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ค าน า 
การเสริมสร้างวัฒนธรรม 

  การเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์  ต้องเริ่มที่ “คน” เป็นหลัก  
โดยต้องปลูกฝังค่านิยมหรือทัศนคติการท างานอย่างซื่อสัตย์สุจริต  ถ้าเจ้าหน้าที่มีการท างานอย่างตรงไปตรงมา  
มีธรรมาธิบาลย่อมที่จ าให้สังคมโดยรวมดีขึ้นตามไปด้วย  โดยทั่วไปจุดเริ่มต้นที่ส าคัญของการทุจริตส่วนใหญ่   
จะมาจากเรื่องของการให้สินน้ าใจและการกระท าที่มีผลประโยชน์ซับซ้อนเกือบทั้งสิ้น  การพูดถึงปัญหาการทุจริต  
ประเด็นแรกที่เราต้องรู้คือสถานการณ์การทุจริต  ซึ่งต้องท าความเข้าใจอย่างท่องแท้  เพ่ือที่จะท าให้การวิเคราะห์
ปัญหา  ก าหนดวิธีการแก้ไขและก าหนดผู้แก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิผล  โดยทั่วไป 

  สาเหตุของการทุจริต  มีอยู่  3  ประการ คือ 
1. กลไกภาครัฐไม่อยู่ในกรอบธรรมาภิบาล ไม่ได้ท าหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาและเจ้าหน้าที่ 

ของรัฐเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องการทุจริต  ส่งผลให้โครงการสร้างหลักของประเทศเกิดความอ่อนแอ  ประกอบกับระบบ
การเลือกตั้งไม่สามารถคัดกรองคนดีเข้าสู่สภาได้  ท าให้คนไม่ดีได้มีโอกาสปกครองบ้านเมือง 

2. เกิดการทุจริตในภาครัฐเป็นจ านวนมากในการค้าขายกับรัฐ  ถ้าไม่มีการจ่ายสินบนให้กับ 
เจ้าหน้าที่รัฐ  ก็ยากท่ีจะได้งานจากหน่วยงานรัฐ 

3. โครงการสร้างทางสังคมมีความอ่อนแอ  มีการมอมเมาประชาชนในรูปแบบต่าง ๆ เช่น   
การพนัน  ความเชื่อต่าง ๆ ที่ไม่เป็นไปตามหลักวิทยาศาสตร์ 
  การแก้ไขปัญหาการทุจริตต้องด าเนินการทั้ง  2  ส่วนไปพร้อม ๆ กัน  คือ  การปราบปราบ
และป้องกัน  โดยการปราบปรามเป็นหน้าที่ขององค์กรที่ท าหน้าที่นี้โดยตรง  เช่น  ป.ป.ช. , สตง. , ป.ป.ท.            
ส่วนการป้องกันเป็นหน้าที่ของทุกคนหรือของทุกส่วนราชการที่ต้องเป็นผู้ด าเนินการ  โดยผ่านการปลูกฝังคุณธรรม  
จริยธรรม  ส าหรับอุปสรรคส าคัญในการแก้ไขปัญหาการทุจริต  คือ  เรื่องของบุญคุณนิยม  พวกพ้องนิยม  
อ านาจนิยม  สุขนิยมและคนไม่ดีได้มีโอกาสปกครองบ้านเมือง 
  ส าหรับการแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างยั่งยืนนั้นทุกคนต้องไม่นิ่งเฉยกับการทุจริต  ต้องช่วยกัน
ต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ  ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  อย่างจริงจังและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคประชาชน
ในการต่อต้านการทุจริต  ซึ่งเป็นกลไกที่ส าคัญที่จะท าให้การต่อต้านการทุจริตได้ผลอย่างยั่งยืน 

  องค์ประกอบของวัฒนธรรมองค์กร 
1. คุณค่าภายในองค์กร 

วัฒนธรรมองค์กรที่ดีต้องเริ่มต้นจากรากฐานที่แข็งแกร่งเสมอ  ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือคุณค่า 
ขององค์กรนั้นเอง  องค์กรที่มีเป้าหมายวสิัยทัศน์  แนวคิดหรอืจุดประสงค์ท่ีชัดเจนเพ่ือการก าหนดคุณค่าด้านต่าง ๆ 
ให้กับองค์กรจะท าให้พนักงานหรือบุคลากรมี “เข็มทิศ” ในการด าเนินงาน ช่วยเพิ่มทั้งประสิทธิภาพการท างาน
และผลผลิตในองค์กรให้ดีขึ้น  นอกจากนี้ยังท าให้พนักงานมีแนวปฏิบัติและรู้สึกมีเป้าหมายร่วมกับองค์กรอีกด้วย 

2. การสร้างความมีส่วนร่วมให้พนักงาน 
นอกจากการมีเป้าหมายรว่มกับองค์กรแล้ว  การสร้างความผูกพันหรือความรู้สึกมีส่วนร่วม  

ให้กับพนักงานก็เป็นหนึ่งในองค์ประกอบที่ส าคัญของวัฒนธรรมองค์กร  ไม่ว่าจะเป็นการสร้างความรู้สึกผูกพัน
ระหว่างพนักงานด้วยกันเองหรือจะเป็นความผูกพันระหว่างพนักงานกับองค์กร  เช่น  การให้พนักงานได้รับรู้ประวัติ  
ความเป็นมา  ความส าเร็จ หรือความล้มเหลวในอดีตขององค์กร  การจัดปาร์ตี้ของพนักงาน  เป็นต้น 
  3.  การให้รางวัลและการชื่นชม 
        เมื่อมีพนักงานท างานได้ดหีรือมีผลงานโดดเด่น  การให้รางวัลและชื่นชมก็คือตัวช่วยกระตุ้นให้
พนักงานเกิดแรงบันดาลใจในการท างานได้เป็นอย่างด ี ท าให้พนักงานคนนั้นเกิดความรู้สึกมีสว่นรว่มและยังเปน็การ
กระตุ้นให้พนักงานคนอ่ืน ๆ กระตือรือร้นในการท างานอยู่เสมออีกด้วย 

/ความเอาใจใส.่.. 
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  4.  ความเอาใจใส่พนักงาน 
       ปัจจัยส าคัญที่สุดท าให้องค์กรขับเคลื่อนไปได้ก็คือ พนักงาน  ดังนั้นการเอาใจใส่พนักงาน      
ในเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ เช่น การจดจ าวันเกิดหรือวันส าคัญอ่ืน ๆ การร่วมงานบุญของครอบครัวพนักงาน  คือตัวช่วย  
ในการสร้างความรู้สึกดีให้กับพนักงานและอย่าลืมเรื่องของการแสดงความเอาใจใส่อย่างเท่าเทียมกันไม่ว่าพนักงาน    
จะอยู่ในต าแหน่งไหนหรืออยู่ส่วนราชการไหน 

5. ส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนา 
ทุกวันนี้นอกจากเรื่องเงินเดือนและสวัสดิการทั่วไป  พนักงานยุคใหม่ต่างมองหาสถานที่ท างาน 

ที่มอบโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนา ให้กับพวกเขาได้  เพราะคนเราต่างมองหาช่องทางในการเติบโตและการพัฒนา
ทักษะให้กับตัวเองอยู่เสมอ  องค์กรที่สนับสนุนการเรียนรู้และพัฒนา  ไม่ว่าจะเป็นการจัดอบรมหรือการส่งเสริม      
ให้พนักงานเรียนรู้ทักษะใหม่  จึงเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ดีและช่วยสร้างความรู้สึกมีส่วนร่วมให้พนักงานผูกพัน        
กับองค์กรมากขึ้น 

6. การสร้างความต่อเนื่อง 
การอบรมโครงการ หรือการบริหารจัดการเรื่องอะไรก็ตามควรมีความต่อเนื่อง  ทั้งนี้ก็เพ่ือ 

สร้างความเปลี่ยนแปลงให้ชัดเจน  สามารถประเมินผลได้และได้รับผลลัพธ์ที่คุ้มค่าตอบแทนกลับมาอย่างเป็นรปูธรรม  
เช่น  หากมีการจัดอบรมพัฒนาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์  องค์กรก็ควรจัดอบรมทุกปีและควรมีการติดตาม
หรือประเมินผลดว้ย 

7. สร้างความมีส่วนร่วมกับชุมชน 
องค์กรที่จะเติบโตอย่างมั่นคงได้ต้องมีความผูกพันกับชุมชนที่อยู่โดยรอบด้วย  อาจจะใช้ 

วิธีการท า CSR เพ่ือคืนก าไรให้สังคม  ไม่ว่าจะเป็นการจัดกิจกรรม  ให้ความรู้  การท าบุญ  บริจาค  ลงพ้ืนที่ชุมชน  
ไปจนถึงการท ากิจกรรมสาธารณประโยชน์อื่น ๆ การสร้างความมีส่วนรว่มกับชุมชนนอกจากจะให้เกิดภาพลักษณ์ท่ีดี
ขององค์กรแล้ว  ยังเป็นตัวช่วยให้พนักงานเกิดความรู้สึกภาคภูมิใจและเกิดความมีส่วนร่วมทั้งต่อองค์กรและชุมชน
อีกด้วย 

  วัฒนธรรมองค์กรในยุค 2021 
   องค์กรแต่ละยุคสมัยมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไม่หยุดนิ่ง  ในปี 2021  เองก็เช่นกัน  ซึ่งสิ่งส าคัญ
ส าหรับองค์กรยุคใหม่นั้นมีแนวโน้มที่วัฒนธรรมองค์กรจะมุ่งเน้นไปที่ตัวพนักงานมากกว่าเดิม  โดยเฉพาะการมอบ
โอกาสในการเรียนรู้ทักษะใหม่ ๆ ที่จ าเป็นในยุคดิจิทัล และยุคที่ AI ก าลังเข้ามามีบทบาทส าคัญรวมถึงการสร้าง
ความมีส่วนร่วมเพ่ือให้พนักงานผูกพันกับองค์กรมากกว่าเดิมและช่วยลดการเทิร์นโอเวอร์พนักงาน 
  วัฒนธรรมองค์กร  คือ  สิ่งที่เราคุ้ยเคยและรู้ดีว่าเป็นสิ่งส าคัญที่มีอยู่ในหน่วยงานหรือองค์กร
ทุกแห่ง  แต่ละแห่งก็มีวัฒนธรรมองค์กรของตัวเองแตกต่างกันออกไป  แต่ส าหรับองค์กรยุคใหม่หากต้องการ
เติบโตอย่างยั่งยืนและต้องการพนักงานที่มีความสามารถเพ่ือมาเติมเต็มองค์กรของตัวเอง 
  การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีและเหมาะสมกับเทรนด์ของโลกปัจจุบันก็คือ  สิ่งที่องค์กรต้อง
เปิดรับและปรับตัว  เพ่ือให้วัฒนธรรมองค์กรของเราสร้างความรู้สึกด้านบวกและก่อให้เกิดการพัฒนาในทุกภาค
ส่วนขององค์กรต่อไปในอนาคต 
 
 
 
 

/การด าเนินการ… 
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การด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเสรมิสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่

ของหน่วยงานมีทัศนคติ  ค่านิยม  ในการปฏบิัติงาน 
อย่างซื่อสัตย์และชัดเจน 

 
สร้างความมีส่วนร่วมกับชุมชน 

กิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาเนื่องวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพล 
อดุลยเดชมหาราช  บรมนาถบพิตร  วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ   
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การรณรงค์การเลือกตั้งท้องถิ่น  อย่างสุจริต  โปร่งใสและยุติธรรม 

กิจกรรมประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีต าบลชะอวด  
วันที่  26  มีนาคม  2564  ณ  เทศบาลต าบลชะอวด  อ าเภอชะอวด  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
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กิจกรรมจิตอาสาบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ "มีแล้วแบ่งปัน" มอบน้ าดื่ม ข้าวสาร เจลแอลกอฮอร์ หน้ากาก
อนามัย และสิ่งของให้กับศูนย์อ านวยการจิตอาสาพระราชทานอ าเภอชะอวด ซึ่งจะได้มอบให้กับประชาชน      
ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
 

 
 

 
 

 


