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การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
 สู่องค์กรแห่งธรรมาภิบาลและซื่อสัตย์สุจริต 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 
ปีงบประมาณ 2563 

-------------------------------------------------- 
 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ได้ตระหนักถึงความส าคัญในการ

เสริมสร้าง วัฒนธรรมองค์กร เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์
สุจริต เป็นองค์กรแห่งธรรมาภิบาล และมีคุณลักษณะของบุคลากรส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสุจริต 5 
ประการ อันประกอบด้วย ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และมีจิตสาธารณะ 
โดยได้มี การจัดกิจกรรมอย่างหลากหลายและต่อเนื่อง ดังนี้ 

1. สร้างความตระหนักให้มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย โดยจัดกิจกรรม Big Cleaning Day 
2. จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์เชิญชวน สพป.นศ.2 เสริมสร้างสังคม ไม่ทนต่อการทุจริต 
3. จัดกิจกรรมร่วมรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก เพื่อให้บุคลากรส านึก รู้ผิด รู้ถูก  ปฏิบัติงานอย่าง 

สุจริต รู้จักอยู่อย่างพอเพียง 
4. ด าเนินการจัดท า “ตู้ปันสุข” มอบสิ่งของให้ผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า  

(COVID-๑๙) เพือ่ให้ข้าราชการตระหนัก ช่วยเหลือผู้อื่น เสียสละเพือ่อยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมี
ความสุข 

5. ประชุมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสุจริตตามระบบคุณธรรม  
จริยธรรมและธรรมาภิบาลเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ให้เกิดความตระหนักในความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย 
และวางแนวทางในการปลูกฝังให้บุคลากรในสังกัดมีความซื่อสัตย์ สุจริต เพื่อเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ของบุคคลากรส านักงานเขตพื้นท่ีสุจริต ด้านทักษะกระบวนการคิด ความมีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต 

6. ลงนามบันทึกข้อตกลง การต่อต้านการทุจริต ระหว่าง ผู้อ านวยการ และรองผู้อ านวยการ 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา รวมถึง ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย 
และบุคลากร สพป.นศ. 2 เพื่อสร้างความตระหนักรู้และส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กรร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปช่ันซึ่งถือเป็นประเด็นหลักท่ี สพป.นศ.2 ให้ความส าคัญ เพื่อเดินหน้า
สู่การพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ7. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรท่ีดีงาม และสร้างเครือข่าย
ความซื่อสัตย์สุจริต จากการแลกเปล่ียน เรียนรู้กับคณะบุคลากร สถานศึกษาในสังกัด 

7. กล่าวค าปฏิญญาในการต่อการทุจริตทุกรูปแบบ ด้วยการขับเคล่ือนโครงการเสริมสร้างคุณธรรม  
จริยธรรมและธรรมาภิบาลในเขตพื้นท่ีการศึกษา เขตสุจริต ในการร่วมมือกันป้องและต่อต้านการทุจริต ร่วม
ปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตให้เป็นวิถีชีวิตในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา สถานศึกษา สังคม และชุมชน 
และจะสร้างเครือข่ายความซื่อสัตย์สุจริตระหว่างสถานศึกษา องค์กรและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องให้เป็นรูปธรรม
และมีความยั่งยืน 

8. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 มีนโยบายไม่รับของขวัญ 
ในทุกเทศกาล เพื่อสร้างขวัญก าลังใจ โปร่งใส่ไม่รับของก านัล 

 ภาพกิจกรรม และส่ือต่าง ๆ ท่ีแสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงาน          
มี ทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต เป็นองค์กรแห่งธรรมาภิบาล และมีคุณลักษณะของ 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสุจริต อันประกอบด้วย ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่าง 
พอเพียง และมีจิตสาธารณะ พอสังเขป ดังนี้ 
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1.สร้างความตระหนักให้มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย โดยจัดกิจกรรม Big Cleaning Day 
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2. จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์เชิญชวน สพป.นศ.2 เสริมสร้างสังคม ไม่ทนต่อการทุจริต 
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3. จัดกิจกรรมร่วมรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก 
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4. ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒  
 พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยโท ดร.สุเวศ กลับศรี  รอง ผอ.สพป.นศ.๒ ดร.สุชาติพงษ์ ทรงทอง ผอ.โรงเรียนราช
ประชานุเคราะห์ ๖ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาสพป.นศ.2 ร่วมกันด าเนินการจัดท า “ตู้ปัน
สุข” มอบสิ่งของให้ผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-๑๙) เพื่อให้ข้าราชการ
ตระหนัก ช่วยเหลือผู้อื่น เสียสละเพือ่อยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข 
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5. ประชุมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสุจริตตามระบบ 
คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ให้เกิดความตระหนักในความซื่อสัตย์
สุจริต มีวินัย และวางแนวทางในการปลูกฝังให้บุคลากรในสังกัดมีความซื่อสัตย์ สุจริต เพื่อเกิดคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ ของบุคคลากรส านักงานเขตพื้นท่ีสุจริต ด้านทักษะกระบวนการคิด 
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6. ลงนามบันทึกข้อตกลง การต่อต้านการทุจริต ระหว่าง ผู้อ านวยการ และรองผู้อ านวยการ

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา รวมถึง ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย 
และบุคลากร สพป.นศ. 2 เพื่อสร้างความตระหนักรู้และส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กรร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปช่ันซึ่งถือเป็นประเด็นหลักท่ี สพป.นศ.2 ให้ความส าคัญ เพื่อเดินหน้า
สู่การพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ7. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรท่ีดีงาม และสร้างเครือข่าย
ความซื่อสัตย์สุจริต จากการแลกเปล่ียน เรียนรู้กับคณะบุคลากร สถานศึกษาในสังกัด 
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7. กล่าวค าปฏิญญาในการต่อการทุจริตทุกรูปแบบ ด้วยการขับเคล่ือนโครงการเสริมสร้างคุณธรรม 

จริยธรรมและธรรมาภิบาลในเขตพื้นท่ีการศึกษา เขตสุจริต ในการร่วมมือกันป้องและต่อต้านการทุจริต ร่วม
ปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตให้เป็นวิถีชีวิตในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา สถานศึกษา สังคม และชุมชน 
และจะสร้างเครือข่ายความซื่อสัตย์สุจริตระหว่างสถานศึกษา องค์กรและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องให้เป็นรูปธรรม
และมีความยั่งยืน 
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8. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 มีนโยบายไม่รับของขวัญในทุก
เทศกาล เพื่อสร้างขวัญก าลังใจ โปร่งใส่ไม่รับของก านัล 

 
 โดยผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 มอบนโยบาย
การด าเนินงานสู่การปฏิบติั ดงัน้ี 

หลักในการท างาน 
1. ประโยชน์ราชการ 
2. ประโยชน์ส่วนรวม 
3. ประโยชน์ของคนในครอบครัว (บุคลากร ผูบ้ริหาร ครู นกัเรียน ในสังกดั สพป.นศ.2) 
เป้าหมายในการท างาน 
1. บรรลุเป้าหมาย 
2. ถูกตอ้ง 
3. รวดเร็ว 
4. โปร่งใส 
5. เป็นธรรม 
6. บริการที่ดี 

********************* 
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สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๒ 

ไม่ทนต่อการทุจริต  


