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โครงการองค์กรคุณธรรม ต้นแบบ 
ปีงบปประมาณ 2564

(งบบริหารจัดการส านักงาน)



กิจกรรมที่ 1 ประชุมขับเคลื่อนโครงการด้วยกระบวนการ PLC
จ านวน 5 คร้ัง

ครั้งที่ 5ครั้งที่ 4ครั้งที่ 3ครั้งที่ 2ครั้งที่ 1
ผู้บริหาร 
และบุคลากร
ทุกคน

คณะกรรม 
การ

ขับเคลื่อน
โครงการ

ผู้บริหาร 
และบุคลากร
ทุกคน

คณะกรรม 
การ

ขับเคลื่อน
โครงการ

ผู้บริหาร 
และบุคลากร
ทุกคน



กิจกรรมที่ 2 จัดท าป้ายขับเคลื่อนโครงการ
จัดท าป้าย ROADMAP ขับเคลื่อนโครงการ
ปีงบประมาณ 2564 จ านวน 1 ป้าย01

02 จัดท าป้าย การด าเนินกิจกรรมส่งเสริม
ความดี ของทุกกลุ่ม/ทุกกิจกรรม



ROADMAP ขับเคลื่อนโครงการ ปีงบฯ 2564
ด้วยงบเขตพื้นที่/งบสพฐ.(ถ้ามี)

01

02

แนวทาง/กิจกรรมขับเคลื่อน เพิ่มเติมที่
แปลก/ใหม่/แตกต่างจากที่เป็นอยู่              
สู่ความเป็น องค์กรคุณธรม ต้นแบบ

ร่วมคิด..เราจะขับเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างไร ?

03

เสนอคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการ 
ปีงบฯ 2564



แนวทางการพัฒนา ขององค์กรที่ออกเดินก่อน
สพม.16/สพป.ชุมพร 1 01

02

03

04

โรงพยาบาลคุณธรรม รพ.บางมูลนาก

โรงพักคุณธรรม

สพม.16

../2 โรงพักคุณธรรม นาขยาด.pdf
../แผน ชุมพร1/แผน ชุมพร (2).pdf
รูปภาพ1 สพม.16 (2).jpg
../1 โรงพยาบาลคุณธรรม บางมูลนาก.pdf


ทบทวนคุณธรรมหลัก/แนวปฏิบัติ
และกิจกรรมส่งเสริมความดี



คุณธรรมหลักและแนวปฏิบัติ องค์กรคุณธรม ต้นแบบ 
สพป.ตรัง เขต1



กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ



กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ

- ก่อนแปดครึ่ง แสนสุขใจ
- สะอาดตา พาสุขใจ
- บริการด้วยใจ สุขสดใสทั่วกัน

AAR ครั้งที่ 1



กลุ่มอ านวยการ



กลุ่มอ านวยการ



กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา



กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา



กลุ่มบริหารงานบุคคล/พัฒนาครูฯ/กฎหมายฯ



กลุ่มบริหารงานบุคคล/พัฒฯ/กฎหมายฯ



กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์



กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์



กลุ่มนโยบายและแผน/ตสน./ICT



กลุ่มนโยบายและแผน/ตสน./ICT



ร่วมคิดวันนี้ เพื่อวันข้างหน้า
1. แบ่งกลุ่ม 6 กลุ่ม (1) งปม. (2) อก. (3) นท. (4) สศ. 

(5) นผ./ตสน./ICT. (6) บค./พัฒฯ/กฎหมาย

2. รวมกลุ่ม PLC ทบทวนคุณธรรมหลัก/แนวปฏิบัติ และก าหนด
กิจกรรมส่งเสริมความดีของกลุ่มต่าง ๆ เขียนลงในกระดาษพรู๊ป

3. เสนอต่อที่ประชุมใหญ่ กลุ่มละ 3 นาที
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