 
        ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 
        ความรู้ทางวิชาการหรือแนวคิดที่ใช้ในการด าเนินงาน  

พระบรมราโชบาย ในหลวงรัชกาลที่ 10  
(1) มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง  
(2) มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม 
(3) มีงานท า มีอาชีพ  
(4) เป็นพลเมืองดี  
ขั้นตอนการด าเนินการ  
(1) ประชุมร่วมกันทั้งองค์กร แล้วก าหนดกิจกรรมที่สอดคล้องกับคุณธรรมหลักด้าน  

วินัย รับผิดชอบ และจิตอาสา โดยตกลงร่วมกันในการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ด้านความมีระเบียบวินัยของ
ข้าราชการ 

(2) ร่วมกันก าหนดรายละเอียดการด าเนินการ  โดยก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณา 
คัดเลือกบุคลากร ที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการท าความดีที่สอดคล้องกับคุณธรรมหลัก หลักด้าน วินัย 
รับผิดชอบ และ จิตอาสา เป็นคนดีประจ าเดือน และคนดีประจ าปี เข้ารับมอบเกียรติบัตรจัดยกย่อง เชิดชูเกียรติ 
“บุคคลคุณธรรมต้นแบบ คนดีในที่ท างาน” ของกลุ่มต่าง ๆ เดือนละ 1 คน ได้ท าการมอบเกียติบัตรตามเหมาะสม
ได้แก่ หลังเสร็จสิ้นกิจกรรมเครื่องแบบสีกากีวันจันทร์พร้อมกันหน้าเสาธง และกิจกรรมการประชุมของคณะ
ผู้บริหารหลังรับฟังการถ่ายทอดโทรทัศน์รายการพุธเช้าข่าว สพฐ. และน ารายละเอียดประวัติและความดีจัดป้าย
นิทรรศการองค์กรคุณธรรม โดยมอบหมายในความรับผิดชอบของกลุ่มบริหารงานบุคคล 
        ผลส าเร็จของงาน  

               เชิงปริมาณ    
   (1)  บุคลากรทุกคนในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ได้รับการ
ยกย่องเชิดชูเกียรติการท าความดีที่สอดคล้องกับคุณธรรมหลักขององค์กรได้อย่างเด่นชัด  
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(2)  ทุกกลุ่มกลุ่มได้น าเสนอผลการปฏิบัติตามกิจกรรมส่งเสริมความดีของกลุ่ม และ 
ได้รับความรู้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในที่ประชุมใหญ่ไปปรับปรุงกิจกรรมส่งเสริมความดีที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม
ยิ่งขึ้น 
                เชิงคุณภาพ   

บุคลากรทุกคนในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ทุกคนมีขวัญ 
ก าลังใจในการท างาน มีความพึงพอใจและมีความสุขในการท าความดี ยินดีปฏิบัติตามข้อตกลงของกิจกรรมที่
สะท้อนภาพความดีขององค์กรอย่างเต็มที่ และแสดงออกด้านคุณธรรมความมีวินัย รับผิดชอบ และจิตอาสา 
อย่างชัดเจน 
        การน าไปใช้ประโยชน์ 
   เป็นเครื่องมือสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรทุกคนในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาตรัง เขต 1 ทุกคนมีขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน รักองค์กร องค์กรเจริญก้าวหน้า 
        บุคคล /หน่วยงานที่น าผลงาน ไปเป็นต้นแบบ/แบบอย่าง   

ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และบุคลากรทุกคนในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ตรัง เขต 1 
        วิธีการ /ขั้นตอน ติดตามประเมินผล  

  (1)  แบบบันทึกการร่วมกิจกรรมของกลุ่มต่าง ๆ  
  (2)  แบบสอบถามความพึงพอใจ 

เอกสารประกอบ  เกียรติบัตร “บุคคลคุณธรรม ต้นแบบ  คนดีในที่ท างาน”        
ในภาคผนวก 

 

      2.2.6 ชื่อกิจกรรม  เครื่องแบบสีกากีวันจันทร์ พร้อมกันหน้าเสาธง 
          ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 
        ความรู้ทางวิชาการหรือแนวคิดที่ใช้ในการด าเนินงาน  

พระบรมราโชบาย ในหลวงรัชกาลที่ 10  
(1) มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง  
(2) มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม 
(3) มีงานท า มีอาชีพ  
(4) เป็นพลเมืองดี  

        ขั้นตอนการด าเนินการ  

(1) ประชุมร่วมกันทั้งองค์กร แล้วก าหนดกิจกรรมที่สอดคล้องกับคุณธรรม 
หลักด้าน วินัย รับผิดชอบ และจิตอาสา โดยตกลงร่วมกันในการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ด้านความมีระเบียบวินัย
ของข้าราชการ 

(2)  มอบหมายกลุ่มอ านวยการ รับผิดชอบกิจกรรม 
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(3) ร่วมกันก าหนดรายละเอียดการด าเนินการ โดยนัดหมายถึงส านักงานเขตพ้ืนที ่เวลา  
07.45 น. และเวลา ร่วมกันเข้าแถวปฏิบัติกิจกรรมหน้าเสาธง เวลา 08.00 น.โดยการร่วมร้องเพลงชาติ การสวด
มนต์ไหว้พระ และการแจ้งข้อราชการหรือเรื่องสาระอ่ืน ๆ ทั้งนี้การชักธงชาติ น าร้องเพลงชาติ และน าสวดมนต์ 
มาจากจิตอาสาที่นัดหมายไว้หลังเสร็จกิจกรรมหน้าเสาธงแต่ละสัปดาห์ หลังเสร็จกิจกรรมทุกคนปฏิบัติงาน
ตามปกติ โดยความรับผิดชอบด าเนินการของกลุ่มอ านวยการ 

(4)  บันทึกการด าเนินกิจกรรมในแบบบันทึกทุกครั้ง 
        ผลส าเร็จของงาน  

เชิงปริมาณ    
   (1)  บุคลากรทุกคนในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ได้ร่วมกัน
ปฏิบัติกิจกรรมส่งเสริมความดีที่สะท้อนภาพคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรที่สอดคล้องกับคุณธรรมหลักได้อย่าง
เด่นชัด  

(2)  ทุกกลุ่มกลุ่มได้น าเสนอผลการปฏิบัติตามกิจกรรมส่งเสริมความดีของกลุ่ม  
และได้รับความรู้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในที่ประชุมใหญ่ไปปรับปรุงกิจกรรมส่งเสริมความดีที่ชัดเจนเป็น
รูปธรรมยิ่งขึ้น 
                เชิงคุณภาพ   

บุคลากรทุกคนในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1  ทุกคนมีความ 
พึงพอใจและมีความสุข ในการร่วมกิจกรรมและยินดีปฏิบัติตามกิจกรรมที่สะท้อนภาพความดีขององค์กรอย่าง
เต็มที ่
        การน าไปใช้ประโยชน์ 
   (1)  บุคลากรทุกคนในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ทุกคนมี
ความภาคภูมิใจในวิชาชีพข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 
   (2)  เป็นเครื่องมือสร้างแรงจูงใจและสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติ 
   (3)  เป็นกิจกรรมสร้างความร่วมมือ ความรักในองค์กร และรักศรัทธาในวิชาชีพของ
บุคลากร 
        บุคคล /หน่วยงานที่น าผลงาน ไปเป็นต้นแบบ/แบบอย่าง 

ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และบุคลากรทุกคนในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ตรัง  เขต 1 
        วิธีการ /ขั้นตอน ติดตามประเมินผล  

  (1)  แบบบันทึกการร่วมกิจกรรมของกลุ่มต่าง ๆ  
  (2)  แบบสอบถามความพึงพอใจ 

เอกสารประกอบ  ภาพการแต่งกายเครื่องแบบสีกากีวันจันทร์  พร้อมกันหน้าเสาธง           
ในภาคผนวก 

 
2.2.7 ชื่อกิจกรรม การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือองค์กรคุณภาพ ส านักงานเขต 

พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต1 
         ระยะเวลาด าเนินการ ปีงบประมาณ 2552 – ปีงบประมาณ 2562 
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         ความรู้ทางวิชาการหรือแนวคิดที่ใช้ในการด าเนินงาน 
การพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สมัยใหม่ (Modern  Learning  

Organization) เพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง จ าเป็นต้องส่งเสริมให้บุคลากรเกิดการจัดการความรู้  มีการ
เรียนรู้ร่วมกัน ท างานเป็นทีมมีความคิดในเชิงระบบ เกิดการพัฒนาตนเอง พัฒนางาน และพัฒนาองค์กร        
สู่เป้าหมายที่ต้องการ 
     ขั้นตอนการด าเนินการ 
             (1)  ศึกษารายละเอียด เส้นทางที่จะไปศึกษาดูงาน  และเลือกส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ที่การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ   

   (2)  ก าหนดประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างขวัญก าลังใจและการรับรู้ เรื่องการพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการปฏิบัติงาน   
    (3)  ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้เพ่ือพัฒนางาน ให้มีประสิทธิภาพ 
         ผลส าเร็จของงาน 
               เชิงปริมาณ 
                ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด ตั้งแต่ ปีงบประมาณ 2558 จ านวน 
90 คน ปีงบประมาณ 2559 จ านวน 90 คน ปีงบประมาณ 2560 จ านวน 85 คน ปีงบประมาณ 2661 จ านวน 
70 คนปงีบประมาณ 2562 จ านวน 70 คน  

                เชิงคุณภาพ 
                ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด มีขวัญก าลังใจ น าความรู้มาพัฒนา
งานให้เกิดจนประสิทธิภาพสู่องค์กรแห่งคุณภาพอย่างยั่งยืน 
               การน าไปใช้ประโยชน์ 
                  น าความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ ที่ได้รับในการศึกษาดูงาน พัฒนางาน เพ่ือยกระดับ
คุณภาพและมาตรฐานการปฏิบัติงานในการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ 
            ผู้ได้รับประโยชน์ 
                   ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด มีองค์ความรู้เพ่ิมขึ้น เป็นขวัญ
ก าลังใจในการท างานประโยชน์ต่อบุคคลและองค์กร 
             บุคคล/หน่วยงานที่น าผลงานไปเป็นต้นแบบ/แบบอย่าง 
                   สถานศึกษา ในสังกัด ได้จัดท าโครงการศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ตามแนวทาง
เพ่ือพัฒนาบุคลากรเพ่ือองค์กรคุณภาพ ส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
             วิธีการ/ขั้นตอน ติตามประเมินผล 
                    แบบสอบถามความพึงพอใจ และประโยชน์ที่ได้รับ 

เอกสารประกอบ  ภาพการศึกษาดูงาน  ในภาคผนวก 
 

   2.2.8 ชื่อกิจกรรม/งาน การให้มีและเลื่อนวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
          ระยะเวลาด าเนินการ  ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2558 – 2563 
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         ความรู้ทางวิชาการหรือแนวคิดที่ใช้ในการด าเนินงาน 
                 การเลื่อนวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต้องใช้ความรู้ในการ
ปฏิบัติงาน ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ
ส านักงาน ก.ค.ศ. ก าหนด 

         ขั้นตอนการด าเนินการ                  

(1)  ผู้ประสงค์ขอรับการประเมินยื่นค าขอต่อผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ตามหลักเกณฑ์ 
และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 

(2)  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารหลักฐาน และให้ 
ค าแนะน า ค าปรึกษาส่งเสริม สนับสนุน เป็นพ่ีเลี้ยง อ านวยความสะดวก เพ่ือให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด ส่งผลให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการเลื่อนวิทยฐานะที่สูงขึ้น   
                 (3)  กศจ.ตรัง พิจารณาเอกสารหลักฐาน และกลั่นกรอง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ 
ก.ค.ศ.ก าหนด และตั้งคณะกรรมการประเมินฯ 
          ผลส าเร็จของงาน 
                 เชิงปริมาณ 
                            ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ยื่นค าขอรับการประเมินเพ่ือมีและเลื่อน
วิทยฐานะ ได้รับการแต่งตั้งวิทยฐานะให้สูงขึ้น ตามหลักเกณฑ์ฯ ดังนี้ 
 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

59  ราย 70 ราย 109  ราย 106  ราย 146  ราย 67  ราย 
                 เชิงคุณภาพ 
                            ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ยื่นค าขอรับการประเมิน ร้อยละ 100 
ได้รับการแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ 
         การน าไปใช้ประโยชน์ 
                ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้น าผลงานไปใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ได้
สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาและผู้เรียน 
         ผู้ได้รับประโยชน์   

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด 
        บุคคล / หน่วยงานที่น าผลงาน ไปเป็นต้นแบบ/แบบอย่าง 
           ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด 
      วิธีการ / ขั้นตอน ติดตามประเมินผล 

จ านวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ที่ได้เลื่อนเลื่อนวิทยฐานะ 
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2.2.9 ชื่อกิจกรรม/งาน  การจัดสวัสดิภาพป้องกันการแพร่ระบาดของโรค    
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID –19)  

ระยะเวลาด าเนินการ   มีนาคม - กันยายน 2563 
ความรู้ทางวิชาการหรือแนวคิดที่ใช้ในการด าเนินงาน    
การด าเนินการให้เป็นไปตามมาตรการความปลอดภัยแก่บุคลากรทางการศึกษา 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ด าเนินการเฝ้าระวัง ป้องกัน
และติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ดังนี้ 

(1)  จัดตั้งศูนย์จิตอาสาเฝ้าระวังประสานการดูแลและเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ 
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID–19) ตามประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง 
เขต 1 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 

(1)  แต่งตั้งคณะกรรมการเฝ้าระวัง/ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด 
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) ตามค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1              
ที่ 64/2563 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2563 

(2)  ก าหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
(COVID – 19) ตามประกาศ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563 

(3)  มีการตรวจวัดอุณหภูมิและบันทึกชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ ข้าราชการและผู้มา 
ติดต่อทุกคน 

(4) มีเจลล้างมือจัดวางตามจุดต่าง ๆ เพื่อให้บริการแก่ผู้มาติดต่อได้ใช้ในการล้างมือ 
         ผลส าเร็จของงาน 
            เชิงปริมาณ 

ข้าราชการ ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้มาติดต่อราชการ ทุกคน 
            เชิงคุณภาพ 
        ข้าราชการ ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้มาติดต่อราชการ ป้องกันตนเองจากการติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีความปลอดภัยในชีวิต 
   การน าไปใช้ประโยชน์ 
                   เป็นแนวทางการด าเนินงานแก่สถานศึกษา    
             บุคคล/หน่วยงานที่น าผลงาน ไปเป็นต้นแบบ/แบบอย่าง (ระบุ)   
                สถานศึกษาในสังกัด จ านวน 132 แห่ง                           
             วิธีการ/ขั้นตอน ติดตามประเมินผล        
                     สังเกตพฤติกรรมผู้มาติดต่อราชการ  

เอกสารประกอบ  มาตรการคัดกรองการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  
2019 (COVID-19) ในภาคผนวก 
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2.3 มีหน่วยงานอ่ืนน าผลงาน กิจกรรม แนวคิด หรือแนวทางปฏิบัติไปใช้เป็น 
แบบอย่าง หรือเป็นต้นแบบในด้านการส่งเสริม หรือสนับสนุนการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพ ให้แก่ผู้
ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา ตั้งแต่ 1 หน่วยงานขึ้นไป (อธิบายพร้อม
เอกสารประกอบการพิจารณา) 
                  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ได้จัดสวัสดิการ สวัสดิภาพ  
แก่บุคลากร 10 โครงการ/กิจกรรม ขึ้นไป  ประกอบด้วย  
                  (1)  โครงการ ตรวจสุขภาพประจ าปี  
         (2)  โครงการ สวัสดิการการเงินเพ่ือข้าราชการครูและลูกจ้างประจ า 
         (3)  โครงการกองทุนสงเคราะห์ข้าราชการ ลูกจ้าง สังกัด สพป.ตรัง เขต 1 (บัตรอวย
พรวันเกิด  วางหรีด /สวดอภิธรรมศพ บิดา มารดา ของข้าราชการ ลูกจ้าง  
          (4)  โครงการร้านค้าพอเพียง  
           (5)  โครงการบริการห้องประชุมเล็ก ห้องประชุมใหญ่ แก่สถานศึกษา และหน่วยงาน
ภายนอก  
                    (6)  โครงการศึกษา ดูงาน ในหน่วยงานที่มีผลการปฏิบัติงานที่ดี /ต้นแบบ 
          (7)  โครงการจัดหาเสื้อทีม เสื้อกีฬา ให้แก่บุคลากร 
          (8)  โครงการออกก าลังกายทุกวันพุธ 
                    (9)  โครงการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID -19   
                    (10)  โครงการแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุ 
            จากการที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ได้จัดโครงการ 
กิจกรรม ด้านสวัสดิการ สวัสดิภาพ เป็นจ านวนมาก หลากหลาย มีการสื่อสารหลายช่องทาง ประกอบกับผล
ด าเนินงานทั้งในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ เป็นที่ประจักษ์ ส่งผลให้สถานศึกษา น าแนวทางโครงการ 
กิจกรรม ไปเป็นแบบอย่าง ในการจัดสวัสดิการ สวัสดิภาพ แก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เช่น  
            2.3.1 โรงเรียนวัดไทรงาม อ าเภอเมืองตรัง  ได้น าแนวทางปฏิบัติ และการจัด
กิจกรรมต่างๆ ด้านสวัสดิการ สวัสดิภาพ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ตรัง เขต 1 ไปเป็น
แบบอย่าง ในการจัดสวัสดิการ สวัสดิภาพ ให้แก่ครู บุคลากรทางการศึกษา  ได้แก่  

(1) จัดสวัสดิการเครื่องแต่งกายแก่ครูและบุคลากรในหน่วยงานตามโอกาสและความ 
เหมาะสมทุกปีการศึกษา เช่น เสื้อกิจกรรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับภาคใต้ (จังหวัดตรัง), ผ้าไทยเพ่ือ
ร่วมรณรงค์สืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น เช่น ผ้าปาเต๊ะ ผ้าทอนาหมื่นศรี เป็นต้น 
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       (2) จัดกิจกรรมมุทิตาจิตและเลี้ยงอ าลา เนื่องในวาระครบเกษียณอายุราชการ 
ประจ าปี การย้าย การลาออกของครูและบุคลากรในโรงเรียน 
 

        
 

 

 

(3) วางหรีด ร่วมงานบ าเพ็ญกุศลศพ เข้าร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมกับเลี้ยง 
อาหารว่าง และร่วมงานฌาปนกิจศพของบิดา มารดาของครูและคู่สมรส และบุตร 

 

         
 

 

 

 

                               (4) ด้านสวัสดิการเงินกู้ส าหรับบุคลากรในโรงเรียน วงเงินกู้ไม่เกินคนละ 15,000 
บาท ผ่อนช าระคืน จ านวน 15 งวดพร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 0.50 /เดือน ใช้ระบบลดต้นลดดอก  ซึ่งเป็นอัตรา
ดอกเบี้ยที่ถูก และดอกเบี้ยสะสมน ามาเป็นเงินกู้ให้กับครูและบุคลากรได้อย่างทั่วถึงมากยิ่งขึ้น  ทั้งนี้เพ่ือเป็น
การช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ครูและบุคลากรในโรงเรียนได้ครบถ้วน  
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2.3.2  โรงเรียนวัดควนวิเศษ อ าเภอเมืองตรัง  ได้น าแนวทางปฏิบัติ และ 
การจัดกิจกรรมต่างๆ ด้านสวัสดิการ สวัสดิภาพ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ตรัง เขต 1 ไปเป็น
แบบอย่าง ในการจัดสวัสดิการ สวัสดิภาพ ให้แก่ครู บุคลากรทางการศึกษา  ได้แก่  
            (1) สวัสดิการร้านค้า  มีการจัดอาหารบริการแก่ครู และผู้มาติดต่อราชการ 
บริหารงานโดยกระบวนการมีส่วนร่วม ของคณะกรรมการ ส่งผลให้นักเรียนและครูได้รับประทานอาหารเช้า 
อาหารว่าง และน ารายได้ไปจัดสวัสดิการเพื่อประโยชน์ของครู นักเรียน ต่อไป   
   (2) สวัสดิการงานฌาปนกิจศพ  
           (3) สวัสดิการด้านสุขภาพและอนามัย 
   ข้าราชการครูและบุคลากร ป่วย/ประสบอุบัติเหตุ เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาล 
โรงเรียนจัดสวัสดิการเสริมสร้างขวัญและก าลังใจ ปีละ 1 ครั้ง 
           (4) สวัสดิการสร้างขวัญและก าลังใจ 
   กรณีข้าราชการครูย้าย เกษียณอายุราชการ โรงเรียนสนับสนุนงบประมาณตามความ
เหมาะสม 
           (5) สวัสดิการงานบุญ งานกุศล งานเลี้ยงน้ าชา 
   งานทอดกฐิน ทอดผ้าป่า งานเลี้ยงน้ าชา งานอ่ืนในนามโรงเรียน โรงเรียนสนับสนุน
เงินตามสมควรเมื่อมีหนังสือแจ้งมายังโรงเรียน 
           (6) งานทัศนศึกษา/ศึกษาดูงาน/ปัดฝุ่นชอล์ก 
      โรงเรียนสนับสนุนงบประมาณให้เพียงพอ/บางส่วน ตามความเหมาะสมกับจ านวน
บุคลากร 

         
 

 

 

  

 
2.3.3  โรงเรียนบ้านย่านตาขาว อ าเภอย่านตาขาว ได้น าแนวทางปฏิบัติ  

และการจัดกิจกรรม การศึกษา ดูงาน เพ่ือการพัฒนาบุคลากร  ไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานการศึกษาดู
งานนอกสถานที่ของคณะครูโรงเรียนบ้านย่านตาขาว จัดขึ้นเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรให้มีความรู้เพ่ิมเติม
ในด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ เพ่ือสร้างความสัมพันธ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จากหน่วยงานอ่ืน 
ซึ่งจะก่อให้เกิดการพัฒนาในทุก ๆ ด้าน และเพ่ือน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการศึกษา ดูงานมา
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาโรงเรียนและองค์กร ให้มีความเจริญก้าวหน้าและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน 
ประกอบกับเป็นการเสริมสร้างขวัญและก าลังใจ คณะครูด้วย  
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   2.4 มีการพัฒนารูปแบบด้านการส่งเสริม หรือสนับสนุนจัดสวัสดิการและสวัสดิ
ภาพ ให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา ให้ดียิ่งขึ้น จากการวางแผน 
ก าหนดวิธีการ ขั้นตอน ติดตามและประเมินผล และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่ให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของยุคสมัย (อธิบายพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา) 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ได้จัดสวัสดิการและสวัสดิภาพ 
แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ได้รับสวัสดิการที่ดี เกิดขวัญ และก าลังใจในการปฏิบัติงาน ยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ปฏิบัติงาน เสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดี ระหว่างหน่วยงานกับผู้ปฏิบัติงานและระหว่างผู้ปฏิบัติงานด้วยกัน มีโครงการทุกโครงการมี
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน โดยภาพรวม ดังนี้  
                   (1)  ศึกษาระเบียบ และแนวทางปฏิบัติในการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพประเภท 
ต่าง ๆ ที่เหมาะสม 
                   (2) วางแผนและก าหนดรูปแบบการด าเนินงาน การประชาสัมพันธ์ในการจัด 
สวัสดิการและสวัสดิภาพให้สถานศึกษาและบุคลากรได้ทราบและเข้าใจในเงื่อนไขในการขอรับการ สนับสนุน  
                   (3) แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการในแต่ละโครงการ  
                   (4)  ประสานการด าเนินการกับทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง  
                   (5)  ด าเนินการให้บริการด้านสวัสดิการและสวัสดิภาพตามแนวทางและเงื่อนไข ของ
แต่ละ โครงการ  
                   (6)  ติดตาม ตรวจสอบรายละเอียด เงื่อนไขเพ่ือรักษาผลประโยชน์ของข้าราชการ   
                   (7)  สรุปผลและรายงานผลการด าเนินการ                    
                   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ได้มีการพัฒนารูปแบบการจัด
สวัสดิการ สวัสดิภาพ แก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา มีขั้นตอนการด าเนินงานที่ชัดเจน และการติดตาม
ประเมินผลทุกระยะ ซึ่งจะน าเสนอบางกิจกรรมที่ส่งเสริมทั้งด้านสวัสดิการ และสวัสดิภาพ บุคลากรให้ความ
สนใจ และได้ด าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง มีความยั่งยืน เช่น 
           2.4.1  โครงการตรวจสุขภาพประจ าปี  
                   แนวคิด กลุ่มอ านวยการ ได้ด าเนินการจัดโครงการตรวจสุขภาพประจ าปี ให้แก่  
บุคลากรของเขตพ้ืนที่การศึกษา (ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า ) โดยมีการประสานงาน
ขอให้บุคลากรทางการแพทย์ ของโรงพยาบาลตรัง มาให้บริการตรวจสุขภาพที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาตรัง เขต 1 อยา่งต่อเนื่อง  
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                  ขั้นตอนการปฏิบัติ  
                   (1) ติดต่อประสานงานกับโรงพยาบาลตรัง  ในรายละเอียดการตรวจสถานที่ วันที่
ตรวจ จ านวน บุคลากรทางการแพทย์  รวมทั้งรายละเอียดอื่นๆ เพ่ือจัดท าโครงการตรวจสุขภาพ ประจ าปี  
                   (2) ขออนุมัติผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 เพ่ือ
อนุมัติโครงกาตรวจสุขภาพประจ าปี  
                   (3)  แจ้ง/เวียน/ประชาสัมพันธ์โครงการตรวจสุขภาพประจ าปีให้บุคลากรทราบ
พร้อมแนบใบรายการตรวจสุขภาพให้ผู้ประสงค์จะตรวจสุขภาพกรอกรายละเอียด และส่งคืนกลุ่มอ านวยการ 
                  (4)  ท าหนังสือถึงโรงพยาบาลตรัง  เพื่อขอความอนุเคราะห์ การตรวจสุขภาพ  
                  (5)  จัดสถานที่ในการตรวจ จัดท ารายละเอียดขั้นตอนในการตรวจ เพ่ืออ านวยความ
สะดวกแก่ผู้ที่รับการตรวจ  ตรวจสอบรายชื่อรายละเอียดของผู้ประสงค์จะตรวจสุขภาพประจ าปี ได้แก่ ชื่อ-
สกุล อายุ  เพ่ือประโยชน์ในการใช้สิทธิเบิกค่าตรวจสุขภาพประจ าปีอย่างถูกต้อง  
                 (6)  จัดท ารายละเอียดและจ านวนของผู้ประสงค์จะตรวจสุขภาพ แจ้งให้โรงพยาบาล
ตรัง ทราบ เพ่ือจะได้จัดเตรียมอุปกรณ์ในการตรวจให้แก่ผู้ประสงค์จะตรวจสุขภาพแต่ละรายได้อย่างถูกต้อง  
                 (7)  โรงพยาบาลตรัง ด าเนินการตรวจสุขภาพ โดยเริ่มตั้งแต่ลงทะเบียน ชั่งน้ าหนัก  
วัดส่วนสูง รับหลอดเลือด ปัสสาวะ วัดความดัน เจาะเลือด และนัดวันไปตรวจคลื่นหัวใจ  เอ๊กซเรย์ ตรวจหา
มะเร็ง ปากมดลูก ณ โรงพยาบาลตรังฯลฯ  
                 (8)  ก าหนดวันพบแพทย์ พร้อมกับผลการตรวจให้แก่ผู้ที่ตรวจสุขภาพทุกราย 
ส าหรับผู้ที่อยู่ในกลุ่มต้องพบแพทย์ แพทย์จะนัดต่อเนื่อง ทุก1 เดือน  2 เดือน  3 เดือน แล้วแต่กรณี จนกว่า
ปัญหาด้านสุขภาพจะหมดไป 
                 โครงการตรวจสุขภาพประจ าปี ด าเนินการต่อเนื่องมาแล้วเกิน 5 ปี เดิมบุคลากรหาก
ประสงค์จะเดินทางไปตรวจสุขภาพ จะต้องเดินทางไปยังโรงพยาบาล ซึ่งการจราจรคับคั่ง และมีประชาชนเข้า
รับบริการเป็นจ านวนมาก บุคลากรจะใช้เวลานานในการเข้ารับตรวจ ขาดแรงจูงใจ หลังจากเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ได้จัดโครงการนี้ขึ้น บุคลากรมีความกระตือรือร้น ในการตรวจสุขภาพอย่างต่อเนื่องทุกปี นอกจากนั้น ในการ
ด าเนินงานโครงการ จะมีการประเมินความพึงพอใจ โดยใช้แพลตฟอร์ม ( Google Form) เพ่ือให้ทันกับยุคสมัย 
สามารถประมวลผลความคิดเห็นของบุคลากร น าไปพัฒนางานให้เกิดประสิทธิภาพสูงขึ้นในปีต่อไป   
       นอกจากนี้ ทุกโครงการ/กิจกรรม ได้ด าเนินการทันยุคสมัย เพ่ือสร้างความสนใจแก่
บุคคลทั่วไปให้ติดตามได้จัดท า QR Code เพ่ือลิ้งค์เข้ารับชมในยูทูป เป็นการเผยแพร่ผลงานด้านสวัสดิการ 
สวัสดิภาพ แก่ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา บุคคลทั่วไป ได้น าเป็นแบบอย่าง หรือพัฒนาต่อยอดใน  วง
กว้าง ต่อไป   
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   2.5 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศฯ ทุกประการ 

      ขอรับรองว่าข้อมูลทั้งหมดเป็นความจริงทุกประการ 

      ค ายินยอมของผู้ได้รับการเสนอชื่อ 
 
      ลงชื่อ    ผู้บริหารหน่วยงาน 
             ( นายธรีะวัฒน์  วรรณนุช )    
    ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1  
       วันที่   15  กรกฎาคม  พ.ศ. 2563 
    
      ลงชื่อ    ผู้เสนอชื่อ 
             ( นายธรีะวัฒน์  วรรณนุช ) 
               กรรมการ สกสค. จังหวัดตรัง 
        วันที่   15  กรกฎาคม  พ.ศ. 2563 
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ภาคผนวก 
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เอกสารประกอบ  2.1.1  รางวัลส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรม      
(องค์กรคุณธรรม) ต้นแบบ ระดับ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
เอกสารประกอบ  2.1.2 รางวัล  MOE AWORD สาขาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียงประเภทโครงการ ในภาคผนวก   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารประกอบ  2.1.3 ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาการศึกษาออนไลน์( Integrity and Transparency Assessment 
Online :ITA Online) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
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เอกสารประกอบ  2.2.1 การจัดสวัสดิการการเงินเพื่อข้าราชการและลูกจ้าง  
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เอกสารประกอบ  2.2.2 การส่งบัตรอวยพรวันคล้ายวันเกิด   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารประกอบ 2.2.3  ร้านค้าคุณธรรมน าสุข 
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เอกสารประกอบ 2.2.4  การแต่งกายผ้าไทยทุกวันศุกร์  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารประกอบ  2.2.5 ยกย่อง เชิดชูเกียรติและมอบเกียรติบัตรแก่ “บุคคล 
คุณธรรมต้นแบบ คนดีในที่ท างาน” 

 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารประกอบ 2.2.6  เครื่องแบบสีกากีวันจันทร์ พร้อมกันหน้าเสาธง    
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เอกสารประกอบ 2.2.7  การฝึกประสบการณ์แก่ศึกษานิเทศก์แต่งตั้งใหม่  
 
 

 
          

 
 
 
 
 

เอกสารประกอบ 2.2.8 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อองค์กรคุณภาพ  
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต1 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
เอกสารประกอบ 2.2.10 การจัดสวัสดิภาพป้องกันการแพร่ระบาดของโรค    

ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 


