
การเสริมสร้างวฒันธรรมองค์กร 
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 



วฒันธรรมองค์กร (Organizational Culture) 

วฒันธรรม (Culture) 
  วฒันธรรมเป็นมรดกสังคมของพฤติกรรมมนุษยท่ี์ไดส้ะสมไวใ้นอดีต และไดต้กทอดมาเป็นสมบติั
ท่ีมนุษยใ์นปัจจุบนัเอามาใชใ้นการครองชีวติ” (ไพบูลย ์ช่างเรียน, 2532, 10) 
  Tayeb (1996, 36) กล่าวว่า “วฒันธรรมเป็นส่วนส าคญัในการก าหนดทศันคติและพฤติกรรมใน
สังคมแต่ละกลุ่ม” 

  อาจสรุปได้ว่า  วฒันธรรมเป็นส่ิงท่ีได้รับการถ่ายทอด สืบต่อกันมาโดยมีบทบาทส าคญัในการ
ก าหนดโครงสร้าง  หนา้ท่ี  พฤติกรรม  และกระบวนการท างานอ่ืนๆ  ของบุคคล  โดยวฒันธรรมจะเขา้ไป 
มีบทบาทในการหล่อหลอมให้บุคคลมีพฤติกรรมไปในแนวทางเดียวกันภายในสังคม  อีกทั้ งยงัเป็น
ตวัก าหนดทศันคติ  ความเช่ือและค่านิยมต่างๆ  ดงันั้นเม่ือมนุษยอ์ยู่รวมกนัเป็นกลุ่มหรือองคก์ร ก็จะมีการ
ก าหนดโครงสร้างบทบาทและหน้าท่ีในการอยู่ร่วมกนั  โดยจารีตประเพณีและวฒันธรรมเป็นตวัควบคุม
ความประพฤติของคนในกลุ่มใหด้ าเนินไปในทิศทางเดียวกนั 

ความหมายขององค์กรและองค์การ 

  จากพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน ปี 2546 ไดแ้ยก ค าว่า องค์การ  (Organization)   และ
องคก์ร (Organ) ไวด้งัน้ี 

  องค์การ (Organization)  หมายถึง  ศูนยร์วมกลุ่มบุคคลหรือกิจการท่ีประกอบกนัข้ึนเป็นหน่วยงาน
เดียวกัน  เพื่อด าเนินกิจการตามวตัถุประสงค์ท่ีก าหนดไวใ้นกฎหมายหรือในตราสารจดัตั้ งซ่ึงอาจเป็น
หน่วยงานของรัฐ  เช่น  องค์การของรัฐบาล  หน่วยงานเอกชน  เช่น  บริษทัจ ากดั  สมาคมหรือหน่วยงาน
ระหวา่งประเทศ  เช่น  องคก์ารสหประชาชาติ 

  องค์กร (Organ)  หมายถึง  บุคคล คณะบุคคล  หรือสถาบนัซ่ึงเป็นส่วนประกอบของหน่วยงาน
ใหญ่ท่ีท าหนา้ท่ีสัมพนัธ์กนัหรือข้ึนต่อกนั  เช่น  คณะรัฐมนตรีเป็นองคก์รบริหารของรัฐ  สภาผูแ้ทนราษฎร
เป็นองคก์รของรัฐสภา,  ในบางกรณี  องคก์ร  หมายความรวมถึงองคก์ารดว้ย  จากค านิยามนี้   ค  าวา่  องคก์ร
จึงเป็นส่วนยอ่ยของ  “องค์การ”  และมีหน้าท่ีเฉพาะ  ส่วน  “องคก์าร”  นั้นเป็นท่ีรวม  “องค์กร”  ต่าง ๆ      
ซ่ึงกระท าหนา้ท่ีแตกต่างกนันั้นมาเขา้ไวด้ว้ยกนั  และสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งองคก์รต่าง ๆ  ให้ท าหนา้ท่ี
ประสานกนัอยา่งเป็นระเบียบ หน่วยงานท่ีจะถือวา่เป็น  “องคก์าร”  ได ้ จะตอ้งมีการจดัระเบียบงานถูกตอ้ง
ตามกระบวนการดงักล่าวมาแลว้เท่านั้น  (จ านงค์ ทองประเสริฐ, 2528.)  ดงันั้นหน่วยงานต่างๆ จึงควร       
ใช้ค  าว่า  องค์การ  มากกว่าค าว่า  องค์กร  แต่เน่ืองจากมีการใช้กนัจนชินก็เลย  ใช้ค  าว่า  องค์กร  กนัมาก      
ในปัจจุบนั ซ่ึงในทางปฏิบติั  หากเป็นการพูดถึงหน่วยงานทัว่ ๆ ไปไม่เฉพาะเจาะจงควรใชค้  าว่า องค์การ 
เช่น  องค์การบริหารส่วนต าบล  องค์การคุณภาพ องค์การบริหารตนเอง  องค์การแห่งการเรียนรู้เป็นตน้     
แต่ถา้พูดเฉพาะเจาะจงหน่วยงานใดหน่วยงานหน่ึงก็ใชค้  าวา่  องคก์ร   
 



 ความหมายของวฒันธรรมองค์กร 

  องค์กรต่างๆ  ย่อมมีแบบแผนความคิดและแนวทางการปฏิบติังานท่ีสมาชิกยึดถือปฏิบติัอนัเป็น
เอกลกัษณ์เฉพาะ  ซ่ึงปฏิบติัสืบต่อกนัมาเป็นระยะเวลายาวนานต่อเน่ืองซ่ึงเป็นพลงัส าคญั ในการขบัเคล่ือน
องค์กร ไปสู่เป้าหมายความส าเร็จสูงสุดตามท่ีมุ่งหวงั  ซ่ึงถือเป็นข้อดีและจุดแข็งท่ีจะน าความส าเร็จ           
มาสู่องคก์ร  แบบแผนความคิดและแนวทางปฏิบติันั้นผา่นกระบวนการยอมรับและปฏิบติัจนเป็นวฒันธรรม
ขององคก์รนั้น ๆ 

มีนกัวชิาการทั้งไทยและต่างประเทศไดใ้หค้  านิยามของวฒันธรรมองคก์รไว ้ดงัน้ี 

        ราแวสซี และ ชูลทซ์  (Ravasi และ Schultz ,2006) ได้นิยามค าว่า  วฒันธรรมองค์กร  คือ  ชุดของสมมติฐาน       
ทางจิตท่ีใชร่้วมกนั และการกระท าในองค์กรด้วยการก าหนดลกัษณะการท างานท่ีเหมาะสมส าหรับสถานการณ์ต่าง ๆ 
เช่นเดียวกบั 

        ร็อบบินส์  (Robbins,2001) กล่าวว่าวฒันธรรมองค์กรหมายถึงระบบทุกอย่างท่ีก่อให้เกิดความเขา้ใจร่วมกัน        
ในแนวทางปฏิบติัหรือแนวทาง  ในการด าเนินงานขององคก์รและเปรียบเสมือนบุคลิกลกัษณะขององคก์ร 

        เทียนชัย ไชยเศรษฐ (2552) ไดนิ้ยาม วฒันธรรมองค์กร คือวิถีชีวิตของกลุ่มคนในองค์กรหน่ึงๆ     
ท่ีประพฤติปฏิบติักนัอย่างต่อเน่ืองจนกลายเป็นลกัษณะเฉพาะของกลุ่มคนนั้นๆ  และเป็นพื้นฐานส าคญั      
ท่ีจะท าใหอ้งคก์รด าเนินอยา่งราบร่ืนและย ัง่ยนื 

         สัญญา สัญญาวิวฒัน์  (2549) ได้นิยาม วฒันธรรมองค์กร หมายถึง   แนวการด าเนินชีวิตและ
ปฏิบติังานขององคก์รสังคม โดยเฉพาะองคก์ร แบบสหจร (Association) 
         พิทยา บวร (2540) ได้นิยาม วฒันธรรมองค์กร หมายถึงระบบความเข้าใจร่วมกัน  (Shared 
Meaning)  ระหวา่งสมาชิกองคก์รวา่ควรประพฤติปฏิบติัอยา่งไร 

       สรุปได้ว่า  วฒันธรรมองคก์รคือแบบแผนหรือวิถีชีวิตขององคก์รท่ีสมาชิกยอมรับและยึดถือปฏิบติั
ร่วมกนัเป็นทั้งแบบแผนทางความคิด  ความเช่ือ  ค่านิยม  อุดมการณ์ขององคก์ร  และเป็นแบบแผนทางการ
กระท าขององคก์รและปฏิสัมพนัธ์ของสมาชิกในองคก์ร กล่าวคือ  ถา้หากหน่วยงานใดมีวฒันธรรมองคก์ร  
ท่ีดี  เช่น  บุคลากรมีการท างานอยา่งเตม็ท่ีเนน้คุณภาพและมีความรับผดิชอบสูง ยอ่มส่งผลให้การท างานของ
ทุกคนดี  มีคุณภาพ  ส่งผลท าใหผู้รั้บบริการไดรั้บการบริการท่ีดีมีคุณภาพ  รวมทั้งท าใหเ้กิดความพึงพอใจ 

ความส าคญัของวฒันธรรมองค์กร 

  องค์กร จะด าเนินไปได้ ตอ้งอาศยัพลงัความร่วมมือกนัอย่างเขม้แข็งและร่วมแรง ร่วมใจกนัของ
บุคลากรทุกคนในองค์กร  หมายถึง  การท่ีองค์กรมีวฒันธรรมองค์กรของตนเองในทางท่ีดีมีรูปแบบ        
การท างานและค่านิยม ท่ีเน้นความร่วมมือ ร่วมใจกัน การท างานเป็นทีม การมุ่งเน้นความมีคุณภาพ 
มาตรฐาน ฯลฯ วฒันธรรมองคก์ร เช่นน้ี ยอ่มท าใหอ้งคก์รด าเนินไปไดอ้ยา่งราบร่ืน หรือประสบความส าเร็จ
ก้าวหน้า  การท่ีบุคลากรในองค์กรมีวฒันธรรมองค์กรท่ีชัดเจนและสามารถท าให้บุคลากร ในองค์กร           
มีจิตส านึกตรงกนั  มีเป้าหมายร่วมกนัและมีแนวทางการปฏิบติังานท่ีมีไปในทิศทางเดียวกนัแลว้นั้น ยอ่มท า
ใหปั้ญหาหรือกระบวนการตดัสินใจด าเนินไปในทิศทางเดียวกนั  ปัญหาความขดัแยง้ยอ่มมีนอ้ยหรือปัญหา
บางอย่างสามารถได้รับการแก้ไขและจบลงด้วยดี  ในเวลาท่ีรวดเร็วและทนักับสถานการณ์  (เพ็ชรี               



รูปะวิเชตร์,2554)  และการสร้างวฒันธรรมองค์กรให้มีความเขม้แข็ง  และย ัง่ยืนนั้น  องค์กรจ าเป็นตอ้ง
ก าหนดเป้าหมายการปฏิบัติงานร่วมกันเพื่อเป็นวิถีปฏิบัติท่ีบุคลากรเห็นคุณค่าร่วมกันตระหนักและ       
เขา้ใจตรงกนั นัน่คือ ค่านิยมขององคก์ร นัน่เอง 

ค่านิยมหลกัขององค์กร (Core Values Organization) คืออะไร 

  องค์กรส่วนใหญ่มกัจะก าหนดความคาดหวงัส าคญัในการปฏิบติังานให้บุคลากรได้รับรู้ และ          
มีส่วนร่วมต่อการด าเนินการให้บรรลุเป้าหมายส าคัญตาม วิสัยทัศน์ พนัธกิจเป้าประสงค์ขององค์กร          
ซ่ึงเป็นตวัสนับสนุนและช้ีน าการตดัสินใจของสมาชิกทุกคนในองค์กรให้มีจิตวิญญาณในความส าเร็จ
ร่วมกนั ซ่ึงเรียกวา่ ค่านิยมหลกัขององคก์ร 

  ค่านิยมหลักขององค์กร  หมายถึงเกณฑ์ส าคญัท่ีบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใช้ในการตดัสินว่าอะไร    
ควรท า และอะไรไม่ควรท าเพื่อใหไ้ดรั้บผลอนัพึงปรารถนาร่วมกนั ซ่ึงค่านิยมเป็นส่ิงท่ีก าหนดถึงพฤติกรรม
และผลท่ีติดตามมา  (เทียนชยั ไชยเศรษฐ, 2552) ส านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ  (ก.พ.ร.)  ให้
ความหมาย “ค่านิยมหลกั”หมายถึง ความคิดหรือความเช่ือร่วมกนัขององคก์ารซ่ึงไดรั้บการพิจารณาแลว้ว่า 
มีคุณค่ามีประโยชน์ ถูกต้องเหมาะสม ดีงาม สมควรประกาศไวเ้พื่อก ากับให้บุคคลในองค์การยึดถือ        
และประพฤติปฏิบติัตามการสร้างความเช่ือถือ ศรัทธา และความเช่ือมัน่ให้เกิดข้ึนกบับุคลากรในองค์กร
ตลอดจนผูรั้บบริการ ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย และสังคมโดยรวมไดจ้ริงนั้น องค์กรจะตอ้งคน้หาค่านิยมหลกั  
ขององคก์รมาเป็นแนวปฏิบติั ท าใหค้่านิยมหลกัขององคก์รมีบทบาทส าคญัต่อการด าเนินงานขององคก์ร 
ก าหนดค่านิยมหลกั “I AM READY” 

  I    =   Integrity         ท างานอยา่งมีศกัด์ิศรี 

   A   =   Activeness       ขยนั ตั้งใจท างานเชิงรุก 

  M   =  Morality            มีศีลธรรม มีคุณธรรม 

  R   =   Relevancy         ปรับตวัไดท้นัโลก 

  E   =   Efficiency         มุ่งเนน้ท างานมีประสิทธิภาพ 

  A   =   Accountability  รับผดิชอบต่อผลงาน ต่อสังคม 

  D   =   Democracy   มีใจและการกระท าเป็นประชาธิปไตย 

  Y   =   Yield    มีผลงาน มุ่งเนน้ผลงาน 

วฒันธรรมองค์กร (Organizational Culture) 
  ส านักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ได้ตระหนัก  และให้ความส าคัญกับ                   
การ เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร   เพื่ อให้บุคลากรทุกคนในส า นักงานเขตพื ้นที่ การศึกษาประถมศึกษา          

กรุงเทพมหานคร  มีทัศนคติ  ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์  อันน า ไปสู่การเป็นองค์กรคุณธรรม  และ            

ความโปร่งใส  ในการบริหารจัดการ  บุคลากรทุกคนปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต  โปร่งใส และเป็นไปตาม                
หลักธรรมาภิบาล โดยในปี งบประมาณ พ.ศ.2564 มีการด าเนินการและกิจกรรม ที่ส่งเสริมวัฒนธรรม                    
องคก์ารดงันี ้
 



ช่ือกจิกรรมที่  1  รักษ์ ส านักงาน เหมือนบ้านของฉัน 
วตัถุประสงค์   1.  เพื่อปลูกจิตส านึกใหทุ้กคนในส านกังานรักษอ์งคก์รเหมือนบา้นของตนเอง  
   2.  เพื่อปรับสภาพแวดลอ้มภูมิทศัน์ในส านกังานใหเ้อ้ือต่อบรรยากาศในการท างาน  
   3.  เพื่อจูงใจใหทุ้กคนในสังกดัเกิดความภาคภูมิใจในองคก์ร 
ผลการด าเนินงาน 
   ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  ไดด้ าเนินการกิจกรรม รักษ์
ส านกังาน  เหมือนบา้นของฉัน  ประจ าปีงบประมาณ  2564  มีขา้ราชการและบุคลากรทางการศึกษาของ
กลุ่มบริหารงานบุคคล  ท าความสะอาดบริเวณโดยรอบส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร  เพื่อปรับสภาพแวดลอ้มภูมิทศัน์  และปลูกจิตส านึกใหรั้กษอ์งคก์รเหมือนบา้นของตนเอง 

 

ภาพกจิกรรม 

 

 
 
 
 
 
 
 



ช่ือกจิกรรมที่  2  เทิดทูน สถาบันชาต ิ ศาสนา  พระมหากษตัริย์  
วตัถุประสงค์  1.  เพื่อปกป้องและเชิดชูสถาบนัชาติ ศาสนา และพระมหากษตัริย ์
   2.  เพื่อใหมี้ความปรองดองสมานฉนัท ์มีความสามคัคีเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัและยดึมัน่ใน             
                                การปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 
   3.  เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบัสถาบนัชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย ์
ผลการด าเนินงาน 
   ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ได้ด า เนินการกิจกรรม                       
เทิดทูน  สถาบนั  ชาติศาสนา พระมหากษตัริย ์ มีขา้ราชการและบุคลากรทางการศึกษาของกลุ่มบริหารงาน                   
บุคคล  ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง เข้าแถวเคารพธงชาติสวดมนต์ไหวพ้ระ/กล่าวดุอาอ์  กล่าวค า ปฏิญญา                              
เขตพื้นท่ีการศึกษาสุจริต 

ภาพกจิกรรม 
 

 
 

 
 
 
 



ภาพกจิกรรม 
น าแจกนัดอกไมถ้วายเบ้ืองหนา้พระฉายาลกัษณ์  และร่วมลงนามถวายพระพร 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี 
เน่ืองในโอกาสวนัคลา้ยวนัพระราชสมภพ  ณ  ศาลาสหทยัสมาคม  ในพระบรมมหาราชวงั     

 
ภาพกจิกรรม 

ร่วมท าพิธีท าบุญตกับาตรถวายพระราชกุศล  พิธีวางพานพุม่และถวายบงัคม  เน่ืองในวนัคลา้ยวนั 
พระบรมราชสมภพ  พระบาทสมเด็จพระบรมชนกธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร 

วนัชาติและวนัพ่อแห่งชาติ  5  ธนัวาคม  พ.ศ.2563 
 

 
 
 
 
 



ช่ือกจิกรรมที่  3  การพฒันาบุคลากร / การพฒันาตนเอง 
วตัถุประสงค์  1.  เพื่อแกไ้ขการท างานท่ีดอ้ยประสิทธิภาพ เช่น ใชว้ธีิการท่ีผดิ ปฏิบติังานล่าชา้ หยอ่น  
         คุณภาพมีทศันคติต่องานในทางท่ีผดิ 
   2.  เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพในการท างาน เช่น หลกัการ ทฤษฏีและแนวทางปฏิบติั 
        เพื่อปรับปรุงการท างานใหดี้กวา่ท่ีเป็นอยู ่
   3.  เพื่อเตรียมบุคคลใหพ้ร้อมท่ีจะรับต าแหน่งสูงข้ึนหรือส าหรับงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
        ในอนาคต 
   4.  เพื่อสร้างความเขา้ใจ การส่ือสารในหลกัการส าหรับคนในระดบัเดียวกนัหรือต่างระดบั 
        ใหเ้กิดการประสานงานและร่วมมือกนัท างานไดดี้ข้ึน 
ผลการด าเนินงาน 
   ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ได้ด าเนินการกิจกรรม  
โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา  (ส านักงานเขตสุจริต)                      
มีข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาของกลุ่มบริหารงานบุคคล  เข้าร่วมกิจกรรม  เพื่อเสริมสร้าง
สมรรถภาพในการท างาน  ให้มีหลกัการ  ทฤษฎี  และแนวทางปฏิบติั  เพื่อน าไปปรับปรุงการท างานให้
ดีกวา่ท่ีเป็นอยู ่

ภาพกจิกรรม 

 
 

 



ภาพกิจกรรม 
   ขา้ราชการและบุคลากรทางการศึกษาของกลุ่มบริหารงานบุคคล  เขา้ร่วมกิจกรรมโครงการ
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา  (ส านักงานเขตสุจริต)  ได้ให้มีการท า
แบบทดสอบความรู้  ซ่ึงมีขา้ราชการและบุคลากรทางการศึกษา  ท าคะแนนไดสู้งสุด  จ  านวน  3  ราย  ดงัน้ี 

 
 
 นางสาวสิรีธร  แสงสวา่ง 
 นกัทรัพยากรบุคคลปฏิบติัการ 
   
 
 

 
 
 
  วา่ท่ีร้อยตรีภทัรชยั  กฤษสุริยา 
 เจา้พนกังานธุรการปฏิบติังาน 
 
 
 

 
 
 
 
 นางสาวนวนนัท ์ อินทรวเิชียร 
  พนกังานพิมพ ์ (พนกังานราชการ) 
 
 
 

 
 
 
 



ช่ือกจิกรรมที่  4  การประกวดภาพถ่าย 
วตัถุประสงค์  1.  เพื่อเปิดกวา้งใหผู้ท่ี้มีใจรักการถ่ายภาพไดมี้โอกาสฝึกฝนทกัษะดา้นการถ่ายภาพ  
    2.  เพื่อส่งเสริมทกัษะกระบวนการคิดในการวางแผน การน าเสนอมุมมองและความคิด  
        สร้างสรรค ์ 
ผลการด าเนินงาน 
   ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  ได้ด าเนินการกิจกรรม
ประกวดภาพถ่าย  มีขา้ราชการและบุคลากรทางการศึกษาของกลุ่มบริหารงานบุคคล  เขา้ร่วมกิจกรรม      
เพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการคิดในการวางแผน  การน าเสนอมุมมองและความคิดสร้างสรรค ์                 
ในการการท างานท่ีดี 

ภาพกจิกรรม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ช่ือกจิกรรมที่  5  การแสดงพธีิการเชิงสัญลกัษณ์  
วตัถุประสงค์  1.  เพื่อส่งเสริมค่านิยมความซ่ือสัตยสุ์จริตใหก้บัขา้ราชการและลูกจา้งในสังกดัให ้ 
       ปฏิบติังานตามหลกัธรรมาภิบาลและสนบัสนุนผลกัดนัการต่อตา้นทุจริตในสังคม 
   2.  เพื่อใหข้า้ราชการและลูกจา้งในสังกดัตระหนกัรู้และปลูกฝังความคิดแยกแยะ 
        ผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม 
   3.  ส่งเสริมใหข้า้ราชการและลูกจา้งในสังกดั ปลูกฝังวฒันธรรม  ความซ่ือสัตยสุ์จริต มีวนิยั  
        อยูอ่ยา่งพอเพียง ยดึหลกัธรรมาภิบาลในการด าเนินการชีวติ รับรู้บทบาทหนา้ท่ี  ของ 
        ตนเอง และสนบัสนุนไม่ทนต่อการทุจริตในการปฏิบติังานในหนา้ท่ี 
ผลการด าเนินงาน 
   ส านัก ง าน เ ขต พ้ืน ท่ีกา ร ศึ กษ าประถม ศึกษาก รุ ง เทพมหานคร  ได้ด า เ นิ นก าร กิ จกรรม                            
ก า รแสดงพิ ธี ก า ร เ ชิ งสัญ ลักษ ณ์  มี ข้ า ร าชก ารและ บุ คล ากรท า งก าร ศึ กษ าข องก ลุ่มบ ริห าร ง าน บุ คคล                                      
เ ข้ า ร่ วม กิ จ กรรม  เ ป็ น กิ จ กรรม ท่ี เ ป็ นก าร เ ส ริ มส ร้ า งวัฒนธรรมองค์ก ร  มีทั ศนค ติค่ า นิ ยม  มี เ จตจ าน ง                                          

มีความมุ่งมัน่ ตั้ งใจในการปฏิบัติหน้าท่ีความรับผิดชอบอย่างซ่ือสัตย์สุจริต มีการพัฒนาภารกิจงาน              
ท่ีเป็นการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลใหเ้กิดข้ึนเป็นอยา่งรูปธรรม 

ภาพกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ช่ือกจิกรรมที่  6  การประกาศเจตจ านงเขตสุจริต  
วตัถุประสงค์  1.  เพื่อประกาศเจตนารมณ์บริหารงานดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต  มีคุณธรรมและ               
        ความโปร่งใส  ในการด าเนินงาน 
   2.  เพื่อสร้างจิตส านึกท่ีตวับุคคลใหต้ระหนกัรู้ถึงปัญหาและผลกระทบของการทุจริต        
        ใหด้ ารงตนอยา่งมีศกัด์ิศรีและมีเกียรติภูมิ 
   3.  ส่งเสริมการสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบติังาน  เพื่อต่อตา้นการทุจริต 
ผลการด าเนินงาน 
   ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ได้ด า เนินการกิจกรรม                            
การประกาศเจตจ านงเขตสุจริต  มีข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาของกลุ่มบริหารงานบุคคล                                    
เขา้ร่วมกิจกรรม เพื่อประกาศเจตนารมณ์บริหารงานดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต และสร้างจิตส านึกท่ีตวับุคคล
ให้ตระหนกัรู้ถึงปัญหาและผลกระทบของการทุจริต  ให้ด ารงตนอย่างมีศกัด์ิศรี มีคุณธรรมและจริยธรรม   
ในการปฏิบติังาน  

ภาพกิจกรรม 

 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 



วนั เดือน ปี / เวลา ค าน าหน้า ช่ือ - นามสกุล ทีอ่ยู่อีเมล คะแนน  ( 15 )

29/6/2021, 9:03:56 นางสาว ฆอนิมะฮ ์    พลูสุข Ghanimah63Pullsook@gmail.com 9

30/6/2021, 9:23:35 นาง กฤติมา      จิน ดาธนกิตต์ิ mametoon@gmail.com 8

30/6/2021, 9:24:07 นาง วาสนา     มูเนาวาเราะห์ kaek.bkk@gmail.com 12

30/6/2021, 9:22:37 นางสาว สิรี ธร      แสงสวา่ง sireethorn.ssw2102@gmail.com 14

30/6/2021, 9:22:37 วา่ท่ีร้อยตรี ภทัรชยั     กฤษสุริยา techin4656@gmail.com 14

30/6/2021, 9:14:12 นาย นิกร     ยะวงศ์ yawong2555@gmail.com 7

30/6/2021, 9:17:08 นางสาว ธนาศรี     พานทอง Thanasri.1919aor@gmail.com 13

30/6/2021, 9:22:02 นางสาว นวนนัท ์    อินทรวิเชียร december8480@gmail.com 14

30/6/2021, 9:22:24 นางสาว หทยัรัตน์     อภิวิริยะกูล smile8778@hotmail.com 11

แบบทดสอบการพัฒนาบุคลากร โครงการเสริมสร้างคุณธรรม 

จริยธรรมและธรรมาภบิาลในสถานศึกษา  (โครงการโรงเรียนสุจริต)

 กจิกรรม ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา สุจริต ประจ าปี พ.ศ.2564  

ณ วนัที่ 29 - 30 มถุินายน พ.ศ.2564  (Pre - Test)



วนั เดือน ปี / เวลา ค าน าหน้า ช่ือ - นามสกุล ทีอ่ยู่อีเมล คะแนน  ( 15 )

29/6/2021, 11:02:40 นางสาว ฆอนิมะฮ ์    พลูสุข Ghanimah63Pullsook@gmail.com 15

30/6/2021, 11:47:23 นาง กฤติมา      จิน ดาธนกิตต์ิ mametoon@gmail.com 15

30/6/2021, 11:48:03 นาง วาสนา     มูเนาวาเราะห์ kaek.bkk@gmail.com 15

30/6/2021, 11:47:24 นางสาว สิรี ธร      แสงสวา่ง sireethorn.ssw2102@gmail.com 15

30/6/2021, 11:48:27 วา่ท่ีร้อยตรี ภทัรชยั     กฤษสุริยา techin4656@gmail.com 15

30/6/2021, 11:45:07 นาย นิกร     ยะวงศ์ Yawong2555@gmail.com 15

30/6/2021, 11:45:20 นางสาว ธนาศรี     พานทอง Thanasri.1919aor@gmail.com 15

30/6/2021, 11:45:51 นางสาว นวนนัท ์    อินทรวิเชียร december8480@gmail.com 15

30/6/2021, 11:45:56 นางสาว หทยัรัตน์     อภิวิริยะกูล smile8778@hotmail.com 15

 กจิกรรม ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา สุจริต ประจ าปี พ.ศ.2564  

ณ วนัที่ 29 - 30 มถุินายน พ.ศ.2564  (Post - Test)

แบบทดสอบการพัฒนาบุคลากร โครงการเสริมสร้างคุณธรรม 

จริยธรรมและธรรมาภบิาลในสถานศึกษา  (โครงการโรงเรียนสุจริต)













 











 


