
 



il : v nr fi ol rinr:uBYr :dr u oiru a qrir

rior rj:s nrnldur.rufrsuurisuuo::t l olrin: :s u s a fl (vr.n.uauto-ueuu)

9 o I o u- a d-- d a I o v\9

6r u nru cdrlrui'nli'r rrruufiruur{ru uo::uoln fl : $a{ oln nr:u 5u1:a?un 1u a nu? t9l

fior:rur{ndruruufr'suu'risuuo:::Jorrin: :suc a fl (vr.o.rrabb-tedbb) rfiotdrflun:ouLLu?il1nn1:

- J r A v c 4 o | .r3-ua6l 'l.a- ---..---^.-{-i* r d' ' 
t

riurnaourirfruuaS'xa::rirfiorir{nr:ilfrfrl"ttltilonrvla-nuruvt[0n tptut!u0{nniqrunlfleq{u0::u

airunreurfiusolJflo{nilslirmuritfiumuo'onirur,,ruvr'srurisuuo::tolrin: uloiud bs'l fiurnu ledble

uasfrtirar:violfiu tdauffiur.rurl'ruurieuu0'::1Jo{rin: :uuu d fl (u.n.uaot -tedbb hrol olr{nr:uBrar:d:u
---'-'d - - r
oudYY
aluanu? t:uu:ouua?

dsrfu rdoeigaBuhfiieruo::rro{Fin: cror arrinr:uirar:drusi'rlaqrir rfluinruo::ufi1nnulu

' olr{n:6erfiu ruavrJfrrifi u,avt{rflui6nr:rJfrrifimu dr:lfnuriruuo::tl rilrJ:vlutriqqntolrJ:s{1$u

6lror1:vnrnldrur.rufremisuuo::uol6n: tol olrinr:uiur:druor'ruaqfir :vuv d fl (v{.fi.bdbtE-uauu)
g,t& '-ta, e
fl{u n{ueruquruunutil :ruav16unrodLLtiufr'elru'tisruo::ilolrin: aut:ntiJarq:ruavrdaolfrvrxriuttd

lomv{rn:uiilr:drusiruaqrjr lnurrrrfiyand rnnnrur.kubua.go.th ra'r{o urrr:nrd{Laiuqruo::uoiuo::u

6lr.J : v nr nhivr : t.rlor u ri'r riu

.-i
il:vnrn ru iufi ua fiurnu rl.fl. bdbte

(uruvltgruna ofinqa)

ur u n o r rin r :tira r:dr u o{r u a q rir



er49,
uuilnton?13I

uid
?uvr .......h6......ttiltnil.....h.f,hh-...............

w
W

d e u : r t n r :..........d:S]n 1ru.il.d'.e,.p_

d.....:.u..*,..*Eo e/.................... -............

o4dqud
01 ma $J0{:1fl u: 0{14?o:'rtu:

uirar:drusiruanrir drmofiamrwt oiwirr:rwi lfrrj:surfir1:ru'ln1i?1{fi'erurorrin:"Luiuuofi tro,ru r t i -- --'--i-

fiurnr bdbb !?ff1 od.oo u. ru #oril:vruolrint:uirar:drusiruanrirqU

6r ri uuilr rfi oTrJ:nfi n r:ruT
?

d7/'
(urrn-nn: uri:mnn)

UA d S O

un? [n:1u14u Luu'r u ua u uilut1u1 il n 1 :

dtarovt:uu uluno{nn1:!:14'l:a?urlluan!?
U

j
tl0.:tOl,l

n'ufi nruvlitrudrrdrttr.rufi'ouurisuuo::uowin::suv afl (fl.fi.tedbte-tedbb) flo{ orrinr:

9Ca
?JAtilOO:{
-tovouua

Urrfr ncuslirdlu{'qrilLt{ufiflumeuu5::xJo{nn::vus afJ (n.n.uaoto-toebb) rol olrinr:tiur:
drusiruanri:tdrj:v'ulfior:ruritunufi'suurieuuo::uorrin: GuufouLr6: irrur,rurflouurfinrua:ru:niu t - ----'-- -! --'-

Yai
n:un?ur}1ilu:uylfl oda{n fl 5

uda
uot6luotv{ailo1:{u1
A qv u v a

rfio Lrirrluneuul?euu6::il0{nn: :uus d tl (t.n.uaou-uaau) tol olrinr:uirar:d:usiruanfir
U

.!i 5)Ya u U ycr ol,l
rfio'lrirfinnT:Yuf nrr:rr{r1o uasnr:rirtrJrJfrriri?ro{!na]n: duovdrara'[rinr:rirrfiun1:u::qr,rarr1il

q 
' cA!'qya qno o -!tu11J:UA{nUn{ L? fl {?Joouilnfl'rtuunl: o{u

(o) morlffirJ:vnra1dur.rufi'suurieuufi::ro.irin: :vuv d fl (u.o.t a"t -Ledbb) ro{ o{rinr:uit4l:
eiruol'ruanrri: n1il Lonali6'{Lruu

U

(to)taor.gffio-nfiild/riru;irrurtirril:vnrnudruruufrsuurifluo::uorrin:rororrinr:riu'r:

eiruor'ruaqrirrfiou{Juuurvrrrtunr:il:vnqorJfrrifinurrrlrnqGn::rfiorrin:rjlrail uavflia:rcTurn6ou
U

o r vin :'[rir{l u :rJ o : : u ri ohj
U

(sn) toorluTilouvilrul#r6'rvrirdirfirrtou4utido{aa1:aurilfl6urvroinin riutrd oun.qrir

www.kubua.go.th uav uv'larjn www.facebook.com/kubua.go.th ar{oryanrurunirfiolrfrqnaln:uau
, d Yq e u (

u:ufl 't?JulJn?13J t?1 [0 ur,ruTrg]ru1?91ruo:::J0{nn:

(<) toorlffiuouurrtr'hir6'rrarirfifiiufintourJ:vsr"1:uuun:uarurf,urtiaru or.rn.qri: LzuurLl\i

ri:vtra'ru'utfuruuvliruuriruuo::lro.trin: :suv a fl (vr.q.udbte-todbb) ror orrinr:riur:druol'ruantTr
U

truuuvririoaror:ruvtd'iufuluurutunr:rirufiururJqnilrrirfiuiluasieruo:::ruavrfiolvlrfiornrrui:ufiorTu
t dt a u a u6l I A e d a r o v t

ou1{tljutonfllvrnaoneutnfln?1}J:ur.rflt0unu [un1:tutna0uo{nn:10d0{Fln:u51,11:arugiruaqU?0u1{
vl

a:1{aT:Fl



.g+-sF\;

yadrCatov
1JO1101fU13Nfl ',r:1rO{U1 U nO{nn15U:141:A?Un1Uafl U?t,

(urrnuoini ur:ln:ild)
a Y a u tu , a I o u

14?14U1el1Unua O0.inn1:U:141:a?U9r',lUA 8U?

(urwrgrurn flUatto?)
tu a a r o v

:0{uano{nfl 15u:141:a?unluanu?

ildrroq{nr:uiraT :airusirua ntTe
U

(uruvrrgruna ofinqa)

ur u no.:rinr:uiur :dauoiru a qrir

xrinr:uiur:airus'l'ruanfr- .t

fi .ryf sn{,".xllLs.tlt..:,y.:..1..1.-u-g.Lt=lLlt)V/

nruufiuronJa'oorrinr:u3ur:rirusiruaqria - . .l'IC
... .........-e9J' Xf .. /\-

,{



 
สารบัญ 

 
เร่ือง           หน้า 
ส่วนที่ 1   บทน า         1-7 
  1.1 หลักการและเหตุผล       1 
  1.2 วัตถุประสงค์ในการจัดท าแผนพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร   2  
  1.3 ข้อมูลพื้นฐานขององค์กร      2-3 
  1.4 ทิศทางขององค์กร       4-7 
  1.5 การก าหนดส่วนราชการขององค์กร     7 

ส่วนที่  2 วัฒนธรรมองค์กรขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว   8-18 
  2.1 ความหมายของวัฒนธรรมและค่านิยมขององค์กร   8 

2.2 องค์ประกอบของวัฒนธรรมองค์กร     8-9 
2.3 การสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรส าคัญอย่างไรกับ 
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว      10 
2.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมของ 
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว      11 
2.5 กระบวนการสร้างสรรคว์ัฒนธรรมองค์กร    11 
2.6 เครื่องมือที่น ามาใช้ในการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร   12-13 
2.7 ค่านิยมวัฒนธรรมองค์กร 8 ประการ     14 
2.8 พฤติกรรมที่พึงประสงค์และพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ตามค่านิยม  15-18 

ส่วนที่ 3 แผนพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร  ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2562-2566) 19-62 
  3.1 วิสัยทัศน์วัฒนธรรมองค์กรขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  19 
  3.2 ค่านิยมหลักขององค์กร      19 
  3.3 หลักการปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมองค์กรขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว 19-20 
  3.4 แนวทางส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว 20 
  3.5 แนวทางกิจกรรมขับเคลื่อนแผนพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร ระยะ 5 ปี  

      (พ.ศ.2562-2566) ขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว   21-61 
3.6 แบบฟอร์มรายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร 62  

 
 

 
 
 
 
 
 



 
ค าน า 

 
 วัฒนธรรมองค์กรเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงบุคลากรในองค์กรให้มีความเป็นหนึ่งเดียวกัน โดยเป็นเครื่องมือ
การบริหารและพัฒนาองค์กรในมิติของพฤติกรรมในการท างาน วัฒนธรรมองค์กรเป็นสิ่งที่สร้างได้และสามารถ
พัฒนาได้ ซึ่งในองค์กรภาครัฐภายใต้นโยบายขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยโมเดลไทยแลนด์ 4.0 เพ่ือน าพา
ประเทศไทยให้หลุดพ้นจากกับดักด้านเศรษฐกิจทีมีความไม่สมดุลและเหลื่อมล้ าพร้อมกับเปลี่ยนผ่านไปสู่
ประเทศท่ีมีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในบริบทของโลกยุค The Fourth Industrial Revolution อย่าง
เป็นรูปธรรม ด้วยการสร้างความเข้มแข็งจากภายในควบคู่ไปกับการเชื่อมโยงกับประชาคมโลก ตามแนวคิด
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงผ่านกลไกประชารัฐ ได้ส่งผลกระทบให้องค์กรทุกภาคส่วนต้องปรับประบวนการ
และวิธีการท างานขนานใหญ่ จากการท างานในลักษณะงานประจ า เป็นงานที่ไม่สามารถกระท าซ้ าๆได้  
เพราะเหตุว่าต้องท างานให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมการเรียนรู้แบบใหม่เพ่ือเรียนรู้สถานการณ์หรือเหตุการณ์
จากมุมมองใหม่อันแตกต่างไปจากเดิม เพราะต่อไปวิกฤตการแข่งขัน การให้บริการแก่ประชาชนระหว่าง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันเอง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบอ่ืนจะทวีความรุนแรงไปใน
ทิศทางเดียวกับความขาดแคลนทรัพยากรการบริหารจัดการ การบริหารจัดการแบบมืออาชีพที่มุ่ง
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ขณะเดียวกันมุ่งประโยชน์สูงสุดของประชาชนเป็นส าคัญ จึงเป็นหนทางที่ต้อง
เรียนรู้งานใหม่ๆ ให้มีความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมอยู่เสมอ ดังนั้นบุคลากรขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น จึงต้องปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ ทัศนคติและพฤติกรรม เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว ได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร โดยถือว่าเป็น
เครื่องมือหนึ่งที่จะช่วยให้การพัฒนาและบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเกิดคุณค่ากับ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ดังนั้น แผนพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2562 -2566) 
จึงช่วยให้เกิดความชัดเจนในทิศทางการด าเนินการพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรให้เกิดเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะ
ผู้บริหารท้องถิ่นที่เป็นต้นแบบและเป็นก าลังส าคัญในการผลักดันให้บุคลากรเกิดพฤติกรรมร่วมกันทั่วทั้ง
องค์กรตามทิศทางท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัวก าหนด แล้วถือปฏิบัติจนกลายเป็นวิถีท่ีสืบทอดที่เข้มแข็ง
จากรุ่นสู่รุ่น อันจะเป็นการช่วยเพ่ิมขีดความสามารถในระดับบุคลให้สามารถขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย
ได้อย่างราบรื่น  
 

              คณะท างานจัดท าแผนพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร   
             มีนาคม 2562 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



หน้าที่ 1 
 

ส่วนที่ 1   
บทน า 

 
1.1  หลักการและเหตุผล 

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ได้จัดท าแผนพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร  
ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2562-2566) ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างประโยชน์และคุณค่าให้แก่องค์การ
บริหารส่วนต าบลคูบัว เช่น วัฒนธรรมในการมุ่งสร้างคุณภาพ วัฒนธรรมในการสร้างนวัตกรรม         
ปัจจัยด้านวัฒนธรรมองค์กรและประสิทธิผลขององค์กร วัฒนธรรมองค์กรจะส่งผลต่อประสิทธิผลของ
องค์กรเป็นอย่างมาก เมื่อวัฒนธรรมนั้นก่อให้เกิดการผูกพัน และการมีส่วนร่วมในองค์กร การปรับตัวที่
เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร การประพฤติปฏิบัติตนได้
สม่ าเสมอ ซึ่งจะท าให้เกิดการท างานที่ประสานกันและสามารถคาดหมายพฤติกรรมต่างๆที่จะเกิดขึ้นได้มี
ภารกิจและวิสัยทัศน์ขององค์การที่เหมาะสม ท าให้องค์กรมีกรอบและทิศทางการด าเนินงานที่ชัดเจน 
ปัจจัยทั้ง 4 ส่วนนี้ จะท าให้องค์กรสามารถบรรลุสู่ประสิทธิผลตามที่ต้องการได้ ปัจจัยด้านวัฒนธรรม
องค์กรจึงมีความส าคัญที่จะสนับสนุนให้องค์กรบรรลุสู่วิสัยทัศน์ และภารกิจหน้าที่ที่ก าหนดได้อย่าง
เหมาะสมได้  ดังนั้นผู้บริหารท้องถิ่น จึงให้ความส าคัญกับวัฒนธรรมองค์กร โดยการประเมินสภาพของ
วัฒนธรรมองค์กรที่เป็นอยู่ และประเมินความเหมาะสมหรือคุณค่าที่มีต่อองค์กร เพ่ือจะได้สร้างวัฒนธรรม
องค์กรให้เป็นไปในแนวทางที่เหมาะสมเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร วัฒนธรรมขององค์กรเป็นสิ่งส าคัญที่
แสดงออกถึงพฤติกรรมของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว อันเกิดจากความต้องการที่จะ
เปลี่ยนแปลงภายในองค์กร โดยผ่านการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน และยึดถือปฏิบัติกันมาจนเป็นธรรมเนียม
ปฏิบัติในองค์กร โดยไม่มีเขียนไว้เป็นตัวบทกฎหมาย หรือระเบียบข้อบังคับในองค์กร แต่รูปแบบการ
ท างานขององค์กรที่ถูกถ่ายทอดจากผู้บริหารและพนักงานในอดีตมาจนปัจจุบัน  และมีอิทธิพลต่อการ
ประพฤติปฏิบัติของคนในองค์กร โดยสะท้อนให้เห็นกระบวนการคิด การตัดสินใจ การวางแผนพัฒนาของ
องค์กรและที่ส าคัญที่สุดวัฒนธรรมองค์กรมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงในทุกมิติ  ดังนั้น วัฒนธรรมขององค์กร
จึงเป็นสิ่งที่สร้างขึ้นมาได้ โดยองค์กรต้องประเมินวัฒนธรรมที่ไม่พึงประสงค์และต้องการปรับเปลี่ยน 
รวมทั้งสร้างวัฒนธรรมใหม่ที่สอดคล้องกับบริบทขององค์กรขึ้น เพ่ือให้บุคลากรยึดถือปฏิบัติในแนวทาง
เดียวกัน 
 องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี  เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ซึ่งพบว่าองค์กรที่มีวัฒนธรรมที่ ชัดเจน 
บุคลากรในองค์กรรับทราบ และเข้าใจ จะสามารถแสดงพฤติกรรมออกที่บ่งบอกถึงความเป็นตัวตนของ
องค์กรนั้นๆ ซึ่งจะท าให้องค์กรรักษาความมีเสถียรภาพขององค์กรได้อย่างยั่งยืน จึงได้จัดท าแผนพัฒนา
วัฒนธรรมองค์กร ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2562-2566) ขึ้น เพ่ือเสริมสร้างให้บุคลากรมีรูปแบบพฤติกรรมการท างาน
และแนวคิด ทัศนคติที่ดีเป็นไปในทิศทางเดียวกัน การรับรู้เข้าใจและพัฒนาไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กรที่พึงประสงค์ร่วมกัน 
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1.2 วัตถุประสงค์ในการจัดท าแผนพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร 
 (1) เพ่ือส ารวจ และทบทวนความเชื่อ ค่านิยม วัฒนธรรมองค์กร ตลอดจนเครื่องมือต่างๆ  
ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ตลอดจนพิจารณาปัจจัย หรือสภาวะแวดล้อมต่างๆ ที่เข้ามามีผลกระทบต่อวัฒนธรรมองค์กร 
 (2) เพื่อสร้างความเชื่อ หรือค่านิยม ให้บุคลากรในองค์กรทั้งหมด ถือไว้เป็นเป้าหมายร่วมกัน รวมถึง
มีการแสดงออกทางพฤติกรรมอย่างต่อเนื่องจนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งไปสู่ความส าเร็จตามวิสัยทัศน์ 
และพันธกิจขององค์กร 
 (3) เพ่ือส่งเสริมความเชื่อ ค่านิยมองค์กร หรือวัฒนธรรมองค์กรให้เกิดพฤติกรรมอย่างต่อเนื่อง 
และถ่ายทอดสู่รุ่นใหม่ที่ก้าวเข้ามาท างาน ก้าวไปสู่การเป็นผู้น า หรือการเป็นผู้บริหารในอนาคต 
 (4) เพ่ือสร้างพฤติกรรมที่พึงประสงค์ให้เป็นแบบอย่างในการปฏิบัติ เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ
ให้กับภาคราชการ ตลอดจนสร้างภาพพจน์ที่ดีต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

1.3 ข้อมูลพื้นฐานขององค์กร  
(1)  ภารกิจหน้าทีข่ององค์การบริหารส่วนต าบล ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ. 2537 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 

ภารกิจหลัก หน้าที่ต้องท า ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล  ดังนี้ 
(1) จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก 
(2) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
(3) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ 
(4) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(5) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
(6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 
(7) คุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(8)  บ ารุงรักษาศลิปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นตามความจ าเป็นและสมควร 

  (9) ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามท่ีทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณ หรือบุคลากรให้ตามความจ าเป็น   
        และสมควร 

        ภารกิจรอง หน้าที่อาจจัดท ากิจการ ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล  ดังนี้ 
(1) ให้มีน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร 
(2) ให้มีและบ ารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน 
(3) ให้มแีละบ ารุงรักษาทางระบายน้ า 
(4) ให้มีและบ ารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ 
(5) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์ 
(6) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว 
(7) บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 
(8) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 
(9) หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบล 
(10) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม 
(11) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ 
(12) การท่องเที่ยว 
(13) การผังเมือง 
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(2)  ภารกิจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542 

(1) การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
(2) การจัดให้มีและบ ารุงรักษาทางบก ทางน้ า และทางระบายน้ า 
(3) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และท่ีจอดรถ 
(4) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืนๆ 
(5) การสาธารณูปการ 
(6) การส่งเสริม การฝึก และการประกอบอาชีพ 
(7) การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน 
(8) การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
(9) การจัดการศึกษา 
(10) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 
(11) การบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
(12) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย 
(13) การจัดให้มีและบ ารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
(14) การส่งเสริมกีฬา 
(15) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของ ประชาชน 
(16) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น 
(17) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
(18) การก าจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ าเสีย 
(19) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล 
(20) การจัดให้มีและควบคุมสุสาน และฌาปนสถาน 
(21) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ 
(22) การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์ 
(23) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และ 

สาธารณสถานอ่ืน ๆ 
(24) การจัดการ การบ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อม 
(25) การผังเมือง 
(26) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร 
(27) การดูแลรักษาที่สาธารณะ 
(28) การควบคุมอาคาร 
(29) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(30) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกัน และรักษาความปลอดภัย 

ในชีวิตและทรัพย์สิน 
(31) กิจการอ่ืนใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 
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1.4  ทิศทางขององค์กร 
       องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว ได้วิเคราะห์อ านาจหน้าที่และก าหนดภารกิจตามแผนพัฒนาท้องถิ่นใน
ระยะเวลาข้างหน้าย่อมเลี่ยงไม่พ้นในภาระหน้าท่ีท่ีเพิ่มมากขึ้นตามกฎหมายจัดต้ังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ตลอดจนกฎหมายอื่นให้สอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี 
(พ.ศ. 2560-2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ 
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของรัฐบาล นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น และสภาพภายใน
เขตพื้นท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกองค์กรทุกภาคส่วนต้องปรับประบวนการและวิธีการท างานใหม่ๆ 
เพื่อสร้างประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ด้านรวดเร็วและริเริ่ม ท้ังทักษะความคิด การใช้ภูมิปัญญา ความคิดเชิง
สร้างสรรค์และนวัตกรรม เพื่อยกระดับ ต่อยอด หรือสร้างมูลค่าเพิ่มทางการผลิตและให้บริการสาธารณะ 
เป็นทักษะส าคัญของวัฒนธรรมการท างานและการน าพาท้องถิ่นไปสู่คุณค่าโอกาส ความมั่นคง ความมั่งคั่ง 
ความยั่งยืน  ท่ามกลางความคาดหวังของสังคมท่ีผูกพันกับการมุ่งเน้นการปฏิบัติภารกิจให้เป็นไปตาม
เป้าหมายอย่างถูกต้อง รวดเร็ว การส ารวจว่าวัฒนธรรมองค์กร รูปแบบใดท่ีสามารถสร้างประสิทธิผลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้บรรลุพันธกิจไปพร้อมกับความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ จึง ต้องมีการเตรียมความ
พร้อมและเติมเต็มศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้แสดงบทบาทเหมาะสม เท่าทันเงื่อนไข
ข้อเท็จจริงและพลวัตรการเปลี่ยนแปลง เพื่อยกระดับประสิทธิผลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้อยู่ในระดับดี 
ท้ังนี้ทิศทางท่ีมีแรงกดดัน ให้เกิดการเปลี่ยนแปลง กับเงื่อนไขท่ีองค์กรต้องการสร้างเสถียรภาพหรือความ
มั่นคง “ภายใต้สภาวะท่ีองค์กรต้องปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง การใช้ทิศทางตัวแบบ “ร่วมใจ ริเริ่ม 
ระเบียบ รวดเร็ว”จะช่วยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมุ่งจุดสนใจไปท่ีการปรับปรุง พัฒนา สร้างสรรค์ระบบ
วิธีการท างานใหม่ๆ ของบุคลากรและองค์กร มีแนวทางการท างานของแต่ละฝ่ายท่ีชัดเจน มีการตรวจสอบ
ความคืบหน้าของงานอย่างสม่ าเสมอต่อเนื่อง มีการเชื่อมโยงความคิด ความเชื่อ ค่านิยม ให้บุคลากรุม่ง
ท างานเพื่อสนองตอบสภาพแวดล้อมภายนอกด้วยการจัดบริการสาธารณะท่ีรวดเร็ว มีคุณภาพ ตรงตามความ
ต้องการและความคาดหวังของประชาชน เพื่อผลส าเร็จตามทิศทาง นโยบาย ความคิด ความเชื่อ 
ความสามารถ ตลอดถึงโครงสร้างและระบบงานภายใน  

วิสัยทัศน์ขององค์กร  องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว 
    องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision) เพื่อแสดงสถานการณ์ในอุดมคติ ซึ่งเป็น
จุดมุ่งหมายความคาดหวังท่ีต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า ซึ่งจะสามารถสะท้อนถึงสภาพการณ์ของ
ท้องถิ่นในอนาคตอย่างรอบด้าน ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่างๆ วิสัยทัศน์ท่ีจะน าพา
ชุมชนและสังคมไปสู่บริบทท้องถิ่นท่ีถึงปารถนาร่วมกัน  ดังนี้ 
“ต าบลน่าอยู่  เชิดชูคุณธรรม  น้อมน าเศรษฐกิจพอเพียง” 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว 
    คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบล          
5 ด้านให้เกิดความสอดคล้องเชื่อมโยงตามทิศทางของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และกรอบการประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แนวทางยุทธศาสตร์ท่ีก าหนดเพื่อ
ขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นสู่การพัฒนาท่ี “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน  ดังนี ้
1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ  
2. การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 
3. การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา วัฒนธรรม และกีฬา 
4. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5. การพัฒนาการบริหารงาน และการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กร 



หน้าที่ 5 

เป้าประสงค์ 
1. พัฒนาระบบการคมนาคม  ระบบสาธารณูปโภค  สิ่งอ านวยความสะดวกโครงสร้างพ้ืนฐานทั้งปริมาณ
และคุณภาพ ให้มีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐาน และเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนและสามารถ
รองรับการขยายตัวของชุมชนในปัจจุบันและในอนาคต 
2. การพัฒนาคุณภาพชีวิต การจัดการด้านสวัสดิการสังคม การสาธารณสุข การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และ
การจัดการด้านเศรษฐกิจ ประชาชนอยู่ดีมีสุข  มีความรู้ และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน         
มีสุขภาพอนามัยแข็งแรง ปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บและยาเสพติด  ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแล
เอาใจใส่อย่างทั่วถึง และเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง มีศักยภาพในการพัฒนาอาชีพ ร่วมสามัคคี เกื้อกูล และ
พ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน ตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง 
3. ประชาชนได้รับการพัฒนาด้านการศึกษาอย่างมีคุณภาพและมีมาตรฐาน เป็นสังคมแห่งภูมิปัญญาท้องถิ่น  
การเรียนรู้   คิดเป็น  ท าเป็น  แก้ปัญหาเป็น และประชาชนทุกส่ วนได้ร่วมกันเสริมสร้างอัตลักษณ์               
ด้านศลิปวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียม  ประเพณีของท้องถิ่น  ให้โดดเด่น และยั่งยืน 
4. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล การพัฒนาสภาพแวดล้อม และ
ภูมิทัศน์ การบ ารุงรักษาแหล่งน้ าธรรมชาติในต าบล ได้รับการดูแล และพัฒนาทั่วถึง ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การบ ารุงรักษา ดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีการป้องกัน เตรียมตัว และปรับตัวกับสภาวะ
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลก 
5. องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  มีสมรรถนะในด้านการเมือง และการปกครอง บุคลากรมีศักยภาพการ
ท างานตามหลักธรรมาภิบาล ในการให้บริการประชาชน และประชาชนชนได้รับความพอใจและให้ความ
ร่วมมือพัฒนาท้องถิ่นอย่างสมัครใจ 

ค่าเป้าหมาย 
1. ทุกหมู่บ้าน มจี านวนสาธารณูปโภค สาธารณูปการ สิ่งก่อสร้าง เพ่ิมข้ึน และรองรับการใช้งานทีไ่ด้
มาตรฐานเพียงพอกับความต้องการ เพ่ือความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนในปัจจุบัน และในอนาคต 
2. ทุกหมู่บ้านประชาชนอยู่ดีมีสุข มีความรู้ มีความปลอดภัย มีเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน            
และพ่ึงพาตนเองได ้
3. ทุกโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในต าบล มีมาตรฐานการศึกษา ในท้องถิ่นทีม่ีความทันสมัย 
    เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาข้ันพื้นฐานทั่วถึง  
2. ประชาชนทุกหมู่บ้านมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางศาสนาปลูกฝังจิตใจให้ประพฤติดี มีคุณธรรม และศีลธรรม 
3. ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นได้สืบทอดและด ารงไว้ทั้งในโรงเรียนและหมู่บ้าน  
4. ได้มีการส่งเสริมการออกก าลังกายและเล่นกีฬาในประชาชนกลุ่มต่างๆ 
5. การดูแลปรับปรุงพัฒนาพ้ืนที่ตามประเภทของทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ เพ่ือการอนุรักษ์ระบบ
สิ่งแวดล้อมดุลยภาพของธรรมชาติในพ้ืนที่ให้สามารถเอ้ืออ านวยต่อการด าเนินชีวิตของประชาชนและ
ชุมชน สามารถเป็นฐานในการรักษาระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เกิดความผาสุกได้อย่างสมดุล และยั่งยืน  
6. พัฒนาขีดความสามารถในการให้บริการประชาชนและการปฏิบัติงาน และพัฒนาอุปกรณ์ เครื่องมือ 
เครื่องใช้ และสถานที่ในการปฏิบัติงาน เพื่อมุ่งสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรให้พร้อมบริการ
ประชาชนการบริหารจัดการที่ดีแบบมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนประชาชนทุกหมู่บ้านมีความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการของ องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัวมากท่ีสุด 
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กลยุทธ์พัฒนาท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 
เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้ความส าคัญกับการวาง
บทบาทการพัฒนาต าบลคูบัวในอนาคตอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับปัญหาความต้องการของประชาชน 
รวมทั้งสอดคล้องกับศักยภาพและบทบาทหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือที่จะให้ประชาชนได้รับ
ประโยชน์สูงสุด ดังนั้น จึงได้ก าหนดกลยุทธ์พัฒนาท้องถิ่น ดังนี้ 
1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ และสิ่งอ านวยความสะดวกในชุมชน 
2. การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสวัสดิการทางสังคม ความเป็นอยู่ของประชาชนและสร้างความเข้มแข็ง

ของชุมชน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
3. การส่งเสริมการศึกษา การเรียนรู้ คุณธรรม จริยธรรม การอนุรักษ ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณ ีภูมิปัญญาท้องถิ่น 

และการส่งเสริมการกีฬา 
4. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5. การพัฒนาบุคลากร สถานที่  และอุปกรณ์ ในการปฏิบัติราชการ การบริหารจัดการที่ดีและ                

การด าเนินการตามนโยบายของรัฐบาล และแผนพัฒนาต่างๆ 

บุคลากรในองค์กร 
ลักษณะโดยรวมของบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว ตามแผนอัตราก าลังพนักงานส่วนต าบลสามปี 
ปงีบประมาณ พ.ศ. 2561-2563   (ข้อมูล ณ วันที่ 9  มีนาคม  2562) 
ข้าราชการ มีจ านวนอัตราก าลังทั้งสิ้น  25  อัตรา โดยแบ่งเป็นพนักงานส่วนต าบล ที่ถือครองจริง  17  อัตรา 
ว่าง  4 อัตรา  พนักงานครูองค์การบริหารสวนต าบล 4 อัตรา  
ข้าราชการส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี รองลงมามีวุฒิการศึกษาศกึษาปริญญาโทตามล าดับ 
และมีอายุระหว่าง  31-50 ปี 
ลูกจ้างประจ า มีจ านวน 2 คน โดยมีวุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี และมีอายุมากกว่า  45 - 54 ปี 
พนักงานจ้าง มีจ านวนทั้งสิ้น 33 คน  แบ่งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ  11  คน  และพนักงานจ้างทั่วไป  22 คน 
มีช่วงอายุ  27-40 ปี โดยส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี  รองลงมามีวุฒิการศึกษาต่ ากว่าระดับปริญญาตรี
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1.5 การก าหนดส่วนราชการขององค์กร  

ตามประกาศโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว โดยความเห็นชอบ ก.อบต.จ.ราชบุรี ในการประชุมครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2560 
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ส่วนที่ 2   
วัฒนธรรมองค์กรขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว 

  ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 พระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี          
พ.ศ.2546 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) และ
นโยบายของรัฐบาล ข้อที่ 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐก าหนดให้ปลูกฝังค่านิยมคุณธรรม จริยธรรม และ จิตส านึกในการรักษา
ศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการ และความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับ และ  ตอบสนองความ
ต้องการ พร้อมอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นในระบบราชการ เพ่ือให้วัฒนธรรมของ
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว เป็นวัฒนธรรมที่ทุกคนในองค์กรยึดมั่นและปฏิบัติและใช้เป็นวิถีการท างาน          
มีระบบการเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมที่เป็นระบบด้วยการก าหนดลักษณะวัฒนธรรมองค์กร ก าหนด
แนวทางการเสริมสร้างและกิจกรรมแผนงาน ให้สอดรับกับเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and transparency Assessment : ITA) ตัวชี้วัด 8 
การปรับปรุงระบบการท างาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพัฒนา หน่วยงานทั้งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
และกระบวนการท างานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น 

2.1 ความหมายของวัฒนธรรมและค่านิยมขององค์กร 
วัฒนธรรมองค์กร เป็นวิถีชีวิตที่คนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งยึดถือปฏิบัติสืบต่อกันมา ซึ่งจะกลายเป็นนิสัย ความเคยชิน 
และกลายเป็นขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีประพฤติปฏิบัติ ความเชื่อ ค่านิยม รวมทั้งภาษา วัตถุสิ่งของต่างๆ 
วัฒนธรรมท าให้คนรวมตัวกันเป็นสังคม มีการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นระเบียบ ผลของวัฒนธรรมจะออกมาในรูป
จริยธรรม ตลอดจนค่านิยมที่ใช้ในการตัดสินใจ หรือวินิจฉัยสั่งการ จริยธรรมองค์กร ถือเป็นส่วนส าคัญที่จะท า
ให้การด าเนินงานขององค์กรก้าวหน้า และส่งผลให้องค์กรได้รับความเชื่อถือจากสังคม ดั งนั้น องค์กรทุก
ประเภท ไม่ว่าจะเป็นงานราชการ หรือเอกชน จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องน าจริยธรรมมาใช้ในการบริหาร และ
แก้ไขปัญหาองค์กรอย่างถูกวิธี เพ่ือให้ได้รับความเชื่อถือ ภาพพจน์ที่ดี อันน ามาซึ่งชื่อเสียง เกียรติยศ และ
ความก้าวหน้าในระยะยาวขององค์กร  

2.2 องค์ประกอบของวัฒนธรรมองค์กรที่ด ี
สภาพแวดล้อมของการท างานในแต่ละองค์กรนั้นมีลักษณะเป็นศูนย์รวมของคนท างานจากหลากหลายที่มา         
ท าให้แต่ละคนมีความคิดและทัศนะคติที่แตกต่างกันออกไป การท างานร่วมกับคนอ่ืนจึงอาจไม่ใช่เรื่องง่ายนัก 
ซึ่งถ้าหากต้องการให้คนเหล่านี้ท างานร่วมกันด้วยจุดมุ่งหมายเดียวกันก็จ าเป็นต้องมีสิ่งยึดเหนี่ยวบางอย่าง 
เพ่ือให้คนทั้งองค์กรเดินไปในทางเดียวกันได้  วัฒนธรรมในองค์กร (Organization Culture) จึงถือเป็นอีกปัจจัย
หนึ่งที่ส าคัญในองค์กรไม่ว่าจะเล็กหรือจะใหญ่ ล้วนต้องมีไว้เพ่ือช่วยยึดเหนี่ยวและเป็นทิศทางก ากับการท างาน
ส าหรับคนทั้งองค์กรแทบทั้งสิ้น โดยวัฒนธรรมองค์กรจะช่วยปรับแนวคิดของแต่ละคนให้ตัดสินใจไปในทาง
เดียวกันมากขึ้น ที่มีส่วนร่วมในองค์กรได้เข้าใจในทิศทางเดียวกันอีกด้วย อันที่จริงรายละเอียดปลีกย่อยใน
องค์ประกอบของวัฒนธรรมองค์กรแต่ละแห่งก็มีความแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับวิสัยทัศน์หรือทิศทางขององค์กร 
การก าหนดวัฒนธรรมองค์กรให้พนักงานในองค์กรพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงและความท้าทายใหม่ๆ 
ตลอดเวลา และส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับพนักงานอย่างเต็มที่ เป็นต้น แต่หากพูดถึงภาพกว้างๆ ขององค์กร
โดยทั่วไปแล้ว ก็จะมีองค์ประกอบหลักๆ ของวัฒนธรรมองค์กรที่ค่อนข้างจะเป็นสากล และสามารถน ามาประยุกต์ใช้
ได้กับแทบทุกองค์กร  ดังนี้ 
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1. คุณค่าในองค์กร (Core Value) 
คุณค่าองค์กรนั้นอาจเป็นแก่นวิธีคิด ความเชื่อ หรือหลักการส าคัญที่ก าหนดขึ้นมาโดยองค์กรให้ทุกคนยึดถือ
เป็นหลักส าคัญ เป็นหัวใจส าคัญของการสร้างวัฒนธรรมในองค์กรอาจจะเริ่มจากถามก่อนว่าองค์กรเราให้
น้ าหนักความส าคัญเรื่องอะไรเป็นเรื่องใหญ่ เช่น เน้นเรื่องความพึงพอใจสูงสุด เน้นเรื่องความเป็นเลิศด้าน
การบริหาร หรือเน้นการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ให้ก้าวหน้า เร็วกว่าคนอ่ืนตลอดเวลา เป็นต้น และให้น า
หลักคิดนั้นมาประยุกต์และปรับใช้ในทุกๆ เรื่องในการท างานและการตัดสินใจเรื่องส าคัญๆ  นอกเหนือจาก
คุณค่าองค์กรที่ใช้ในการท างาน บางครั้งก็อาจจะรวมไปถึงชีวิตส่วนตัวนอกองค์กรด้วย คุณค่าขององค์กรนี้
ควรปลูกฝังให้กับพนักงานทุกๆ คนให้เข้าใจและรับทราบตั้งแต่วันแรกที่พวกเขาเข้ามาท างาน พร้อมทั้งบอก
วิธีการน าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันเพ่ือไม่ให้คุณค่าเหล่านี้เป็นเพียงค าพูดลอยๆ ที่ทุกคนจ าได้ แต่ไม่มี
ความหมายใดๆ เลย 

  2. สร้างความผูกพันระหว่างพนักงานทุกฝ่าย 
กิจกรรมสันทนาการกิจกรรมสันทนาการถือเป็นอีกตัวช่วยหนึ่งในการสร้างความผูกพันในองค์กร เพ่ือท าให้
การท างานและการใช้ชีวิตในที่ท างานด าเนินไปอย่างราบรื่นและเกิดความสามัคคีในหมู่คณะ จึงเป็นเรื่อง
ส าคัญอย่างยิ่งที่จะมีการจัดกิจกรรมต่างๆ ร่วมกันอยู่บ่อยครั้ง เพื่อให้คนในองค์กรเกิดความสนิทสนมกันมาก
ขึ้น โดยกิจกรรมที่ว่าอาจไม่ใช่แค่ตัวพนักงานแต่รวมถึงคนในครอบครัวของพนักงานแต่ละคนให้เข้ามามีส่วน
ร่วมอีกด้วย 

3. ชื่นชมคนท าดี 
ก าลังใจถือเป็นแรงผลักดันให้คนที่ตั้งใจท างานเดินหน้าต่อไปโดยไม่ย่อท้อ หมั่นสังเกตบ่อยๆ ว่ามีใครใน
องค์กรที่ท างานได้ดี ซึ่งเพียงแค่ค าชมหรือของรางวัลเล็กๆ น้อยๆ ก็ถือเป็นก าลั งใจที่สามารถท าให้พวกเขา
พยายามให้ดีขึ้นต่อไปได้อีกในครั้งต่อๆ ไป โดยการประกวดพนักงานดีเด่นประจ าเดือนหรือประจ าปี ก็เป็น
อีกวิธีหนี่ง  ที่ช่วยกระตุ้นให้คนในองค์กรพยายามท างานให้ดีขึ้นอยู่ตลอดเวลา 

4. สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับชุมชน 
กุญแจส าคัญขององค์กรที่ประสบความส าเร็จก็คือการเชื่อมโยงกับชุมชน และตอบแทนบางสิ่งคืนให้กับสังคมบ้าง 
อย่างเช่น ถ้าเรามีโรงงานติดแม่น้ า เราก็ควรรับผิดชอบต่อสังคมโดยการไม่ปล่อยน้ าเสียลงในแม่น้ าล าคลอง
ที่อยู่ในละแวกชุมชนเหล่านั้น การจัดกิจกรรมทางการกุศล เช่น บริจาคเลือด หรือถ้าเกิดเหตุการณ์ภั ย
ธรรมชาติต่างๆ ก็เข้าไปให้ความช่วยเหลือเท่าที่จะท าได้ ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้นอกจากจะสร้างความประทับใจ
และภาพลักษณ์ท่ีดีให้กับชุมชนแล้ว ยังท าให้พนักงานในองค์กรของเราภูมิใจที่ได้ท าอะไรเพื่อชุมชนด้วย 

         5. เอาใจใส่พนักงาน 
ปัจจัยหนึ่งของความภักดีของพนักงานขึ้นอยู่กับการเอาใจใส่ของหัวหน้า มีหลากหลายวิธีที่เราสามารถแสดง
ให้เห็นว่าพวกเขาส าคัญต่อองค์กรของเราขนาดไหน การท าบันทึกเหตุการณ์ส าคัญต่างๆ ของพนักงานแต่ละ
คนไว้ในระบบ อย่างเช่น วันเกิด วันแต่งงาน วันรับปริญญา หรือวันส าคัญอ่ืนๆ ในชีวิต เพ่ือแสดงความยินดี 
หรือจัดกิจกรรมฉลองเล็กๆ น้อยๆ ให้กับพนักงานในองค์กร ซึ่งการเอาใจใส่นั้นไม่ส าคัญว่าใครจะอยู่
ต าแหน่งไหน ไม่ว่าจะสูงกว่า หรือต่ ากว่า ก็ควรท าความรู้จักกับคนอ่ืนๆ ในทุกๆ ระดับขององค์กร และเอา
ใจใส่ให้กับพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมเท่าท่ีจะท าได้ 
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6. ส่งเสริมการเรียนรู้ 
         พนักงานทุกคนไม่ว่าจะต าแหน่งไหนๆ ก็ต้องการความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ซึ่งการที่จะเติบโตขึ้นไปได้

ต้องอาศัยการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆ ที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งที่สูงขึ้นไปอยู่เสมอ องค์กรที่แข็งแรงจึงควร
สนับสนุนการอ านวยความสะดวกในการพัฒนาตัวเองให้พนักงาน เพ่ือช่วยผลักดันให้พนักงานกระตือรือร้น
ที่จะเพ่ิมศักยภาพของตัวเองให้มากขึ้น เช่น การเชิญวิทยากรมาบรรยายเรื่องน่ารู้ต่างๆ ส่งเสริม โดยการ
สนับสนุนเข้ารับการอบรมจากหน่วยงานภายนอก พัฒนาทักษะ การวางแผน การบริหารต่างๆ หรือแม้แต่
ระบบการเรียนออนไลน์ที่ช่วยประหยัดต้นทุนได้มากกว่า ซึ่งการอ านวยความสะดวกทั้งหมดนี้จะช่วยให้
พนักงานมองเห็นโอกาสในการพัฒนาตัวเอง และยังเป็นการช่วยออกแบบให้การเรียนรู้มีรูปแบบที่ชัดเจนยิ่งขึ้น 

7. สร้างความต่อเนื่อง 
  อีกหนึ่งคุณลักษณะส าคัญของวัฒนธรรมองค์กรที่ควรต้องมีคือความต่อเนื่อง ไม่ว่าองค์กรเราจะมีโครงการ

อะไร สิ่งส าคัญที่ควรท าคือสร้างความต่อเนื่องให้กับโครงการหรือกิจกรรมนั้นๆ เพ่ือให้เกิดเป็นวัฒนธรรม
ขึ้นมา เพราะการท าแบบฉาบฉวยมักจะไม่เกิดประโยชน์ใดๆ ตามมา เช่น การจัดชมรมต่างๆ ก็ต้องมีการ
ป้อนกิจกรรมและมีการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง เพ่ือเพ่ิมความน่าสนใจของกิจกรรม และดึงดูดให้คนเข้า
ร่วมอยู่ตลอดเวลา หรือแม้แต่กิจกรรมการกุศล ก็เช่นกัน ควรมีความต่อเนื่องและไม่ควรท าเพ่ือเกาะกระแส
สังคมต่างๆ เท่านั้น 

8. รับรู้ประวัติความเป็นมา 
มีน้อยคนนักที่จะรู้ประวัติความเป็นมาขององค์กร ถ้าพนักงานได้รับรู้ ว่าองค์กรเกิดขึ้นมาด้วยอุดมการณ์
ความตั้งใจแบบไหน ต้องผ่านอะไรมาและสร้างชื่อเสียงอะไรมาบ้าง พวกเขาคงภูมิใจไม่น้อยที่ได้เป็นส่วน
หนึ่งของความส าเร็จในองค์กร นอกจากนี้ประวัติความเป็นมาจะท าให้พนักงานเกิดความเข้าใจในวัฒนธรรม
และแนวทางการท างานต่างๆ ในองค์กรมากขึ้น เพ่ือให้เดินไปสู่จุดมุ่งหมายที่ชัดเจนขึ้นในองค์กร โดยสิ่ง
เหล่านี้เราเริ่มได้โดยการแบ่งเวลาส่วนหนึ่งวันปฐมนิเทศเพ่ือให้พวกเขารับรู้เลยว่าก าลังเป็นส่วนหนึ่งที่ส าคัญ
ของอะไรอยู ่

2.3 การสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรส าคัญอย่างไรกับองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว 
จากนิยามของค่านิยมและวัฒนธรรม จะเห็นว่าเป็นสิ่งเกี่ยวเนื่องกัน โดยมีค่านิยมเป็นจุดเริ่มต้นที่ส าคัญ          
ซึ่งเป็นฐานพฤติกรรมที่บุคลากรขององค์กร เห็นว่ามีคุณค่า ยอมรับและยึดถือปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่องจน
กลายเป็นแบบแผนเฉพาะขององค์กร ซึ่งการสร้างค่านิยมที่เหมาะกับวิสัยทัศน์ ภารกิจ และกลยุทธ์ของ
องค์กรจะเป็นแรงผลักดันอันเข้มแข็งท่ีท าให้องค์กรบรรลุวิสัยทัศน์อย่างยั่งยืน 
องค์การบริหารส่วนต าบล ในฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ให้บริการสาธารณะย่อมมีวัฒนธรรม
หรือแบบแผนการประพฤติปฏิบัติของบุคลากรในองค์กรในระดับหนึ่ง แต่เมื่อสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไป 
เพ่ือให้สามารถปรับตัวได้ทันกับสภาวการณ์ต่างๆ ในปัจจุบัน และที่จะเปลี่ยนแปลงในอนาคต ท าให้องค์การ
บริหารส่วนต าบลคูบัว ต้องปรับเปลี่ยนทิศทางการด าเนินงานที่มุ่งเน้นความน่าเชื่อถือ ความทันสมัย             
ความมีประสิทธิภาพ เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน ดังนั้น การจะท าให้วิสัยทัศน์
และภารกิจส าเร็จได้ตามเป้าหมายที่องค์กรมุ่งหวัง การสร้างค่านิยมขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว จึง
เป็นศูนย์กลางที่ส าคัญอันจะเป็นแนวประพฤติปฏิบัติของบุคลากรที่สามารถขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย
ได้อย่างยั่งยืน ซึ่งกระแสแห่งการบริหารจัดการองค์กรแบบยั่งยืน ค่อนข้างมาแรงในยุคปัจจุบันนี้ เนื่องจาก
แรงผลักดันต่างๆให้เกิดวัฒนธรรมที่พึงประสงค์เพ่ือให้เกิดผลงานโดยรวมขององค์กรเพ่ิมขึ้น องค์กรจึงต้อง
สร้างค่านิยมและวัฒนธรรมใหม่ที่ต้องการให้เกิดขึ้นเพ่ือรองรับเป้าหมายขององค์กรให้ยืนหยัดอยู่ในกระแส
ความนิยมและรักษาความมีเสถียรภาพขององค์กรได้อย่างยั่งยืน 
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2.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว 
ประโยชน์ต่อบุคลากร 
1. บุคลากรไดเ้ห็นทิศทาง เข้าใจในแนวทางการท างานขององค์กรที่ชัดเจน และปฏิบัติตนตามพฤติกรรมร่วม 
ที่องค์กรก าหนด  
2. ช่วยให้บุคลากรสามารถปรับตัวให้เข้ากับ องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว ได้ง่ายขึ้น และสามารถใช้ชีวิต
ได้อย่างราบรื่น และมีความสุข เนื่องจากมีแบบแผนพฤติกรรมทั้งที่พึงประสงค์ (DO) และไม่พึงประสงค์ 
(Dont) ที่ชัดเจนท าให้ตัดสินใจว่าสิ่งใดผิดสิ่งใดถูก ดีหรือไม่ดี  มีคุณค่าหรือไม่มีคุณค่า ควรท าหรือไม่ควรท า 
ประโยชน์ต่อองค์กร 
1. เกิดแบบแผนและมาตรฐานชัดเจนในการผลักดันให้บุคลากรประพฤติตนเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร 
2. เสริมสร้างบรรยากาศในการท างานที่สอดประสานกัน 
3. ช่วยเพิ่มขีดความสามารถ และประสิทธิภาพในการท างานของบุคลากร 

2.5 กระบวนการสร้างสรรค์วัฒนธรรมองค์กร 
ขั้นตอนที่ 1 การก าหนดค่านิยมเชิงกลยุทธ์ ค่านิยมเชิงกลยุทธ์คือ ความเชื่อพ้ืนฐานเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
ขององค์กร ซึ่งเป็นตัวก าหนดกลยุทธ์ที่ได้รับการพัฒนาตามกรพบวนการกลั่นกรองของสิ่งแวดล้อม และการ
วิเคราะห์กลยุทธ์เพ่ือประเมินทางด้านเศรษฐกิจ นโยบายสาธารณะ เทคโนโลยีและสังคมซึ่งมีแนวโน้มที่จะ
เป็นตัวก าหดความต้องการที่องค์กรสามารถจะเผชิญได้ 
ขั้นตอนที่ 2 พัฒนาค่านิยมทางวัฒนธรรม คือ ค่านิยมที่พนักงานต้องการที่จะปฏิบัติเพ่ือให้องค์กรสามารถ
ด าเนินตามค่านิยมเชิงกลยุทธ์ได้ ซึ่งอยู่บนพ้ืนฐานความเชื่อขององค์กรที่ว่าองค์กรสามารถประสบ
ความส าเร็จได้อย่างไร และเมื่อใดถ้าองค์กรไม่พยายามที่จะพัฒนาค่านิยมทางวัฒนธรรมให้เชื่อมโยงกับการ
ก าหนดค่านิยมเชิงกลยุทธ์ ก็จะเป็นการจบไปกับความว่างเปล่าของกลุ่มค่านิยม ดังนั้นพนักงานในองค์กร
จ าเป็นที่จะต้องมีค่านิยมเกี่ยวกับพฤติกรรมในการท างานที่มีความม่ันคง เพื่อเป็นการเชื่อมโยงหรือสนับสนุน
ค่านิยมเชิงกลยุทธ์ขององค์กร 
ขั้นตอนที่ 3 การสร้างวิสัยทัศน์ วิสัยทัศน์ คือ ภาพขององค์กร ว่าจะเหมือนหรืออยู่ ณ จุดใดในอนาคตของ
องค์กร หลังจากท่ีมีการพัฒนาค่านิยมเชิงกลยุทธ์และค่านิยมทางวัฒนธรรมแล้วองค์กรก็จะก าหนดวิสัยทัศน์
ขององค์กรใช้เป็นแนวทางร่วมกันระหว่างค่านิยมเชิงกลยุทธ์กับค่านิยมทางวัฒนธรรมซึ่งถูกก าหนดขึ้นมา
เป็นอันดับแรกก่อนที่จะมาเขียนวิสัยทัศน์ เพื่อการสร้างภาพในอนาคตขององค์การและสื่อสารผ่านพนักงาน        
ทุกคนส าหรับใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมายขององค์กร 
ขั้นตอนที่ 4 การเริ่มด าเนินกลยุทธ์ เป็นการสร้างค่านิยม และเริ่มปฏิบัติเพ่ือบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่ก าหนด
ไว้ การเริ่มต้นด าเนินกลยุทธ์มักจะครอบคลุมหลายปัจจัย ตั้งแต่การพัฒนาการออกแบบองค์กรไปจนถึงการ
สรรหาและการฝึกอบรมพนักงานที่มีค่านิยมร่วม และด าเนินการตามค่านิยมร่วมนั้นโดยมีค่านิยมเชิงกลยุทธ์
และค่านิยมทางวัฒนธรรมเป็นตัวกระตุ้น หรือสิ่งเร้าเพื่อให้เกิดการปฏิบัติ 
ขั้นตอนที่ 5 การเสริมแรงพฤติกรรมทางวัฒนธรรม การเสริมแรงพฤติกรรมทางวัฒนธรรมสามารถจะ
กระท าได้หลายรูปแบบ รูปแบบแรก การจัดการระบบการให้รางวัลอย่างเป็นทางการในองค์กร ซึ่งจะต้อง
ตอบสนองต่อความต้องการของพฤติกรรมในหลายๆด้าน เพ่ือให้เกิดค่านิยมแก่พนักงาน รูปแบบที่สอง     
องค์กรจะต้องบอกเรื่องราวต่างๆไปยังพนักงานทุกคนเพ่ือเสริมสร้างค่านิยมทางวัฒนธรรม รูปแบบที่สาม 
องค์กรจะต้องเน้นพนักงานในสิ่งต่างๆที่ส าคัญๆ เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามวิสัยทัศน์ขององค์กรและ
ให้เกิดผลปฏิบัติได้อย่างจริงจัง  ดังนั้นองค์กรจะต้องใช้ความพยายามอย่างยิ่งเพ่ือให้พนักงานท าในสิ่งที่
เหมาะสม 
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2.6  เครื่องมือที่น ามาใช้ในการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อความย่ังยืน 
1. การมีส่วนร่วม  (Participation) 
การที่จะน าพาองค์กรไปสู่ความยั่งยืน หรือมีวัฒนธรรมองค์กรที่เด่นชัด หรือชัดเจนได้นั้น การมีส่วนร่วมใน
องค์กรของพนักงานทุกคน พนักงานทุกคนล้วนแล้วแต่มีความส าคัญและความจ าเป็นอย่างยิ่ง เพราะหากขาดซึ่ง
ความร่วมมือจากทุกฝ่ายในองค์กรแล้ว ก็ยากท่ีจะพบเจอกับค าว่า องค์กรแห่งความยั่งยืน 
2. การเปิดใจกว้าง  (Openness / Candor)  
สิ่งจ าเป็นอีกประการหนึ่งในการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้แข็งแกร่ง นั่นคือการมีพนักงานที่มีทัศนคติใน
การเปิดใจกว้าง ยอมรับความเปลี่ยนแปลง และพร้อมจะยอมรับสิ่งใหม่ๆ หรือสิ่งที่เป็นนโยบายขององค์กร 
น าไปปฏิบัติอย่างจริงจัง และหากมองในมุมกลับกัน หากองค์กรมีพนักงานที่ปิดกั้น หรือไม่ยอมรับการ
เปลี่ยนแปลงใดๆ เป็นประชากรส่วนใหญ่ในองค์กร ก็สามารถท านายได้ว่า องค์กรนั้นยากที่จะเป็นองค์กร
แห่งความยั่งยืน เพราะต่างคนต่างก็จะมีวัฒนธรรมที่เป็นของตัวเอง ไม่สามารถบ่งชี้ได้ว่าวัฒนธรรมองค์กรที่
แท้จริงคืออะไร ซึ่งจะส่งผลต่อภาพลักษณ์ของบุคคลภายนอกที่เข้ามายังองค์กรนั้นๆ 
3. ความไว้เนื้อเชื่อใจ และการยอมรับ   (Trust and Respect) 
ปัจจัยที่ส าคัญมากอีกสิ่งหนึ่งในการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความยั่งยืนหรือมีวัฒนธรรมองค์กรที่เด่นชัด ที่ขาดเสีย
มิได้ นั่นก็คือ ความไว้เนื้อเชื่อใจและการยอมรับในตัวบุคลากรในองค์กร หลายๆครั้งที่พนักงานในองค์กร
มักจะมีค าถามในใจว่า ท าไมองค์กรจะต้องว่าจ้างที่ปรึกษาประจ าเข้ามาบริหารงานเกือบทุกหน่วยงาน/ฝ่ายงาน 
ในองค์กร ซึ่งท าให้พนักงานในองค์กรอาจคิดไปได้ว่าผู้บริหารไม่ได้ไว้เนื้อเชื่อใจและยอมรับในความสามารถ
ของพนักงานที่ตนเองได้สัมภาษณ์หรือเธอเข้ามาร่วมงานกับองค์กรด้วยตนเอง หากเป็นเช่นนี้พนักงานก็จะ
ไม่ทุ่งเทให้กับการท างาน รวมทั้งอาจส่งผลเสียกระทบต่อกิจการในระยะยาวได้ นอกจากนี้หากผู้บริหาร
ต้องการความคิดเห็นใดๆจากพนักงาน ก็อาจจะไม่มีพนักงานคนใดประสงค์ที่จะแสดงความคิดเห็นที่
สร้างสรรค์หรือนวัตกรรมใดๆท่ีจะท าให้องค์กรยั่งยืนได้ 
4. ข้อผูกพันหรือพันธะสัญญา   (Commitment) 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรอย่างยั่งยืนนั้น พนักงานทุกคนทุกระดับในองค์กรจะต้องมีข้อผูกพันหรือ
พันธะสัญญาร่วมกันว่าทุกคนจะมุ่งมั่นไปสู่เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่องค์กรได้จัดตั้งไว้อย่างต่อเนื่อง และ
ไม่ล้มเลิกข้อผูกพันหรือพันธะสัญญาดังกล่าวซึ่งอาจเขียนออกมาในรูปของนโยบายขององค์กร แต่สิ่งหนึ่งซึ่ง
เป็นสิ่งส าคัญในยุคปัจจุบันในการบริหารองค์กรอย่างยั่นยืนนั้น สัญญาใจหรือพันธะสัญญาทางใจ ก็เป็นอีก
เครื่องมือหนึ่ง       ที่ผู้บริหารหรือนักบริหารงานบุคคลไม่ควรมองข้าม เพราะหากผู้บริหารองค์กรสามารถ
สร้างความรู้สึกที่สัมผัสได้ถึงพันธะสัญญาดังกล่าวให้เกิดขึ้นในใจของพนักงานทุกคน โอกาสในความส าเร็จ
ของการเป็นองค์กรแห่งความยั่งยืนหรือมีวัฒนธรรมที่หล่อหลอมกันเป็นหนึ่งเดียว ความส าเร็จย่อมอยู่ไม่ไกล
เกินเอ้ือมถึงอย่างแน่นอน 
5. ปณิธานในการขจัดหรือขัดแย้ง   (Conflict Resolution) 
ไม่ว่าจะเป็นยุคอดีต ยุคปัจจุบัน หรือยุคอนาคตก็ตาม ความขัดแย้งในองค์กรหรือในสังคม ก็ยังเป็นอุปสรรค
ประการส าคัญประการหนึ่ง ในการน าพาองคาพยพ ขององค์กรให้ฝ่าฟันมรสุมลูกนี้ให้ผ่านพ้นไปพบกับ
ความส าเร็จในการเป็นองค์กรที่มีวัฒนธรรมแห่งความยั่งยืนได้ดังนั้นผู้บริหารและพนักงานทุกคน จะต้องร่วม
แรงร่วมใจ และร่วมด้วยช่วยกันที่จะขจัดปัดเป่าความขัดแย้งที่มีอยู่ในทุกหนทุกแห่งในองค์กรให้กลับกลาย
มาเป็นพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ หรือความคิดเป็นต่างแต่ไม่แตกแยกหรือแตกความสามัคคี เพราะไม่มี
ความส าเร็จใดๆ ที่ขาดองค์ประกอบของความรักความปรารถนาดีหรือความสามัคคีของคนในองค์กรหรือใน
สังคมไปได ้
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6. ความเป็นเอกฉันท์ หรือฉันทามติ  (Consensus) 
ปัจจัยข้อนี้เกี่ยวเนื่องกับปัจจัยแห่งความขัดแย้ง กล่าวคือ เมื่อผู้บริหารหรือนักบริหารงานบุคคลสามารถขจัด
ความขัดแย้ง หรือเปลี่ยนความขัดแย้งให้เป็นความคิดที่สร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นภายในองค์กรได้แล้วนั้น         
ความเป็นเอกฉันท์หรือฉันทามติต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นติดตามมาทันทีทันใดท าให้การบริหารจัดการภายใน
องค์กรที่เกี่ยวกับการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร เป็นไปอย่างง่ายดาย หรือมีข้อโต้แย้งน้อยมาก เพราะพนักงาน
ส่วนใหญ่        ในองค์กรเห็นชอบและพูดเป็นเสียงเดียวกันหรือปฏิบัติในแบบอย่างเดียวกัน หากใครที่ไม่
ปฏิบัติตามก็ย่อมกลายจะเป็นแกะด าในองค์กรได้ 
7. การตัดสินใจ   (Decision Making) 
ค าว่าการตัดสินใจในความหมายของการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรนั้น หมายถึง การที่ผู้บริหารกล้าที่จะ
บอกกับพนักงานทุกคน หรือกล้าที่จะแสดงพฤติกรรมต้นแบบ ให้กับพนักงานได้เห็นเป็นตัวอย่างได้ มิใช่
เพียงติดประกาศหรือแถลงเป็นนโยบายเท่านั้น รวมไปถึง การกล้าที่จะตัดสินใจ พิจารณาการบริหารจัดการ
กับพนักงาน ซึ่งไม่ปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กรที่ทุกคนได้มุ่งมั่นทุ่มเทในการแสดงพฤติกรรม
ให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมขององค์กร 
8. การรวมพลัง  (Synergy) 
ไม่ว่าจะเป็นการสร้างหอไอเฟล หรือก าแพงเมืองจีน หรือการเสริมสร้างความเป็นประชาธิปไตย ต่างก็มีสิ่ง
หนึ่งที่เหมือนกัน นั่นก็คือ การรวมพลังของทุกคน เพราะแม้กระทั่งมดตัวเล็กๆ หากรวมพลังกันหรือผนึก
พลังกันหลายๆตัว ก็สามารถที่จะยกอาการข้ึนใหญ่ๆ กลับไปยังรังของมันได้ 
9. จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์  (Goal and Objective) 
องค์กรใดที่มีจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน ในการก าหนดแนวทางหรือทิศทางในการบริหารองค์กร        
ก็ย่อมจะท าความฝัน หรือวิสัยทัศน์ของตนประสบความส าเร็จได้ตั้งใจมุ่งมั่นทุกประการ การเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรก็เช่นกัน ต้องมีการก าหนดจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน ซึ่งรวมไปถึงการสื่ อสาร
และกิจกรรมที่ต่อเนื่องภายในองค์กร เพราะมิฉะนั้นแล้วก็จะเสมือนกับการเดินป่าที่ไม่มีเข็มทิศย่อมหาทาง
ออกหรือหลุดพ้นจากพยันอันตราย หรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นในป่าไปได ้
10. การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนา (Change and Development) 
หากเปรียบเทียบกับค าว่าพระที่ว่า “อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา” แล้วมีความคล้ายคลึงกันตรงที่ว่า ชีวิตทุกชีวิต
ย่อมจะต้องมีการเกิด แก่ เจ็บและตาย ฉันใดฉันนั้น องค์กรก็ย่อมที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา
ต่อไปตามกาลเวลาที่เปลี่ยนแปลงไป ตามยุคเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป เพราะฉะนั้น ผู้บริหารที่ต้องการจะ
เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรก็จะต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบและพัฒนาการบริหารงานภายในองค์กรและการ
บริหารคนให้มีองค์ประกอบครอบทั้ง 9 ประการ ดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น จึงจะถือได้ว่าได้ด าเนินธุรกิจมา         
ในแนวทางที่ถูกต้องและเหมาะสมกับค าว่าองค์กรแห่งความยั่งยืน 
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2.7  ค่านิยมวัฒนธรรมองค์กร 8 ประการ 
การสร้างและปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กรในการสร้างทุนมนุษย์การประเมินการปฏิบัติงานที่เป็นรูปธรรมที่
กระตุ้นพฤติกรรมการปฏิบัติงานให้เกิดผลงานสูง บุคลากรมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาเพ่ิมสูงขึ้นเป็นที่คุ้นเคย 
ผนวกกับผลการศึกษาวัฒนธรรมองค์กรเปรียบเทียบจากแหล่งต่างๆ น ามาปรับปรุง ผสมผสาน และกล่อมเกลา
จนเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมวัฒนธรรมองค์กรในปัจจุบัน 
Model คุณสมบัติส าคัญ พฤติกรรมที่สังเกตได้ ค่านิยมองค์กร 

B Bain 
(สมองปัญญา) 

มีการเพิ่มพูนทางปัญญา 
โดยการอ่าน ฟัง ถามเขียน  
พูด และท าอย่างมีประสิทธิภาพ 

-มีเหตุผล 
-ฝักใฝ่หาความรู ้
-คิดในระดับสากล นานาชาติ 
-มุ่งถ่ายทอดสู่คนรุ่นหลัง 

A1 Altruism 
(จริงใจ เห็นแก่

ส่วนรวม) 

เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม  
ร่วมมือร่วมใจในการปฏิบัติงาน 

-คิดถึงส่วนรวมเป็นหลัก 
-รักษาความสะอาด 
-ตรงต่อเวลา 
-เคารพผู้ใหญ่ นอบน้อมถ่อมตน 
-อาสาสมัครช่วยสังคมและส่วนรวม 

N New Creation 
(สร้างสรรค์) 

สร้างสรรค์ในนวัตกรรมใหม่ๆ -ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับศักยภาพของท้องถิ่น 
-สร้างสรรค์ในระดับสากล 
-มีการสื่อสารที่ดี 
-สร้างสรรค์ในระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่ 

G Good Govermance 
(ธรรมาภิบาล) 

ใช้หลักธรรมาภิบาล 
ในการปฏิบัติงาน 

-เคารพกฎระเบียบ กฎหมาย 
-มีระเบียบวินัยเข้าคิว เข้าแถว 
-ตรงต่อเวลา รับผิดชอบ อดทน 
-มีส่วนร่วมในการพัฒนา 

P Plan/Participation 
(แผน/การมีส่วนร่วม) 

ใช้แผนเป็นเครื่องมือในการ
ปฏิบัติงานสู่ความส าเร็จ 
โดยประชาชนมีส่วนร่วม 

-มีเหตุผล 
-มีแผนการท างาน 
-มีส่วนร่วมในการพัฒนา 
-รักษาความสะอาด 
-มีระเบียบวินัย 

H Human Rights 
(สิทธิมนุษยชน) 

ให้ความส าคัญและเคารพผู้อื่น 
ตามสิทธิมนุษยชน 

-เคารพระเบียบ กฎหมาย 
-เคารพผู้ใหญ่ ผู้อาวุโส เคารพผู้อื่น 
-นอบน้อม ถ่อมตน 

R Respect 
(การให้เกียรติ)  

ให้เกียรติผู้อื่น และรับฟัง 
ความคิดเห็นของผู้อ่ืน 

-เคารพผู้ใหญ่ ผู้อาวุโส 
-เคารพผู้อ่ืน 
-มีเหตุผล 
-คิดถึงส่วนรวมเป็นหลัก 
-อาสาสมัครช่วยสังคม และส่วนรวม 

A2 Activeness 
(กระตือรือร้น 

ขยันหมั่นเพียร)   

มีความกระตือรือร้นในการ
ท างานและมีความรวดเร็ว 
ในการท างาน 

-ขยัน อดทน รับผิดชอบ 
-เคลื่อนไหว ท างานรวดเร็วไม่เชื่องช้า 
-ตรงต่อเวลา 
-แต่งกายสุภาพ 
-รักษาสุขภาพ 
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2.8 พฤติกรรมที่พึงประสงค์และพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ตามค่านิยม 

TECHNOLOGY SAVVY  ทันโลก เรียนรู้ เข้าใจ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี และองค์ความรู้ใหม่ 
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ตามค่านิยม 

1. ทันโลก 
ติดตามก้าวหน้าการเปลี่ยนแปลง สภาวะการณ์ของโลก ไม่ใส่ใจว่าทิศทางหรือสถานการณ์เปลี่ยนแปลงหรือไม่

ยังคงท างานที่เคยท าโดยไม่ปรับตัว 
2. เรียนรู้ เข้าใจ 

ศึกษา ค้นคว้า หาวิธีการ หรือเทคนิคการท างาน และ
เทคโนโลยีใหม่ๆ ให้พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง 

ไม่เปิดรับและไม่แสวงหาความรู้ วิธีการหรือเทคนิค
และเทคโนโลยีใหม่ๆ 

3. ประยุกต์ใช้ 
เทคโนโลยีที่มีอยู่ในองค์กร รวมทั้งองค์ความรู้และ
เทคโนโลยีใหม่ๆ มาบริหารจัดการและปรับปรุง 
พัฒนาการท างานให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 

ไม่น าเทคโนโลยีหรือองค์ความรู้ที่ได้จากองค์กรมา
ปรับปรุงและพัฒนาการท างานให้มีประสิทธิภาพ 

 
RUSH TO SERVICE  บริการด้วยใจ รวดเร็ว เป็นธรรม ทันสมัย ใส่ใจผู้รับบริการ 

พฤติกรรมที่พึงประสงค์ พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ตามค่านิยม 
1. บริการด้วยใจ 

ให้บริการที่เป็นมิตร สุภาพด้วยความเต็มใจ พร้อมเป็น
ผู้ให้ภาคภูมิใจที่ได้ช่วยเหลือ เพื่อสร้างความประทับใจ
ให้กับผู้รับบริการอยู่เสมอ และมีความพร้อมให้บริการ
เชิงรุก 

แต่งกายไม่สุภาพ  แสดงกิริยาท่าทางและค าพูดที่ไม่เป็น
มิตรไม่สุภาพ และไม่มีความกระตือรือร้น ไม่ใส่ใจที่จะ
ให้บริการ 

2. รวดเร็ว เป็นธรรม 
ให้บริการด้วยความรวดเร็ว เป็นธรรม แก้ปัญหา และ
หาแนวทางแก้ไขให้ตรงความต้องการของผู้รับบริการ
โดยไม่บ่ายเบี่ยงไม่แก้ตัว ไม่ปิดบังข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ หรือปัดภาระ ถึงแม้ไม่ใช่ความรับผิดชอบ
โดยตรง 

ประสานงานล่าช้า เลือกปฏิบัติ ไม่เห็นปัญหาจาก
มุมมองของผู้รับบริการ ปัดภาระรวมถึงปิดบังข้อมูล      
ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้รับบริการ 

3. ทันสมัย 
น าเทคโนโลยีที่ทันสมัยและนวัตกรรมมาใช้ในการ
พัฒนา เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริการ 

ไม่สนใจที่จะค้นคว้า หรือน าเทคโนโลยีที่ทันสมัย       
มาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อเมประสิทธิภาพ          
ในงานบริการ 

4. ใส่ใจผู้รับบริการ 
เข้าใจ เข้าถึงความต้องการและความคาดหวังของ
ผู้รับบริการทุกกลุ่ม โดยมุ่งเน้นคุณภาพมาตรฐาน       
การให้บริการ 

ละเลยความต้องการ และความคาดหวังของ
ผู้รับบริการทุกกลุ่ม 
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UNDER GOOD GOVERNANGE  ซื่อสัตย์สุจริต  มีจิตรับผิดชอบ  โปร่งใสตรวจสอบได้  
                                          ต่อต้านทุจริต  ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

พฤติกรรมที่พึงประสงค์ พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ตามค่านิยม 
1. ซื่อสัตย์สุจริต 

ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต รักษากฎระเบียบ 
วินัย ละเว้นจากอบายมุขท้ังปวง ไม่ประพฤติตน       
ไปในทางเสือ่มเสียทั้งต่อตนเองและสังคม 

ทุจริตและประพฤติมิชอบในหน้าที่ ละเลย และละเมิด
กฎระเบียบของหน่วยงานและองค์กร 

2. มีจิตรับผิดชอบ 
ตั้งใจปฏิบัติภารกิจตามหน้าที่อย่างดี กล้าตัดสินใจ          
มีความรับผิดชอบต่อความบกพร่องในหน้าที่การงาน
ของตน และพร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไขได้ทันท่วงที         
โดยไม่กล่าวโทษผู้อื่น 

ไม่รับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่ตามท่ีได้รับมอบหมาย
และกล่าวโทษผู้อื่นเมื่อเกิดข้อผิดพลาด รวมทั้งให้ผู้
ผู้อื่นท างานแทนในส่วนของตนเองโดยไม่มีเหตุจ าเป็น 

3. โปร่งใสตรวจสอบได้ 
เปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่างๆ และวิธีการที่เป็น
ประโยชน์เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบ 
โดยไม่ต้องร้องขอ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสียมีช่องทางในการเข้ามามีส่วนร่วมในการ      
ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการท างาน 

ปกปิดข้อมูลที่เป็นประโยชน์และเพิกเฉยต่อข้อ
ร้องเรียน หรือข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

4. ต่อต้านทุจริต 
ยึดถือ และเชื่อมั่นในความถูกต้องดีงาม ไม่เห็นแก่
ประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้อง ไม่นิ่งเฉยต่อการ    
กระท าท่ีไม่ถูกต้อง โดยแจ้งเบาะแสเมื่อเห็นการ 
กระท าผิด และกล้าบอกกล่าว พูดเตือนให้เพื่อน
ร่วมงานปฏิบัติตามระเบียบ หรือข้อบังคับขององค์กร 

เห็นแก่ผลประโยชน์ของตนเองและพวกพ้อง เพิกเฉย
เมื่อเห็นการกระท าท่ีไม่ถูก้อง 

5. ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ปฏิบัติงานและด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยมีความพอประมาณ มีเหตุผล  
และมีภูมิคุ้มกันที่ดี 

ใช้ทรัพยากรขององค์กรอย่างฟุ่มเฟือยและด าเนินชีวิต
ด้วยความประมาท โดยไม่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
ต่อองค์กรและตนเอง 
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SPECIALIST   รอบรู้ เชี่ยวชาญในงานที่ท า แบ่งปัน สร้างสรรค์และพัฒนา                                           

พฤติกรรมที่พึงประสงค์ พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ตามค่านิยม 
1. รอบรู้ 

ใส่ใจศึกษา ค้นคว้าหาความรู้ พัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ หลบเลี่ยงการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และไม่ขวนขวาย 
หาความรู้ ทักษะที่จ าเป็น 

2. เชี่ยวชาญในงาน 
ฝึกฝนทักษะการปฏิบัติงาน จนเชี่ยวชาญ สามารถท างาน
ให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ ตรงเวลา  
และมีประสิทธิภาพ 

ท างานโดยขาดความรู ้หรือทักษะในงานที่ท า 
ท างานได้ต่ ากว่ามาตรฐานที่ก าหนด 

3. แบ่งปัน 
เต็มใจถ่ายทอด แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สามารถสอนงาน   
ตอบข้อซักถามและให้ค าปรึกษาแนะน าที่เป็นประโยชน์ 

ไม่ถ่ายทอดและแบ่งปันความรู้ที่เก่ียวกับงานในหน้าที่ 
หรือไม่ให้ข้อมูล และแนะน าวิธีการที่เป็นประโยชน์        
เมื่อมีการหารือในเร่ืองที่เก่ียวข้องกับงานของตน 

4. สร้างสรรค์และพัฒนา 
กล้าคิด ริเริ่มสร้างสรรค์ผลงานที่แตกต่างโดดเด่น รวมถึง
สามารถวิเคราะห์ ปรับปรุงวิธีปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น โดยไม่
ยึดติดกับรูปแบบวิธีการเดิมๆ พร้อมหาแนวทางป้องกัน 
และแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการท างาน ไม่ให้เกิดซ้ าอีก 
เพื่อให้เกิดผลดีและสร้างมูลค่าเพิ่มต่อองค์กร 

ยึดติดกับรูปแบบและวิธีการเดิมๆ ไม่คิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
และไม่ใส่ใจปรับปรุงวิธีการท างาน 
เพื่อป้องกันข้อผิดพลาด 
 

TEAMWORK   มุ่งมั่นท างานเป็นทีม มีน้ าใจ เปิดใจกว้าง แบ่งปันทักษะ                                           
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ตามค่านิยม 

1. มุ่งมั่นท างานเป็นทีม 
เข้าใจบทบาทของตน มีความรับผิดชอบในส่วนที่ตนได้รับ
มอบหมายให้ส าเร็จ พร้อมร่วมผลักดัน ภารกิจ เป้าหมาย
และการด าเนินงานเป็นทีม 

ละเลยเป้าหมายในการท างานเป็นทีม และไม่ยอมรับใน
บทบาทหน้าที่ตนเองที่ได้รับมอบหมายในทีมงาน 

2. มีน้ าใจ 
มีน้ าใจ เอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่ สร้างความสัมพันธ์อันดี อ่อนน้อม
ถ่อมตน ยกย่องให้ก าลังใจ และแสดงความเชื่อมั่นใน
ศักยภาพของเพื่อนร่วมงาน ทั้งต่อหน้าและลับหลัง และ
ให้เกียรติกับทีมงาน/เพื่อนร่วมงาน/หน่วยงาน/และ 
บุคคลที่ติดต่อประสานงานด้วย 

ตอบด้วยค าว่าไม่ จนติดเป็นนิสัย  เช่น  ไม่รู้ ไม่ว่าง ไม่ใช่
หน้าที่  ไม่ท า ท าไม่ได้และไม่ให้เกียรติกับคนในทีมงาน 

3. เปิดใจกว้าง 
ยอมรับความแตกต่าง และรับฟังความคิดเห็นของสมาชิก
ในทีม /เพื่อนร่วมงาน/หน่วยงาน และบุคคลที่ติดต่อ
ประสานงานด้วย 

ยึดถือความคิดเห็นตนเองเป็นหลัก และไม่ยอมรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้อ่ืนที่แตกต่างจากตนเอง 

4. แบ่งปันทักษะ 
เรียนรู้ แลกเปลี่ยน ให้ค าปรึกษาแนะน าเพื่อแก้ไขปัญหา
ให้กับทีมงานอย่างสร้างสรรค์และสามารถน าเสนอวิธีการ       
ที่ดีที่สุด (Best Practice) 

ไม่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และหรือไม่ให้ค าปรึกษากับคนใน
ทีมงานเพื่อให้เกิดวิธีการที่ดีที่สุดในการแก้ปัญหา 
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ENGAGEMENT  รักองค์กร ทุ่มเท เสียสละ ท างานอย่างเต็มก าลังความสามารถ  
                      ต่อต้านทุจริต  ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

พฤติกรรมที่พึงประสงค์ พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ตามค่านิยม 
1. รักองค์กร 

มีความผูกพัน ภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร 
เชื่อมั่น ในทิศทางการด าเนินงานขององค์กร พร้อม
ปกป้อง เชิดชู เป็นแบบอย่างที่ดี รักษาผลประโยชน์ 
ขององค์กร และไม่เพิกเฉยในการแก้ไขปัญหา         
เพ่ือพบสิ่งที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร 

ไม่เชื่อมั่นและกล่าวถึงองค์กรในแง่ลบ เพิกเฉย 
ต่อการแก้ไขปัญหาที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย 
ต่อองค์กร 

2. ทุ่มเท เสียสละ 
มีความขยัน อดทน มีทัศนคติที่ดี ทุ่มเท แรงกาย 
แรงใจ และกระตือรือร้นในการท างานเพ่ือความส าเร็จ
ขององค์กร โดยค านึงถึงประโยชน์ส่วนร่วมมากกว่า
ประโยชน์ส่วนตน 

เข้าท างานหลังเวลาที่ก าหนด และ/หรือเลิกท างาน
ก่อนเวลาที่ก าหนดโดยไม่มีเหตุจ าเป็น 
ท างานไม่ทันแตอ่ไม่ยากท าล่วงเวลา 

3. ท างานอย่างเต็มก าลังความสามารถ 
หน้าที่ใดก็ตามที่ตนเองได้รับมอบหมาย  
ท านอย่างเต็มที ่และซื่อตรงกับงานให้มากที่สุด 
ไม่เก่ียงงาน และไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคในการท างาน 
ท างานให้ส าเร็จตามความสามารถท่ีตนเองมี 
พยายามสุดก าลังที่ม ี

เกียจคร้าน ท างานแค่ให้เสร็จๆ ไป ขาดความอดทน 
อดกลั้น ขาดความกระตือรือร้นและทุ่มเทในการ
ท างาน ค านึงถึงประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าประโยชน์
ส่วนร่วม 
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ส่วนที่ 3   

แผนพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร  ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2562-2566) 
 

3.1 วิสัยทัศน์วัฒนธรรมองค์กร ของ องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 
“รักษาผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติ  มากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 

 เปิดใจกว้างพร้อมบริการ  ใส่ใจประชาชน  อ่อนน้อมถ่อมตน  ยึดมั่นในคุณธรรม” 

ค าจ ากัดความ 
รักษาผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติ มากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง   
หมายถึง การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน         
การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การยึดมั่นในจรรยาวิชาชีพขององค์กร 
เปิดใจกว้างพร้อมบริการ  หมายถึง  ปฏิบัติงานด้วยความคิดและจิตใจที่เปิดกว้าง ยอมรับความคิดเห็นของ
ผู้อื่น มีอัธยาศัยดี เต็มใจในการให้บริการ ท างานด้วยความเอาใจใส่ กระตือรือร้น รวดเร็ว เป็นธรรม ทันสมัย 
ใส่ใจประชาชน  หมายถึง  ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็มใจและพึงพอใจโดยไม่หวังผลตอบแทน  
ช่วยแก้ปัญหาหรือร่วมสร้างสิ่งที่ดีงามของส่วนรวมตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยความใส่ใจ สร้างแรงจูงใจให้
คนรอบข้างดูแลแก้ปัญหาตนเองได้ 
อ่อนน้อมถ่อมตน  หมายถึง  พฤติกรรมการมีสัมมาคารวะ  มีกริยามารยาทดี การพูดจาทักทายใช้ค าที่ไพเราะ
อ่อนหวาน พร้อมรับผิดพร้อมให้อภัย สร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้กับองค์กร มีความรักความผูกพันซึ่งกันและกัน 
ยึดมั่นในคุณธรรม  หมายถึง การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม การมีจิตส านึกที่ดี ซื่อสัตย์สุจริต           
มีจิตรับผิดชอบ โปร่งใส ตรวจสอบได้  ต่อต้านการทุจริต ยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และ               
ถูกกฎหมาย ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

3.2 ค่านิยมหลักวัฒนธรรมองค์กร ของ องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 
 “ยิ้มแย้มแจ่มใส  เต็มใจบริการ  ท างานฉับไว  ปราศรัยไพเราะ  เหมาะโอกาส  ไม่ขาดน้ าใจ” 

3.3 หลักการปฏิบัติตนวัฒนธรรมองค์กร ของ องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 
Service Mind  มีจิตบริการ 
หลักปฏิบัติตน 
ยิ้มแย้มแจ่มใส กระตือรือร้นในการให้บริการ   
กล่าวค าทักทาย  สวัสดี  ด้วยความสุภาพอ่อนน้อม 
ให้บริการและให้ความช่วยเหลือทันทีโดยไม่ต้องรอให้ร้องขอ 
Unity  มีความเป็นหนึ่งเดียวกัน สามัคคี มุ่งม่ัน อดทน และอุทิศตน 
หลักปฏิบัติตน 
ให้ความร่วมมือและช่วยเหลือต่อผู้ร่วมงาน 
แบ่งปันความรู้และประสบการณ์แก่กัน 
แสดงความมีน้ าใจและให้อภัยต่อกัน 
Justity  ยึดถือความถูกต้องและซ่ือสัตย์สุจริต 
หลักปฏิบัติตน 
ให้ความเสมอภาคไม่เลือกปฏิบัติต่อกัน 
ท างานอย่างโปร่งใสพร้อมให้ตรวจสอบ 
ท างานด้วยความถูกต้องรวดเร็ว 
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Trust  ยอมรับนับถือและไว้วางใจซึ่งกันและกัน 
หลักปฏิบัติตน 
เชื่อมั่นในผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน และผู้ใต้บังคับบัญชา 
แสดงออกต่อกันอย่างจริงใจและไว้ใจกัน 
ให้เกียรติซึ่งกันและกัน และเคารพความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
Innovation  สร้างนวัตกรรมในการพัฒนางานให้ก้าวหน้า 
หลักปฏิบัติตน 
ปรับปรุงกระบวนการท างานที่รับผิดชอบให้มีประสิทธิภาพ 
มีความคิดใหม่ๆ สร้างสิ่งใหม่ๆในที่ท างาน 
ใช้หลักการระดมความคิดเห็นเพื่อหาแนวทางและวิธีการใหม่ๆ 
Challenge & Change  ไม่กลัวความท้าทาย พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 
หลักปฏิบัติตน 
ท างานที่ยากให้ส าเร็จได้ด้วยตัวเอง 
คิดหาวิธีการใหม่ๆ มาปรับปรุงงานที่รับผิดชอบให้ดียิ่งขึ้น 
เรียนรู้ฝึกฝนตนเองตลอดเวลา เพื่อก้าวให้ทันการเปลี่ยนแปลง 
Encourage  ส่งเสริม สนับสนุนให้ก าลังใจซึ่งกันและกัน 
หลักปฏิบัติตน 
ช่วยเหลือผู้ร่วมงานและท างานแทนกันได้เมื่อมีความจ าเป็น 
ใช้ค าพูดที่สร้างสรรค์และให้ก าลังใจซึ่งกันและกัน 
สนับสนุนซึ่งกันและกันเพื่อให้งานส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

3.3 พันธกิจ 
 (1) ก าหนดนโยบายและระบบงานเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร 

(2) ปลูกจิตส านึกบุคลากรให้มีพฤติกรรมในการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กร 
(3) พัฒนาวัฒนธรรมองค์กรเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรท างานอย่างบูรณาการ  รักและทุ่มเทท างานเพื่อประโยชน์ 
     ขององค์กรภาพรวม 

3.4 แนวทางส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร ของ องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 
 (1)  ด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์ 

มุ่งเน้นการสร้างความตระหนักรู้ด้านวัฒนธรรมองค์กร ที่สามารถให้บุคลากรเข้าถึง และเข้าใจ 
ในความหมายและเป้าหมายของการพัฒนาและเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตลอดจนสนับสนุนและเป็น
แรงผลักดันในการสร้างวัฒนธรรมแบบอย่างที่ดี ในการผลักดันและส่งเสริมให้บุคลากรเกิดการปฏิบัติตาม 

     (2) ด้านการเสริมสร้างความสัมพันธ์ 
 มุ่งเน้นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีของบุคลากรเพื่อให้เกิดทัศนคติเชิงบวกในการท างาน 

ร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ รักองค์กร ทุ่มเท เสียสละ ท างานอย่างเต็มก าลังความสามารถ  
ให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ร่วมแรง ร่วมใจ ร่วมคิด ร่วมท ากิจกรรม 
เพื่อน าไปสู่การเห็นความส าคัญของการรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ 
(3) ด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัวให้มีความรู้ ทักษะ รวมถึงพฤติกรรมและทัศนคติที่
สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กรเพื่อสนับสนุนให้การปฏิบัติงานและการให้บริการมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
รวมถึงการสร้างแรงจูงใจให้เกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค์ใกล้เคียงกันที่จะพัฒนาการท างานให้ดียิ่งขึ้น 

               (4)  ด้านการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในองค์กร 
มุ่งเน้นการปรับสภาพแวดล้อมทางกายภาพให้มีบรรยากาศที่ดีและมีความเหมาะสมต่อการท างาน รวมทั้งสร้าง
นวัตกรรมการบริการประชาชน ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างรูปแบบใหม่ๆในการท างาน
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3.5 แนวทางกิจกรรมขับเคลื่อนแผนพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร  ระยะ 5 ปี  (พ.ศ.2562-2566) ขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 

(1) ด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์ 

ที ่ แนวทาง โครงการ/กิจกรรม จ านวน/
ความถี ่

ระยะ 5 ปี รวม
ทั้งหมด 2562 2563 2564 2565 2566 

1 กระบวนการสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์ผ่าน
สื่อต่างๆ 

(1) โครงการสื่อสารประชาสัมพันธ์วัฒนธรรมองค์กร 
กิจกรรมที่ 1  
บอร์ดประชาสัมพันธ์วัฒนธรรมขององค์กร  
ณ ที่ท าการ อบต.คูบัว 

1  เดือน/ครั้ง 12 ครั้ง 12 ครั้ง 12 ครั้ง 12 ครั้ง 12 ครั้ง 72 ครั้ง 

กิจกรรมที่ 2 
สร้างสื่อวัฒนธรรมองค์กรผ่านเว็บไซต์ อบต. 

1  ปี/ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 6 ครั้ง 

กิจกรรมที่ 3 
สร้างสื่อวัฒนธรรมองค์กรผ่าน วารสารแผ่นพับ จดหมายข่าว 

1  ปี/ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 6 ครั้ง 

กิจกรรมที่ 4 
จัดท าสื่อสัญลักษณ์วัฒนธรรมองค์กร 
สติกเกอร์ /ปักข้อความเสื้อสัญลักษณเ์สริมสร้างวัฒนธรรม 

1  ปี/ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 6 ครั้ง 

กิจกรมที่ 5 
กิจกรรมนักพูดสื่อประชาสัมพันธ์วัฒนธรรมองค์กรผ่านเสียงไร้
สายท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว 

1  ปี/ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 6 ครั้ง 

(2) โครงการ Line กลุ่มสื่อสารภายในองค์กร 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 
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(2)  ด้านการเสริมสร้างความสัมพันธ์ 

ที ่ แนวทาง โครงการ/กิจกรรม จ านวน/
ความถี ่

ระยะ 5 ปี รวมทั้งหมด 
2562 2563 2564 2565 2566 

1 กระบวนการสื่อสาร
บุคลากรในสังกัด  

(1) กิจกรรมการสอดแทรกความรู้ในวาระการประชุม
ประจ าเดือน โดยก าหนดให้มีวิทยากรค่านิยมขององค์กร           
ให้ความรู้ และติดตามผลการด าเนินงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
อุปสรรคการท างานรายเดือน 

1  เดือน/ครั้ง 12 ครั้ง 12 ครั้ง 12 ครั้ง 12 ครั้ง 12 ครั้ง 72 ครั้ง 

2 กระบวนการขับเคลื่อน 
ความร่วมมือกันอย่าง
สร้างสรรค์ 

(1) โครงการหนึ่งพนักงาน หนึ่งหมู่บ้าน หนึ่งนวัตกรรม 1  ปี/ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 6 ครั้ง 
(2) โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมพนักงาน 
ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง พัฒนาความเข้มแข็งบุคลากร
ด้านเสริมสร้างมนุษย์สัมพันธ์ภายในองค์กร 

1  ปี/ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 6 ครั้ง 

(3) โครงการส่งเสริมคุณธรรมจิตอาสา และความซื่อสัตย์ 
ต่อชุมชน 

1  ปี/ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 6 ครั้ง 

(4) กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเพ่ือนร่วมงานโดยผ่าน
กิจกรรมภายใตโ้ครงการวันท้องถิ่นไทย 18 มีนาคม ของทุกปี 

1  ปี/ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 6 ครั้ง 

(5) โครงการ อบต.บริการประชาชนด้วยรอยยิ้มและ 
หัวใจที่ซื่อตรง 

1  ปี/ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 6 ครั้ง 

(6) โครงการคิดดี  ท าด ี สังคมด ี 1  ปี/ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 6 ครั้ง 
  (7) โครงการวันออกก าลังกาย 1  เดือน/ครั้ง 12 ครั้ง 12 ครั้ง 12 ครั้ง 12 ครั้ง 12 ครั้ง 72 ครั้ง 
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(3)  ด้านการพัฒนาทรัพยากรในองค์กร 

ที ่ แนวทาง โครงการ/กิจกรรม จ านวน/ความถ่ี ระยะ 5 ป ี รวมทั้งหมด 
2562 2563 2564 2565 2566 

1 กระบวนการส่งเสริมคุณธรรม
และจริยธรรม 

(1) กิจกรรมต้ังปฏิญาณตนในการยึดมั่นวัฒนธรรม
ขององค์กร องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว 

1  ปี/ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 6 ครั้ง 

  (2) กิจกรรมโหวตเลือกบุคคลต้นแบบ 
ในหน่วยงานเพื่อเชียร์คนดี ด้านคุณธรรม  
จริยธรรมในองค์กร 

1  ปี/ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 6 ครั้ง 

  (3) กิจกรรมมอบเกียรติคุณแก่เจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติ
หน้าท่ีได้ดีเด่น และผู้ท าคุณประโยชน์ให้องค์กร 

1  ปี/ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 6 ครั้ง 

2 กระบวนการสร้างความรู้ ความ
เข้าใจในหลักการพัฒนาองค์กร 

(1) โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมพนักงาน 
ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง และพนักงานจ้างเหมา        
เรื่อง การพัฒนาความเข้มแข็งบุลากรด้านเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กร 

1  ปี/ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 6 ครั้ง 

  (2) โครงการน าบุคลากรของหน่วยงานศึกษาดูงาน
ด้านวัฒนธรรมภายนอกองค์กรท่ีประสบความส าเร็จ 

1  ปี/ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 6 ครั้ง 

3 กระบวนการบริหารทรัพยากร
บุคคลในองค์กร 

(1) กิจกรรมเชื่อมโยงระบบวัฒนธรรมกับการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

1  ปี/ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 6 ครั้ง 

  (2) กิจกรรมพัฒนาระบบการสรรหา คัดเลือกบุลากร 
ให้เหมาะสมกับภารกิจและแนวโน้มยอมรับวัฒนธรรม
องค์กร 

1  ปี/ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 6 ครั้ง 

  (3) โครงการบริหารทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 1  ปี/ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 6 ครั้ง 
  (4) กิจกรรมวิถีแสดงออก กริยา ภาษาพูด  

การแต่งกายและการวางตนท่ีเหมาะที่ควรปฏิบัติ  
1  เดือน/ครั้ง 12 ครั้ง 12 ครั้ง 12 ครั้ง 12 ครั้ง 12 ครั้ง 72 ครั้ง 

  (5) โครงการเปลี่ยนวิธีคิด ชีวิตมีสุข 1  เดือน/ครั้ง 12 ครั้ง 12 ครั้ง 12 ครั้ง 12 ครั้ง 12 ครั้ง 72 ครั้ง 
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(4) ด้านการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในองค์กร 

ที ่ แนวทาง โครงการ/กิจกรรม จ านวน/
ความถี ่

ระยะ 5 ปี รวมทั้งหมด 
2562 2563 2564 2565 2566 

1 กระบวนการปรับปรุงภูมิทัศน์  
เพ่ือสร้างคุณค่าและความส าคัญ 

(1) กิจกรรมปรับปรุงดูแลอาคารสถานที่ใน อบต. 
และปรับแต่งพ้ืนที่ให้มีประโยชน์ใช้สอย 
ที่มีประสิทธิภาพ มีความสะอาด สวยงาม  
เป็นระเบียบเรียบร้อย 

1  ปี/ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 6 ครั้ง 

  (2) กิจกรรมขอความร่วมมือหน่วยงานในสังกัด 
ในการจัดที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน 

1  เดือน/ครั้ง 12 ครั้ง 12 ครั้ง 12 ครั้ง 12 ครั้ง 12 ครั้ง 72 ครั้ง 

2 กระบวนการสร้างส านักงาน 
โปร่งใส ปลอดการทุจริตต่อหน้าที่ 

(1) โครงการประกวดความคิดสร้างสรรค์       
ในการปรับปรุงและลดขั้นตอนการด าเนินงาน 

1  ปี/ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 6 ครั้ง 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดโครงการ 
(1) ด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์ 
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โครงการสื่อสารประชาสัมพันธ์วัฒนธรรมองค์กร 

1. หลักการและเหตุผล 
 การสื่อสารเป็นเครื่องมือและปัจจัยส าคัญอย่างหนึ่งส าหรับการบริหารจัดการองค์กร การสื่อสารภายใน
องค์กรมีความส าคัญต่อการบริหารงานเพราะเป็นเครื่องมือในการสร้างความเข้าใจของบุคลากรให้เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ประสบผลส าเร็จได้ต้องอาศัยการประชาสัมพันธ์และรณรงค์
อย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอผ่านช่องทางต่างๆ รวมทั้งความหลากหลายของรูปแบบสื่อประชาสัมพันธ์เพ่ือให้
บุคลากรเกิดความตระหนักรู้และเข้าใจ จนกระทั่งพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมที่จะท าให้เกิด
วัฒนธรรมองค์กรที่ดีในอนาคต 

 2. วัตถุประสงค์  
 2.1 เพ่ือให้เกิดการรับรู้และเข้าใจในวัฒนธรรมองค์กรที่พึงประสงค์ขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว 
 2.2 เพ่ือให้บุลการมีช่องทางในการรับทราบและสื่อสารวัฒนธรรมองค์กรที่หลากกลาย 

 3.  กลุ่มเป้าหมาย 
 บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัวทั้งหมด 

 4. สถานที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  อ าเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี 

 5. ระยะเวลาด าเนินการ 
  5 ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2566) 

 6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 เสนอขออนุมัติด าเนินโครงการ 
 6.2 ผู้บริหารท้องถิ่นมอบงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้เกี่ยวข้องเพ่ือวางแผนและจัดเตรียมโครงการ 
 6.3 ด าเนินการตามโครงการให้เป็นไปตามก าหนดการ 

  กระบวนการขับเคลื่อน/รูปแบบกิจกรรม 
(1)  บอร์ดประชาสัมพันธ์วัฒนธรรมขององค์กร ณ ที่ท าการ อบต.คูบัว 
จัดท าข้อมูลมีป้ายบอร์ดประชาสัมพันธ์น าเสนอความส าคัญและความชัดเจนในการล าดับเรื่องวัฒนธรรมองค์กร 
(2)  สร้างสื่อวัฒนธรรมองค์กรผ่านเว็บไซต์ อบต. 
น าเสนอข้อมูลภาพ บทความ และเนื้อหาที่เก่ียวกับวัฒนธรรมองค์กร นิยามวัฒนธรรมองค์กร หลักการปฏิบัติ
ตนของวัฒนธรรมองค์กร ช่วยให้เกิดการรับรู้และจดจ าทางเว็บไซต์อินเทอร์เน็ต 
(3)  สร้างสื่อวัฒนธรรมองค์กรผ่าน วารสาร แผ่นพับ จดหมายข่าว 
น าเสนอค านิยามวัฒนธรรมองค์กร หลักการปฏิบัติตนของวัฒนธรรมองค์กร  
(4) จัดท าสื่อสัญลักษณ์วัฒนธรรมองค์กร ป้ายอิงค์เจ็ท สติกเกอร์ /ปักข้อความเสื้อสัญลักษณ์เสริมสร้างวัฒนธรรม 
จัดพิมพ์ข้อความ ตราสัญลักษณ์บ่งบอกวิสัยทัศน์ ค่านิยม ในรูปแบบต่างๆ ขององคก์ร 

 (5) กิจกรรมนักพูดสื่อประชาสัมพันธ์วัฒนธรรมองค์กรผ่านเสียงไร้สาย 
มอบหมายหน้าที่ให้บุคลากรในหน่วยงาน ปฏิบัติงานพูด และประกาศเสียงไร้สายแจ้งข้อมูลส าคัญๆ 
แนวทางการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่จะท าให้สาธารณชนเข้าใจถึงหลักการปฏิบัติราชการ ของ อบต.คูบัว 

7. งบประมาณด าเนินการ 
  30,000 บาท  ใช้ในกิจกรรมที่ 3 และกิจกรรมที่ 4 
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8. หน่วยงานด าเนินการ 
หน่วยงานหลัก  ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว 

 หน่วยงานสนับสนุน  ทุกหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว 

9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 บุคลากรได้รับรู้ ประชาชนได้เข้าใจ วัฒนธรรมองค์กรขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว กับการปฏิบัติงานจริง    

ตลอดจนมีช่องทางการแสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะในการท างานตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ด ี
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โครงการ LINE กลุ่มสื่อสารภายในองค์กร 

1. หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันโลกได้ก้าวเข้าสู่ยุคดิจิตอล การใช้งาน LINE มือถือโทรศัพท์เพ่ือพูดคุยสื่อสารท าให้คนในสังคม
สะดวกสบายมากขึ้นและในการปฏิบัติงานของหน่วยงานราชการเช่นกันก็ต้องมีการติดต่อสื่อสารเพ่ือประสาน
การด าเนินงาน การถ่ายทอดนโยบาย แนวทางการด าเนินงาน และวิธีการปฏิบัติงาน เพ่ือให้เกิดความเข้าใจใน
ทิศทางที่ชัดเจน ถูกต้อง และสามารถปฏิบัติงานไปในแนวทางเดียวกัน รวมทั้งต้องมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลและ
รับ-ส่งงานระหว่างกัน ผ่านช่องทางต่างๆ เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุผลตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร โดยการด าเนินงานที่ผ่านมา มีวิธีการสื่อสารสร้างความเข้าใจในรูปแบบ
ของการประชุมชี้แจง การแจ้งเวียนด้วยหนังสือราชการ การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นระบบการ
ติดต่อสื่อสารและประสานงานที่ทางราชการให้ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรภายในองค์กรเป็นไปในลักษณะ       
ที่เป็นทางการอาจท าให้เกิดความเหินห่าง และเป็นอุปสรรคหนึ่งในการขอรับค าปรึกษา แนะน า หรือหารือ
เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะงานที่ต้องการความชัดเจน งานเกี่ยวกับข้อกฎหมาย ระเบียบ วิธีปฏิบัติ และ
งานที่ต้องใช้เทคนิคเฉพาะทาง รวมทั้งการพัฒนาปรับปรุงระบบการท างานภายในด้านต่างๆ ดังนั้น จึงได้จัดท า
โครงการ LINE กลุ่มสื่อสารภายในองค์กรขึ้น 

2. วัตถุประสงค์  
 2.1 เพ่ือให้สร้างโอกาสการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรในองค์กร ให้เกิดความรู้สึกที่ดี 
สามัคคีกลมเกลียว และให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เกิดเป็นเครือข่ายการด าเนินงานที่เข้มแข็ง 
 2.2 เพ่ือประสานความร่วมมือการท างาน ได้แลกเปลี่ยนท าความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติงาน           
รวมทั้งปัญหาอุปสรรคในการท างาน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาปรับปรุงระบบการท างานให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

 3.  กลุ่มเป้าหมาย 
 บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัวทั้งหมด 

 4. สถานที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  อ าเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี 

 5. ระยะเวลาด าเนินการ 
  5 ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2566) 

 6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 เสนอขออนุมัติด าเนินโครงการ 
 6.2 ผู้บริหารท้องถิ่นมอบงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้เกี่ยวข้องเพ่ือวางแผนและจัดเตรียมโครงการ 
 6.3 ด าเนินการตามโครงการให้เป็นไปตามก าหนดการ 

  กระบวนการขับเคลื่อน/รูปแบบกิจกรรม 
 (1) จัดสร้าง LINE กลุ่ม ผ่าน Application Line เพ่ือส าหรับใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร การให้ค าปรึกษา 
แนะน า และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบการท างาน ชี้แจงข่าวสารต่างๆที่มีความส าคัญต่อการปฏิบัติงาน 
รวมทั้งเป็นที่เก็บรวบรวมข้อมูลในประเด็นข้อค าถามที่เกี่ยวกับปัญหา อุปสรรคข้อกฎหมายจากการด าเนินงาน
ของหน่วยงานในพ้ืนที่รวมทั้งแนวทางการแก้ไขต่างๆ ไว้เป็นฐานข้อมูลขององค์กร เพ่ือใช้ประโยชน์ส าหรับการ
ปรับปรุงแก้ไขในการด าเนินงาน รวมทั้งเป็นช่องทางในการรับฟังปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานของเจ้าหน้าที่
ทุกระดับ และการสั่งใช้งานต่างๆ 

7. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
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8. หน่วยงานด าเนินการ 
หน่วยงานหลัก  ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว 

 หน่วยงานสนับสนุน  ทุกหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว 

9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว มีช่องทางในการติดต่อสื่อสาร ประสานข้อมูลที่ส าคัญส าหรับการ
ปฏิบัติงาน เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองค์กรในเชิงบูรณาการการท างาน และเกิดการพัฒนาปรับปรุง
ระบบการท างานที่ได้จากกระบวนการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดโครงการ 

(2)  ด้านการเสริมสร้างความสัมพันธ์ 
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กิจกรรมการสอดแทรกความรู้ในวาระการประชุมประจ าเดือน โดยก าหนดให้มีวิทยากรค่านิยม 
ขององค์กรให้ความรู้ และติดตามผลการด าเนินงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้อุปสรรคการท างานรายเดือน 
1. หลักการและเหตุผล 
 การสื่อสารเป็นเครื่องมือและปัจจัยส าคัญอย่างหนึ่งส าหรับบริหารจัดการองค์กร การสื่อสารภายในองค์กร       
มีความส าคัญต่อการบริหารงาน เพราะเป็นเครื่องมือในการสร้างความเข้าใจของบุคลากรให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน โดยภายในหน่วยงานมีแต่ละฝ่ายที่เป็นก าลังส าคัญในการปฏิบัติงานตามภารกิจและงานที่ได้รับ
มอบหมายให้ประสบความส าเร็จ การประชุมภายในหน่วยงานจะเป็นการติดตามความก้าวหน้าของการ
ด าเนินงานและเป็นช่องทางที่สามารถถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารไปสู่ผู้ที่เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็ว ยังเป็นช่องทางใน
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของบุคลากรฝ่ายอ่ืนๆ ซึ่งจะช่วยให้เกิดการท างานทางความคิดร่วมกันท าให้ได้รับ
ความคิดเห็นที่ต่างมุมมอง อีกทั้งยังเป็นการฝึกบุคลากรให้รู้จักรับฟังผู้อ่ืน เกิดความรับผิดชอบร่วมกันวางแผน
และตัดสินใจให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล 

2. วัตถุประสงค์  
 2.1  เพ่ือให้หน่วยงานมีการสื่อสาร และติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน 
 2.2  เพ่ือให้บุคลากรในหน่วยงานมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสร้างความเข้าใจในงานร่วมกัน 

3.  กลุ่มเป้าหมาย 
 บุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัวทั้งหมด 

4. สถานที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  อ าเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี 

5. ระยะเวลาด าเนินการ 
 5 ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2566) 

6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 ก าหนดแผนการประชุม 
  6.2 จัดท าวาระการประชุมและเชิญประชุม 
  6.3 จัดท าเอกสารประกอบการประชุม 
  6.4 ด าเนินการประชุมตามแผน 
  6.5 จัดท าสรุปการประชุม 

7. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. หน่วยงานด าเนินการ 
หน่วยงานหลัก  ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว 

 หน่วยงานสนับสนุน  ทุกหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว 

9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 บุคลากรภายในหน่วยงานมีความเข้าใจร่วมกัน หน่วยงานมีการก ากับติดตามผลการด าเนินงานอย่างเป็น
ระบบและสามารถวางแผนและแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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โครงการหนึ่งพนักงาน หนึ่งหมู่บ้าน หนึ่งนวัตกรรม 
1. หลักการและเหตุผล 
 ปัญหาคุณธรรมว่าด้วยความซื่อตรงของสังคมไทยที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน นับว่ามีความน่าห่วงใยในทุกภาคส่วน
ของสังคมจากการส ารวจของสถาบันการศึกษาต่างๆ พบว่าทัศนคติของคนในสังคมไทย ปัจจุบันมีการ
เปลี่ยนแปลงไปในทางที่จะยอมรับการทุจริตคอรัปชั่นว่าเป็นสิ่งที่ไม่น่ารังเกียจเพ่ิมมากขึ้นและประชาชนส่วนใหญ่
ยังวางเฉยไม่มีปฏิกิริยาต่อพฤติกรรมการใช้อ านาจหน้าที่ที่ไม่ถูกต้อง ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเสื่อมลงของ
ค่านิยมด้านคุณธรรมจริยธรรมของสังคมไทยและส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศอย่างกว้างขวางในทุกด้าน
จากวิกฤติปัญหาคุณธรรมความซื่อตรงของสังคมไทยดังกล่าว จะน ามาสู่การจัดท าแผนพัฒนาความซื่อตรง
แห่งชาติที่ด าเนินการโดยองค์กรภาคีเครือข่ายจากทุกภาคส่วนของสั งคม ร่วมกันจัดท าขึ้นเพ่ือใช้เป็นกรอบ
ทิศทางของการขับเคลื่อนคุณธรรมความซื่อตรงร่วมกันโดยแผนงานที่สามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้นั้นจะต้อง
เป็นแผนงานที่น าไปสู่การปฏิบัติได้นั้นจะต้องเป็นแผนงานที่น าไปสู่การส่งเสริมความซื่อตรงที่มีเป้าหมาย 
ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์พัฒนาที่ทุกภาคส่วนสามารถเข้ามาร่วมเป็นเจ้าของ มีส่วนร่วมคิด ร่วมก าหนดผ่าน
กระบวนการเรียนรู้จนสามารถน าไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่องและจริงจัง รวมทั้งการประกาศ
เจตนารมณ์ยืนยันการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนคุณธรรมความซื่อตรง ผ่านการประกาศปฏิญญาสิ่งเหล่านี้ถือ
เป็นเครื่องมือหนึ่งในการขับเคลื่อนคุณธรรมความซื่อตรง และเพ่ือให้การด าเนินงานดังกล่าวบรรลุตามวัตถุประสงค์
จึงได้มีการจัดท าแผนพัฒนาความซื่อตรงแห่งชาติขึ้น 
 องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ได้ตระหนักเห็นความส าคัญและเกิด
แนวคิดการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ ที่เน้นถึงผลสัมฤทธิ์ของงานและการมีส่วนร่วมของประชาชนถึง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับทุกภาคส่วน โดยเน้นเป้าหมายที่ประโยชน์สูงสุดของประชาชนเป็นส าคัญ จากภารกิจที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นหน่วยงานที่ท างานใกล้ชิดกับประชาชนในท้องถิ่นมากที่สุด และได้รับถ่าย
โอนอ านาจจากส่วนกลาง ให้ท าหน้าที่ในการด าเนินงานเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ และมีความ
เข้มแข็งมากขึ้น และเนื่องจากการด าเนินงานเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นโดยอาศัยหลักการบริหารภาครัฐแนวใหม่เข้ามา
ใช้บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถือเป็นปัจจัยหลักส าคัญที่สุดในการขับเคลื่อนให้การด าเนินงานของ
ท้องถิ่นประสบความส าเร็จ องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัวเล็งเห็นความส าคัญของการพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัวในการสร้างกระบวนทัศน์ใหม่ตามหลักการบริหารภาครัฐ        
แนวใหม่โดยผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงของบุคลากรในพ้ืนที่ซึ่งประสบความส าเร็จในการน า        
เอาหลักการบริหารภาครัฐแนวใหม่ไปปรับประยุกต์ใช้จนเกิดผลส าเร็จที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม  แผนปฏิรูป
ระบบบริหารภาครัฐเป็นการปฏิรูปในลักษณะองค์รวม โดยมีการวัดผลสัมฤทธิ์มีการวัดผลที่เป็นรูปธรรมโปร่งใส
มีการบริหารงานที่รวดเร็ว และคล่องตัว สามารถตอบสนองความต้องการของสังคมได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี จึงได้จัดท าโครงการ หนึ่งพนักงาน 
หนึ่งหมู่บ้าน หนึ่งนวัตกรรมขึ้น โดยเน้นถึงความส าคัญของการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรประจ าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการสร้างกระบวนทัศน์ใหม่ตามหลักการบริหารภาครัฐแนวใหม่โดยผ่านการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริงของบุคลากรในพ้ืนที่ซึ่งประสบความส าเร็จในการน าเอาหลักการบริหารภาครัฐแนวใหม่          
ไปปรับประยุกต์ใช้จนเกิดผลส าเร็จที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรมให้การด าเนินงานนวัตกรรมเชิงรุกในกระบวนการ
บริหารงานภาครัฐแนวใหม่ขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัวในครั้งนี้บรรลุเป้าหมายตามความประสงค์ท่ีวางไว้ต่อไป 

2. วัตถุประสงค์  
 2.1 เพ่ือสร้างกระบวนทัศน์ใหม่ตามหลักการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ให้กับเจ้าหน้าที่บุคลากรระดับ
ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัวที่เข้าร่วมโครงการ 
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 2.2 เพ่ือให้เจ้าหน้าที่บุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัวได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการท างานซึ่งกัน
และกันและชุมชนในเขตพ้ืนที่ปฏิบัติงานของตนเอง พร้อมทั้งน าความรู้ที่ได้รับมาปรับพัฒนาศักยภาพของตน
และงานที่ตนเองรับผิดชอบได้ 
 2.3 เพ่ือเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างเจ้าหน้าที่บุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว ผู้น าชุมนต าบลคูบัว และประชาชนต าบลคูบัว 

3.  กลุ่มเป้าหมาย 
 คณะผู้บริหารท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ และบุคลากรพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง และ 
สมาชิกสภาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  

4. สถานที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  อ าเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี 

5. ระยะเวลาด าเนินการ 
 5 ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564) 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1  เสนอขออนุมัติด าเนินโครงการ 
 6.2  ผู้บริหารท้องถิ่นมอบงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้เกี่ยวข้องเพ่ือวางแผนและจัดเตรียมโครงการ 
 6.3  ด าเนินการตามโครงการให้เป็นไปตามก าหนดการ 
กระบวนการขับเคลื่อน 
(1) กิจกรรมที่ 1  ประชุมสมาชิกสภาท้องถิ่น และพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือชี้แจงแนวทางโครงการ
วิเคราะห์กระบวนการด าเนินงานร่วมกัน 
(2) กิจกรรมที่ 2  จัดกิจกรรมอบรมสัมมนา เสริมสร้างประสบการณ์เพ่ือพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการ
ภาครัฐแนวใหม่ให้กับบุคลากรประจ าองค์การบริหารส่วนต าบล ร่วมกับสมาชิกสภาท้องถิ่น 
(3) กิจกรรมที่ 3  เวทีประชุมการเสนอโครงการ/ขยายความคิดสู่ชุมชน 
(4) กิจกรรมที่ 4  ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การสรุปผลรายงานความก้าวหน้าโครงการ 
(5) กิจกรรมที่ 5  เวทีน าเสนอผลงานประจ าปี เวทีมอบรางวัลพนักงาน และสมาชิกสภาท้องถิ่น ดีเด่นประจ าปี 

7. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. หน่วยงานด าเนินการ 
หน่วยงานหลัก  ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว 

 หน่วยงานสนับสนุน  ทุกหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว 

9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และบุคลากรประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว ได้เกิดการเรียนรู้
จากประสบการณ์จริงในการปฏิบัติงาน ประสบความส าเร็จจากการน าเอาความคิดและหลักการของการบริหาร
ภาครัฐแนวใหม่ไปปรับใช้ในการด าเนินงานขององค์กร  
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โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพและความเข้มแข็งบุคลากรด้านเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
1. หลักการและเหตุผล 
 ปัญหาและความท้าทายของประเทศไทยตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาและปฏิรูปประเทศที่มีความ
เชื่อมโยงเกี่ยวข้องกับภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือ การเสริมสร้างความเข้มแข็งของการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของประเทศให้มีความมั่นคง ยั่งยืน 
และการพัฒนาความเข้มแข็งของท้องถิ่น ตามรูปแบบการปกครองในระบอบประชาธิปไตยในพื้นที่ให้เข้มแข็ง 
อย่างต่อเนื่อง ให้เป็นการปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยึดหลักประชาธิปไตยอย่างสมบูรณ์พร้อมทั้งการให้ความส าคัญ
กับการส่งเสริมและพัฒนาความพร้อมแก่ประชาชนในท้องถิ่นในการเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการ
ประชาธิปไตยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแหล่งเรียนรู้ประชาธิปไตย
ส าหรับประชาชน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาประชาธิปไตยที่ประชาชนในท้องถิ่นและสังคมในภาพกว้างทั้งในและ
ระดับนานาชาติให้การยอนรับในระบอบประชาธิปไตยในท้องถิ่นของประเทศไทย  การพัฒนาประเทศไทย
ภายใต้โมเดล“ประเทศไทย 4.0”องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นหน่วยหลักในการบริหารจัดการงบประมาณ 
ดูแลทรัพย์สินและกิจการต่างๆของชุมชน ทั้งทางด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคมเพ่ืออ านวยประโยชน์สุขแก่
ชุมชนอันเกี่ยวเนื่องกับวิถีชีวิตของประชาชนโดยตรงเป็นกลไกส าคัญที่จะขับเคลื่อนภารกิจตามนโยบายของ
ภาครัฐในทุกระดับ โดยเฉพาะชุมชนท้องถิ่นที่เป็นรากหญ้าส าคัญของประเทศ เกิดการพัฒนาทั้งทางวัตถุและ
จิตใจควบคู่กันไปตามภารกิจของรัฐบาลที่ว่า ความมั่ นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ขับเคลื่อนตามกลไกประชารัฐ       
ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว จ าเป็นต้องมีการพัฒนาบุคลากรในสังกัดให้มีความรู้ความเข้าใจใน
บทบาทหน้าที่ อีกทั้งต้องพัฒนาขีดจ ากัดสมรรถนะภายใต้หลักธรรมาภิบาล สุจริต โปร่งใสและตรวจสอบได้ และ
สู่การพัฒนาการบริหารและการจัดบริการสาธารณะตามบริบทภารกิจของท้องถิ่น จึงได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพและความเข้มแข็งบุคลากรด้านเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรขึ้น 

2. วัตถุประสงค์  
 2.1 เพ่ือสร้างความสอดคล้องระหว่างนโยบาย ยุทธศาสตร์ และการพัฒนาของการส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นกับความจ าเป็นในทิศทางนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในด้านการพัฒนาการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญและการปฏิรูป
ประเทศ 
 2.2 เพ่ือปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมในการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
พนักงาน ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลให้เป็นไปในทิศทางที่เหมาะสม ลดการทุจริต
คอรัปชั่น สอดคล้องกับหลักการบริหารราชการแผ่นดินในส่วนของการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 
 2.3 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การท างานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินงาน
ตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 

3.  กลุ่มเป้าหมาย 
 ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง และพนักงานจ้างเหมา              
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว 

4. สถานที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  อ าเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี 

5. ระยะเวลาด าเนินการ 
 5 ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2566) 
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6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 เสนอขออนุมัติด าเนินโครงการ 
 6.2 ติดต่อประสานงานวิทยากรผู้บรรยายการจัดฝึกอบรม 
 6.3 ด าเนินการตามโครงการฝึกอบรมให้เป็นไปตามก าหนดการ 
 6.4 ประเมินผลการด าเนินการตามโครงการและรายงานผลการด าเนินการ 
7. งบประมาณด าเนินการ 
 50,000 บาท 

8. หน่วยงานด าเนินการ 
หน่วยงานหลัก  ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว 

 หน่วยงานสนับสนุน  ทุกหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว 

9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 บุคลากรภายในหน่วยงานมีความรู้ความเข้าใจการพัฒนาสมรรถนะและเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงาน            
ในการด าเนินงานตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ ตามหน้าที่ความรับผิดชอบให้เป็นประโยชน์ต่อองค์กร             
และประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 
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โครงการส่งเสริมคุณธรรมจิตอาสา และความซื่อสัตย์ต่อชุมชน 
1. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยปัญหาคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อตรงของสังคมไทยปัจจุบันมีความน่าเป็นห่วง สังคมไทยยังมี
ทัศนคติในการยอมรับการทุจริตคอรัปชั่น ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเสื่อมของค่านิยมด้านคุณธรรมจริยธรรม 
และส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศในภาพรวมเป็นอย่างมากส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ความไม่ซื่อตรง
เกิดจากการมีอ านาจผูกขาด รวมทั้งอ านาจดุลพินิจอย่างมากโดยปราศจากการตรวจสอบและความรับผิดชอบ 
นอกจากนั้นวัฒนธรรมองค์กรและสภาพแวดล้อมของสังคมยังมีผลต่อความซื่อตรง หากองค์กรขาดระบบและ
กระบวนการทางสังคมที่ดี อาทิ การมุ่งปฏิบัติงานเฉพาะหน้าที่ตามต าแหน่ง การขาดการประสานงานเชื่อมโยง
อย่างเป็นระบบ การขาดต้นแบบหรือแบบอย่างข้าราชการผู้ปฏิบัติเก่งและดี การขาดบุคลากรที่มีศักยภาพใน
การถ่ายทอดหรืออบรมสั่งสอนทางสังคม หรือผู้ปฏิบัติตนไม่ซื่อตรงไม่ได้รับมาตรการลงโทษทางสังคมและชุมชน  
เป็นต้น ด้วยเหตุนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี จึงด าเนินการขับเคลื่อนให้
ทุกภาคส่วนรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีส่วนร่วมในกระบวนการส่งเสริมคุณธรรมความดีการสร้าง
กลไกขับเคลื่อนแผนพัฒนาความซื่อตรงเพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบบูรณาการและขยายผลสู่การ
ปฏิบัติในหน่วยงานต่างๆ ต่อไป 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการจัดบริการ
สาธารณะด้านต่างๆให้แก่ชุมชน อาทิ การสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การพัฒนาอาชีพ การส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว การจัดการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม การสังคมสงเคราะห์ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ฯบฯ จึงกล่าวได้ว่า พนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน แต่การ
จะสร้างงานบริการสาธารณะให้เกิดผลสัมฤทธิ์ได้นั้น จ าเป็นต้องพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ที่มีคุณค่า และควรน้อมน าเอา
แนวพระราชด าริ เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา มาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคนที่ยั่งยืน ข้าราชการส่วนท้องถิ่ นนั้น
เปรียบเสมือนผู้ปฏิบัติงานต่างพระเนตรพระกรรณ ในการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น 
ได้เป็นอย่างด ี
 หากสามารถน าพระราชด ารัสของพ่อหลวงในการพัฒนาชนบท ความตอนหนึ่งว่า การพัฒนาจะต้องเป็นไป
ตามภูมิประเทศทางภูมิศาสตร์ และภูมิประเทศทางสังคมศาสตร์ในสังคมวิทยา ภูมิประเทศตามสังคมวิทยา คือ 
นิสัยใจคอของคนเรา จะไปบังคับให้คนคิดอย่างอ่ืนไม่ได้ เราต้องแนะน า เราเข้าไป ไปช่วย โดยจะคิดให้เขาเข้า
กับเราให้ได้ แต่ถ้าเราเข้าไปแล้ว เราเข้าไปดูว่าเขาต้องการอะไรจริงๆ แล้วอธิบายให้เขาเข้าใจหลักการพัฒนานี้ 
ก็จะเกิดประโยชน์อย่างยิ่ง มาใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้แล้ว ก็จะแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาชุมชนนั้นๆ 
ได้อย่างถูกต้องและยั่งยืน 
 องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  อ าเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี มีความตระหนักถึงปัญหาความซื่อสัตย์
และซื่อตรงต่อการปฏิบัติราชการในองค์กร ทั้งการซื่อตรงต่อเวลาราชการและการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน 
การซื่อสัตย์ต่อเพ่ือร่วมงานและประชาชน ตลอดจนมุ่งพัฒนาให้พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ าและพนักงาน 
เป็นผู้พัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนาจิตอาสา ในการจัดบริการสาธารณะควบคู่กันไป มีความเข้าใจถึงความคิด
ความต้องการของชุมชนที่แท้จริง อันจะเป็นการสร้างประโยชน์สุขให้แก่ประชาชนได้อย่างยั่งยืน ดังนั้น จึงได้
จัดท าโครงการส่งเสริมคุณธรรมจิตอาสา และความซื่อสัตย์ต่อชุมชนในการปฏิบัติงานให้แก่พนักงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว 

2. วัตถุประสงค์  
 2.1 เพ่ือพัฒนาจิตส านึก คุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติราชการให้แก่พนักงานส่วนต าบล 
ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง พนักงานจ้างเหมาบริการ พร้อมทั้งเกิดประบวนการสร้างจิตอาสาพัฒนาชุมชน 
 2.2 เพ่ือสร้างภาพลักษณ์และความสัมพันธ์ที่ดีของพนักงานในองค์กร กับประชาชนในท้องถิ่น 
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 2.3 เพ่ือให้พนักงานในองค์กร มีความเสียสละ พัฒนาจิตอาสาร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และรับฟัง
ความคิดเห็นจากประชาชนในชุมชน สร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับภารกิจและการด าเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลให้ประชาชนทราบ 
 2.4 เพ่ือส่งเสริมให้เกิดความรู้ความเข้าใจ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรมและจิตอาสา 
ระหว่างเจ้าหน้าที่ภายในองค์การบริหารส่วนต าบล สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีในการช่วยเหลือเกื้อกูลการ
ปฏิบัติงานซึ่งกันและกัน ลดปัญหาการปฏิบัติงานไม่ถูกต้องตามระเบียบฯ และปัญหาความไม่ซื่อตรงในการ
ปฏิบัติราชการ 
 2.5 เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงาน ตลอดจนสร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่มี
คุณธรรมจริยธรรม มีจิตอาสา มีความรักในงานบริการสาธารณะเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ข้าราชการท้องถิ่นไทย 

3.  กลุ่มเป้าหมาย 
 ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง พนักงานจ้างเหมา องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว 

4. สถานที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 

5. ระยะเวลาด าเนินการ 
 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2566) 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 เสนอขออนุมัติด าเนินโครงการ 
 6.2 ผู้บริหารท้องถิ่นมอบงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้เกี่ยวข้องเพ่ือวางแผนและจัดเตรียมโครงการ 
 6.3 ด าเนินการตามโครงการให้เป็นไปตามก าหนดการ 
 กระบวนการขับเคลื่อน 
(1) กิจกรรมกลุ่มปรับแนวคิด อบรมปรับแนวคิด แบ่งกลุ่มบัดดี้ แจงรายละเอียดงานงานแต่ละคน 
    แชร์งาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้งาน ชาร์ทแสดงตารางงาน/รายละเอียดงานแต่ละคน  
(2) กิจกรรม กลุ่มสู่ชุมชน เดือนละ 1 ครั้ง (ภารกิจประจ าขององค์การบริหารส่วนต าบล) 
    เช่น Big Cleanning  Day Maetang River ปลูกต้นไม้ จิตอาสา อาสาสาธารณะสู่ชุมชน ฯลฯ 
(3) กิจกรรมต่อยอดคุณธรรมจิตอาสา 
    เช่น สมุดสะสมความดี รางวัลคุณธรรมจิตอาสาดีเด่น ประชุมต่อยอดความรู้ประจ าเดือน ฯลฯ 
 
7. งบประมาณด าเนินการ 
 ไมใ่ช้งบประมาณ 

8. หน่วยงานด าเนินการ 
หน่วยงานหลัก  ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว 

 หน่วยงานสนับสนุน  ทุกหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว 

9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 บุคลากรภายในหน่วยงานเกิดการพัฒนาจิตส านึกคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติราชการ เกิดการสร้างจิต
อาสาพัฒนาชุมชน 
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กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเพ่ือนร่วมงานโดยผ่านกิจกรรมในโครงการวันท้องถิ่นไทย 18 มีนาคม ของทุกปี 
1. หลักการและเหตุผล 
 ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศก าหนดให้วันที่ 18 มีนาคม ของทุกปีเป็นวันท้องถิ่นไทย เพ่ือเชิดชู
ความส าคัญของการปกครองท้องถิ่นให้ปรากฏแก่ประชาชนโดยทั่วไป ทุกปี ด้วยส านึกของคนในท้องถิ่นมี
ความรู้สึกเป็นเจ้าของต่อท้องถิ่นที่ตนอาศัยอยู่ที่เป็นสถานบันฝึกหัดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครอง
ท้องถิ่น เป็นรากฐานของการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยและเป็นการเสริมสร้างความส าคัญขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการอ านวยประโยชน์แก่ท้องถิ่นและสาธารณชน 
 องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว เล็งเห็นความส าคัญของ วันท้องถิ่นไทย จึงได้ร่วมกันจัดกิจกรรมขึ้น               
ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว โดยจัดให้มีกิจกรรมต่างๆ เช่นการท าบุญอาคารส านักงาน          
การบรรยายให้ความรู้แก่ผู้บริหาร และผู้น าชุมชน และจัดกิจกรรม 5 ส.ภายในหน่วยงาน เพ่ือตอบสนอง
นโยบายของกระทรวงมหาดไทย ตลอดจนเพ่ือเป็นการให้ความรู้กับพนักงาน ลูกจ้าง ในการปฏิบัติราชการ     
ทั้งเน้นการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงาน และผู้น าชุมชน     
ในท้องถิ่นในการร่วมกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบล อันเป็นการน าไปสู่การบริหารจัดการที่ดี            
ซึ่งเป็นหลักส าคัญในการบริหารและการปฏิบัติงานที่จะต้องมีความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และสามารถ
ตรวจสอบได้ รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างจิตส านึกในการท างาน และความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง 

2. วัตถุประสงค์  
 2.1 เพ่ือท าบุญอาคารส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบล 
 2.2 เพ่ือเป็นการตอบสนองนโยบายของกระทรวงมหาดไทย 
 2.3 เพ่ือเป็นการให้ความรู้กับผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงาน และผู้น าชุมชน 
 2.4 เพ่ือเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบล ระหว่างผู้บริหารท้องถิ่น 
สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงาน และแกนน า ผู้น าชุมชนในท้องถิ่น 

3.  กลุ่มเป้าหมาย 
 ผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น  พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า  พนักงานจ้าง 
พนักงานจ้างเหมา องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว และผู้น าชุมชน 

4. สถานที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  อ าเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี 

5. ระยะเวลาด าเนินการ 
 5 ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2566) 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 เสนอขออนุมัติด าเนินโครงการ 
 6.2 ผู้บริหารท้องถิ่นมอบงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้เกี่ยวข้องเพ่ือวางแผน และจัดเตรียมโครงการ 
 6.3 ด าเนินการตามโครงการให้เป็นไปตามก าหนดการ 
 6.4 ประเมินผลการด าเนินการตามโครงการและรายงานผลการด าเนินการ 
7. งบประมาณด าเนินการ 
 ไมใ่ช้งบประมาณ 
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8. หน่วยงานด าเนินการ 
หน่วยงานหลัก  ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว 

 หน่วยงานสนับสนุน  ทุกหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว 

9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ปฏิบัติตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย 
 บุคลากรภายในหน่วยงานมีส่วนร่วมกิจกรรม เกิดสัมพันธภาพที่ดีต่อหน่วยงาน 
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โครงการ อบต.บริการประชาชนด้วยรอยย้ิม และหัวใจท่ีซื่อตรง 
1. หลักการและเหตุผล 

  องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว ได้ประกาศประมวลคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อให้พนักงานส่วนต าบล 
ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง พนักงานจ้างเหมา ขององค์กรใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงาน และกระท าตน
เป็นแบบอย่างท่ีดีและสร้างองค์กรให้มีวัฒนธรรมของการบริหารด้วยรอยยิ้มและความซื่อตรงในองค์กรได้อย่าง
ยั่งยืน และสามารถขยายผลไปยังประชาชน กลุ่มองค์กรในพื้นท่ีและภายในจังหวัดได้  โดยสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560-2564) กลยุทธ์ท่ี 2 เร่งรัด
การก ากับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมืองและเจ้าหน้าท่ีรัฐในทุกระดับให้ประพฤติปฏิบัติตนตาม
มาตรฐานทางจริยธรรมของหน่วยงานต้นสังกัด 
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว จึงได้จัดท าโครงการ อบต.บริการประชาชนด้วยรอยยิ้มและหัวใจท่ี
ซื่อตรง โดยเน้นการสร้างภาพลักษณ์ใหม่ตามหลักธรรมาภิบาลมุ่งให้พนักงานในองค์กรได้น าความรู้ท่ีได้รับมาปรับ
พัฒนาศักยภาพของตน ของงานท่ีตนเองรับผิดชอบร่วมกันในเชิงสร้างสรรค์ท่ีจะช่วยให้ประชาชนพึงพอใจต่อการ
ปฏิบัติงานของพนักงานในองค์กร 

2. วัตถุประสงค์  
  2.1 เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กรมีแนวทางประยุกต์ใช้คุณธรรมจริยธรรมและความซื่อตรงในการท างานร่วมกัน
ท้ังภายในและภายนอกองค์กร 

  2.2 เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ให้องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว เป็นองค์กรท่ีบริการประชาชนด้วยรอยย้ิม  
และหัวใจท่ีซื่อตรง 

3.  กลุ่มเป้าหมาย 
  พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง พนักงานจ้างเหมา องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  

4. สถานที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 

5. ระยะเวลาด าเนินการ 
 5 ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2566) 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1  เสนอขออนุมัติด าเนินโครงการ 
 6.2  ผู้บริหารท้องถิ่นมอบงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนจัดเตรียมโครงการ 
 6.3  ด าเนินการตามโครงการให้เป็นไปตามก าหนดการ 
กระบวนการการขับเคลื่อน 
(1) กิจกรรมส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเรื่องการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม แนวทางประยุกต ์
การประพฤติปฏิบัติตนในสิ่งท่ีดีงาม เหมาะสม เกิดค่านิยมท่ีดี สังคมยอมรับ 
(2) กิจกรรม สรุป/ถอดบทเรียนโดยผู้บริหารท้องถิ่น 

7. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. หน่วยงานด าเนินการ 
หน่วยงานหลัก  ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว 

 หน่วยงานสนับสนุน  ทุกหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว 

9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ์
 องค์การบริหารส่วนต าบล เป็นองค์กรท่ีบริการประชาชนด้วยรอยย้ิมและหัวใจท่ีซื่อตรง 
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โครงการ คิดด ีท าด ีสังคมดี 
1. หลักการและเหตุผล 

  การปฏิรูประบบราชการแผ่นดิน ได้วางกรอบแนวทางการบริหารราชการไว้ว่า การบริหารราชการต้อง
เป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิง
ภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็น การกระจาย
อ านาจตัดสินใจ การอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน และเพ่ือให้การด าเนินการ
ดังกล่าวเป็นไปตามกรอบทิศทางและแนวทางการบริหารราชการดังกล่าว จึงได้มีการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาว่า
ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 โดยเนื้อหาเป็นการก าหนดแนวทางการ
บริหารราชการเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการบริหารราชการ คือ 

  การบริหารราชการที่มุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนและก่อให้เกิดผลกระทบในทางท่ีดีต่อการพัฒนาชีวิตของประชาชน 

 เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ โดยยึดการบริหารแบบบูรณาการ ซึ่งมุ่งเน้นผลลัพธ์ที่เกิดข้ึนจากการปฏิบัติงาน
ที่สอดคล้องในแนวทางเดียวกัน โดยการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการไว้ล่วงหน้าที่ สามารถแสดงผลและ
วัดผลงานได้อย่างชัดเจน 

  มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค้าในเชิงภารกิจของรัฐโดยในการด าเนินภารกิจของรัฐและต้องมีการ
เปรียบเทียบต้นทุนค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการด าเนินงานทั้งภายในหน่วยงานตนเองและระหว่างหน่วยงาน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในกรณีท่ีเป็นการด าเนินภารกิจในลักษณะเดียวกัน เพื่อดูผลลัพธ์ที่เกิดข้ึนว่ามีความคุ้มค่ากับเงินลงทุนที่
เกิดจากการน าภาษีของประชาชนไปใช้หรือไม่ อย่างไร 

  ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น โดยลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการลงจากที่เป็นอยู่เดิม 
มอบอ านาจการตัดสินใจให้กับผู้ที่อยู่ใกล้ชิดประชาชน จัดบริการให้ประชาชนสามารถรับบริการให้แล้วเสร็จในที่เดียว 
เพ่ือให้ประชาชนได้รับบริการที่สะดวกและรวดเร็ว 

  มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อเหตุการณ์  โดยจะต้องมีการทบทวนและปรับปรุง
กระบวนการขั้นตอนการท างานใหม่อยู่เสมอ จัดล าดับความส าคัญและความจ าเป้นของงาน หรือโครงการที่จะ
ท าให้สอดคล้องกับแผนงาน งบประมาณ และปรับปรุงกฎระเบียบต่างๆให้เหมาะสม 

  ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ ได้แก่ การปฏิบัติราชการที่
มุ่งเน้นถึงความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการเป็นหลัก จึงต้องมีการส ารวจความต้องการ
ของประชาชน ความพึงพอใจของผู้รับบริการในหลากหลายวิธีและเป็นไปอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือน ามาปรับปรุง
การปฏิบัติราชการ 

  มีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ โดยจะต้องสร้างระบบการควบคุมตนเองและมีการ
ตรวจสอบ ติดตาม วัดผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ ซึ่งจะท าให้สามารถผลักดันการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งยังช่วยให้การพิจารณาบ าเหน็จความชอบและรางวัล
เป็นไปตามผลการปฏิบัติงานอย่างจริงจัง 

  จากแนวทางดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี จึงมีแนวคิดที่จะจุด
ประกายความคิดให้กับหน่วยงานที่รับผิดชอบในการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมด้วยการริเริ่มร่วมคิด ร่วมท า 
แนวทางการปฏิบัติงาน เพื่อปลูกจิตส านึกความซื่อตรงให้เป็นคุณธรรมอันเป็นพื้นฐานของการพัฒนาความดีงาม
อ่ืนๆทั้งปวงเพราะความคิดและการกระท าทุกอย่างล้วนเริ่มจากใจ ถ้าใจตรงใจถูกต้อง ความคิดและการกระท า
ก็ย่อมตรงและถูกต้อง โดยทุกคนควรตั้งมั่นอยู่บนรากฐานการปฏิบัติตนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เพ่ือสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืน ดังนั้น สิ่งส าคัญที่ต้องตระหนักถึง คือ การให้ผู้ปฏิบัติงานได้เป็นผู้ ที่ร่วมคิด 
ร่วมท า ผลการด าเนินการที่ออกมาจึงจะเป็นที่พึงพอใจและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนผู้รับการบริการจาก
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมเสนอความคิดเห็น 
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และการมีส่วนร่วมตามบทบาทหน้าที่ของตนอย่างเป็นรูปธรรมและมีการใช้เครื่องมือที่หลากกลาย เพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานมีทิศทางที่ถูกต้อง ประสานสอดคล้องกันและเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนในสังคม สามารถเหนี่ยวน า
ให้เกิดการปรับเปลี่ยนและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเนื่องและยั่งยืน 

2. วัตถุประสงค์  
 2.1 เพ่ือเป็นการก าหนดแนวทางการปฏิบัติราชการในความหมายของการบริหารราชการให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ประชาชนในการได้รับบริการจากองค์กร 
 2.2 เพ่ือให้มีการด าเนินงานและกิจกรรมขององค์กรมีความโปร่งใส สามารถเปิดเผยและตรวจสอบได้ 
 2.3 เพ่ือเสริมสร้างให้คณะผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานขององค์กรเป็นผู้มีความรับผิดชอบ    
มีระเบียบวินัย มีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและประชาชนผู้รับริกการในด้านต่างๆ 
 2.4 เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้กับคณะผู้บริหารท้องถิ่น และพนักงานทุกต าแหน่งในองค์กร 
 2.5 เพ่ือส่งเสริมให้คณะผู้บริหารท้องถิ่นและพนักงานขององค์กรมีการด าเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง 

3.  กลุ่มเป้าหมาย 
 ผู้บริหารท้องถิ่น  พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า  พนักงานจ้าง  พนักงานจ้างเหมา  
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว 

4. สถานที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  อ าเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี 

5. ระยะเวลาด าเนินการ 
 5 ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2566) 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 เสนอขออนุมัติด าเนินโครงการ 
 6.2 ผู้บริหารท้องถิ่นมอบงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้เกี่ยวข้องเพ่ือวางแผนและจัดเตรียมโครงการ 
 6.3 ด าเนินการตามโครงการให้เป็นไปตามก าหนดการ 
กระบวนการการขับเคลื่อน 
(1) การท าบันทึกข้อตกลงระหว่างคณะผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานขององค์กร 
(2) กิจกรรมจัดประชุมสัมมนาเชิงวิชาการส่งเสริมคุณธรรม ความซื่อตรง โปร่งใสและพอเพียง 
(3)  กิจกรรมการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและการท ากิจกรรมงดเหล้าเข้าพรรษาให้กับคณะผู้บริหารท้องถิ่น
และพนักงานในองค์กร 
(4) กิจกรรมถอดบทเรียน/องค์ความรู้กระบวนการขับเคลื่อนกิจกรรมในพื้นท่ีเป้าหมายสรุป/ถอดบทเรียน 
โดยองค์กรของตนเอง   

7. งบประมาณด าเนินการ 
 ไมใ่ช้งบประมาณ 

8. หน่วยงานด าเนินการ 
หน่วยงานหลัก  ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว 

 หน่วยงานสนับสนุน  ทุกหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว 

9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ภายในหน่วยงานมกีิจกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมและกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
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โครงการวันออกก าลังกาย 
1. หลักการและเหตุผล 

 การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพในปัจจุบันเป็นสิ่งที่จ าเป็นในชีวิตประจ าวันของประชากรทุกเพศทุกวัยเพราะปัจจุบัน
เทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทส าคัญที่มาอ านวยความสะดวกต่อการด าเนินชีวิตท าให้ขาดการใช้แรงและขาดการ
เคลื่อนไหว เป็นโรค Office Syndrome การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพได้เข้ามามีบทบาทส าคัญต่อชีวิตประจ าวันของ
ประชากร ปัจจุบันทั้งภาครัฐและเอกชนมีการจัดตั้งศูนย์สุขภาพมากขึ้นเพื่อรองรับประชากรที่มีความสนใจและ
ตระหนักถึงประโยชน์จากการออกก าลังกายมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นในด้านความเข้มแข็งร่างกาย บุคลิกภาพนันทนาการ 
และความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล จึงถือเป็นความจ าเป็นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องมีพัฒนาการออกก าลังกาย
อย่างเป็นระบบ องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการ
ส่งเสริมพัฒนาด้านสุขภาพและคุณภาพชีวิตของพนักงานส่วนต าบล และเจ้าหน้าที่ขององค์กรเพื่อให้มีสุขภาพร่างกาย
แข็งแรง ตื่นตัว ในการท างานและมีคุณภาพชีวิตในการท างานที่ดีขึ้น จึงได้จัดท าโครงการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ
ร่างกายของบุคลากร ซึ่งมีส่วนช่วยเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยด าเนินการจัดกิจกรรมออกก าลังกาย 
“ขยับกายวันละนิดชีวิตเป็นสุข” เป็นการส่งเสริมและกระตุ้นให้พนักงานและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว        
มีร่างกายแข็งแรง ผ่อนคลายอารมณ์ ลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรค 

2. วัตถุประสงค์  
  2.1 เพื่อส่งเสริมสุขภาพร่างกาย บุคลิกภาพนันทนาการ ช่วยให้บุคลากรมีความตื่นตัวในการท างาน และสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล รวมถึงลดอัตราการเจ็บป่วยของบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว 
  2.2 เพื่อส่งเสริมความสามัคคีแก่หมู่คณะ 

3.  กลุ่มเป้าหมาย 
  ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง พนักงานจ้างเหมา องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว 

4. สถานที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  อ าเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี 

5. ระยะเวลาด าเนินการ 
  5 ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2566) 

6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 เสนอขออนุมัติด าเนินโครงการ 
  6.2 ผู้บริหารท้องถิ่นมอบงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนและจัดเตรียมโครงการ 
          ก าหนด วันเวลา การออกก าลังกาย การแต่งกายสวมใส่ชุดออกก าลังกาย 
  6.3 ด าเนินการตามโครงการให้เป็นไปตามก าหนดการ 
กระบวนการ การขับเคลื่อน 
(1) กิจกรรมการเล่นกีฬาในร่ม กีฬากลางแจ้ง นันทนาการ เต้นแอโรบิคตามจังหวะเพลง  

7. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

8. หน่วยงานด าเนินการ 
  หน่วยงานหลัก  ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว 
 หน่วยงานสนับสนุน  ทุกหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว 

9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ภายในหน่วยงานมีกิจกรรมออกก าลังกายเพื่อสุขภาพอย่างสม่ าเสมอ 
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กิจกรรมตั้งปฏิญาณตนในการยึดมั่นวัฒนธรรมองค์กร ขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว 
1. หลักการและเหตุผล 
 วัฒนธรรมองค์กรเป็นสิ่งที่สมาชิกในองค์กรเรียนรู้ผ่านกระบวนการถ่ายทอดทางวัฒนธรรม หรือเรียกว่าการ
หล่อหลอมขัดเกลาขององค์กร ซึ่งการสื่อสารผ่านสัญลักษณ์เป็นวิธีการหนึ่งของการสื่ อสารวัฒนธรรมองค์กร 
เช่น พิธีการ เรื่องเล่า เพลงประจ าหน่วยงาน โดยสิ่งที่องค์กรพยายามถ่ายทอดให้แก่บุคลากร เช่น ค่านิยม 
ความเชื่อ แนวทางการปฏิบัติงานที่องค์กรคาดหวัง ซึ่งมักเป็นสิ่งที่เป็นนามธรรมประกอบกับการสื่อสาร
สัญลักษณ์สามารถเห็นได้ชัดเจนเป็นรูปธรรม และการใช้สัญลักษณ์ เช่น การประกาศวัฒนธรรมองค์กร เพ่ือให้
บุคลากรยอมรับและจดจ าอยู่ในจิตใจได้ยาวนาน ดังนั้นเพ่ือให้เกิดความชัดเจนในทิศทางการสร้างวัฒนธรรม
องค์กรที่พึงประสงค์ จึงควรจัดกิจกรรมปฏิญาณตนในการยึดมั่นวัฒนธรรมองค์กรขององค์การบริหารส่วนต าบล
คูบัวให้บุคลากรได้แสดงออกและจดจ าหลักการปฏิบัติตนค าปฏิญาณที่ได้กล่าวไว้ในการปฏิบัติงานจนเกิดเป็น
นิสัยประจ าตัว ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว จึงต้องจัดกิจกรรมตั้งปฏิญาณตนในการยึดมั่นวัฒนธรรม
องค์กรขึ้น 

2. วัตถุประสงค์  
 2.1 เพ่ือให้บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัวทราบและจดจ าวัฒนธรรมองค์กร ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลคูบัว 

3.  กลุ่มเป้าหมาย 
  พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง พนักงานจ้างเหมา องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  

4. สถานที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  อ าเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี 

5. ระยะเวลาด าเนินการ 
 5 ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2566) 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1  เสนอขออนุมัติด าเนินกิจกรรม 
 6.2  ผู้บริหารท้องถิ่นมอบงานให้กับผู้รับผิดชอบกิจกรรม และผู้เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนจัดเตรียมกิจกรรม 
 6.3  ด าเนินการตามกิจกรรมให้เป็นไปตามก าหนดการ 
กระบวนการการขับเคลื่อน 
(1) กิจกรรมตั้งปฏิญาณตนในการยึดมั่นวัฒนธรรมองค์กร 

7. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว 

9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ์
 บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว ทราบและตระหนักถึงความส าคัญของวัฒนธรรมองค์กรและ       
ได้ปฏิบัติตนตามค่านิยมองค์กรท่ีพึงประสงค์ 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดโครงการ 
(3)  ด้านการพัฒนาทรัพยากร 
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กิจกรรมโหวตเลือกบุคคลต้นแบบในหน่วยงานเพื่อเชียร์คนด ีมีคุณธรรม จริยธรรม 
1. หลักการและเหตุผล 
 องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี เห็นความส าคัญในการพัฒนาคุณภาพการ
ด าเนินงานของบุคลากร โดยน าระบบและกลไกการด าเนินงานตามแผนพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรมาใช้ในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ทุกหน่วยงานมีการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการด าเนินงาน
ต่างๆ เพื่อรองรับพันธกิจให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์กรวางไว้จากการด าเนินงานต่างๆ เพื่อเป็น
กลไกกระตุ้นให้หน่วยงานและบุคลากรในองค์กร เล็งเห็นความส าคัญและมีส่วนร่วมในการปรับปรุงการด าเนินงาน
ให้ดียิ่งขึ้น รวมท้ังเป็นกลไกน าไปสู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์เพื่อก้าวสู่การปฏิบัติท่ีเป็นต้นแบบ และเป็น
การยกย่องหน่วยงาน และบุคลากรขององค์กร เป็นแบบอย่างท่ีดีแก่หน่วยงานอื่นท้ังภายในและภายนอกท้องถิ่น  
เพื่อเป็นแรงผลักดันให้เกิดการพัฒนาเป็นตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีก าหนด  และมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ท่ีเห็นผล
อย่างเป็นรูปธรรม อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน กิจกรรมโหวตเลือกบุคคลต้นแบบ เชียร์คนดีในองค์กร ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลคูบัว จึงได้ด าเนินการขึ้น เพื่อสร้างบุคลากรในสังกัดให้เป็นคนดี เก่ง สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพพร้อมเป็นผู้น าต้นแบบขององค์กรในอนาคต จึงเสนอกิจกรรมสร้างคนดี-เก่ง น าเป็นแบบอย่างในการ
ปฏิบัติงานก่อให้มีการพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรในทิศทางที่เด่นท่ีถูกต้อง 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว 
 2.2 เพื่อสร้างบุคคลต้นแบบ ให้บุคลากรในองค์กร น าเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติงาน  

3.  กลุ่มเป้าหมาย 
  พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง พนักงานจ้างเหมา องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  

4. สถานที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  อ าเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี 

5. ระยะเวลาด าเนินการ 
 5 ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2566) 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1  เสนอขออนุมัติด าเนินกิจกรรม 
 6.2  ผู้บริหารท้องถิ่นมอบงานให้กับผู้รับผิดชอบกิจกรรม และผู้เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนจัดเตรียมกิจกรรม 
กระบวนการการขับเคลื่อน ด าเนินการตามกิจกรรมให้เป็นไปตามก าหนดการ 
(1) รูปแบบกิจกรรม การคัดเลือกบุคลากรตัวอย่าง เชียร์คนดี ด้านคุณธรรม จริยธรรมในองค์กร 
(2) แต่งต้ังคณะท างานตัดเลือกบุคคลและจัดท าเกณฑ์ในการด าเนินกิจกรรมฯ 
(3) ประกาศเกณฑ์การด าเนินกิจกรรมผ่านช่องทางต่างๆ 
(4) ด าเนินกิจกรรมตามก าหนดระยะเวลา พร้อมท้ังแจ้งผลการด าเนินการกิจกรรมผ่านช่องทางต่างๆ 

7. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. หน่วยงานด าเนินการ 
หน่วยงานหลัก  ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว 

 หน่วยงานสนับสนุน  ทุกหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว 

9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ์
 บุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว มีต้นแบบ คนดี –เก่ง ในการปฏิบัติงาน ก่อให้มีการพัฒนาวัฒนธรรม
องค์กรในทิศทางท่ีถูกต้องการมีส่วนร่วมการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานก่อให้เกิดการประสานสัมพันธง์านท่ีดี 
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กิจกรรมมอบเกียรติคุณแก่ผู้ปฏิบัติงานดีเด่น และผู้ท าคุณประโยชน์ให้องค์กร 
1. หลักการและเหตุผล 

การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้เกิดขึ้นในหน่วยงานและสังคม ถือเป็นการสร้างรากฐานอันส าคัญใน 
การพัฒนาสังคมสู่ความอยู่เย็นเป็นสุข โดยเฉพาะเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้คนด ารงชีวิตตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง การมีคุณธรรม จริยธรรม วิริยะอุตสาหะ กล้าหาญ ซื่อสัตย์สุจริต และเสียสละเ พ่ือส่วนร่วม 
ถือว่าเป็นหลักส าคัญของการท าความดี ดังนั้น เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรหน่วยงานมีความตั้งใจในการปฏิบัติงาน
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตท าความดีอย่างต่อเนื่องเป็นแบบอย่างแก่ประชาชน ประกอบกับองค์การบริหารส่วน
ต าบลคูบัว ได้ประกาศเรื่องประมวลจริยธรรมข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว อ าเภอเมืองราชบุรี 
ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1. เป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของ
ข้าราชการให้มีความโปร่งใส มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน และเป็นสากล 2. ยึดถือเป็นหลักการและ
แนวทางแนวทางปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอทั้งในระดับองค์กร ระดับบุคล และเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการ
ท างานด้านต่างๆ ให้เป็นตมหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 3. ท าให้เกิดรูปแบบ
องค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพิ่มความน่าเชื่อถือ เกิดความม่ันใจแก่ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไปตลอดจนผู้มีส่วน
ได้เสีย 4.ให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝ่ายบริหารใช้อ านาจในขอบเขต
สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชา ต่อประชาชน และต่อสังคม
ตามล าดับ และ 5. ป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบและความจัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น 
รวมทั้งเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน  องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 
ตระหนักและเล็งเห็นความส าคัญของคุณธรรมจริยธรรมของผู้ปฏิบัติงาน อันเป็นคุณลักษณะที่ดี จึงได้จัดท า
กิจกรรมมอบเกียรติคุณแก่ผู้ปฏิบัติงานดีเด่น และผู้ท าคุณประโยชน์ให้องค์กร ขึน้เพื่อเป็นการยกย่องคุณความดี 
และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคลากรด้วยกัน รวมทั้งการยกระดับจิตใจ และสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานให้สูงขึ้น 

2. วัตถุประสงค์  
2.1 เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการ 
2.2 เพ่ือเป็นขวัญก าลังใจในการปฏิบัติราชการ และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับบุคลากรอ่ืน 
2.3 เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานตามาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม 

3.  กลุ่มเป้าหมาย 
  พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง พนักงานจ้างเหมา องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  

4. สถานที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  อ าเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี 

5. ระยะเวลาด าเนินการ 
 5 ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2566) 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1  เสนอขออนุมัติด าเนินกิจกรรม 
 6.2  ผู้บริหารท้องถิ่นมอบงานให้กับผู้รับผิดชอบกิจกรรม และผู้เกี่ยวข้องเพ่ือวางแผนจัดเตรียมกิจกรรม 
กระบวนการการขับเคลื่อน ด าเนินการตามกิจกรรมให้เป็นไปตามก าหนดการ 
(1) รูปแบบกิจกรรม ก าหนดเกณฑ์ประเมินคัดเลือก ระยะเวลาการประเมินของปีที่มีการคัดเลือก  

แนวทางการประเมินด้านพฤติกรรม และด้านการปฏิบัติงาน 
(2) ก าหนดรางวัลประกาศเกียรติคุณ/เข็มสัญลักษณ์ ของปีที่มีการคัดเลือก 
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7. งบประมาณด าเนินการ 
 ไมใ่ช้งบประมาณ 

8. หน่วยงานด าเนินการ 
หน่วยงานหลัก  ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว 

 หน่วยงานสนับสนุน  ทุกหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว 

9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 บุคลากรต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรม ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรต ิ
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โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมพนักงาน ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง พัฒนาความเข้มแข็งบุคลากร
เสริมสร้างมนุษย์สัมพันธ์ในองค์กร 
1. หลักการและเหตุผล 
 การที่จะปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพน าพาองค์กรไปสู่ความส าเร็จตามเป้าหมายได้นั้นการท างานเป็นทีม
และมีมนุษย์สัมพันธ์ คือ สิ่งจ าเป็นส าหรับบุคลากรในองค์กร เพราะการด าเนินการใดๆไม่มีใครสามารถท า
ส าเร็จเพียงคนเดียวและการที่จะท าให้ผู้อ่ืนยอมรับที่จะให้ความร่วมมือจ าเป็นที่จะต้องมีเทคนิคในการสร้าง
มนุษย์สัมพันธ์ที่ดี โดยเฉพาะในหน่วยงานราชการ จ าเป็นต้องปฏิบัติตนให้ถูกต้องเหมาะสมและมีมนุษย์สัมพันธ์
ที่ดีต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง พร้อมกันนั้นผู้ปฏิบัติงานเองจ าเป็นจะต้องมีขวัญและก าลังใจในการท างานสามารถท่ีจะ
ท างานด้วยความมุ่งมั่นตามภารกิจ และเป้าหมายของหน่วยงาน ดังนั้น ผู้ปฏิบัติงานมีทั้งมนุษย์สัมพันธ์ดีและมี
ก าลังใจในการท างานดีแล้ว ย่อมสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความสุขเกิดความม่ันใจสนอง
ภารกิจของหน่วยงานได้อย่างดียิ่ง องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัวเห็นความในการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมในหน่วยงานเพ่ือส่งเสริมคุณธรรมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรในองค์กรให้มีประสิทธิภาพในการ
ท างานและท าอย่างมีความสุขท าให้เกิดสมาธิและสติปัญญาท าให้จิตใจพ้ืนฐานที่โอบอ้อมอารี มีเมตตากรุณา
และมีคุณธรรม ซึ่งจะท าให้พ้ืนฐานทางจิตใจอยู่ในกรอบคุณธรรมและจริยธรรม ย่อมส่งผลให้บุคลากรมีทัศนคติ
ที่ดีต่อการท างานเกิดทักษะกระบวนการมีส่วนร่วมในการท างานอย่างมีความสุข พัฒนาศักยภาพในการท างาน
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดส่งเสริมให้ประชาชนใช้ชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข พัฒนาศักยภาพในการท างานให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดส่งเสริมให้ประชาชนใช้ชีวิตในสังคมอย่างมีความสุขเพ่ือให้สอดคล้องกับแนวนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ของประเทศ จึงขอเสนอโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมพนักงาน ลูกจ้างประจ า และ
พนักงานจ้าง ภายใต้แนวคิดพัฒนาความเข้มแข็งบุคลากรด้านเสริมสร้างวัฒนธรรม 
องค์กร  องค์กรจะก้าวหน้าและพัฒนาเป็นอย่างดีด้วย คน กลยุทธ์ต่างๆที่องค์กรน ามาใช้สามารถพัฒนาได้เพียง
เปลือกนอกและระยะเวลาอันสั้น  หากปรารถนาให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเกิดความเป็นอัตโนมัติ 
จ าเป็นที่จะต้องเกิดความเข้าใจ เห็นใจใน จิตใจ ของผู้ร่วมองค์กรทุกระดับชั้น ซึ่งเรื่องของจิตใจมีผลอันเป็น
ยิ่งใหญ่ต่อการด าเนินชีวิตและการพัฒนาการให้บริการประชาชน สังคม และท้องถิ่น จิตใจยอดเยี่ยมเปี่ยมด้วย
คุณธรรม จริยธรรม ทุกคนทุกองค์กรย่อมปรารถนา เมื่อปรารถนาให้เกิดการสนองตอบ แต่ยังไม่มีการเริ่มต้น
และเป็นตัวอย่างที่ดี ย่อมไม่สามารถแปลงความต้องการนั้น ให้กลายเป็นความจริงได้ การย าระดับความเป็น
ทรัพยากรมนุษย์แบบมืออาชีพ ทั้งการท างานและการด าเนินชีวิต ย่อมมีความสอดคล้องและผลักดันให้เกิดการ
พัฒนาได้เป็นอย่างด ี

2. วัตถุประสงค์  
 2.1 เพ่ือส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ในหลักจิตวิทยาด้านมนุษย์สัมพันธ์และการสร้างก าลังใจให้แก่ตนเอง
และผู้อ่ืนในการท างาน 
 2.2 เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพในการท างานของพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง
เกิดทักษะกระบวนการมีส่วนร่วมในการท างานอย่างมีความสุข 
 2.3 เพ่ือส่งเสริมให้พนักงานมีทัศนคติที่ดีต่อกันต่อการท างานที่รับผิดชอบและการท างานร่วมกันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีภายในองค์กร 

3.  กลุ่มเป้าหมาย 
 พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง พนักงานจ้างเหมา องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว 

4. สถานที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  อ าเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี 
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5. ระยะเวลาด าเนินการ 
 5 ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2566) 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 เสนอขออนุมัติด าเนินโครงการ 
 6.2 ผู้บริหารท้องถิ่นมอบงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือวางแผนและจัดเตรียมโครงการ 
 6.3 ด าเนินการตามโครงการให้เป็นไปตามก าหนดการกิจกรรม 

 กระบวนการขับเคลื่อน 
(1)  ไหว้พระสวดมนต์เช้า ทุกวันพระใหญ่ บทสวด ค าบูชาพระคาถาเมตตาธรรม และการแผ่เมตตา 
ให้ตนเองและผู้อ่ืน 
(2)  การรวมกลุ่มแลกเปลี่ยนมุมมอง การลดการสูบบุหรี่ และการหยุดสูบ  การกินดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใน
สถานทีห่รือบริเวณสถานที่ราชการ 
(3)  กิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมบุคลากร ฟังพระ ฟังเพลง ฟังตัวเอง ฟังความคิด ประเมินผลโครงการ
และสรุปผลการด าเนินโครงการ 

7. งบประมาณด าเนินการ 
 ไมใ่ช้งบประมาณ 

8. หน่วยงานด าเนินการ 
หน่วยงานหลัก  ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว 

 หน่วยงานสนับสนุน  ทุกหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว 

9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 พนักงานมีความรู้ในหลักจิตวิทยาด้านมนุษย์สัมพันธ์ มีคุณธรรม จริยธรรม และการสร้างก าลังใจให้แก่
ตนเองและผู้อ่ืน  
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โครงการน าบุคลากรของหน่วยงานศึกษาดูงานด้านวัฒนธรรมภายนอกองค์กรท่ีประสบความส าเร็จ 
1. หลักการและเหตุผล 
  วัฒนธรรมองค์กรเป็นสิ่งท่ีหยั่งรากอยู่ในตัวของบุคลากร และแสดงออกซึ่งพฤติกรรมนั้นโดยไม่รู้ตัว องค์กรสามารถตอก
ย้ าและสร้างความเชื่อมโยงระหว่างวัฒนธรรมกับบุคลากรผ่านการกระตุ้นด้วยวิธีการต่างๆ โดยเฉพาะการสร้างให้
บุคลากรสามารถเชื่อมโยงตนเองเข้ากับวัฒนธรรมองค์กรนั้น ต้องเริ่มต้นต้ังแต่การให้ความรู้ สร้างความเข้าใจเพื่อ
น าไปสู่การเกิดและประยุกต์ใช้ปฏิบัติจนเป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินชีวิตประจ าวัน องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว 
ได้เห็นความส าคัญของการน าบุคลากรเยี่ยมชมศึกษาดูงานหน่วยงานภายนอกท่ีประสบผลส าเร็จด้านวัฒนธรรมองค์กรท่ี
ดี      และกระบวนการท างานขององค์กรเพื่อให้บุคลากรได้รับความรู้และประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับการจัดการเพื่อ
เพิ่มทักษะท่ีเกี่ยวข้องกับงานในการพัฒนางานของตนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากจะท าให้ได้รับรู้และเรียนรู้
ในเรื่องนี้แล้วยังช่วยสร้างความกลมเกลียวในหมู่คณะและแรงบันดาลใจท่ีจะพัฒนาปรับปรุงงานของตนให้มี
ประสิทธิภาพ การได้ไปศึกษาดูงานจะเป็นการเปิดโอกาสได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และน ามาปรับใช้กับการปฏิบัติงาน 
จึงได้จัดให้มีโครงการน าบุคลากรของหน่วยงานศึกษาดูงานด้านวัฒนธรรมภายนอกองค์กรท่ีประสบความส าเร็จ 

2. วัตถุประสงค์  
 2.1 เพื่อให้บุคลากรได้รับความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรของตนเองให้ดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะ
เรื่อง เคล็ดลับของความส าเร็จ และการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชน ท าอย่างไรให้ประชาชนประทับใจ 
 2.2 เพื่อให้บุคลากรได้รับความรู้และประสบการณ์ตรงสามารถน าความรู้ท่ีได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 
 2.3 เพื่อให้บุคลากรเกิดความรักและความภูมิใจต่อองค์กร 

3.  กลุ่มเป้าหมาย 
 พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง พนักงานจ้างเหมา องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว 

4. สถานที่ด าเนินการ 
 ดูงานองค์กรปรกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดราชบุรี 

5. ระยะเวลาด าเนินการ 
 5 ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2566) 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 เสนอขออนุมัติด าเนินโครงการ 
 6.2 ผู้บริหารท้องถิ่นมอบงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนและจัดเตรียมโครงการ 
 6.3 ด าเนินการตามโครงการให้เป็นไปตามก าหนดการกิจกรรม 

 กระบวนการขับเคลื่อน 
(1)  การฝึกอบรมภายนอกองค์กร จ านวน 1 วัน โดยเยี่ยมชมศึกษาดูงาน และฟังการบรรยายให้ความรู้       
      เรื่องการพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรไปสู่ความเป็นเลิศ  และมีความส าเร็จในเรื่องต่างๆ 

7. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. หน่วยงานด าเนินการ 
หน่วยงานหลัก  ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว 

 หน่วยงานสนับสนุน  ทุกหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว 

9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ์
 บุคลากรได้รับรู้วัฒนธรรมองค์กร กระบวนการท างานเป็นอย่างดี สามารถน าผลจากการศึกษาดูงานมาใช้ใน
การพัฒนาตนเองและพัฒนาองค์กรเชื่อมโยงด้านการท างานในองค์กรได้ประสบผลส าเร็จ 
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กิจกรรมเชื่อมโยงระบบวัฒนธรรมกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
1. หลักการและเหตุผล 
 จากแผนพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2562-2566) ก าหนดให้มีการเสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กรเป็นกลยุทธ์หนึ่งในการพัฒนาองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง ประกอบกับการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐ (Integrity & Transparency Assessment) โดยได้ก าหนดเป็น
กรอบแนวคิดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และสังเคราะห์เป็น
องค์ประกอบหลักที่ส าคัญและจ าเป็นในการประเมิน โดยจ าแนกองค์ประกอบหลักเป็นองค์ประกอบย่อย 
ประเด็นการประเมิน และแปลงไปสู่ค าถามที่ใช้ในการสอบถามความคิดเห็นหรือรวบรวมจากข้อมูลเอกสาร/
หลักฐานของหน่วยงาน การประเมินผลการปฏิบัติงานนั้นเป็นกระบวนการส าคัญที่มีผลต่อการผลักดันองค์กร
ให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้   นับเป็นการถ่ายทอดเชื่อมต่อความต้องการขององค์กรไปสู่เป้าหมายการ
ท างานของพนักงานแต่ละบุคคลและเป็นเครื่องมือทางการบริหารที่จะท าให้ผู้บังคับบัญชาได้ทราบถึงผลการ
ปฏิบัติงานและสมรรถนะของแต่ละบุคคล รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้บังคับบัญชาและผู้ปฏิบัติงาน       
ในการก าหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จของงาน (KPI) ร่วมกัน ท าให้เกิดความร่วมมือ ความสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่งจะน าไปสู่ความส าเร็จขององค์กรในที่สุดการก าหนดระบบ
ประเมินผลงานที่มีความชัดเจน เป็นรูปธรรม สามารถวัดและประเมินความส าเร็จของบุคคลได้จึงเป็น
สิ่งจ าเป็นที่ทุกๆ องค์กรต้องพัฒนา และสื่อข้อความให้พนักงานทุกๆ คนได้รับทราบ และน าไปใช้เป็นหลัก
ปฏิบัติในการท างาน แต่ปัจจุบันบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัวยังมีพฤติกรรมการท างานแบบตั้งรับ
มากกว่าเชิงรุก ซึ่งยังไม่สะท้อนภาพของวัฒนธรรมตามที่ก าหนดทิศทางเสริมสร้างบุคลากรให้มีแนวคิดและ
ปฏิบัติงานร่วมกันเพ่ือน าพาองค์กรไปสู่เป้าหมายส าเร็จได้ ดังนั้น เพ่ือเป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของ
บุคลากรให้สามารถตอบสนองวัฒนธรรมและเสริมสร้างความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กร         
จงึควรน าหลักการประเมินผลของระบบวัฒนธรรมองค์กร เชื่อมโยงกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
2. วัตถุประสงค์  
 2.1 เพ่ือสร้างแรงจูงใจและแรงผลักดันของบุคลากรเกิดการปรับเปลี่ยนเชิงพฤติกรรมอันพึงประสงค์
สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กร 
 2.2 เพ่ือเป็นเครื่องมือในการให้รางวัลตอบแทนบุคลากรที่มีพฤติกรรมเป็นแบบอย่างที่ดี 

3.  กลุ่มเป้าหมาย 
 พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว 

4. สถานที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  อ าเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี 

5. ระยะเวลาด าเนินการ 
 5 ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2566) 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 เสนอขออนุมัติด าเนินโครงการ 
 6.2 ผู้บริหารท้องถิ่นมอบงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้เกี่ยวข้องเพ่ือวางแผนและจัดเตรียมโครงการ 
 6.3 ด าเนินการตามโครงการให้เป็นไปตามก าหนดการกิจกรรม 
 
 
 
 



หน้าที่  50 
 

 กระบวนการขับเคลื่อน/รูปแบบกิจกรรม 
(1)  ก าหนดแนวนโยบายและหลักเกณฑ์การประเมินผลเชิงพฤติกรรมของบุคลากรที่ตอบสนองต่อวัฒนธรรม

องค์กร โดยใช้การประเมินผลแบบ 360 องศา (การประเมินแบบครบวงจรโดยอาศัยผู้เกี่ยวข้องรู้เห็นการ
ปฏิบัติงานของบุคคลตามต าแหน่ง เป้าหมาย เช่น ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน หัวหน้างาน 
ผู้บังคับบัญชาที่สูงกว่าหัวหน้างานโดยตรง อีก 1 ระดับ ร่วมกันให้ข้อมูล) 

7. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. หน่วยงานด าเนินการ 
หน่วยงานหลัก  ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว 

 หน่วยงานสนับสนุน  ทุกหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว 

9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ์
 บุคลากรในหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมให้สอดคล้องกับวัฒนธรรม
องค์กร และปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน้าที่  51 
กิจกรรมพัฒนาระบบการสรรหา คัดเลือกบุลากรให้เหมาะสมกับภารกิจและแนวโน้มยอมรับวัฒนธรรมองค์กร 
1. หลักการและเหตุผล 
 ระบบงานเป็นการออกแบบระบบการท างานของบุคลากรในองค์กร ทั้งที่เป็นทางการ  และไม่เป็นทางการ 
เพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุพันธกิจ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ และใช้ศักยภาพของบุคลากรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งนี้ ในการจัดระบบการท างานของบุคลากร อาจด าเนินการได้  โดยจัดระบบการท างาน
ตามโครงสร้างขององค์กร การท างานเป็นทีม การจัดหน่วยงานเฉพาะกิจองค์กรควรมีระบบการสรรหาบุคลากร
ที่ค านึงถึงคุณลักษณะและทักษะที่ จ าเป็นขององค์กร มีการรักษาบุคลากร รวมถึงการเตรียมบุคลากรส าหรับ
ต าแหน่งผู้บริหารหรือต าแหน่ง ที่มีความส าคัญต่อภารกิจหลักขององค์กร มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร ที่น าไปสู่ การให้รางวัล สิ่งจูงใจ การยกย่องชมเชย การสร้างความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน 
รวมทั้งการให้ข้อมูล ป้อนกลับให้แก่บุคลากรรายบุคคลเพ่ือน าไปปรับปรุงการท างานในการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานนอกจากจะต้องด าเนินการตามหลักเกณฑ์กลางที่ก าหนดแล้ว  ควรด าเนินการให้สอดคล้องกับ
ระบบงานขององค์กร โดยการประเมินผลงานให้พิจารณาจาก  ผลงาน 2 ส่วน คือ ผลงานที่ได้จากการ
ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ และผลงานที่ได้จากการ ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายซึ่งวิธีการ
ประเมินจัดให้มีคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองผลการประเมินเพ่ือให้เกิดมาตรฐานและความเป็นธรรม         
การจัดท าแผนพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 
เพ่ือให้วัฒนธรรมขององค์กรด ารงอยู่ต่อไป ผู้บริหารควรให้ความส าคัญและให้การสนับสนุนส่งเสริมระบบการ
สรรหาคัดเลือกบุคลากรพนักงานใหม่ที่มีแนวโน้มยอมรับวัฒนธรรมขององค์กรและยอมรับค่านิยมตลอดจน
บรรทัดฐานการท างานชองหน่วยงาน เพ่ือเป็นการสนับสนุนให้องค์กรสามารถปรับตัวตอบสนองต่อการพัฒนา
องค์กรของหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัวจึงได้ก าหนดพัฒนาระบบการสรรหา คัดเลือกบุคลากรโดย
วิเคราะห์ความเห็น หรือความรู้สึกอย่างไร และมีการแสดงพฤติกรรมอย่างไรในแต่ละประเด็นค าถาม           
ก่อนที่บุคคลจะได้เป็นพนักงานของหน่วยงานอย่างเต็มตัว  

2. วัตถุประสงค์  
 2.1 เพ่ือที่จะให้ได้บุคลากรพนักงานใหม่ท่ีมีแนวโน้มจะยอมรับวัฒนธรรมองค์กร 
 2.2 เพ่ือเสริมสร้างระบบการสรรหา การคัดเลือก และการประเมินผล ช่วยให้การบริหารงานบุคคลมีความ 
สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
 2.3 เพ่ือให้การคาดเดาบทบาทหน้าที่ของบุคลากรพนักงานใหม่ใกล้เคียงกับพฤติกรรมที่พึงประสงค์และ
ปฏิบัติตนถูกต้องตามค่านิยม ละธรรมเนียมปฏิบัติของหน่วยงาน 

3.  กลุ่มเป้าหมาย 
 พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว 

4. สถานที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  อ าเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี 

5. ระยะเวลาด าเนินการ 
 5 ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2566) 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 เสนอขออนุมัติด าเนินกิจกรรม 
 6.2 ผู้บริหารท้องถิ่นมอบงานให้กับผู้รับผิดชอบกิจกรรม และผู้เกี่ยวข้องเพ่ือวางแผนและจัดเตรียมโครงการ 
 6.3 ด าเนินการตามโครงการให้เป็นไปตามก าหนดการกิจกรรม 
 

 



หน้าที่  52 
 

 กระบวนการขับเคลื่อนรูปแบบกิจกรรม 
(1) กระบวนการสรรหา การคัดเลือก และการประเมิน 

7. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. หน่วยงานด าเนินการ 
หน่วยงานหลัก  ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว 

 หน่วยงานสนับสนุน  ทุกหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว 
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 พนักงานใหม่ยอมรับบทบาทหน้าที่ใหม่ที่ได้รับมอบหมายและยอมรับค่านิยมตลอดจนบรรทัดฐาน           
การท างานของหน่วยงานตามแผนพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน้าที่  53 
โครงการบริหารทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 
1. หลักการและเหตุผล 
 เพ่ือให้เกิดการบริหารทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัวจึงได้ ก าหนดให้จัดท า
แผนพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร จ านวน 1 เล่ม โดยพิจารณาประเด็นการบริหารทรัพยากรให้บุคลากร มีอุปกรณ์และ
วัสดุเพียงพอต่อการท างานให้ส าเร็จ โดยองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัวเห็นควรจัดท าแผนระยะสั้น และระยะยาว  
ดังนี้ 
 แผนระยะสั้น  มีกรอบแนวทางในการด าเนินการ (เป็นอย่างน้อย) ดังนี้ 
(1) ซักซ้อมความเข้าใจกับบุคลากรที่ดูแลวัสดุอุปกรณ์ให้ปฏิบัติงานอย่างถูกต้องตามระเบียบการเบิกจ่ายฯ 
(2) ก าหนดปริมาณคงเหลือต่ าสุดของอุปกรณ์และวัสดุเพ่ือเป็นสัญญาณว่าต้องเบิกอุปกรณ์และวัสดุเข้าคลังหน่วยงาน 
(3) ให้ความส าคัญกับการเบิกอุปกรณ์และวัสดุให้เพียงพอต่อการท างานตลอดปีงบประมาณมีหนังสือแจ้งให้หน่วยงาน
ต่างๆทราบและด าเนินการ 
 แผนระยะยาว  ด าเนินการพัฒนาระบบบริหารจัดการวัสดุอุปกรณ์ขององค์การบริหารส่วนต าบล โดยน า
แผนระยะสั้นมาปรับใช้กับสภาพแวดล้อมของหน่วยงาน โดยใช้แนวทางที่สามารถจะปฏิบัติได้ และเป็นไปตาม
วัฒนธรรมขององค์กรที่เคยปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องและไม่เกิดปัญหาในการปฏิบัติงานจัดท าเป็นโครงการบริหาร
ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีขั้นตอนการด าเนินการตามรายละเอียดโครงการและเมื่อโครงการสิ้นสุดลง
หน่วยงานจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัวต้องการ คือบุคลากรมีอุปกรณ์และวัสดุ
เพียงพอต่อการท างานให้ส าเร็จ 

2. วัตถุประสงค์  
 2.1 เพ่ือวางแผนด าเนินการจัดหาอุปกรณ์และวัสดุให้เพียงพอ 
 2.2 เพ่ือความรวดเร็ว สะดวก และเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

3.  กลุ่มเป้าหมาย 
 เจ้าหน้าที่ฝ่ายงานพัสดุ และพนักงานฝ่ายงานต่าง  ๆในหน่วยงานสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว 

4. สถานที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  อ าเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี 

5. ระยะเวลาด าเนินการ 
 5 ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2566) 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 เสนอขออนุมัติด าเนินโครงการ 
 6.2 ผู้บริหารท้องถิ่นประชุมเจ้าหน้าที่ฝ่ายงานพัสดุ เพ่ือซักซ้อมความเข้าใจระเบียบแนวทางปฏิบัติที่
เกี่ยวกับการเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ 
 6.3 แจกแบบสอบถามไปตามฝ่ายงานต่างๆในหน่วยงานองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว เพ่ือแจ้งความ
ต้องการใช้วัสดุและอุปกรณ์เข้ามาท่ีฝ่ายงานพัสดุ 
 6.4 ตั้งคณะท างานขึ้นมาเพ่ือกลั่นกรองการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามแบบสอบถามความต้องการ 
 6.5 น าผลการกลั่นกรองน าเรียนผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือทราบและพิจารณาอนุมัติ 
 6.6 ด าเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ปีละ 2 ครั้ง (ประมาณ 6 เดือน/ครั้ง) 
 6.7 จัดสรรวัสดุอุปกรณ์เฉลี่ยให้ตามจ านวนเจ้าหน้าที่  และตามความต้องการใช้งานของฝ่ายต่างๆ          
ตามท่ีแจ้งความต้องการมา 
 6.8 ประเมินผลตามแบบสอบถามว่าพอใช้หรือไม่ รวมถึงให้แจ้งปัญหาในการใช้วัสดุสิ้นปี 
 6.9 ปรับปรุงแบบการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในครั้งต่อไปตามผลการประเมินในแบบสอบถาม 



หน้าที่  54 
7. งบประมาณด าเนินการ 
 ไมใ่ช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองคลังองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว 

9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ได้สร้างรูปแบบการให้บริการที่ดีในเรื่องการจัดหาวัสดุอุปกรณข์องส านักงาน ให้พอใช้และตรงตามความ
ต้องการของผู้ใช้งาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน้าที่  55 
กิจกรรมวิถีแสดงออก กิริยา วาจา การแต่งกาย และการวางตนท่ีเหมาะที่ควรปฏิบัติ 
1. หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันด้วยพิษของโลกาภิวัฒน์และโลกของการแข่งขันและการท างานให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม 
ที่แย่งเวลาในการที่จะปลูกฝังสิ่งดีงามเหล่านี้ไป เกิดการหลงลืมค าว่า “มารยาท”และได้เกิดการท าสิ่งต่างๆที่ยึด
ตนเองเป็นหลัก โดยไม่ได้ค านึงถึงคนในสังคมรอบข้างว่าเขาจะรู้สึกอย่างไรกับสิ่งที่ตนเองกระท ากล่าวง่ายๆ 
ว่า “ไม่เอาใจเขามาใส่ใจเรา เพราะไม่ใช่เรื่องของเรา เรื่องของเรา คือ เราต้องสบาย ต้องได้ ไม่ต้องเสีย หรือ
ต้องส าเร็จ” จึงท าให้สังคมเกิดความสับสนว่า สิ่งใดควรท าและสิ่งใดไม่ควรท า สิ่งใดเหมาะสมหรือไม่เหมาะสม 
สิ่งใดถูกกาลเทศะ หรือไม่ถูกกาลเทศะ บุคคลที่มีกิริยามารยาทดีจะมีโอกาสได้รับความนิยมชมชอบและชื่นชม
จากบุคคลรอบข้าง ไม่มีกิริยาที่แสดงท่าทีข่มคนอ่ืน เพ่ือให้เขาดูด้อยกว่าตนเอง ซึ่งดูเหมือนจะดีที่สร้าง
สถานการณ์ที่เหนือกว่าบุคคลอ่ืน แต่สิ่งที่ท าไปนั้น กลับติดลบ เพราะสิ่งที่ท าไปไม่ได้ใจคนที่เห็นหรือคนที่ถูกกระท า 
และบางครั้งกลับกลายเป็นการเอาคืน จึงท าให้บรรยากาศดี ๆ ที่จะท าให้การอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขหายไป 
และถ้าเป็นหน่วยงานที่ต้องท างานร่วมกันด้วยแล้ว ความร่วมมือในการท างานจะหายไป ผลงานที่ได้อาจไม่
ประสบความส าเร็จอย่างที่ควรจะเป็น บางครั้งดูเหมือนประสบความส าเร็จดี แต่ถ้ามองลึกลงไปในรายละเอียด
แล้วจริง ๆ อาจไม่ได้ประสบความส าเร็จจริง ๆ ก็ได้ การที่จะท าให้ หน่วยงาน และสังคมน่าอยู่นั้น สิ่งที่ต้อง
ปลูกฝังและฝึกฝนมาตั้งแต่แรกเกิด คือ มารยาท เพราะมารยาทแสดงออกมาที่กิริยา วาจา ท่าทางและการ
พูดจาอาศัยการบอกอย่างเดียวไม่ได้ ต้องฝึกเองจนเกิดขึ้นเป็นอัตโนมัติ คนดี มารยาทดีเท่ากันแต่อาจไม่
เหมือนกัน เพราะคนมีบุคลิกภาพต่างกัน การแสดงออกย่อมต่างกัน ต้องแสดงออกมาแล้วเป็นผลดีแก่ตัวเพราะท า
ให้ผู้อ่ืนพอใจด้วยรู้สึกว่าได้รับเกียรติ เมื่อให้เกียรติแก่ผู้อ่ืน ตนเองก็จะเป็นผู้มีเกียรติด้วยผู้มาติดต่อราชการ
ประทับใจ ค าที่ไม่ควรพูดในการท างาน ไม่รู้ ไม่ว่าง ไม่ใช้หน้าที่  ดังนั้น กิจกรรมวิถีแสดงออกมารยาท กิริยา วาจา 
การแต่งกาย และการวางตนท่ีเหมาะท่ีควรพึงปฏิบัติ จึงเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ผู้บริหารท้องถิ่นองค์การบริหารส่วน
ต าบลคูบัวให้ความส าคัญสอดส่องก าชับ และเน้นย้ ากับบุคลากรพนักงานในองค์กรทุกคนต้องแสดงออก
มารยาททีด่ีงาม และการวางตนทีเ่หมาะสม ท าให้เปน็อัตลักษณข์ององค์กรเป็นที่ประจักษ์ของคนทั่วไป 

2. วัตถุประสงค์  
 2.1  เพ่ือให้บุคลากรปฏิบัติแสดงออกทางกิริยา การไหว้ถูกวิธี สวยงาม มีรอยยิ้ม วาจาสุภาพอ่อนน้อมถูกต้อง 
เหมาะสม 
 2.2  เพ่ือให้บุคลากรปฏิบัติแสดงออกทางการแต่งกายตามข้อบังคับ ระเบียบ เหมาะสม ท าให้เกิดภาพลักษณ์ท่ีดี 
และเป็นอัตลักษณ์เดียวกัน 
 2.3  เพ่ือให้บุคลากรปฏิบัติประพฤติตนมารยาททางสังคมได้ถูกต้องเหมาะสม ตามกาลเทศะและตามโอกาส         
ท าให้ซึมซับพบเห็นเป็นที่ประจักษ์  
 2.4  เพ่ือปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้บุคลากรในองค์กรมีวินัย มีค่านิยมที่ดีงาม เพ่ือเป็นการสืบทอด
วัฒนธรรมให้เป็นเอกลักษณ์ขององค์กรต่อไป 

3.  กลุ่มเป้าหมาย 
 พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง  และพนักงานจ้างเหมา องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว 

4. สถานที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  อ าเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี 

5. ระยะเวลาด าเนินการ 
 5 ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2566) 
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6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 เสนอขออนุมัติด าเนินกิจกรรม 
 6.2 ผู้บริหารท้องถิ่นมอบงานให้กับผู้รับผิดชอบกิจกรรม และผู้เกี่ยวข้องเพ่ือวางแผนและจัดเตรียมโครงการ 
 6.3 ด าเนินการตามโครงการให้เป็นไปตามก าหนดการกิจกรรม 
กระบวนการขับเคลื่อน/รูปแบบกิจกรรม 
(1)  การแสดงอออกมารยาททางสังคม ได้แก่ การไหว้ถูกวิธี สวยงาม ตามแบบอย่างวัฒนธรรมไทย 

มีรอยยิ้ม ให้ผู้พบเห็นชื่นชม 
(2)  การแสดงออกทางวาจา การมีสัมมาคาราวะ การทักทายเมื่อพบกันด้วยวาจาที่สุภาพ 
(3)  การแสดงออก การแต่งกาย ได้อย่างถูกต้อง ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของ องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว 

 7. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. หน่วยงานด าเนินการ 
หน่วยงานหลัก  ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว 

 หนว่ยงานสนับสนุน  ทุกหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว 

9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ์
 บุคลากรในหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กร 
เกิดจิตส านึกสร้างค่านิยมที่ดี ภาพลักษณอ์งค์กรโดดเด่น ปรากฏต่อสายตาแก่บุคคลทั่วไป ก้าวไปสู่สังคมและวัฒนธรรม
อันดีงาม 
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โครงการเปลี่ยนวิธีคิด ชีวิตมีสุข 
1. หลักการและเหตุผล 
 ประเทศไทยเดินหน้าปฏิรูปประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ 20ปี และการก้าวสู่ประเทศไทย 4.0 เรื่องการ
แก้ไขปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นเกี่ยวกับการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ของส านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) พบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการ
ร้องเรียนมากที่สุด โดยเรื่องท่ีมีการร้องเรียนมากที่สุด  คือปัญหาการทุจริตการจัดซื้อจัดจ้าง รองลงมา เรื่องการ
ใช้ต าแหน่งหาประโยชน์  เช่น การสอบเลื่อนต าแหน่ง การเลื่อนขั้นเงินเดือน การเผยแพร่ข้อมูลเพ่ือสร้างความ
เข้าใจ ระหว่างส านักการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และ อปท.  สตง.มีการให้ข้อมูลชัดเจนถึงบทบาทหน้าที่ท า
ความเข้าใจปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตในอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล เกิดจากองค์การบริหารส่วน
ต าบลขาดการน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้อย่างจริงจัง และมีการกระท าละเมิดข้อบังคับของกฎหมาย จึงท าให้
ภาพลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นภาพลักษณ์ของผลประโยชน์การทุจริต และการขาดความซื่อตรง
ในการปฏิบัติตนและการปฏิบัติงาน ดังนั้น ยุทธศาสตร์ส าคัญของชาติ ด้านการปฏิรูปการปราบปรามทุจริต
คอร์รัปชั่นผู้น าไทยต้องประกาศและท าเป็นตัวอย่าง องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว ได้ตระหนักเห็นว่า การที่จะ
ท าให้องค์กรมีภาพลักษณ์ที่ดีต่อประชาชนและสังคม ควรเริ่มจากบุคลากรภายในองค์กร โดยเฉพาะพนักงาน
ส่วนต าบลผู้ที่เป็นฝ่ายปฏิบัติและขับเคลื่อนนโยบายของฝ่ายบริหารให้ไปสู่เป้าหมาย ควรมีจิตส านึกด้าน
จริยธรรมในการปฏิบัติงานเพ่ือแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่และให้บริการแก่ประชาชน ดังนั้นถ้าเติมคุณธรรมจริยธรรม
ลงไปในการปฏิบัติงานในหน้าที่ของพนักงานส่วนต าบลได้จะท าให้ภาพลักษณ์ขององค์กรดีขึ้น  ทั้งยังมีการ
พัฒนาเป็นวัฒนธรรมองค์กร เป็นองค์กรแห่งคุณธรรม มีความซื่อตรง และปลอดจากการทุจริต องค์การบริหาร
ส่วนต าบลคูบัว จึงได้จัดท าโครงการเปลี่ยนความคิดชีวิตมีสุขขึ้น เพ่ือปลูกจิตส านึกด้านจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงานให้เกิดขึ้นกับพนักงานในองค์กร และท าให้มีความสุขในการท างานและการใช้ชีวิตไปด้วยพร้อมกัน 
โดยการสนับสนุนการด าเนินโครงการจากหน่วยงานภาคีเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 

2. วัตถุประสงค์  
  2.1 เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ใหม่ของการท างานของพนักงานในองค์กร โดยปลูกและปลุกให้มีจิตส านึกด้าน 

จริยธรรมในการปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่และให้บริการแก่ประชาชน โดยเติมคุณธรรมจริยธรรม 
ลงไปในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
 2.2 เพ่ือสร้างนวัตกรรมในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และมีโอกาสพัฒนาให้เป็นวัฒนธรรม
องค์กรในอนาคต 
 2.3 เพ่ือสร้างทีมงานในการปฏิบัติงานโดยเน้นการท างานเป็นทีม และสร้างความสุขในการท างานและ 

การใช้ชีวิตร่วมกันในองค์กร 

3. กลุ่มเป้าหมาย 
  คณะผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง และพนักงานจ้างเหมา 
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  

4. สถานที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  อ าเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี 

5. ระยะเวลาด าเนินการ 
 5 ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2566) 
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6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 เสนอขออนุมัติด าเนินโครงการ 
 6.2 ผู้บริหารท้องถิ่นมอบงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้เกี่ยวข้องเพ่ือวางแผนและจัดเตรียม
โครงการ 
 6.3 ด าเนินการตามโครงการให้เป็นไปตามก าหนดการ 
กระบวนการขับเคลื่อน 
(1) ประชุมใหญ่ ครั้งที่ 1 เพื่อซักซ้อมความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับการด าเนินกิจกรรมประชุมสรุปผลการประชุม 
ครั้งที่ 1 
(2) อบรม จัดค่ายเพ่ือค้นหาแนวทางในการปฏิบัติงานและสร้างการท างานเป็น ONE TEAM ONE IDENTITY 
(3) ประชุมย่อย (Workshop) เพ่ือติดตามการด าเนินงานและซักซื้อแนวทางการด าเนินกิจกรรม 
(4)  ประชุมใหญ่ ครั้งที่ 2 เพื่อติดตามผลการด าเนินกิจกรรม ประชุมสรุปผลการด าเนินกิจกรรมและ                
หาแนวทางในการด าเนินกิจกรรมในปีถัดไป 

7. งบประมาณด าเนินการ 
 ไมใ่ช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักงานปลัดองคก์ารบริหารส่วนต าบลคูบัว 

9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 (1) ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และบุคลากรประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว 
มีการน าหลักคุณธรรมจริยธรรมมาใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ของตนจนสามารถก่อให้เกิดกระบวนการ 
เปลี่ยนความคิด ท าเป็นทีม ท าเพ่ือองค์กร และท าเพ่ือประชาชน 
 (2) การบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
เป็นองค์กรแห่งคุณธรรมโปร่งใสและซื่อตรง มีวัฒนธรรมองค์กรที่ดีในอนาคต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดโครงการ 
(4)  ด้านการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในองค์กร 
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กิจกรรมปรับปรุงดูแลอาคารสถานที่ใน อบต. และปรับแต่งพื้นท่ีให้มีประโยชน์ใช้สอยที่มีประสิทธิภาพ  
มีความสะอาด สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย 
1. หลักการและเหตุผล 
 สถานที่ท างานและสถานที่ให้บริการจัดเป็นสภาพแวดล้อมส่วนหนึ่งที่ส าคัญต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร
และการมาขอรับบริการของผู้รับบริการ การปฏิบัติงานภายใต้สภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมในระยะเวลานาน 
อาจส่งผลให้ประสิทธิภาพการท างานลดลง ขาดความริเริ่มสร้างสรรค์ ดังนั้นการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีเกิดจาก
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องหลายประการ เช่น พ้ืนที่ อุปกรณ์อ านวยความสะดวก งบประมาณ เป็นต้น แต่การบริหาร
จัดการสถานที่ภายในหน่วยงานให้มีพ้ืนที่ส าหรับประโยชน์ใช้สอย มีพ้ืนที่ส าหรับพักผ่อนเพ่ือสามารถ
ปรับเปลี่ยนอิริยาบถในการท างาน ถือเป็นปัจจัยพื้นฐานเบื้องต้นในการสร้างสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี
ในการท างาน และภาพลักษณ์ที่ดีในการให้บริการ องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว จึงมีการจัดกิจกรรมปรับปรุง
ดูแลอาคารสถานที่ ในองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือตกแต่งและจัดสถานที่ให้มีความสะอาด สวยงาม          
เป็นระเบียบเรียบร้อย 

2. วัตถุประสงค์  
 เพ่ือเสริมสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่ดีในการปฏิบัติงานและการให้บริการให้กับบุคลลากรในสังกัด
องค์การบริหารส่วนต าบล และผู้มาติดต่อราชการ  

3.  กลุ่มเป้าหมาย 
  คณะผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง พนักงานจ้างเหมา ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลคูบัว และสมาชิกสภาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  
4. สถานที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  อ าเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี 

5. ระยะเวลาด าเนินการ 
 5 ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2566) 
6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 เสนอขออนุมัติด าเนินการ 
 6.2 ผู้บริหารท้องถิ่นมอบงานกิจกรรมให้กับหัวหน้าหน่วยงานเพ่ือวางแผนจัดเตรียมกิจกรรม 
 6.3 ด าเนินการตามกิจกรรม 
 6.4 รายงานผลการด าเนินการให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ  

7. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ทุกหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว 

9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 เกิดความริเริ่มสร้างสรรค์ในการปฏิบัติงานช่วยเพ่ิมการใช้ประโยชน์จากพ้ืนทีท่ีมี่อยู่อย่างจ ากัด 
 ท าให้มีสถานที่ สะอาด สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย 
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กิจกรรมขอความร่วมมือหน่วยงานในสังกัดในการจัดที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน 
1. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้มีนโยบายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินงานส่งเสริม
วัฒนธรรมเพื่อสร้างส่งคมแห่งการเรียนรู้ โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาจากสถานที่ท่ีมีอยู่แล้ว เช่น 
ที่ท าการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ผ่านหนังสือประจ าหมู่บ้านที่ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยทีถ่่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือสถานที่ที่อยู่ในชุมชน และปรับปรุงพัฒนา
ให้มีความเหมาะสมตามแนวทางประชารัฐ โดยใช้งบประมาณให้น้อยที่สุด รวมทั้งดูแลให้มีความสะอาด สะดวก 
พร้อมให้บริการประชาชน ทั้งนี้ ให้จัดท าป้าย “ที่อ่านหนังสือท้องถิ่นรักการอ่าน ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เป็นศูนย์แห่งการเรียนรู้ต้นแบบ ต่อเนื่อง และเกิดเป็นรูปธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว                 
จึงเห็นเป็นโอกาสอันดีที่จะร่วมส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านขึ้นในท้องถิ่น โดยเริ่มต้นภายในที่ท าการองค์การ
บริหารส่วนต าบลคูบัวก าหนดให้มีมุมอ่านหนังสือโดยพิจารณาจัดหาหนังสือให้เหมาะสมกั บการอ่าน          
ด้วยการจัดกิจกรรม ส่งเสริมการอ่านหนังสือท้องถิ่นให้บริการแกบุ่คลากรในองค์กรและประชาชนที่มาติดต่อในราชการ 

2. วัตถุประสงค์  
 2.1 เพ่ือส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านขึ้นภายในที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว 
 2.2 เพ่ือให้บุคลากรในองค์กรรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 

3.  กลุ่มเป้าหมาย 
 จัดสรร/ตกแต่งสถานที่ท างาน เพ่ือให้พ้ืนที่มีประโยชน์ใช้สอยที่มีประสิทธิภาพ มีความสะอาด สวยงาม         
เป็นระเบียบเรียบร้อย 

4. สถานที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  อ าเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี 

5. ระยะเวลาด าเนินการ 
 5 ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2566) 
6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 เสนอขออนุมัติด าเนินการ 
 6.2 ผู้บริหารท้องถิ่นมอบงานกิจกรรมให้กับหัวหน้าหน่วยงานเพื่อวางแผนจัดเตรียมกิจกรรม 
 6.3 ด าเนินการตามกิจกรรม 
 6.4 รายงานผลการด าเนินการให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ  

7. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. หน่วยงานด าเนินการ 
หน่วยงานหลัก  กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม  

 หน่วยงานสนับสนุน  ทุกหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว 

9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ผู้สนใจสามารถอ่านหนังสือได้ที่มุมอ่านหนังสือที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว และมีผลการด าเนิน
กิจกรรมหนังสือประจ าถิ่นส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมการส่งเสริมความรู้ เพ่ิมพูนปัญญา ขึ้นในสังคม 
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โครงการความคิดสร้างสรรค์ในการปรับปรุงและลดขั้นตอนการด าเนินงาน 
1. หลักการและเหตุผล 
 จากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทยซึ่งเป็นกรอบทิศทางและแนวทางในการด าเนินการผลักดัน
ให้ส่วนราชการมีความก้าวหน้าและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยการพัฒนาองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย 
ซึ่งการพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งต้องปรับปรุงระบบการ
ท างานให้มีความทันสมัย และขจัดความไม่คล่องตัวในการบริหารจัดการเพื่อสร้างเสริมความมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลขององค์กร ประกอบกับการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรในด้านสร้างสรรค์ ซึ่งจะต้องกระตุ้นให้
บุคลากรแสดงความคิดเห็นหรือแนวคิดใหม่ๆในการพัฒนาการท างานและการให้บริการ ดังนั้นองค์การบริหาร
ส่วนต าบลคูบัว จึงจัดท าโครงการประกวดแนวคิดในการพัฒนากระบวนการท างานขึ้น โดยใช้หลักการลด
ขั้นตอนในการท างานให้มีความคล่องตัวมากขึ้น การประหยัดทรัพยากรทางการบริหาร รวมทั้งเป็นการสร้าง
บรรยากาศการท างานเป็นทีมที่ดี เนื่องจากผู้ปฏิบัติงานจะร่วมมือในการพัฒนาวิธีการท างาน ปรับปรุงหรือ
เปลี่ยนแปลงวิธีการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับความต้องการและสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป 

2. วัตถุประสงค์  
 2.1 เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรทุกระดับมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในการปรับปรุงกระบวนการท างาน 
 2.2 เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการสร้างนวัตกรรมในการท างานที่น าไปสู่การพัฒนาปรับปรุงกระบวนงาน 

3.  กลุ่มเป้าหมาย 
  พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง  และพนักงานจ้างเหมาองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  

4. สถานที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  อ าเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี 

5. ระยะเวลาด าเนินการ 
 5 ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2566) 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 เสนอขออนุมัติด าเนินการ 
 6.2 ผู้บริหารท้องถิ่นมอบงานกิจกรรมให้กับหัวหน้าหน่วยงานเพื่อวางแผนจัดเตรียมกิจกรรม 
 6.3 ด าเนินการตามกิจกรรม 

 กระบวนการขับเคลื่อน/รูปแบบกิจกรรม 
(1)  ผลผลิตพัฒนาระบบการท างาน แสดงผังขั้นตอนกระบวนงาน และระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 

ที่ปรับปรุใหม ่เผยแพร่กระบวนการท างานของหน่วยงาน 

7. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ทุกหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว 

9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ทุกหน่วยงานเกิดความริเริ่มสร้างสรรค์มีความกระตือรือร้นในการพัฒนาปรับปรุงการท างาน รวมทั้งเกิด
นวัตกรรมในการปรับปรุงกระบวนการท างานให้มีประสิทธิภาพ มีแผนผังพ้ืนฐานแสดงการปฏิบัติ ราชการของ
กิจกรรม/กระบวนการต่าง ๆ ของหน่วยงาน 
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3.6  แบบฟอร์มรายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร 
ของ  องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  อ าเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี 
หน่วยงาน ....................................... ..................    รอบ 6 เดือน         รอบ 12 เดือน  
 

กิจกรรม/โครงการ 
ตามแผนพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร 

รายละเอียดผลการด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ 

(1) 
 

 
 
 

  

(2) 
 
 
 
 

  

(3) 
 
 
 
 

  

(4) 
 
 
 
 

  

(5) 
 
 
 
 

  

(6) 
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