
รายงานการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ของโรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๒ ประจำปีการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๓ 

************************** 
โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๒ ได้ตระหนัก 

และให้ความสำคัญกับเสริมสร้าง วัฒนธรรมองค์กร เพ่ือให้บุคลากรทุกคนโรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา มีทัศนคติ
ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต อันนำไปสู่การเป็นหน่วยงานที่มีคุณธรรม มีความโปร่งใส ในการ
บริหาร จัดการ บุคลากรปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล  โดยในปี
การศึกษา พ.ศ.๒๕๖๓ มีการดำเนินการ/กิจกรรม ที่เป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร ดังนี้ 

๑ ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม เพ่ือกำหนดนโยบาย เป้าหมาย ทิศทาง กิจกรรม 
ส่งเสริมความดี แผนงาน/โครงการในการกำหนดผู้รับผิดชอบในการพัฒนาสถานศึกษาคุณธรรม (องค์กร
คุณธรรม) ประจำปีการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๓ ในคุณธรรม ๓ ประการ คือ “มีวินัย รับผิดชอบ สามัคคี” เพ่ือ
พัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต ในการปฏิบัติงาน มีพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๓ 

๒ ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานสถานศึกษาคุณธรรม (องค์กรคุณธรรม) เพ่ือ
พิจารณางบประมาณ และชี้แจงการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรมส่งเสริมความดี 

๓ ประชุม กำกับ ติดตาม การขับเคลื่อนการดำเนินงานการพัฒนาสถานศึกษาคุณธรรม (องค์กร
คุณธรรม) ของโรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษาในวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ และวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ 

๔ จัดกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ และบันทึกข้อตกลง (MOU) ในการพัฒนาสถานศึกษาคุณธรรม 
(องค์กรคุณธรรม) ของโรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา ในวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ 

๕ จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรในโรงเรียน ที่ปฏิบัติงานอย่างมุ่งผลสัมฤทธิ์ในงาน จนส่งผล
ให้หน่วยงาน ซึ่งการมุ่งผลสัมฤทธิ์เป็นกิจกรรมส่งเสริมความดีในคุณธรรม “ความรับผิดชอบ” ความส ำเร็จ
ดังกล่าวเกิดจาก การที่บุคลากรมีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซ่ือสัตย์ สุจริตในงาน 

๖. จัดกิจกรรม “ทำบุญ ตักบาตร สร้างขวัญ และกำลังใจแก่บุคลากรโรงเรียน” ซึ่งเป็นการเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรให้บุคลากรของโรงเรียนเป็นผู้มีความ เสียสละ มีจิตใจผ่องใส มีความกตัญญูกตเวที มีความ 
รัก และความสามัคคีในหมู่คณะ อันส่งผลให้เป็นมีความซื่อสัตย์สุจริต ในการปฏิบัติงาน 

๗. ประชุมฝ่ายบริหารของโรงเรียน ร่วมกันกำหนดนโยบาย เป้าหมาย และวิเคราะห์เกณฑ์การ
ประเมิน ผู ้รับผิดชอบในการดำเนินงานตามเกณฑ์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
สถานศึกษาออนไลน์เพื ่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้บุคลากรของโรงเรียนมีทัศนคติ ค่านิยมในการ 
ปฏิบัติงานอย่างซ่ือสัตย์สุจริตอย่างชัดเจน 

๘. มีการประกาศปฏิญญาโรงเรียนสุจริต เพื่อสร้างความตระหนัก และให้คำมั่นในการร่วมกันป้องกัน
การทุจริต ปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต และการสร้างเครือข่ายต่อต้านการทุจริต 
ของโรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษาทุกวันจันทร์ 

๙. มีการกำกับ ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามเกณฑ ์ประเมิน คุณธรรม และความโปร่งใส
ของโรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษาในการประชุมฝ่ายบริหารโรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา และกำกับ ติดตาม ตาม



ปฏิทินที่กำหนดไว้จำนวน ๓ ครั้ง เพื่อให้มีการดำเนินงานตามเกณฑ์ประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส ใน
การดำเนินงานของโรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษาอย่างครบถ้วน สมบูรณ์ ถูกต้อง จำนวน ๔๓ ข้อมูล 

๑๐. มีการวิเคราะห์ความเสี่ยง และแนวทางในการจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงาน หรือ การ
ปฏิบัติหน้าที่ท่ีอาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ 
ส่วนของโรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา ในวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๓ 

๑๑. ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรของโรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา ผู้มีคุณธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต 
โดยมอบ เกียรติบัตรแก่บุคลากรผู้ปฏิบัติตนที่เป็นแบบอย่างด้านความซื่อสัตย์ สุจริต 

๑๒. เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ในการพัฒนาระบบการปฏิบัติที ่มีความเป็นธรรม โปร่งใส จน
สามารถเป็นแบบอย่างได้ และสร้างเครือข่ายการพัฒนาสถานศึกษาอื่นให้มีระบบงานที่มีการบริหารจัดการ 
และการปฏิบัติงานของบุคลากรด้วยความเป็นธรรม และโปร่งใส เป็นไปตามเกณฑ์ประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใส ของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

๑๓. เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการพัฒนาปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายภายใต้คอนเซปต์ “Green 
Clean & Safety” เพ่ือรองรับการให้บริการกับบุคลากร ซึ่งได้รับความร่วมมือร่วมใจของจิตอาสาของบุคลากร
ในส านักงานเขตพ้ืนที่ทุกคน 

๑๔. มีการกำกับติดตามผลการดำเนินงาน ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและ
นิเทศการศึกษา ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๓ ในวนที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมโรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คณะทำงาน 
 

๑. นายธวัช   โลกา   ผู้อำนวยการโรงเรียน  ประธานคณะทำงาน 
๒. นางสุทิน     แก้วเสมอ    ครูชำนาญการพิเศษ  คณะทำงาน 
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๙. นายพัฒนพงศ์   บุญปราบ  ครูชำนาญการ   คณะทำงาน    
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           ๒๐. นายพิพัฒน์   ทองปินตา      คร ู    คณะทำงาน 
๒๑. นางสาวณัฐกานต์   แหลมมาก      คร ู    คณะทำงาน  
๑๓. นางสาววิภา   เจริญเล็ก  คร ู    คณะทำงาน 
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๑๗. นายธนทัต    เพียรวิทย์    พนักงานราชการ   คณะทำงาน 
๑๖. นางสาววริษา     จิตติ   ครูจ้างสอน   คณะทำงาน 
๑๔. นางสาววิลาวัณย์    ใจมาด ี  บุคลากรทางวิทยาศาสตร์  คณะทำงาน 
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