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วัฒนธรรมองค์กร (Organizational culture) หมายถึง พฤติกรรมที่สร้างขึ้นจากคนในองค์กร โดยมีการ

เรียนรู้ซึ่งกันและกัน และวิถีชีวิตที่คนกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงยึดถือปฏิบัติสืบต่อกันมา ซึ่งจะกลายเป็นนิสัยและความเคยชิน 
และกลายเป็นขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีประพฤติปฏิบัติ ความเชื่อ ค่านิยม  รวมทั้งภาษาวัตถุสิ่งของต่างๆ               
ซึ่งวัฒนธรรมองค์กรจะมีอิทธิพลต่อทัศนคติและพฤติกรรมของสมาชิก ในองค์กรด้วย 

 
ความส าคัญของวัฒนธรรมองค์กร 
 
        อาจกล่าวได้ว่าวัฒนธรรมเป็นรากฐานที่ก าหนดทัศนคติและพฤติกรรมของมนุษย์ในสังคม องค์กรซึ่งจัดว่าเป็น
สังคมย่อยย่อมมีวัฒนธรรมเป็นหลักในการด ารงชีวิต หรือวิถีชีวิต หรือเป็นแบบแผนส าหรับพฤติกรรมในการท างาน
ของมนุษย์ ความส าคัญของวัฒนธรรมต่อองค์กร มี 3 ประการคือ 
        1. วัฒนธรรมองค์กรสามารถก าหนดรูปแบบพฤติกรรมขององค์กรได้ เช่น วัฒนธรรมองค์กร ที่คนส่วนมากมัก
วางเฉยต่อปัญหาที่เกิดขึ้นในองค์กร เมื่อวิถีชีวิตทั่วไปสร้างแบบแผนการวางเฉยต่อปัญหา พฤติกรรมการปฏิบัติของ
มนุษย์ในองค์กรก็จะซึมซับเรียนรู้แพร่กระจายในเรื่องการวางเฉย นานเข้าก็จะเป็นวัฒนธรรมการวางเฉย และ
กลายเป็นแบบแผนส าหรับพฤติกรรมมนุษย์ในองค์กรน้ันๆต่อไป 
        2. รูปแบบพฤติกรรมองค์กรที่เกิดขึ้นจากวัฒนธรรมองค์กรอาจเป็นได้ทั้งปัจจัยเกื้อกูลหรืออุปสรรคต่อการ
ด าเนินงานขององค์กรโดยเฉพาะอย่างยิ่งการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในการบริหารงาน คือวัฒนธรรมจะส่งผลต่อรูปแบบ
และเน้ือหาความสัมพันธ์ของบุคคลทั่วไปในองค์กร 
        3. จากผลงานการศึกษาของ พอลเบท และ เอ็มอีพี สลิกแมน(Paul Bate and M.E.P. Seligman) พบว่า
วัฒนธรรมจะมีอ านาจชักน าให้เกิดภาวการณ์เรียนรู้ต่าง ๆ ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มีความส าคัญกับองค์กร คือ การ
เรียนรู้ภาวะช่วยตัวเองไม่ได้ (Learned helplessness) ซึ่งเป็นสถานภาพทางจิตที่คนจะมีเมื่อเขารับรู้ว่าเขาไม่
สามารถควบคุมเป้าหมายในชีวิตของเขาเองได้ และถ้าการรับรู้เช่นน้ีได้รับการยืนยันโดยผู้น้ันมีประสบการณ์ตรง โดย
เขาผู้น้ันพบกับตัวเองว่าเป็นเช่นน้ันจริง ๆ ก็จะท าให้การจูงใจในการตอบโต้กับปัญหาหายไป กลายเป็นคนย่อท้อต่อ
อุปสรรคหรือไม่ต่อสู้ให้เป้าหมายขององค์การบรรลุผล 
 
วัฒนธรรมองค์การมีองค์ประกอบหลักท่ีส าคัญอยู่ 3 ประการ คือ 
 
    1. ส่วนประกอบของวัฒนธรรมองค์กรท่ีสังเกตเห็นได้ (Observable Culture Element ) องค์ประกอบที่
สังเกตเห็นได้ของวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่สามารถสังเกตเห็นได้ทั้งภายในและภายนอกการใช้ภาษาเฉพาะ การมีปฏิสัมพันธ์
ระหว่างกันที่เป็นทางการ การตกแต่ง และการปรับชื่อเสียงบริษัทในเร่ืองที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ทางสังคมและลักษณะ
อื่นของวัฒนธรรมที่สังเกตเห็นได้ 
    2. ค่านิยมร่วมและความเช่ือ (Shared Values and Beliefs) องค์ประกอบอันที่สองของวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่
สังเกตเห็นได้ไม่ง่ายแม้กระทั้งสมาชิกขององค์การส่วนใหญ่ก็ได้ตระหนักถึงค่านิยมหลักและความเชื่อร่วมของสมาชิก
ในองค์กรว่าสิ่งใดส าคัญและสิ่งใดไม่ส าคัญ 
    3.ข้อสมมติฐาน (Basic Assumption) ข้อสมมติฐานที่เป็นเคร่ืองสะท้อนถึงค่านิยมได้แก่ ความถูกต้อง ความ
ซื่อตรงความยุติธรรม ความนอบน้อม ผลประโยชน์ ความเห็นอกเห็นใจความทระนงของแต่ละบุคคล และความ
มัธยัสถ์ข้อสมมติฐานซึ่งเป็นรากฐานของค่านิยมน้ีเป็นความเชื่อมั่นที่มีต่อบุคคลที่จะท าดีหรือถูกต้องซึ่งมีผลต่อความ
ประพฤติที่บุคคลได้แสดงออกมา 
 



ประโยชน์ของวัฒนธรรมองค์กร 
 
    1. ช่วยในการปรับตัวต่อสภาพแวดล้อมภายนอก(External adaptation) ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการท างานให้บรรลุผล
ส าเร็จวิธีการที่ใช้เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย และวิธีการของการก าหนดขอบเขตของความส าเร็จ และความล้มเหลวน้ัน 
(Schermerhorn,Hunt and Osborn. 2003 :263) ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการตอบค าถามต่างๆได้แก่ ภารกิจที่แท้จริง
คืออะไรจะสร้างประโยชน์ได้อย่างไร เป้าหมายคืออะไรวิธีการที่ใช้เพื่อบรรลุเป้าหมายคืออะไร อิทธิพลจากภายนอก
คืออะไรผลที่ได้จะเป็นอย่างไรอะไรคือสิ่งที่ต้องท าถ้าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ไม่สามารถบรรลุได้เราจะบอกบุคคลอื่นถึง
สิ่งที่ดีได้อย่างไร เราจะหยุดกิจกรรมเมื่อใด เป็นต้นสิ่งเหล่าน้ีท าให้สมาชิกในองค์กรมีประสบการณ์ร่วมกันและเกิดการ
พัฒนาทัศนะร่วมกัน 
    2. ช่วยในการประสมประสานภายใน (Internal integration) จะเกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์การรวมกลุ่มโดยการ
ค้นหาวิธีการปรับตัวในการท างาน และใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน (Schermerhorn, Hunt and Osborn. 2003:263) 
กระบวนการของการประสมประสานภายใน จะเริ่มต้นด้นด้วยการก าหนัดลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์โดยการรวบรวมแต่
ละบุคคลและวัฒนธรรมกลุ่มย่อยภายในองค์การการพัฒนาลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ การสนทนาและปฏิกิริยาระหว่าง
กัน 
    3. วัฒนธรรมองค์กร คือ สิ่งที่หล่อหลอมให้คนในองค์กรมีและเข้าใจกฎกติกาในการอยู่ร่วมกันท าหน้าที่หลอมให้
คนในองค์กรมีความเชื่อและพฤติกรรมไปในทิศทางเดียวกันวัฒนธรรมท าให้คนในองค์กรอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
และลดความขัดแย้ง 
    4. วัฒนธรรมองค์กรช่วยให้องค์กรบรรลุเป้าหมายขององค์กรได้โดยง่าย ดังที่กล่าวข้างต้นว่า วัฒนธรรมองค์กรช่วย
หล่อหลอมให้คนในองค์กรมีความเชื่อและพฤติกรรมไปในทางเดียวกันซึ่งทิศทางดังกล่าวก็คือวัตถุประสงค์หรือ
เป้าหมายขององค์กรน่ันเองจึงท าให้องค์กรสามารถพัฒนาองค์กรได้เร็วกว่าองค์กรที่มีความขัดแย้งสูงเพราะทุกคนใน
องค์กรจะร่วมมือกันสร้างประโยชน์ให้แก่องค์กร 
    5. วัฒนธรรมองค์กรเป็นสัญลักษณ์อย่างหน่ึงของขององค์กร เช่น บริษัท 3M มีวัฒนธรรมหลักขององค์กร คือ 
การสร้างนวัตกรรมใหม่อยู่เสมอดังน้ันพนักงานทุกคนใน บริษัท 3M จะเป็นผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์พนักงานทุกระดับ
ในบริษัทสามารถน าเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ได้ 

 
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 มีการเสริมสร้างคุณธรรมในองค์กร ให้เกิด

การตระรู้ตระหนักคิด ในหน้าที่รับผิดชอบของบุคลากรของแต่ละกลุ่ม ของแต่ละบุคคล เพื่อให้การบริการในการ
ด าเนินงานออกมาอย่างมีคุณภาพ ในการปฏิบัติหน้าที่ที่อยู่ในกรอบจารีตอันดีงาม ดังน้ี  

 
  ๑. เป้าหมายของการพัฒนาองค์กรคุณธรรม  เพื่อให้องค์กรมีบทบาทและสามารถในการสร้างคนดี                    
เพื่อ สังคมดี ส่งเสริมให้คนในองค์กร มีทัศนคติ วิธีคิด และการประพฤติปฏิบัติที่สะท้อนการมีคุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยม ที่ดีเหมาะกับสังคมไทย มากขึ้น และองค์กรมีคุณค่าและประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการด าเนินกิจการ 
เน่ืองจากสมาชิก ขององค์กร มีคุณธรรมมากขึ้น  
  ๒. ความหมาย ระดับ และประเภทขององค์กรคุณธรรม  
      ๑) ความหมายองค์กรคุณธรรม คือ องค์กรหรือหน่วยงานที่ผู้น าและสมาชิกขององค์กรแสดง เจตนารมณ์ 
และมุ่งมั่นด าเนินการส่งเสริมคุณธรรมในองค์กร และเป็นองค์กรที่มีส่วนร่วมสร้างสังคมคุณธรรม โดยมีการบริหาร
จัดการองค์กรตามหลักคุณธรรม ธรรมาภิบาล หรือหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ส่งเสริม สนับสนุนให้  สมาชิก
ในองค์กรยึดมั่นคุณธรรมเป็นฐานในการด าเนินชีวิตและปฏิบัติงาน และมีส่วนร่วมรณรงค์ ส่งเสริมคุณธรรมให้กับ  
ประชาชน ชุมชน หรือเครือข่ายขององค์กรคุณธรรม  
      ๒) ระดับขององค์กรคุณธรรม องค์กรคุณธรรมแบ่งออกเป็น ๓ ระดับ คือ  



          ระดับท่ี ๑ องค์กรส่งเสริมคุณธรรม คือ องค์กรที่แสดงเจตนารมณ์ จะพัฒนาเป็นองค์กร คุณธรรม   
โดยมีการก าหนดเป้าหมายในการพัฒนาคุณธรรม มีแผนการด าเนินการพัฒนาองค์กรคุณธรรม มีการ จัดกลไก 
ผู้รับผิดชอบ มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม ซึ่งผลการด าเนินงานอาจเกิดขึ้นบางส่วน แต่ผลการ เปลี่ยนแปลงเชิง 
พฤติกรรมของคนหรือปัญหาเชิงคุณธรรมที่ลดลงอาจยังไม่เห็นผลชัดเจน  
          ระดับท่ี ๒ องค์กรคุณธรรม คือ องค์กรส่งเสริมคุณธรรมที่มีกระบวนการพัฒนาองค์กร คุณธรรม ที่ได้
มาตรฐานขององค์กรส่งเสริมคุณธรรม และมีการจัดระบบภายในองค์กรที่เอื้อต่อการพัฒนา องค์กรคุณธรรม และ        
มี การบริหารจัดการให้สามารถบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิง พฤติกรรมของคนในองค์กร 
และ ส่งผลกระทบให้การท าความดีเพิ่มขึ้น ปัญหาเชิงคุณธรรมลดลง และมีแนวโน้ม จะเกิดการพัฒนาที่ต่อเน่ือง      
เกิดความยั่งยืนได้  
          ระดับท่ี ๓  องค์กรคุณธรรมต้นแบบ คือ องค์กรคุณธรรมที่ด า เ นินการประสบความส า เ ร็จ                  
ทั้งในกระบวนการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนที่สะท้อนการมีคุณธรรม คนมีความสุข องค์กร           
มีคุณภาพและ คุณธรรมเชิงประจักษ์ มีองค์ความรู้สามารถถ่ายทอดและเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับองค์กรต่าง ๆ  
      ๓) ประเภทขององค์กร สามารถแบ่งกลุ่มประเภทหน่วยงาน องค์กรตามลักษณะของกลไก ประชารัฐ      
กลุ่มองค์กรภาครัฐ เช่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ องค์การ มหาชน และองค์กรในก ากับ 
ของรัฐ เป็นต้น กลุ่มองค์กรภาคธุรกิจ เอกชน เช่น บริษัท ห้างร้าน โรงงาน สถานประกอบการ ธนาคาร เป็นต้น      
กลุ่มองค์กรภาคประชาสังคมและชุมชน เช่น องค์กรชุมชน กลุ่ม สมาคม มูลนิธิ องค์กร พัฒนาเอกชนและองค์กร 
สาธารณะประโยชน์ เป็นต้น  
  ๓. หลักการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรคุณธรรม น้อมน าหลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
มหาภูมิพลอดุลยเดช มาเป็นหลักการดังน้ี  
      ๑) ระเบิดจากข้างใน เป็นหัวใจส าคัญที่สุด ต้องให้เกิดจากความตระหนักมุ่งมั่นต้ังใจมีเป้าหมายเดียวกัน 
ของผู้น าและสมาชิกขององค์กร หากท าโดยถูกบังคับหรือท าตามกระแสนโยบายไม่ต้ังใจจริง จะไม่เกิดผลหรือไม่ยั่งยืน 
      2) ท าแบบองค์รวม ต้องท าพร้อมกันทั้งระบบ ทุกระบบขององค์กรโดยให้ประสาน สอดแทรก ไปกับ   
การบริหารและการท างานปกติขององค์กร โดยไม่แยกออกมาเป็นโครงการหรือกิจกรรมเด่ียว ๆ ที่ขาดความเชื่อมโยง
กับระบบใหญ่ขององค์กร  
      ๓) ท าตามหลักความจริง ต้องท าจากสภาพความจริงขององค์กร โดยมีการศึกษาปัญหาและ ต้นทุน     
ความดี ขององค์กรให้เป็นระบบ แล้วลงมือท าตามล า ดับขั้น แก้ปัญหาที่ จุดเล็กก่อน ท าให้ง่ายไม่ติดยึด ต ารา                   
การเรียนรู้จากที่อื่น เป็นเพียงแนวทางมาปรับใช้ให้เหมาะกับองค์กรของตน  
      ๔) การมีส่วนร่วม ต้องสร้างโอกาสให้ทุกคนในองค์กรมีส่วนร่วม เพราะเป้าหมายส าคัญของ การส่งเสริม 
คุณธรรมคือการท าให้คนมีจิตส านึกและพฤติกรรมที่สะท้อนการมีคุณธรรมมากขึ้นจึงต้องให้ทุกคน เป็นพลังร่วมกัน 
ขับเคลื่อน  
      ๕) ท าความดีเพ่ือความดี ต้ังใจพัฒนาองค์กรคุณธรรมเพื่อสร้างองค์กรที่ดี สร้างคนดีเพื่อสังคมดี                 
มุ่งประโยชน์ส่วนรวมโดยไม่มีเป้าหมายเคลือบแฝงเพื่อประโยชน์อื่น  
 
  ๔. กระบวนการพัฒนาองค์กรคุณธรรม ต้องด าเนินการตามหลักการทั้ง ๕ ข้อ ตาม ๙ ขั้นตอนดังน้ี   
      1) ท าให้ทุกคนตกลงใจร่วมกัน โดยเฉพาะผู้น าองค์กรว่าต้องแสดงเจตนารมณ์ชัดเจนว่าจะร่วมกัน             
สร้าง องค์กรของตนให้เป็นองค์กรคุณธรรม  
      ๒) ค้นหาความจริงขององค์กร โดยส ารวจวิเคราะห์ปัญหาด้านคุณธรรมขององค์กรที่พึงประสงค์และ             
ไม่พึงประสงค์และปัญหาที่ต้องการแก้ไขและคนในองค์กรว่ามีอะไรบ้าง และค้นหาต้นทุนความดี หรือต้นทุนที่เอื้อ      
ต่อการแก้ไขปัญหา  



      ๓) ตั้ งเป้าหมายการเปลี่ยนแปลงร่วมกัน เพื่อค้นพบพฤติกรรมที่พึงประสงค์และพฤติกรรมที่                   
ไม่พึงประสงค์ หรือ “ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากท า” แล้วให้ก าหนดคุณธรรมหลักร่วมกันขององค์กร ท าให้           
ทุกคนเข้าใจคุณธรรม เป้าหมายที่จะเปลี่ยนแปลงตรงกัน  
      ๔) ก าหนดวิธีการและกลไกในการปฏิบัติงาน จัดให้มีแผนปฏิบัติการ วิธีส าคัญในการ ด าเนินการและ
ก าหนด ผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนแต่ละกิจกรรม รวมถึงแนวทางการท างานร่วมกันของฝ่ายต่าง ๆ ให้ มีประสิทธิภาพ 
และอาจจัดท าข้อเป็นตกลงของคนในองค์กร  
      ๕) ลงมือปฏิบัติจริงให้เป็นวิถีชีวิต การพัฒนาคุณธรรมมีเป้าหมายคือการเปลี่ยนแปลงที่คนจึงต้องลงมือ
ปฏิบัติตามข้อตกลงอย่างสม่ าเสมอต่อเน่ืองจนกลายเป็นวิถีในการด าเนินชีวิตและปฏิบัติงาน  
      ๖) ถอดบทเรียนเพ่ือสร้างความรู้ ต้องจัดให้มีกระบวนการสรุปบทเรียนจากการปฏิบัติของผู้มีส่วนได้เสีย
เพื่อค้นหา เรียนรู้เงื่อนไขปัจจัย ของความส า เร็จ ปัญหาและแนวทางแก้ไข และสกัดเป็นความรู้ ขององค์กร                
มีการจัดระบบ การติดตามประเมินผลแบบมีส่วนร่วมที่มุ่งเสริมพลังผู้ปฏิบัติงานมากกว่าการวัดตาม ตัวชี้วัด                     
เชิงปริมาณ โดยไม่ให้ความ ส าคัญกับการเรียนรู้และการเปลี่ยนแปลงของคน การจัดการความรู้จะ น าไปสู่การพัฒนา
มาตรฐานองค์กรคุณธรรม  
      ๗) สร้างกิจกรรมช่ืนชมยกย่อง คุณธรรมเป็นเ ร่ืองนามธรรมเห็นผลการเปลี่ยนแปลงช้าจึงต้อง                       
มีกระบวนการ ให้ก าลังใจ ยกย่องเชิดชู ต้องท าให้คนเห็นผลส าเร็จที่เกิดขึ้นระหว่างการพัฒนาองค์กร คุณธรรม   
      ๘) สร้างเครือข่ายคุณธรรม งานที่ยากต้องการพลังของเครือข่ายในการขับเคลื่อนต้อง เชื่อมโยงกัน              
เป็น เครือข่ายองค์กรคุณธรรมเพื่อให้ก าลังใจ ถ่ายทอดความรู้ พัฒนานโยบายร่วมกัน เช่นเครือข่าย โรงเรียนคุณธรรม 
โรงพยาบาลคุณธรรม ท้องถิ่นคุณธรรม ธุรกิจคุณธรรม  
      ๙) ประเมินผลลัพธ์ผลกระทบ ต้องมีระบบและกลไกการประเมินเพื่อให้เห็นผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลง           
ที่เกิดขึ้น ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ มีความรู้ที่จะน าไปยกระดับขยายผล หรือรู้ปัญหา อุปสรรคและน าไปสู่การแก้ไข 
โดยมีทั้ง การประเมินตนเองจากภายในและประเมินจากองค์กรภายนอก รวมทั้ง เปิดเผยผลการประเมินแก่สมาชิก
ขององค์กรและ ต่อสาธารณะ  
  ๕. คุณธรรมท่ีควรส่งเสริมในองค์กรคุณธรรม การส่งเสริมคุณธรรมให้เกิดผลที่ดีต้องเลือกประเด็นคุณธรรม 
ที่สอดคล้องกับปัญหา และความ ต้องการของคนในแต่ละองค์กร อย่างไรก็ตามจากผลการวิจัยท าโพลและประเมิน 
วิเคราะห์สถานการคุณธรรม จากประชาชนและผู้ เกี่ยวข้องแล้ว  คณะกรรมการส่งเส ริมคุณธรรมแห่งชาติ                            
ได้เลือกคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา เป็นคุณธรรมส าคัญที่จะรณรงค์ให้เกิดขึ้นในสังคมไทยในช่วงต้น             
ของแผนแม่บทส่งเสริม คุณธรรม แห่งชาติ  
  พอเพียง หมายถึง ความพอเพียงในการด าเนินชีวิตแบบทางสายกลาง มีเหตุมีผลใช้ความรู้ในการตัดสินใจ
อย่าง รอบคอบ มีความพอประมาณพอดี ไม่เบียดเบียนตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อมไม่ประมาทสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี 
รู้เท่าทัน การเปลี่ยนแปลง  
  วินัย หมายถึง การยึดมั่นและรับผิดชอบในหน้าที่ของตน ทั้งวินัยต่อตนเองในการผลักดันชีวิตให้ก้าวหน้า  
วินัยต่อองค์กร สังคม ปฏิบัติตามจริยธรรมจรรยาบรรณและเคารพต่อกฎหมาย  
  สุจริต หมายถึง ความซื่อตรง ความซื่อสัตย์สุจริตยึดมั่น ยืนหยัดในการรักษาความจริง ความถูกต้องความ   
เป็นธรรมทั้งปวง นอกจากตนเองจะเป็นคนซื่อตรงแล้ว ต้องกล้าปฏิเสธการกระท าที่ไม่ซื่อตรงไม่ซื่อสัตย์ของบุคคลอื่น
ที่จะท าให้ส่วนรวมเกิดความเสียหาย  
  จิตอาสา หมายถึง การเป็นผู้ที่ใส่ใจต่อสังคมสาธารณะและอาสาลงมือท าอย่างใดอย่างหน่ึงที่มิใช่หน้าที่      
ของตน ด้วยความรัก ความสามัคคี เพื่อประโยชน์ของผู้อื่น ของสังคม ของประ เทศชาติโดยมิได้หวัง ผลตอบแทน      
ท าความดี เพื่อความดี เอื้ออาทรต่อคนร่วมสังคมท าอย่างสม่ าเสมอจนเป็นนิสัย ทั้งน้ี คุณธรรมแต่ละด้านจะเชื่อมโยง
ไปสู่คุณธรรม ด้านอื่นๆ การส่งเสริมคุณธรรมทั้งสี่ด้านน้ี จึงไม่เป็นการบังคับ องค์กรควรเลือกส่งเสริมคุณธรรมใด        
ที่เหมาะสมกับ สถานการณ์ขององค์กร  



  6. ประโยชน์จากการพัฒนาองค์กรคุณธรรม การพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรคุณธรรมจะก่อให้เกิด 
ประโยชน์มากมายหลายระดับ ดังน้ี  
      1) ระดับบุคคลและครอบครัว เมื่อสมาชิกขององค์กรมีคุณธรรมเป็นฐานในการด าเนินชีวิต มากขึ้นย่อม 
ส่งผลดีต่อคนน้ันเป็นคนดี ความสัมพันธ์และการยอมรับจากคนอื่นมากขึ้ น ท างานได้มีประสิทธิภาพ มากขึ้น                
ท าให้คุณภาพชีวิตที่ดี เป็นคนเก่ง คนดี มีความสุข และส่งผลต่อครอบครัวดีขึ้นเป็นครอบครัวอบอุ่น เข้มแข็ง  
      2) ระดับองค์กร เมื่อองค์กรมีการบริหารที่มีคุณธรรมและธรรมาภิบาล มีสมาชิกที่มีคุณธรรม จะท าให้ 
องค์กรมีภาพลักษณ์ที่ดีในสังคม เป็นต้นทุนหรือคุณค่าเพิ่มในการด าเนินกิจการ คุณภาพการท างานของสมาชิกดีขึ้น  
ท าให้ประสิทธิผลขององค์กรเพิ่มขึ้น ต้นทุนน้อยลง เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน  
      3) ระดับชาติ ประเทศมีองค์กรคุณธรรม ที่มีบทบาทและความสามารถในการสร้างคนดีให้กับ สังคม    
มากขึ้นประชาชนส่วนใหญ่ทุกช่วงวัยได้รับการปลูกฝังส่งเสริมคุณธรรม ท าให้อยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ สันติสุข     
เป็นสังคมคุณธรรม และยังเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศเพิ่มขึ้น  
      4) ระดับนานาชาติ ประเทศไทยจะมีภาพลักษณ์ที่ ดีและเกิดความร่วมมือในการพัฒนาด้านต่าง ๆ        
กับนานาชาติเพิ่มขึ้น  
   
  7. บทบาทขององค์กรคุณธรรม แม้หัวใจความส าเร็จของการพัฒนาองค์กรคุณธรรม คือ “การระเบิด       
จากข้างใน” ของแต่ละองค์กร แต่การมีองค์กรภายนอกเข้าไปช่วยส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาด้านคุณธรรม                   
เป็นเร่ืองที่ดี จะช่วยให้ เกิดผลดี และขยายผลกว้างขวาง ควรมีบทบาทการเป็นผู้สนับสนุนมากกว่าการสั่งการ               
หรือไปท าแทน โดยบทบาทขององค์กรผู้ส่งเสริมที่ส าคัญมีดังน้ี  
      ๑) สนับสนุนข้อมูลองค์ความรู้และการจัดการความรู้และการเรียนรู้  
      ๒) สนับสนุนการเชื่อมโยงประสานงานขององค์กรที่เกี่ยวข้องและการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ  
      ๓) สนับสนุนก าลังใจการชื่นชมยกย่อง การให้รางวัล  
      ๔) สนับสนุนงบประมาณและเอื้ออ านวยการด าเนินงาน  
      ๕) สนับสนุนการพัฒนานโยบายและการแก้ปัญหาของระบบราชการเพื่อให้ เอื้อต่อการพัฒนา                                                                       
องค์กรคุณธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
 
 

1 กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ  
 

  ตามมติที่ประชุม ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 รอง
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 ผู้อ านวยการกลุ่ม  คร้ังที่ ๒๘/
๒๕๖๑ วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ ได้มีมติเห็นชอบกิจกรรม เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของหน่วยงาน ของภาครัฐ (TA) ข้าราชการและบุคลากรทุกคนในส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ร่วมเคารพธงชาติ สวดมนต์ พร้อมกล่าวค าปฏิญญาเขตสุจริต  หน้าเสาธง ร่วมกันทุกวันจันทร์แรก
ของเดือน เวลา 8.๓๐ น. หรือในโอกาสนัดหมายส าคัญ โดย และเพื่อพบปะ แกลเปลีย่นเรียน รายงานผล
การด าเนินงาน กิจกรรม ส าคัญๆ ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มงานต่างๆ ของส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา  
  

 
ภาพกิจกรรมการเข้าแถว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 ด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง จะทรงเจริญพระ   
ชนมพรรษา 90 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2565 เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และส านึกในพระมหา
กรุณาธิคุณ ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ได้ทรงบ าเพ็ญพระราชกรณียกิจอันได้บังเกิดประโยชน์แก่ชาติบ้านเมืองและ
พสกนิกรเป็นอเนกปริยาย มีพระราชหฤทัยเปี่ยมด้วยพระเมตตากรุณาธิคุณ เสด็จ ออกสอดส่องดูแลทุกข์สุขของ
ราษฎรทั่วทุกแห่งหนแม้ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร ด้วยพระวิริยะอุตสาหะ อย่างยิ่งยวด โดยทรงด าเนินพระราช      
จริยวัตรด้วยพระราชปณิธานแห่งธรรมราชินี ในศุภสมัยอันเป็นมหามงคลน้ี 

ส านักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3โดยกลุ่มอ านวยการ จะด าเนินการโครงการเฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง "กิจกรรมจิตอาสาเราท าความ    
ดีด้วยหัวใจ " ประจ าเตือน กุมภาพันธ์ ถึง ธันวาคม 2565 ทุกวันพุธสิ้นเดือนเพื่อบุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพื้น
การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3  พัฒนาท าความสะอาดพื้นที่ภายในส านักงาน และ สวนสาธารณะ วัตที่อยู่
ใกล้เคียง เช่น วัดโคกเด่ือ วัดไพศาล ีวัดบ้านใหม่ วัดสระทะเล ฯลฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ภาพกิจกรรม จิตอาสา “เราท าความ ดี ด้วยหัวใจ “ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
3.  กิจกรรมเกษตรยั่งยืน ตามวิถีพอเพียง ตามแนวพระราชด าริฯ  
 โครงการ อารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง  ด้วย “โคก 
หนอง นา แห่งน้ าใจและความหวัง” กิจกรรม เกษตรพอเพียง เพื่อวิถียั่งยืน เป็นกิจกรรมการพัฒนา ปรับปรุง 
พื้นที่รกร้างของหน้าส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา และบริเวณรอบสระน้ า โดยน้อมน าแนวทางพระราชทาน 
ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และทฤษฎีใหม่ น ามาประยุกต์แบบชาวบ้าน ปั้นโคก ขุดหนอง และท านา เพื่อปรับเปลี่ยน
พื้นฐานแนวความคิด ฝึกวินัย ลงมือปฏิบัติ แก้ปัญหาจริงในท้องถิ่นสู่การเรียนรู้ในสถานศึกษา สนองนโยบาย
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และร่วมส านึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ที่พระองค์
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานโครงการ อารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตาม
แนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียงด้วย “โคก หนอง นา แห่งน้ าใจและความหวัง” ด้วยทรงห่วงใยการศึกษา
ของเด็กไทยที่ก าลังจะเติบโตเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศชาติ โดยโครงการน้ีจะเป็นคุณประโยชน์
ต่อระบบการศึกษาของเด็กไทย และของประเทศชาติสืบไป  

วัตถุประสงค์เพื่อ 
  1.เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับครู/บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานอื่น 
   2.เพื่อสืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียงด้วย “โคก หนอง นา แห่ง
น้ าใจและความหวัง” ด้วยเกษตรพอเพียง เพื่อวิถียั่งยืน ด้วยการปลูกไม้ 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง  
 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยบุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหาร คุณครู ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๓  
 คณะท างาน ได้รับการสนับสนุนในการจัดกิจกรรมจาก สวนรุกชาติซับสมบูรณ์  เทศบาลต าบลไพศา
ลี บุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหาร ครู นักการ ลูกจ้างประจ าลูกจ้างชั่วคราว ในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๓ 
 
ภาพกิจกรรมเกษตรยั่งยืน ตามวิถีพอเพียง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.  กิจกรรมท าความสะอาด รู้ตน รู้หน้าท่ี  
 จากแนวทางการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม เน่ืองจากการขาดแคลนบุคลากรและงบประมาณใน

การสนับสนุนในการจ้างแม่บ้านเพื่อท าความสะอาด และด้วยพื้นที่ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครสวรรค์ เขต 3 มีพื้นที่ทั้งอาคาร อาคารประหกอบ และพื้นสนาม ส่งผลให้ความสะอาดในช่วงเช้า ของแม่บ้าน
เพียงคนเดียวไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน คณะบุคลากรทุกคน จึงมีมติในการร่วมกันต้ังกลุ่มจิตอาสาในการดูแล 
พื้นที่ร่วมกัน ด้วยกิจกรรมท าความสะอาด รู้ตน รู้หน้าที่  เพื่อปฏิบัติงานในช่วงเวลา 07.30-08.30 น.                
ในวันเวลาราชการ  

 
 
ภาพกิจกรรมท าความสะอาด รู้ตน รู้หน้าที่  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. กิจกรรมรักส านักงานเขตพื้นที่ รักษ์สิ่งแวดล้อม   
 คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบ เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 ให้ทุกหน่วยงานภาครัฐต้องมีการ
ด าเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน เพื่อให้การจัดการขยะมูล
ฝอยมีประสิทธิภาพ และง่ายต่อการน าไปใช้ประโยชน์ ประกอบกับคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูประเทศ
ในคราวการประชุม คร้ังที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 ได้มีมติเห็นชอบโครงการลดขยะ
พลาสติกและกล่องโฟมในสถานที่ราชการ ซึ่งเป็นหน่ึงในโครงการ Quick Win ที่ต้องขับเคลื่อนให้เกิดผลเป็น
รูปธรรมโดยเร็ว โดยมาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ คณะรัฐมนตรีได้มอบหมายให้
ทุกหน่วยงานภาครัฐ ต้องด าเนินงานพร้อมกันต้ังแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 และก าหนดเป็นตัวชี้วัด
ประสิทธิภาพของหน่วยงาน โดยเริ่มต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป  

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 จึงได้จัดกิจกรรมการรักษาสิ่งแวดล้อม 
ลดพลาสติก ลดขยะ ลดโลกร้อน และมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ และร่วมกัน
บูรณาการกิจกรรมน าขยะที่ใช้แล้วมาใช้ให้เกิดประโยชน์ สูงสุด ด้วยกิจกรรม 

1. การแยกขยะก่อนทิ้ง 
2. กระดาษ 2 หน้า  
3. ร่วมใจใช้น้ าไฟ  
4. ประหยัดพลังงาน 
5. การน าขยะมูลฝอยมาใช้ประโยชน์ 

 
ภาพกิจกรรมคัดแยกขยะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5.  ประกาศเจตจ านงสุจริตในการบริหาร ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์  เขต 3  
ในฐานะผู้บริหารส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๓ จึงขอประกาศ 

เจตจ านงสุจริตในการบริหารงานตามนโยบายคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสปราศจากการทุจริต เพื่อเป็น
มาตรฐาน แนวทางปฏิบัติ และค่านิยมส าหรับข้าราชการและบุคลากรขององค์กรให้ยึดถือและปฏิบัติ 
ควบคู่กับกฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นๆ โดยมุ่งเน้นที่จะน าหน่วยงานให้ด าเนินการตามภารกิจด้วยความโปร่งใส 
บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ปราศจากการทุจริต และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อให้บรรลุ 
เจตนารมณ์ดังกล่าว จึงก าหนดแนวทางให้บุคลากรและเจ้าหน้าที่ในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  
นครสวรรค์ เขต ๓ และสถานศึกษาทุกแห่งในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศีกษานครสวรรค์ เขต ๓ 
ถือปฏิบัติและด าเนินการ ดังน้ี 

๑. บริหารและปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมุ่งตอบสนองความต้องการของประชาชน 
ด้วยบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง เสมอภาค โปร่งใส และเป็นธรรม  

๒. ปฏิบัติงานทุกขั้นตอนตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับอย่างครบถ้วน เคร่งครัด ตลอดจน 
ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่ก าหนด 

๓. ปลูกฝังค่านิยมและทัศนคติให้บุคลากรในสถานศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจ ยึดหลักคุณธรรม 
จริยธรรม น าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติงาน และการด าเนินชีวิต 

๔. ปลูกฝังและสร้างความตระหนักรู้ถึงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น รู้จักแยกแยะผลประโยชน์ 
ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมให้ได้ ปลูกจิตส านึกในด้านคุณธรรมและป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นในหน่วยงาน 
เพื่อก่อให้เกิดวัฒนธรรมต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น 

๕. ปลูกฝังจิตส านึกให้ผู้เรียนในสถานศึกษาตระหนักถึงผลร้ายและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
๖. ด้านความโปร่งใส เปิดเผยข้อมูลการด าเนินภารกิจของหน่วยงาน รวมถึงข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง 

เปิดโอกาสให้ประชาชน หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 
ในการด าเนินกิจกรรมทุกรูปแบบและมีระบบบริหารจัดการเร่ืองร้องเรียนที่ชัดเจน 

๗. ไม่ยอมให้มีการแสวงหาประโยชน์ส่วนตน หรือผู้อื่น และไม่ให้รับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด  
เว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยา ตามหลักเกณฑ์และจ านวนที่คณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ก าหนด 

๘. ประสานงานและให้ความร่วมมือในการด าเนินการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) 

๙. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนแจ้งข้อมูลข่าวสาร เบาะแสการทุจริต ร้องเรียน ร้องทุกข์ผ่านส านักงาน  
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๓ 
 
ภาพกิจกรรการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


