
โครงการสรางวัฒนธรรมและสงเสริมคานยิมองคกร 
 

1. ที่มาของโครงการ  
 วิสัยทัศนของฝายทรัพยากรบุคคล “สงเสริม สนับสนุน พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคล เพ่ือยกระดับ
คุณภาพของทรัพยากรบุคคล ใหบรรลุ เป าหมายขององคกร ห น่ึงในกลยุทธสำคัญ เพ่ือเตรียม  สทป.                  
ใหพรอมตอบสนองประเด็นยุทธศาสตรขององคกร คือการดำเนินการพัฒนาวัฒนธรรมและคานิยมขององคกร       
ใหเกิดความชัดเจน สอดคลองกับวิสัยทัศนและแผนยุทธศาสตร จึงไดรวบรวมแนวพฤติกรรมและความเช่ือ         
ที่สรางสรรคทั้งที่ปรากฎอยูแลวและที่ตองการปลูกฝงเพ่ิมเติมในระดับผูบริหารและระดับเจาหนาที่ สรางใหเกิด
เปนการประพฤติปฏิบัติที่สามารถขับเคลื่อนองคกรไดเต็มประสิทธิภาพ และสะทอนไปสูสายตาของผูมีสวน
เก่ียวของจนเกิดเปนภาพลักษณที่ดี และมีการดำเนินการอยางตอเน่ืองโดยทาง สทป. ไดกำหนดชุดคานิยมของ 
สทป. โดยมีรายละเอียดดังน้ี “มุงมั่นผลสัมฤทธ์ิ (Achievement Orientation) คิดทำเปนทีมงาน (Teamwork) 
สานซื่อสัตยคุณธรรม (Integrity) นำความพอใจสูลูกคา (Customer Satisfaction) พัฒนาอยางตอเน่ือง 
(Continuous Improvement) เรื่องผลประโยชนชาติตองมากอน (National Interest First)”  
 

2. วัตถุประสงค 
2.1 เพ่ือสรางการตระหนักรูคานิยมองคกรแก จนท.สทป.ทุกระดับ ดวยสื่อประชาสัมพันธภายในองคกร 
2.2  เพ่ื อส ง เส ริม ก ารป ฏิ บั ติ ต ามค า นิ ยมองค ก รรวมทั้ ง เส ริม ส ร า งก าร เป น ต น แบบของค า นิ ยม                           

ซึ่งใน ปงบประมาณ 2564 จะเนนในคานิยมหลัก คิดทำงานเปนทีม (Teamwork) และ สานซื่อสัตย
คุณธรรม (Integrity) ดวยการปลูกจิตสำนึกในเกิดคุณธรรม จริยธรรม และการมีธรรมาภิบาล 

2.3  เพ่ือสงเสริมศักยภาพการปฏิบัติงานของคณะทำงานตามโครงการสรางวัฒนธรรมและสงเสริมคานิยมองคกร 
 

3. ผลผลิต (Output):   
3.1  จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “DTI : We are the FUTURE” เพ่ือสงเสริมการปฏิบัติตามคานิยมองคกรโดย 
มุงเนนดานการทำงานเปนทีม (Teamwork) เปนหลักรวมถึงการสรางการรับรูและความเขาใจ ดานการสงเสริม 
คุณธรรม จริยธรรม และการมีธรรมาภิบาลใหกับผูบริหารและเจาหนาที่ การสรางการตระหนักรูใหเกิดขึ้นไปในทิศทาง 
เดียวกัน ผานการจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนการสราง/ตรวจสอบการตระหนักรูของเจาหนาที่ โรงปฏิบัติการวิจัยและ 
พัฒนา จ.ลพบุรี และ จ.นครสวรรค  รวมทั้งจัดกิจกรรมสงเสริมให จนท.เกิดความรักความสามัคคี มีกำลังใจและเกิด 
ความภาคภูมิใจ มีความผูกพันในองคกร การปฐมนิเทศ/รับนอง เพ่ือสรางการรับรูและการปลูกฝงคานิยมองคกร 
ต้ังแตเริ่มตนของการเปนเจาหนาที่ในองคกร การแขงขันกีฬาสี งานปใหม การรับสงหนาที่ระดับผูบริหาร รวมทั้ง 
กิจกรรมที่สงเสริมให จนท. รักและหวงแหนประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีงามของสังคม เชน การจัดงานประเพณ ี
สงกรานต พิธีเกษียณอายุ เปนตน 
3.2 จัดประชุม และ Workshop คณะทำงานตามโครงการสรางวัฒนธรรมและสงเสริมคานิยมองคกร 

4. ระยะเวลาโครงการ 1 ป (2564)  
5. งบประมาณโครงการ    2,385,000 บาท 

งบประมาณ ป 53 - 60 ป 61 ป 62 ป 63 ป 64 ป 65 ป 66 
ตาม พรบ. -  -  1,165,000 1,895,300 1,096,600 2,385,000 2,385,000 

ตามมติ BoD 11,374,400 2,668,300 - 358,500 - - - 
 



งบประมาณป 64  
5.1  กิจกรรมสรางการตระหนักรูคานิยมองคกร   50,000     บาท 
5.2  กิจกรรมสงเสริมการปฏิบัติตามคานิยมองคกร  1,031,600             บาท 
5.3  จัดประชุม และ Workshop คณะทำงานตามโครงการสรางวัฒนธรรมฯ 15,000    บาท 

 

6.  ผลการดำเนินงานทีผ่านมา ป 63   
ป 63 

6.1  สรางการตระหนักรูคานิยมองคกรใหแก ผูบริหารและ จนท.สทป. ทุกระดับ ไดแก เขียนบทความเผยแพรใน     
วารสาร DTI Yes!   
6.2  กิจกรรมสงเสริมการปฏิบัติตามคานิยมองคกร ไดแก กิจกรรมผูบริหารพบปะเจาหนาที่ งานปใหม การแขงขัน
กีฬาสี สัมมนาเชิงปฏิบัติการ DTI We Can Do งานประเพณีสงกรานต พิธีเกษียณอายุเจาหนาที่  
6.3 การดำเนินการตามโครงการสรางวัฒนธรรมและสงเสริมคานิยมองคกรที่ผานมา ทำใหเจาหนาที่และผูบริหาร
ไดตระหนักรูเก่ียวกับคานิยมองคกรดานการทำงานเปนทีมมากขึ้น สวนคานิยมดานตางๆจะรวมอยูในกิจกรรม
ตางๆในการปฏิบัติงาน เชน มุงมั่นผลสัมฤทธ์ิจะแฝงอยูในการทำงานตางๆ ที่ทุกคนตองมุงมั่นตาม KPI ที่ไดรับ
มอบหมายตามหนาที่และจะประเมินเปน PAP และ Competency ทุกป ทางดานการสานซื่อสัตยคุณธรรมและ
ผลประโยชนของชาติตองมากอนจะมีการอบรมดานคุณธรรมจริยธรรมใหกับ จนท.สทป. ทุกป และมีการประเมิน
ความโปรงใสในการทำงานจาก ปปช. ทุกปเชนกัน สวนคานิยมดานนำความพอใจสูลูกคาไดรับการซึมซับในการ
วิจัยโครงการตางๆ ตามความตองการของผูมีผลประโยชนรวม ซึ่ง สทป. จะดำเนินการวิจัยตามความตองการและ
ตองสรางความพึงพอใจใหกับลูกคา ซึ่งไดรับแรงหนุนและการสนับสนุนดวยดีจากผูบริหารและเจาหนาที่ สทป.ทั้ง
องคกรในการใหความรวมมือและมุงมั่นที่จะปฏิบัติใหเปนไปตามคานิยมทั้ง 6 ดาน ผานกิจกรรมตางๆ เชน การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานประจำป (PAP) การประเมิน Competency การประเมินเพ่ือรับรองคุณภาพและ
สิ่งแวดลอม (ISO) การประเมินคุณภาพ PMQA ขั้นพ้ืนฐาน เปนตน โดยกิจกรรมตามโครงการน้ีจะปฏิบัติอยาง
ตอเน่ืองและเปนรูปธรรมยิ่งๆ ขึ้นทุกป ซึ่งเมื่อเจาหนาที่และผูบริหารไดนำคานิยมองคกรไปปฏิบัติจนเปน
พฤติกรรมประจำวันในที่สุด บุคลากรในองคกรจะสามารถสรางเปนวัฒนธรรมที่ดีงานของ สทป.ได 
7. แผนงานสำคัญป 64 

 7.1  กิจกรรมสรางการตระหนักรูคานิยมองคกร  
 7.2  กิจกรรมสงเสริมการปฏิบัติตามคานิยมองคกร  
 7.3  จัดประชุม และ Workshop คณะทำงานตามโครงการสรางวัฒนธรรมและสงเสริมคานิยมองคกร 
 

แผนงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

7.1 กิจกรรม
สรางการ
ตระหนักรู
คานิยมองคกร 

แผนงาน x x x x x x x x x x x x 

แผนเงิน 
(ลบ.) 

0 0 0 

 

0 0.025 0 0 0 0.025 0 0 0 

7.2 กิจกรรม แผนงาน x x x x x x x x x x x x 



แผนงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

สงเสริมการ
ปฏิบัติตาม
คานิยมองคกร 

แผนเงิน 
(ลบ.) 

0 0.010 0.050 0.630 0 1.140 

 

0.190 0 0 0.050 - 0.250 

7.3 จัดประชุม 
และ Workshop 
คณะทำงาน
โครงการฯ 

แผนงาน  -  -  -  -  -  -  -  -  - _  -  X 

แผนเงิน 
(ลบ.) 

0.015 - - - - - - - -  - - - 

 

8.  ตัวชี้วัด ป 64  
   8.1  ดำเนินกิจกรรมสรางการตระหนักรูคานิยมองคกรและกิจกรรมสงเสริมการปฏิบัติตามคานิยมองคกรได
ตามแผนงาน  
   8.2 มีจำนวนเจาหนาที่เขารวมงานอยางนอย รอยละ 80 ของกลุมเปาหมาย 
 8.3 รายงานสรปุผลและขอเสนอแนะ 

9. ความคุมคาของโครงการ  
1. บุคลากรของ สทป. เกิดความรูความเขาใจคุณธรรม จรยิธรรม คานิยม เพ่ือสนับสนุนให สทป. กาวสู

การเปนองคกรโปรงใสและดำเนินตามหลักธรรมาภิบาลอยางมีประสิทธิภาพ 
 2. บุคลากรของ สทป. เกิดความผูกพันและภักดีตอองคกร เพ่ือพัฒนาไปสูการเปนองคกรแหงการเรียนรู 
 

10. ผูปฏิบัติ     
   10.1 รองผูอำนวยการที่รับผิดชอบ พ.อ.วิทวัส สุขยางค  โทร.  08 4459 2566 
   10.2 ผูอำนวยการโครงการ  พ.อ.วิทวัส สุขยางค  โทร.  08 4459 2566 
   10.3 ผูจัดการโครงการ  วาที่ ร.ต.หญิง ดร.ลำยอง  แสนทวี โทร.  08 9506 1200 

 


