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ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี 

เรื่อง การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

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

  ด้วยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี  ได้จัดทำประกาศเรื ่อง การเสริมสร้าง

วัฒนธรรมองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ขึ้น  เพ่ือปลูกฝังจิตสำนึกการปฏิบัติงานของบุคลากร

ในองค์กร ให้เป็นมาตรฐานแนวทางปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน และปฏิบัติควบคู่กับกฎ ระเบียบ และข้อบังคับ

อื่น ๆ โดยมุ่งมั่นที่จะนำหน่วยงาน    ให้ดำเนินงานตามภารกิจด้วยความโปร่งใส  บริหารงานด้วยความ

ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม ปราศจากการทุจริต 

  ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี เป็นหน่วยงานทาง

การศึกษา ที่มีการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร  จึงกำหนดนโยบายหลัก มาตรการ แผนงานหรือ โครงการ/

กิจกรรม เพื่อยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ รวมทั้งเป็นค่านิยมร่วมขององค์กร โดยบุคลากรทุกคนพึงยึดถือเป็น

แนวปฏิบัติควบคู่กับกฎข้อบังคับอ่ืน ๆ อย่างท่ัวถึง 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

                                                 ประกาศ ณ วันที่ ๘  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๔   
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วัฒนธรรมองค์กร (Organization Culture) 

 วัฒนธรรมองค์กร (Organization Culture)  เป็นวิถีชีวิตที่คนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งยึดถือปฏิบัติ 

สืบต่อกันจนกลายเป็นนิสัยและความเคยชิน และกลายเป็นขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีประพฤติปฏิบัติ 

ความเชื่อ ค่านิยม รวมทั้งภาษาวัตถุสิ่งของต่าง ๆ  วัฒนธรรมทำให้คนรวมตัวกันเป็นสังคม มีการอยู่ร่วมกัน

อย่างมีระเบียบ ผลของวัฒนธรรมจะออกมาในรูปจริยธรรม ตลอดจนค่านิยมที่ใช้ในการตัดสินใจ หรือวินิจฉัย

สั่งการ จริยธรรมองค์กรถือเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้การดำเนินงานขององค์กรก้าวหน้า และส่งผลให้

องค์กรได้รับความเชื่อถือจากสังคม ดังนั้นองค์กรทุกแห่งจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องนำจริยธรรมมาใช้ในการ

บริหารและแก้ไขปัญหาองค์กรอย่างถูกวิธี เพื่อให้ได้รับความเชื่อถือ ภาพพจน์ที่ดี อันนำมาซึ่งชื ่อเสียง 

เกียรติยศและความก้าวหน้าในระยะยาวขององค์กร ในองค์กรทั้งหลายซึ่งเกิดจากการรวมกลุ่มของคนอย่างมี

ระเบียบนั้น ถ้าเรามองที่ปัจเจกบุคคล จะเห็นว่า บุคคลจะกระทำการไปสู่เป้าหมายใด ๆ ได้นั้น เขาจะต้อง

อาศัยศูนย์รวมของใจหรือจิตใจ เป็นตัวนำ ดังที่มักกล่าวกันว่า “สำเร็จด้วยใจ” เมื่อปัจเจกบุคคลมารวมกัน

ในองค์กรมีจิตใจแตกต่างกันไป สิ่งที่จะผูกความแตกต่างของจิตใจเหล่านี้ให้อยู่ด้วยกันได้ และทำงานไปใน

ทิศทางเดียวกันได้ หรือมีค่านิยมในเรื่องต่าง ๆ โดยเฉพาะค่านิยมที่เกี่ยวกับงานในหน่วยงานที่ตนเอง มีวิถีชีวิต

อยู่สอดคล้องกันได ้สิ่ง ๆ นั้นก็คือ “วัฒนธรรม” ในองค์กร เมื่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม มีผลกระทบต่อ

องค์กร โดยเฉพาะในด้านเทคโนโลยี ซึ่งสามารถทำให้งานง่ายขึ้นและทำให้การทำงานในยุคข้อมูลข่าวสารหรือ

ยุคดิจิทัล สามารถจัดขนาดองค์กรให้เล็กลง มีการกระจายอำนาจ ออกไปให้บริการอย่างกว้างขวาง เฉพาะ

พ้ืนที่ เฉพาะราย เฉพาะด้าน จนกลุ่มคนเหล่านี้มีเป้าหมายเฉพาะของกลุ่ม เช่น กลุ่มนิติกร กลุ่มบัญชี กลุ่ม

บริหารงานบุคคล และกลุ่มอื่น ๆ กลุ่มเหล่านี้อาจมีชื่อเป็น แผนก ฝ่าย กลุ่ม กอง อย่างไรก็ดีจะมีสายโยง

ใยคือ วัฒนธรรมในการทำงานเป็นศูนย์รวมของจิตใจจากองค์กรต่าง ๆ เพื่อให้องค์กรสามารถทำงานมุ่ง

ไปสู่ทิศทางเดียวกันได้  

วัฒนธรรมองค์กร คือ ค่านิยมสำคัญที่องค์กรยอมรับเป็นรูปแบบของการสร้างค่านิยมร่วม  

ความเชื่อ และความคาดหวังร่วม ที่จะกำหนดวิถีทางให้สมาชิกในองค์กรแสดงพฤติกรรมซึ่งจะนำไปสู่บรรทัดฐาน 

(Robbins1990 : 438)  

  ทำไมต้องสร้างวัฒนธรรมองค์กร เนื่องจากองค์กรต่างๆ มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการ

บริหารให้ทันสมัยทันต่อสภาวการณ์ของโลก ทำให้องค์กรต้องตื่นตัวและเตรียมพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลง 

ถ้าคนในองค์กรขาดคุณภาพ องค์กรก็ไม่สามารถที่จะอยู่ได้ ฉะนั้นวัฒนธรรมองค์กรจึงเปรียบเสมือนรากแก้ว

ขององค์กร ซึ่งจะเป็นตัวผลักดันและขับเคลื่อนให้องค์กรก้าวไปสู่ความสำเร็จตามวิสัยทัศน์ภารกิจและ      
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กลยุทธ์ที่กำหนดไว้ซึ่งคนในองค์กรต้องช่วยกันดูแลและเสริมสร้างให้วัฒนธรรมสอดคล้องกับทิศทางของ

องค์กร เพ่ือนำพาองค์กรไปสู่อนาคต  

ค่านิยม คือ การยอมรับนับถือและพร้อมที่จะปฏิบัติตามคุณค่าที่คนหรือกลุ่มคนมีอยู่ต่อ 

สิ่งต่าง ๆ อาจเป็นวัตถุ ความคิด อุดมคติ รวมทั้งการกระทำด้านเศรษฐกิจ สังคม จริยธรรมและสุนทรียภาพ 

ทั้งนี้โดยการประเมินค่าจากทัศนะต่าง ๆ โดยถี่ถ้วนและรอบคอบแล้ว (พนัส หันนาคินทร์)  

ทำไมจึงต้องเรียนรู้ค่านิยม เป็นประโยชน์ต่อบุคลากร  ดังนี้ 

1. บุคลากรสามารถปรับตัวให้เข้ากับองค์กรได้ง่ายขึ้น และสามารถใช้ชีวิตได้อย่างราบรื่น  

และมีความสุข เนื่องจากมีแบบแผนทั้งพฤติกรรมที่พึงประสงค์ ( DO) และพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ (DON’T) 

ที่ชัดเจน ทำให้ตัดสินใจได้ว่าสิ่งใดผิด สิ่งใดถูก ดีหรือไม่ดี มีคุณค่าหรือไม่มีคุณค่า ควรทำ หรือไม่ควรทำ  

2. บุคลากรเห็นทิศทาง เข้าใจแนวทางในการทำงานขององค์กรที่ชัดเจน ทำให้งานบรรลุผล 

สัมฤทธิ์และมุ่งสู่ความก้าวหน้า  

ประโยชน์ต่อองค์กรและหน่วยงาน  

1. เพ่ิมขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน และประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากร  

2. เสริมสร้างบรรยากาศการทำงานที่สอดประสานกัน  

3. เกิดแบบแผนและมาตรฐานชัดเจนในการผลักดันให้บุคลากรประพฤติตนเพ่ือให้บรรล 

เป้าหมายขององค์กร และบรรลุวิสัยทัศน์ ภารกิจและยุทธศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

วัฒนธรรมองค์กร (Organization Culture)  

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี ได้กำหนดค่านิยมในการปฏิบัติงานของบุคลากรใน 

สำนักงาน โดยกำหนดค่านิยมไว้ว่า “คุณภาพนำ คุณธรรมถูกต้อง สอดคล้องจรรยาบรรณ สมัพันธ์สามัคคี ทำดี

เพ่ือบ้านเมือง” โดยค่านิยมและวัฒนธรรมเป็นปรัชญาขององค์กรเป็นแนวปฏิบัติขององค์กรที่บุคลากรใน

องค์กรใช้เป็นมาตรฐาน ในการประเมินค่าสิ่งต่าง ๆ ว่าควรปฏิบัติหรือไม่ควรปฏิบัติ ซึ่งจะเป็นกรอบให้แก่

องค์กรที่จะปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้องและในทิศทางที่ถูกต้องอยู่ตลอดเวลาโดยบุคลากรทุกคนจะต้องรับรู้และ

ร่วมแรงร่วมใจปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ซึ่งจะนำไปสู่การมีพฤติกรรมที่

สอดคล้อง กับค่านิยมที่กำหนด อันถือเป็นแกนของ “วัฒนธรรมองค์กร” 
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แนวทางการเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรม 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี  ได้กำหนดค่านิยมในการปฏิบัติงานของบุคลากรใน 

องค์กร ไว้ว่า “คุณภาพนำ คุณธรรมถูกต้อง สอดคล้องจรรยาบรรณ สัมพันธ์สามัคคี ทำดีเพ่ือบ้านเมือง” 

โดยค่านิยมและวัฒนธรรมเป็นปรัชญาขององค์กร เป็นแนวปฏิบัติขององค์กรที่บุคลากรในองค์กรใช้เป็นมาตรฐาน

ในการประเมินค่า   สิ่งต่างๆ ว่าควรปฏิบัติหรือไม่ควรปฏิบัติ ซึ่งจะเป็นกรอบให้แก่องค์กรที่จะปฏิบัติในสิ่งที่

ถูกต้องและในทิศทางที่ถูกต้องอยู่ตลอดเวลา โดยบุคลากรทุกคนจะต้องรับรู้และร่วมแรงร่วมใจปฏิบัติให้

เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ซึ่งจะนำไปสู่การมีพฤติกรรมที่สอดคล้องกับค่านิยม  

ที่กำหนด อันถือเป็นแกนของ “วัฒนธรรมองค์กร”ดังนี้  

ขั้นตอนที่ 1 วัฒนธรรมองค์กร  

กำหนดค่านิยมจากปัจจัยแห่งความสำเร็จ เมื่อพิจารณาวิสัยทัศน์ พันธกิจและ 

ยุทธศาสตร์องค์กรสามารถกำหนดค่านิยมและวัฒนธรรมได้ตามยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา พ.ศ. 2564 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี 

ขั้นตอนที่ 2 ค่านิยม ความเชื่อ  

สื่อสารค่านิยมวัฒนธรรมองค์กรให้กลายเป็นพฤติกรรม การสื่อสารค่านิยมและวัฒนธรรม        

ให้กลายเป็นพฤติกรรมนั้น องค์กรจำเป็นต้องกำหนดพฤติกรรมของบุคลากรที่องค์กรมุ่งหวังให้เหมาะสม 

และชัดเจนตามค่านิยมแล้ว จึงทำการสื่อสารให้บุคลากรในองค์กรรับรู้ผ่านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์      

แนวทางการพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร พร้อมทั้งทำการรณรงค์ค่านิยมและวัฒนธรรม และการติดตามประเมินผล

การรับรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กรต่อเนื่อง รวมทั้งต้องอาศัยการเป็นแบบอย่างที่ดีจากผู้บังคับบัญชา 

ขั้นตอนที่ 3 ความรู้ความสามารถในการทำงาน  

เสริมแรงพฤติกรรมตามค่านิยมและวัฒนธรรม ในการปลูกฝังพฤติกรรมตามค่านิยม 

จะต้องมีการติดตามและประเมินผลพฤติกรรมดีเด่น เพ่ือยกย่องชมเชยข้าราชการที่มีพฤติกรรมดีเด่น และ

มีแนวทางการชื่นชมในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้เกิดพฤติกรรมตัวอย่างในองค์กร  

ขั้นตอนที่ 4 พฤติกรรมแสดงออก  

สร้างหลักประกันให้เกิดความต่อเนื่อง การสร้างความต่อเนื่องหรือการสืบสานวัฒนธรรม 

องค์กร เป็นกระบวนการที่สำคัญเพ่ือให้เป็นวัฒนธรรมขั้นมาโดยมีวิธีการ ดังนี้  

4.1 การเรียนรู้ คือ การปรับเปลี่ยนทัศนคติแนวคิดและพฤติกรรมอันเนื่องมาจากการ 

ได้รับประสบการณ์ ซึ่งเป็นการปรับเปลีย่นไปในทางที่ดีข้ึน โดยอาศัยการจัดการองค์ความรู้ สำหรับการรวบรวม  
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จัดเก็บความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กรที่มีอยู่อย่างเป็นระบบ เพ่ือให้บุคลากรที่ต้องการใช้ให้เข้าถึงความรู้นั้น

ได้ตลอดเวลาและพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ  

4.2 การทำงานเป็นทีม การทำให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรได้นั้นต้องอาศัยการผูกพัน การมี 

ส่วนร่วม การปรับตัวที่เหมาะสม ถูกต้องตามหลักคุณธรรม โดยใช้หลักธรรมาภิบาล นิติธรรม ความโปร่งใส 

ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองและเน้นการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานขององค์กร  

4.3 การมุ่งมั่นปฏิบัติหนา้ที่เป็นไปตามจรรยาบรรณของข้าราชการที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม 

อย่างสูงสุดในการปฏิบัติงานต่อองค์กร  

4.4 การชว่ยเหลือเกื้อกูลกันในองค์กร ความสัมพันธส์ามัคคี สมานฉันท์ ปรองดอง เป็นส่วน 

สำคัญหลักในการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพทั้งต่อผลการปฏิบัติงานส่วนตน และผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ

สูงสุดในองค์กร  

4.5 การทำประโยชน์เพ่ือส่วนร่วม การเป็นแบบอย่างที่ดี เสียสละในองค์กร และการเป็นผู้มี 

จิตอาสาทำความดีเพ่ือสังคม 
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แนวทางการดำเนินการเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์ 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี 

ที ่ การเสริมสร้างค่านิยม/วัฒนธรรมองค์กร กิจกรรมการดำเนินงาน 
1 คุณภาพนำ 

บุคลากรในสังกัดทุกคน มีความรับผิดชอบการ ปฏิบัติงาน 
ตามแนวทางการปฏิบัติงานของสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดจันทบุรี โดยการแบ่งภาระหน้าที่เป็นกลุ่มงาน 
บุคลากรทุกคนจะจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานของ
ตนเอง และปฏิบัติงานตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย      
โดยมุ่งพัฒนาตนเอง พัฒนาการปฏิบัติงานให้ไปสู่
ผลสัมฤทธิ์ตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ ของสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี 

- แผนการพัฒนาตนเองรายบุคคล 
(ID Plan) 
- การประชาสัมพันธ์งานตาม
บทบาทภาระหน้าที่ และงานที่ได้รับ
มอบหมาย 

2 คุณธรรมถูกต้อง  
บุคลากรในสังกัดทุกคนเป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต      
มีวินัย ต่อตนเองในการปฏิบัติงาน เน้นความประหยัด     
มีความเพียรพยายามทำหน้าที่ของตนเอง อย่างเต็มกำลัง
ความสามารถ 

- กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรมบุคลากรในสังกัด  
- การติดตาม ประเมินผล การ
ปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัด          

3 สอดคล้องจรรยาบรรณ  
บุคลากรในสังกัดทุกคน มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติ
หน้าที่ของตนเองโดยมุ่งม่ันพัฒนาองค์กร พัฒนาประเทศ 
โดยยึดมั่นในจรรยาบรรณต่อตนเอง จรรยาบรรณต่อ
ผู้บังคับบัญชา จรรยาบรรณกับผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา และ 
มีจรรยาบรรณต่อผู้ร่วมงาน ต่อประชาชนและสังคม 

- กิจกรรมการลดทรัพยากรของ 
หน่วยงาน เช่น การประหยัด
พลังงาน การใช้ทรัพย์สินของทาง
ราชการอย่างประหยัด คุ้มค่า  
- การจัดเวรยามของบุคลากร        
เพ่ือระมัดระวังมิให้เสียหายต่อ
ทรัพย์สินของทางราชการ  
- กิจกรรมการเข้าแถวเคารพธงชาติ 
ทุกวันจันทร์  
- กิจกรรมติดตาม ควบคุมการมา
ปฏิบัติราชการของบุคลากร  
- กิจกรรมการประชุมบุคลากร       
เพ่ือทราบนโยบายผู้บังคับบัญชา 
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ที ่ การเสริมสร้างค่านิยม/วัฒนธรรมองค์กร กิจกรรมการดำเนินงาน 
  - กิจกรรมการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนา

บุคลากรตามภารกิจและงานที่สนใจ 
4 สัมพันธ์สามัคคี  

บุคลากรในสังกัดทุกคนมีความรัก ความสามัคคี 
สมานฉันท์ มีความปรองดองช่วยเหลือเกื้อกูล        
เพ่ือนร่วมงาน และผู้มาติดต่อราชการ 

- กิจกรรมการพัฒนาบุคลากร 
- กิจกรรมทำบุญสำนักงาน 
- กิจกรรมการประชุมปฏิบัติการ
ของสำนักงาน และกลุ่มงานต่าง ๆ 
- กิจกรรมการศึกษาดูงาน และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
- การจัดกิจกรรมแข่งขันสันทนาการ
บุคลากรในสำนักงาน 

5 ทำดีเพื่อบ้านเมือง  
บุคลากรในสังกัดทุกคนเป็นผู้มีจิตอาสาสาธารณะ 
เป็นผู้มีความเสียสละ ทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม และ 
เป็นแบบอย่างที่ดีต่อองค์กร สังคม และประเทศชาติ 

- การเข้าร่วมงานรัฐพิธี และราชพิธี 
- กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ           
ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 
- กิจกรรมจิตอาสา  
- กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา   
- กิจกรรมลูกเสือทำความดี 
- กิจกรรมมอบทุนการศึกษา  
- กิจกรรมติดตามทุนนักเรียน
พระราชทาน และเยี่ยมบ้านนักเรียน 
- กิจกรรม Big Cleanning Day 
- กิจกรรมส่งเสริมอาชีพนักเรียน 
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ภาพประกอบการดำเนินการเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรม 

1. คุณภาพนำ 

 

 

แผนพัฒนารายบุคคลของบุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี ประกอบด้วย 

ผู้บริหาร /ผู้อำนวยการกลุ่ม /ข้าราชการ/ลูกจ้าง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 

จำนวน 35 คน  ปีงบประมาณ 2564 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              ข้าราชการ                                              ลูกจ้าง 



9 
 

 



10 
 

 



11 
 

 
 



12 
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ภาพประกอบการดำเนินการเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรม 

2. คุณธรรมท่ีถูกต้อง 

 

 
 

วันที่ ๑๑  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๔  ณ ห้องประชุมพุทธมณฑลจังหวัดจันทบุรี 

จัดอบรมบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ข้าราชการที่ดีของแผ่นดิน  

โดย..พระวิทยากร  พระครูสังฆรักษ์ศักดา สุนธโร  วัดไร่ป่า  จังหวัดตราด 
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ภาพประกอบการดำเนินการเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรม 

3. สอดคล้องจรรยาบรรณ 
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ตัวอย่างคำสั่งการจัดเวรรกัษาความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน 

ของบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี   
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โครงการ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
            ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี 
สนองยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙)  ข้อที่  ๑ 
สนองยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ข้อที่ 6   
สนองยุทธศาสตร์จังหวัดจันทบุรี ข้อที่ 4   
วัตถุประสงค์ของโครงการ      เพ่ือการแก้ไข      เพ่ือการพัฒนา        เพ่ือการป้องกัน 
แผนงาน  บูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ โครงการเครือข่ายต่อต้านการทุจริต       
            กระทรวงศึกษาธิการ 
ผลผลิต  โครงการเครือข่ายต่อต้านการทุจริตกระทรวงศึกษาธิการ 
กิจกรรม  ต่อต้านการทุจริตและกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมสู่การปฏิบั้ติอย่างเป็นรูปธรรม 
ผู้รับผิดชอบ นางสุพัตรา  ถนอมรัตน์ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   กลุ่มพัฒนาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี 
ระยะเวลาดำเนินการ    เดือนเมษายน  -  เดือนสิงหาคม ๒๕๖๔     

1. หลักการและเหตุผล 
รัฐบาลได้ตระหนักในสถานการณ์การทุจริตทั ้งในภาครัฐ และในระดับชาติ พลเอก

ประยุทธ์   
จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี  ได้ประกาศนโยบายในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในด้านการ
ส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิ
ชอบในภาครัฐ โดยใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยมคุณธรรม จริยธรรมและจิตสำนึกในการ
รักษาศักดิ ์ศรีของความเป็นข้าราชการและความซื ่อสัตย์สุจริต  ควบคู ่กับการบริหารภาครัฐที ่มี
ประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับ
อย่างเคร่งครัด  นโยบายปราบปรามการทุจริตของรัฐบาล ที่มุ่งส่งเสริมปลูกจิตสำนึกให้สังคมไทยมีวินัย 
และยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม ควบคู่กับการพัฒนาเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่าง
บูรณาการโดยให้ประชาชนมีบทบาทสำคัญในกระบวนการดำเนินงานอย่างมีส่วนร่วม  โปร่งใส เสมอภาค
และเป็นธรรม สร้างระบบและกลไกที่มีอิสระอย่างแท้จริงในการตรวจสอบ  ควบคุม กระจาย ถ่วงดุล
อำนาจ ควบคู ่กับการพัฒนากฎหมาย กฎ ระเบียบ ตลอดจนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ระบบข้อมูล
สารสนเทศ รวมทั้งพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างมี
จรรยาบรรณและต่อเนื่อง  ต้องพัฒนาบุคลากรภาครัฐ ให้เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีความตระหนัก 
และสำนึกในความสุจริต ความเป็นชาติไทย สามารถปฏิบัติตนได้ตามหลักของปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง มีความสมานฉันท์ สันติวิธี วิถีชีวิตประชาธิปไตย โดยใช้คุณธรรมเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิต 
เชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเอกชน หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานทางการศึกษา สามารถ
ดำรงชีวิตอยู่สังคมด้วยความเป็นปกติสุข เป็นพลเมืองดีของสังคม โดยยึดถือความสุจริตเป็นที่ตั้ง ปัญหา
ผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกันหลายมิติทั้งด้านการเมือง สังคม และการบริหารมีการ
บริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล ยึดมั ่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ เพื ่อพัฒนาองค์กรและ
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ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กรและบุคคลากรในสังกัด ให้มีมาตรฐานการปฏิบัติงานที่สอดรับ กับการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการภาครัฐ  ( Integrity Transparency Assessment : 
ITA)  ซึ่งการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินของหน่วยงานภาครัฐได้เริ่มดำเนินการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เป็นต้นมาถึงปัจจุบัน โดยสำนักงาน ป.ป.ช. ได้พัฒนาเครื่อ งมือการประเมิน
เชิงบวกเพ่ือเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตและเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐมี
การดำเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรมในการดำเนินงาน ITA เป็นการประเมินเชิงบวกที่ครอบคลุม
การปฏิบัติราชการของหน่วยงานภาครัฐในทุกมิติ  ตั้งแต่การบริหาร งานของผู้บริหาร และการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน  มีการประเมิน “ระบบงาน” และ “วัฒนธรรม” ในหน่วยงาน  ตลอดจน
ประเมินผลการปฏิบัติงานในภาพรวมที่สะท้อนได้จากการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน และผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียภายนอก 
         สำนักงานศึกษาธ ิการจ ังหว ัดจ ันทบุรี  ฐานะเป็นหน่วยงานเคร ือข ่ายต่อต ้านการทุจริ ต
กระทรวงศึกษาธิการ  ได้เล็งเห็นกลไกสำคัญที่จะช่วยทำให้ปัญหาการทุจริตในวงราชการหมดไป จึงได้
ดำเนินการจัดทำโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขึ้น เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใส (ITA) ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี และยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงาน พร้อมทั้งนำผลการประเมินมาพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดการ
ดำเนินงานอย่างมีส่วนร่วม โปร่งใส เสมอภาคและเป็นธรรม สร้างระบบและกลไกท่ีมีอิสระอย่างแท้จริงใน
การตรวจสอบ ควบคุม กระจาย ถ่วงดุลอำนาจ ตลอดจนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ระบบข้อมูลสารสนเทศ 
รวมทั้งพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการป้องกันแลปราบปรามการทุจริตอย่างมีจรรยาบรรณและ
ต่อเนื่อง    

๒. วัตถุประสงค์ 
                1. เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรในสำนักงาน มีความรู้ ความเข้าใจด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม  
ของข้าราชการเห็นความสำคัญและเสริมสร้างภาพลักษณ์ของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสและเป็นธรรม 
 2. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ให้กับ
บุคลากร    ในสำนักงานและพร้อมรับการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน 

 3. เพื่อพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน และการบริหารราชการ ที่นำไปสู่การ
จัดทำมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

 4. เพ่ือส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาให้กับบุคลากร
สำนักงานและบุคลาที่เกี่ยวข้อง มีทัศนคติและพฤติกรรมต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

๓. เป้าหมาย /กลุ่มเป้าหมายของโครงการ 
       ๑. บุคลากรในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี   จำนวน  ๓๕  คน    
                ๒. บุคคลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  จำนวน ๓๕ คน           

๕. กิจกรรมและรายละเอียดในการใช้งบประมาณ    
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วิธีดำเนินการ/รายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมาณ (บาท) ระยะเวลาดำเนินการ 
- การส่งเสริมการมีสว่นรว่มในการประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใส  
- การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ  
- การจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม 
กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรในสำนักงานฯ บุคคลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง/คณะทำงาน จำนวน 80 คน เป็นค่าใช้จ่าย 
1.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (80 คน x 2 มื้อ x ๕๐ บ.)    
เป็นเงิน  8,000 บาท 
1.2 ค่าอาหารกลางวัน (80 คน x ๑ มื้อ x 120 บาท) 
เป็นเงิน ๙,600 บาท 
1.3 ค่าตอบแทนวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ บรรยายหลักธรรม      
ทางพุทธศาสนา ชั่วโมงละ ๑,๒๐๐ บ. จำนวน ๒ ชัว่โมง           
เป็นเงิน ๒,๔๐๐ บาท 
1.4 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง เป็นเงิน 3,0๐๐ บาท 
1.5 ค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงานขับรถ 240 บาท 
1.6 ค่าจ้างจัดสถานที่  4,000 บาท  
1.7  ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร  2,000  บาท 
1.8  ค่าวัสดุสำนักงาน ๗,760 บาท 
กิจกรรมที่ ๒ 
- การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ  
-  การจัดทำแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)  
-  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 
ของหน่วยงานภาครัฐ ITA)                                     
 ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสารสรุปรูปเล่ม จำนวน ๒๐ เล่ม 
เป็นเงิน ๖,๐๐๐ บาท   

      3๔,000.- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๖,๐๐๐.- 

  กุมภาพันธ์ 256๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  เมษายน 2564  

รวม 40,000.-  

หมายเหตุ  ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวจ่ายได้ภายในวงเงินที่ได้รับการอนุมัติ 

6. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 

            ปัจจัยความเสี่ยง 
            การมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกคนของสำนักงาน 
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        การบริหารความเสี่ยง   
            1. แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการ และจัดแผนการดำเนินงานให้บุคลากรทุกคนทราบ 
            2. จัดทำแบบรายงานการติดตามผลหลังการจัดทำโครงการเสร็จสิ้นแล้ว  

7. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายของโครงการ 

  เชิงปริมาณ  - บุคลากรในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี บุคคลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
และบุคคลผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ๙๕  
            เชิงคุณภาพ  ร้อยละคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ของหน่วยงาน 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
            1. บุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี มีความรู้ความเข้าใจด้านวินัยคุณธรรม จริยธรรม  
ของข้าราชการเห็นความสำคัญและเสริมสร้างภาพลักษณ์ของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสและเป็นธรรม 
            2. บุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี มีความรู้ ความเข้าใจการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใส (ITA) และเตรียมความพร้อมในการประเมินผลด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงาน 
            3. บุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุร ีได้รับการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน 
และการบริหารราชการ ที่นำไปสู่การจัดทำมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

 4. บุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี ได้รับการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตาม
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา และมีทัศนคติและพฤติกรรมต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
           ๕. บุคคลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและบุคคลที่เกี่ยวข้อง รับรู้ช่องทางการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ 
(OIT) ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี และมีส่วนร่วมในประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใส 

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

 

ผู้เสนอโครงการ 

                                                     สุพัตรา  ถนอมรัตน์ 

(นางสุพัตรา  ถนอมรัตน์) 
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา 

 

ผู้อนุมัติโครงการ 

                                   สิบโท        ไชยยันต์  เกิดเหมาะ 
                                                (ไชยยันต์  เกิดเหมาะ) 
                                              ศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี 
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กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติทุกวันจันทร์ 

ของบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี 
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กิจกรรมการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วันที่ ๖-๗ มกราคม ๒๕๖๔ 

ณ โรงเรียนกำเนินวิทย์ ศูนย์อัจฉริยทางวิทยาศาสตร์ และพื้นที่นวัตกรรม จังหวัดระยอง 
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ภาพประกอบการดำเนินการเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรม 

4. สัมพันธ์สามัคคี 

 

ทำบุญสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี 

ณ วันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
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การจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากร และสันทนาการเพื่อสร้างความสามัคคีในองค์กร 
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การประชุมบุคลากรในสำนักงานเพื่อรายงานผลการดำเนินงานในรอบเดือนที่ผ่านมา 
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ภาพประกอบการดำเนินการเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรม 

5. ทำดีเพื่อบ้านเมือง 

พิธีมอบรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 

วันที่ 1 มีนาคม 2564 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี โดยงานคุรุสภาจังหวัด ได้จัดพิธีมอบ 

รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี โดยผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธี ประกอบด้วย 

         1. รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดจันทบุรี        2. รางวัลคุรุสภา ระดับจังหวัด 

3. รางวัลครูผู้สอนดีเด่นของคุรุสภา ระดับจังหวัด     4. รางวัลครูดีศรีจันทบูร 

5. รางวัลเสมาพิทักษ์                                      6. รางวัลผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น 

7. รางวัลของสพม.จันทบุรี ตราด (ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ครูดีเยี่ยม ครูดีเด่น บุคลากรดีเด่น) 

8. รางวัลครูดีเด่นของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุร ี
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มูลนิธิพระพุทธบาทพลวง จ.จันทบุรีร่วมกับศึกษาธิการจังหวัดเตรียมสร้างบ้านแก่ครอบครัว         

เด็กนักเรียนยากจนที่อยู่อาศัยไม่ม่ันคง จำนวน ๑๐ หลัง 

ตามโครงการบ้านพุทธบาทพลวงรวมน้ำใจบุญ 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
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