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องค์การบริหารส่วนนต าบลปากแพรก 
   อ าเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฏร์ธานี



วัฒนธรรมองค์กร (Organization Culture) 
 

➢ วัฒนธรรมองค์กร(Organization Culture) 
เป็นวิถีชีวิตที่คนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งยึดถอืปฏิบัติสืบต่อกันมา ซึ่งจะกลายเป็นนิสั ยและความเคยชิน 

และกลายเป็นขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีประพฤติปฏิบัติค่านิยมความเชื่อรวมทั้งภาษาวัตถุสิ่งของต่าง ๆ 
วัฒนธรรมทำให้คนรวมตัวกันเป็นสังคม มีการอย่างมีระเบียบู่ร่วมกัน ผลของวัฒนธรรมจะออกมาใน รูปจริยธรรม 
ตลอดจนค่านิยมที่ ใช้ในการตัดส ัินหรือวินิจฉัยสั่งการใจ จริยธรรมองค์กรถือเป็นส่วนสำคั จะทำให้การ              
ดำเนินงานขององค์กรก้าวหน้าและส่งผลให้องค์กรได้รับความเชื่อถือจากสังคม ดังนั้นองค์กร ทุกประเภทจึง         
จ ำ เป็ น อ ย่ า งยิ่ ง ที่ จ ะ ต้ อ งน ำจ ริ ย ธ ร รม ม า ใช้ ใน ก า รบ ริ ห า ร แ ล ะ แ ก้ ไข ปั ญ ห าอ งค์ ก ร อ ย่ า งถู ก                                
วิธีเพ่ือให้ได้รับความเชื่อถือภาพพจน์ที่ดี อันนำมาซึ่งชื่อเสียง เกียรติยศและความก้าวหน้าในระยะยาวขององค์กร 
ในองค์กรทั้งหลายซึ่งเกิดจากการรวมกลุ่มของคนอย่างมีระเบียบนั้น ถ้าเรามองที่ปัจเจกบ ั คคล จะเห็นว่า 
บุ ค ค ล จ ะก ระท ำก าร ไป สู่ เป้ าห ม าย ใด ได้ นั้ น ๆ  เข าอ าศั ย ศู น ย์ ร วม ข อ ง ใจ ห รื อ จิ ต ใจ เป็ น ตั วน ำ 
ดังที่มักกล่าวกันว่า“สำเร็จด้วยใจ” เมื่อปัจเจกบุคคลมารวมกันในองค์กรมีจิตใจมากมายแตกต่างกันไป 
สิ่ งที่ จะผูกความแตกต่างของจิตใจเหล่ านี้ ให้ อยู่ด้ วยกัน ได้และท ำเดียวกันงาน ได้ ไปในทิศทางหรือมี 
ค่านิยมในเรื่องต่าง ๆ โดยเฉพาะค่านิยมที่เกี่ยวกับงานในหน่วยงานที่ิถีชีวิตนเองอยู่สอดคล้องกันได้ สิ่งัๆัน ้นก็คือั
“ว ฒนธรรม”ัในองค์กรัเมื่อการเปลี่ยนแปลงของส งคมัมีผลกระทบต่อองค์กรัโดยเฉพาะ  ในด้านเทคโนโลยีั
เทคโนโลยีสามารถท าให้งานง่ายขึ้นและท าให้การท างานในย คข้อมูลข่าวสารหรือย ค โลกาภิว ฒน์ัสามารถจ ดขนาด
องค์กรให้เล็กลงัมีการกระจายอ านาจัออกไปให้บริการอย่างกว้างขวาง เฉพาะพ้ืนที่ัเฉพาะรายัเฉพาะด้านัจน
กล ่มคนเหล่านี้มีเป้าหมายเฉพาะัของกล ่มัเช่นักล ่มนิติกร กล ่มบ ญชีักล ่มบริหารงานบ คคลัและกล ่มอ่ืนัๆักล ่ม
เหล่านี้อาจมีชื่อเป็นัแผนกัฝ่ายักองักรมัหรือ กระทรวงก็ได้ัอย่างไรก็ดีจะมีสายโยงใยคือัว ฒนธรรมในการทั
างานัเป็นศูนย์รวมของจิตใจจากองค์กร ต่างัๆัเพื่อให้องค์กรสามารถทัางานม ่งไปสู่ทิศทางเดียวก นได้ 
 

➢ วัฒนธรรมองค์กรคืออะไร 
 

         วัฒนธรรมองค์กรคือค่านิยมส าคัญที่องค์กรยอมรับเป็นรูปแบบของการสร้างค่านิยมร่วมความเชื่อ
และความคาดหวังร่วมที่จะกำหนดวิถีทางให้สมาชิกในองค์กรแสดงพฤติกรรมซึ่งจะนำไปสู่บรรทัดฐาน  
 
 

 ➢  ท าไมต้องสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
 เนื่องจากองค์กรต่างๆ มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารให้ทันสมัยทันต่อสภาวการณ์ของโลก 

ท าให้องค์กรต้องตื่นตัวและเตรียมพร้อมส ำหรับการเปลี่ ยนแปลง ถ้ าคนในองค์กรขาดคุณภาพก็ไม่ 
สามารถที่จะอยู่ได้ฉะนั้นวัฒนธรรมองค์กรจึงเปรียบเสมือนรากแก้วขององค์กรตัวผลักดันและซึ่งจะเป็นการ
ขับเคลื่อนให้องค์กรก้าวไปสู่ความสำเร็จตามวิสัยทัศน์ภารกิจและกลยุทธ์ที่กซึ่งคนในองค์รต้องาหนดไว้ 
ช่วยกันดูแลและเสริมสร้างให้วัฒนธรรมสอดคล้องกับทิศทางขององค์กรเ พ่ือนำพา องค์กรไปสู่อนาคต 
ค่านิยมคืออะไรการยอมรับนับถือและพร้อมที่จะปฏิบัติตามคุณค่าที่คนหรือกลุ่มคนมีอยู่ต่อส ัิ่งต่างๆซึ่ ง 
อาจเป็นวัตถุความคิดอุดมคติรวมทั้งการกระทำด้านเศรษฐกิจสังคมจริยธรรมและสุนทรียภาพทั้งนี้ โดย 
การประเมินค่าจากทัศนะต่าง ๆ โดยถี่ถ้วนและรอบคอบแล้ว 



➢ ท าไมจึงต้องเรียนรู้ค่านิยม 

     ประโยชน์ต่อบุคลากร 
 1. บุคลากรสามารถปรับตัวให้เข้ากับองค์กรได้ง่ายขึ้น และสามารถใช้ชีวิตได้อย่างราบรืนและมี 
ความสุข เนื่องจากมีแบบแผนทั้งพฤติกรรมที่พึงประสงค์ (DO) และพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ (DON’T) ที่ 
ชัดเจน ทำให้ตัดสินใจได้ว่าสิ่งใดผิด สิ่งใดถูก ดีหรือไม่ดี มีคุณค่าหรือไม่มีคุณค่าควรทำหรือไม่ควรทำ  

 2. บุคลากรเห็นทิศทาง เข้าใจแนวทางในการทำงานขององค์กรที่ชัดเจน ทำให้งานบรรลุ 
ผลสัมฤทธิ์และมุ่งสู่ความก้าวหน้า 

    ประโยชน์ต่อองค์กรและหน่วยงาน 
1. เพ่ิมขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน และประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากร 
2. เสริมสร้างบรรยากาศการทำงานที่สอดประสานกัน 

    3. เกิดแบบแผนและมาตรฐานชัดเจนในการผลักดันให้บุคลากรประพฤติตนเพื่อให้บรรลุ 
เป้าหมายขององค์กร และบรรลุวิสัยทัศน์ ภารกิจและยุทธศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

      ➢  วัฒนธรรมองค์กร (Organization Culture)  
องค์การบริหารส่วนต าบลปากแพรกัได้กำหนดค่านิยมในการปฏิบัติงาน ของบุคลากรในสังกัด 

โดยกำหนดค่านัิยม ไว้ว่า  “คุณภาพน า คุณธรรมถูกต้อง สอดคล้องจรรยาบรรณ สัมพันธ์สามัคคี ท าดีเพื่อ
บ้านเมือง” โดยค่านิยมและว ฒนธรรมเป็นปร ชญาขององค์กรเป็นแนวปฏิบ ติขององค์กรที่บ คลากรในองค์กรใช้เป็น 
มาตรฐานในการประเมินค่าสิ่งต่างัๆัว่าควรปฏิบ ติหรือไม่ควรปฏิบ ติัซึ่งจะเป็นกรอบให้แก่องค์กรที่จะปฏิบ ติในสิ่ง
ที่ถูกต้องและในทิศทางที่ถูกต้องอยู่ตลอดเวลาโดยบ คลากรท กคนจะต้องร บรู้และร่วมแรงร่วม  ใจปฏิบ ติให้เกิด
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการปฏิบ ติงานัซึ่งจะน าไปสู่การมีพฤติกรรมที่สอดคล้อง ก บค่านิยมที่ก าหนดัััั
อ นถือเป็นแกนของั“ว ฒนธรรมองค์กร”ัในความหมายของนิยามองค์กรัด งต่อไปนี ้

 



ความเชื่อมโยงของยทุธศาสตร์กับค่านิยมและวัฒนธรรม 
           องค์การบริหารส่วนต าบลปากแพรก  

 
 
 

 

วิสัยทัศน์ 
 
 
 
 
 

 

คุณภาพน า วัฒนธรรมองค์กร 
 
 
 
 
 

คุณธรรมถูกต้อง 

 
 
 
 
 

 

 
ค่านิยม/ความเชื่อ 

การปฏิบัติงาน 
ให้บรรลุ       

     สอดคล้องจรรยาบรรณ              วิสัยทัศน์ 
                                            ความรู้ความสามารถ 
                                    ในการท างาน 

             สัมพันธ์สามัคคี 
 

พฤติกรรมแสดงออก 
 

ท าดีเพื่อบ้านเมือง 
 

 
ผลสัมฤทธิ์ของงาน 



                    วิสัยทัศน์ 
 
 
 

คุณภาพน า คุณธรรมถูกต้อง   
 
 
 

 

หมายถึง บุคลากรทุกคนมีมาตรฐานการ 
ปฏิบัติงาน โดยมีความมุ่งมั่นถึงผลสัมฤทธิ์ 
การปฏิบัติงานให้ตรงตามมาตรฐานการ 
ปฏิบัติงานของตนเอง และปฏิบัติงานให้ 
ประสิทธิผลต่อองค์กร  

 
 
 
 

 

หมายถึง บุคลากรทุกคนมีความ 
เพียรพยายามทำหนา้ทีข่องตนเอง อย่างเต็ม  
ก าลังความสามารถ โดยเน้นความประหยัด 
ซื่อสัตย์ มีนั้ำใจต่อผู้อื่น  

 
 
 
 

สอดคล้องจรรยาบรรณ สัมพันธ์สามัคคี 
 
 
 

 

หมายถึงบุคลากรทุกคนมีหน้าที่และ 
ความรับผิดชอบในการพัฒนาองค์กร พัฒน 
ประเทศ โดยยึดมั่นในจรรยาบรรณต่อตนเอง 
ต่อผู้บังคับบัญชา ผู้อยู่ใต้บังคับ ผู้ร่วมงาน 
ต่อประชาชนและสังคม  

 
 
 
 

หมายถึง บุคลากรทุกคนมีความรัก 
ความสามัคคี สมานฉันท์ มีความปรองดอง 
ช่วยเหลือเกื้อกูลเพ่ือนร่วมงานและผูั้ร่วมงาน 

 
 

                                      

                                           ท าดีเพือ่บ้านเมือง 

 
 
 
 

หมายถึงบุคลากรทุกคนเป็นผู้มีจิต 
สาธารณะเป็นผู้มีความเสียสละทางประโยชน์ 
เพ่ือส่วนร่วม และเป็นแบบอย่างที่ดีต่อ 

สังคม และประเทศชาติ 



                               แนวทางการเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรม 
                                    องคก์ารบริหารส่วนต าสบลปากแพรก 
 

 องค์การบริหารส่วนต าบลปากแพรกัได้ก าหนดค่านิยมในการปฏิบ ติงานของบ คลากรในส งก ดท ้งในั
โดยก าหนดค่านิยม  ไว้ว่าั“คุณภาพน า คุณธรรมถูกต้อง สอดคล้องจรรยาบรรณ  สัมพันธ์สามัคคี                 
ท าดีเพื่อบ้านเมือง”โดยค่านิยมและว ฒนธรรมเป็นปร ชญาขององค์กรเป็นแนวปฏิบ ติขององค์กรที่บ คลากรใน
องค์กรใช้เป็นมาตรฐานในการประเมินค่าสิ่งต่างัๆัว่าควรปฏิบ ติหรือไม่ควรปฏิบ ติัซึ่งจะเป็นกรอบให้แก่องค์กรที่
จะปฏิบ ติในสิ่งที่ถูกต้องและในทิศทางที่ถูกต้องอยู่ตลอดเวลาโดยบ คลากรท กคนจะต้องร บรู้และร่วมแรงร่ว มใจ
ปฏิบ ติให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการปฏิบ ติงานัซึ่งจะน าไปสู่การมีพฤติกรรมที่สอดคล้องก บค่านิยมที่
ก าหนดัอ นถือเป็นแกนของั“ว ฒนธรรมองค์กร”ด งนี้ 
 

ขั้นตอนที่ 1 วัฒนธรรมองค์กร 
ก าหนดค่านิยมจากปัจจ ยแห่งความส าเร็จัเมื่อพิจารณาวิส ยท ศน์ัพ นธกิจและย ทธศาสตร์องค์กร น ้น 

สามารถก าหนดค่านิยมและว ฒนธรรมได้ตามย ทธศาสตร์ตามแผนพ ฒนาัพ.ศ.2561 – 2564 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลปากแพรกัด งนี้ 

ขั้นตอนที่ 2 ค่านิยม ความเชื่อ 
สื่อสารค่านิยมว ฒนธรรมองค์กรให้กลายเป็นพฤติกรรมััการสื่อสารค่านิยมและว ฒนธรรมให้กลาย 

เป็นพฤติกรรมน ้นัองค์กรจ าเป็นต้องก าหนดพฤติกรรมของบ คลากรที่องค์กรม ่งหว งให้เหมาะสมัและช ดเจนตาม
ค่านิยมแล้วัจึงท าการสื่อสารให้บ คลากรในองค์กรร บรู้ผ่านการเผยแพร่ประชาส มพ นธ์แนวทางการพ ฒนา
ว ฒนธรรมองค์กรัพร้อมท ้งทัาการรณรงค์ค่านิยมและว ฒนธรรมัและการติดตามประเมินผลการร บรู้เกี่ยวก บ
ว ฒนธรรมองค์กรต่อเนื่องัรวมท ้งต้องอาศ ยการเป็นแบบอย่างที่ดีจากผู้บริหารและผู้บ งค บบ ญชาท กระด บ 
 

ขัน้ตอนที่ 3 ความรู้ความสามารถในการทำงาน  
เสริมแรงพฤติกรรมตามค่านิยมและว ฒนธรรมัในการปลูกฝังพฤติกรรมตามค่านิยมจะต้องมีการ 

ติดตามและประเมินผลพฤติกรรมดีเด่นในแต่ละห วข้อเพ่ือยกย่องข้าราชการที่มีพฤติกรรมดีเด่นัและมีแนว 
ทางการชื่นชมในรูปแบบต่างัๆัเพ่ือให้เกิดพฤติกรรมต วอย่างในองค์กร 

 

ขัน้ตอนที่ 4 พฤติกรรมแสดงออก  
สร้างหล กประก นให้เกิดความต่อเนื่องัการสร้างความต่อเนื่องหรือการสืบสานว ฒนธรรมองค์กรเป็น

กระบวนการที่ส าค ญเพ่ือให้เป็นว ฒนธรรมข ้นมาโดยมีวิธีการัด งนี้ 

4.1ัการเรียนรู้ ัคือัการปร บเปลี่ยนท ศนคติแนวคิดและพฤติกรรมอ นเนื่องมาจากการได้ร บ
ประสบการณ์ัซึ่งเป็นการปร บเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นัโดยอาศ ยการจ ดการองค์ความรู้ัส าหร บการรวบรวมจ ดเก็บ
ความรู้เกี่ยวก บว ฒนธรรมองค์กรที่มีอยู่อย่างเป็นระบบัเพ่ือให้บ คลากรที่ต้องการใช้ให้เข้าถึงความรู้น ้นได้ลอดเวลา
และพ ฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ัรวมท ้งปฏิบ ติงานได้อย่างมีค ณภาพและมีประสิทธิภาพ 

4.2ัการท างานเป็นทีมัการท าให้เกิดเป็นว ฒนธรรมองค์กรได้น ้นต้องอาศ ยการผูกพ นัการมีส่วนร่วมั
การปร บต วที่เหมาะสมัถูกต้องตามหล กค ณธรรมัโดยใช้หล กธรรมาภิบาลันิติธรรมัความโปร่งใสัความร บผิดชอบ
ต่อหน้าที่ของตนเองและเน้นการมีส่วนร่วมในการปฏิบ ติงานตามมาตรฐานขององค์กร 

4.3ัการม ่งม ่นปฏิบ ติหน้าที่เป็นไปตามจรรยาบรรณของข้าราชการที่ดี ัมีค ณธรรมัจริยธรรม อย่าง
สูงส ดในการปฏิบ ติงานต่อองค์กร 

4.4ัการช่วยเหลือเกื้อกูลก นในองค์กรัความส มพ นธ์สาม คคีัสมานฉ นท์ัปรองดองัเป็นส่วนส าค ญ
หล กในการปฏิบ ติงานให้มีค ณภาพท ้งต่อผลการปฏิบ ติงานส่วนตนัและผลการปฏิบ ติงานที่มี 
ประสิทธิภาพสูงสูงในองค์กร 

4.5ัการท าประโยชน์เพ่ือส่วนร่วมัการเป็นแบบอย่างที่ดีัเสียสละในองค์กรัและการเป็นผู้มีจิต 
อาสาท าความดีเพ่ือส งคม



แนวทางการด าเนินการเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรม 
           องค์การบริหารส่วนต าบลปากแพรก 

 

 

1. คุณภาพน า 
 

ที ่ การเสริมสร้างค่านิยม/วัฒนธรรมองค์กร กิจกรรมการด าเนินงาน 
   

1 คุณภาพน า  
 บุคลากรในสังกัดทุกคน มีความรับผิดชอบการปฏิบัติงาน - การกำหนดกลยุทธ์ พันธกิจ 

 ตามแนวทางการปฏิบัติงานองค์กร โดยการแบ่งภาระหน้าที่เป็น ขององค์กร 

 กล ม่งานบุคลากรทุกคนจะจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานตนเอง - การกำหนดแผนพัฒนาองค์กร 

 และปฏิบัติงานตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายโดยม ่งพัฒนาตนเอง - การกำหนดแผนปฏิบัติราชประจ าปี 

 พัฒนาการปฏิบัติงานให้ไปสู่ผลสัมฤทธิ์นโยบาย ยุทธศาสตร์ - การจัดทำคู่มือการปฏิบัติบ ติงาน 

 ขององค์การบริหารส่วนต าบลปากแพรก ของกลุ่มและบุคลากรทุกคน 

  - การกำหนดมาตรฐานการให้บริการ 

  ของบุคลากรในสังกั ด 

   

   



2. คุณธรรมถูกต้อง 
 

ที ่ การเสริมสร้างค่านิยม/วัฒนธรรมองค์กร  กิจกรรมการด าเนินงาน 
    

2 คุณธรรมถูกต้อง   
 บุคลากรในสังกัดทุกคนเป็นผู้ที่มีความซื่อส ตย์ัส จริต - กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม 

 มีวินัยต่อตนเองในการปฏิบัติงาน เน้นความประหยั ดัมีความ จริยธรรมบุคลากรในสังกัด 

 เพียรพยายามทำหน้าที่ของตนเอง อย่างเต็มกำล ง - การติดตาม ประเมินผล การ 

 ความสามารถ ปฏิบัติงานของบุคลากรในสังก ด 

  - กิจกรรมการประเมินคุณธรรม 

  ความโปร่งใสของบุคลากร 

    

   

   

    
 



3. สอดคล้องจรรยาบรรณ  
 

ที ่ การเสริมสร้างค่านิยม/วัฒนธรรมองค์กร กิจกรรมการเนินงาน 
3 สอดคล้องจรรยาบรรณ  

บุคลากรในสังกัดทุกคน มีความรับผิดชอบในการปฏัิบ ติ  - กิจกรรมการลดทรัพยากรของ 
หน้าที่ของตนเองโดยมุ่งม่ันพัฒนาองค์กร พัฒนาโดยยึดม ่น หน่วยงาน เช่น การประหยัด 
ในจรรยาบรรณต่อตนเอง จรรยาบรรณต่อ ผู้บังคับบัญชา พลังงาน การใช้ทรัพย์สินของ 
จรรยาบรรณกับผู้อยู่ใต้บังคับ จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมงาน ราชการอย่างประหยัด คุ้มค่า 
ต่อประชาชนและสังคม - การจัดเวรยามของข้าราชการ 
 เพ่ือระมัดระวังมิให้เกิดเสียหาย 
 ต่อทรัพย์สินของทางราชการ 
 - กิจกรรมติดตาม ควบคุมการ 
 มาปฏิบัติราชการของบุคลากร 
 - กิจกรรมการประชุมประจ าเดือน 
 ของผู้อำนวยการกลุ่มร บฟัง 
 นโยบายจากผู้บังคับบัญชา 
 - กิจกรรมการฝึกอบรมเพ่ือพ ฒนา  

 
บ คลากรตามภารกิจงาน 
 

  
   
   



4. สัมพันธ์สามัคคี  
 

ที ่ การเสริมสร้างค่านิยม/วัฒนธรรมองค์กร กิจกรรมการด าเนินงาน 
    

4 สัมพันธ์สามัคคี  
บุคลากรในสังกัดทุกคนมีความรัก ความสามัคคี          - กิจกรรมการพัฒนาบุคลากร 

สมานฉันท์ มีความปรองดองช่วยเหลือเกื้อกูลเพ่ือน          - กิจกรรมประเพณีวันขึ้นปัีใหม่ 
ร่วมงานและผู้มาติดต่อราชการ - กิจกรรมการศึกษาดูงาน  

- กิจกรรมการศึกษาดูงานด้าน 
คุณธรรมความโปร่งใสITA 
- การจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



5. ท าเพื่อบ้านเมือง 
 

ที ่ การเสริมสร้างค่านิยม/วัฒนธรรมองค์กร  กิจกรรมการด าเนินงาน 
    

5 ท าดีเพื่อบ้านเมือง   
 บุคลากรในสังกัดทุกคนเป็นผู้มีจิตอาสาสาธารณะเป็น - กิจกรรมจิตอาสา 

 ผู้มีความเสียสละทำประโยชน์เพื่อส่วนร่วม และเป็นแบบ - กิจกรรมการอบรมสถาบัน 

 อย่างที่ดีต่อองค์กร สังคม และประเทศชาติ พระมหากษัตริย์ 

  - กิจกรรม One Stop Service 

  - กิจกรรมการปลูกป่าเฉลิมเกียรติ 

  

-ักิจกรรมัBig Cleaning Day 
 - กิจกรรมร บฟังความคิดเห็นและ
ความต้องการของประชาชนัเพ่ือ
ก าหนดเป็นโครงการ/กิจกรรม 
 
 

    

   

    

    

    
 


