


สรปุสาระการประชมุเชงิปฏบิตัิการ  
ขับเคลือ่นโครงการองคก์รคณุธรรม ตน้แบบ ครัง้ที ่1 

23 ธนัวาคม 2563 
ณ หอ้งประชมุพระเทพวมิลเมธี สพป.ตรงั เขต 1 

 

***************************** 

ประธานที่ประชุม  นายธีระวัฒน์ วรรณนุช  ผอ.สพป.ตรัง เขต 1  
1. ประธานกล่าวขอบคุณผู้ร่วมประชุมขับเคลื่อนโครงการองค์กรคุณธรรม ต้นแบบ  
2. ถือเป็นโครงการที่มุ่งสร้างคนดี เกิดความสุขในองค์กรและมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ซึ่งผู้รับผิดชอบ

โครงการได้ดำเนินการจัดทำรายงานและวีดีทัศน์สรุปโครงการปี 2563 เผยแพร่ในระบบออนไลน์เรียบร้อยแล้ว และ 
ขอให้ดำเนินการตามกระบวนการขับเคลื่อน PAOR ตามที่กำหนดไว้อย่างจริงจัง อันประกอบด้วย  

P (planning)   :  การวางแผน (มีแผนการดำเนินงานชัดเจน) 
A (acting)  :  การปฏิบัติ (มีการปฏิบัติการอย่างชัดเจน ต่อเนื่อง เป็นระบบ)  
O (observing) :  การสังเกตผล (มีระบบการตรวจสอบ สังเกตผลการปฏิบัติตลอดเวลา) 
R (reflecting) :  การสะท้อนผล (มีระบบการร่วมสะท้อนผลการปฏิบัติของผู้ร่วมโครงการ     
     อย่างต่อเนื่อง เพ่ือนำผลไปปรับปรุงการวางแผนและการปฏิบัติต่อไป)  

3. การประชุมวันนี้ เป้าหมายเพ่ือร่วมกันกำหนด Road Map เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนโครงการ
ปีงบประมาณ 2564 ที่ต้องยึดคุณธรรมหลัก วินัย รับผิดชอบ จิตอาสา เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนที่มุ่งเน้นให้เกิด
จิตสำนึกของสมาชิกองค์กรทุกคนให้เกิดพฤติกรรมสอดคล้องตามคุณธรรมหลัก 3 ประการ จึงขอให้ร่วมกันกำนดให้
ชัดเจน 

4. กิจกรรมส่งเสริมความดีในภาพรวม 9 กิจกรรมที่ได้ร่วมดำเนินการในปีงบประมาณ 2563 เห็นชัดเจนว่า
ทุกกิจกรรมมุ่งเน้นความร่วมมือร่วมใจของทุกคน ในการร่วมดำเนินการร่วมปฏิบัติเพ่ือขับเคลื่อนโครงการสู่เป้าหมาย 
โดยเฉพาะได้มีเพลงองค์กรคุณธรรมตรัง 1 มาเป็นสัญลักษณ์ในการร่วมทำความดีของสมาชิกองค์กร และการมี LOGO 
หรือสัญลักษณ์ขององค์กรคุณธรรม จึงขอฝากให้ได้นำมาใช้ให้เกิดคุณค่าต่อองค์กรให้ชัดเจน และในปีงบประมาณ 
2564นี้ และขอให้ร่วมกันขับเคลื่อนต่อยอดให้ชัดเจนยิ่งขึ้นต่อไป 

5. ขอฝากเรื่อง “ความรักความสามัคคีในองค์กร” ถือเป็นหลักสู่ความสำเร็จในการปฏิบัติงานและความสุข
ร่วมกัน ซึ่งตรงข้ามกับความขัดแย้งที่ส่งผลให้งานล้มเหลวและไม่เกิดความสุข จึงขอฝากให้ทุกคนมีความรักสามัคคี
ระหว่างกัน ร่วมด้วยช่วยกันในการขับเคลื่อนสู่องค์กรแห่งความสุขและความสำเร็จ 

6. การขับเคลื่อนโครงการองค์กรคุณธรรม ต้นแบบ ด้วยกระบวนการ PLC ปีงบประมาณ 2564 
แนวคิดของ ผอ.สปพ.ตรัง เขต 1 
    6.1 งานเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาลในเขตพ้ืนที่การศึกษา “ป้องกันการทุจริต”      

(เขตสุจริต) เนื่องจากงานองค์กรคุณธรรมเป็นงานที่ส่งผลเชื่อมโยงกับโครงการเขตสุจริต ในปีงบประมาณ 2564 นี้          
ขอฝากผู้รับผิดชอบทั้ง 2 โครงการได้หาแนวทางการบูรณาการให้สามารถดำเนินการขับเคลื่อนโครงการและใช้
งบประมาณร่วมกัน เช่น การศึกษาดูงานพัฒนาบุคลากร หรือกิจกรรมอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม 

   6.2 งานจิตอาสา เนื่องจากเป็นคุณธรรมหลักขององค์กรคุณธรรม ขอฝากให้ผนวกกับกิจกรรมจิตอาสา
พระราชทาน 904 ของสพป.ตรัง เขต 1 ให้ชัดเจนและเหมาะสม  

   6.3 งานเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งได้วางระบบพื้นฐานไว้ค่อนข้างชัดเจนเป็นรูปธรรมแล้ว แปลงปลูกพืชชนิดต่าง 
ๆ ซึ่งอาจเพ่ิมในกิจกรรมส่งเสริมความดี ให้สมาชิกองค์กรได้ร่วมกันปลูกพืชสวนครัว และดูแลรักษาให้ชัดเจน ขอให้
นำมาบูรณาการกับองค์กรคุณธรรมให้เหมาะสม 
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    6.4  การสร้างเครือข่ายขยายผลโครงการองค์กรคุณธรรม เห็นว่าก่อนที่จะขยายผลสู่หน่วยงานภายนอกอ่ืน 
ขอให้สร้างเครือข่ายขยายผลสู่โรงเรียนก่อน ซึ่งทุกโรงเรียนได้ดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรมอยู่แล้ว อาจมีกิจกรรมลงมือ
ปฏิบัติร่วมกัน การร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันตามความเหมาะสม 

7. การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระยะท่ี 2 ซึ่งได้เกิดการแพร่ระบาดจากตลาดกลางกุ้งจังหวัดสมุทรสาคร 
ขยายสู่พื้นที่หลายจังหวัดในขณะนี้  

    7.1 ขอให้ทุกคนระมัดระวังควบคุมการแพร่ระบาดของโรคอย่างเข้มข้นเหมือนะระยะที่ 1  
    7.2 มาตรการระดับจังหวัดตรัง ได้ตั้งด่านคัดกรองโรคโดยเฉพาะแรงงานข้ามชาติ โดยเฉพาะการเดินทาง

ข้างจังหวัดในเทศกาลปีใหม่นี้ 
    7.3 หากมีการแพร่ระบาดที่รุนแรงขึ้น สพป.ตรัง เขต 1 อาจต้องใช้มาตรการ Work Form Home อีกครั้ง 

ขอให้ทุกกลุ่มเตรียมความพร้อม ทั้งนี้ กลุ่มนโยบายและแผนได้จัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook เพ่ือการนี้ไว้
ส่วนหนึ่งแล้ว 

8. การปฏิบัติงานราชการในปีงบประมาณ 2564  
    8.1 ขอให้กลุ่มที่มีบุคลากรเกษียณอายุราชการ โดยเฉพาะตำแหน่ง ผอ.กลุ่ม ขอให้เตรียมสร้างบุคลากรรุ่น

ใหมเ่พ่ือปฏิบัติงานราชการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและต่อเนื่อง 
    8.2 ในส่วนของสมาชิกองค์กร ขอให้ร่วมมือขับเคลื่อนองค์กรให้เป็นไปตามปกติและมีประสิทธิภาพ 
    8.3 ขอชื่นชมกิจกรรมกองทุนสวัสดิการ สพป.ตรัง เขต 1 ที่ดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างดียิ่ง 

 9. สพป.ตรัง เขต 1 ได้รับโล่รางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี 2563 ระดับจังหวัดตรัง ประเภทหน่วยงาน ได้รับ
โล่พร้อมเงินรางวัลจำนวน 5,000 บาท ในวันครูจังหวัดตรัง ปี 2564 จึงขอแสดงความยินดีและขอขอบคุณสมาชิก
องค์กร สพป.ตรัง เขต 1 ทุกท่านในการได้รับรางวัลในครั้งนี้  
 10. รายละเอียดการประชุมขับเคลื่อนโครงการ  
     10.1 การจัดทำป้าย Road Map ได้ยึดแนวทางของ ปี 2563 แต่ปรับกิจกรรมการประชุมขับเคลื่อนตาม
โครงการ และเพ่ิมกิจกรรมการสร้างเครือข่าย กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และกิจกรรมการศึกษาดูงาน เป็นต้น ซ่ึง
จะเร่งดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในกลางเดือนมกราคม 2563 
              10.3 การจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการ ปีงบประมาณ 2564 เนื่องจากมีการ
เปลี่ยนแปลงของบุคลากรในองค์กร จึงขอส่งสำเนาคำสั่งเดิมให้ทุกกลุ่มพิจารณาและเสนอชื่อคณะกรรมการขับเคลื่อน
โครงการให้ผู้รับผิดชอบโครงการภายในวันที่ 20 มกราคม 2564 เพื่อดำเนินการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งต่อไป 
          10.10 การเสนอแนวทางการขับเคลื่อนโครงการที่แปลกใหม่ น่าสนใจ แตกต่างจากที่ดำเนินการอยู่ เพื่อ
เป็นแนวทางในการจัดทำแผนดำเนินงานด้วยงบประมาณของสพฐ.ในปีงบประมาณ 2564 (ถ้ามี) ให้ทุกกลุ่มเสนอผ่าน
ผู้รับผิดชอบโครงการโดยตรงภายในวันที่ 10 มกราคม 2564 
    10.11 กิจกรรมส่งเสริมความดีในภาพรวมขององค์กร ปี 2564 ให้ยึด 9 กิจกรรมเดิมเป็นหลักและ
ปรับปรุงบางกิจกรรม ดังนี้ 
   1) เครื่องแบบสีกากีวันจันทร์ พร้อมกันหน้าเสาธง (กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ) 
       - เปลี่ยนชื่อเป็น กิจกรรมรวมใจวันจันทร์ พร้อมกันหน้าเสาธง 
       - เปลี่ยนการกล่าวคำปฏญิาณองค์กรคุณธรรมจากการกล่าวนำโดยผู้บริหาร  
                            เป็น ทุกคนกล่าวพร้อมเพรียงกัน 
       - ข้าราชการ บุคลากร เจ้าหน้าที่ และลูกจ้างทุกคนร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ  

       เวลา 08.00 น. ทุกวันจันทร์ 
       - ข้าราชการแต่งเครื่องแบบสีกากี 
       - บุคลากร เจ้าหน้าที่ และลูกจ้างใส่เสื้อสีเหลือง 
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2) ร้านค้าคุณธรรมนำสุข ดำเนินการเช่นเดิม และเชิญชวนให้สมาชิกที่มีสินค้าอ่ืนนำมาร่วมจำหน่าย 
(กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ) 

 3) ครอบครัวคุณธรรมนำสุข ดำเนินการเช่นเดิม และขอให้สมาชิกองค์กรทุกคนมีส่วนร่วมในการส่ง
ภาพกิจกรรมการทำความดีของครอบครัวพร้อมคำอธิบายสั้น ๆ ให้บ่อยยิ่งข้ึน เพ่ือเชิญชวนทำความดีทั้งองค์กร (กลุ่ม
นิเทศ ติดตามฯ) 
    4) ทำบุญ-ตักบาตร-ไปวัดวันพระ ดำเนินการเช่นเดิม ปร ับปรุงให้มีกิจกรรมการทำบุญตักบาตรวัน
สำคัญของสมาชิกองค์กรและผู้บริหารสถานศึกษาใน สพป.ตรัง เขต 1 ตามโอกาสที่เหมาะสม (กลุ่มอำนวยการ) 

 5) สุขภาพดีไม่มีขาย ออกกำลังกายวันพุธ ดำเนินการเช่นเดิม ปรับปรุงให้ (กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา) 
     6) ยกย่องเชิดชูเกียรติ “คนดีในที่ทำงาน” ดำเนินการเช่นเดิม  (กลุ่มบริหารงานบุคคล, กฎหมายและ
คดี และกลุ่มพัฒนาบุคคลฯ) 

 7) รักษ์ไทยแต่งผ้าไทยวันศุกร์ ดำเนินการเช่นเดิม (กลุ่มนโยบายและแผน, หน่วยตรวจสอบภายใน 
และกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ) 

8) บันทึกย้อนรอยความดีที่จดจำองค์กรคุณธรรมตรัง 1 ยกเลิก ปรับปรุงให้บันทึกความทำความดีใน
กิจกรรมครอบครัวคุณธรรมแทน 
  9) กล่องออมบุญ ดำเนินการเช่นเดิม (กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์) 
     10) กำลังพิจารณาเพ่ิม กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงและกิจกรรมจิตอาสา 

ทั้งนี้ ให้ผู้รับผิดชอบกิจกรรม ได้กำหนดรูปแบบหรือขั้นตอนการดำเนินกิจกรรมให้ชัดเจน การประเมินผล และ
เก็บหลักฐานบันทึกร่องรอยการดำเนินงานให้เป็นปัจจุบัน เพ่ือสรุปและรายงานปลายปีงบประมาณ 
 11. การทบทวนกิจกรรมส่งเสริมความดีท่ีสอดคล้องคุณธรรมหลักของทุกกลุ่ม  

      ขอให้ทุกกลุ่มนำแนวปฏิบัติของกลุ่ม(ตามท่ีร่วมวิเคราะห์และกำหนดไว้แล้ว) ไปแปลงเป็นกิจกรรมส่งเสริม
ความดี ให้ มีชื่อน่าสนใจ สื่อถึงกิจกรรมที่ปฏิบัติหรือเป้าหมายด้วยกระบวนการ PLC ของกลุ่ม โดยผู้รับผิดชอบโครงการ
จะดำเนินการจัดส่ง PPT ตามรายละเอียดกแนวปฏิบัติและกิจกรรมส่งเสริมความดีของทุกลุ่มท่ีนำเสนอวันประชุมทาง
กลุ่มไลน์องค์กรคุณธรรม ตรัง 1 พร้อมออกแบบตารางทบทวนกิจกรรมส่งเสริมความดีของกลุ่ม ให้ทุกกลุ่มร่วมประชุม
และจัดส่งรายละเอียดผู้รับผิดชอบโครงการ ภายในวันที ่ 20 มกราคม 2563 ดังนี้  

11.1 ไฟล์word  ส่งทางกลุ่มไลน์องค์กรคุณธรรม ตรัง 1 
11.2 ภาพกิจกรรมการประชุม PLC ของทุกกลุ่ม  ส่งทางกลุ่มไลน์องค์กรคุณธรรม ตรัง 1 

                11.3 เอกสารผลการร่วมคิดร่วมทำกลุ่มละ 1 ชุด 
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