
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 

โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง (ราษฏร์สามัคคี) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๒ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

 โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง (ราษฏร์สามัคคี) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๒ ได้
กำหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  ประกอบด้วย ๓ มาตรการ 
ดังนี้ 

๑. มาตรการสร้างการรับรู้ 
๒. มาตรการกำกับติดตาม 
๓. มาตรการประเมินและรายงานผล 

การขับเคลื่อนการดำเนินการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส  

ของโรงเรียนบ้านหน้าควนลัง (ราษฏร์สามัคคี) ได้ดำเนินการดังนี้ 

๑. มาตรการสร้างการรับรู้ 

มาตรการสร้าง
การรับรู้ 

กลุ่มเป้าหมาย การดำเนินการ ผลการดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

๑.ประชุมทีม
บริหารโรงเรียน 

๑๐ ประชุมทีมบริหารเพ่ือวิเคราะห์
จุดอ่อน จุดแข็งผลการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๓และบุคลากรในการ
รายงานผลตัวชี้วัด ที่ ๙และ ๑๐ 

ทีมบริหารโรงเรียนรับทราบจุด
แข็งและจุดอ่อน แนวทางการ
พัฒนาการประเมินคุณธรรมและ
ความโปรงใสและร่วมกำหนด
บุคลากรในการรายงานผลการ
ดำเนินการในตัวชี้วัดที่ ๙ และ 
๑๐ 

งานบริหาร
ทั่วไป 

๒.ประชุมบุคลากร ๒๗ ประชุมบุคลากรในโรงเรียนเพ่ือ
รับทราบจุดอ่อน จุดแข็ง ผลการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ และ
รับทราบกรอบการดำเนินการตาม
คู่มือการประเมิน คุณธรรมและ
ความโปร่งใสของโรงเรียนออนไลน์
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

ประเด็นการรายงานเอกสาร
หลักฐานที่จะต้องประชาสัมพันธ์
ผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียน 

งานบริหาร
ทั่วไป 

๓.กำหนด
ผู้รับผิดชอบในแต่
ละประเด็น 

๒๗ บุคลากรในโรงเรียนส่งรายชื่อ 
ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการ
ดำเนินงานในตัวชี้วัดที่ ๙และ

โรงเรียนมีผู้รับผิดชอบในการ
รายงานผลการดำเนินการ
ประเมินคุณธรรมและความ

งานบริหาร
ทั่วไป 



ตัวชี้วัดที่ ๑๐ โดยมีการกำหนดให้
ผู้อำนวยการเป็นประธาน
คณะทำงานและเจ้าของเรื่องเป็น
กรรมการและเลขานุการและให้รอง
ผู้อำนวยการที่รับผิดชอบกลุ่มงาน
บริหารทั่วไปเป็นผู้กำกับดูแล 

โปร่งใสประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๔ 

๔.จัดทำคำสั่ง
มอบหมายงานใน
แต่ละตัวชี้วัด 

๑๐ โรงเรียนรวบรวมรายชื่อ
ผู้รับผิดชอบ ในตัวชี้วัดที่ ๙และ
ตัวชี้วัดที่ ๑๐ เสนอผู้อำนวยการ
โรงเรียนลงนามแต่ตั้ง 

โรงเรียนมีคำสั่งมอบหมาย
ผู้รับผิดชอบในตัวชี้วัดที่ ๙และ
ตัวชี้วัดที่ ๑๐ ส่งผลให้มีความ
สะดวกในการประสานงานเพ่ือนำ
ข้อมูลมาประชาสัมพันธ์ผ่าน
เว็บไซต์ของโรงเรียน 

งานบริหาร
ทั่วไป 

 

๒. มาตรการกำกับติดตาม 

มาตรการกำกับ
ติดตาม 

กลุ่มเป้าหมาย การดำเนินการ ผลการดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

๑.วิเคราะห์
ภารกิจของ
โรงเรียน 

๑๐ โรงเรียนวิเคราะห์ภารกิจของโรงเรียน
เพ่ือให้มีความสอดคล้องในการทำงาน
ทั้งระบบเพ่ือป้องกันความซ้ำซ้อนและ
เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 

โรงเรียนมีตารางการปฏิบัติงาน
ทั้งระบบในการทำงานเพ่ือให้
สามารถรายงานผลการ
ดำเนินงานทั้งระบบถูกต้องและ
เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่
กำหนด 

งานบริหาร
ทั่วไป 

๒.จัดทำปฏิทิน
การปฏิบัติงาน
ให้สอดคล้องกับ 
สพฐ. 

๑๐ โรงเรียนจัดทำปฏิทินการรายงานผล
การดำเนินงานการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสโดยการสร้างการ
รับรู้การจัดทำเอกสารหลักฐานการ
ตรวจสอบ การเผยแพร่ 
ประชาสัมพันธ์ 

บุคลากรในโรงเรียนมีความรู้ 
ความเข้าใจในการรายงานผลการ
ดำเนินงานการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสตามกรอบ
ระยะเวลาที่กำหนด 

งานบริหาร
ทั่วไป 

๓.ดำเนินการ
ตามปฏิทินการ
ปฏิบัติงานที่
กำหนด 

๒๗ โรงเรียนจัดประชุมบุคลากรตาม
ปฏิทินที่กำหนด 

บุคลากรในโรงเรียนที่รับผิดชอบ
รายงานผลการดำเนินงานและ
ร่วมวิเคราะห์ความถูกต้องเพ่ือ
ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์
โรงเรียนต่อไป 

งานบริหาร
ทั่วไป 

 



๓.มาตรการประเมินและรายงานผล 

มาตรการประเมินและ
รายงานผล 

กลุ่มเป้าหมาย การดำเนินการ ผลการดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

๑.ประชุมผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัดเพ่ือรายงานผลและ
นำเสนอการดำเนินงาน
ปัญหาอุปสรรคและร่วมหา
แนวทางแก้ปัญหาครั้งที่ ๑ 

๑๐ ประชุมผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
ที่ ๙และตัวชี้วัดที่ ๑๐เพ่ือ
นำเสนอผลการดำเนินการ
ปัญหาอุปสรรคและร่วมกัน
ระดมความคิดแก้ปัญหาครั้ง
ที่ ๑ 

โรงเรียนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ผลการดำเนินงานของ
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดที่ ๙และ ๑๐
และนำเสนอข้อเสนอแนะของที่
ประชุมไปปรับปรุงแก้ไขให้
ถูกต้องตามแนวทางท่ี สพฐ.
กำหนด 

งานบริหาร
ทั่วไป 

๒.ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
ปรับปรุงแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการ 

๑๐ ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดทราบผล
การดำเนินการตามตัวชี้วัด
และการปรับปรุงแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของที่ประชุม 

ผู้รับผิดชอบสามารถปรับปรุง
แก้ไขการดำเนินการตามตัวชี้วัด
ที่รับผิดชอบได้อย่างถูกต้องและ
เป็นไปตามแนวทางท่ี สพฐ.
กำหนด 

งานบริหาร
ทั่วไป 

๓.ประชุมผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด เพื่อรายงานผล
และนำเสนอการ
ดำเนินงานปัญหาอุปสรรค
และร่วมหาแนวทาง
แก้ปัญหาครั้งที่ ๒ 

๑๐ จัดประชุมผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัดที่ ๙และตัวชี้วัดที่ 
๑๐ เพื่อนำเสนอผลการ
ดำเนินการปัญหา อุปสรรค
และร่วมกันระดมความคิด
แก้ปัญหา ครั้งที่ ๒ 

โรงเรียนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ผลการดำเนินงานของ
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดที่ ๙และ ๑๐
และนำเสนอข้อเสนอแนะของที่
ประชุมไปปรับปรุงแก้ไขให้
ถูกต้องตามแนวทางท่ี สพฐ.
กำหนด 

งานบริหาร
ทั่วไป 

๔.รายงานผลการ
ดำเนินงานตามการ
ประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสผ่านเว็บไซต์
โรงเรียนภายในระยะเวลา
ที่กำหนด 

๑๐ ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดนำผล
การดำเนินการรายงานผล
ผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียน
บ้านหน้าควนลัง(ราษฎร์
สามัคคี) 

ผู้รับผิดชอบสามารถสืบค้นข้อมูล
การดำเนินงานของโรงเรียนได้
อย่างถูกต้องและครบถ้วน 

งานบริหาร
ทั่วไป 

 

 

 

 

 



การจัดกิจกรรมการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงานอย่างสุจริต 

ของโรงเรียนบ้านหน้าควนลัง(ราษฎร์สามัคคี)  ประจำปี ๒๕๖๔ 

 

 



 

การจัดกิจกรรมการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงานอย่างสุจริต 

ของโรงเรียนบ้านหน้าควนลัง(ราษฎร์สามัคคี)  ประจำปี ๒๕๖๔ 

   

 

 

 

      

 



 

การประกาศเจตจำนงสุจริตของโรงเรียนบ้านหน้าควนลัง(ราษฎร์สามัคคี)  ประจำปี ๒๕๖๔ 

 

ประกาศโรงเรยีนบา้นหน้าควนลงั (ราษฎรส์ามคัค)ี 

เรื่อง เจตจ านงในการบรหิารงานโรงเรยีนบา้นหน้าควนลงั (ราษฎรส์ามคัค)ี 

................................................... 

โรงเรยีนบา้นหน้าควนลงั (ราษฎรส์ามคัค)ี ใหค้วามส าคญักบัการบรหิารงานดว้ยคุณธรรมและ ความ
โปร่งใส ตามนโยบาย (นายกรฐัมนตรพีลเอกประยุทธ ์จนัทรโ์อชา) เมื่อวนัที ่๑๒ กนัยายน ๒๕๕๗ ใน ดา้น
การสง่เสรมิการบรหิารราชการแผ่นดนิทีม่ธีรรมาภบิาล และการป้องกนัปราบปรามการทุจรติและประพฤติ มิ
ชอบในภาครฐั ตามประมวลจรยิธรรมขา้ราชการพลเรอืง พ.ศ.๒๕๕๒ คู่มอืการปฏบิตัติามขอ้บงัคบัส านกังาน 
คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานว่าดว้ยจรรยาขา้ราชการส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
พ.ศ. ๒๕๕๒ ประมวลจรยิธรรมขา้ราชการพลเรอืน ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน และตาม
คู่มอืการ ประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครฐั (Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) ของส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติแห่งชาต ิ
(ส านกังาน ป.ป.ช.) และส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติในภาครฐั(ส านกังาน 
ป.ป.ท.) 

ขา้พเจา้ในฐานะผูอ้ านวยการโรงเรยีนบา้นหน้าควนลงั (ราษฎรส์ามคัค)ี ขอประกาศเจตจ านงว่า จะ
บรหิารงานดว้ยความซื่อสตัยส์ุจรติตามหลกัธรรมาภบิาล อย่างโปร่งใส ตรวจสอบได ้ พรอ้มรบัผดิชอบ เพือ่ 
สรา้งความเชื่อมัน่แก่สงัคมว่า โรงเรยีนบา้นหน้าควนลงั (ราษฎรส์ามคัค)ี มเีจตจ านงต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปั
ชนั ทุกรูปแบบ และจะยดึมัน่ท าใหโ้รงเรยีนบา้นหน้าควนลงั (ราษฎรส์ามคัค)ี เป็นองคก์รธรรมาภบิาลและ
ความ โปร่งใส โดยด าเนินการ ดงันี้ 

๑. ปฏบิตังิานทุกขัน้ตอนตามกฎหมาย ระเบยีบ และขอ้บงัคบัอย่างครบถว้น เคร่งครดั ตลอดจน
สง่เสรมิใหบุ้คลากรปฏบิตัติามกฎหมาย ระเบยีน และขอ้บงัคบัทีก่ าหนด  

๒. ปลูกฝังและสรา้งความตระหนกัรู ้ ค่านิยมในการต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชนั รูจ้กัแยกแยะ 
ประโยชน์สว่นตนกบัประโยชน์สว่นรวมใหไ้ด ้เพือ่ปลูกฝังจติส านึกในดา้นคุณธรรมและป้องกนัการทุจรติ คอร์



รปัชนัในหน่วยงาน รวมถงึมกีารถ่วงดุลภายในที่เขม้แขง็ มปีระสทิธภิาพ ซึง่จะท าใหบุ้คลากรในโรงเรยีน 
บา้นหน้าควนลงั (ราษฎรส์ามคัค)ี และประเทศชาต ิเกดิวฒันธรรมการต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชนัอย่างยัง่ยนื  

๓. ไม่ยอมรบัพฤตกิรรมการทุจรติคอรร์ปัชนั และไม่ทนต่อการทุจรติทีก่่อใหเ้กดิจากลงโทษ ทาง
สงัคม (Social Sanction) อนัจะสง่ผลใหข้า้ราชการครูและบุคลากรทางการศกึษาของโรงเรยีนบา้นหน้าควน
ลงั (ราษฎรส์ามคัค)ี เกดิความละอายหรอืความกลวัทีจ่ะกระท าการทุจรติคอรร์ปัชนั 

๔. มุ่งมัน่ปฏบิตังิานดว้ยความเป็นธรรม ซื่อสตัย ์สุจรติ รวดเรว็ และมปีระสทิธภิาพ เท่าทนัต่อ พล
วตัรของการทุจรติและสอดคลอ้งกบัมาตรฐานในการปฏบิตังิาน  

๕. มุ่งบรหิารงานโดยยดึหลกัธรรมาภบิาล และร่วมกนัสรา้งวฒันธรรมคุณธรรมใหเ้กดิขึน้ ในองคก์ร 
และจะบรหิารงบประมาณดว้ยความโปร่งใส ก่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสุดแก่ทางราชการ และพรอ้ม แสดงความ
รบัผดิหากการปฏบิตังิานของโรงเรยีนบา้นหน้าควนลงั (ราษฎรส์ามคัค)ี สง่ผลกระทบและเกดิ ความเสยีหาย
ต่อสงัคมโดยรวม 

 

 

     ประกาศ ณ วนัที ่๗ มถิุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

          

 

(ดร.เรวด ีเชาวนาสยั)  

ผูอ้ านวยการโรงเรยีนบา้นหน้าควนลงั (ราษฎรส์ามคัค)ี 

 

 

 

 

 

 

 



 

Announcement of Bannakhuanlung (Ratsamakkee) School 

Subject: Intent in the Administration of Bannahkuanlung (Ratsamakkee) School 
……………………………………………….. 

Bannakhuanlung (Ratsamakkee) School focused on management, with integrity and 
transparency policy (Prime Minister Gen. Prayut Chan-o-Cha) on September 12, 2014 on the 
promotion of the national administration with good governance and prevention and suppression of 
corruption and misconduct in the public sector According to the Civil Servant Ethics Code, BE 2552, 
a manual for compliance with the Office of the Basic Education Commission’s regulation on the Civil 
Service Officers, Office of the Basic Education Commission, BE 2552 Civil Service Ethics Code Office 
on the Education Commission. To follow the basic and moral assessment and the transparency in 
the operations of the government (Integrity Transparency Assessment: ITA), of the Office of the 
Prevention and Suppression National Corruption (NCC Office) and the Office of the Anti-Corruption 
Commission in the public Sector (office application. The. Eng.)  

I, as the director of Bannakhuanlung (Ratsamakkee) school, declare the intention to 
administer with intragrity based on good governance with transparency and accountability and ready 
to take responsibility to create confidence for the society that Bannakhuanlung (Ratsamakkee) School 
to fight corruption in all forms and will adhere to Bannakhuanlung (Ratsamakkee) School by doing 
the following:  

1. Perform all steps in accordance with laws and regulations in a strict manner, as well as 
encourage personnel to work in accordance with the laws and regulations prescribed.  

2. Cultivate values and raise awareness in the anti-corruption court in recognize their own 
interests with the common good offered by instilling morals and preventing fraud and 
corruption applications as well as having a strong and effective internal balance which will 
allow personnel in Bannakhuanlung (Ratsamakkee) School.  



3. Not tolerate corruption and fraud, causing social wrath (Social Sanction), which will lead 
personnel in Bannakhuanglung (Ratsamakkee) School to shame or fear causing fraud and 
corruption. 

4. Commitment to work with fairness, honesty, speed and efficiency being aware of the 
dynamics of corruption and conform to the standard to work.  

5. Focus on management by adhering to the principles of good governance and creating a 
moral culture in the organization. And will manage the budget with transparency causing 
maximum benefits to the government and ready to express liability if the operation of 
Bannakhuanlung (Ratsamakkee) School affects and manage as a whole  

 

 

   Announce on 7 June, 2564 

 

 

(Dr. Rewadee Chaowanasai) 

 Director of Bannakhuanlung (Ratsamakkee) School 

 

 

 

 

 

 

 

 



กิจกรรมการต่อต้านการทุจริตของโรงเรียนบ้านหน้าควนลัง(ราษฎร์สามัคคี)  ประจำปี ๒๕๖๔ 

 

 
 

     ส่วนราชการ      โรงเรยีนบ้านหน้าควนลัง(ราษฎร์สามัคคี) 

ที่  ................................     วันที่       ๔  มิถุนายน   ๒๕๖๔ 

เรื่อง  ขอเชิญร่วมเจตจำนงการต่อต้านทุจริต 
 

เรียน    ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหน้าควนลัง(ราษฎร์สามัคคี)  

 ตามที่โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง(ราษฎร์สามัคคี) ประกาศเจตจำนงต่อต้านทุจริต ประจำปี ๒๕๖๔ ลงวันที่ 
๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ เพื่อทำให้โรงเรียนมีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ด้วย
การมุ่งแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างจริงจัง โดยสร้างจิตสำนึกให้ผู้บริหารและบุคลากรให้มีความซื่อสัตย์ ยึดหลักธรร
มาภิบาลในการให้บริการ เพื่อสร้างประโยชน์แก่นักเรียน ผู้ปกครอง และบุคคลที่เกี่ยวข้องความละเอียดแจ้งแล้ว
นั้น  

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

              

       ลงชื่อ 

              (นางอำภา  นาคะวัจนะ ) 

                     ครู โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง(ราษฎร์สามัคคี) 

 

 

 

 

 



 

 

 



 



การจัดกิจกรรมการจัดตั้งสภานักเรียน 

ของโรงเรียนบ้านหน้าควนลัง(ราษฎร์สามัคคี)  ประจำปี ๒๕๖๔ 

…………………………………………………………………….. 

โครงการ     การปลูกฝังวถิปีระชาธปิไตยโดยใชส้ภานกัเรยีน 

แผนงาน                            การจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

สนองนโยบาย สพฐ.     นโยบายที่ ๑  นโยบายด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์ 

และของชาติ ตัวชี้วัดข้อที่ ๒ ผู้เรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออก ถึงการมีทัศนคติท่ีดีต่อบ้านเมืองมีหลักคิดที่ถูกต้อง
เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีคุณธรรม อัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิต
อาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อ่ืน และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัยและ
รักษาศีลธรรม 

สนองกลยุทธ ์สพป.สงขลา เขต ๒กลยุทธ์ที ่๑ ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง ตัวช้ีวัดที่ ๑ ผู้เรียนมี

พฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข 

ตัวช้ีวัดที่ ๒ ผู้เรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดี ต่อบ้านเมืองมีหลักคิดท่ีถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของ
ชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีคุณธรรม อัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อ
ครอบครัว ผู้อ่ืนและสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม  

สนองกลยุทธ์/ตัวชี้วัด รร. กลยุทธ์ที่ ๑ จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง ตัวชี้วัดที่ ๑, ๒   

สอดคล้องกบัมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที ่๑ ประเดน็ที ่๒ 

ลกัษณะโครงการ       ต่อเนื่อง   ใหม ่

ผู้รบัผิดชอบโครงการ    นายเกษม  ตะลุง และนางสาวไอยซะฮ ์นราธปิสกุล 

แผนงาน    บรหิารทัว่ไป 

สถานที่ดำเนินการ  โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง (ราษฎร์สามัคคี) 

ระยะเวลาด าเนินการ  ๑ มถิุนายน ๒๕๖๔ – ๓๑ มนีาคม ๒๕๖๕ 

 



 

๑.   หลกัการและเหตุผล 

            สภานกัเรยีน เป็นกระบวนการจดักจิกรรมทีส่่งเสรมิการท างานทีเ่ป็นระบบและมรีปูแบบเชงิ 
บรหิารจดัการ เพือ่สง่เสรมิความคดิในระบอบประชาธปิไตย และพฒันาศกัยภาพการเป็นผูน้ าของนกัเรยีน 
เป็นวธิกีารเรยีนรูโ้ดยการปฏบิตัจิรงิซึง่สอดคลอ้งกบัการปฏริปูการศกึษา เป็นกลไกส าคญัทีจ่ะช่วยพฒันา
นกัเรยีนใหเ้ตบิโตเป็นพลเมอืงทีด่ขีองสงัคมและประเทศชาต ิรูจ้กัใชส้ทิธแิละหน้าทีใ่นทางทีถู่กตอ้ง มคีวาม
รบัผดิชอบ กลา้แสดงออกในทางทีด่ ียอมรบัความคดิเหน็ของผูอ้ื่น เคารพในกฎกตกิาและมตขิองสงัคม และ
สง่เสรมิกจิกรรมทีจ่ะสรา้งความเขม้แขง็ใหก้บัองคก์ร 

            โรงเรยีนบา้นหน้าควนลงั(ราษฎรส์ามคัค)ี ได้ตระหนกัถงึความส าคญัของการพฒันาผูเ้รยีนใหม้ี
ปัญญาธรรม สามคัคธีรรม และคารวะธรรมตามวถิปีระชาธปิไตย จงึไดจ้ดัโครงการการปลูกฝังวถิี
ประชาธปิไตยโดยใชส้ภานกัเรยีนขึน้ 

๒. วตัถปุระสงค ์

   ๒.๑  เพือ่ปลูกฝังปัญญาธรรม สามคัคธีรรม และคารวะธรรมตามวถิปีระชาธปิไตยใหแ้ก่นกัเรยีน 

          ๒.๒  เพือ่สง่เสรมิใหน้กัเรยีนน าหลกัปัญญาธรรม สามคัคธีรรม และคารวะธรรมตามวถิี
ประชาธปิไตยไปใชใ้นชวีติประจ าวนั 

๓. เป้าหมาย 

๓.๑  เชิงปริมาณ 

 นกัเรยีนรอ้ยละ ๑๐๐ มปัีญญาธรรม สามคัคธีรรม และคารวะธรรมตามวถิปีระชาธปิไตย 

๓.๒  เชิงคณุภาพ   

 นกัเรยีนทุกคนสามารถน าหลกัปัญญาธรรม สามคัคธีรรม และคารวะธรรมตามวถิี
ประชาธปิไตยไปใชใ้นชวีติประจ าวนั 

๔. วิธีด าเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ 

          ใชง้บประมาณเงนิงบประมาณเงนิรายหวัระดบัประถมศกึษา   จ านวน  ๓,๐๐๐  บาท 

 



กิจกรรม 
/ขัน้ตอนการด าเนินงาน 

ค่าใช้จ่ายจ าแนก 
ตามหมวดรายจ่าย 

 
รวม 

 
ระยะเวลา 

 
ผู้รบัผิดชอ

บ ค่าตอบแทน ค่าใช้
สอย 

ค่าวสัด ุ

๑. ประชุมวางแผนการ
ปฏบิตังิาน 

- 
 

- 
 

- - 
 

พ.ค.๖๔ นายเกษม 
น.ส.ไอยซะฮ ์

๒. แต่งตัง้คณะท างาน - 
 

- 
 

- 
 

- 
 

พ.ค.๖๔ นายเกษม 
น.ส.ไอยซะฮ ์

๓. ร่วมกนัก าหนดปฏทินิการ
ปฏบิตังิาน 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

พ.ค.๖๔ นายเกษม 
น.ส.ไอยซะฮ ์

๔. ด าเนินการตามทีป่ฏทินิ
ก าหนด 
 ๔.๑ รบัสมคัรและเลอืกตัง้
คณะกรรมการสภานกัเรยีน 
 ๔.๒ แต่งตัง้คณะกรรมการสภา
นกัเรยีน 
 ๔.๓ ด าเนินงานตามกจิกรรม
คณะกรรมการสภานกัเรยีน 
 - บนัทกึการท าความดรีกัษาสิง่ 
แวดลอ้ม 
- บนัทกึการมาโรงเรยีนสาย 
- บนัทกึการพดูหน้าเสาธง 
- บนัทกึพฤตกิรรมนกัเรยีน 
 ๔.๔ ประชุมสามญัสภา
นกัเรยีนเดอืนละ ๑ ครัง้ 
 ๔.๕ สภาพีสู่ส่ภาน้อง 

 
 

- 
 
- 
 
- 
 
 
 
 

 
 

- 
 

- 

 
 

- 
 
- 
 
- 
 
 
 
 
 

 
- 

 

- 

 
 
  ๕๐๐ 

 
- 

 
๑,๐๐๐ 

 
 
 
 
 

 
๑,๐๐๐ 

 

- 

 
 
   ๕๐๐ 

 
- 

 
๑,๐๐๐ 

 
 
 
 
 

 
๑,๐๐๐ 

 

- 

 
 
 

ม.ิย.๖๔ –ม.ีค.
๖๕ 
 
ม.ิย๖๔–ม.ีค.๖๕ 
 
 

ม.ิย.๖๔–ม.ีค.๖๕ 
 
 

 
 
 
 
 

 
ม.ิย.๖๔–ม.ีค.๖๕ 
 

ม.ีค.๒๕๖๕ 

 
 
นายเกษม 
น.ส.ไอยซะฮ ์
และคณะคร ู
 
 

นายเกษม 
น.ส.ไอยซะฮ ์
และคณะคร ู
 
 

 
 
 
 

นายเกษม 
น.ส.ไอยซะฮ ์
และคณะคร ู

๕. นิเทศ ตดิตามผล ตรวจสอบ
การด าเนินงาน 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

ม.ิย.๖๔–ม.ีค.๖๕ 

 
ผูอ้ านวยกา
รโรงเรยีน 

๖. ประเมนิผล/สรุป/รายงานผล - - ๕๐๐ ๕๐๐ ม.ีค.๒๕๖๕ นายเกษม 
รวมเงินทัง้ส้ิน 

 

- - ๓,๐๐๐   ๓,๐๐๐     

หมายเหตุ   ขอถวัเฉลีย่ทุกรายการ 



๕.  การประเมินผล 

 

ตวัช้ีวดัความส าเรจ็ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

ผลผลิต 

นกัเรยีนรอ้ยละ ๑๐๐ มปัีญญาธรรม สามคัคี
ธรรม และคารวะธรรมตามวถิปีระชาธปิไตย 

ผลลพัธ์ 

           นกัเรยีนรอ้ยละ ๑๐๐ สามารถน าหลกัปัญญา
ธรรมสามคัคธีรรม และคารวะธรรมตามวถิี
ประชาธปิไตยไปใชใ้นชวีติประจ าวนัไดอ้ยู่ในระดบั
มากขึน้ไป 

 

- ประเมนิพฤตกิรรม 

    

 

- ประเมนิพฤตกิรรม 

 

 

 

- แบบประเมนิพฤตกิรรม 

 

 

- แบบประเมนิพฤตกิรรม 

 

๖. ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 

๖.๑ นกัเรยีนทุกคนมปัีญญาธรรม สามคัคธีรรม และคารวะธรรมตามวถิปีระชาธปิไตย 

๖.๒ นกัเรยีนทุกคนสามารถน าหลกัปัญญาธรรม สามคัคธีรรม และคารวะธรรมตามวถิี
ประชาธปิไตยไปใชใ้นชวีติประจ าวนัได ้          

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

คำสั่งโรงเรียนบ้านหน้าควนลัง (ราษฎร์สามัคคี) 
ที่ ๗/ ๒๕๖๔ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน  ประจำปี ๒๕๖๔ 
…………………………………………………………….. 

   ด้วยคณะสภานักเรียนโรงเรียนบ้านหน้าควนลัง (ราษฎร์สามัคคี)  ประจำปีการศึกษา ๒๕6๓ กำลังจะหมด
วาระโรงเรียนจึงได้กำหนดให้มีการเลือกตั้งสภานักเรียนชุดใหม่  ในวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓ เวลา  ๑๓.๐๐ – 
๑๖.๐๐ น.  

 ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานเลือกตั้งสภานักเรียน  ประจำปี ๒๕๖๔ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิด
ประสิทธิผลตามกำหนดไว้ จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๙ วรรค ๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๖๔  ขอแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ดังต่อไปนี้ 

 ๑. คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ มีหน้าที่มอบนโยบายและนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ อำนวยความ
สะดวก ประสานงาน ให้คำปรึกษาและตัดสินใจแก้ปัญหาต่าง ๆ ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ประกอบด้วย 

๑.๑ นางเรวดี  เชาวนาสัย   ผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
 ๑.๒ นางปนัสญา บุญศาสตร์  รองผู้อำนวยการโรงเรียน รองประธานกรรมการ 

  ๑.๓ นางสาวลดานที  จินดานิมิตร           รองผู้อำนวยการโรงเรียน  กรรมการ 
          ๑.๔ นางนันทา กิมิเส   ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
 ๑.๕ นางนิศากร  ศรีรักษ์   ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
 ๑.๖ นางรุ่งรัตน์ ชูมณี   ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
 ๑.๗ นายเกษม  ตะลุง            ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 

 ๒. คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน มีหน้าที่ วางแผน ควบคุมการดำเนินกิจกรรมการเลือกตั้งสภานักเรียน  
ประจำปี ๒๕๖๔  ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ประกอบด้วย 
  ๒.๑ นางนันทา กิมิเส   ครูชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
  ๒.๒ นางศริิลักษณ์ ลิขิตธาดาภัทร  ครูชำนาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 
  ๒.๓ นางอำภา  นาคะวัจนะ  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
  ๒.๔ นางวัชรี พิพัฒนวานิช  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
  ๒.๕ นายจรกฤตย์  คณวัฒน์ธะนันท์ ครูชำนาญการ   กรรมการ 

๒.๖ นางชลกานต์  เหรัมพกุล   ครูชำนาญการ   กรรมการ 
๒.๗ นางสุนันทา  ถาวรจิตร  คร ู    กรรมการ 



๒.๘ นายนุกุล  ปาวิชัย   คร ู    กรรมการ  
  ๒.๙ นางสาวธารปภสัร์  กาญจนโชติพัฒน์ คร ู    กรรมการ 
                     ๒.๑๐ นางสาวพิมพ์ชนก  เหล็มปาน  คร ู    กรรมการ  
  ๒.๑๑ นางสาวสุปราณี  หมัดอะดัม  คร ู    กรรมการ 

๒.๑๒ นายนรา  ประสงค์ผล    ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
  ๒.๑๓ นายณัฐพล  ไชยมะโณ    ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
  ๒.๑๔ นางสาวสุนันธา  พัฒนดิเรกรัตน์      ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
  ๒.๑๕ นายสุรเชษฐ์  เปล่งประดับ  ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
  ๒.๑๖ นางสาวชนนิกานต์  นวลพลับ ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
  ๒.๑๗ นางสาวณัฐฐา  แก้วสองศรี  ครูอัตราจ้าง   กรรมการ  
  ๒.๑๘ นางสาวไอยซะห์  นราธิปสกุล ครูผู้ช่วย    กรรมการ 

          ๒.๑๙ นายเกษม  ตะลุง   ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 
 

 ๓. คณะกรรมการฝ่ายปฏิบัติงาน มีหน้าที่ปฏิบัติกิจกรรมที่เกี่ยวกับการดำเนินการเลือกตั้งสภานักเรียน
ประจำปี  ๒๕๖๔ ประกอบด้วย 
  3.1 คณะกรรมการฝ่ายรับสมัคร  มีหน้าที ่จัดทำเอกสารการรับสมัครสภานักเรียนประชาสัมพันธ์ 
นักเรียนเพื่อให้นักเรียนจัดตั้งทีมรับสมัครและตรวจสอบคุณสมบัติตลอดจนแก้ไขปัญหาต่างๆที่อาจเกิดขึ้น 
ประกอบด้วย  
   ๓.๑.๑ นายเกษม  ตะลุง      ครูชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
   ๓.๑.๒ นางสาวพิมพ์ชนก  เหล็มปาน  คร ู  กรรมการ 
   ๓.๑.๓ นางสาวไอยซะห์  นราธิปสกุล        ครูผู้ช่วย    กรรมการและเลขานุการ 
 

  ๓.๒  คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  มีหน้าที่ จัดเตรียมอุปกรณ์การลงคะแนน จัดสถานที่สำหรับ
การลงคะแนน แก้ไขปัญหาต่างๆท่ีอาจเกิดข้ึน   ประกอบด้วย 

   ๓.๒.๑ นายนุกุล  ปาวชิัย       คร ู   ประธานกรรมการ 
๓.๒.๒ นายเกษม  ตะลุง   ครูชำนาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 

   ๓.๒.๓ นายจรกฤตย์  คณวัฒน์ธะนันท์ ครูชำนาญการ  กรรมการ  
    ๓.๒.๔ นายณัฐพล  ไชยมะโณ  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 

๓.๒.๕ นายนรา  ประสงค์ผล   ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
   ๓.๒.๖ นายสรุเชษฐ์  เปล่งประดับ  ครูอัตราจ้าง     กรรมการและเลขานุการ 
   

  ๓.๓   คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร  มีหน้าที ่ จัดเตรียมเอกสารแนะนำตัวผู้สมัครติดหน้าหน่วย  
จัดเตรียมรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง  จัดทำบัตรเลือกตั้ง ตลอดจน แก้ไขปัญหาต่างๆท่ีอาจเกิดข้ึน  ประกอบด้วย 

  ๓.๓.๑ นายเกษม  ตะลุง   ครูชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
   ๓.๓.๒ นางสาวพิมพ์ชนก  เหล็มปาน      ครู           กรรมการ 



๓.๓.๓ นางสาวกาญจนา  ปราบณรงค์     ครูผู้ช่วย           กรรมการ 
   ๓.๓.๔ นางสาวพิชชาภา  อินชะนะ          ครูผู้ช่วย           กรรมการ 
   ๓.๓.๕ นางสาวฟาฏ็อนนัฮ  บิงดอเลาะ     ครูผู้ช่วย                    กรรมการ 
   ๓.๓.๖ นางสาวสุนันธา  พัฒนดิเรกรัตน์    ครูผู้ช่วย                    กรรมการ 
   ๓.๓.๗ นางสาวไอยซะห์  นราธิปสกุล       ครูผู้ช่วย   กรรมการและเลขานุการ 
  
  ทั้งนี้ขอให้คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามคำสั่ง ปฏิบัติหน้าที่เต็มความสามารถ เพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อนักเรียนและสถานศึกษาต่อไป 

 

  ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  ๑๑  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๔  เป็นต้นไป 

   สั่ง ณ วันที่  ๑๑  กุมภาพันธ์   พ.ศ. ๒๕๖๔ 

     
 
 

 
          (ดร.เรวดี เชาวนาสัย) 
        ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหน้าควนลัง (ราษฎร์สามัคคี) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



การจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง 

ของโรงเรียนบ้านหน้าควนลัง(ราษฎร์สามัคคี)   

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง 

ของโรงเรียนบ้านหน้าควนลัง(ราษฎร์สามัคคี)   

       

 

      

 

      

 

 



การจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง 

ของโรงเรียนบ้านหน้าควนลัง(ราษฎร์สามัคคี)   

      

 

      

      

 



การเสริมสร้างวัฒนธรรมจากองค์กร 

โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง (ราษฎร์สามัคคี) 

 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรก็ถือว่าเป็นเครื่องมืออันดับต้น ๆ ที่หลายองค์กรนำมากำหนดเป็น
แผนกลยุทธ์เพราะจากการวิจัยจากความสำเร็จและความยั่งยืนขององค์กรในระดับโลก พบว่าองค์กรที่มีวัฒนธรรม
ที่ชัดเจน พนักงานในองค์กรทุกคนรับรู้รับทราบ เข้าใจเข้าถึง และแสดงพฤติกรรมที่บ่งบอกความเป็นตัวตนของ
องค์กรนั้น จะทำให้องค์กรดังกล่าว ยืนหยัดอยู่ในกระแส ความนิยมและรักษาความมีเสถียรภาพขององค์ กรได้
อย่างยั่งยืน 

เครื่องมือที่นำมาใช้ในการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 

1. การมีส่วนร่วม (Participation) : การที่จะนำพาองค์กรไปสู่ความยั่งยืนหรือมีวัฒนธรรมองค์กรที่
เด่นชัดหรือชัดเจนได้นั้น การมีส่วนร่วมในองค์กรของพนักงานทุกคน ล้วนแล้วแต่ มีความสำคัญ
และความจำเป็นอย่างยิ่ง เพราะหากขาดซึ่งความร่วมมือจากทุกฝ่ายในองค์กรแล้ว ก็ยากที่จะพบ
เจอกับคำว่า องค์กรแห่งความยั่งยืน 

2. การเปิดใจกว้าง ( Open/ Candor) : สิ่งที่จำเป็นอีกประการหนึ่งในการเสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กรให้แข็งแกร่ง นั ่นคือการมีพนักงานที ่ม ีท ัศนคติในการเปิดใจกว้าง ยอมรับความ
เปลี่ยนแปลง และพร้อมจะยอมรับสิ่งใหม่ ๆ หรือสิ่งที่เป็นนโยบายขององค์กร นำไปปฏิบัติอย่าง
จริงจัง และหากมองในมุมกลับกันองค์กรมีพนักงานที่ปิดกั้นหรือไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลง  ใด 
ๆ เป็นประชากรส่วนใหญ่ในองค์กร ก็สามารถทำนายได้เลย องค์กรนั้นยากที่จะเป็นองค์กรแห่ง
ความยั่งยืน เพราะต่างคนต่างก็จะมีวัฒนธรรมที่เป็นของตัวเอง ไม่สามารถบ่งชี้ได้ว่า วัฒนธรรม
องค์กรที่แท้จริงคืออะไร ซึ่งจะส่งผลต่อภาพลักษณ์หรือบุคคลภายนอกที่มองเข้ามายังองค์กรนั้น 
ๆ  

3. ความไว้เนื้อเชื่อใจ และการยอมรับ (Trust and Respect) : ปัจจัยที่สำคัญมากอีกสิ่งหนึ่ง ใน
การขับเคลื่อนองค์กรสู่ความยั่งยืนหรือมีวัฒนธรรมองค์กรที่มีความเด่นชัด ที่ขาดเสียมิได้  นั่นก็
คือ ความไว้เนื้อเชื่อใจ และการยอมรับในตัวบุคลากรในองค์กรหลาย ๆ ครั้ง ที่พนักงานในองค์กร 
มักจะมีคำถามในใจว่า ทำไมองค์กรจะต้องว่าจ้างที่ปรึกษาประจำเข้ามาบริหารงานเกือบทุก 
หน่วยงาน/ฝ่ายงาน/แผนกในองค์กร ซึ่งทำให้พนักงานในองค์กรอาจคิดไปได้ว่า ผู้บริหารไม่ได้ไว้
เนื้อเชื่อใจและยอมรับในความสามารถของพนักงานที่ตนเองได้สัมภาษณ์เข้ามา ร่วมงานกับ
องค์กรด้วยตนเอง หากเป็นเช่นนี้พนักงานก็จะไม่ทุ่มเทให้กับการทำงานรวมทั้งอาจส่งผลเสียใน
ระยะเวลายาว 
 นอกจากนี้หากผู้บริหารต้องการความคิดเห็นใด ๆ จากพนักงาน ก็จะไม่มีพนักงานคนใด
ประสงค์ท่ีจะแสดงความคิดเห็นสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมใด ๆ ที่จะทำให้องค์กรยั่งยืนได้ 

4. ข้อผูกพันหรือพันธะสัญญา (commitment) : การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร อย่างยั่งยืนนั้น
พนักงานทุกคนทุกระดับในองค์กรจะต้องมีข้อผูกพันหรือพันธสัญญาร่วมกัน ว่าทุกคนจะมุ่งมั่น



ไปสู่เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่องค์กรได้จัดตั้งไว้อย่างต่อเนื่องและไม่ล้มเลิกข้อผูกพันหรือ
พันธะสัญญาดังกล่าว ซึ่งสิ่งนี้อาจเขียนออกมาในรูปของนโยบายขององค์กร แต่สิ่งหนึ่งซึ่งเป็นสิ่ง
สำคัญในยุคปัจจุบันในการบริหารองค์กรอย่างยั่งยืนนั้น สัญญาใจหรือพันธสัญญาทางใจ ก็ เป็น
อีกเครื่องมือหนึ่ง ที่ผู้บริหารหรือนักบริหารงานบุคคลไม่ควรมองข้าม เพราะหากผู้บริหารองค์กร
สามารถสร้างความรู้สึกที่สัมผัสได้ถึงพันธะสัญญาดังกล่าวให้เกิดขึ้นในใจของพนักงานทุกคคน 
โอกาสในความสำเร็จของการเป็นองค์กรแห่งความยั่งยืนหรือมีวัฒนธรรมที่หล่อหลอมกัน เป็น
หนึ่งเดียว ความสำเร็จย่อมอยู่ไม่ไกลเกินเอ้ือม 

5. ปณิธานในการขจัดข้อขัดแย้ง ( Conflict Resolution) : ไม่ว่าจะเป็นยุคอดีต ยุคปัจจุบัน หรือ
ยุคอนาคตก็ตาม ความขัดแย้งในองค์กร ให้ฝ่าฟันมรสุมลูกนี้ให้ผ่านพ้นเพื่อไปพงกับความสำเร็จ
ในการเป็นองค์กรที่มีความเป็นวัฒนธรรมแห่งความยั่งยืนได้ ดังนั้นผู้บริหารและพนักงานทุกคน
จะต้องร่วมแรงร่วมใจและร่วมด้วยช่วยกัน ที่จะขจัดปัดเป่าความขัดแย้งที่มีอยู่ทนทุกหนทุกแห่ง
ในองค์กรให้กลับกลายมาเป็นพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ หรือความคิดเห็นต่าง แต่ไม่แตกแยก
หรือแตกความสามัคคี เพราะไม่มีความสำเร็จใด ๆ ที ่ขาดองค์ประกอบของความรักความ
ปรารถนาดี หรือความสามัคคีของคนในองค์กรหรือในสังคมไปได้ 

6. ความเป็นเอกฉันท์หรือฉันทามติ (Consensus) : ปัจจัยข้อนี้เกี่ยวเนื่องกับปัจจัยแห่งความขัดแย้ง
กล่าวคือ เมื่อผู้บริหารหรือนักบริหารบุคคลสามารถขจัดความขัดแย้งหรือเปลี่ยนแปลงความ
ขัดแย้งให้เป็นความคิดที่สร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นภายในองค์กรได้แล้วนั้น ความเป็นเอกฉันท์หรือ
ฉันทามติต่าง ๆ ก็จะเกิดขึ้นติดตามมาทันทีทันใด ทำให้การบริหารจัดการภายในองค์กรที่
เกี่ยวกับการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร เป็นไปอย่างง่ายดาย หรือมีข้อแย้งน้อยมาก เพราะ
พนักงานส่วนใหญ่ในองค์กรเห็นชอบ 

7. การตัดสินใจ (Decision) : คำว่าการตัดสินใจในความหมายของการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
นั้น หมายถึง การที่ผู้บริหารกล้าที่จะบอกกับพนักงานทุก ๆ คน หรือกล้าที่จะแสดงพฤติกรรม
ต้นแบบ (Role Model) ให้กับพนักงานได้เป็นตัวอย่างได้ มิใช่เพียงติดประกาศหรือแถลงเป็น
นโยบายเท่านั้นรวมไปถึงการกล้าที่จะตัดสินใจ พิจารณาบริหารจัดการกับพนักงานซึงไม่ปฏิบัติ
ตนให้เหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กรที่ทุกคนได้มุ่งมันทุ่มเทในการแสดงพฤติกรรมให้สอดคล้อง
กับวัฒนธรรมองค์กร 

8. จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ (Goal and Object) : องค์กรใดที่มีจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ที่
ชัดเจนในการกำหนดแนวทางหรือทิศทางในการบริหารองค์กร ก็ย่อมจะทำความฝันหรือ
วิสัยทัศน์ (Vision) ของตนให้ประสบความสำเร็จได้ดั ่งใจมุ ่งมั่นทุกประการ การเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรก็เช่นกัน ต้องมีการกำหนดจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน ซึ่งรวมไปถึง
การสื่อสารและกิจกรรมที่ต่อเนื่องภายในองค์กรเพราะมิฉะนั้นแล้ว ก็จะเสมือนกับการเดินป่าที่
ไม่มีเข็มทิศ ย่อมหาทางออกหรือหลุดพ้นจาก ภัยอันตรายหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นในป่าได้ 

9. การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนา (Change and Development) : ชีวิตทุกชีวิตย่อมจะต้องมี
การเกิดแก่เจ็บและตาย องค์กรก็ย่อมที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลง และพัฒนาต่อไปตามเวลาที่



เปลี่ยนแปลงไปตามยุคเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป เพราะฉะนั้น ผู้บริหารที่ต้องการจะเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรก็จะปรับเปลี่ยนรูปแบบและพัฒนาบริหารงานภายในองค์กรและการบริหารคน
ในองค์กรให้มีองค์ประกอบครบทั้ง 9 ประการดังที่ได้กล่าวมาข้างต้นนี้ จึงจะถือได้ว่ามาใน
แนวทางท่ีถูกต้องและเหมาะสมกับคำว่า องค์กรแห่งความยั่งยืน 

 


