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๑ อัตรากําลังขาราชการและลูกจางประจําคงเหลือจากการเกษียณอายุราชการ

ใน ๑๐ ปขางหนา (๒๕๕๘-๒๕๖๘) 
๑ 

 
๒ จํานวนขาราชการและลูกจางประจําเกษียณอายุราชการ ใน ๑๐ ปขางหนา 

(๒๕๕๘ – ๒๕๖๘) 
 

๒ 
๓ สัดสวนผูตอบแบบสํารวจ ตามชวงอายุ ๒๑ 
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ปจจุบันและวัฒนธรรมท่ีพึงประสงค 
๒๓ 

๙ เปรียบเทียบคะแนนความเห็นตอวัฒนธรรมท่ีพึงประสงค จําแนกดวยชวงวัย
และสังกัดของผูตอบแบบสํารวจ 

๒๔ 

๑๐ เปรียบเทียบคะแนนความเห็นตอวัฒนธรรมท่ีพึงประสงค จําแนกดวยสายงาน
ของผูตอบแบบสํารวจ 

๒๕ 

๑๑ ภาพรวมผลการสํารวจคานิยมองคกร ๓๑ 
๑๒ คานิยมจําแนกตามชวงอายุ ๓๑ 
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๕ 

๒ กรอบความคิดในการจําแนกประเภทวัฒนธรรมของ  Handy C. (๑๙๘๕). 
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๖ 
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(๑๙๙๓). Organization Culture and Leadership. 

๖ 
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๒๕๕๙ - ๒๕๖๓ 
๖๓ 

๘ ผังผูนําการปลูกฝงคานิยมและวัฒนธรรมองคกร ๗๙ 
 

 

สารบัญตาราง 
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๓ แสดงผลการตอบแบบสํารวจวัฒนธรรมท่ีพึงประสงคเปนรายขอรายคําถาม ๒๘ 
๔ แสดงผลการตอบแบบสํารวจวัฒนธรรมท่ีพึงประสงคสําหรับกลุมผูตอบแบบ

สํารวจสายงานชางท่ีอายุนอยกวา ๓๐ ปเปนรายขอรายคําถาม 
๓๐ 

๕ สรุปสาระของการปฏิบัติตนตามคานิยมกรมชลประทาน ๕๓ 
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๗ การดําเนินกิจกรรมตามกลยุทธการปลูกฝงคานิยมและวัฒนธรรม 

กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓ 
๖๔ 

๘ แผนปลูกฝงคานยิมและวัฒนธรรมองคกรกรมชลประทาน ๖๙ 



 
 

แผนการปลูกฝงคานิยมและวัฒนธรรมกรมชลประทาน ระยะ ๕ ป  

(พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓) 

 

บทนํา 

กรมชลประทานเปนหนวยงานราชการในกระทรวงเกษตรและสหกรณ มีหนาท่ีจัดใหไดมาซ่ึงน้ํา
เพ่ือกักเก็บรักษา ควบคุม สง ระบาย หรือ แบงน้ําเพ่ือการเกษตร การพลังงาน การสาธารณูปโภค หรือ
การอุตสาหกรรม และหมายรวมถึงการปองกันความเสียหายอันเกิดจากน้ํา กับการคมนาคมทางน้ําซ่ึงอยู
ในเขตชลประทานท่ีเปนระบบท่ีมีความเขมแข็ง มีความนาเชื่อถือ ความไววางใจ ซ่ึงมีพันธกิจ ดังนี้ 

 ๑. พัฒนาแหลงน้ําและเพ่ิมพ้ืนท่ีชลประทานตามศักยภาพของลุมน้ําใหเกิดความสมดุล    
 ๒. บริหารจัดการน้ําอยางบูรณาการใหเพียงพอ ท่ัวถึง และเปนธรรม    
 ๓. ดําเนินการปองกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ําตามภารกิจอยางเหมาะสม    
 ๔. เสริมสรางการมีสวนรวมในกระบวนการพัฒนาแหลงน้ําและบริหารจัดการน้ํา   

โครงสรางกรอบอัตรากําลังของกรมชลประทาน ในอีก ๑๐ ปขางหนา แสดงใหเห็นวาจะมี
บุคลากรท่ีเกษียณอายุขาราชการเพ่ิมข้ึนโดยเฉลี่ยประมาณรอยละ ๑๐ รวมจะเปนความสูญเสียบุคลากร
ราวรอยละ ๑๐ จากท่ีมีอยูในปจจุบัน ดังนั้นเพ่ือรักษาความตอเนื่องและแกนแกนสําคัญของจิตวิญญาณ 
ความเปนกรมชลประทานสืบไปมิใหขาดชวง ก็จําตองมีการหลอหลอมคานิยมและวัฒนธรรมเพ่ือยึดโยง
บุคลากรท่ีหลากหลายไวใหเปนเอกภาพ 

 

 

 

แผนภูมิที ่๑ อัตรากําลังขาราชการและลูกจางประจาํคงเหลือจากการเกษียณอายุราชการใน ๑๐ ปขางหนา (๒๕๕๘-๒๕๖๘) 

 

 
แผนปลูกฝงคานิยมและวัฒนธรรมกรมชลประทาน ๑ 



 

 
แผนภูมิที ่๒ จํานวนขาราชการและลูกจางประจาํเกษียณอายุราชการ ใน ๑๐ ปขางหนา (๒๕๕๘–๒๕๖๘) 

 

นอกจากนั้นแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบขาราชการไทย (พ.ศ. ๒๕๕๖–พ.ศ. ๒๕๖๑) 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)  ยังกําหนดประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๑ มุงเนนการ
สรางความเปนเลิศในการใหบริการประชาชน เพ่ือเสริมสรางวัฒนธรรมการใหบริการท่ีเปนเลิศ โดยการ
สงเสริมใหหนวยงานของรัฐ มีการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนคานิยม และหลอหลอมการสรางวัฒนธรรม
องคกรใหขาราชการ และเจาหนาท่ีของรัฐ มีจิตใจท่ีเอ้ือตอการใหบริการท่ีดี รวมถึงเปดโอกาสให
ประชาชนมีสวนรวมในการปรับปรุงคุณภาพการบริการโดยตรงมากข้ึน อีกท้ังเกณฑการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) อันเปนกรอบการบริหารจัดการองคการ ก็ไดกําหนดไวในหมวด ๑  
การนําองคกร เรื่องการกําหนดทิศทางของสวนราชการ ใหผูบริหารมีบทบาทในการดําเนินการ ดังนี้ 

๑. ผูบริหารตองทําหนาท่ีในการกําหนดคานิยมในองคกร โดยเสนอมุมมองใหมในการทํางาน
เสริมสรางความเขาใจใหบุคลากรสามารถยอมรับการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน โดยวิธีการให
บุคลากรไดเรียนรูจากการปฏิบัติจริง (Action Learning) ซ่ึงคานิยมควรสอดคลองกับ
วิสัยทัศน และพันธกิจขององคกร 

๒. จัดเตรียมและกําหนดกรอบของคานิยมหรือคุณลักษณะของบุคลากรท่ีพึงประสงค โดยวาง    
แนวทางการพัฒนาเพ่ือไปสูทิศทางใหมใหเห็นเปนภาพท่ีชัดเจน 

๓. เปดโอกาส และกระตุนใหบุคลากรมีสวนรวมในการกําหนดคานิยมองคกร ซ่ึงสามารถทําได
โดยองคกรแตงตั้งคณะทํางาน ประกอบดวยขาราชการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงปฏิบัติหนาท่ีราชการ
ในสายงานตาง ๆ มาทําหนาท่ีกําหนดคานิยมรวมกัน หรือสํารวจความคิดเห็นของบุคลากร 

๔. เปนตัวอยางท่ีดีในการปฏิบัติตามคานิยม เพ่ือสรางศรัทธาในการนําคานิยมไปปฏิบัติของ
บุคลากร 

  

 
แผนปลูกฝงคานิยมและวัฒนธรรมกรมชลประทาน ๒ 



 

นโยบายของคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) ตามหนังสือของสํานักเลขาธิการคณะ      
รักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติ ท่ี คสช.(สลธ) /๑๒๗ ลงวันท่ี ๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ เรื่อง เจตนารมณ/
นโยบายหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติกําหนดใหเปนงานเรงดวนท่ีตองติดตาม ไดแก การพัฒนา
ขาราชการ เพ่ือสรางจิตสํานึกในการเปนขาราชการท่ีดีอยางตอเนื่อง และการบริหารงานบุคคลโดยใหเรง
สรางคานิยมรวมขององคกร ความสามัคคีและความภูมิใจในศักดิ์ศรีขาราชการท่ีดี 

ท่ีผานมาการหลอหลอมปลูกฝงคานิยมและวัฒนธรรมองคกรดวยวิธีการท่ีเปนทางการทําไดยาก 
เนื่องจากยังมิไดกําหนดรายละเอียดของพฤติกรรมท่ีพึงประสงค หรือรายละเอียดของเปาหมายหรือ
ตัวชี้วัดของคานิยมออกมาเปนแนวทางการดําเนินงานท่ีชัดเจน จึงจําเปนตองมีการดําเนินโครงการ
ศึกษาวิจัย และกําหนดคานิยมและวัฒนธรรมองคกรท่ีเหมาะสม รวมท้ังรายละเอียด และวิธีดําเนินการ 
กรมชลประทานจึงได กําหนดใหจัดทําโครงการปลูกฝงคานิยมและวัฒนธรรมกรมชลประทาน              
ป พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้ึน โดยไดมีคําสั่งท่ีเก่ียวของ ดังนี้ 

 คําสั่งกรมชลประทาน ท่ี ข ๑๐๒๖/๒๕๕๗ ลงวันท่ี ๒๕ กันยายน ๒๕๕๗ เรื่อง แตงตั้ง
คณะกรรมการอํานวยการโครงการปลูกฝงคานิยมและวัฒนธรรมกรมชลประทาน และ 

 คําสั่งคณะกรรมการอํานวยการโครงการปลูกฝงคานิยมและวัฒนธรรมกรมชลประทาน  
ท่ี  ๑/๒๕๕๗  เรื่ อง แตงตั้ งคณะทํางานโครงการปลูกฝงคานิยมและวัฒนธรรม             
กรมชลประทาน 

และไดมอบหมายใหสถาบันวิจัยและใหคําปรึกษาแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (TU-RAC) เปน
ผูวิจัยและดําเนินการในเรื่องนี้ 

 

 

 
  

 
แผนปลูกฝงคานิยมและวัฒนธรรมกรมชลประทาน ๓ 



 

กรอบแนวคิดในการจัดทําแผนการปลูกฝงคานิยมและวัฒนธรรมกรมชลประทาน 

คานิยม (value) คือ บรรทัดฐานในการกําหนดความถูกความผิดของพฤติกรรมท้ังหลายเปน
กฎเกณฑในองคกรท่ีคนหมูมากทํางานดวยกันประพฤติปฏิบัติเหมือน ๆ กัน จนเปนลักษณะเฉพาะของ
คนในหนวยงานนั้น ๆ 

วัฒนธรรม พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ ใหคําจํากัดความวาหมายถึง 
พฤติกรรมและสิ่งท่ีคนในหมูผลิต และสรางข้ึนดวยกัน เรียนรูจากกันและกัน และรวมใชอยูในหมูของ
พวกตน 

วัฒนธรรมองคกรหมายถึง แบบแผนพฤติกรรมท่ีบุคลากรในองคกรยึดถือเปนแนวทางในการ
ประพฤติปฏิบัติ ท่ีมีพ้ืนฐานมาจากความเชื่อ คานิยม และเปนสิ่งท่ีองคกรคาดหวังจากผูปฏิบัติในองคกร
นั้น ๆ ซ่ึงมี ๒ ระดับ คือ 

๑)  วัฒนธรรมท่ีพึงเห็นได ซ่ึงผูปฏิบัติงานในองคกร ไดกําหนดข้ึนอยางชัดเจนและรวมถึง
พฤติกรรมท่ีแสดงออก เชน การแตงกาย การกระทํา สัญลักษณ เรื่องราว และประเพณี 

๒)  วัฒนธรรมท่ีอยูลึกในจิตใจของสมาชิกองคกร ประกอบดวยคานิยม (value) เปนสิ่งท่ี
องคกรพึงปรารถนาตองปลูกฝงใหสมาชิก ฐานคติ (assumption) หมายถึงความเชื่อ หรือ
ความรูสึกวาสิ่งนั้นเปนความจริงหรือสิ่งนั้นจะเกิดข้ึนถึงแมวาไมมีการพิสูจนและความเชื่อ 
(belief) เปนสิ่งท่ีสมาชิกในองคกรยึดถือวาเปนความจริงถึงแมวาจะไมแนใจ 

วัฒนธรรมองคกรไดรับความสนใจในชวง ๒๐-๓๐ ปท่ีผานมา โดยเฉพาะอยางยิ่งเม่ือมีกระแส
ของการปรับรือ้ระบบและการควบรวมกิจการ เนื่องจากความลมเหลวขององคกรหลายแหง เชื่อมโยงกับ
ความลมเหลวดานวัฒนธรรมองคกร ซ่ึงผูบริหารท่ีตัดสินใจปรับรื้อระบบหรือควบรวมกิจการมิไดคาดคิด 
ปจจุบันการทําความเขาใจวัฒนธรรมองคกรเปนไปอยางแพรหลายและลึกซ้ึงยิ่งข้ึน นักคิดในสํานักหลัก ๆ 
ตางก็นําแนวคิดของตนมาทดสอบใหมและปรับปรุงทฤษฎีท่ีเคยนําเสนอไวเม่ือกวาทศวรรษมาแลว       
ใหทันสมัยทันเหตุการณมากข้ึน 
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แนวคิดท่ีโดดเดนในการทําความเขาใจวัฒนธรรมองคกรอาจระบุไดสองแนวทางท่ีแตกตางกัน 
แนวทางแรก จําแนกประเภทและระบุตัวแบบวัฒนธรรม โดยอาจจําแนกตามลักษณะเดน หรือจําแนก
ตามเกณฑสําคัญหนึ่งถึงสองประการ  นักคิดท่ีสําคัญในกลุมนี้ไดแก Deal and Kennedy (๑๙๘๒)       
ซ่ึงจําแนกวัฒนธรรมตามเกณฑความเสี่ยงสูงหรือต่ําและการวัดผลเร็วหรือชา ออกมาเปนวัฒนธรรมสี่
ลักษณะ คือ 

 - The Tough-Guy Macho Culture 

 - The Work Hard/ Play Hard Culture 

 - The Bet Your Company Culture 

 - The Process Culture 

 

ภาพที่ ๑ กรอบความคิดในการจําแนกประเภทวัฒนธรรมของ  Deal, T. and  Kennedy, A. . (๑๙๘๒). 
Corporate Cultures: The Rites and Rituals of Corporate Life, Addison-Wesley Publishing Company. 

 

นักคิดอีกทานหนึ่ง ท่ีไดรับการกลาวขวัญถึงเปนอยางมากคือ Charles Handy (๑๙๘๕) ซ่ึง
อธิบายวัฒนธรรมแบบตาง ๆ โดยใชหลักของอํานาจและอิทธิพล แรงจูงใจ และการเรียนรูของผูคนเปน
พ้ืนฐานในการอธิบายตัวแบบท่ีแบงวัฒนธรรมเปนสี่ประเภท คือ 

 - Power Culture (Zeus) 

 - Role Culture (Apollo) 

 - Task Culture (Athena) 

 - Person Culture (Dionysus) 
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ภาพที่ ๒ กรอบความคิดในการจําแนกประเภทวัฒนธรรมของ Handy C. (๑๙๘๕). Gods of Management,  
Oxford University Press. 

แนวทางท่ีสองเปนแนวทางของการวิเคราะหองคประกอบของวัฒนธรรมและพิจารณา
ขอเท็จจริงตามกรณีโดยไมสรุปประเภทของวัฒนธรรมในภาพรวม เชน งานหลายชิ้นของ Edward T. 
Hall ซ่ึงพิจารณาองคประกอบของบริบท (Context) กาลเวลา (Time) และพ้ืนท่ี (Space) ซ่ึงแตละ
สังคมหรือองคกรก็จะมีสวนผสมขององคประกอบตาง ๆ ในสัดสวนท่ีตางกันออกไป  ในกลุมแนวทางนี้ 
งานท่ีมีความครอบคลุมและมีความชัดเจนท่ีสุดเปนของ Edgar Schein ซ่ึงจําแนกระดับของวัฒนธรรม
เปนสามระดับ จากสิ่งท่ีเห็นไดชัดเจน คานิยม จนถึงข้ันลึกท่ีสุดคือความเชื่อและสมมติฐานข้ันพ้ืนฐาน   
ซ่ึงระดับท่ีสําคัญท่ีสุดคือระดับสมมติฐาน ในการทําความเขาใจวัฒนธรรม จะตองรูถึงมิติภายในและ
ภายนอกของกลุมและองคกร และเขาใจความเชื่อเบื้องลึกในเรื่องตาง ๆ นอกจากนั้น มิติตาง ๆ ของ
วัฒนธรรมยังมีความเหมาะสมเฉพาะกาลกับองคกรในแตละชวงอายุขัย  ความละเอียดลึกซ้ึงในแนวทาง
การศึกษาและตีความวัฒนธรรมของ Edgar Schien มีความโดดเดนในแงของการจําแนกผลการศึกษา   
ท่ีเจาะจงเปนรายองคกรและเสนอแนวทางปรับปรุงไดเฉพาะจุดอยางเหมาะสม 

 

 

 
 

โครงสรางองคกรและกระบวนการท่ี
สังเกตได 

 
กลยุทธ เปาหมาย 

 
 

ความรูสึก มุมมอง ความคิด ความเชื่อ 
ท่ีเกิดข้ึนโดยไมรูตัว 

 

 

ภาพที่ ๓ ระดับชั้นขององคประกอบในวัฒนธรรมองคกร ตามความเห็นของ Schein, E. (๑๙๙๓).  
Organization Culture and Leadership. 
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เม่ือเปรียบเทียบ จะเห็นไดวาแนวคิดท้ังสองข้ัวมีขอดีขอเสียท่ีแตกตางกัน กลาวคือ การจําแนก
ประเภทเปนกรอบความคิดท่ีงายตอการทําความเขาใจและใชงาน สามารถระบุประเด็นหลักไดทันที 
รวมท้ังอาจระบุประเภทของวัฒนธรรมท่ีพึงปรารถนาสําหรับองคกรไดดวย  

ในอีกดานหนึ่ง การวิเคราะหองคประกอบในรายละเอียดอยางเจาะจงและลึกซ้ึงแบบ Edgar 
Schein นั้น มีแนวโนมท่ีจะถูกตองและเหมาะสมกับแตละองคกรมากกวา โอกาสออกแบบกระบวนการ
เปลี่ยนแปลงท่ีปฏิบัติไดมีความเปนไปไดมากกวา แตงานวิจัยวัฒนธรรมจะเปนงานท่ีถูกตองและมีคุณคา
ก็ตอเม่ือผูวิจัยไดฝงตัวทํางานอยูในองคกรนั้นเปนเวลาตอเนื่องแรมป และไดรับรูความคิดวิธีการ
ดําเนินงาน ความสัมพันธ และอ่ืน ๆ จากการบอกเลาอยางเต็มใจของสมาชิก หรือการสังเกตจาก
สิ่งแวดลอมหรือสถานการณตาง ๆ ดวยตนเองประกอบกัน  ซ่ึงเปนเง่ือนไขท่ีเปนไปไดยากสําหรับ         
ท่ีปรึกษาจากภายนอก และผลการศึกษานั้นก็จะมีลักษณะเฉพาะองคกรและเฉพาะกาล ในทางปฏิบัติ 
แนวทางนี้จึงเหมาะสมในการใชงานเฉพาะสําหรับบางกรณีท่ีมีเง่ือนไขพรอมสมบูรณเทานั้น 

กรอบแนวคิดท่ีเปนทางเลือกอันเหมาะสมในการวิจัยและจัดทําขอเสนอทางดานคานิยมและ
วัฒนธรรมองคกรจึงนาจะเปนการประยุกตแนวคิดการจําแนกวัฒนธรมออกเปนแบบแผนท่ีอางอิงไดงาย
เขากับการวิเคราะหองคประกอบท่ีมีความลึกซ้ึงและปรับใหเขากับหนวยงานไดมากกวา 

กรอบการประเมินวัฒนธรรมองคกรจะใชกรอบความคิด ระบบวิธี และเครื่องมือเฉพาะอันเปน
นวัตกรรมการสํารวจและวิเคราะหวัฒนธรรมองคกรของท่ีปรึกษาโดยใชตัวแบบ People Legacy ซ่ึง
พัฒนาโดยคณะผูวิจัย 

PeopleLegacy คือรูปแบบมาตรฐานของวัฒนธรรมองคกร โดยพิจารณาจากท่ีมาของอํานาจ
และการตัดสินใจซ่ึงจําแนกเปน ๔ หมวด ๘ รูปแบบ ดังนี ้

หมวดท่ี ๑ คือ Directing - วัฒนธรรมแบบสั่งการ มีบุคคลชี้นํากําหนดทิศทางใหคนอ่ืน ๆ ทํา
ปฏิบัติตาม 

หมวดท่ี ๒ คือ Deciding - วัฒนธรรมแบบตัดสินใจ ผูเก่ียวของเปนผูตัดสินใจและรับผิดชอบเอง 
แกนคือคนท่ีทําเปนคนตัดสินใจ 

หมวดท่ี ๓ คือ Reacting - วัฒนธรรมแบบตอบสนอง ทิศทางการดําเนินการถูกกําหนดจากสิ่ง
อ่ืนท่ีไมอยูใตการควบคุมขององคกร กลาวคือปจจัยท่ีอยูนอกการควบคุมเปนสิ่งกําหนดทิศทางการ
ตัดสินใจ  

หมวดท่ี ๔ คือ Reinforcing - วัฒนธรรมแบบสรางเสริม หลักการท่ีมีอยูแลวกําหนดใหทําซํ้า
ตามแนวทางเดิม 

โดยในแตละหมวดมีสองลักษณะซ่ึงสามารถแบงวัฒนธรรมออกเปน ๘ รูปแบบ คือ 
๑. Position (วัฒนธรรมผูนําตามตําแหนง) ผูบังคับบัญชามีอํานาจสิทธิ์ขาดในการตัดสินใจ

และสั่งการใหปฏิบัติ  
๒. Expert (วัฒนธรรมผูรู) มีผูรู/ผูเชี่ยวชาญเปนผูรับผิดชอบ ตัดสินใจและปฏิบัติตามความรู

ความสามารถในเรื่องนั้น ๆ เฉพาะเรื่อง 
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๓. Concert (วัฒนธรรมแบบมีสวนรวม) มีการปรึกษาหารือรวมกันในหมูผูเก่ียวของในเรื่องนั้น ๆ 
กอนการลงมือปฏิบัติรวมกัน 

๔. Individual (วัฒนธรรมปจเจก) มีการกระจายอํานาจ มีอิสระในการตัดสินใจใหแกผูปฏิบัต ิ
แตละคน 

๕. External (วัฒนธรรมตอบสนองตอสถานการณภายนอก) ตัดสินใจและปฏิบัติโดยพิจารณา
ตามเหตุปจจัยอันมาจากภายนอกองคกรเปนผูกําหนดทิศทางการดําเนินการ 

๖. Situation (วัฒนธรรมตามสถานการณ) ตัดสินใจและปฏิบัติโดยพิจารณาตามสถานการณ/
ลักษณะเฉพาะของแตละกรณี ไมมีรูปแบบตามตัว 

๗.  Procedure (วัฒนธรรมตามกติกา) ตัดสินใจและถือปฏิบัติตามกฎระเบียบ แนวทาง 
ข้ันตอน แบบแผนวิธีการท่ีไดกําหนดไว  

๘.  Tradition (วัฒนธรรมตามประเพณี) ตัดสินใจและถือปฏิบัติตามขนบประเพณี วิธีการท่ี
ปฏิบัติตอ ๆ กันมาตั้งแตดั้งเดิม 

 

 
ภาพที่ ๔ กรอบการวิเคราะห People Legacy 

วัฒนธรรมองคกรเปนเสมือนกรอบใหญ เปนแบบแผนหลักท่ีมีองคประกอบอ่ืน ๆ อยูภายใน   
สวนคานิยมจะเปนองคประกอบหนึ่งภายใตวัฒนธรรมคานิยมเปนความเชื่อพ้ืนฐานของกลุมคนในองคกร 
ท่ีมีนัยเก่ียวกับสิ่งท่ีถูกตอง พึงกระทํา และมีผลตอพฤติกรรมและวิถีชีวิตของผูคนท่ีเก่ียวของ คานิยม
สะทอนความรูสึกนึกคิดหรือพฤติกรรมซ่ึงเจาะจงกวา และปรับเปลี่ยนไดงายกวาวัฒนธรรม 

 
 

ภาพที่ ๕ วัฒนธรรมองคกรและคานิยม 
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กระบวนการจัดทําแผน 

ทีมวิจัยไดใชกรอบแนวคิดดานวัฒนธรรมองคกรและคานิยมดังกลาวศึกษาวิเคราะห และ
ออกแบบการสํารวจความเห็น เพ่ือประมวลขอมูลและนํามาสูการยกรางแผนการดําเนินงาน โดยมี
ข้ันตอนการวิเคราะหดังนี้ 

- การสัมภาษณผูบริหาร 
- การเก็บขอมูลโดยแบบสํารวจ และประมวลผล 
- การสัมมนาผูบริหารระดับสํานัก/กอง (Logic Model Workshop) 

 
  

การสัมภาษณผูบริหาร การเก็บขอมูลโดยแบบ

สํารวจ 

สรุปผลการสัมภาษณ ประมวลผลการสํารวจ 

การสัมมนาผูบริหารระดับสํานัก/กอง 

(Logic Model Workshop) 

ยกรางแผนการปลูกฝงคานิยมและ
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แผนปลูกฝงคานิยมและวัฒนธรรมกรมชลประทาน ๙ 



 

- การสัมภาษณผูบริหาร 

ทางคณะผูวิจัยไดมีโอกาสเขาสัมภาษณในระหวางวันท่ี ๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘ - วันท่ี ๑๔  
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยผูบริหารท้ังหมด ๑๔ ทาน ดังนี้ 

๑. นายเลิศวิโรจน โกวัฒนะ  อธิบดีกรมชลประทาน 

๒. นายสุเทพ นอยไพโรจน  ตําแหนงรองอธิบดีฝายบํารุงรักษา 

๓. นายสัญชัย เกตุวรชัย  ตําแหนงรองอธิบดีฝายกอสราง 

๔. วาท่ีรอยตรี ไพเจน มากสุวรรณ  ตําแหนงรองอธิบดีฝายวิชาการ 

๕. นายณรงค ลีนานนท  ตําแหนงรองอธิบดีฝายบริหาร 

๖. นายบุญสนอง สุชาติพงศ  ตําแหนงผูทรงคุณวุฒิดานวิศวกรรมโยธา  
(ดานวางแผนและโครงการ) 

๗. นายโสภณ ธรรมรักษา  ตําแหนงผูทรงคุณวุฒิดานวิศวกรรมโยธา  
(ดานควบคุมการกอสราง) 

๘. นายสรุสิทธิ์ อินทรประชา  ตําแหนงผูทรงคุณวุฒิดานวิศวกรรมโยธา 
(ดานสํารวจและ/หรือออกแบบ) 

๙. นายมนัส กําเนิดมณี  ตําแหนงผูอํานวยการสํานักบริหารทรัพยากรบุคคล 

๑๐. นายสมเกียรติ ประจําวงษ  ตําแหนงผูอํานวยการสํานักบริหารโครงการ 

๑๑. นายสิริวิชญ กลิ่นภักดี  ตําแหนงผูอํานวยการสํานักงานจัดรูปท่ีดินกลาง 

๑๒. นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน  ตําแหนงผูอํานวยการสํานักชลประทานท่ี ๑๔ 

๑๓. นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล  ตําแหนงผูอํานวยการกองแผนงาน 

๑๔. นายสําเริง แสงภูวงศ  ตําแหนงผูอํานวยการกองพัสดุ 

 

 
  

 
แผนปลูกฝงคานิยมและวัฒนธรรมกรมชลประทาน ๑๐ 



 

มุมมองในประเด็นสําคัญท่ีประมวลสรุปจากการสัมภาษณผูบริหาร  

 

ความพึงพอใจสูงสุด - ภูมิใจท่ีไดสนองพระราชดําริ/ไดรับเสด็จ 
- ภูมิใจท่ีไดทํางานสําคัญ/งานทาทาย 
- ภูมิใจท่ีไดสรางผลงานจนสําเร็จ 
- พอใจท่ีไดทํางานตรงตามความสามารถ 
- ภูมิใจท่ีไดทําเพ่ือประโยชนของชาวบาน/ประชาชน 

ความสําเร็จท่ีนาภาคภูมิใจของ 
กรมชลประทานในปจจุบัน 

- โครงการพระราชดําริ 
- การบริหารจัดการน้ําอยางมีประสิทธิภาพ ทําให

เกษตรกรและผูบริโภคจากหลายภาคสวนมีน้ําใช
และผอนคลายปญหาจากอุทกภัยและภัยแลง 

- การพัฒนาแหลงน้ํา 
- การไดรับรางวัลดานการมีสวนรวมของเกษตรกร 

ความทาทายท่ีสําคัญของ 
กรมชลประทานในปจจุบัน  
ไปจนถึง ๓-๕ ปขางหนา 

- การเปนผูนําในการพัฒนางานชลประทาน รองรับ
ภาคการเกษตรอยางมียุทธศาสตร  

- การบริหารจัดการน้ําใหดีในสายตาทุกภาคสวน 
ท่ีใชน้ําจากกรม  

- การพัฒนาแหลงน้ํา  
- สภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงไป  
- การมีสวนรวมของภาคประชาชน 
- การพัฒนาขาราชการ 
- บูรณาการของหนวยงานตาง ๆ เพ่ือใหเกิดเข่ือน

ขนาดใหญ 

บทบาทภารกิจของกรมชลประทาน
ในปจจุบัน และในอนาคต ๓-๕ ป
ขางหนา 

- สรางความเชื่อม่ันในเรื่องน้ําใหแกประชาชน  
- บริหารแหลงน้ําท่ีมีอยูใหเพียงพอตอการใชงาน 
- การมีสวนรวมและการประชาสัมพันธกับทุกภาคสวน 
- เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บและการสงน้ํา ลดการ

สูญเสีย 
- ทํางานใหรวดเร็ว คุณภาพสูง ไวใจได  

  

 
แผนปลูกฝงคานิยมและวัฒนธรรมกรมชลประทาน ๑๑ 



 

จุดเดนและจุดดอยของทรัพยากร
บุคคลของกรมชลประทาน 
ในปจจุบัน 

จุดเดน 
- ความรู ประสบการณ ความสามารถ 
- ความพรอมทํางาน อุทิศเวลาใหงาน 
- ความมีวินัย 
- ความเปนพ่ีนอง สามัคคี พูดภาษาเดียวกัน 
- สูปญหา 

จุดดอย 
- อัตรากําลัง 
- การสรางคนขาดชวง คนรุนใหมขาดประสบการณ

การทํางาน  
- บุคลากรออนดานการสื่อสารประชาสัมพันธ และ

ภาษาอังกฤษ 
- ขาดการมองเปนระบบ ทําใหเกิดปญหาขาดการ 

บูรณาการ  
- คอรรัปชั่น  
- การสรางทีมยังมีนอย 

ความคาดหวังตอวัฒนธรรมองคกร
และคานิยมของกรมชลประทาน 

- สรางวัฒนธรรมท่ีสังเกตเห็นได สัมผัสได  
เปนรูปธรรม 

- ไมจําเปนตองทองจํา แตเขาใจและนําไปปฏิบัติ 
- ตองทันเทคโนโลยี ใชเทคโนโลยีในการบริหาร

จัดการน้ําตองมีทักษะสมัยใหม มองอนาคตออก  
ไวตอการเปลี่ยนแปลง 

- ความรับผิดชอบสูง ทํางานหนัก อดทน  
- รักองคกร รักชาวบาน มุงเนนลูกคา เกษตร  

การประปาชุมชน อุตสาหกรรม 
- เปดโอกาสใหคนท่ีมีความสามารถไดใช

ความสามารถ  ตองอิงกับหลักวิชาการ ตองมี
ความรูจริง 

- ใชระบบคุณธรรม มีหลักเกณฑ ไมโอนเอียงตาม
การเมือง 

- Work Smart 
- คิดนอกกรอบได  
- มองท่ีผลลัพธ ไมใชแคกระบวนการ 

 
  

 
แผนปลูกฝงคานิยมและวัฒนธรรมกรมชลประทาน ๑๒ 



 

- การสํารวจวัฒนธรรมองคกร 

ผูวิจัยไดทําการสํารวจวัฒนธรรมองคกรและคานิยมเม่ือเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามกรอบ 
People Legacy โดยใชแบบสาํรวจจํานวน ๒,๐๕๐ ชุด แจกจายใหแกขาราชการ พนักงานราชการ และ
ลูกจางประจํา ในสัดสวนรอยละ ๗๘, ๑๔ และ .๘  ตามลําดับ จากนั้นกระจายแบบสํารวจตามสัดสวน
บุคลากรตามสังกัดหนวยงานตาง ๆ โดยอิงหลัก Stratifed Sampling Method ไดรับแบบสํารวจกลับ
รอยละ ๑๐๐.๐ และประมวลผลโดยใชคณิตศาสตร และการแสดงผลโดยกราฟ 

แบบสํารวจท่ีใช 

สถาบันวิจัยและใหคําปรึกษาแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จัดทําแบบสํารวจคานิยมและ
วัฒนธรรมองคกรเพ่ือนําขอมูลไปประมวลปรับปรุงคานิยมและวัฒนธรรมกรมชลประทาน โดยขอความ
รวมมือขาราชการ พนักงานราชการ และลูกจางประจําท่ีเปนกลุมตัวอยาง เพ่ือนําผลการสํารวจไป
ประมวลผลทางสถิติไดอยางถูกตองและเปนประโยชนกับการปรับปรุงคานิยมและวัฒนธรรม           
กรมชลประทานตอไป 

วัตถุประสงค : การจัดทําแบบสํารวจฉบับนี้ดําเนินการศึกษาขอมูลคานิยมและวัฒนธรรมองคกร
ท่ีเปนอยูจริงในปจจุบัน กับคานิยมและวัฒนธรรมท่ีพึงประสงคของบุคลากรกรมชลประทาน เพ่ือนํา
ขอมูลไปใชในการกําหนดเปนคานิยมและวัฒนธรรมของกรมชลประทานเทานั้น โปรดตอบใหครบทุกขอ
ตามความเปนจริง ผูวิจัยจะเก็บรักษาขอมูลของทานเปนความลับ และใชคําตอบเหลานั้นเพ่ือการ
วิเคราะหเชิงสถิติในภาพรวมเทานั้น หากมีขอสงสัยสามารถติดตอสอบถามไดท่ี คุณทิพากร อรรถธร 
โทรศัพท ๐๒ ๖๘๔ ๑๑๘๑-๒ 

แบบสํารวจคานิยมและวัฒนธรรมองคกรชุดนี้ประกอบดวยคําถาม ๓ สวน คือ 

คําถามสวนท่ี ๑ คําถามสวนบุคคล 

คําถามสวนท่ี ๒ คําถามแนวคิด/แนวปฏิบัติ 

คําถามสวนท่ี ๓ รายละเอียดเรื่องราวและเก่ียวกับงานท่ีประสบความสําเร็จ 

สวนท่ี ๑ คําถามสวนบุคคล : โปรดใสขอมูลตามหัวขอท่ีกําหนดใหครบทุกขอ 

๑. สถานภาพการทํางานของทาน 

 ขาราชการ  ตําแหนง .............................................. ระดับ .............................. (โปรดระบุ) 

 พนักงานราชการ  ตําแหนง ............................................................. (โปรดระบุ) 

 ลูกจางประจํา  ตําแหนง ............................................................ (โปรดระบุ) 

 
แผนปลูกฝงคานิยมและวัฒนธรรมกรมชลประทาน ๑๓ 



 

เพศ 

 หญิง  ชาย 

๒. อายุ  

 นอยกวา ๒๑ ป   ๒๑ – ๒๙ ป   ๓๐ – ๓๙ ป 

 ๔๐ – ๔๙ ป  ๕๐ – ๖๐ ป   

๓. อายุงานในกรมชลประทาน 

 นอยกวา ๒ ป   ๒ – ๕ ป 

 ๕ – ๑๐ ป  ๑๐ – ๑๕ ป  มากกวา ๑๕ ป 

๔. สังกัดปจจุบัน 

 สํานัก/กอง....................................................................................................................... (โปรดระบ)ุ 

 สวน/โครงการ/ศูนย........................................................................................................ (โปรดระบุ)
(ระดับต่ํากวาสํานัก/กอง ๑ ระดับ) 

สวนท่ี ๒ : มีคําถามจํานวน ๑๐ ขอ โปรดทําทุกขอโดยเลือกระบุเครื่องหมายตามหัวขอท่ีกําหนดจากจํานวน ๘ รายการ 
โดยพิจารณาแนวปฏิบัติในหนวยงานท่ีทานสังกัด (หนวยงาน หมายถึง สถานท่ีท่ีทานปฏิบัติงานระดับต่ํากวาสํานัก/
กอง ๑ ระดับ) 

ในคอลัมนดานซาย โปรดระบุตัวเลข ๑ และเลข ๒ หนาตัวเลือกท่ีทานเห็นวาเปนแนวปฏิบัติในปจจุบันในหนวยงาน
ของทานท่ีเดนชัดท่ีสุด (ใหระบุหมายเลข ๑) และท่ีปฏิบัติกันชัดเจนระดับรองลงมา (ใหระบุหมายเลข ๒) 

ในคอลัมนดานขวา โปรดทําเครื่องหมายเพียงขอเดียวหลังขอยอยท่ีทานเห็นวาเปนแนวปฏิบัติท่ีพึงประสงค 
สําหรับหนวยงานของทาน 
 

แนวปฏิบัติในปจจุบันแนวปฏิบัติท่ีพึงประสงค 
 

 

 

 

 

ภาพที่ ๖ ตัวอยางการกรอกแบบสํารวจ 

 

 

 

ตัวอยาง การทํา

เครื่องหมายใน

คอลัมนขวา 

 

ตัวอยาง การ

ระบุตัวเลขใน

คอลัมนซาย 
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แนวทางท่ีคนสวน
ใหญในหนวยงาน

ปฏิบัติอยูจริง  
(ระบุตัวเลข ๑ และเลข ๒) 

แนวปฏิบัติท่ี ๓ : จังหวะเวลา 

แนวปฏิบัติท่ีควรจะ
เปนในหนวยงาน 
(ทําเครื่องหมาย 
เพียงขอเดียว) 

 ๓.๑ ทําทันที ตองการเม่ือไรไดเม่ือนั้น  
 ๓.๒ ทําความเขาใจกอนลงมือทํา  
 ๓.๓ รอกัน ทําพรอมกัน เสร็จพรอมกัน  
 ๓.๔ ใครรีบทําไปกอน ใครไมพรอมก็ทําทีหลัง  
 ๓.๕ ตองแจงแตเนิ่นๆ จะไดมีเวลาเตรียมตัวกอนทํา  
 ๓.๖ ถึงคราวจําเปนก็จะทํา  
 ๓.๗ ทําตามลําดับทีละข้ันตอน  
 ๓.๘ พิถีพิถัน บรรจงทํา โดยไมเรงรีบ  

 

แนวทางท่ีคนสวน
ใหญในหนวยงาน

ปฏิบัติอยูจริง  
(ระบุตัวเลข ๑ และเลข ๒) 

แนวปฏิบัติท่ี๑ : การกระทํา 

แนวปฏิบัติท่ีควรจะ
เปนในหนวยงาน 
(ทําเครื่องหมาย 
เพียงขอเดียว) 

 ๑.๑ ทําตามคําสั่งเสมอ  
 ๑.๒ ทําเม่ือแนใจวาถูกตอง  
 ๑.๓ ทําดวยกันอยางพรอมเพรียง  
 ๑.๔ ทําตามเปาหมายท่ีตนตั้งใจ  
 ๑.๕ ดูทิศทางลมกอนทํา  
 ๑.๖ คิดรอบคอบกอนทํา  

 ๑.๗ ทําตามกฎระเบียบ  
 ๑.๘ ทําตามหลักการท่ีสวนรวมยึดถือเปนแนวทาง  

แนวทางท่ีคนสวน
ใหญในหนวยงาน

ปฏิบัติอยูจริง  
(ระบุตัวเลข ๑ และเลข ๒) 

แนวปฏิบัติท่ี ๒ : ความคิดและความเช่ือ 

แนวปฏิบัติท่ีควรจะ
เปนในหนวยงาน 
(ทําเครื่องหมาย 
เพียงขอเดียว) 

 ๒.๑ เชื่อประสบการณ  
 ๒.๒ เชื่อผูเชี่ยวชาญ  
 ๒.๓ ฟงทุกคน รวมกันคิดออกความเห็น  
 ๒.๔ เชื่อขอมูลท่ีมีอยู  
 ๒.๕ ติดตามขอมูลใหม เปดรับความคิดใหมๆ กอนลงความเห็น  
 ๒.๖ คิดคนทดลอง ไมลองไมรู   
 ๒.๗ เชื่อม่ันกฎระเบียบและแนวปฏิบัติท่ีบันทึกไวเปน 

ลายลกัษณอักษร 
 

 ๒.๘ เชื่อองคความรูและแนวทางท่ีสั่งสมกันมา  

 
แผนปลูกฝงคานิยมและวัฒนธรรมกรมชลประทาน ๑๕ 



 

แนวทางท่ีคนสวน
ใหญในหนวยงาน

ปฏิบัติอยูจริง  
(ระบุตัวเลข ๑ และเลข ๒) 

แนวปฏิบัติท่ี ๔ : ทิศทางและแนวทาง 

แนวปฏิบัติท่ีควรจะ
เปนในหนวยงาน 
(ทําเครื่องหมาย 
เพียงขอเดียว) 

 ๔.๑ สื่อสารคําสั่งจากบนลงลาง รายงานจากลางข้ึนบนตามลําดับ
การบังคับบัญชา 

 

 ๔.๒ ผูมีความรูความสามารถเรื่องใดเปนผูกําหนดแนวทางในเรื่องนั้น  
 ๔.๓ พิจารณารวมกันเพ่ือใหไดแนวทางท่ีทุกฝายเห็นพอง  
 ๔.๔ ใชแนวทางอยางไรอยูท่ีการตัดสินใจสวนบุคคล  
 ๔.๕ ความตองการจากภายนอก กําหนดทิศทางขององคกร  
 ๔.๖ แนวทางปฏิบัติแตกตางกันไปเสมอ ตามสถานการณ   
 ๔.๗ มีมาตรฐานการปฏิบัติงานแนชัด ชี้ไดวาผิดเปนผิด ถูกเปนถูก  
 ๔.๘ ยึดถือแนวทางเดิมๆ ดวยเชื่อม่ันและศรัทธา  

 

แนวทางท่ีคนสวน
ใหญในหนวยงาน

ปฏิบัติอยูจริง  
(ระบุตัวเลข ๑ และเลข ๒) 

แนวปฏิบัติท่ี ๕ : รางวัล 

แนวปฏิบัติท่ีควรจะ
เปนในหนวยงาน 
(ทําเครื่องหมาย 
เพียงขอเดียว) 

 ๕.๑ ผลงานถูกใจนาย ยอมไดรางวัลตอบแทนไมชาก็เร็ว  
 ๕.๒ เกงและดีถึงไมไดรางวัลก็มีคนยอมรับ  
 ๕.๓ รางวัลเปนหมูคณะ   
 ๕.๔ รางวัลตอบแทนรายคนตามผลงาน  
 ๕.๕ ความม่ันคงขององคกรคือรางวัลท่ีมีคา  
 ๕.๖ ทํางานเพราะงาน แรงจูงใจไมไดอยูท่ีรางวัล  
 ๕.๗ รางวัลเปนไปตามเกณฑท่ีประกาศ เปดเผยเปรียบเทียบได  
 ๕.๘ ใหรางวัลกับความซ่ือสัตยและความภักดี  

 

แนวทางท่ีคนสวน
ใหญในหนวยงาน

ปฏิบัติอยูจริง  
(ระบุตัวเลข ๑ และเลข ๒) 

แนวปฏิบัติท่ี ๖ : การคัดสรรสมาชิก 

แนวปฏิบัติท่ีควรจะ
เปนในหนวยงาน 
(ทําเครื่องหมาย 
เพียงขอเดียว) 

 ๖.๑ สรรหาอยางเลือกเฟนพิถีพิถัน เพ่ือใหไดคนมีคุณสมบัติตามท่ี 
     ตองการ 

 

 ๖.๒ มุงคัดสรรผูมีความรูความสามารถ  
 ๖.๓ การคัดเลือกไมสําคัญ เพราะองคกรจะสั่งสอนและขัดเกลา 

     สมาชิกใหมเอง 
 

 ๖.๔ สัมภาษณแคครั้งเดียวก็ดูออกวาใชคนท่ีตองการหรือไม  
 ๖.๕ คัดเลือกคนตองดูภูมิหลังท่ีมาและสายสัมพันธ  
 ๖.๖ สรรหาดวยวิธีใดก็ตามท่ีเหมาะสมกับสถานการณนั้น  
 ๖.๗ วิธีการใดก็ได กําหนดกติกาอยางไรก็ทําตามกติกานั้น  
 ๖.๘ สิ่งสําคัญคือไดคนท่ีตองการเขามาเปนสมาชิกท้ังตัวและหัวใจ  

 

 
แผนปลูกฝงคานิยมและวัฒนธรรมกรมชลประทาน ๑๖ 



 

แนวทางท่ีคนสวน
ใหญในหนวยงาน

ปฏิบัติอยูจริง  
(ระบุตัวเลข ๑ และเลข ๒) 

แนวปฏิบัติท่ี ๗ : เครือขายสายสัมพันธ 

แนวปฏิบัติท่ีควรจะ
เปนในหนวยงาน 
(ทําเครื่องหมาย 
เพียงขอเดียว) 

 ๗.๑ มีเพ่ือนฝูงมากมายเพ่ือชวยเหลือพ่ึงพาในทุกเรื่อง  
 ๗.๒ คบหาผูคนในสายงานเดียวกัน  
 ๗.๓ เพ่ือนรวมงานคือเพ่ือนรัก รูจักรูใจกันท่ีสุด  
 ๗.๔ คบใครอยูท่ีใจ ไมพอใจไมคบก็ได  
 ๗.๕ งานเดินดีเพราะมีเครือขายกวางขวางภายนอกหนวยงาน  
 ๗.๖ แยกเรื่องงานออกจากเรื่องสวนตัว รูจักคนมากแตสนิทกันนอย  
 ๗.๗ รูจักผูคนเทาท่ีจําเปน มีความสัมพันธเหินหางเปนทางการ  
 ๗.๘ ความสัมพันธเปดกวาง เปดใจ หวงใยเพ่ือนรวมงานทุกคน 

     ราวญาติพ่ีนอง 
 

 

แนวทางท่ีคนสวน
ใหญในหนวยงาน

ปฏิบัติอยูจริง  
(ระบุตัวเลข ๑ และเลข ๒) 

แนวปฏิบัติท่ี ๘ : แผน 

แนวปฏิบัติท่ีควรจะ
เปนในหนวยงาน 
(ทําเครื่องหมาย 
เพียงขอเดียว) 

 ๘.๑ ทําแผนเพียงเพ่ือใหมีแผน ทํางานไมตองพ่ึงแผน  
 ๘.๒ จัดทําแผนท่ีสมบูรณแบบไดเพราะมีผูเชี่ยวชาญเปนคนชี้นาํ  
 ๘.๓ กําหนดแผนตามความเห็นของสวนใหญ  
 ๘.๔ แตละคนมีแผน และเปาหมายการทํางานของตนเอง  
 ๘.๕ กําหนดแผนไวคราวๆ  แตพรอมจะเปลี่ยนแปลงเสมอ  
 ๘.๖ แผนคือขอผูกมัดท่ีไมจําเปน  ไมมีทางรูวาวันขางหนา 

     สถานการณจะเปนอยางไร 
 

 ๘.๗ มีแผนอันชัดเจน และทําตามแผนในทุกรายละเอียด  
 ๘.๘ ทําเหมือนเดิมท่ีเคยทํากันมา ไมจําเปนตองทําแผน  

 

แนวทางท่ีคนสวน
ใหญในหนวยงาน

ปฏิบัติอยูจริง  
(ระบุตัวเลข ๑ และเลข ๒) 

แนวปฏิบัติท่ี ๙ : ความผิดพลาด 

แนวปฏิบัติท่ีควรจะ
เปนในหนวยงาน 
(ทําเครื่องหมาย 
เพียงขอเดียว) 

 ๙.๑  ทําเต็มท่ีแลว ไมไดไมเปนไร  
 ๙.๒  ทํางานตองถูกวิธี ทําดีตองมีผลสัมฤทธิ ์  
 ๙.๓   พลาดเม่ือไรรับผิดชอบรวมกัน  
 ๙.๔ ทําเองรับเอง ผิดพลาดถูกลงโทษ  
 ๙.๕  พลาดพลั้งเม่ือไรหนวยงานเดือดรอน  ถาหนวยงานเดือดรอน

ทุกคนก็เดือดรอน 
 

 ๙.๖  ผิดครั้งแรกใหเรียนรู ผิดบอยถูกตัดโอกาส  
 ๙.๗  ทําตามระเบียบข้ันตอนแลวหากผิดพลาดใหอภัยได หาก

ละเมิดกฎระเบียบเม่ือไรถูกลงโทษ 
 

 ๙.๘ ทําเหมือนท่ีเคยทํา ยอมไมมีโอกาสผิดพลาด  หากผิดพลาด
ก็ใหอภัยไมถือสา 

 

 

 
แผนปลูกฝงคานิยมและวัฒนธรรมกรมชลประทาน ๑๗ 



 

แนวทางท่ีคนสวน
ใหญในหนวยงาน

ปฏิบัติอยูจริง  
(ระบุตัวเลข ๑ และเลข ๒) 

แนวปฏิบัติท่ี ๑๐ : การเรียนรูและพัฒนา 

แนวปฏิบัติท่ีควรจะ
เปนในหนวยงาน 
(ทําเครื่องหมาย 
เพียงขอเดียว) 

 ๑๐.๑ รุนพ่ีและผูบังคับบัญชาเปนผูถายทอดชี้แนะ  
 ๑๐.๒ ความรูเปนสิ่งสําคัญ มีโอกาสเรียนรูเม่ือไรใหรีบเรียน  
 ๑๐.๓ คนแตละคนจะรูมากหรือรูนอยก็ไมเปนไร เพราะ 

      ปรึกษาหารือชวยเหลือกันได 
 

 ๑๐.๔ ดิ้นรนพัฒนาตนเองทุกวิธี เพ่ือใหเชี่ยวชาญงานในอาชีพ   
 ๑๐.๕ ความรูมาจากภายนอก ตองทําวิจัยหรือออกไปฝกอบรมใน 

       เรื่องใหมๆ นอกองคกร 
 

 ๑๐.๖ ความรูอยูในตัวคน ประสบการณจะสอนเอง  
 ๑๐.๗ เรียนรูและอบรมตามระบบ มีข้ันตอน พัฒนาทักษะเปนราย 

      ดานประเมินผลได 
 

 ๑๐.๘ เรียนรูจากการถายทอดประสบการณและการเลาขาน 
       เรื่องราวของคนในอดีต 

 

 

สวนท่ี ๓ : โปรดเลาเหตุการณในงานท่ีเกิดข้ึนในชวงเวลาไมเกิน ๒-๓ ปท่ีผานมานี้ ซ่ึงถือวาเปน

ความสําเร็จทานประทับใจและจํารายละเอียดไดชัดเจน โดยท่ีทานมีบทบาทอยางสําคัญในเหตุการณนั้น 

 

๓.๑ เหตุการณ/ งาน เรื่อง .............................................................................................................  

(โปรดระบุอยางเจาะจงหรือตั้งชื่อเหตุการณ) 

๓.๒ สรุปวาความสําเร็จของงาน หรือสิ่งท่ีทานประทับใจในเหตุการณนั้นคืออะไร 

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

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

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

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

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

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

 
แผนปลูกฝงคานิยมและวัฒนธรรมกรมชลประทาน ๑๘ 



 

๓.๓ โปรดเลาวาในเหตุการณนั้น 

๑) ทานทําอะไร คิดอยางไร 

๒) มีใครเก่ียวของบางในเหตุการณนั้น บุคคลเหลานั้นมีสวนอยางไรในเหตุการณ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

โปรดพับ ปดผนึก และรวบรวมสงแบบสํารวจนี้กลับมาท่ี สวนพัฒนาทรัพยากรบุคคล สํานักบริหาร

ทรัพยากรบุคคลกรมชลประทาน ภายในวันท่ี ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 

 

ขอขอบคุณในความรวมมือขอมูลของทานมีความสําคัญและจะเปนประโยชนอยางยิ่งในการวิจัย 

 
  

 
แผนปลูกฝงคานิยมและวัฒนธรรมกรมชลประทาน ๑๙ 



 

การสงแบบสํารวจและรับกลับ 

ไดจัดสงแบบสํารวจจํานวน ๒,๐๒๐ ชุดทางชองทางสื่อสารปกติของกรม และไดรวบรวมกลับ 
รวมจํานวนดังรายละเอียดตอไปนี้ 

 
 

ตารางที่ ๑ จํานวนสงแบบสาํรวจและรับกลบั 

  

ผูอํานวยการสํานัก/

โครงการ/สวน/หัวหนาฝาย

รวม 571 1,021 180 278 2,050 2,092

กรมชลประทาน ผูเชี่ยวชาญ 12 4 0 0 16 8

กลุมตรวจสอบภายใน 1 4 0 0 5 5

กลุมพัฒนาระบบบริหาร 1 1 0 0 2 2

กองแผนงาน 8 13 0 0 21 21

กองการเงินและบัญชี 9 21 0 0 30 30

กองพัฒนาแหลงน้ําขนาดกลาง 20 50 6 0 76 76

กองพัสดุ 7 13 0 0 20 20

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 10 9 0 1 20 20

สํานักกฎหมายและที่ดิน 9 28 2 0 39 33

สํานักเครื่องจักรกล 14 35 20 23 92 134

สํานักงานจัดรูปที่ดินกลาง 50 41 0 0 91 98

สํานักงานเลขานุการกรม 7 8 0 5 20 21

สํานักบริหารโครงการ 13 27 0 0 40 27

สํานักบริหารจัดการน้ําและอุทกวิทยา 17 40 8 8 73 80

สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล 11 23 1 0 35 34

สํานักพัฒนาแหลงน้ําขนาดใหญ 17 44 9 7 77 77

สํานักวิจัยและพัฒนา 14 17 1 0 32 32

สํานักสํารวจดานวิศวกรรมและธรณีวิทยา 15 35 1 1 52 52

สํานักออกแบบวิศวกรรมและสถาปตยกรร 12 33 1 0 46 46

สํานักงานชลประทานที่ 1 16 29 6 10 61 52

สํานักงานชลประทานที่ 2 16 29 7 13 65 65

สํานักงานชลประทานที่ 3 19 31 5 16 71 71

สํานักงานชลประทานที่ 4 16 29 5 13 63 63

สํานักงานชลประทานที่ 5 19 32 12 10 73 73

สํานักงานชลประทานที่ 6 20 42 12 14 88 80

สํานักงานชลประทานที่ 7 17 33 7 7 64 64

สํานักงานชลประทานที่ 8 21 43 15 17 96 111

สํานักงานชลประทานที่ 9 23 43 11 15 92 92

สํานักงานชลประทานที่ 10 23 41 6 21 91 100

สํานักงานชลประทานที่ 11 21 38 3 17 79 79

สํานักงานชลประทานที่ 12 26 41 10 28 105 105

สํานักงานชลประทานที่ 13 24 31 6 23 84 84

สํานักงานชลประทานที่ 14 15 25 5 6 51 51

สํานักงานชลประทานที่ 15 18 36 8 8 70 76

สํานักงานชลประทานที่ 16 15 26 6 11 58 58

สํานักงานชลประทานที่ 17 15 26 7 4 52 52

รับกลับสํานัก/กอง ขาราชการอื่น พนักงานราชการ ลูกจางประจํา รวมสง

 
แผนปลูกฝงคานิยมและวัฒนธรรมกรมชลประทาน ๒๐ 



 

ผลการสํารวจ 

- ผูตอบแบบสํารวจ 

ผูตอบแบบสํารวจสวนใหญอยูในชวงอายุ ๕๐-๖๐ ป รองลงมาคือ ๔๐-๔๙ ป และ ๓๐-๓๙ 
ปตามลําดับ 

 

แผนภูมิที ่๓ สัดสวนผูตอบแบบสาํรวจ ตามชวงอาย ุ

 

ผูตอบแบบสํารวจราวรอยละ ๗๐ เปนขาราชการ สวนใหญดํารงตําแหนงในสายงานชาง 
รองลงมาคือวิศวกรราวรอยละ ๖๐ ของผูตอบแบบสํารวจเปนเพศชาย 

 

 

แผนภูมิที ่๔ สัดสวนผูตอบแบบสาํรวจ ตามสายงาน 

 
แผนปลูกฝงคานิยมและวัฒนธรรมกรมชลประทาน ๒๑ 



 

 
แผนภูมิที ่๕ สัดสวนผูตอบแบบสาํรวจ ตามเพศ 

ผูตอบแบบสํารวจท่ีเปนขาราชการดํารงตําแหนงในระดับชั้นตาง ๆ ตั้งแตอํานวยการสูง (M๒) 
จนกระท่ังถึงปฏิบัติงาน (O๑) ผูตอบสวนใหญปฏิบัติหนาท่ีในสวนภูมิภาคและอยูใตสังกัดของรองอธิบดี
ฝายบํารุงรักษาเปนสัดสวนมากท่ีสุด 

 
แผนภูมิที ่๖ สัดสวนผูตอบแบบสาํรวจ ตามระดบัชั้นงาน 

 

 
 

แผนภูมิที ่๗ สัดสวนผูตอบแบบสาํรวจ ตามสังกัด 
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ผลการสํารวจ พบวาวัฒนธรรมหลักท่ียึดถือปฏิบัติมากท่ีสุด และเปนวัฒนธรรมท่ีพึงประสงค
ดวยคือวัฒนธรรมกติกา (๗. Procedure)  ซ่ึงใหความสําคัญกับการปฏิบัติตามหลักเกณฑ ระเบียบ และ
มาตรฐาน วัฒนธรรมท่ีมีการยึดถือรองลงมาในปจจุบันคือวัฒนธรรมผูนํา (๑ . Position) ซ่ึงให
ความสําคัญกับการตัดสินใจท่ีรวมศูนย การชี้นําและบังคับบัญชา แตวัฒนธรรมท่ีพึงปรารถนาเปนลําดับ
ท่ีสองคือวัฒนธรรมผูรู (๒. Expert) ซ่ึงใหความสําคัญกับการตัดสินใจบนความรูความชํานาญ การรับฟง 
ผูมีความรู และการสงเสริมการเรียนรู   

 

 

 
แผนภูมิที ่๘ ผลการสํารวจในภาพรวม เปรยีบเทยีบมุมมองตอวัฒนธรรมที่เปนอยูจริงในปจจุบันและวัฒนธรรมที่พึงประสงค 

 

 ในภาพรวม วัฒนธรรมท่ีเปนอยูและวัฒนธรรมท่ีพึงประสงคของกรมชลประทานเปนการ
ผสมผสานของวัฒนธรรมตาง ๆ ในฝงซายของภาพ อันหมายถึงมีวัฒนธรรมท่ีคอนขางมาในทางรวมศูนย 
แข็งตึง มากกวาจะไปทางฝงขวาซ่ึงมีลักษณะกระจายเปนอิสระและยืดหยุน ซ่ีงก็เปนธรรมชาติของ
องคกรภาครัฐท่ีมีประวัติความเปนมายาวนาน 

 นอกเหนือจากการประมวลผลโดยภาพรวมแลว เนื่องจากประชากรมีลักษณะท่ีหลากหลาย    
จึงจําเปนตองวิเคราะหผลการตอบแบบสํารวจโดยจําแนกคุณสมบัติผูตอบ โดยจําแนกจากอายุ สังกัด 
และ สายงาน  
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อายุ และสังกัด 

พบวาผูตอบแบบสํารวจในชวงอายุตาง ๆ มีมุมมองท่ีตางกันไมมากนักแตเม่ือจําแนกผูตอบชวงอายุ
ตาง ๆ ตามสังกัด (ข้ึนตรงตออธิบดี/ฝายบํารุงรักษา/ฝายบริหาร/ฝายวิชาการ และฝายกอสราง) พบวา
ผูตอบในชวงอายุตาง ๆ ในฝายบํารุงรักษามีความเห็นไมตางกันมากนักเก่ียวกับวัฒนธรรมท่ีพึงประสงค    

 

 
 

แผนภูมิที ่๙ เปรียบเทียบคะแนนความเหน็ตอวัฒนธรรมที่พึงประสงค จําแนกดวยชวงวยัและสังกัดของผูตอบแบบสํารวจ 

ในฝายกอสรางก็มีความเห็นไปในทิศทางเดียวกัน ยกเวนผูตอบในชวงอายุ ๒๐-๒๙  ตองการให
มีวัฒนธรรมตอบสนองตอสถานการณภายนอก (๕. External) ในสัดสวนท่ีมากกวาผูตอบในชวงอายุอ่ืน ๆ  
ในขณะท่ีผูตอบในชวงวัย ๒๐-๒๙ ในฝายบริหารมีแนวโนมจะใหความสําคัญกับวัฒนธรรมตามประเพณี 
(๘. Tradition)  มากกวาชวงวัยอ่ืน ๆ เชนเดียวกับผูตอบในชวงวัย ๒๐-๒๙ ในฝายวิชาการ ซ่ึงไม
เพียงแตนิยมวัฒนธรรมประเพณีมากกวาชวงวัยอ่ืน ๆ แตยังแทบไมแสดงความปรารถนาในวัฒนธรรม
ผูนํา (๑. Position) เลย 

สําหรับผูตอบในสังกัดข้ึนตรงตออธิบดี (ตําแหนงงานท่ีไมสังกัดสํานัก และกองแผนงาน)         
มีความเห็นตอวัฒนธรรมท่ีพึงประสงคแตกตางจากคนกลุมอ่ืน ๆ กลาวคือผูตอบท่ีอยูในชวงอายุนอยจะ
ใหความสําคัญตอวัฒนธรรมผูนํามากกวาผูตอบท่ีอายุมากกวา และผูตอบในชวงวัย ๒๐-๒๙ เปนกลุมท่ีให
ความสําคัญกับวัฒนธรรมกติกา (๗. Procedure) ต่ํากวากลุมใด ๆ  

อาจกลาวไดวา นอกจากฝายบํารุงรักษาแลว ผูตอบแบบสํารวจในชวงวัย ๒๙–๓๐ เริ่มแสดง
มุมมองตอวัฒนธรรมท่ีพึงประสงคแตกตางไปจากผูตอบในชวงวัยอ่ืนในสังกัดเดียวกัน และผูตอบในชวง
อายุนี้ในสังกัดฝายวิชาการ ใหความสําคัญตอวัฒนธรรมผูนําในระดับท่ีต่ํากวากลุมอ่ืน ๆ อยางเห็นไดชัด 

 

  
  

ขึ�นตรงต่ออธิบดี ฝ่ายบํารุงรักษา ฝ่ายบริหาร ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายก่อสร้าง
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สายงาน 

เม่ือพิจารณาจากสายงานของผูตอบ พบวาสายงานอํานวยการ/เชี่ยวชาญ และสายงานชาง    
ใหน้ําหนักกับวัฒนธรรมผูรู (๒. Expert) ในฐานะวัฒนธรรมท่ีพึงประสงค มากกวาวัฒนธรรมกติกา      
(๗. Procedure) และสายงานอ่ืน ๆ ใหน้ําหนักกับวัฒนธรรมกติกามากท่ีสุด 

 
แผนภูมิที ่๑๐ เปรยีบเทยีบคะแนนความเห็นตอวัฒนธรรมที่พึงประสงค จาํแนกดวยสายงานของผูตอบแบบสาํรวจ 

  

สําหรับกลุมอํานวยการ/เชี่ยวชาญนั้น มีจํานวนประชากรนอย เม่ือมองในภาพรวมหรือจําแนก
โดยวิธีอ่ืน จะถูกกลืนเขาไปในเสียงสวนใหญ แตเม่ือจําแนกสายงานเชนนี้ จะเห็นไดชัดวา ผูตอบแบบ
สํารวจในกลุมนี้ มีมุมมองท่ีแตกตางจากกลุมอ่ืน กลาวคือมีความพึงพอใจในวัฒนธรรมท่ีหลากหลาย และ
ไมไดใหน้ําหนักกับวัฒนธรรมกติกามากเทากับผูตอบในสายงานอ่ืน ๆ อีกท้ังเปนกลุมท่ีใหความสําคัญกับ
วัฒนธรรมปจเจก (๔. Individual) หรือวัฒนธรรมท่ีเปดโอกาสใหผูปฏิบัติไดตัดสินใจใชดุลพินิจเอง โดยมี
การประเมินผลและใหคุณใหโทษท่ีชัดเจนตามผลลัพธของการตัดสินใจและการปฏิบัติในระดับท่ี
คอนขางมาก ตางจากกลุมอ่ืน ๆ  อีกท้ังเปนกลุมท่ีใหน้ําหนักตอวัฒนธรรมผูนํา (๑. Position) และ
วัฒนธรรมตามประเพณี (๘. Tradition) นอยกวากลุมอ่ืน ๆ อีกดวย 

 สําหรับสายชาง เปนกลุมเดียวท่ีใหความสําคัญกับวัฒนธรรมการมีสวนรวม (๓. Concert) มาก
เปนลําดับท่ี ๓ 
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ผลการสํารวจวัฒนธรรมจําแนกเปนรายขอ 

หากพิจารณาในมุมมองของผูตอบแบบสํารวจท้ังหมดสวนใหญมีความเห็นไปในทิศทางเดียวกัน
วาวัฒนธรรมท่ีเปนอยูจริงในปจจุบันของกรมฯ คือ วัฒนธรรมตามกติกา (Procedure) ดังจะเห็นไดวาใน
คําถามหลาย ๆ ขอ ตัวเลือกท่ีไดรับคะแนนมากท่ีสุดคือตัวเลือกท่ี ๗ อันเปนแนวปฏิบัติของวัฒนธรรม
องคกร  โดยเฉพาะอยางยิ่งในคําถามท่ี ๑ ๒ และ ๓ มีผูตอบตัวเลือกท่ี ๗ มากกวาตัวเลือกอ่ืน ๆ อยาง
เห็นไดชัด 

 
 

ตารางที่ ๒ แสดงผลการตอบแบบสํารวจวัฒนธรรมที่เปนอยูจริงเปนรายขอรายคําถาม 

 

ตัวเลือกแนวปฏิบัติท่ีเปนอยูจริงในปจจุบันท่ีไดรับคะแนนนิยมสูงสุด ๑๐ อันดับแรก มีดังตอไปนี้ 

๑. Q๑ ๗ ทําตามกฎระเบียบ 
๒. Q๓ ๗ ทําตามลําดับทีละข้ันตอน 
๓. Q๒ ๗ เชื่อม่ันกฎระเบียบและแนวปฏิบัติท่ีบันทึกไวเปนลายลักษณอักษร 
๔. Q๔ ๑ สื่อสารคําสั่งจากบนลงลาง รายงานจากลางข้ึนบนตามลําดับการบังคับบัญชา 
๕. Q๓ ๒ ทําความเขาใจกอนลงมือทํา 
๖. Q๗ ๘ ความสัมพันธเปดกวาง เปดใจ หวงใยเพ่ือรวมงานทุกคนราวญาติพ่ีนอง 
๗. Q๙ ๗ ทําตามระเบียบข้ันตอนแลว หากผิดพลาดใหอภัยได หากละเมิดกฎระเบียบ 

เม่ือไรถูกลงโทษ 
๘. Q๖ ๒ มุงคัดสรรผูมีความรูความสามารถ 
๙. Q๘ ๗ มีแผนอันชัดเจน และทําตามแผนในทุกรายละเอียด 
๑๐. Q๑ ๘ ทําตามหลักการท่ีสวนรวมยึดถือเปนแนวทาง 

จะเห็นไดวาแนวปฏิบัติท่ีไดรับคะแนนนิยม ๓ ลําดับแรกคือแนวปฏิบัติในวัฒนธรรมกติกา      
อันไดแกการทําตามกฎระเบียบ การทําตามข้ันตอน เชื่อม่ันในกฎระเบียบท่ีปนลายลักษณอักษร  

1 2 3 4 5 6 7 8
ผู้นํา ผู้รู้ มีส่วนร่วม ปัจเจก ภายนอก สถานการณ์ กติกา ประเพณี

คําถามที�
Q1 537        222        68          67          50          157        1,355    955        
Q2 261        198        345        268        454        34          1,191    791        
Q3 457        1,143    53          110        310        147        1,194    146        
Q4 1,191    299        741        95          125        260        608        228        
Q5 377        421        262        389        621        753        440        254        
Q6 728        975        219        60          182        466        334        552        
Q7 676        290        257        139        507        440        148        1,050    
Q8 166        330        425        600        698        125        965        217        
Q9 634        826        178        219        263        152        986        269        
Q10 795        411        400        301        145        257        889        317        

วัฒนธรรม
วัฒนธรรมที�เป็นอยู่จริง ในมุมมองผู้ตอบแบบสํารวจทั�งหมด
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นอกจากนั้นยังมีแนวปฏิบัติอ่ืน ๆ ในวัฒนธรรมกติกาท่ีอยูในกลุม ๑๐ รายการนี้ดวย อันไดแกการลงโทษ 
ผู ท่ีละเมิดกฎระเบียบ รวมท้ังการทํางานตามแผน  นอกจากนั้น ยังมีแนวปฏิบัติในวัฒนธรรมผูรู 
วัฒนธรรมผูนํา และวัฒนธรรมประเพณีดวย 

สําหรับแนวปฏิบัติท่ีมีผูเลือกนอยท่ีสุด ๑๐ รายการ เรียงตามลําดับจากตัวเลือกท่ีมีคะแนนนิยม
นอยท่ีสุดมีดังตอไปนี้ 

๑. Q๒ ๖ คิดคนทดลอง ไมลองไมรู 
๒. Q๑ ๕ ดูทิศทางลมกอนทํา 
๓. Q๓ ๓ รอกัน ทําพรอมกัน เสร็จพรอมกัน 
๔. Q๖ ๔ สัมภาษณแคครั้งเดียวก็ดูออกวาใชคนท่ีตองการหรือไม 
๕. Q๑ ๔ ทําตามเปาหมายท่ีตนตั้งใจ 
๖. Q๑ ๓ ทําดวยกันอยางพรอมเพรียง 
๗. Q๔ ๔ ใชแนวทางอยางไรอยูท่ีการตัดสินใจสวนบุคคล 
๘. Q๓ ๔ ใครรีบทําไปกอน ใครไมพรอมก็ทําทีหลัง 
๙. Q๔ ๕ ความตองการจากภายนอก กําหนดทิศทางขององคกร 
๑๐. Q๘ ๖ แผนคือขอผูกมัดท่ีไมจําเปน ไมมีทางรูวาวันขางหนาสถานการณจะเปนอยางไร 

จะเห็นวาท้ังหมดเปนแนวปฏิบัติในวัฒนธรรมท่ี ๓ วัฒนธรรมมีสวนรวม ๔ วัฒนธรรมปจเจก  ๕ 
วัฒนธรรมตอบสนองตอภายนอกและ ๖ วัฒนธรรมสถานการณ   

อาจกลาวไดวาสวนใหญวัฒนธรรมท่ีเปนอยูจริงในปจจุบันมุงเนนขอท่ีใหทําตามกระบวนการ 
ระเบียบแบบแผนกติกาเปนหลัก ไมไดสนใจพิจารณาถึงปจจัยท่ีเก่ียวของ บริบทแวดลอม ผูบริการหรือ
ผลลัพธมากนัก หากทํางานไมเกิดผลหากทําถูกตองตามระเบียบก็เปนท่ียอมรับแลว   

สวนวัฒนธรรมท่ีพึงประสงคนั้น ในคําถามหลาย ๆ ขอ ตัวเลือกท่ีไดรับความนิยมมากท่ีสุดก็
ยังคงเปนตัวเลือกท่ี ๗ คือแนวปฏิบัติในวัฒนธรรมกติกา แตหากพิจารณาเปนรายขอ คําตอบท่ีไดรับ
คะแนนนิยมมากอยางทวมทนท่ีสุด เปนตัวเลือกในวัฒนธรรมประเพณีในเรื่องความสัมพันธกับเพ่ือน
รวมงานอยางใกลชิดราวญาติพ่ีนอง (ในแงหนึ่งตองนับวาเปนลักษณะเฉพาะของกรมชลประทาน 
เนื่องจากองคกรท่ีเนนวัฒนธรรมกติกามักจะใหความสําคัญกับความสัมพันธแนบแนนกับเพ่ือนรวมงาน) 

 

 

 
แผนปลูกฝงคานิยมและวัฒนธรรมกรมชลประทาน ๒๗ 



 

 
 

ตารางที่ ๓ แสดงผลการตอบแบบสํารวจวัฒนธรรมที่พึงประสงคเปนรายขอรายคําถาม 

 

ตัวเลือกแนวปฏิบัติท่ีพึงประสงคท่ีไดรับคะแนนนิยมสูงสุด ๑๐ อันดับแรก มีดังตอไปนี้ 

๑. W๗ ๘ ความสัมพันธเปดกวาง เปดใจ หวงใยเพ่ือนรวมงานทุกคนราวญาติพ่ีนอง 
๒. W๘ ๗ มีแผนอันชัดเจน และทําตามแผนในทุกรายละเอียด 
๓. W๒ ๗ เชื่อม่ันกฎระเบียบและแนวปฏิบัติท่ีบันทึกไวเปนลายลักษณอักษร 
๔. W๑ ๗ ทําตามกฎระเบียบ 
๕. W๓ ๒ ทําความเขาใจกอนลงมือทํา 
๖. W๑๐ ๗ เรียนรูและอบรมตามระบบ มีข้ันตอน พัฒนาทักษะเปนรายดานประเมินผลได 
๗. W๙ ๗ ทําตามระเบียบข้ันตอนแลว หากผิดพลาดใหอภัยได หากละเมิดกฎระเบียบ 

เม่ือไรถูกลงโทษ 
๘. W๓ ๗ ทําตามลําดับทีละข้ันตอน 
๙. W๙ ๒ ทํางานตองถูกวิธี ทําดีตองมีผลสัมฤทธิ์ 
๑๐. W๖ ๒ มุงคัดสรรผูมีความรูความสามารถ 

จะเห็นไดวา นอกจากเรื่องความสัมพันธซ่ึงไดรับความนิยมเปนอันดับแรกนั้น แนวปฏิบัติท่ี    
พึงประสงคอ่ืน ๆ ในกลุมนี้เปนแนวปฏิบัติของวัฒนธรรมกติกา เปนสวนใหญ ไมวาจะเปนเรื่องแผน 
กฎระเบียบ การอบรมตามระบบ  รองลงมาคือแนวปฏิบัติตามวัฒนธรรมผูรู ในเรื่องของการทําความ
เขาใจกอนลงมือทํา การทํางานตามวิธีท่ีถูกตองเพ่ือใหมีผลสัมฤทธิ์ และการคัดเลือกคนจากความรู
ความสามารถ 

จากขอมูลขางตนแสดงใหเห็นถึงภาพรวมของวัฒนธรรมองคกรท่ีเปนอยูจริงในปจจุบัน คือ
วัฒนธรรมตามกติกา (Procedure) สวนวัฒนธรรมท่ีพึงประสงค คือ วัฒนธรรมตามกติกา (Procedure) 
วัฒนธรรมผูรู (Expert) และวัฒนธรรมประเพณี (Tradition) 

1 2 3 4 5 6 7 8
ผู้นํา ผู้รู้ มีส่วนร่วม ปัจเจก ภายนอก สถานการณ์ กติกา ประเพณี

คําถามที�
W1 131        91          46          19          7            98          949        581        
W2 52          54          244        67          385        17          953        263        
W3 224        859        17          10          178        14          677        63          
W4 560        116        574        17          43          94          576        46          
W5 52          168        112        188        505        528        340        113        
W6 481        622        71          10          23          150        124        522        
W7 256        39          86          26          235        164        25          1,162    
W8 26          162        210        251        295        47          992        36          
W9 241        653        82          37          99          46          772        80          

W10 296        252        174        187        81          79          855        79          

วัฒนธรรม
วัฒนธรรมที�ควรจะเป็น ในมุมมองผู้ตอบแบบสํารวจทั�งหมด

 
แผนปลูกฝงคานิยมและวัฒนธรรมกรมชลประทาน ๒๘ 



 

หากจําแนกรายกลุมสายงานรายชวงอายุ จะพบวาเกือบทุกกลุมใหความสําคัญกับแนวปฏิบัติ
เรื่องการมีความสัมพันธแบบเปดใจกับเพ่ือนรวมงานราวญาติพ่ีนอง (คําถามท่ี ๗ ตัวเลือกท่ี ๘ – 
วัฒนธรรมประเพณี) เปนลําดับแรก ยกเวนผูตอบแบบสํารวจไมก่ีกลุม ไดแก  

- กลุมผูดํารงตําแหนงระดับอํานวยการหรือสูงข้ึนไป ท่ีอายุนอยกวา ๕๐ ป ให
ความสําคัญเปนลําดับแรกตอการทํางานตามแผน และทําตามกฎระเบียบ และใหคะแนนนิยมกับเรื่อง
ความสัมพันธมากเปนลําดับท่ีสาม 

- กลุมผูดํารงตําแหนงในสายงานวิศวกรรม ท่ีอายุนอยกวา ๓๐ ป ใหความสําคัญเปน
ลําดับแรกตอการทํางานตามแผน การทําความเขาใจกอนลงมือทํา และใหคะแนนนิยมกับเรื่อง
ความสัมพันธมากเปนลําดับท่ีสาม 

- สายงานอ่ืน (นอกจากอํานวยการ วิศวกรรม และชาง) ใหความสําคัญเปนลําดับแรกกับ
กฎระเบียบท่ีเปนลายลักษณอักษร การทําความเขาใจกอนลงมือทํา และการทําตามกฎระเบียบและให
คะแนนนิยมกับความสัมพันธมากเปนลําดับท่ีสี่ 

 

สายงานอํานวยการและ
สูงข้ึนไป   
(อายุนอยกวา ๕๐ป) 

๑. W๘ ๗ 
๒. W๑ ๗ 
๓. W๗ ๘ 

มีแผนอันชัดเจน และทําตามแผนในทุกรายละเอียด 
ทําตามกฎระเบียบ 
ความสัมพันธเปดกวาง เปดใจ หวงใยเพ่ือนรวมงานทุกคน
ราวญาติพ่ีนอง 

สายงานวิศวกรรม  

(อายุนอยกวา ๓๐ ป) 

๑. W๘ ๗ 
๒. W๓ ๒ 
๓. W๗ ๘ 

มีแผนอันชัดเจน และทําตามแผนในทุกรายละเอียด 
ทําความเขาใจกอนลงมือทํา 
ความสัมพันธเปดกวาง เปดใจ หวงใยเพ่ือนรวมงานทุกคน
ราวญาติพ่ีนอง 

สายงานอ่ืน  

(อายุนอยกวา ๓๐ ป) 

๑. W๒ ๗ 
 
๒. W๓ ๒ 
๓. W๑ ๗ 
๔. W๗ ๘ 
 
๕. W๖ ๒ 

เชื่อม่ันกฎระเบียบและแนวปฏิบัติท่ีบันทึกไวเปนลายลักษณ
อักษร 
ทําความเขาใจกอนลงมือทํา 
ทําตามกฎระเบียบ 
ความสัมพันธเปดกวาง เปดใจ หวงใยเพ่ือนรวมงานทุกคน
ราวญาติพ่ีนอง 
มุงคัดสรรผูมีความรูความสามารถ 

 
  

 
แผนปลูกฝงคานิยมและวัฒนธรรมกรมชลประทาน ๒๙ 



 

นอกจากนั้น ยังเปนท่ีนาสังเกตวาผูตอบแบบสํารวจ สายงานชาง ท่ีอายุนอยกวา ๓๐ ป         
เปนคนกลุมเดียวท่ีใหความสําคัญกับวัฒนธรรมกติกานอยกวาวัฒนธรรมอ่ืน แมคนกลุมนี้จะให
ความสําคัญเปนลําดับแรกกับความสัมพันธฉันทญาติพ่ีนอง แตแนวปฏิบัติท่ีพึงประสงคอ่ืน ๆ ท่ีไดรับ
คะแนนนิยมรองลงมาจะเปนแนวปฏิบัติในวัฒนธรรมผูรูและวัฒนธรรมตอบสนองตอภายนอก         
กลาวโดยรวมผูตอบแบบสํารวจกลุมนี้ดูจะใหน้ําหนักตอแนวปฏิบัติของวัฒนธรรมตาง ๆ อยาง
หลากหลาย และแตกตางจากแนวปฏิบัติท่ีพึงประสงคของผูตอบกลุมอ่ืน ๆ 

 

 

ตารางที่ ๔ แสดงผลการตอบแบบสํารวจวัฒนธรรมที่พึงประสงคสําหรบักลุมผูตอบแบบสํารวจสายงานชางที่อายุนอยกวา ๓๐ ป 
เปนรายขอรายคําถาม 

 

แนวปฏิบัติท่ีพึงประสงคซ่ึงไดรับความนิยมมากท่ีสุด ๕ ลําดับแรกของผูตอบแบบสํารวจท่ีอยูใน

สายงานชาง และมีอายุนอยกวา ๓๐ ป มีดังตอไปนี้  

๑. W๗ ๘ ความสัมพันธเปดกวาง เปดใจ หวงใยเพ่ือนรวมงานทุกคนราวญาติพ่ีนอง 
๒. W๓ ๒ ทําความเขาใจกอนลงมือทํา 
๓. W๕ ๕ ความม่ันคงขององคกรคือรางวัลท่ีมีคา 
๔. W๑ ๗ ทําตามกฎระเบียบ 
๕. W๖ ๒ มุงคัดสรรผูมีความรูความสามารถ 

ในขณะท่ีคนสวนใหญมีความเห็นไปในทิศทางท่ีใกลเคียงกัน กลุมคนท่ีดูเหมือนจะมีแนวปฏิบัติท่ี
พึงประสงคแตกตางจากคนกลุมอ่ืน คือผูตอบแบบสํารวจท่ีมีอายุต่ํากวา ๓๐ ป ในทุกสายงาน 
 

 

  

วัฒนธรรมที�ควรจะเป็น ในมุมมองผู้ดํารงตําแหน่งในสายงานช่าง (อายุน้อยกว่า 30 ป)ี
1 2 3 4 5 6 7 8
ผู้นํา ผู้รู้ มีส่วนร่วม ปัจเจก ภายนอก สถานการณ์ กติกา ประเพณี

คําถามที�
W1 5              3              -          -          -          -          9              7              
W2 -          2              7              -          8              -          5              4              
W3 4              12           -          -          4              -          5              1              
W4 6              4              7              -          1              3              5              -          
W5 -          2              2              1              11           5              2              3              
W6 6              9              3              -          1              4              -          3              
W7 3              -          -          1              1              2              -          19           
W8 1              2              4              3              5              1              8              1              
W9 5              6              -          1              2              5              5              2              

W10 8              6              3              1              2              1              4              1              

วัฒนธรรม

 
แผนปลูกฝงคานิยมและวัฒนธรรมกรมชลประทาน ๓๐ 



 

ผลการสํารวจคานิยม 

ในการสํารวจครั้งนี้จึงไดขอใหผูตอบแบบสํารวจเลาเรื่องราวในงานท่ีมีความประทับใจ และ 
จับใจความวาเรื่องราวดังกลาวสะทอนคานิยมใดของผูเขียน และประมวลผลโดยรวมไดดังภาพ ตัวเลขใน
ภาพแสดงถึงจํานวนผูตอบแบบสํารวจท่ีแสดงออกถึงคานิยมดังกลาว 
 

 
แผนภูมิที ่๑๑ ภาพรวมผลการสํารวจคานิยมองคกร 

พบวาท้ังองคกรมุงเนนการบรรลุเปาหมายเปนอันดับหนึ่ง ตามมาดวยมุงทํางานเปนทีม และ    
มุงลูกคาตามลําดับ (มุงไดรับชื่อเสียงการยอมรับสวนบุคคลแมพบหลายครั้ง แตไมอาจนับเปนคานิยม
องคกร) 

 
แผนภูมิที ่๑๒ คานิยมจําแนกตามชวงอายุ 

คานิยมจําแนกตามชวงอายุ แสดงใหเห็นวา บุคลากรสวนใหญในทุกชวงอายุมุงเนนบรรลุ
เปาหมายเปนอันดับหนึ่ง มุงเนนคานิยมการทํางานเปนทีม และมุงลูกคาในลําดับถัดมา ยกเวนในชวงอายุ 
๒๐-๒๙ ป ซ่ึงมุงบรรลุเปาหมายเปนอันดับหนึ่งเชนเดียวกัน มีคานิยมท่ีมุงรับผิดชอบตอสังคมมากเปน
ลําดับท่ีสองและไมแสดงออกถึงคานิยมมุงลูกคา 
  

 
แผนปลูกฝงคานิยมและวัฒนธรรมกรมชลประทาน ๓๑ 



 

- การสัมมนาผูบริหารระดับสํานัก/กอง (Logic Model Workshop) 

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Logic Model Workshop โครงการปลูกฝงคานิยมและวัฒนธรรม
กรมชลประทาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ จัดงานเม่ือวันศุกรท่ี ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘   
โรงแรมรอยัลริเวอร กรงุเทพฯ หองกรุงธนบอลรูม ชั้น ๓ 

วัตถุประสงคของการสัมมนา  

๑. เพ่ือใหผูบริหารกรมชลประทานไดรับทราบถึงการดําเนินโครงการปลูกฝงคานิยมและ
วัฒนธรรมกรมชลประทาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘   

๒. เพ่ือถายทอดหลักการและแนวคิดท่ีเก่ียวของกับการปลูกฝงคานิยมและวัฒนธรรมองคกรให
ผูบริหารกรมชลประทานมีความเขาใจรวมกัน  

๓. เพ่ือรายงานผลการสํารวจวัฒนธรรมองคกร และผลการศึกษาเบื้องตนใหผูบริหาร        
กรมชลประทานไดรับทราบ  

๔. เ พ่ือผูบริหารร วมกันกําหนดคานิยมและวัฒนธรรมองคกร ท่ีพึงประสงคสําหรับ            
กรมชลประทานในชวงป พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓ ตลอดจนเปาหมายท่ีเปนรูปธรรมของการ
ปลูกฝงคานิยมและวัฒนธรรมกรมชลประทาน 

หัวขอการสัมมนา  

- กรอบความคิดเรื่องวัฒนธรรมองคกรและคานิยมสําหรับโครงการนี้ 
- กิจกรรมเพ่ือทําความเขาใจวัฒนธรรมองคกรและคานิยม 
- รายงานและวิเคราะหผลการศึกษาและสํารวจวัฒนธรรมองคกรและคานิยมกรมชลประทาน 
- Logic Modeling 
- การระดมสมองเก่ียวกับวัฒนธรรมองคกรและคานิยมท่ีพึงประสงครวมท้ังเปาหมายท่ีเปน

รูปธรรม  

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

- ผูบริหารของกรมชลประทานไดรับทราบความสําคัญและแนวคิดเรื่องวัฒนธรรมองคกร 
รวมท้ังรับทราบถึงวัฒนธรรมองคกรกรมชลประทานซ่ึงเปนผลจากการสํารวจและศึกษา
เบื้องตน  

- ผูบริหารรวมกําหนดเปาหมายเก่ียวกับวัฒนธรรมและคานิยมท่ีจะนําไปพัฒนาเปนแผน    
กลยุทธการปลูกฝงคานิยมและวัฒนธรรมกรมชลประทานตอไป 

 
  

 
แผนปลูกฝงคานิยมและวัฒนธรรมกรมชลประทาน ๓๒ 



 

กําหนดการ 
ภาคเชา  

๐๘.๓๐-๐๙.๐๐ ลงทะเบียนรับเอกสาร 
๐๙.๐๐-๐๙.๓๐ กลาวรายงานและพิธีเปด โดยผูบริหาร สบค. และผูบริหารกรมชลประทาน 
๐๙.๓๐-๑๐.๓๐ การนําเสนอโดยท่ีปรึกษาโครงการ 

- กําหนดการดําเนินโครงการปลูกฝงคานิยมและวัฒนธรรมกรมชลประทาน 
ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

- กรอบแนวคิดเรื่องวัฒนธรรมองคกรและคานิยม 
๑๐.๓๐-๑๐.๔๕ พักรับประทานอาหารวาง 
๑๐.๔๕-๑๒.๐๐ กิจกรรมกลุม (พิจารณาและอภิปรายกลุมเก่ียวกับตัวอยางวัฒนธรรมองคกรแบบ

ตาง ๆ ท่ีนํามาเปนกรณีศึกษา) เพ่ือทําความเขาใจวัฒนธรรมองคกรรวมกัน 
  
 - พักรับประทานอาหารกลางวัน 
  

ภาคบาย  
๑๓.๐๐ - ๑๓.๓๐ ท่ีปรึกษาโครงการนําเสนอรายงานผลการศึกษาวิเคราะหการสํารวจวัฒนธรรม

องคกร กรมชลประทาน 
๑๓.๓๐ - ๑๔.๑๕ ผู เขารวมสัมมนาอภิปรายกลุมยอยเ ก่ียวกับวัฒนธรรมองคกรและคานิยมท่ี         

พึงประสงค 
๑๔.๑๕ - ๑๔.๓๐ พักรับประทานอาหารวาง 
๑๔.๓๐ - ๑๔.๔๕ ท่ีปรึกษาโครงการนําเสนอตัวแบบ Logic Model เพ่ือการจัดทําแผนกลยุทธ 
๑๕.๑๕ - ๑๖.๑๕ ผูเขารวมสัมมนาอภิปรายเก่ียวกับเปาหมายท่ีเปนรูปธรรมของการปลูกฝงคานิยม

และวัฒนธรรมกรมชลประทาน 
๑๖.๑๕ - ๑๖.๓๐ ท่ีปรึกษาสรุปประเด็นการสัมมนาและแจงใหทราบถึงกําหนดการในข้ันถัดไปของ

โครงการนี้ 
 

  

 
แผนปลูกฝงคานิยมและวัฒนธรรมกรมชลประทาน ๓๓ 



 

ผูเขารวมสัมมนา 

ลําดับ ช่ือ-สกุล ตําแหนง 

  ผูบริหารกรม   
๑ นายสุรสิทธิ ์ อินทรประชา ผทว .สอ.  

๒ นายบุญสนอง  สุชาติพงศ ผทว .ผค.  

๓ นายสาธิต  มณีผาย ผทว .บร.  

๔ นายธนา  สุวัฑฒน ผชช .ผค. ๑ 

๕ นายปรีชา  สุขกล่ํา ผชช .ผค. ๔ 

๖ นายสัญญา  แสงพุมพงษ ผชช .จษ. ๑ 

๗ นายสมภพ  สุจริต ผชช .จษ. ๒ 

๘ นายสุชิน  จงสมสุข ผชช .จษ. ๖ 

๙ นายโฆษิต  ลอศิริรัตน ผชช .อท. ๑ 

๑๐ นายธาดา  สุขะปุณพันธ ผชช .อท. ๒ 

  สํานักงานเลขานุการกรม   
๑๑ นายฉัตรชัย  บุญลือ ลนก. 

๑๒ นางสาวอรุณี  พงษพรประเสิรฐ ฝบท .ลก.  

๑๓ นางพยุงศรี มโนรถ ฝอป .ลก.  

๑๔ นางสาวฉวีวรรณ  ชูวิจิตร ผกพ .ลก.  

๑๕ นายสุรเชษฐ  รงคพรรณ ผอส.๑ลก. 

  กองการเงินและบัญชี   
๑๖ นางสาวทิพาภรณ  วชิราภากร ผอ .งบ.  

๑๗ นางเบญจมาศ  วิไลวงษ ผตจ .งบ.  

๑๘ นางสาวปญจพร  จึงดํารงคสมสุข ผฝจ .งบ.  

๑๙ นางสุนทรี  ใหญสวาง ผนง .งบ.  

๒๐ นางชัชวรรณ  สมบุญ รก .ฝบท.งบ.  

  กองแผนงาน   
๒๑ นายทวีศักดิ์  ธนเดโชพล ผอ .ผง.  

๒๒ นางจันตรี  ประจําวงษ ฝบท .ผง.  

๒๓ นายทศพล  วงศวาร ผผง .ผง.  

  

 
แผนปลูกฝงคานิยมและวัฒนธรรมกรมชลประทาน ๓๔ 



 

ลําดับ ช่ือ-สกุล ตําแหนง 

๒๔ นายไวฑิต โอชวิช ผวง .ผง.  

๒๕ นางสาวชุตินาฏ  มะลิวลัย ผวน .ผง.  

  กองพัสดุ   
๒๖ นายสําเริง  แสงภูวงค ผอ .พด.  

๒๗ นางสาววรรณี  กิจไพบูลยพันธ ฝบท .พด.  

๒๘ นางวิยะดา  วัฒนโรจนานิกร ผพพ .พด.  

  ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  
๒๙ นายชัยรัตน  เก้ืออรุณ ผอ .ทส.  

๓๐ นางวัชรา  พรหมนารถ ฝบท .ทส.  

๓๑ นายภาคภูมิ  อิงคปรัชญากุล ผสท .ทส.  

๓๒ นางรดา  รุจิณรงค ผสภ .ทส.  

  สํานักกฎหมายและท่ีดิน   
๓๓ นายเชวงศักดิ์  ขัตติยะสุวงศ ผส .มด.  

๓๔ นายชีวิน  อินทรานุกูล ผสค .มด.  

๓๕ นายสุทธิพงษ  กาญจนเกษร ผกส .มด.  

๓๖ นายวิเชียร  ยางงาม ผจด.๓ มด. 

๓๗ นางสาวนงเยาว  ภาคฐิน ฝบท .มด.  

  สํานักเครื่องจักรกล   
๓๘ นายสุขเกษม  เจริญจันทร ผส .คก.  

๓๙ นางสาวขนิษฐา  ปรีชาคุณ ฝบท .คก.  

๔๐ นายวิชาญ  สุขเก้ือ ผรง .คก.  

๔๑ นายนพดล  พิมพจันทร ผยข .คก.  

๔๒ นายอนันต  ลาวิณห ผวศ .คก.  

๔๓ นายเอนก  กานสังวอน ผบค.๕ คก. 

๔๔ นายธวัชชัย  ปานเถ่ือน ผบค.๖ คก. 

  สํานักบริหารโครงการ   
๔๕ นางสาวศรีสุกัลยา  ปาโล เศรษฐกรชํานาญการพิเศษ 

๔๖ นายศิริชัย  ปกกะทานัง วิศวกรโยธาชํานาญการ 

  

 
แผนปลูกฝงคานิยมและวัฒนธรรมกรมชลประทาน ๓๕ 



 

ลําดับ ช่ือ-สกุล ตําแหนง 

๔๗ นางดรรชณี  เฉยเพ็ชร นักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญการ 

๔๘ นางจิตรา  บุญรอด นักจัดการท่ัวไปชํานาญการ 

๔๙ นางสาววันทนีย  สกุลศักดิ์ นักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญการ 

  สํานักบริหารจัดการน้ําและอุทกวิทยา   
๕๐ นายทองเปลว  กองจันทร ผส .บอ.  

๕๑ นายพูลสวัสดิ ์ แกววิมุต ิ ฝบท .บอ.  

๕๒ นายจเร  ทองดวง ผอท .บอ.  

๕๓ นายสมเจต  พานทอง ผปบ .บอ.  

๕๔ นางพัชรวีร  สุวรรณิก วิศวกรชลประทานชํานาญการ
 ๕๕ นางสาวจงศธรมย  ศุภพันธานนท นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ 

  สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล   
๕๖ นายมนัส  กําเนิดมณี ผส .บค.  

๕๗ นางอรรคณา  เกลี้ยงลํายอง ฝบท .บค.  

๕๘ นายโสภณ  ขําเกิด ผวค .บค.  

๕๙ จาสิบเอกสมบุญ  ศรีเมือง ผรอ .บค.  

๖๐ นางนลินี  เมปริญญา ผทบ .บค.  

  สํานักพัฒนาแหลงน้ําขนาดใหญ   
๖๑ นายชยันต  เมืองสง ผส .พญ.  

๖๒ นางจันทรเพ็ญ  เจริญจันทร ฝบท .พญ.  

๖๓ นายบรรยงค  เหลางาม ผสญ.๒ 

๖๔ นายปกครอง  สุดใจนาค ผสญ.๖ 

๖๕ นายสุรชัย  จิวะสุวัตน ผสญ.๗ 

๖๖ นายอชิระ  เอ่ียมละออ ผสญ.๘ 

๖๗ นายสุทธิศักดิ์  เชี่ยวพานิช ผสญ.๑๑ 

๖๘ นายปรัชญา  ปกษี ผตป .พญ.  

  สํานักวิจัยและพัฒนา   
๖๙ นายประดับ  กลัดเข็มเพชร ผส .วพ.  

๗๐ นางสาวชวล ี เฌอกิจ ผวส .วพ.  

  

 
แผนปลูกฝงคานิยมและวัฒนธรรมกรมชลประทาน ๓๖ 



 

ลําดับ ช่ือ-สกุล ตําแหนง 

๗๑ นายสุวัฒน  พาหุสุวัณโณ ผวว .วพ.  

๗๒ นายสมหมาย  ชางพันธุ ผทด .วพ.  

๗๓ นางอนงค  ทรงจิตต ฝบท .วพ.  

  สํานักสํารวจดานวิศวกรรมและธรณีวิทยา   
๗๔ นายเลิศชัย  ศรีอนันต ผส .สธ.  

๗๕ นายนฤชา  แสงทอง ผชช .วธ.  

๗๖ นายประสทิธิ์  พันธบุญเกิด ผวศ .สธ.  

๗๗ นายสาธร  บุญเจริญ ผสร .สธ.  

๗๘ นายปกรณ  เพชระบูรณิน ผวธ .สธ.  

๗๙ นายวรวุฒ ิ อุตสาหพานิช ผปก .สธ.  

๘๐ นางอุไรวรรณ  ขักขะโร ฝบท .สธ.  

  สํานักออกแบบวิศวกรรมและสถาปตยกรรม   
๘๑ นายพิเชษฐ  ศุภฤกษ ผส .อส.  

๘๒ นายถิระศักดิ์  ทองศิริ ผชช .อบบ. ๓ 

๘๓ นายสมพิตร  พงศชัยกรุง ผชช .อบบ. ๘ 

๘๔ นายโอภาส  โภคากร สถาปนิกชํานาญการพิเศษ 

๘๕ นางสาวอุไรรัตน  จงกองเกียรติ วิศวกรโยธาชํานาญการพิเศษ 

๘๖ นางสาวอัจฉรา  ชุมวงศ วิศวกรโยธาชํานาญการพิเศษ 

๘๗ นายดํารงควิทย  เสวตามร นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ 

  กองสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน   
๘๘ นางณภัทร  เวียงคํามา ผอ .สช.  

๘๙ นายสมบัติ  สาลีพัฒนา ผยศ .สช.  

๙๐ นายธรรมนูญ  สงวนสัจจวาจา ผจร .สช.  

๙๑ นางอารีย  แตงตั้ง ฝบท .สช.  

  กองพัฒนาแหลงน้ําขนาดกลาง   
๙๒ นายประพิศ  จันทรมา ผอ .พก.  

๙๓ นายพนม  เทียมจันทร ผสก.๒ 

๙๔ นายเกียรติพงษ  เพชรศรี ผสก.๘ 

  

 
แผนปลูกฝงคานิยมและวัฒนธรรมกรมชลประทาน ๓๗ 



 

ลําดับ ช่ือ-สกุล ตําแหนง 

๙๕ นายวิชัย  ไตรสุรัตน ผสก.๑๓ 

๙๖ นายการุณ  แปลงรัตน ผสก.๑๕ 

๙๗ นายวิทยา  แกวมี ผวศ .พก.  

๙๘ นายเศกสิทธิ์  โพธิ์ชัย ผตป .พก.  

๙๙ นางอัมพร ศรีสมานุวัตร ฝบท .พก.  

  กองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก
 

  
๑๐๐ นายโรจนวัฒน  อินทรทุง ผอ .ปพ.  

๑๐๑ นายสัณฐิต  พีรานนท ผกพปพ. 

๑๐๒ นางนริศรา  พันธรัตน ฝบท .ปพ.  

  กลุมพัฒนาระบบบริหาร   
๑๐๓ นางสาวปุณยนุช  ชวลิต นักวิเคราะหนโยบายและแผน

 
  สํานักงานชลประทานท่ี ๑   
๑๐๔ นายจานุวัตร  เลิศศิลปเจริญ ผส .ชป. ๑ 

๑๐๕ นายวิทยา  สวนแกวมณี ผชช .ชป. ๑ 

๑๐๖ นางประจวบ  อรัณยะนาค ฝบท .ชป. ๑ 

๑๐๗ นายนิธิ  วรมงคล ผผง .ชป. ๑ 

๑๐๘ นายณัฐวุฒิ  นากสุก ผวศ .ชป. ๑ 

๑๐๙ นายเจนศักดิ์  ลิมปติ ผคป.เชียงใหม 

๑๑๐ นายรังสิต  จันทรศิริปติกุล ผคบ.แมแตง 

  สํานักงานชลประทานท่ี ๒   
๑๑๑ นายไชยงค  จงอาสาชาต ิ ผส .ชป. ๒ 

๑๑๒ นายอัตถพงษ  ฉันทานุมัติ ผชช .ชป. ๒ 

๑๑๓ นางธัญญธร  เพชรคํา ฝบท .ชป. ๒ 

๑๑๔ นายแหลมทอง  พงศสุทธิยากร ฝจบ .ชป. ๒ 

๑๑๕ นายเสรี  คงฤทธิ์ ผคป.ลําปาง 

๑๑๖ นายทวีศักดิ์  ปุริปุณณะ ผคส.๒ 

๑๑๗ นายฤทัย  พัชรานุรักษ ผคบ.ก่ิวลม-ก่ิวคอหมา 

  

 
แผนปลูกฝงคานิยมและวัฒนธรรมกรมชลประทาน ๓๘ 



 

ลําดับ ช่ือ-สกุล ตําแหนง 

  สํานักงานชลประทานท่ี ๓   
๑๑๘ ม.ล.อนุมาศ  ทองแถม ผส .ชป. ๓ 

๑๑๙ นายกรรชิง  ขาวสอาด ผชช .ชป. ๓ 

๑๒๐ นางนงลักษณ  โพธิ์ทอง ฝบท .ชป. ๓ 

๑๒๑ วาท่ีรอยตรีสมชัย  แตงไทย ผวศ .ชป. ๓ 

๑๒๒ นายบรรดิษฐ  อินตะ ผคป.พิษณุโลก 

๑๒๓ นายชํานาญ  ชูเท่ียง ผคบ.ยมนาน 

๑๒๔ นายธนู  โพธิ์เอ้ียง ผคส.๓ 

  สํานักงานชลประทานท่ี ๔   
๑๒๕ นายอาจิตร  สุวานิชวงศ ผส .ชป. ๔ 

๑๒๖ นายชัยชาญ  สังขแกว ผชช .ชป. ๔ 

๑๒๗ นายยงยส  เนียมทรัพย ผวศ .ชป. ๔ 

๑๒๘ นายจักรกฤษณ  สินพรหมมา ผคบ.ทอทองแดง 

๑๒๙ นางอรทัย  ธรรมศิริ ฝบท .ชป. ๔ 

๑๓๐ นายประเสรฐิ  ล่ําภากร วิศวกรชลประทานชํานาญการ 

๑๓๑ นางสุนทรีย  ลื้อยอด เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

  สํานักงานชลประทานท่ี ๕   
๑๓๒ นายชาญวิทย  กัณหะยุวะ ผชช .ชป. ๕ 

๑๓๓ นายประดิษฐ  ปนกระจาย ผอ.คป.สกลนคร 

๑๓๔ นางอัญชุลี  โสภาพ ฝบท .ชป. ๕ 

๑๓๕ นายจักริน  ประเสริฐสุวรรณ ผคป.เลย 

๑๓๖ นายบุญชัย  ตัณฑชุณห ผคบ.หวยโมง 

๑๓๗ นายวีระพงษ  แตงเนตร ผคบ.หวยหลวง 

  สํานักงานชลประทานท่ี ๖   
๑๓๘ นายปรีชา  จานทอง ผส .ชป. ๖ 

๑๓๙ นายเจตจิตร  โพธิ์ปลั่ง ผชช .ชป. ๖ 

๑๔๐ นางสาวขนิษศรี  ดวงทาวเศรษฐ ฝบท .ชป. ๖ 

๑๔๑ นายภัทรพล  ณ หนองคาย ผคส.๖ 

  

 
แผนปลูกฝงคานิยมและวัฒนธรรมกรมชลประทาน ๓๙ 



 

ลําดับ ช่ือ-สกุล ตําแหนง 

๑๔๒ นายบุญสม  ชลพิทักษวงศ ผจบ .ชป. ๖ 

๑๔๓ นายจรัส  เพ็ญศิริสมบูรณ ผคป.ขอนแกน 

๑๔๔ นายฤาชัย  จําปานิล ผคบ.พรมเชิญ 

  สํานักงานชลประทานท่ี ๗   
๑๔๕ นายสมชาย  คณาประเสริฐกุล ผส .ชป. ๗ 

๑๔๖ นายสุชาต ิ หาญชนะชัยกูล ผชช .ชป. ๗ 

๑๔๗ นายสุนทร  ออนวิมล ฝบท .ชป. ๗ 

๑๔๘ นายไพฑูรย  ไชยภูมิสกุล ผจบ .ชป. ๘ 

๑๔๙ วาท่ี ร .ต.สุนทร   เพชรประดิษฐ ผวศ .ชป. ๙ 

๑๕๐ นายอนันต  ปรีชาวุฒิวงศ ผคป.อุบลราชธานี 

๑๕๑ นายทินกร  เหลือลน ผคบ.ชีลางและเซบายลาง 

  สํานักงานชลประทานท่ี ๘   
๑๕๒ นายชิตชนก  สมประเสริฐ ผส .ชป. ๘ 

๑๕๓ นายทวีวัช  ละอองนวลพานิช ผชช .ชป. ๘ 

๑๕๔ นางอรษา  อิศรางกูร ณ อยุธยา ฝบท .ชป. ๘ 

๑๕๕ นายจักรี  ยิ่งเจริญ ผคบ.มูลบน-ลําแซะ 

๑๕๖ นายจํารัส  สวนจันทร ผคป.ศรีสะเกษ 

๑๕๗ นายเจษฎา  บุญสุยา ผคป.สุรินทร 

  สํานักงานชลประทานท่ี ๙   
๑๕๘ นายเกิดชัย  ธัญวัฒนกุล ผส .ชป. ๙ 

๑๕๙ นายกษิเดช  สุรจิรชาต ิ ผชช .ชป. ๙ 

๑๖๐ นางสุลี  เนียรมงคล ฝบท .ชป. ๙ 

๑๖๑ นายนิพนธ  กิจโกศล ผวศ .ชป. ๙ 

๑๖๒ นายเสวก  สรอยสังวาลย ผคก .ชป. ๙ 

๑๖๓ นายสุชิน  ชลอศรีทอง ผคป.ปราจีนบรุี 

๑๖๔ นายมงคล  แดงกระจาง ผคบ.บางพลวง 

  

 
แผนปลูกฝงคานิยมและวัฒนธรรมกรมชลประทาน ๔๐ 



 

ลําดับ ช่ือ-สกุล ตําแหนง 

  สํานักงานชลประทานท่ี ๑๐   
๑๖๕ นายวีระยศ  ศิริกุล ผชช .ชป. ๑๐ 

๑๖๖ นายมงคล  ทองจีน ผวศ .ชป. ๑๐ 

๑๖๗ นางสุกัญญา  เอ่ียมโสภณ ฝบท .ชป. ๑๐ 

๑๖๘ นายพัลพงษ  วิเศษจินดา ผคบ.โคกกระเทียม 

๑๖๙ นายประเวศน  ศิริศิลป ผคบ.มหาราช 

๑๗๐ นายโบวแดง  ทาแกว ผคป.พระนครศรีอยุธยา 

๑๗๑ นายวีระชัย  จิตรบรรเทา ผคป.เพชรบูรณ 

  สํานักงานชลประทานท่ี ๑๑   
๑๗๒ นายสมศักดิ์  เกตุจํานงค ผส .ชป. ๑๑ 

๑๗๓ นายพงศศักดิ์  อรุณวิจิตรสกุล ผชช .ชป. ๑๑ 

๑๗๔ นางสินอุดม  อุดมครานาท ฝบท .ชป. ๑๑ 

๑๗๕ นายสมัย  ธรรมสัตย ผวศ .ชป. ๑๑ 

๑๗๖ นายมนัส  นิลคุปต ผคป.สมุทรปราการ 

๑๗๗ นายไพลิน นุชถาวร ผคป.สมุทรสาคร 

๑๗๘ นายพีระพงศ  ลิมปนาธร ผคบ.พระยาบรรลือ 

  สํานักงานชลประทานท่ี ๑๒   
๑๗๙ นายฎรงคกร  สมตน ผส .ชป. ๑๒ 

๑๘๐ นายนิรุตดิ ์ เหรียญสุวงษ ผชช .ชป. ๑๒ 

๑๘๑ วาท่ี ร.ต.อํานวย  ชีวะพฤกษ ผวศ .ชป. ๑๒ รก .ฝบท.ชป. ๑๒ 

๑๘๒ นายปรีชา  พันธุวา ผคป.อางทอง 

๑๘๓ นายฐกร  กาญจนจิรเดช ผคบ.พลเทพ 

๑๘๔ นายกฤษฎา  ศรีเพ่ิมพันธ ผคบ.โพธิ์พระยา 

๑๘๕ นายสิทธิชัย  มานะเจริญสุข วิศวกรชลประทานชํานาญการ 

  สํานักงานชลประทานท่ี ๑๓   
๑๘๖ นายประวัติวิทย  สวัสดิ์ดวง ผส .ขป. ๑๓ 

๑๘๗ นายไพศาล  พงศนรภัทร ผชช .ชป. ๑๓ 

๑๘๘ นายสมพงษ  ชุมนุมพร ฝบท .ชป. ๑๓ 

  

 
แผนปลูกฝงคานิยมและวัฒนธรรมกรมชลประทาน ๔๑ 



 

ลําดับ ช่ือ-สกุล ตําแหนง 

๑๘๙ นายไพรตัน  ทับประเสริฐ ผจบ .ชป. ๑๓ 

๑๙๐ นายชวพฤกษ  รักงาม ผคป.กาญจนบรุี 

๑๙๑ นายนรินทร  นิ่มวิญญา ผคบ.นครชุม 

๑๙๒ นายสมใจ  อินทรพยุง ผคบ.สองพ่ีนอง 

  สํานักงานชลประทานท่ี ๑๔   
๑๙๓ นายเฉลิมเกียรติ  คงวิเชียรวฒัน ผส .ชป. ๑๔ 

๑๙๔ นายอุกฤษฏ  ถาวรไกรกุล ผชช .ชป. ๑๔ 

๑๙๕ นางอรอุมา  แจมจันทร ฝบท .ชป. ๑๔ 

๑๙๖ นายเสกชัย  เชื้อวณิชชากร ผจบ .ชป. ๑๔ 

๑๙๗ นายศุภณัฐ  ปริยชาติ ผวศ .ชป. ๑๔ 

๑๙๘ นายนิพัฒน  ยังรอด ผคป.ประจวบคีรีขันธ 

๑๙๙ นางสจิรา  โพธิ์กลิ่น นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ 

  สํานักงานชลประทานท่ี ๑๕   
๒๐๐ นายประสทิธิ์  ชรินานนท ผส .ชป. ๑๕ 

๒๐๑ นายธีรชาติ  สังคหะ ผชช .ชป. ๑๕ 

๒๐๒ นายไตรรงค  โสภาผล ฝบท .ชป. ๑๕ 

๒๐๓ นายการุณ  คงทิพย ผคส.๑๕ 

๒๐๔ นายไพโรจน  คําทอน ผคป.ภูเก็ต 

๒๐๕ นายยงยทุธ  เกิดสินธชัย ผคป.สุราษฎรธาน ี

๒๐๖ นายกรณรมย  วรรณกุล ผคบ.ปากพนังตอนลาง 

  สํานักงานชลประทานท่ี ๑๖   
๒๐๗ นายปริญญา  สัคคะนายก ผส .ชป. ๑๖ 

๒๐๘ นายธงชัย ชูชาติพงษ ผชช .ชป. ๑๖ 

๒๐๙ นายจาตุรงค  นิลพันธุ ฝบท .ชป. ๑๗ 

๒๑๐ นายวิทยา  วรดิษฐ ผวศ .ชป. ๑๘ 

๒๑๑ นายสมศักดิ์  สนทราพรพล ผจบ .ชป. ๑๖ 

๒๑๒ นายธีระเทพ  เทพสุยะ ผคป.ตรัง 

๒๑๓ นายเดช  เล็กวิชัย ผคบ.ระโนดกระแสสินธุ 

  

 
แผนปลูกฝงคานิยมและวัฒนธรรมกรมชลประทาน ๔๒ 



 

ลําดับ ช่ือ-สกุล ตําแหนง 

  สํานักงานชลประทานท่ี ๑๗   
๒๑๔ นายอุดม  ทิพยเดโช ผส .ขป. ๑๗ 

๒๑๕ นายอภินนท  สนธยานนท ผชช .ชป. ๑๗ 

๒๑๖ นางสุชาดา  บุญยนิตย ฝบท .ชป. ๑๗ 

๒๑๗ นายไพศาล  จงไพบูลย ผคก .ชป. ๑๗ 

๒๑๘ นายกฤชปภพ  ชุมชวย ผคส.๑๗ 

๒๑๙ นายแวมามุ  แวหะมะ ผคบ.โก-ลก 

๒๒๐ นายอนุรกัษ  ธีระโชต ิ ผคบ.ยะลา 

  คณะทํางานโครงการปลูกฝงคานิยมและวัฒนธรรม
 

  
๒๒๑ นางสุปาณี  วินโกมินทร ผพบ .บค.  

๒๒๒ นางปรียาพร  จันทโรภาส ผวป .บค.  

๒๒๓ นายวุฒิชัย  จันทรกระจาง ผสค .บค.  

๒๒๔ นางสาวทาริกา  ศิริสุทธานันท ผสบ .บค.  

๒๒๕ นางสาวนันทพร  เงินฉลาด นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 

๒๒๖ นางสาวนิรมล  ฉองหมุน นักประชาสัมพันธชํานาญการ 

๒๒๗ นายจํานงค  เมตตาจิตร พค .บค.  

๒๒๘ นางพนิตนาฎ  ศรีวารินทร นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 

๒๒๙ นางสาวภรัณยา  จรูญธนกิจการ นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 

๒๓๐ นางสาวพิลาวัลย  นาคพนม นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 

๒๓๑ นางสาวเพ็ญศิริ  อ่ิมอุดม นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 

  คณะกรรมการกํากับดูแลงานท่ีปรึกษาทางวิชาการ   
๒๓๒ นางสาวสุภัค  พุดทัดศรี นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 

๒๓๓ นางสาวพรเพ็ญ  ไชยสุภา นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 

๒๓๔ นางสาวจริยา  ผลกลา นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 

  คณะกรรมการดําเนินงานท่ีปรึกษา   
๒๓๕ นายณรงค  คชวงษ ฝอ .บค.  

  สวนพัฒนาทรัพยากรบุคคล   
๒๓๖ นางสาววีรยา  เรืองหิรัญ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 

๒๓๗ นางสาวศิริพร  จีนหลง เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

 
  

 
แผนปลูกฝงคานิยมและวัฒนธรรมกรมชลประทาน ๔๓ 



 

การสัมมนา Logic Model Workshop ในครั้งนี้เพ่ือนําเสนอข้ันตอนการดําเนินโครงการ     
การบรรยายสรุปถึงกรอบแนวคิดและกรอบการวิเคราะห ตัวอยางคานิยมขององคกรตาง ๆ รายงานผล
การสํารวจวัฒนธรรมองคกร และการระดมสมองอภิปรายกลุมเพ่ือใหท่ีประชุมรวมพิจารณากําหนดคานิยมและ
วัฒนธรรมองคกรท่ีพึงประสงคของกรมชลประทานซ่ึงผลการสัมมนาครั้งนี้จะนําไปสูแผนการดําเนินการ
ปลูกฝงวัฒนธรรมและคานิยมกรมชลประทาน และรูปแบบการวัดและประเมินผลโดยใช Logic Model 
ท่ีเริ่มจากผลลัพธเปนปจจัยตั้งตน จึงกําหนดกิจกรรม และปจจัยแวดลอมอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหได
รายละเอียดท่ีครบถวนและเชื่อมโยงไปยังเปาประสงคอันเปนผลลัพธท่ีตองการ อีกท้ังยังเปนแนวทาง
สําหรับการจัดทําสื่อและจัดทําโปรแกรมประยุกตตอไป   

กิจกรรมในการสัมมนาครั้งนี้ไดมีการบรรยายเชิงทฤษฎี และมีการยกตัวอยางคานิยมขององคกร
ชั้นนําท้ังในประเทศและตางประเทศเพ่ือใหเห็นภาพเปนตัวอยางวาคานิยมตาง ๆ เหลานั้นสามารถ
ถายทอดหลอหลอมคนในองคองคใหมีแนวคิดและเปาหมายเปนหนึ่งเดียวกันไดอยางไร  

นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมระดมสมองจากผูบริหารของกรมเพ่ือนําเสนอความเห็นตอคานิยมและ
วัฒนธรรมองคกรท่ีพึงประสงค ไดผลดังนี้ 

คานิยม ๑. มุงทํางานเปนทีม 

 ๒. มุงบรรลุเปาหมาย 

 ๓. มุงลูกคา 

วัฒนธรรมองคกร ๑. วัฒนธรรมตามกติกา (Procedure) 

 ๒. วัฒนธรรมแบบมีสวนรวม (Concert) 

 ๓. วัฒนธรรมตอบสนองตอสถานการณภายนอก (External) 

จากผลสํารวจแบบสอบถามและเก็บขอมูลจากการระดมสมองอภิปรายกลุมสามารถประมวลผล
ไดวาท้ังผลในแบบสอบถามและความเห็นของผูบริหารของกรม สวนใหญเห็นวาคานิยมหลัก ๆ อันเปน
แกนกลางของกรม ประกอบดวย ๓ รายการท่ีเหมือนกัน แตกตางกันเพียงลําดับความสําคัญ ดังนี้ 

 

ผลคานิยมจากแบบสํารวจ ผลคานิยมจากการระดมสมอง 

๑. มุงบรรลุเปาหมาย 

๒. มุงทํางานเปนทีม 

๓. มุงลูกคา 

๑. มุงทํางานเปนทีม 

๒. มุงบรรลุเปาหมาย 

๓. มุงลูกคา 

หากยอนไปพิจารณาผลจากการสัมภาษณผูบริหารกรม ก็จะเห็นการใหความสําคัญกับคานิยม
ท้ัง ๓ รายการนี้เชนเดียวกัน โดยผูบริหารหลายทานกลาวถึงความภาคภูมิใจท่ีกรมและตนเองไดบริหาร
จัดการน้ําจนสามารถตอบสนองความตองการของผูใชน้ํา และบรรเทาภัยท่ีเกิดจากน้ําใหแกประชาชน  
ได รวมท้ังหลายทานกลาวถึงการทํางานเปนทีม 

 
แผนปลูกฝงคานิยมและวัฒนธรรมกรมชลประทาน ๔๔ 



 

สวนวัฒนธรรมองคกรนั้น ผลท่ีไดท้ังในแบบสอบถามและความเห็นของผูบริหารของกรม       
ท้ังวัฒนธรรมท่ีเปนอยูจริงในปจจุบันและวัฒนธรรมท่ีพึงประสงค สวนใหญเห็นตรงกันวา วัฒนธรรมหลัก
คือ วัฒนธรรมตามกติกา (Procedure) แตมีความเห็นตางกันในวัฒนธรรมรองดังนี้ 

 

ผลวัฒนธรรมจากแบบสํารวจ ผลวัฒนธรรมจากการระดมสมอง 

๑. วัฒนธรรมตามกติกา (Procedure) 

๒. วัฒนธรรมผูรู (Expert) 

๓. วัฒนธรรมผูนําตามตําแหนง (Position) 

๑. วัฒนธรรมตามกติกา (Procedure) 

๒. วัฒนธรรมแบบมีสวนรวม (Concert) 

๓. วัฒนธรรมตอบสนองตอสถานการณภายนอก (External) 

 

 

การกําหนดคานิยมและวัฒนธรรมกรมชลประทาน 

เม่ือพิจารณาจากความทาทายและพันธกิจของกรมชลประทานนับจากนี้ตอไปอีก ๓-๕ ป  และ
จากการสัมภาษณผูบริหาร สรุปไดวา กรมชลประทานจําเปนตองปรับตัวในดานตาง ๆ ดังตอไปนี้ 

- เรงพัฒนาบุคลากรใหมีความรูและประสบการณในงานเพ่ือทดแทนบุคลากรท่ีสูญเสียไป  

- ทํางานรวดเร็ว มีคุณภาพ รวมท้ังใชเทคโนโลยีเขามาลดข้ันตอนในการทํางาน ใชเทคโนโลยี
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ํา แกปญหาใหไดฉับไวทันความตองการ และ
เพ่ือใหปฏิบัติหนาท่ีไดในสถานการณท่ีอัตรากําลังลดลงในขณะท่ีปริมาณงานเพ่ิมข้ึน 

- พัฒนาขีดความสามารถสวนบุคคลในดานการเขาถึงและสื่อสารกับประชาชนทุกกลุม 
สามารถสรางความไวเนื้อเชื่อใจ และสงเสริมการมีสวนรวมในงานของกรมชลประทาน 

- คํานึงถึงประโยชนและความตองการของผูใชน้ํากลุมตาง ๆ เปนสําคัญ มีผลประโยชนของ
ประชาชนเปนท่ีตั้ง 

- แสดงบทบาทนําอยางมีคุณภาพในเวทีบริหารจัดการน้ําระดับชาติ 

จากมุมมองดังกลาว เห็นไดชัดวาวัฒนธรรมกติกาเพียงลําพังจะไมสามารถเปนพ้ืนฐานท่ีรองรับ
การเปลี่ยนแปลงขนานใหญนั้นได เพราะวัฒนธรรมกติกาเหมาะกับการทํางานในรูปแบบซํ้า ๆ ในปริมาณ
มาก เพราะเปนพ้ืนฐานท่ีดี ท่ีจะทํางานไดอยางมีมาตรฐานในจํานวนมากอยางมีประสิทธิภาพ            

แตวัฒนธรรมกติกาเปนแบบแผนวัฒนธรรมเชิงระบบท่ีไมคาดหวังความสามารถสวนบุคคล ไมยืดหยุน 
และไมตั้งคําถาม วัฒนธรรมกติกามีความเหมาะสมสําหรับคนหมูมากท่ีตองการปฏิบัติภารกิจเรียบงายให
ไดคุณภาพมาตรฐาน 

ดังนั้น วัฒนธรรมท่ีพึงประสงคสําหรับกรมชลประทานจึงจําตองมีวัฒนธรรมกติกาเปนฐานราก 
แตประกอบดวยวัฒนธรรมอ่ืนท่ีตอบสนองความตองการใหม ๆ ไดอยางยืดหยุนกวาคือวัฒนธรรมผูรู 
(Expert) และวัฒนธรรมการมีสวนรวมซ่ึงเปนวัฒธรรมท่ีไดรับคะแนนนิยมมากเปนลําดับท่ีสองจากการ

สํารวจความเห็น และจากการสัมมนาระดับผูบริหารสํานัก/กอง 

 
แผนปลูกฝงคานิยมและวัฒนธรรมกรมชลประทาน ๔๕ 



 

กําหนดวัฒนธรรมองคกรจึงควรมีองคประกอบรวมกันของวัฒนธรรมกติกา วัฒนธรรมผูรู และ
วัฒนธรรมมีสวนรวม กลาวคือใหสงเสริมวัฒนธรรมการทํางานท่ี 

- ยึดมาตรฐาน คูมือ ระเบียบการทํางาน พิจารณาใชดุลพินิจตามเกณฑและระเบียบดวย 
ความโปรงใสปราศจากอคติ พัฒนาขาราชการดวยชองทางท่ีเปนทางการตามแผนงาน รวมท้ัง
การถายทอดความรูท่ีเปนมาตรฐานเดียวกันท้ังองคกร  สงเสริมการใชเทคโนโลยีในข้ันตอนงาน
ท่ีเปนมาตรฐานแลวเพ่ือลดระยะเวลาและปริมาณงาน 

- สงเสริมการใชความรูเชิงวิชาชีพในทุกตําแหนงและสายงาน สงเสริมใหผูมีความรูความสามารถ
ไดจัดทําเอกสารคูมือ หรือเปนวิทยากรในการถายทอด ใหความสําคัญกับการบริหารความรูใน
องคกร ทํางานโดยยึดมาตรฐานเชิงวิชาชีพ สงเสริมการแลกเปลี่ยนขอมูลและความรูโดยการ
จัดทําบทความเชิงประสบการณและวิชาการเพ่ือเผยแพรภายในกรม มีการสอบวัดและประเมิน
ระดับความรู ทักษะ มอบหมายงานและความรับผิดชอบโดยคํานึงถึงระดับความรูความชํานาญ 

- สงเสริมการรวมงานเปนหมูคณะ ท้ังในหนวยงานเดียวกันและขามหนวยงาน และกําหนด   
ความรับผิดชอบรวมกัน เปดโอกาสใหผูเก่ียวของไดแสดงความคิดเห็น ยกยองการแสดง
พฤติกรรมหวงใยผูอ่ืนและความเสียสละเพ่ือผลประโยชนรวมของหนวยงานและองคกร 

สําหรับคานิยมนั้น ก็สมควรกําหนดใหสอดคลองกับวัฒนธรรมองคกรโดยคํานึงถึงผลการสํารวจ
และการสัมมนาระดมสมองท่ีตองการใหมีคานิยมท่ีมุงบรรลุเปาหมาย มุงการทํางานเปนทีม และ        
มุงผูรับบริการ  

เพ่ือใหบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายขางตน เห็นควรกําหนดคานิยมกรมชลประทาน ดังนี้ 

“เกงงาน เกงคิด  รับผิดชอบงาน  รวมมือ รวมประสาน  เชี่ยวชาญงานท่ีทํา  นําประโยชนสูประชาชน” 

รายการคานิยมขางตน สามารถเรียบเรียงและนําเสนอเปนภาษาอังกฤษไดวา “WATER for All” ท้ังนี้ 
“WATER” เปนตัวอักษรยอจากคุณลักษณะ ดังตอไปนี้ : 

• Work Smart เกงงาน เกงคิด 

• Accountability รับผิดชอบงาน 

• Teamwork & Networking รวมมือ รวมประสาน 

• Expertise เชี่ยวชาญงานท่ีทํา 

• Responsiveness นําประโยชนสูประชาชน 

 

บุคลากรทุกคนในกรมชลประทาน พึงประพฤติและปฏิบัติตามพฤติกรรมท่ีพึงประสงคตามคานิยมท้ัง ๕ 
ประการเพ่ือทําใหวัฒนธรรมองคกรมีความเขมแข็ง สงผลใหกรมชลประทานสามารถบรรลุวิสัยทัศน  
พันธกิจและเปาประสงค ตามประเด็นยุทธศาสตรไดอยางมีประสิทธิภาพ 

คานิยมดังกลาวนั้นมีความหมายและตัวอยางพฤติกรรมดังตอไปนี้ 

 
แผนปลูกฝงคานิยมและวัฒนธรรมกรมชลประทาน ๔๖ 



 

๑. Work Smart –เกงงาน เกงคิด 

คําจํากัดความ  ใชความรอบรูทางวิชาการและเทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน ปรับปรุง
กระบวนงานอยางสมํ่าเสมอ สรางสรรคนวัตกรรมเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงอยางทันการณ 

พฤติกรรมท่ีพึงประสงค 
- ทํางานอยางใชความคิด มีทิศทาง มีสติ รูวาควรทําสิ่งใด อยางไร จึงจะไดประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล  
- รูไดทันทวงทีเม่ือเกิดความผิดพลาดหรืองานไมเปนไปตามเปาหมาย และปรับตัวเพ่ือ

แกปญหานั้น 
- พรอมปรับปรุงวิธีการทํางานใหมีประสิทธิภาพข้ึน หรือ ใชเทคโนโลยีเครื่องมืออุปกรณ

ท่ีมีประสิทธิภาพข้ึน เพ่ือใหบรรลุผลลัพธตามเปาหมาย 
- สังเกตไตรตรอง และปรับปรุงการทํางานใหสามารถทํางานไดรวดเร็วข้ึน ประหยัดข้ึน 

หรือไดผลมากข้ึน 
- ศึกษาหาวิธีการท่ีมีประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดเปนมาตรฐานการทํางาน 
- เรียนรูจากประสบการณของตนเองและผูอ่ืน ไมทําผิดซํ้าสองในเรื่องเดิม 
- หาขอมูลประกอบการตัดสินใจ และตัดสินใจบนพ้ืนฐานของขอมูล 

พฤติกรรมท่ีไมพึงประสงค 
- ทํางานดวยความไมรู ไมเขาใจ  
- ทุมเทกับการทํางานท่ีไมเกิดประโยชน เพียงเพราะเปนสิ่งท่ีเคยทํามากอน หรือเพราะท่ี

ผาน ๆมาเคยตั้งงบประมาณไวเชนนั้น 
- ไมใสใจวาเปาหมายหรือสถานการณเปลี่ยนแปลงหรือไม ยังคงทํางานตามท่ีเคยทําโดย

ไมปรับตัว 
- ไมเปดรับความรูใหม ไมตระหนักวามีวิธีการอ่ืนท่ีทันสมัยและมีประสิทธิผลกวา  
- ไมเรียนรูการใชเครื่องมือหรืออุปกรณท่ีทันสมัย 
- ทําผิดซํ้าซาก ไมเรียนรูจากประสบการณ 
- วิพากษวิจารณแสดงความคิดเห็นอยูเนือง  ๆ แตไมปฏิบัติตนปฏิบัติงานดังท่ีไดแสดง

ความคิดเห็นไว 
- มีความคิดสรางสรรคหลากหลาย แตไมประยุกตความคิดใหเกิดผลในทางปฏิบัติ 
- ทดลองวิธีการตาง ๆ ไปเรื่อย ๆ ไมสรุปแนวทาง ไมลงมือทํา จึงไมนําไปสูการปรับปรุงงาน 
- ทํางานดวยวิธีการท่ีไมถูกตอง ใช “ทางลัด” ท่ีไมเปนไปตามมาตรฐาน เพ่ือใหงานเสร็จ

โดยเร็ว ไมใสใจความถูกตองหรือคุณภาพ 

ผลตอหนวยงานและองคกร 

- ทํางานไดมีประสิทธิภาพข้ึน รวดเร็ว ข้ึน ประหยัดข้ึน เนื่องจากมีการปรับปรุง
กระบวนงานหรือวิธีทํางาน 

- ผลงานมีคุณภาพข้ึน เนื่องจากมีการปรับปรุงกระบวนงานหรือวิธีทํางาน 
- มีการใชเทคโนโลยีท่ีทันสมัย  บุคลากรเปดใจเรียนรูการใชเทคโนโลยีใหมดวยความ

กระตือรือรน 
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๒. Accountability – รับผิดชอบงาน 

คําจํากัดความ  รับผิดชอบตองานท่ีไดรับมอบหมาย พรอมรับการตรวจสอบและรับฟง
ขอเสนอแนะจากผูเก่ียวของ 

พฤติกรรมท่ีพึงประสงค 
- รูหนาท่ีความรับผิดชอบของตนและของหนวยงานของตน พรอมรับท้ังผิดและชอบ  
- ทํางานดวยความขยันหม่ันเพียร รอบคอบ พรอมใหตรวจสอบได 
- พากเพียรในหนาท่ีจนบรรลุเปาหมายภารกิจตามท่ีกําหนดไว  
- ยินดีทําเกินกวาท่ีไดรับคําสั่ง หากเห็นวาจําเปนเพ่ือใหงานบรรลุผลอยางสมบูรณ 
- เม่ือผลงานไมเปนท่ีพึงพอใจ ถูกตําหนิก็รับผิดอยางองอาจ นําผลงานและคําตําหนินั้น

มาทบทวน และพิจารณาวาควรปรับปรุงแนวทางดําเนินงานของตนอยางไรในอนาคต 
- รวมรับผิดชอบในการปฏิบัติงานและผลงานของผูใตบังคับบัญชาเทากับงานของตน 
- กลาเผชิญอุปสรรคและพรอมแกปญหาเพ่ือใหงานบรรลุผลตามท่ีมุงหวัง 

พฤติกรรมท่ีไมพึงประสงค 

- ตอบดวยคําวา “ไม” จนเปนนิสัย เชน “ไมได” “ไมทํา” “ไมทัน” แตความเปนจริงคือ 
“ไมพยายาม”  

- บายเบี่ยงปดภาระ โยนความผิดใหผูอ่ืน กลาวโทษสิ่งท่ีอยูนอกเหนือการควบคุม อางเหตุ
ผลตาง ๆ นานา เม่ือผลงานไมเปนไปตามเปาหมาย 

- ผลงานผิดพลาดลาชาอยูเนือง ๆ แตไมเดือดเนื้อรอนใจแตประการใด 
- รับชอบไมรับผิด เม่ือไดรับความกดดันในงาน ก็ไปกดดันผูเก่ียวของตอโดยไมกลั่นกรอง

วาสิ่งใดอยูในความรับผิดชอบของตน สิ่งใดควรคาดหวังจากผูอ่ืน 
- หลีกเลี่ยงการตัดสินใจ เนื่องจากเกรงจะตองรับผิดจากการตัดสินใจนั้น 
- ทํางานไมครบถวนตามหนาท่ี ทําเทาท่ีทําได และคาดหวังวาผูบังคับบัญชาหรือเพ่ือน

รวมงานจะหาทางแกปญหาในสวนท่ีเหลือให 
- ทํางานเทาท่ีอยูในเวลาราชการ เนนความสําคัญของเวลาสวนตัว งานจะสําเร็จหรือไมเปน

เรื่องรอง 
- เม่ือเผชิญปญหาอุปสรรค งานยาก ก็ถอดใจ ลาถอยโดยงาย 

ผลตอหนวยงานและองคกร 

- บรรลุเปาหมาย 
- บุคลากรรักษาวินัย ทํางานตามมาตรฐาน มีผลการปฏิบัติงานอยูในเกณฑดีอยาง

สมํ่าเสมอ 
- บุคลากรดําเนินงานเชิงรุกและปองกันความเสี่ยงท่ีจะเปนอุปสรรคตอการบรรลุผล 
- บุคลากรวางแผนในการจัดสรรทรัพยากรท่ีมีอยูจํากัดเพ่ือใหการงานบรรลุผล  
- มุงตอปญหาท่ีสามารถจัดการได และจัดการเพ่ือใหบรรลุผล ไมโทษเหตุท่ีควบคุมไมได 
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๓. Teamwork & Networking – รวมมือ รวมประสาน 

คําจํากัดความ  สามารถทํางานรวมกับผู อ่ืน สรางเครือขายในการทํางานกับหนวยงานท่ี
เก่ียวของและผูมีสวนไดสวนเสียกลุมตาง ๆ เพ่ือประโยชนในงาน 

พฤติกรรมท่ีพึงประสงค 

- มีความสัมพันธอันดีกับเพ่ือนรวมงาน และบุคคลท่ีติดตอประสานงานดวย 
- รวมผลักดันภารกิจและเปาหมายของทีม และทํางานในสวนของตนอยางเต็มกําลัง  

เปนคนท่ีไววางใจใหรวมทีมได 
- รักษาคําพูด และระมัดระวังไมตกปากรับคําในสิ่งท่ีปฏิบัติไมได หรือไมพึงปฏิบัติ 
- ยกยองใหกําลังใจเพ่ือนรวมงานท้ังตอหนาและลับหลัง 
- เปดโอกาสใหเพ่ือนรวมทีมไดรับเครดิตในงานดวย  
- แจงขอมูลขาวสาร ความคืบหนาอยางสมํ่าเสมอและรับฟงขอคิดเห็นของเพ่ือนรวมงาน

และหนวยงาน/บุคคลท่ีติดตอประสานงานดวย 
- ใหความรวมมือ เก้ือหนุนอยางเต็มกําลังตองานของบุคคลหรือหนวยงานท่ีประสานงานดวย  
- ปฏิบัติตอเพ่ือนรวมงานหรือผูท่ีติดตองานดวยอยางใหเกียรติ  

พฤติกรรมท่ีไมพึงประสงค 

- ยึดม่ันในความคิดความเห็นของตน ไมรับฟงความเห็นผูอ่ืน 
- แสดงทีทา “รับฟง” แตไมไดยิน ไมใสใจในเนื้อหาสาระ 
- เปนภาระของทีมเพราะไมทําหนาท่ีในสวนของตนเม่ือตองทํางานเปนทีม 
- ไมเปนผูให อาศัยบุคคลอ่ืนหรือหนวยงานอ่ืนมาทําใหบรรลุเปาหมายในงานของตนแต

เพียงฝายเดียว  
- มุงแขงขันกับผูอ่ืน/หนวยงานอ่ืนจนเกินเหตุ 
- กําหนดเปาหมาย หรือแผนงานโดยไมคํานึงถึงความตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย 
- ผูกขาดการนํา พยายามสรางความเดนดังใหตนเอง 
- แสดงออกตรงขามกันเม่ืออยูในท่ีประชุมและอยูนอกท่ีประชุม ไมปฏิบัติตามและ

วิพากษวิจารณมติของทีม 
- ละเลยการควรไมควร ไมรักษามารยาท/สัมพันธภาพอันดีในทีม เนนความคิดความเห็น

และความประสงคของตนเปนสําคัญ 
- เนนความสัมพันธสวนตัว เอ้ือประโยชนแกพวกพอง แมเกิดผลกระทบในทางลบตองาน

หรือจรรยาบรรณวิชาชีพ 
- เอางานมาอางเพ่ือการสังสรรคหรือความสนิทสนมสวนตัว  
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ผลตอหนวยงานและองคกร 

- ทีมงานบรรลุผลอยางมีประสิทธิภาพ เนื่องจากมีกําลังใจและมีความสัมพันธอันดีภายในทีม 
- มีการสื่อสารสองทาง มีความเขาใจอันดีรวมท้ังการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารท่ีเปน

ประโยชน 
- มีเครือขายกวางขวาง  
- มีความสัมพันธอยางเก้ือกูลกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ มีการติดตอสื่อสารสมํ่าเสมอและ

หลากหลาย 
- ไดรับการยอมรับจากทุกฝาย 
- ไดประโยชนจากการประสานงานและการปรึกษาหารือ เพ่ือปฏิบัติงานอยางมี

ประสิทธิผล 
- มีสายสัมพันธท่ีดีโดยไมเสียงาน และไมบกพรองในจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 

๔. Expertise – เช่ียวชาญงานท่ีทํา 

คําจํากัดความ  ศึกษาหาความรูและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องเพ่ือเสริมความชํานาญในงานท่ี
รับผิดชอบจนสามารถประยุกตใชความรูเชิงวิชาการและเทคโนโลยีตาง  ๆ  เพ่ือปฏิบัติงานให
สัมฤทธิ์ผล 

พฤติกรรมท่ีพึงประสงค 

- เห็นความสําคัญของความรูความชํานาญ ยกยองชื่นชมผูรูและผูใฝรู 
- เปดรับความรูและทักษะใหม  ๆ ท่ีเก่ียวของกับงาน และพัฒนาตนเองใหมีความรู

ความสามารถในเรื่องเหลานั้น 
- เขารับการฝกอบรมพัฒนาตนตามสิทธิและหนาท่ี 
- ติดตามวิทยาการใหม ๆ ท่ีควรนํามาประยุกตใชในงาน 
- มีความรูในงานท่ีไดรับมอบหมาย หากเปนเรื่องใหมตองขวนขวายศึกษาและพัฒนาตนเอง  
- ประยุกตใชความรูใหมในงานประจํา 
- สรุปบทเรียนจากงานท่ีทํา สามารถอธิบายและถายทอดได  
- ตอบคําถามและแนะนําผู อ่ืนได ในเรื่องท่ีเก่ียวกับหนาท่ีของตน หรือผลงานของ        

กรมชลประทาน 
- สรางสรรคบรรยากาศของการเรียนรู การใฝเรียน และการทํางานโดยใชความรูภายใน

หนวยงาน 
- สามารถใหความเห็นท่ีเปนประโยชนและมีน้ําหนักในท่ีประชุมหารือ รวมท้ังสามารถมี

บทบาทนําในการกําหนดทิศทางแผนงานท่ีเก่ียวของกับภารกิจอยางรอบรู 
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พฤติกรรมท่ีไมพึงประสงค 

- หลบเลี่ยงการฝกอบรม หรือการเรียนรูสิ่งใหม ๆ 
- ทํางานดวยความรูเดิม วิธีการเดิม ตามประสบการณเดิม ไมติดตามพัฒนาการตาง ๆ           

ท่ีเก่ียวของกับงานของตน 
- ขาดความม่ันใจในการทํางานเพราะขาดความรู หรือความชํานาญ 
- เม่ือไดรับมอบหมายงานใหมหรือเขาสูตําแหนงใหม ไมขวนขวายหาความรูทักษะท่ี

จําเปนกับงานใหม  
- ไมสามารถบรรยายถายทอดในเรื่องท่ีเก่ียวกับงานในหนาท่ีได ไมสามารถใหขอมูลหรือ

ความเห็นท่ีเปนประโยชนได เม่ือมีการหารือในเรื่องท่ีเก่ียวของกับงานของตน 
- ผลงานดอยคุณภาพเพราะออนดอยความรูหรือทักษะในงาน 
- ปฏิบัติตอผูรูท่ีมีตําแหนงดอยกวาในสาขาตาง ๆ ท่ีเก่ียวของในงานอยางไมใหเกียรติ 

เพราะเนนอํานาจตามตําแหนงหนาท่ีเปนสําคัญ ถาไมมีอํานาจตามตําแหนงก็ไร
ความหมาย 

- “ความรูทวมหัว เอาตัวไมรอด” โออวดความรูแตไมมีผลงาน 

ผลตอหนวยงานและองคกร 

- ผลงานมีคุณภาพ 
- บุคลากรไดรับความเชื่อถือ ไดรับเชิญเปนผูบรรยาย ผูสอน  
- มีความรูท่ีทันสมัย โตตอบคําวิจารณ หรือการทาทายจากภายนอกได 
- บุคลากรมีความม่ันใจและภาคภูมิใจ 
- มีบรรยากาศของการเรียนรู การพัฒนาตนเอง 

๕. Responsiveness – นําประโยชนสูประชาชน 

คําจํากัดความ เต็มใจชวยเหลือ เอ้ือเฟอ แกปญหา พรอมใหบริการประชาชนดวยความรวดเร็ว
และเปนธรรม 

พฤติกรรมท่ีพึงประสงค 

- เขาใจและเขาถึงผูรับบริการของกรมชลประทาน รับทราบและรับฟงความจําเปนและ
ความตองการของผูรับบริการทุกกลุม 

- สํารวจความคิดเห็นและความตองการของผูมีสวนไดสวนเสียอยางสนใจใครรูโดย
สมํ่าเสมอ 

- พรอมเปนผูให ภาคภูมิใจในการชวยใหชีวิตของผูรับบริการดีข้ึน 
- เรียนรูและปรับวิธีการทํางานกับผูรับบริการกลุมตาง ๆ 
- เอาใจเขามาใสใจเรา คํานึงถึงประโยชนของผูมีสวนไดสวนเสีย คํานึงถึงผลกระทบตอ

บุคคลท่ีเก่ียวของในการปฏิบัติภารกิจตาง ๆ 
- เปดเผยขอมูลตาง ๆ เพ่ือใหผูรับบริการไดพิจารณาและใชประโยชน 
- ทํางานอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพ่ือใหผูรับบริการไดรับประโยชนเต็มเม็ด  

เต็มหนวย 
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- มีความรูความสามารถในการบริหารจัดการเพ่ือใหผลประโยชนตกแกผูรับบริการอยาง 
เปนธรรม 

- ยินดีรวมมือชวยเหลือภารกิจหนวยงานอ่ืนใหบรรลุผล เม่ือเห็นวาภารกิจนั้นจะเปน
ประโยชนตอประชาชน 

พฤติกรรมท่ีไมพึงประสงค 

- กําหนดเปาหมาย กระบวนงาน และดําเนินการใหบรรลุเปาหมายโดยไมใสใจผลกระทบ
ตอผูมีสวนไดสวนเสีย 

- ไมเห็นปญหาจากมุมมองของผูรับบริการ แตเห็นผูรับบริการเปนเครื่องมือเพ่ือใหบรรลุ
เปาหมายภารกิจในงาน  

- ละเลยขอมูลผลประโยชนและความจําเปนของผูมีสวนไดสวนเสียกลุมตาง ๆ ท่ีแตกตางกัน 
- ปฏิบัติตอผูมีสวนไดสวนเสียหรือผูรับบริการอยาง “ขอไปที” “ยกตนขมทาน”   

ผลตอหนวยงานและองคกร 

- มีชองทางการรับรูความตองการของผูรับบริการ 
- ประชาชนทุกฝายไดรับผลประโยชนอยางเปนธรรม 
- ทํางานโดยสงเสริมการมีสวนรวม 
- ไดรับการยอมรบัสนับสนนุจากประชาชน 
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สรุปสาระของการปฏิบัติตนตามคานิยมกรมชลประทาน 
 

 ความหมาย ผลลัพธของพฤติกรรม 
Work Smart 
เกงงาน เกงคิด 

ใชความรอบรูทางวิชาการและ
เทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน  

ปรับปรุงกระบวนงานอยางสมํ่าเสมอ 
สรางสรรคนวัตกรรมเพ่ือตอบสนอง 

การเปลี่ยนแปลงอยางทันการณ 

งานเร็วข้ึน ประหยัดข้ึน  
มีคุณภาพมากข้ึน 

Accountability 
รับผิดชอบงาน 

รับผิดชอบตองานท่ีไดรับมอบหมาย 
พรอมรับการตรวจสอบและรับฟง

ขอเสนอแนะจากผูเก่ียวของ 

การทํางานสัมฤทธิ์ผล  
แกไขปญหาไดลุลวง 

Teamwork & 
Networking 

รวมมือ รวมประสาน 

สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืน  
สรางเครือขายในการทํางานกับ

หนวยงานท่ีเก่ียวของและผูมีสวนได 
สวนเสียกลุมตาง ๆ เพ่ือประโยชนในงาน 

สรางความเขาใจ 
ไดรับการสนับสนุนจาก 

ฝายตาง ๆ ทําใหงานสําเร็จ 
โดยราบรื่น 

Expertise 
เชี่ยวชาญงานท่ีทํา 

ศึกษาหาความรูและพัฒนาตนเองอยาง
ตอเนื่องเพ่ือเสริมความชํานาญในงาน 

ท่ีรับผิดชอบจนสามารถประยุกตใชความรู
เชิงวิชาการและเทคโนโลยีตาง ๆ 

เพ่ือปฏิบัติงานใหสัมฤทธิ์ผล 

งานมีคุณภาพ 
ไดรับความเชื่อถือไววางใจ 

Responsiveness 
นําประโยชนสูประชาชน 

เต็มใจชวยเหลือ เอ้ือเฟอ แกปญหา 
พรอมใหบริการประชาชน 

ดวยความรวดเร็วและเปนธรรม 

สรางความเขาใจ 
และความเชื่อถือ 

ผูรับบริการทุกฝายไดรับ
ประโยชนอยางเปนธรรม 

ตารางที่ ๕ สรปุสาระของการปฏิบตัิตนตามคานิยมกรมชลประทาน 
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วัฒนธรรมองคกร 

“วัฒนธรรมองคการ คือแบบแผน ฐานคติพ้ืนฐาน คานิยม และความเชื่อท่ีไดเกิดข้ึนและ
พัฒนาข้ึนภายในองคกร ชี้นําพฤติกรรมของสมาชิก ชวยสมาชิกในการแกปญหาท่ีองคกรเผชิญได สําเร็จ
มากอน จึงถูกถายทอดไปยังสมาชิกใหมๆ โดยท่ีสมาชิกอาจไมรูตัวแตปฏิบัติตามโดยดี” (Edgar Schein, 
๑๙๙๒) 

วัฒนธรรมกรมชลประทาน 

กําหนดใหกรมชลประทานมีวัฒนธรรมองคกรดังนี้ 

 

เช่ียวชาญเรื่องน้ํา ทํางานมีมาตรฐาน บูรณาการเพ่ือประชาชน 

คําจํากัดความ 

กรมชลประทานพัฒนาแหลงน้ําและบริหารจัดการน้ํา ดวยความเช่ียวชาญอยางมืออาชีพ 
ปฏิบัติงานดวยระบบงานมาตรฐานอันทันสมัย ใสใจการมีสวนรวมของประชาชนทุกภาคสวน 

เพ่ือขับเคล่ือนองคกรสูความสําเร็จอยางม่ันคง 

วัฒนธรรมองคกรเปนแบบแผนรวมกันของสมาชิกในองคกร ท่ีอาจแสดงออกดวยวิธีการตางๆ เชน  
ในพฤติกรรมสวนบุคคลท่ีแสดงออกในทิศทางเดียวกัน แสดงออกโดยสัญลักษณ การออกแบบ
สภาพแวดลอมในท่ีทํางาน หรือแสดงออกในประเพณีปฏิบัติท่ียึดถือปฏิบัติตอ ๆ กันมา  

คําอธิบายวัฒนธรรมท่ีพึงประสงค 

๑. เช่ียวชาญเรื่องน้ํา 

การแสดงออกในระดับบุคคล 

• เขาใจภารกิจขององคกรและบทบาทของตนเองท่ีสัมพันธกับการบรรลุเปาหมายของ
องคกร 

• มีความรูความเชี่ยวชาญในงาน มีการจัดการขอมูลท่ีดี สามารถใชความรู ประสบการณ 
และขอมูลท่ีทันสมัยเพ่ือดําเนินงานใหเกิดผล 

• พัฒนาความเปนเลิศในงานดวยเทคโนโลยี เรียนรูเทคโนโลยีใหม ตลอดจนศึกษาหา
ความรูในวิธีการใหม ๆ เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพของงาน  

• นําเสนอความรูและผลงานไดอยางนาเชื่อถือ มีความสามารถในการสื่อสารถายทอด
ความรู ใหผูรับขาวสารเขาใจ 

• มีความรูเก่ียวกับความตองการของผูใชน้ํากลุมตางๆ และใชความสามารถในงานเพ่ือให
ตอบสนองประโยชนของผูรับบริการไดอยางมีประสิทธิผลสูงสุด 

• มีความกระตือรือรนในการเรียนรูในเรื่องเก่ียวกับงาน ท้ังการเรียนรูอยางเปนทางการ
และการเรียนรูอยางไมเปนทางการ 

  

 
แผนปลูกฝงคานิยมและวัฒนธรรมกรมชลประทาน ๕๔ 



 

การแสดงออกในระดับหนวยงาน 

• การประกาศเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจของกรมฯ  ในเรื่องการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ําของประเทศ  ใหความสําคัญกับการกระจายและเชื่อมโยงเปาหมายของ
กรมชลประทานไปสูหนวยงานและถายทอดถึงบุคคลอยางเขาใจถูกตองตรงกัน 

• ใหความสําคัญกับการรวบรวมขอมูล จัดการขอมูล และนําขอมูลท่ีทันสมัยมาใชในงาน
บริหารจัดการน้ําอยางมืออาชีพ   

• มอบหมายงานท่ีเอ้ือตอการสรางความรอบรูและพัฒนาความเชี่ยวชาญในงาน ถายทอด
ความรูโดยไมปดบัง 

• กระตือรือรนในการนําเทคโนโลยีทันสมัยมาใช ทุมเทพัฒนาบุคลากรใหมีความชํานาญ
ในการใชเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในงาน  

• สงเสริมใหมีการถายทอดความรู จัดการความรู สงเสริมการเรียนรูของบุคลากร   

• สงเสริมใหเจาของเรื่องไดนําเสนอขอสนเทศและผลงาน อีกท้ังพัฒนาขีดความสามารถ
ในการสื่อสารและถายทอดความรู 

• ยกยองผูท่ีมีความรูความเชี่ยวชาญในงาน รวมท้ังผูท่ีใฝใจในการพัฒนาตนเอง 

• จัดหาชองทางการเรียนรูดวยตนเอง 

• ประกาศหลักสูตรการเรียนรู ชองทางการเรียนรู ขอมูลขาวสารและพัฒนาการใหม ๆ  
ท่ีเก่ียวกับงาน ใหผูสนใจไดเรียนรูโดยท่ัวกัน  

• ใหความสําคัญกับการประเมินความรูความสามารถบุคคล 

ผลของวัฒนธรรม “เชี่ยวชาญเรื่องน้ํา” 

• ระดับบุคคล: รูและเขาใจบทบาทของตนท่ีจะสงเสริมเปาหมายขององคกรและ
หนวยงาน ทํางานดวยความรูความเชี่ยวชาญ เปนท่ียอมรับวามีความรูความสามารถ 
พัฒนาตนเองอยูเสมอ พรอมรับความเปลี่ยนแปลงและความทาทายใหม ๆ  

• ระดับหนวยงาน: ผลงานเปนท่ียอมรับ  ทันสมัย ประสิทธิภาพในงานสูงข้ึน  โดยใชองค
ความรูและเทคโนโลยี มีระบบขอมูลเพ่ือการตัดสินใจ 

• ระดับองคกร: ทดแทนการสูญเสียบุคลากรดวยการเพ่ิมคุณภาพ สรางการยอมรับในวง
กวางวาเปนหนวยงานท่ีเปยมไปดวยความรูความเชี่ยวชาญ  รวมท้ังสามารถสื่อสารได
อยางนาเชื่อถือ 
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๒. ทํางานมีมาตรฐาน 

การแสดงออกในระดับบุคคล 

• ทํางานโดยมีหลักเกณฑวิธีการตามมาตรฐานวิชาชีพท่ีเก่ียวกับงาน ตัดสินใจและใช
ดุลพินิจอยางมีหลักเกณฑ  ไมปลอยปละละเลยหรือผอนปรนมาตรฐานเพ่ือเห็นแก
ความสัมพันธหรือผลประโยชนสวนบุคคล 

• มีแผนงานและเปาหมายท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ใสใจผลักดันจนไดผลตาม
เปาหมายดวยความรับผิดชอบ 

• ปฏิบัติตนจนไดชื่อวาเปนบุคลากรท่ีมีผลงานดีสมํ่าเสมอ ไมยอหยอนไมวาจะอยูใน
สภาพการณเชนใด 

• มีคูมือในการปฏิบัติงาน 

การแสดงออกในระดับหนวยงาน 

• ประกาศมาตรฐานของงานและมาตรฐานวิชาชีพใหเปนท่ีทราบโดยท่ัวกันในหนวยงาน 

• ใสใจตรวจสอบรักษามาตรฐานของงาน และมาตรฐานทางวิชาชีพอยางรอบคอบและ
ตรงไปตรงมา 

• มีแผนงานและกําหนดเปาหมายเชิงคุณภาพเสมอ  

• สื่อสารแผนงานและเปาหมายอยางเปดเผยและสมํ่าเสมอ  

• มีแผนปองกันความเสี่ยง และมีแนวทางทบทวนปรับปรุงวิธีการดํา เนินงาน 
หากสถานการณเปลี่ยนแปลงเพ่ือใหบรรลุเปาหมายตามท่ีคาดหวัง 

• มีการประเมินความคืบหนา ประเมินประสิทธิภาพ และแสดงขอมูลใหผูปฏิบัติงานรูตัว
วามีพัฒนาการตามเปาหมายหรือไม ควรตองปรับปรุงการดําเนินงานหรือไมอยางไร 

• มีการวัดผลงานและการประเมินผลงานจากมุมมองของผูรับบริการภายในและภายนอก
องคกร 

• มีคูมือ เกณฑ แนวทาง และขอมูลอางอิงครบถวนเพียงพอสําหรับการปฏิบัติงานอยางมี
มาตรฐาน 

• มีการกวดขันวินัยและผลการปฏิบัติงานใหอยูในมาตรฐานท่ีดี 

ผลของวัฒนธรรม “ทํางานมีมาตรฐาน” 

• ระดับบุคคล: มีผลงานดีตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพเสมอ ทํางานโดยมี
แผนงาน และเปาหมาย  

• ระดบัหนวยงาน: บุคลากรรักษาวินัย ทํางานตามมาตรฐานโดยสมํ่าเสมอ ปฏิบัติงานได
ลุลวงตามแผนงานและเปาหมาย มีกฎเกณฑ คูมือ และมาตรฐานเพ่ืออางอิงเพียงพอ  
มีการประเมินผลชัดเจนและเท่ียงตรง 

• ระดับองคกร: ผลงานมีคุณภาพ เปนท่ียอมรับ จัดการทรัพยากรไดอยางมีประสิทธิภาพ 
ลดการสูญเสีย ดําเนินงานไดลุลวงตามเปาหมาย 
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๓. บูรณาการเพ่ือประชาชน 

การแสดงออกในระดับบุคคล 

• รวมมือกับหนวยงานตาง  ๆ ภายในกรมชลประทาน และหนวยงานภายนอกดวยความ
เต็มใจ และดวยเห็นแกประโยชนสวนรวมของประชาชนผูรับบริการ 

• จริงใจ เปดเผย สรางความไวเนื้อเชื้อใจ ไมนําความแตกตางเก่ียวกับหนาท่ีการงานหรือ
สังกัด มาเปนอุปสรรคตอการสรางสายสัมพันธอันดี  

• เพ่ิมประสิทธิภาพในงานโดยการประสานงาน การชวยเหลือเก้ือกูล และแบงปนขอมูล
ขาวสารระหวางกัน 

• แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารและความรูระหวางหนวยงานภายในกรมชลประทาน เพ่ือให
เกิดการเสริมแรงกัน  

• รับฟงและเขาถึงประชาชนและผูรับบริการ สรางการยอมรับดวยการเปดใจรับฟง     
เขาใจความตองการ สรางสายสัมพันธอยางผูเทาเทียมกันและยอมรับซ่ึงกันและกัน 

• เรียนรูจากผูอ่ืน และแบงปนความรูใหผูอ่ืนท้ังในระดับบุคคล หนวยงาน และองคกร 
เพ่ือผูกสัมพันธ ประสานงาน และบูรณาการงานโดยยึดผูรับบริการเปนท่ีตั้ง  

การแสดงออกในระดับหนวยงาน 

• สรางองคกรใหมีจุดเดนดานการสื่อสาร การใหบริการ และการประสานกิจกรรม 

• มีชองทางการติดตอท่ีสะดวก หลากหลาย 

• จัดอาคารสถานท่ี ในรูปแบบท่ีพรอมใหการรับรองผูมาติดตอ มีบรรยากาศของการ
ตอนรับ 

• รูจักผูมีสวนไดสวนเสียและผูแทนหนวยงานท่ีเก่ียวของอยางใกลชิด 

• ทํางานโดยมุงเนนการมีสวนรวมและการสื่อสาร 

• เขารวมงานหรือกิจกรรมสําคัญของกลุมผูมีสวนไดสวนเสียและหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
เพ่ือกระชับสัมพันธ เสริมสรางความเชื่อถือไววางใจ และเพ่ิมโอกาสการบูรณาการงาน
เพ่ือความสําเร็จท่ีกวางขวางครอบคลุมเปนประโยชนแกผูรับบริการยิ่งข้ึน 

ผลของวัฒนธรรม “บูรณาการเพ่ือประชาชน” 

• ระดับบุคคล: มีเครือขายภายในและภายนอกหนวยงาน เขาถึงผูมีสวนไดสวนเสีย  โดย
ไดรับความไววางใจในฐานะผูท่ีจริงใจและคํานึงถึงประโยชนสวนรวม  

• ระดับหนวยงาน: มีเครือขายภายในและภายนอกองคกร ไดรับความรวมมือและมีความ
เขาใจอันดีกับทุกฝาย 

• ระดับองคกร: มีความสัมพันธอันดีกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ ประสานงานกันอยาง
ใกลชิดเพ่ือเสริมประสิทธิภาพซ่ึงกันและกัน   มีเครือขายกับภาคประชาชน สามารถ
ปฏิบัติงานไดลุลวง โดยไดรับการสนับสนุนจากภาคประชาชน  
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สรุปภาพรวมการแสดงออกถึงวัฒนธรรมองคกร  ท่ีเอ้ืออํานวยตอการเผชิญความทาทายในปจจุบันและ
อนาคตอันใกล 

แนวทางเผชิญ
ความทาทาย 

ของกรม 

รักษาและ
เสริมสราง

บทบาทนําอยางมี
คุณภาพในเวที

บริหารจัดการน้ํา 

ทํางานรวดเร็ว  
มีคุณภาพ  

ใชเทคโนโลย ี
เพ่ือลดข้ันตอน   

เพ่ิมประสิทธิภาพ
การบริหาร 
จัดการน้ํา  

และแกปญหา 
ไดฉับไว 

แมบุคลากรลดลง 

พัฒนาขีด 
ความสามารถ
สวนบุคคล     

ในดานการเขาถึง
และสื่อสารกับ

ประชาชน 
ทุกกลุม สามารถ

สรางความ 
ไวเนื้อเชื่อใจ  
และสงเสริม 

การมีสวนรวมได 

คํานึงถึง
ประโยชนและ
ความตองการ
ของผูใชน้ํา 
กลุมตาง ๆ  
เปนสําคัญ  

มีผลประโยชน
ของประชาชน

เปนท่ีตั้ง 

เรงพัฒนา
บุคลากรใหมี
ความรูและ

ประสบการณ 
ในงาน 

เพ่ือทดแทน
บุคลากร        

ท่ีสูญเสียจาก
การเกษียณ 

วัฒนธรรม 
กรมชลประทาน 

เช่ียวชาญ 
เรื่องน้ํา 

มีความรูความ
เชี่ยวชาญในงาน  

มีการจัดการ 
ขอมูลท่ีดี  

สามารถใชความรู 
ประสบการณ และ
ขอมูลท่ีทันสมัย 
เพ่ือดําเนินงาน 

ใหเกิดผล 

ตื่นตัวกับ
เทคโนโลยี  

เรียนรู 
วิธีการใหม ๆ  
เพ่ือปรับปรุง
ประสิทธิภาพ 

ของงาน 

นําเสนอดวย
ความนาเชื่อถือ 
สื่อสารถายทอด
ความรูใหผูรับ
ขาวสารเขาใจ 

มีความรูเก่ียวกับ 
ความตองการของ 
ผูใชน้ํากลุมตาง ๆ  

และใช
ความสามารถ

เพ่ือใหตอบสนอง
ประโยชนของ
ผูรับบริการ 

ไดอยาง 
มีประสิทธิผลสูงสุด 

มีความ
กระตือรือรน 
ในการเรียนรู 

ท้ังท่ีเปนทางการ
และการเรียนรู
อยางไมเปน

ทางการ 

ทํางาน 
มีมาตรฐาน 

มีมาตรฐาน 
การทํางาน 
เปนท่ีเชื่อถือ 

มีแผนงานและ
เปาหมาย 

เชิงคุณภาพ  
ท่ีสามารถ

ประเมินผลได 

มีเปาหมายและ
แผนงานเรื่อง 

การสื่อสารและ
การมีสวนรวม 

มีคูมือ แผนงาน 
หลักสูตร
ฝกอบรม 

ประเมินผลงาน
โดยพิจารณาจาก
ผลตอผูรับบริการ 

ศึกษาและ
วางแผนความ

ตองการกําลังคน
เชิงคุณภาพ  

มีเกณฑการวัด
และประเมิน

บุคลากร 

บูรณาการ 
เพ่ือประชาชน 

รวมมือกับ
หนวยงานตาง ๆ  

สรางความ 
ไวเนื้อเชื่อใจเพ่ือให
บรรลุผลลัพธท่ีเปน
ผลประโยชนของ

ชาติรวมกัน 

แลกเปลี่ยนขอมูล
ขาวสารและ

ความรูระหวาง
หนวยงานภายใน
กรมชลประทาน
เพ่ือใหเกิดการ

เสริมแรง 

รับฟงและเขาถึงประชาชน  
มีกิจกรรมรวมกับผูมีสวนไดสวนเสีย

กลุมตาง ๆ 

เรียนรูจาก
กิจกรรมและ 
การทํางาน

รวมกับผูมีสวนได
สวนเสีย 

ตารางที่ ๖ สรปุภาพรวมการแสดงออกถึงวัฒนธรรมองคกร 
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เม่ือใดท่ีองคกรมีวัฒนธรรมอันเขมแข็ง จะแสดงออกใหเห็นอยางชัดเจนในระดับสภาพแวดลอม
และสื่อท่ีมองเห็นได รวมท้ังในพฤติกรรมและคําพูดของบุคคลในองคกร และในเบื้องลึกท่ีสุดคือบุคลากร
ในองคกรนั้นปฏิบัติโดยธรรมชาติ ดวยความเชื่อม่ันวาการปฏิบัติตนเชนนี้เปนสิ่งท่ีเหมาะสม ผลของการ
สรางวัฒนธรรม กรมชลประทานใหเขมแข็งและเปนเอกภาพ จะชวยใหกรมดําเนินงานเพ่ือตอบสนอง
ความทาทายในวันหนา ไดอยางมีประสิทธิผล ไดรับการยอมรับจากสาธารณชนดวยความภาคภูมิใจของ
สมาชิกในองคกร 
 

กรอบแนวคิดดานการปลูกฝงคานิยมและวัฒนธรรมองคกร 

 นักคิดรายแรกท่ีกลาวถึงการบริหารการเปลี่ยนแปลง (planned change) อยางเปนระบบ คือ 
Kurt Lewin งานเขียนเม่ือป ค.ศ. ๑๙๔๗ ของเขาเก่ียวกับกระบวนการเปลี่ยนแปลง มักถูกมอง          
ในภายหลังวามีรายละเอียดนอยไป หรือถูกวิจารณวาไมสอดคลองกับความเปนจริงท่ีการเปลี่ยนแปลง
เกิดอยางเปนไปเอง (emergent) อยางไรก็ตาม แนวคิดเรื่องการเปลี่ยนแปลงสามข้ันตอน และแนวคิด
เ ก่ียว กับสนามพลั ง  (force fields) ของ  Lewin ก็ยั งคงเปนแนวคิดหลักทางด านการบริหาร             
การเปลี่ยนแปลงท่ีไดรับการพัฒนาในเวลาตอมา จนมีความสมบูรณข้ึนและนําไปใชในการบริหาร      
การเปลี่ยนแปลงภายในองคกร 

อันท่ีจริง เปาหมายการเปลี่ยนแปลงของ Lewin มิใชองคกร หากแตเปนวัฒนธรรมของคน   
หมูมาก  Lewin เห็นวา ประเทศเยอรมันมีวัฒนธรรมแบบนาซี และการสรางชาติเยอรมันข้ึนมาใหมให
เปนประชาธิปไตยและรักสันติวิธีไมอาจทําไดโดยสนธิสัญญา หากแตจะตองเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมของ
คนในชาติ โดยจะตองลบลางวัฒนธรรมแบบเดิมออกกอนท่ีจะถายทอดวัฒนธรรมใหม และเม่ือมีการ
เรียนรูวัฒนธรรมใหมแลวก็จะตองมีกระบวนการท่ีทําใหวัฒนธรรมใหมนั้นคงอยูแมวาผูดําเนินการ
เปลี่ยนแปลง (change agent) จะถอนตัวออกไปแลวก็ตาม 

กรอบความคิดเรียบงายแตทรงพลังของ Lewin เริ่มตนจากการวิเคราะหสภาวะปจจุบัน ท่ีเขา
เรียกวาสภาวะ “สมดุลแบบก่ึงคงท่ี – quasi-stationary equilibrium”  คือสภาวการณซ่ึงมิไดหยุดนิ่ง 
แตมีการปรับเปลี่ยนภายในดวยอัตราท่ีคงท่ี  เชนเดียวกับน้ําไหล  การเปลี่ยนแปลงจะทําไดโดยเพ่ิมพลัง
ใหเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางท่ีตองการ เชนเดียวกับการผลักดันกระแสน้ําใหไหลไปในทิศทางท่ี
ตองการ หรือโดยลดแรงตานหรือสิ่งกีดขวาง 

ในการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมของผูคน มีแรงเฉ่ือย หรืออุปนิสัยเดิม ๆ จึงเปนธรรมชาติท่ีจะ
เกิดแรงตอตานการเปลี่ยนแปลง  การลดแรงตานโดยการเปลี่ยนแปลงคนกลุมใหญพรอม ๆ กันจะงาย
กวาการเปลี่ยนคนแตละคน เพราะมีพฤติกรรมกลุมเปนแรงชวยผลักดัน 

เม่ือเกิดความเปลี่ยนแปลงแลว จะตองปลูกฝงใหสภาวะนี้กลายเปนวัฒนธรรมใหมของกลุมคน 
ซ่ึงเม่ือเปนวัฒนธรรมแลว ก็จะเกิดสภาวะสมดุลใหมท่ียากจะเปลี่ยนแปลง 

ตอมา  Edgar Schein ซ่ึงเปนศิษยของ Kurt Lewin และเปนผูท่ีศึกษาและทํางานดานการ
เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองคกรตลอดหลายทศวรรษท่ีผานมาไดพัฒนาแนวคิดเบื้องตนของ Lewin ข้ึน
เปนข้ันตอนการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองคกร ดังตอไปนี้ 

 
แผนปลูกฝงคานิยมและวัฒนธรรมกรมชลประทาน ๕๙ 



 

ข้ันตอนท่ี ๑ Unfreezing สิ่ งสําคัญคือการสรางแรงจูงใจเพ่ือการเปลี่ยนแปลงซ่ึงมี
กระบวนการสําคัญ ท่ีประกอบดวย ๓ องคประกอบ คือ 

- ขอมูลใหมท่ีลดความยึดติดผูกพันกับคานิยมเดิม 
- ขอมูลใหมท่ีแสดงใหเห็นวาเปาหมายใหม คานิยมใหม มีความเหมาะสมอยางไร 
- ความชัดเจนท่ีจะทําใหคลายกังวล (มี psychological safety) วาจะกาวไปสูเปาหมายใหม 

คานิยมใหมไดจริง โดยการเปลี่ยนแปลงนี้จะไมกระทบตอชีวิตปกติ หรือความเปนตัวตน 

ข้ันตอนท่ี ๒ Cognitive Restructuring  เปนการรับรูชุดขอมูลใหมเพ่ือปรับวิธีคิดและ   
ความเชื่อ มีความเปนไปได ๒ รูปแบบ คือ 

- วิธี identification คือการปลูกฝงโดยเจตนา  โดยมีเปาหมายชัดเจนวาความคิดและ
พฤติกรรมท่ีพึงประสงคเปนอยางไร เครื่องมือท่ีเหมาะสมคือภาพยนตร การฝกเลน role-
play การจําลองสถานการณ หรือการศึกษาตัวแบบท่ีเปน role model  วิธีนี้จะทําไดเปน
ระบบ ทําใหเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกัน แตมีความเสี่ยงวาหากบทบาทนั้นไมลงตัวกับ
บุคลิกภาพของตน เม่ือกระบวนการปลูกฝงจบลง บุคคลนั้นก็อาจกลับไปมีแนวคิดและ
พฤติกรรมเดิม ๆ ไดอีก 

- วิธี scanning  คือการปลอยใหแตละคนศึกษาทางเลือกตาง ๆ ดวยตนเอง เพ่ือไปสู
เปาหมายท่ีกําหนด วิธีนี้มีขอดีคือแตละบุคคลจะเลือกแนวทางท่ีสอดคลองกับบุคลิกภาพ
ของตนเอง ดังนั้นความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนมีแนวโนมจะหยั่งรากลึกในตัวบุคคลแตละคน 
แตมีขอเสียคือหากนํามาใชในองคกรแลวจะควบคุมทิศทางและระยะเวลาไดลําบาก 

ข้ันตอนท่ี ๓ Refreezing คือการเสริมสรางใหพฤติกรรมใหมกลายเปนอุปนิสัยและกลายเปน
วัฒนธรรมของกลุม โดยแตละคนรับความคิดความเชื่อใหมไปเปนพ้ืนฐานความเชื่อรวมกัน ข้ันตอนนี้จะ
ไมยากหากในข้ันตอนท่ี ๒ เลือกใชวิธี scanning แตหากใชวิธี identification ความสําเร็จจะข้ึนอยูกับ
อิทธิพลของผูท่ีเปน role model 

เม่ือประมวลองคประกอบของทุกข้ันตอนแลว Schein ไดเรียบเรียงรายละเอียดเหลานั้นเปน
ข้ันตอนการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองคกร ๘ ข้ันตอน ท่ีมุงเนนการสราง psychological safety ดังนี้ 
 

๑. A compelling positive vision   สรางวิสัยทัศนทางบวกใหทรงพลังเราใจ  ผูนําจะตองมี
บทบาทหลักในการลบลางความคิดความเชื่อเดิม ๆ ท่ี
ลาสมัยและใหขอมูลท่ีชี้นําถึงเหตุผลและคุณคาท่ีจะได
จากการเปลี่ยนแปลง 

๒. Formal training ฝกอบรมอยางเปนทางการ เพ่ือใหขอมูลท่ีมากพอ 
เก่ียวกับเปาหมายและวิธีการเปลี่ยนปลง 

๓. Involvement of learner ใหกลุมเปาหมายมีสวนรวมในกระบวนการ มีกิจกรรมท่ี
กลุมเปาหมายสามารถลงมือกระทําไดเอง เรียนรูใน
ขณะท่ีลงมือทํา  
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๔. Informal training of relevant 
‘family’ groups and teams  

การนําคนท่ีเก่ียวของ อยูในวงเดียวกับกลุมเปาหมายได
เรียนรูไปดวยพรอมกัน เพ่ือใหเกิดพฤติกรรมกลุม 

๕. Practice fields, coaching, and 
feedback   

ฝกทํา เปนพ่ีเลี้ยง แนะนํา เพ่ือสรางความม่ันใจ ลดความ
กังวลตอความเปลี่ยนแปลง 

๖. Positive role model   เปนตนแบบในทางบวก มีภาพชัดเจนวาความ
เปลี่ยนแปลงท่ีพึงประสงค คือพฤติกรรมและความคิด
ความเชื่ออยางไร 

๗. Support groups in which learning 
problems can be aired and 
discussed   

ดูแลกลุมท่ีอาจมีปญหาในดานการเรียนรู มีแวดวงท่ี 
ผูประสบปญหาสามารถซักถาม หรือหารือไดดวย
ความรูสึกปลอดภัยและอบอุน 

๘. A reward and discipline system 
and organizational structures that 
are consistent with the new way 
of thinking and working  

มีระบบรางวัล ระบบวินัย และโครงสรางองคกรท่ี
สอดคลองกับแนวความคิดใหมและแนวการทํางาน 
แบบใหม 

 

 นอกจากนั้น Edgar Schein (๑๙๘๕) ยังไดระบุถึงบทบาทสําคัญของผูนํา ท่ีสงผลใหเกิดการ
เลียนแบบและสงผลตอพฤติกรรมของคนอ่ืน ๆ จนกลายเปนวัฒนธรรมองคกร ดังนี้ 

๑. สิ่งใดท่ีผูนําใหความสนใจ วัด และควบคุม อยูเสมอ   
๒. ผูนําปฏิบัติอยางไร เม่ือเกิดภาวะวิกฤต  
๓. ผูนําจัดสรรทรัพยากรใหกับสิ่งใดมากหรือนอย 
๔. การปฏิบัติตน และคําพูด คําสอน 
๕. ผูนําใหคุณและใหโทษบนหลักเกณฑใด 
๖. ผูนําคัดเลือกคน และสงเสริมคนแบบไหน 

ท้ังนี้ Schein ยังกลาวย้ําวา ผลงานวิจัยลวนยืนยันวา สิ่งสําคัญท่ีสรางวัฒนธรรมองคกร คือ
แบบอยางของพฤติกรรมท่ีสมํ่าเสมอ ไมใชการทุมเทในระยะเวลาสั้น ๆ 

 แมบทบาทพฤติกรรมของผูนําจะสงผลอยางมากตอการกําหนดพฤติกรรมขององคกร แตก็มัก
เปนในชวงตน เม่ือองคกรพัฒนามากข้ึน มีความเขมแข็งข้ึน กลไกเสริมอ่ืน ๆ จะมีบทบาทในการกําหนด
ทิศทางของวัฒนธรรมองคกรมากข้ึน กลไกเสริมเหลานั้นไดแก 

๑. การออกแบบโครงสรางองคกร 
๒. ระบบและข้ันตอนการทํางาน 
๓. พิธีกรรม (rites & rituals) ภายในองคกร 
๔. การออกแบบสภาพพ้ืนท่ี และอาคารสถานท่ี 
๕. เรื่องราวเลาขานถึงเหตุการณสําคัญหรือบุคคลสําคัญ 
๖. คําประกาศท่ีเปนทางการ วิสัยทัศน พันธกิจ ขององคกร 
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แผนปลูกฝงคานิยมและวัฒนธรรมองคกร 

แผนการปลูกฝงคานิยมและวัฒนธรรมองคกรนี้ เปนแผนดําเนินงานเพ่ือโนมนําใหบุคลากรท้ัง
กรมชลประทานพรอมใจกันปฏิบัติตนในแนวทางท่ีสอดคลองไปในทิศทางเดียวกันเพ่ือบรรลุเปาหมายท่ี
พึงประสงคขององคกร  

วัตถุประสงคของการจัดทําแผน 

• ใหผูบริหารระดับสูงมีบทบาทนําในการปลูกฝงคานิยมและวัฒนธรรมองคกรโดยผานการนํา    
เชิงสัญลักษณและการนําโดยผานการมอบนโยบายใหเครือขายผูประสานงานวัฒนธรรม
ระดับสํานัก/กอง 

• ใหบุคลากรทุกกลุมทุกสายงานในกรมชลประทาน รับทราบและเขาใจคานิยมและ
วัฒนธรรมองคกร 

• ใหบุคลากรไดฝกปฏิบัติเพ่ือเกิดความคุนเคยในการปฏิบัติตามคานิยมและวัฒนธรรมองคกร 
จนกลายเปนสวนหนึ่งของวิถีชีวิต 

• บุคลากรมีแรงจูงใจและมีกําลังใจท่ีจะปรับความคิดและแนวปฏิบัติไปในทิศทางท่ีสอดคลอง
กับคานิยมและวัฒนธรรมองคกร 

กลยุทธ 
กลยุทธหลักของแผนฉบับนี้ ไดอิงแนวทางการเปลีย่นแปลงวัฒนธรรมองคกรตามทฤษฎีของ 

Edgar Schein ท่ีใหดําเนินการ ๘ ข้ันตอน ดังตอไปนี้ 

๑. A compelling positive vision สรางวิสัยทัศนทางบวกใหทรงพลังเราใจ 
๒. Formal training ฝกอบรมอยางเปนทางการ 
๓. Involvement of learner ใหบุคคลเปาหมายมีสวนรวมใน

กระบวนการ 
๔. Informal training of relevant ‘family’ 

groups and teams 
การนําคนท่ีเก่ียวของ อยูในวงเดียวกับ
กลุมเปาหมายไดเรียนรูไปดวยพรอมกัน 

๕. Practice fields, coaching, and feedback ฝกทํา เปนพ่ีเลี้ยง แนะนํา 
๖. Positive role model เปนตนแบบในทางบวก 
๗. Support groups in which learning 

problems can be aired and discussed 
ดูแลกลุมท่ีอาจมีปญหาในดานการเรียนรู 

๘. A reward and discipline system and 
organizational structures thatare 
consistent with the new way of 
thinking and working 

มีระบบรางวัล ระบบวินัย และโครงสราง
องคกรท่ีสอดคลองกับแนวความคิดใหม
และแนวการทํางานแบบใหม 

แนวทางการดําเนินงานในชวงแรกจะใชโปรแกรมประยุกต (Gamification) เปนกลไกหลัก และ
กําหนดใหทีมงานจัดการคานิยมและวัฒนธรรม (CO team) ระดับสํานัก/กอง เพ่ิมบทบาทจนเปนกลไก
หลักในการขับเคลื่อนการปลูกฝงคานิยมและวัฒนธรรมองคกรในชวงตอมา โดยท่ีผูบริหารมีบทบาทนํา 
และมีการดําเนินงานดานประชาสัมพันธและฝกอบรมตลอดชวงเวลาของการดําเนินงานตามแผน 
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ภาพที่ ๗ ภาพรวมกลยุทธการปลูกฝงคานิยมและวัฒนธรรมกรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓ 

การดําเนินงานตามข้ันตอนตาง ๆ โดยอาศัยกลไกหลักท้ัง ๔ อาจดําเนินการไดผานกิจกรรม     
ดังตารางตอไปนี้ 

 
 กลไกหลัก กิจกรรม 
๑. A compelling positive 

vision 
- อธิบดี (RID CCO – RID 

Chief Culture Officer)  
- ผูอํานวยการสํานัก/กอง  

(SCO – Senior Culture 
Officer) 

- การจัดกิจกรรมเปดโครงการ 
- การสัมมนาผูบริหาร 
- การรวบรวมและเผยแพร

วิสัยทัศน ถอยแถลง และ
กิจกรรมของผูบริหาร 

๒.  Formal training  
๓. Involvement of learner 
๔. Informal training of 

relevant ‘family’ groups 
and teams   

๕. Practice fields, coaching, 
and feedback   

- การฝกอบรม 
- ทีมงานเครื่อขายจัดการ

คานิยมและวัฒนธรรม  
(CO Team) ระดับสํานัก/กอง 

- การใชโปรแกรมประยุกต 
(Gamification) 

- การจัดทําหลักสูตรและ
ดําเนินการฝกอบรม 

- การจัดทําสื่อเผยแพร 
- การจัดประชุม/สัมมนา

ทีมงานจัดการคานิยมและ
วัฒนธรรม (CO Team) 
ระดับสํานัก/กอง 

- กิจกรรมการเผยแพร และ
เรียนรูผานโปรแกรมประยุกต 
(Gamification) 

 กลไกหลัก กิจกรรม 
๖. Positive role model   
๗. Support groups in which 

learning problems can 
be aired and discussed   

- ทีมงานเครื่อขายจัดการ
คานิยมและวัฒนธรรม  
(CO Team) ระดับสํานัก/กอง 

- การใชโปรแกรมประยุกต 
(Gamification) 

- การดําเนินกิจกรรมใน
หนวยงาน 

- การประกวดหนวยงานและ
ผลงาน 

- การศึกษาดูงาน 

 
แผนปลูกฝงคานิยมและวัฒนธรรมกรมชลประทาน ๖๓ 



 

 กลไกหลัก กิจกรรม 
๘. A reward and discipline 

system and organizational 
structures that are 
consistent with the new 
way of thinking and 
working  

- อธิบดี (RID CCO –  
Chief Culture Officer) 

-  ผูอํานวยการสํานัก/กอง 
(SCO – Senior Culture 
Officer) 

- ทีมงานเครือขายจัดการ
คานิยมและวัฒนธรรม  
(CO Team) ระดับสํานัก/กอง 

- การมอบรางวัลและสงเสริม 
ผูท่ีปฏิบัติตนตามคานิยมและ
วัฒนธรรมองคกร 

ตารางที่ ๗ การดําเนินกิจกรรมตามกลยุทธการปลูกฝงคานิยมและวัฒนธรรมกรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓ 

เม่ือไดประมวลสาระสําคัญของข้ันตอนตาง ๆ ขางตน จึงกําหนดเปนแผนงานท่ีจะปลูกฝง

พฤติกรรมตามคานิยมและวัฒนธรรมองคกรดังกลาว เปน ๓ แผนงาน ดังนี้ 

แผนงานท่ี ๑  การนําการปลูกฝงคานิยมและวัฒนธรรมขององคกร 
แผนงานท่ี ๒  การสรางความตระหนักรู 
แผนงานท่ี ๓  การสงเสริมการปฏิบัติตนตามคานิยมและวัฒนธรรมองคกร 

 

๑. แผนงานการนําการปลูกฝงคานิยมและวัฒนธรรมองคกร ประกอบดวยกิจกรรม ดังนี้ 

 ๑.๑ การจดันทิรรศการ Culture Day 

- ผูบริหารระดับสูงเขารวมและมอบนโยบายดานคานิยมและวัฒนธรรมองคกรใน
กิจกรรมระดบักรม  

๑.๒ การกําหนด Chief Culture Officer (CCO) 

- กําหนดผูแทนหนวยงานและทีมงานท่ีจะเปนผูนําและประสานงานในเรื่องการปลูกฝง
คานิยมและวัฒนธรรมองคกรในทุกหนวยงาน 

๑.๓  การประชุม/สัมมนาผูบริหารการสงเสริมคานิยมและวัฒนธรรมองคกร 

- สัมมนาผูบริหารหนวยงานเพ่ือทําความเขาใจและกําหนดทิศทางการดําเนินงานเพ่ือ
เสริมสรางความเขาใจและสงเสริมการปฏิบัติตนตามคานิยมและวัฒนธรรมองคกร 

๑.๔  การรวบรวมเผยแพรถอยแถลง กิจกรรม และบทบาทของผูบริหารระดับสูงในการสงเสริม
คานิยมและวัฒนธรรมกรมชลประทาน 

- จัดทําเอกสารและสื่อรวบรวมถอยแถลง กิจกรรมและบทบาทของผูบริหารระดับสูงใน
การสงเสริมคานิยมและวัฒนธรรมองคกร ท้ังในรูปของหนังสือ และเอกสารท่ีสืบคนได
ผานอุปกรณอิเล็กทรอนิกส 
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๒.  แผนงานการสรางความตระหนักรู ประกอบดวยกิจกรรม ดังนี้ 

๒.๑ การจัดทําสื่อเผยแพรเรื่องคานิยมและวัฒนธรรมองคกร 

- การทําสื่อเสียง และภาพ เผยแพรในกรม ในรูปของเพลง วีดิทัศน  และภาพเคลื่อนไหว
ท่ีชมไดผานอุปกรณอิเล็กทรอนิกส 

- การใชชองทาง social media ในการประชาสัมพันธเขาถึงกลุมเปาหมาย 
- การจัดทําสื่อสิ่งพิมพ เพ่ือเผยแพร เชน แผนพับ โปสเตอร ท่ีค่ันหนังสือ รวมท้ังของใช

ประเภทอ่ืนท่ีสามารถสื่อสารคานิยมได 

๒.๒ กิจกรรมสรางแรงจูงใจในการเรียนรูเก่ียวกับคานิยมและวัฒนธรรมองคกร  

- กิจกรรมรวมสนุก เพ่ือสรางแรงจูงใจในการเรียนรูเก่ียวกับวัฒนธรรมองคกร เชน  
การตอบปญหา 

- จัดทําระบบงานอิเล็กทรอนิกสท่ีสงเสริมการเรียนรูดวยตนเองผานโทรศัพทมือถือและ
อินเตอรเน็ต  ในรูปแบบของเกม เพ่ือเปน e-learning และการประเมินผลการเรียนรู    
การถายทอดความรูในการปฏิบัติตน 

๒.๓  การฝกอบรมบุคลากร 

- การฝกอบรมบุคลากรในทุกระดับและสายงาน โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมเปาหมายหลัก
คือขาราชการแรกบรรจุ   ผูแทนหนวยงานท่ีจะเปนผูประสานงานหลัก และ
ผูบงัคับบัญชาหนวยงาน โดยอาจแบงเปนหลักสูตรท่ีตางกัน รวมท้ังจัดทําแบบฝกหัดท่ี
เปนกิจกรรมกลุมเพ่ือใชประกอบการฝกอบรม 

๓. แผนงานการสงเสริมการปฏิบัติตนตามคานิยมและวัฒนธรรมองคกร ประกอบดวยกิจกรรม ดังนี้ 

๓.๑ การปลูกฝงคานิยมและวัฒนธรรมองคกร และประเมินดวยโปรแกรมประยุกต 

-  สื่อสารและแนะนําเก่ียวกับโปรแกรมประยุกตและการใชงานท้ังในสวนกลางและ
สํานักงานชลประทานท่ัวประเทศ 

-  มีการ “เลมเกม” ผานโปรแกรมประยุกต รอบท่ี ๑ และ ๒ โดยท่ีในเกมประกอบดวย
กิจกรรมถาม-ตอบ การทํากิจกรรมและรายงาน และการแลกเปลี่ยนความเห็น โดยทุก
กิจกรรมมีคะแนน และผูเลนไดเห็นคะแนนของตนทันที 

-  มีงานสังสรรคและมอบรางวัลผูมีคะแนนสูงสุด เพ่ือนําเสนอประสบการณท่ีทําใหได
คะแนนสูงสุด และรับรางวัลจากผูบริหารระดับสูง 

๓.๒ กิจกรรมสงเสริมคานิยมและวัฒนธรรมองคกรของหนวยงาน 

- จัดทําตัวอยางเชิงพฤติกรรม และแบบประเมินท้ังในระดับกรมและระดับหนวยงาน เพ่ือ
ใชเปนแนวทางในการสื่อสาร และประเมินผล 

- มีการสํารวจ ประเมินผล และใหขอมูล feedback อยางตอเนื่อง โดยมุงเนนเพ่ือการทํา
ความเขาใจ และสงเสริมใหปรับปรุงพฤติกรรมไดอยางถูกตอง 

  

 
แผนปลูกฝงคานิยมและวัฒนธรรมกรมชลประทาน ๖๕ 



 

๓.๓ การประกวดกิจกรรมระดับกรมและสํานัก 

- ประกวดกิจกรรมท่ีแสดงถึงการปฏิบัติตนเปนแบบอยางในเรื่องคานิยมและวัฒนธรรม
องคกร เพ่ือสงเสริมใหหนวยงานและบุคลากร ใหความสําคัญกับการปฏิบัติตามคานิยม
และวัฒนธรรมองคกร รวมท้ังเพ่ือเฟนหาแบบอยางอันดีเพ่ือเผยแพรใหเกิดการเรียนรู
ภายในองคกร 

- มีการนําเสนอเก่ียวกับคานิยมและวัฒนธรรมองคกรในการจัดกิจกรรมตาง ๆ ของ
หนวยงาน เชน มีบอรดเก่ียวกับคานิยมและวัฒนธรรมในงานนิทรรศการในชวงวัน
สําคัญตาง ๆ ของหนวยงาน หรือกิจกรรมของกรม มีการเปดเพลง หรือวีดิทัศนเก่ียวกับ
คานิยมและวัฒนธรรมองคกร ในวันสําคัญตาง ๆ หรือในโอกาสท่ีหนวยงานมีการจัด
กิจกรรมท่ีสําคัญ 

๓.๔ การศึกษาดูงานและถายทอดแนวทางการดําเนินงานท่ีประสบความสําเร็จ 

- มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู ถอดบทเรียน และศึกษาดูงาน เพ่ือนํามาปรับปรุงตนเอง    
โดยกําหนดเปนแผนการดําเนินงานในระดับหนวยงาน 

 

 
แผนปลูกฝงคานิยมและวัฒนธรรมกรมชลประทาน ๖๖ 



 
 

แผนงานหลักการปลูกฝงคานิยมและวัฒนธรรมกรมชลประทาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓ 

 

๒๕๕๘

๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔

แผนงานที่ ๑ การนําการปลูกฝงคานิยมและวัฒนธรรมองคกร

๑.๑ การจัดนิทรรศการ Culture Day

๑.๑.๑ กําหนดแผนการดําเนินงานและเตรียมการในรายละเอียด ตุลาคม - พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘

๑.๑.๒ จัดทําสื่อเผยแพร จัดทําบอรดนิทรรศการ และเตรียมกิจกรรมเวที ตุลาคม -ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

๑.๑.๓ จัดงานพรอมทั้งบันทึกภาพวิดีทัศน โดยมีผูบริหารระดับสูง/ผูบริหารระดับ

หนวยงานเขารวมกิจกรรม
มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙

๑.๑.๔ จัดทํารายงาน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙

๑.๒ การกําหนด Chief Cultural Officer (CCO)

๑.๒.๑ ออกคําสั่งกรมแตงตั้ง CCO มกราคม - มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

๑.๒.๒ แตงตั้ง SCO และพิจารณาแตงตั้ง CO team เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙

๑.๒.๓ จัดทําทําเนียบรายชื่อ และชองทางการติดตอสื่อสารของผูประสานงานทุกคน เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

๑.๓ การประชุม/สัมมนาผูบริหารการสงเสริมคานิยมและวัฒนธรรมองคกร

๑.๓.๑ จัดการประชุม/ สัมมนา โดยมี CCO เปนประธาน ภายในเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙

๑.๓.๒ ประชุม/ สัมมนา เพื่อสงเสริมคานิยมและวัฒนธรรมองคกร ปละ ๑ ครั้ง เพื่อ

สรุปและติดตามความคืบหนาการดําเนินงาน
ไตรมาสแรกของทุกปงบประมาณ

๑.๔ การรวบรวมเผยแพรถอยแถลง กิจกรรม และบทบาทของผูบริหารระดับสูงในการ

สงเสริมคานิยมและวัฒนธรรมกรมชลประทาน

๑.๔.๑ ประมวลกิจกรรมดานคานิยมและวัฒนธรรมองคกรในแตละป ตลอดชวงแผน ๕ ป

๑.๔.๒ ผูบริหารระดับสูงปฏิบัติตนเปนแบบอยาง ตลอดชวงแผน ๕ ป

๑.๔.๓ บันทึกภาพ/ คําพูด/ การรวมกิจกรรม/ การปฏิบัติตนเปนตัวอยาง และ

เผยแพรทางสื่อภายในกรมฯ อยางนอยเดือนละ ๑ ครง
ตลอดชวงแผน ๕ ป

๑.๔.๔ รวบรวมภาพและถอยแถลงในรอบ ๑ ป จัดทําเปน CD-ROM/ VCD หรือ

หนังสือรวบรวมผลงานการนําองคกรในเรื่องคานิยมและวัฒนธรรมกรมชลประทาน

และเผยแพร
อยางนอย ๑ ครั้ง ในชวงแผน ๕ ป

แผนงาน/ กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ ไตรมาส

สบค./ฝปน./

คณะกรรมการ

ผูรับผิดชอบ

สบค. /ที่ปรึกษา

สบค. /ที่ปรึกษา

สบค. /ที่ปรึกษา

ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓

ฟ

 
แผนปลูกฝงคานิยมและวัฒนธรรมกรมชลประทาน ๖๗ 
 



 

แผนงานหลักการปลูกฝงคานิยมและวัฒนธรรมกรมชลประทาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓ (ตอ) 

 

 
 

๒๕๕๘

๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔

แผนงานที่ ๒ การสรางความตระหนักรู

๒.๑ การจัดทําสื่อเผยแพรเรื่องคานิยมและวัฒนธรรมองคกร

๒.๑.๑ การออกแบบตราสัญลักษณคานิยมและวัฒนธรรมองคกร ตุลาคม - พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘

๒.๑.๒ การเตรียมขอมูลและจัดทําสื่อ ตุลาคม -ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

๒.๑.๓ การจัดทําโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อเผยแพรความรูเกี่ยวกับคานิยมและ

วัฒนธรรมองคกร ผานทางอินเตอรเน็ตและสมารทโฟน
มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙

๒.๑.๔ การเผยแพรสิ่งพิมพ มกราคม 

๒.๑.๕ การเผยแพรความรูผานโปรแกรมสําเร็จรูป ตั้งแตกุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๙ เปนตนไป

๒.๒ กิจกรรมสรางแรงจูงใจในการเรียนรูเกี่ยวกับคานิยมและวัฒนธรรมองคกร

๒.๒.๑ กิจกรรมตอบคําถาม ที่มีเฉลยและสะสมคะแนนผานระบบโปรแกรม

สําเร็จรูป กุมภาพันธ - เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙

๒.๓ การฝกอบรมบุคลากร

๒.๓.๑ การจัดทําหลักสูตรและแผนการฝกอบรมดานคานิยมและวัฒนธรรมกรม

ชลประทานจํานวน ๑ หลักสูตร
มิถุนายน - สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

๒.๓.๒ ฝกอบรม SCO และ CO ที่สมัครเขารวมหลักสูตรแตละรุน ตั้งแตสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เปนตนไป 

(ไตรมาสที่ ๒)

๒.๓.๓ สอดแทรกการฝกอบรมดานคานิยมและวัฒนธรรมกรมชลประทานใน

หลักสูตรฝกอบรมประจําป ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เปนตนไป

สบค. /ที่ปรึกษา

สบค. /ที่ปรึกษา

สบค.

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓

ผูรับผิดชอบไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาสแผนงาน/ กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ

๒๕๕๙

ไตรมาส

 
แผนปลูกฝงคานิยมและวัฒนธรรมกรมชลประทาน ๖๘ 



 

แผนงานหลักการปลูกฝงคานิยมและวัฒนธรรมกรมชลประทาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓ (ตอ) 

 

หมายเหตุ  คณะกรรมการ :  คณะกรรมการขับเคล่ือนคานิยมและวัฒนธรรมกรมชลประทาน  
 CO Team :  ทีมงานเครอืขายจัดการคานิยมและวัฒนธรรมระดับสํานกั/กอง 

 

ตารางที่ ๘ แผนปลูกฝงคานิยมและวฒันธรรมองคกรกรมชลประทาน

๒๕๕๘

๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔

แผนงานที่ ๓ การสงเสริมการปฏิบัติตนตามคานิยมและวัฒนธรรมองคกร

๓.๑ การปลูกฝงคานิยมและวัฒนธรรมองคกร และประเมินดวยโปรแกรมประยุกต

๓.๑.๑ การสื่อสารและแนะนําเกี่ยวกับโปรแกรมประยุกตและการใชงานใน

สวนกลางและสํานักงานชลประทานทั่วประเทศ มกราคม -กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๙

๓.๑.๒ การ "เลนเกม" ผานโปรแกรมประยุกต รอบที่ ๑ กุมภาพันธ - มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

๓.๑.๓ งานสังสรรคกลุมและบุคคลที่มีผลคะแนนดีในดานตางๆ จากการเลนเกม

่ 
มีนาคม - เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙

๓.๑.๔ การ "เลนเกม" ผานโปรแกรมประยุกต รอบที่ ๒ เมษายน - พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

๓.๑.๕ งานสังสรรคกลุมและบุคคลที่มีผลคะแนนสูงสุดจากการ "เลนเกม" ทั้ง พฤษภาคม - มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙

๓.๒ กิจกรรมสงเสริมคานิยมและวัฒนธรรมองคกรของหนวยงาน

๓.๒.๑ การศึกษาขอมูลและประเมินสถานการณ มิถุนายน - กรกฎาคม ของทุกป

๓.๒.๒ การกําหนดกิจกรรมในระดับหนวยงาน สิงหาคม - กันยายน ของทุกป

๓.๒.๓ การดําเนินกิจกรรมตามแผนงาน ตุลาคม - พฤศจิกายน ของทุกป

๓.๒.๔ การรวบรวมผลการดําเนินงานในระดับหนวยงาน ตุลาคม - พฤศจิกายน ของทุกป

๓.๒.๕ การประมวลผล วิเคราะหภาพรวมระดับกรม และเผยแพรผลการ ธันวาคม - มกราคมของทุกป

๓.๓ การประกวดกิจกรรมระดับกรมและสํานัก

๓.๓.๑ การแตงตั้งคณะกรรมการระดับกรม/ ระดับสํานัก กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๑

๓.๓.๒ กําหนดเกณฑการตัดสินระดับกรม และระดับสํานัก มีนาคม - เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๑

๓.๓.๓ หนวยงานสมัครและสงโครงการเขาแขงขันในระดับสํานัก พฤษภาคม - มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๑

๓.๓.๔ กรรมการระดับสํานักตรวจสอบและคัดเลือก กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑

๓.๓.๕ กิจกรรมการประกาศรางวัลและนําเสนอผลงานของผูไดรับรางวัลใน สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑

๓.๓.๖ สํานักสงผลงานประกวดในระดับกรม กันยายน - พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๑

๓.๓.๗ กรรมการระดับกรมตรวจสอบและคัดเลือก ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

๓.๓.๘ กิจกรรมการประกาศรางวัลและนําเสนอผลงานของผูไดรับรางวัลใน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

๓.๓.๙ เผยแพรผลงานของผูที่ดําเนินโครงาร/ กิจกรรมดานคานิยมและ

วัฒนธรรม และประสบความสําเร็จ
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ - กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๒

๓.๔ การศึกษาดูงานและถายทอดแนวทางการดําเนินงานที่ประสบความสําเร็จ

๓.๔.๑ กรมฯ ประกาศเกียรติคุณและเผยแพรผลสําเร็จในการรปลูกฝงคานิยม

และวัฒนธรรมองคกร
พ.ศ. ๒๕๖๒

๓.๔.๒ กรมฯ ประชาสัมพันธผานเครือขาย CO team พ.ศ. ๒๕๖๒

๓.๔.๓ หนวยงานที่มีความพรอม กําหนดแผนงานและเริมกิจกรรม มกราคม พ .ศ. ๒๕๖๒ - กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๓

แผนงาน/ กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓

ผูรับผิดชอบไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส

สบค./

คณะกรรมการ

ขับเคลื่อน

คานิยมและ

วัฒนธรรมกรม

ชลประทาน

สบค. และ

ทีมงานจัดการ

คานิยมและ

วัฒนธรรม (CO 

Team)

สบค. /ที่ปรึกษา

ผูอํานวยการ

สํานัก/กอง (SCO

 - Senior 

Culture Officer) 

/ CO team

 
แผนปลูกฝงคานิยมและวัฒนธรรมกรมชลประทาน ๖๙ 



 

กลไกในการขับเคล่ือนคานิยมและวัฒนธรรมกรมชลประทาน 

 
คณะกรรมการขับเคล่ือนคานิยมและ
วัฒนธรรมกรมชลประทาน  
ประกอบดวย  
- อธิบดี (RID Chief Culture Officer – 

RID CCO) เปนประธาน 
- ผูอํานวยการสํานัก/กอง  

(Senior Culture Officer – SCO) 
เปนคณะกรรมการ 

 

 มีหนาท่ี 
๑. พิจารณาอนุมัติการปรับปรุง ทบทวน และ

การดําเนินการใดๆ เ ก่ียวกับคานิยมและ
วัฒนธรรมกรมชลประทาน 

๒. กําหนดแนวทางการปลูกฝงคานิยมและ
วัฒนธรรมกรมชลประทาน 

๓. พิจารณากําหนดแผนขับเคลื่อนคานิยมและ
วัฒนธรรมกรมชลประทาน 

๔. พิจารณาเห็นชอบแผนงานขับเคลื่อนคานิยม
และวัฒนธรรมระดับสาํนัก/กอง 

๕. รับทราบผลการดําเนินงานตามแผนกิจกรรม 
๖. ใหความเห็นตอการดําเนินงานตามแผน

กิจกรรมของสํานัก/กอง 
๗. แตงตั้งคณะอนุกรรมการและคณะทํางานตาม

ความจําเปน 
๘. มอบหมายใหมีการศึกษา ประเมินผล และ

จัดทํารายงานเก่ียวกับการขับเคลื่อนคานิยม
และวัฒนธรรมกรมชลประทานตามความ
จําเปน 

๙. ดําเนินการอ่ืนใดเพ่ือสงเสริมและปลูกฝง
คานิยมและวัฒนธรรมกรมชลประทาน 

 
 

  

คณะทํางานขับ เค ล่ือนค านิ ยมและ
วัฒนธรรมกรมชลประทาน ระดับสํานัก/
กอง ๓๗ สํานัก/กอง 
ประกอบดวย 
- ผูอํานวยการสํานัก/กอง  

(Senior Culture Officer – SCO)  
เปนประธาน 

- ทีมงานเครือขายจัดการคานิยมและ
วัฒนธรรมกรมชลประทาน  
(CO team) ระดับสํานัก/กอง  
เปนคณะทํางาน 

 มีหนาท่ี 
๑. พิจารณาจัดทําแผนงานขับเคลื่อนคานิยมและ

วัฒนธรรมกรมชลประทานในระดับสํานัก/กอง 
๒. ดําเนินกิจกรรมตามแผนงาน 
๓. ประเมินระดับผลสัมฤทธิ์ของการปลูกฝง

คานิยมและวัฒนธรรมในระดับสํานัก/กอง 
๔. จัดทํารายงานผลการดําเนินงานเพ่ือนําเสนอ

ตอคณะกรรมการฯ ระดับกรม 

   

 

 

 
แผนปลูกฝงคานิยมและวัฒนธรรมกรมชลประทาน ๗๐ 



 

กระบวนการในการขับเคล่ือนคานิยมและวัฒนธรรม กรมชลประทาน 

กระบวนงาน ข้ันตอนดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

 ๑. แตงตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อน
ค า นิ ย ม แ ล ะ วั ฒ น ธ ร ร ม 
กรมชลประทานระดับกรมฯ 

๒. แตงตั้ งคณะทํางานขับเคลื่อน
ค า นิ ย ม แ ล ะ วั ฒ น ธ ร ร ม 
กรมชลประทานระดับสํานัก/กอง 
 

สบค./สํานัก/กอง 

 ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ 
เพ่ือกําหนดแผนขับเคลื่อนฯ ๕ ป 

 

 

 

คณะกรรมการฯ/ 
สบค. 

 ๑. ประชุมคณะทํางานขับเคลื่อนฯ 
ระดับสํานัก/กอง เพ่ือกําหนด
แผน ๑ ป ของสํานัก/กอง 

๒. สํานัก/ กอง จัดทําแผนงานและ

กิจกรรม เสนอคณะกรรมการ

ขับเคลื่อนฯ ระดับกรมพิจารณา

ใหความเห็นชอบและอนุมัติ 

สบค . /CCO/สํ านั ก /
กอง 

 คณะกรรมการขับเคลื่อนฯ (CCO) 
พิจารณาใหความเห็นชอบ และ
อนุมัติแผนงาน 
 

CCO 

 สบค.นําเสนอแผนใหกองแผนงาน
จัดสรรงบประมาณใหสํานัก/กอง 

 

 

สบค./ 

กองแผนงาน 

 

 สํานัก/กอง ดําเนินการตามแผน
กิจกรรมประจําป 

 

สํานัก/กอง 

 ๑. สํานัก/กอง สรุปบทเรียนการ
ดําเนินกิจกรรมตามแผนฯ ๑ ป 

๒. คณะกรรมการฯ สรุปบทเรียน
การดําเนินนงานตามแผนหลัก 

สํานัก/กอง 

คณะกรรมการฯ 

๑.การแตงตั้งคณะกรรมการฯ 
ระดับกรม / การแตงตั้งคณะทํางาน 

ระดับสํานัก/ กอง 

๒.คณะกรรมการขับเคลื่อนฯ 
(CCO) 

กําหนดนโยบายและแผนหลัก
ระดับกรม 

๓. คณะทํางานขับเคลื่อนฯ 
สํานัก/กอง (SCO) จัดทําแผนฯ 

สํานัก/กอง เสนอ คณะ
กรรมการฯ ระดับกรม 

๔. RID CCO 
พิจารณาอนุมัติ

 อนุมัต ิ

ไมอนุมัต ิ

๕. เสนอกองแผนงานจัดสรร
งบประมาณประจําปแกสาํนัก/กอง 

๖. สํานัก/กอง ดําเนินการ
ตามแผน 

๗. สรุปบทเรียน/ AAR ใน
รอบปของสํานัก/กอง และ

คณะกรรมการ 

 
แผนปลูกฝงคานิยมและวัฒนธรรมกรมชลประทาน ๗๑ 



 

แผนกิจกรรม 

๑. แผนงานการนําการปลูกฝงคานิยมและวัฒนธรรมองคกร 

วัตถุประสงค 

เกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๑ การนําองคการ กําหนด
ใหผูบริหารของสวนราชการดําเนินการกําหนดวิสัยทัศนและคานิยม โดยมุงเนนผูรับบริการและผูมี
สวนไดสวนเสีย และดําเนินการถายทอดวิสัยทัศนและคานิยมสูการปฏิบัติโดยผานระบบการนํา
องคการไปยังบุคลากรในสวนราชการ สวนราชการหรือองคการท่ีเก่ียวของกันในการใหบริการ 
หรือสงมอบงานตอกันท่ีสําคัญ และผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย จึงควรกําหนดแผนงานและ
เปาหมายใหชัดเจนในเรื่องนี้ เพ่ือใหมีการดําเนินการอยางเปนระบบ ตอเนื่อง และสามารถวัดผล
ไดอยางเปนรูปธรรม 

แนวทาง 

ผูนําองคกรแสดงบทบาทการนําในการปลูกฝงคานิยมและวัฒนธรรมองคกรอยางชัดเจน
ในฐานะ brand ambassador และโดยการเปนผูกําหนดนโยบายผานกลไกการปลูกฝงคานิยม
และวัฒนธรรมขององคกร 

เปาหมาย 
๑. เกิดการเรียนรูและตอบรับการปลูกฝงคานิยมและวัฒนธรรมกรมชลประทานอยางรวดเร็ว

และกระตือรือรนท้ังองคกรภายในเวลาไมเกิน ๑ ป เนื่องจากผูบริหารมีบทบาทการนําใน
เรื่องนี้  

๒. มีการประชุม สัมมนา ระดับผูบริหารหนวยงาน และกิจกรรมเพ่ือถายทอดและประสาน
การดําเนินงานตามแผนปลูกฝงฯ ไมนอยกวา ๓ ครั้งตอป 

๓. มีการเผยแพรนโยบาย บทบาท และกิจกรรมของผูบริหารระดับสูงในเรื่องคานิยมและ
วัฒนธรรมองคกรอยางตอเนื่องภายในกรม ไมนอยกวา ๑๒ ครั้ง/ ชิ้น ตอป และมีการ
รวบรวมนโยบาย บทบาท และกิจกรรมของผูบริหารระดับสูง ในรอบ ๑ ป เพ่ือเปน
ตัวอยางและใชอางอิง ในรูปของ CD-ROM หรือ VCD หรือหนังสือ เพ่ือเผยแพรใน    
กรมชลประทาน อยางนอย ๑ ครั้งในรอบ ๕ ป 

๔. หนวยงานระดับสํานัก สามารถกําหนดแผนงาน และกิจกรรม เพ่ือสงเสริมคานิยมและ
วัฒนธรรมองคกรไดโดยบูรณาการเขากับแผนงานและตัวชี้วัดรายป 

๕. ผูบริหารสามารถติดตามกํากับผลการดําเนินงาน และมอบนโยบายดานคานิยมและ
วัฒนธรรมองคกรได ผานโครงสรางเครือขายทีมงานจัดการคานิยมและวัฒนธรรม (CO 
Team) ระดับสํานัก/กอง และผานท่ีประชุมระดับบริหาร 

 

 

 
แผนปลูกฝงคานิยมและวัฒนธรรมกรมชลประทาน ๗๒ 



 

๑. แผนงานการนําการปลูกฝงคานิยมและวัฒนธรรมองคกร 

 
กิจกรรม/โครงการ กลุมเปาหมาย ระยะเวลา

ดําเนินการ 
๑.๑ การจัดนิทรรศการ Culture Day โดยมีกิจกรรมดังนี้ 
o จัดนิทรรศการและกิจกรรม เพ่ือประชาสัมพันธเก่ียวกับ

คานิยมและวัฒนธรรมองคกรใหเปนท่ีรูจัก 
o ผูบริหารระดับสูง เปนประธานในพิธี กลาวถอยแถลงและ

มอบนโยบายดานคานิยมและวัฒนธรรมองคกร 
o จัดทําวิดีทัศนของงานรวมท้ังถอยแถลง และเผยแพรในสื่อ

อิเล็กทรอนิกส  

ผูบริหารทุกระดับ
ขาราชการ และ
ตัวแทนหนวยงาน
ในกรมชลประทาน 

๑ วัน  
เดือนมกราคม 
พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๑.๒ การกําหนด Chief Culture Officer (CCO) เพ่ือเปนผูนําการ
ปลูกฝงคานิยมและวัฒนธรรมองคกร  รวมท้ังกําหนดผูแทน
หนวยงาน เพ่ือเปนผูประสานงานหลักในการปลูกฝงคานิยม
และวัฒนธรรมองคกร โดย 
o กําหนดใหอธิบดี ดํารงตําแหนง RID Chief Culture 

Officer (RID CCO) เพ่ือเปนผูนําการปลูกฝงคานิยมและ
วัฒนธรรมองคกร และแตงตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อน
คานิยมและวัฒนธรรมกรมชลประทาน ท่ีมีผูอํานวยการ
สํานัก/กอง เปนกรรมการ 

o กําหนดใหผูอํานวยการสํานัก/กอง ดํารงตําแหนง Senior 
Culture Officer (SCO) เพ่ือเปนผูนําทีมงานเครือขาย
จัดการคานิยมและวัฒนธรรม (CO team) ของสํานัก/กอง 
และกําหนดแนวทางและแผนกิจกรรมการปลูกฝงคานิยม
และวัฒนธรรมภายในสํานัก/กอง 

o กําหนดใหผูอํานวยการสํานัก/กอง แตงตั้งคณะทํางาน
ขับเคลื่อนคานิยมและวัฒนธรรมในระดับสํานัก/กอง โดย
มีผู อํานวยการสํานัก/กองเปนประธาน และทีมงาน
เครือขายจัดการคานิยมและวัฒนธรรมกรมชลประทาน
ของสํานกั/กองเปนกรรมการ 

ขาราชการ 
กรมชลประทาน 

มกราคม – 
กันยายน  
พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๑.๓ การประชุม/สัมมนา ผูบริหารระดับสูงและผูบริหารหนวยงาน
ระดับสํานัก เพ่ือทําความเขาใจแผนการปลูกฝงคานิยมและ
วัฒนธรรมองคกร โดย 
o มีการประชุมหรือสัมมนาเพ่ือทําความเขาใจแผนการ

ปลูกฝงคานิยมและวัฒนธรรมองคกร 
o ทําความเขาใจเก่ียวกับเหตุผล รายละเอียด และความ

คาดหวังของการปลูกฝงคานิยมและวัฒนธรรมองคกร 
o หารือแนวทางการกําหนดแผนงานและตัวชี้วัดในระดับ

สํานัก รวมท้ังการถายทอดเปาหมายลงสูหนวยงานใน
สังกัดและการประเมินผล 

ผูบริหารระดับ
สํานักข้ึนไป 

๑ วัน ภายใน
เดือนมิถุนายน 
พ.ศ. ๒๕๕๙ 
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แผนงานการนําการปลูกฝงคานิยมและวัฒนธรรมองคกร (ตอ) 

กิจกรรม/โครงการ กลุมเปาหมาย ระยะเวลา
ดําเนินการ 

๑.๔   รวบรวมเผยแพรถอยแถลง กิจกรรมและบทบาทของผูบริหาร
ระดับสูงในการสงเสริมคานิยมและวัฒนธรรมองคกร   
o บันทึกและเผยแพรกิจกรรม ถอยแถลง/ สารของผูบริหาร

ระดับสู ง  ในการส ง เสริม กิจกรรมและคานิยมและ
วัฒนธรรมองคกรทางสื่ออิเล็กทรอนิกส สื่อสิ่งพิมพ หรือ
ชองทางอ่ืน 

o รวบรวมกิจกรรมและบทบาทของผูบริหารระดับสูงในการ
สงเสริมคานิยมและวัฒนธรรมองคกร ในรอบ ๑ ปท้ังใน
ดานวิสัยทัศน การมอบนโยบาย การเขารวมกิจกรรม และ
เรื่องราวของการปฏิบัติตนเปนตัวอยางท่ีดีในการปลูกฝง
คานิยมและวัฒนธรรมองคกร และจัดทํา CD-ROM/ VCD 
หรือหนังสือ เพ่ือเผยแพรและใชอางอิง 

บุคลากรและ
หนวยงานท้ังหมด
ในกรมชลประทาน 

ดําเนินการ
ตอเนื่องตลอด
ชวงเวลาของ
แผน 
 

 

 
แผนปลูกฝงคานิยมและวัฒนธรรมกรมชลประทาน ๗๔ 



 

รายละเอียดของกิจกรรม 

๑.๑ การจัดนิทรรศการ Culture Day 

๑. หลักการและเหตุผล 

กรมชลประทานเปนหนวยงานขนาดใหญ และมีประวัติความเปนมายาวนานกวาหนึ่งรอยป การท่ี 
กรมฯ จะสามารถบริหารไดอยางมีประสิทธิผล ตามพันธกิจและวิสัยทัศน รวมท้ังตอบสนองตอ
ความทาทายในอนาคตไดอยางมีประสิทธิภาพ จําเปนท่ีจะตองมีการปลูกฝงคานิยมและ
วัฒนธรรมองคกรใหท่ัวถึง เปนเอกภาพ กรมชลประทานจึงไดศึกษาและกําหนดคานิยมและ
วัฒนธรรมองคกรกรมชลประทานข้ึนในป พ.ศ. ๒๕๕๘ เพ่ือใหคานิยมและวัฒนธรรมท่ีกําหนดข้ึน
นี้เปนท่ีรับทราบ ยอมรับ และถือปฏิบัติกันอยางท่ัวถึงภายในระยะเวลาอันสั้น จึงจําเปนตองมีการ
จัดกิจกรรมเพ่ือสื่อสารถึงเนื้อหาและความสําคัญของคานิยมและวัฒนธรรมองคกรดังกลาว 

๒. วัตถุประสงค 

๒.๑ เพ่ือประกาศคานิยมและวัฒนธรรมองคกรของกรมชลประทานท่ีไดกําหนดข้ึนในป พ.ศ. 
๒๕๕๘ ใหเปนท่ีรับทราบ 

๒.๒ เพ่ือสื่อสารถึงความสําคัญของคานิยมและวัฒนธรรมองคกร และเหตุผลท่ีขาราชการ 
พนักงานราชการ และลูกจางกรมชลประทาน พึงยึดถือและนําไปปฏิบัติ 

๒.๓ เพ่ือสรางการตระหนักรูและการยอมรับคานิยมและวัฒนธรรมองคกร 

๓. ขอบเขตการดําเนินงาน 

๓.๑ รูปแบบกิจกรรม จัดนิทรรศการและกิจกรรมเวที  เปนเวลา ๑ วัน ท่ีกรมชลประทาน         
ถนนสามเสน  โดยมีผูบริหารระดับสูงเปนประธาน และผูบริหารรวมท้ังขาราชการระดับ
ตาง ๆ ของกรมชลประทานเขารวมงาน  โดยใหบันทึกภาพและเสียง เพ่ือนําไปผลิตสื่อ
และเผยแพรตามชองทางตางๆ ของกรมชลประทาน 

๓.๒ กลุมเปาหมาย  ขาราชการผูแทนหนวยงานในสวนกลาง 
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๔. แผนการดําเนินงาน 
 

กิจกรรม   / ข้ันตอน ระยะเวลาดําเนนิงาน 

กําหนดแผนการดําเนินงาน และเตรียมการใน
รายละเอียด 

ตุลาคม - พฤศจิกายน 
พ.ศ. ๒๕๕๘ 

จัดทําสื่อเพ่ือเผยแพร จัดทําบอรดนิทรรศการ และ
เตรียมกิจกรรมเวที 

ตุลาคม -  ธันวาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ทําบันทึกเชิญ  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 

จัดงานพรอมท้ังบันทึกภาพวีดิทัศน  โดยมีผูบริหาร
ระดับสูงและผูบริหารระดับหนวยงานเขารวมกิจกรรม 

มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

(๑ วัน) 

จัดทํารายงาน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

๕. เปาหมาย 

จัดกิจกรรมเปนเวลา ๑ วัน โดยมีผูบริหารระดับสูงเปนประธานและมีขาราชการเขารวมไมนอย
กวา ๒๐๐ คน 

๖. หนวยงานดําเนินการ 

สบค. จางเหมาดําเนินการ (เปนสวนหนึ่ งของโครงการปลูกฝงคานิยมและวัฒนธรรม 
กรมชลประทาน ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘) 

๗. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

บุคลากรในกรมรับทราบเก่ียวกับคานิยมและวัฒนธรรมองคกร ตระหนักถึงความสําคัญ และ
พรอมท่ีจะเรียนรูและปฏิบัติใหเกิดผล 

 
แผนปลูกฝงคานิยมและวัฒนธรรมกรมชลประทาน ๗๖ 



 

๑.๒  การกําหนดให Chief Culture Officer (CCO) เพ่ือเปนผูนําการปลูกฝงคานิยมและวัฒนธรรมองคกร  
รวมท้ังกําหนดผูแทนหนวยงาน เพ่ือเปนผูประสานงานหลักในการปลูกฝงคานิยมและวัฒนธรรม
องคกร 

๑. หลักการและเหตุผล 

เกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๑ การนําองคการ กําหนดให 
ผูบริหารของสวนราชการดําเนินการกําหนดวิสัยทัศนและคานิยมและดําเนินการถายทอดวิสัยทัศน
และคานิยมสูการปฏิบัติโดยผานระบบการนําองคการไปยังบุคลากรในสวนราชการ สวนราชการ
หรือองคการท่ีเก่ียวของกันในการใหบริการ หรือสงมอบงานตอกันท่ีสําคัญ และผูรับบริการและ 
ผูมีสวนไดสวนเสียจึงสมควรกําหนดใหมีผูบริหารระดับสูงท่ีมีบทบาทนําในเรื่องคานิยมและ
วัฒนธรรมองคกร รวมท้ังใหมีกลไกการนําคานิยมและวัฒนธรรมองคกรไปสูการปฏิบัติอยางท่ัวถึง
และเปนเอกภาพ สามารถประเมินผลได 

๒. วัตถุประสงค 

๒.๑ เพ่ือใหมีผูรับผิดชอบการสงเสริมคานิยมและวัฒนธรรมองคกร ท้ังในระดับกรมและระดับ
หนวยงานท่ัวประเทศ 

๒.๒ เพ่ือใหมีกลไกการประสานงานในเรื่องคานิยมและวัฒนธรรมองคกร 

๓. ขอบเขตการดําเนินงาน 

๓.๑  รูปแบบกิจกรรม  

๓.๑.๑ ใหอธิบดีกรมชลประทานดํารงตําแหนงประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนคานิยม
และวัฒนธรรมกรมชลประทาน RID Chief Culture Officer (RID CCO)  มี
บทบาทหนาท่ีในการสงเสริมคานิยมและวัฒนธรรมองคกร ดังตอไปนี้ 

- เปนผูนําการปฏิบัติตนตามคานิยมและวัฒนธรรมกรมชลประทาน 

- แตงตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนคานิยมและวัฒนธรรมกรมชลประทาน เพ่ือ
เปนองคกรกําหนดทิศทาง นโยบาย และแผนงานการดําเนินกิจกรรมสงเสริม
คานิยมและวัฒนธรรมกรมชลประทานในระดับกรม 

- กําหนดนโยบายรวมท้ังแนวทางการสงเสริมคานิยมและวัฒนธรรมองคกร 
เพ่ือใหมีการปฏิบัติอยางเปนเอกภาพ 

- พิจารณาแตงตั้งผูอํานวยการสํานัก/กอง ดํารงตําแหนง Senior Culture 
Officer (SCO) เ พ่ื อ เ ป น ผู นํ า ก า ร ส ง เ ส ริ ม ค า นิ ย ม แ ล ะ วั ฒ น ธ ร ร ม 
กรมชลประทานในระดับสํานัก/กอง 

- กํากับทิศทางและประเมินผลการดําเนินงานของเครือขายระดับสํานัก/กอง 
(เครือขายผูอํานวยการสํานัก/กอง (SCO – Senior Culture Officer))  
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- สื่อสารวิสัยทัศนคานิยมและวัฒนธรรมองคกร ผานถอยแถลง ขอเขียน 
กิจกรรม รวมท้ังดูแลใหกลไกการบริหารภายในองคกรเปนไปโดยสอดคลอง
กับคานิยมท่ีปลูกฝง 

๓.๑.๒ ใหผูอํานวยการระดับสํานัก/กอง ดํารงตําแหนงประธานคณะทํางานขับเคลื่อน
คานิยมและวัฒนธรรมกรมชลประทานระดับสํานัก/กอง (Senior Culture 
Officer – SCO) รับผิดชอบการสงเสริมคานิยมและวัฒนธรรมกรมชลประทาน 
ระดับสํานัก และมีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 

- พิจารณาแตงต้ังขาราชการดํารงตําแหนงทีมงานเครือขายจัดการคานิยมและ
วัฒนธรรม (CO team) ระดับสํานัก/กอง ไมนอยกวาฝายละ ๑ คน และไม
เกินสวนละ ๔ คน เปนคณะทํางานขับเคลื่อนคานิยมและวัฒนธรรม 
กรมชลประทานระดับสํานัก/กอง เพ่ือเปนศูนยกลางในการติดตามผล และ
กําหนดแผนงาน/กิจกรรมในระดับสํานัก/ กอง ประสานแผนงาน และ
สงเสริมคานิยมและวัฒนธรรมองคกรในหนวยงาน   

- รับถายทอดนโยบายและแนวทางการสงเสริมคานิยมและวัฒนธรรมองคกร
ระดับกรม มาปฏิบัติใหเกิดผลในระดับสํานัก/กอง  

- พิจารณาจัดทําแผนการดําเนินงานรายป ตามแนวนโยบายท่ีไดรับมอบหมาย
และพิจารณาสนับสนุนทรัพยากรและงบประมาณเพ่ือดําเนินกิจกรรมปลูกฝง
คานิยมและวัฒนธรรมองคกร 

- อํานวยการ กํากับ ดูแล ดําเนินการและติดตามผลการดําเนินกิจกรรม และ
การปฏิบัติตนตามคานิยมและวัฒนธรรมองคกรในระดับสํานัก/กอง 

๓.๑.๓ มีทีมงานเครือขายจัดการคานิยมและวัฒนธรรม (CO team) ระดับสํานัก/กอง  
ในทุกสวนงาน ไมนอยกวาฝายละ ๑ คน และไมเกินสวนละ ๔ คน มีอํานาจหนาท่ี
ดังนี้ 

- ศึกษาขอมูลและแนวนโยบายการสงเสริมคานิยมและวัฒนธรรมองคกรของ     
กรมชลประทานเพ่ือนํามาเผยแพรภายในหนวยงาน 

- เปนผูประสานงานหลักในดานการสื่อสารและเผยแพรขอมูลขาวสารใน 
ทุกชองทางท่ีเก่ียวกับการสงเสริมคานิยมและวัฒนธรรมของกรมชลประทาน
ภายในหนวยงาน 

- เปนตัวแทนหนวยงานในการรบัมอบนโยบายและแผนงานสงเสริมคานิยมและ
วัฒนธรรมของกรมชลประทานเพ่ือนํามาดําเนินงานภายในหนวยงาน 

- พิจารณาจัดทําขอเสนอแนวทางดําเนินกิจกรรมเพ่ือสง เสริมความรู 
ความเขาใจ และเพ่ือสงเสริมการปฏิบัติตนภายในหนวยงานใหสอดคลองกับ
คานิยมและวัฒนธรรมองคกร  เพ่ือเสนอผูบริหารใหความเห็นชอบและนํามา
ปฏิบัติ 
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- พิจารณาเสนอผูบริหารใหแตงต้ังคณะทํางานหรือกลุมงานเพ่ือสนับสนุน 
การดําเนินกิจกรรมดานการสงเสริมคานิยมและวัฒนธรรมกรมชลประทาน
ตามความเหมาะสม 

- ประสานงาน แลกเปลี่ยนขอมูลและประสบการณกับทีมงานเครือขายจัดการ
คานิยมและวัฒนธรรม (CO team) ของหนวยงานอ่ืน ๆ  

- จัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานดานการสงเสริมคานิยมและวัฒนธรรมองคกร
ในระดับหนวยงาน 

 

ภาพที่ 7 ผังผูนําการปลูกฝงคานิยมและวัฒนธรรมองคกร 

 
๓.๑.๔ อธิบดี (RID CCO – RID Chief Culture Officer) เปนประธานการประชุม

คณะกรรมการขับเคลื่อนฯ ไมนอยกวาปละ ๑ ครั้ง และใหมีการประชุม
คณะทํางานฯ ระดับสํานักไมนอยกวาปละ ๑ ครั้ง  สวนในระหวางป ใหทีมงาน
จัดการคานิยมและวัฒนธรรม (CO team) ระดับสํานัก/กอง รับนโยบายและ
ดําเนินการตามแผนงานในลักษณะเครือขาย และสื่อสารท้ังในรูปแบบท่ีเปน
ทางการและไมเปนทางการเพ่ือเขาถึงบุคลากรทุกสวนภายในหนวยงาน ท้ังนี้การ
ติดตอสื่อสาร รวมท้ังการจัดทํารายงานใหใชชองทางอิเล็กทรอนิกสเพ่ือเปดเผยให
เครือขายไดทราบพรอมกัน 

๓.๒ กลุมเปาหมาย : ทุกสํานัก/กอง/สวน 

 
  

ระดบักรม 

ระดบัสํานกั/กอง 

ระดบัสว่น/ฝ่าย 

 
แผนปลูกฝงคานิยมและวัฒนธรรมกรมชลประทาน ๗๙ 



 

๔. แผนการดําเนินงาน 
 

กิจกรรม   / ข้ันตอน ระยะเวลาดําเนนิงาน 

ใหอธิบดีดํารงตําแหนง RID Chief Culture Officer 
(RID CCO) และพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการ 
ขับเคลื่อนฯ ระดับกรม 

มกราคม – มีนาคม  
พ.ศ. ๒๕๕๙  และเม่ือกรม 

มีการเปลี่ยนผูบริหาร 

ใหผู อํานวยการสํานัก/กอง ดํารงตําแหนง Senior 
Culture Officer (SCO) และใหดําเนินการแตงตั้ง 
ทีมงานเครือขายจัดการคานิยมและวัฒนธรรม  
(CO team) ในทุกสํานัก/กอง 

เมษายน – มิถุนายน 
พ.ศ. ๒๕๕๙ และทุกปท่ีมี

การเปลี่ยนแปลง 

จัดทําทําเนียบรายชื่อ และชองทางการติดตอสื่อสาร
ของผูประสานงานทุกคน เพ่ือใหมีการสื่อสารถึงทุก
หนวยงานอยางรวดเร็วท่ัวถึง และมีการประสานงาน
อยางมีประสิทธิภาพ 

สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙   
และใหปรับปรุงขอมูลเม่ือ

มีการเปลี่ยนแปลง 

 

๕. เปาหมาย 
๕.๑ มีอธิบดี (RID CCO – RID Chief Culture Officer), ผูอํานวยการสํานัก/กอง  

(SCO – Senior Culture Officer) และทีมงานเครือขายจัดการคานิยมและวัฒนธรรม 
(CO team) ครบทุกหนวยงานภายในเดอืนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๕.๒ มีทําเนียบรายชื่อทีมงานเครือขายจัดการคานิยมและวัฒนธรรม (CO team) ครบทุก
หนวยงาน เผยแพรภายในเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ และปรับปรงุใหเปนปจจุบัน 

๖. หนวยงานดําเนินการ 

สบค. 

๗. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

มีผูรับผิดชอบ ดําเนินการและติดตามผลท้ังในระดับกรม สํานัก และกอง โดยท่ีบุคคลดังกลาวเปน
แกนหลักในการทําความเขาใจ การสื่อสาร ประสานงาน รวมท้ังรวบรวมผลการดําเนินงาน 
อยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพในลักษณะเครือขาย 

  

 
แผนปลูกฝงคานิยมและวัฒนธรรมกรมชลประทาน ๘๐ 



 

๑.๓ การประชุม/สัมมนา ผูบริหารการสงเสริมคานิยมและวัฒนธรรมองคกรเพ่ือทําความเขาใจแผนการ
ปลูกฝงคานิยมและวัฒนธรรมองคกร 

๑. หลักการและเหตุผล 

เกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๑ การนําองคการ กําหนดให 
ผูบริหารของสวนราชการดําเนินการกําหนดวิสัยทัศนและคานิยมและดําเนินการถายทอดวิสัยทัศน
และคานิยมสูการปฏิบัติโดยผานระบบการนําองคการไปยังบุคลากรในสวนราชการ สวนราชการ
หรือองคการท่ีเก่ียวของกันในการใหบริการ หรือสงมอบงานตอกันท่ีสําคัญ และผูรับบริการและ 
ผูมีสวนไดสวนเสียผูบริหารระดับสูงของกรม จึงจําเปนตองสื่อสารและถายทอดวิสัยทัศนในเรื่องนี้ 
สูผูบริหารระดับตาง ๆ เพ่ือใหเกิดความเขาใจ และมีการสรางกลไกและบรรยากาศท่ีเอ้ืออํานวย
ตอปฏิบัติตามคานิยมและวัฒนธรรมองคกรอยางเปนระบบและเกิดผลท่ัวองคกร 

๒. วัตถุประสงค 

๒.๑ เพ่ือสื่อสารวิสัยทัศนและนโยบายในเรื่องคานิยมและวัฒนธรรมองคกรของผูบริหารระดับสูง    
สูผูบริหารระดับตาง ๆ ในองคกร 

๒.๒ เพ่ือใหผูบริหารทุกระดับไดรวมกันทําความเขาใจแผนการปลูกฝงคานิยมและวัฒนธรรม
องคกรกรมชลประทาน 

๒.๓ เพ่ือผลักดันใหมีแผนงานในระดับสํานัก ท่ีบูรณาการการสงเสริมคานิยมและวัฒนธรรม 
กรมชลประทาน เขากับแผนงานรายปของหนวยงาน 

๓. ขอบเขตการดําเนินงาน 

๓.๑ รูปแบบกิจกรรม  การจัดประชุม/ สัมมนาในระดับผูอํานวยการสํานัก/กอง (SCO – Senior 
Culture Officer)/ทีมงานเครือขายจัดการคานิยมและวัฒนธรรม (CO team) เปนเวลา ๑ 
วัน โดยมีผูบริหารระดับสูงเปนประธาน ย้ําถึงเหตุผลความจําเปน และมอบนโยบาย ในงาน
มีการกลาวสรุปถึงเนื้อหาสาระของคานิยมและวัฒนธรรมองคกร  และแผนปลูกฝงคานิยม
และวัฒนธรรมองคกร รวมท้ังความคาดหวัง และใหมีการหารือวาผูบริหารระดับสํานักจะ
ผลักดันการสงเสริมคานิยมและวัฒนธรรมองคกรใหไดรับการยอมรับและเกิดการปฏิบัติ
อยางเปนเอกภาพไดอยางไร 

๓.๒ กลุมเปาหมาย  ผูบริหารการปลูกฝงคานิยมและวัฒนธรรมองคกรในระดับสํานัก 
  

 
แผนปลูกฝงคานิยมและวัฒนธรรมกรมชลประทาน ๘๑ 



 

๔. แผนการดําเนินงาน 

 

กิจกรรม   / ข้ันตอน ระยะเวลาดําเนนิงาน 

จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนคานิยมและวัฒนธรรม
กรมชลประทาน โดยมีอธิบดี (RID CCO – RID Chief 
Culture Officer) เปนประธาน เพ่ือมอบนโยบาย โดยให
ครอบคลุมเนื้อหาดังตอไปนี้ 

- เนื้อหาสาระของคานิยมและวัฒนธรรมองคกร  
และแผนปลูกฝงคานิยมและวฒันธรรมองคกร  

- ความคาดหวังของ แผนฯ ๕ ป และความคืบหนาในป
แรก 

- แนวทางการดําเนินงานในรอบปแรก รวมท้ังวิธี
ประเมินผล 

- ภาระหนาท่ีของผูอํานวยการสํานัก/กอง  
(SCO – Senior Culture Officer) 

ภายในเดือน มิถุนายน 
พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ให มีการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนคานิยมและ
วฒันธรรมกรมชลประทาน ปละ ๑ ครั้ง เพ่ือสรุปและติดตาม
ความคืบหนาการดําเนินงาน  กําหนดแนวทางและเปาหมาย
การดําเนินงานในแตละป 

ในชวงเดือนตุลาคม-
ธันวาคม 

 

๕. เปาหมาย 
๕.๑ จัดการประชุมคณะกรรมการฯ ปละ ๑ ครั้ง 
๕.๒ ทุกสํานักมีแผนงานและรายงานผลการดําเนินงานรอบ ๑ ป 

๖. หนวยงานดําเนินการ 

สบค.  

๗. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

ผูบริหารท่ีเก่ียวของ เขาใจเหตุผลและสาระสําคัญของคานิยมและวัฒนธรรมองคกร และรวมกัน
สงเสริมใหมีการกําหนดแผนงานสงเสริมคานิยมและวัฒนธรรมองคกรโดยบูรณาการไปกับ
แผนงานประจําป รวมท้ังสงเสริมใหบุคลากรในหนวยงานปฏิบัติใหเกิดผล 

 
  

 
แผนปลูกฝงคานิยมและวัฒนธรรมกรมชลประทาน ๘๒ 



 

๑.๔  การรวบรวมเผยแพรถอยแถลง กิจกรรมและบทบาทของผูบริหารระดับสูงในการสงเสริมคานิยมและ
วัฒนธรรมองคกร 

๑. หลักการและเหตุผล 

เกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๑ การนําองคการ กําหนดให 
ผูบริหารของสวนราชการดําเนินการกําหนดวิสัยทัศนและคานิยม และดําเนินการถายทอดวิสัยทัศน
และคานิยมสูการปฏิบัติโดยผานระบบการนําองคการไปยังบุคลากรในสวนราชการ หรือองคการ
ท่ีเก่ียวของกันในการใหบริการ หรือสงมอบงานตอกันท่ีสําคัญ และผูรับบริการและผูมีสวนไดสวน
เสียเม่ือผูบริหารไดถายทอดวิสัยทัศน นโยบาย รวมท้ังปฏิบัติตนเปนตัวอยางหรือรวมกิจกรรมใน
เรื่องท่ีเก่ียวของ จึงสมควรบันทึกเพ่ือเผยแพร เปนการสื่อสารใหท้ังองคกรไดรับรูรับทราบ รวมท้ัง
ใหมีการรวบรวมกิจกรรมและถอยแถลงในรอบป เพ่ือใชเผยแพรและอางอิง 

๒. วัตถุประสงค 

๒.๑ เพ่ือสื่อสารถึงวิสัยทัศน และนโยบายของผูบริหารระดับสูงในเรื่องคานิยมและวัฒนธรรม
องคกรอยางตอเนื่อง 

๒.๒ เพ่ือรวบรวมถอยแถลง กิจกรรม และบทบาทของผูบริหารระดับสูงในฐานะผูนําการ
สงเสริมคานิยมวัฒนธรรมองคกรใหเปนแหลงอางอิง 

๓. ขอบเขตการดําเนินงาน 

๓.๑ รูปแบบกิจกรรม บันทึกถอยแถลง กิจกรรม และการปฏิบัติตนเปนตัวอยางในการสงเสริม
คานิยมและวัฒนธรรมองคกร และเผยแพรทางสื่อสิ่งพิมพ (บันทึกเวียน วารสาร หนังสือ
วันเกิดกรม แผนพับ โปสเตอร)  และสื่ออิเล็กทรอนิกส (คลิปเสียง/ วีดิทัศน  ภาพขาว
ประชาสัมพันธ)  อยางตอเนื่องตลอดป 

๓.๒ กลุมเปาหมาย บุคลากรกรมชลประทาน 

๔. แผนการดําเนินงาน 

 

กิจกรรม   / ข้ันตอน ระยะเวลาดําเนนิงาน 

ประมวลแผนการจัดกิจกรรมดานคานิยมและวัฒนธรรม
องคกรในแตละป ระบุ กิจกรรมท่ีผูบริหารระดับตาง ๆ  
เขารวมและมีบทบาทในการสงเสริมคานิยมและวัฒนธรรม 
ในกิจกรรมเหลานั้น เพ่ือประชาสัมพันธและเตรียมการ
บันทึกภาพ/เสียง/ถอยคํา 

ตลอดชวงแผน ๕ ป 

 

 
 
แผนปลูกฝงคานิยมและวัฒนธรรมกรมชลประทาน ๘๓ 



 

กิจกรรม   / ข้ันตอน ระยะเวลาดําเนนิงาน 

ผูบริหารระดับสูงปฏิบัติตนเปนแบบอยางดวยการใชสิ่งของ 
หรือจัดแสดงเอกสารท่ีมีตราสัญลักษณคานิยมและวัฒนธรรม
องคกร  รวมท้ังปฏิบัติตนเปนแบบอยางและถายทอด
ประสบกา รณ  ใ น เ รื่ อ ง ค า นิ ย มแต ล ะ ร า ยก า ร  เ ช น 
- การปรับปรุงการทํางานโดยใชวิธีการหรือเครื่องมือท่ีทันสมัย 
- การบริหารทรัพยากรใหบรรลุเปาหมายไดตามท่ีกําหนด
อยางมีประสิทธิภาพ 
- การทําความเขาใจผูรับบริการแตละกลุม 

ตลอดชวงแผน ๕ ป 

บันทึกภาพ/ คําพูด/ การรวมกิจกรรม/ การปฏิบัติตนเปน
ตัวอยาง และนําเผยแพรทางสื่อของกรม อยางนอยเดือนละ  
๑ ครั้ง 

เผยแพรอยางนอย 
เดือนละ ๑ ครั้ง ตลอด
ระยะเวลาของแผนฯ 

รวบรวมภาพและถอยแถลง ในรอบ ๑ ป จัดทําเปน CD-
ROM/ VCD หรือหนังสือรวบผลงานการนําองคกรในเรื่อง
คานิยมและวัฒนธรรม กรมชลประทาน และเผยแพร 

อยางนอย ๑ ครั้ง 
ในชวงแผน ๕ ป 

๕. เปาหมาย 
๕.๑ ผูบริหารระดับสูงประเมินตนเองดวยแบบประเมินตนเองดานคานิยมสําหรับผูนํา 

การเปลี่ยนแปลงคานิยมและวัฒนธรรม กรมชลประทานและมีคะแนนผานไมนอยกวา 
รอยละ ๖๐ 

๕.๒ มีขอความ/ภาพ การปฏิบัติงานหรือถอยแถลงของผูบริหารระดับสูง ท่ีเก่ียวของกับ
คานิยม/วัฒนธรรม กรมชลประทานไมนอยกวา ๑๐ ครั้ง ในแตละป 

๕.๓ มี CD ROM/ VCD หรือหนังสือรวบรวมถอยแถลง ภาพ และผลงานของผูบริหารระดับสูง
ในดานคานิยม/วัฒนธรรม กรมชลประทานไมนอยกวาปละ ๑ ชิ้น 

๖. หนวยงานดําเนินการ 

สบค./ ฝปน. 

(ในระหวางเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ – มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ดําเนินงานเปนสวนหนึ่งของ
โครงการปลกูฝงคานิยมและวัฒนธรรมกรมชลประทาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘) 

๗. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

เห็นบทบาทการดําเนินงานของผูบริหารระดับสูงในการนําองคกรในเรื่องท่ีเก่ียวกับคานิยมและ
วัฒนธรรมองคกรไดอยางชัดเจน และเปนขวัญกําลังใจของผูปฏิบัติ 

 

  

 
แผนปลูกฝงคานิยมและวัฒนธรรมกรมชลประทาน ๘๔ 



 

๒.  แผนงานการสรางความตระหนักรู 

วัตถุประสงค 

กรมชลประทานไดกําหนดคานิยมและวัฒนธรรมองคกรข้ึนในป พ.ศ. ๒๕๕๘ การปลูกฝง
คานิยมและวัฒนธรรมกรมชลประทานดังกลาวใหเกิดผล ข้ันตอนแรกจําเปนตองเริ่มจากการสราง
ความตระหนักรู  ใหเกิดความเขาใจวาคานิยมและวัฒนธรรมองคกรคืออะไร สําคัญอยางไร           
ใหบุคลากรภายในกรม ไดรับรูถึงความหมาย รายละเอียด ของคานิยมและวัฒนธรรมองคกร         
ทําความคุนเคยกับตราสัญลักษณ และตระหนักวาตนมีหนาท่ีอยางไรในกระบวนการสงเสริม 
การปฏิบัติตนตามคานิยมและวัฒนธรรมองคกรนี้ 

แนวทาง 

มุงเนนการสรางความรูความเขาใจและแรงจูงใจท่ีจะมีสวนรวมในการสงเสริมคานิยมและ
วัฒนธรรม กรมชลประทาน 

เปาหมาย 

๑. บุคลากรท้ังกรมไดรับทราบวาคานิยมและวัฒนธรรมองคกรคืออะไร มีความหมายอยางไร 
๒. บุคลากรท้ังกรมตระหนักถึงความสําคัญของคานิยมและวัฒนธรรมองคกร รวมท้ังการนําไป

ปฏิบัติอยางพรอมเพรียงเปนเอกภาพ 
๓. บุคลากรท้ังกรม เห็นประโยชน และยินดีเรียนรู ยินดีเขารวมในกิจกรรมตาง ๆ ตลอดจน

ปรับปรุงพฤติกรรมและแนวทางการทํางานของตนเอง เพ่ือใหสอดคลองและสงเสริมคานิยม
และวัฒนธรรมองคกร 

๔. บุคลากรท้ังกรมมีความภาคภูมิใจท่ีมีคานิยมและวัฒนธรรมองคกรท่ีแสดงออกถึงเอกลักษณ 
และสอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจของกรม  

  

 
แผนปลูกฝงคานิยมและวัฒนธรรมกรมชลประทาน ๘๕ 



 

๒. แผนงานการสรางความตระหนักรู 

กิจกรรม/โครงการ กลุมเปาหมาย ระยะเวลา
ดําเนินการ 

๒.๑ การจัดทําสื่อเผยแพรเรื่องคานิยมและวัฒนธรรม 
กรมชลประทาน โดยมีกิจกรรม ดังนี้ 
o การออกแบบตราสั ญลั กษณ ค านิ ยมและ

วัฒนธรรมองคกร 
o การเตรียมขอมูลและจัดทําสื่อ 
o การจัดทําโปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือเผยแพรความรู

เก่ียวกับคานิยมและวัฒนธรรมองคกร ผานทาง
อินเตอรเน็ตและสมารทโฟน 

o การเผยแพรสิ่งพิมพ 
o การเผยแพรความรูผานโปรแกรมสําเร็จรูป  

บุคลากรของ
กรมชลประทาน 

ตลอดระยะเวลา
ของแผน 

๒.๒ กิจกรรมสรางแรงจูงใจในการเรียนรูเก่ียวกับคานิยม
และวัฒนธรรม กรมชลประทาน 
o กิจกรรมตอบคําถาม ท่ีมีเฉลยและสะสมคะแนน

ผานระบบโปรแกรมสําเร็จรปู 

บุคลากรของ
กรมชลประทาน 

มกราคม – 
เมษายน 
พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๒.๓ การฝกอบรมบุคลากร 
o การจัดทําหลักสูตรและแผนการฝกอบรมดาน

คานิยมและวัฒนธรรมกรมชลประทานจํานวน ๑ 
หลักสูตร 

o ฝกอบรม SCO และ CO ท่ีสมัครเขารวมหลักสูตร
แตละรุน 

o สอดแทรกกา รฝ กอบรมด า นค านิ ยมและ
วัฒนธรรมกรมชลประทานในหลักสูตรฝกอบรม
ประจาํป 

- เจาหนาท่ี CO  
- ขาราชการ 

แรกเขา 
- ผูเขารับการ

ฝกอบรม
หลักสูตรตางๆ 

ตามแผนการ
พัฒนา
ขาราชการและ
บุคลากรของ
กรมชลประทาน 

 

 

  

 
แผนปลูกฝงคานิยมและวัฒนธรรมกรมชลประทาน ๘๖ 



 

รายละเอียดของกิจกรรม 

๒.๑ การจัดทําสื่อเผยแพรเรื่องคานิยมและวัฒนธรรมองคกร 

๑. หลักการและเหตุผล 

กรมชลประทานไดกําหนดคานิยมและวัฒนธรรม กรมชลประทานเม่ือป พ.ศ. ๒๕๕๘ เพ่ือ
เผยแพรคานิยมและวัฒนธรรมองคกรนี้ใหเปนท่ีรับทราบและเขาใจท่ัวท้ังองคกรโดยท่ัวถึง 
จําเปนตองมีการจัดทําสื่อเพ่ือเผยแพรคานิยมและวัฒนธรรม กรมชลประทาน เพ่ือสรางความรับรู 
ใหขอมูล และสงเสริมการมีสวนรวมของบุคลากรทุกระดับในกรม 

๒. วัตถุประสงค 

๒.๑  เพ่ือสื่อสารคานิยมและวัฒนธรรมองคกรของกรมชลประทานท่ีไดกําหนดข้ึนในป พ.ศ. 
๒๕๕๘ ใหเปนท่ีรับทราบอยางท่ัวถึง 

๒.๒ เพ่ือสื่อสารถึงความสําคัญของคานิยมและวัฒนธรรมองคกร แนวทางในการปฏิบัติเพ่ือ
สงเสริมคานิยมและวัฒนธรรมองคกร รวมท้ังสรางการยอมรับสนับสนุนอยางกวางขวาง
ภายในกรม 

๓. ขอบเขตการดําเนินงาน 

๓.๑ รูปแบบกิจกรรม  จัดทําสื่อ และเผยแพร 

๓.๒ กลุมเปาหมาย   บุคลากรทุกคนในกรมชลประทาน 

๔. แผนการดําเนินงาน 

 

กิจกรรม   / ข้ันตอน ระยะเวลาดําเนนิงาน 

การออกแบบตราสัญลักษณคานิยมและวัฒนธรรมองคกร ตุลาคม-พฤศจกิายน 
๒๕๕๘ 

การเตรียมขอมูล และจัดทําสื่อประชาสัมพันธ ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๕๘ 

การจัดทําโปรแกรมสําเร็จรูป (WATER for All) เพ่ือ
เผยแพรความรู เก่ียวกับคานิยมและวัฒนธรรมองคกร  
ผานทางอินเตอรเน็ตและสมารทโฟน 

มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

การเผยแพรสื่อสิ่งพิมพชุดแรก มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

การเผยแพรผานสื่อออนไลน ตลอดระยะเวลาดําเนิน
โครงการ 

การเผยแพรความรูผานโปรแกรมสําเร็จรูป ตั้งแตเดือนกุมภาพันธ 
พ.ศ. ๒๕๕๙ เปนตนไป 

 

 
แผนปลูกฝงคานิยมและวัฒนธรรมกรมชลประทาน ๘๗ 



 

๕. เปาหมาย 

๕.๑ สื่อประชาสัมพันธในปแรกเปนเพลง ๑ เพลง  โปสเตอร ๑ แบบ คูมือและแผนพับ จํานวน
ไมนอยกวา ๒๕,๐๐๐ เลม 

๕.๒ โปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือใชในการปลูกฝงคานิยมและวัฒนธรรมกรมชลประทาน ๑ ชุด 

๕.๓ สื่อสิ่งพิมพเพ่ือสงเสริมการปลูกฝงคานิยมและวัฒนธรรมกรมชลประทานในปท่ี ๒ ถึงปท่ี ๕ 
ไมนอยกวาปละ ๒ แบบ  จํานวนการเผยแพรสื่อสิ่งพิมพ รวมไมนอยกวาปละ ๑,๐๐๐ ชุด 

๕.๔ มีชองทางเผยแพรและสื่อสารคานิยมและวัฒนธรรมกรมชลประทาน ในระบบออนไลน 
ไมนอยกวา ๑ ชองทาง และมีผูเขาถึงไมนอยกวาปละ ๕๐๐๐ ครั้ง 

๖. หนวยงานดําเนินการ 

สบค. (การดําเนินงานในปแรกท้ังหมดจางเหมาดําเนินการ โดยเปนสวนหนึ่งในโครงการปลูกฝง
คานิยมและวัฒนธรรมกรมชลประทาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘) และสํานักตาง ๆ 

๗. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

ขาราชการทุกคน รวมท้ังบุคลากรในทุกหนวยงานท่ัวประเทศ รับรูรับทราบถึงถอยคําและ
ความหมายของคานิยมและวัฒนธรรมองคกร รวมท้ังตระหนักถึงความสําคัญ เปดใจเรียนรู และ
ตองการมีสวนรวมในการสงเสริมคานิยมและวัฒนธรรมองคกรใหเกิดการปฏิบัติอยางจริงจังใน
องคกร 

 
  

 
แผนปลูกฝงคานิยมและวัฒนธรรมกรมชลประทาน ๘๘ 



 

๒.๒ กิจกรรมสรางแรงจูงใจในการเรียนรูเก่ียวกับคานิยมและวัฒนธรรมองคกร 

๑. หลักการและเหตุผล 

การเผยแพรขอมูลเพ่ือใหเปนท่ีรับทราบและเขาใจจนสามารถนําไปปฏิบัติได จําเปนตองอาศัย
การรับรูผานสื่อท่ีหลากหลาย มีการตอกย้ํา และทดสอบความเขาใจ เพ่ือใหแนใจวาสื่อท่ีผลิตจะ
ไดรับการเผยแพรอยางกวางขวางท่ัวถึง และผูไดรับสื่อไดเรียนรูและทําความเขาใจเนื้อหาสาระ
อยางเพียงพอ จึงจําเปนตองมีกิจกรรมเพ่ือสรางแรงจูงใจในการเรียนรู  โดยผานความสนุก การ
ไดรับ feedback เพ่ือประเมินตนเอง  รวมท้ังการมีโอกาสไดรับรางวัล 

๒. วัตถุประสงค 

๒.๑ เพ่ือใหแนใจวาสื่อท่ีเผยแพรนั้น สามารถไปถึงกลุมเปาหมาย และกลุมเปาหมายมีการรับรู
และเรียนรูผานสื่อนั้น 

๒.๒ เพ่ือสรางแรงจูงใจใหกลุมเปาหมายสนใจเรียนรู และทําความเขาใจคานิยมและวัฒนธรรม
องคกรอยางจริงจัง โดยไมรูสึกวาเปนภาระ 

๓. ขอบเขตการดําเนินงาน 

๓.๑ รูปแบบกิจกรรม  
๓.๑.๑ เปดโอกาสใหบุคลากรทุกคนท่ีไดรับเอกสารประชาสัมพันธคานิยมและวัฒนธรรม

องคกร รวมตอบคําถามชิงรางวัล เพ่ือใหแนใจวาประชาสัมพันธไดท่ัวถึง  และ 
๓.๑.๒ กิจกรรม ถาม- ตอบ และ e-learning ผานโปรแกรมอิเล็กทรอนิกส ท่ีสามารถ

สะสมคะแนนและแขงขัน 

๓.๒ กลุมเปาหมาย บุคลากรท้ังกรม 

๔. แผนการดําเนินงาน 
 

กิจกรรม   / ข้ันตอน ระยะเวลาดําเนนิงาน 

การจัดชิงโชคผูสงคําตอบเก่ียวกับคานิยมและ
วัฒนธรรม กรมชลประทาน ในเวลาท่ีกําหนด 

มกราคม – มีนาคม  
พ.ศ. ๒๕๕๙ 

กิจกรรม quiz และ e-learning ท่ีมีเฉลย และมีการ
สะสมคะแนน ผานระบบโปรแกรมสําเร็จรูป  เพ่ือจูงใจ
ใหกลุมเปาหมายศึกษาขอมูลจากสื่อท่ีแจกจาย รวมท้ัง
จากคลิปวีดิทัศน และเอกสารขอมูลท่ีประชาสัมพันธ
เพ่ิมเติม และทดสอบความรูความเขาใจของตนเพ่ือ
สะสมคะแนน 

กุมภาพันธ – เมษายน 
พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 
แผนปลูกฝงคานิยมและวัฒนธรรมกรมชลประทาน ๘๙ 



 

๕. เปาหมาย 

๕.๑ กลุมเปาหมายไดอานแผนพับและสงชิ้นสวนชิงรางวัลภายในกําหนดไมนอยกวา ๑๐,๐๐๐ 
ราย 

๕.๒ มีผูทํากิจกรรมถาม – ตอบ เพ่ือทดสอบความรูความเขาใจและไดรับคําเฉลยรวมท้ัง 
feedback คะแนน ไมนอยกวา ๑,๐๐๐ คน 

๖. หนวยงานดําเนินการ 

สบค. (การดําเนินงานท้ังหมดจางเหมาดําเนินการ โดยเปนสวนหนึ่งในโครงการปลูกฝงคานิยม
และวัฒนธรรมกรมชลประทาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘) 

๗. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

บุคลากรในกรม สนใจศึกษาเรียนรูและทําความเขาใจเก่ียวกับวัฒนธรรมองคกร และมีความรับรู
ถูกตองตรงกันภายในระยะเวลาอันสั้น 

 

 
  

 
แผนปลูกฝงคานิยมและวัฒนธรรมกรมชลประทาน ๙๐ 



 

๒.๓ การฝกอบรมบุคลากร 

๑. หลักการและเหตุผล 

การฝกอบรมอยางเปนทางการเปนเครื่องมือท่ีสําคัญในการปลูกฝงคานิยมและวัฒนธรรม เพ่ือให
กลุมเปาหมายไดทําความเขาใจเก่ียวกับคานิยม วัฒนธรรมองคกร การบริหารการเปลี่ยนแปลง 
ตลอดจนเนื้อหาสาระท่ีถูกตองของคานิยมและวัฒนธรรมกรมชลประทานในแตละดาน ผูผานการ
ฝกอบรมจะไดรับทราบเนื้อหาท่ีจําเปน ถูกตอง และมีมาตรฐานเดียวกัน ใชอางอิงได ทําใหผูผาน
การฝกอบรมมีความรูความเขาใจ และความม่ันใจในการปฏิบัติตนเปนแบบอยางและถายทอด
ความรูท่ีไดรับทราบมานี้ 

๒. วัตถุประสงค 

๒.๑ เพ่ือจัดทําหลักสูตรและสื่อการฝกอบรมเก่ียวกับคานิยมและวัฒนธรรม กรมชลประทาน 

๒.๒ เพ่ือฝกอบรมขาราชการกลุมเปาหมายใหมีความเขาใจท่ีถูกตองและเปนมาตรฐานเดียวกัน
เก่ียวกับคานิยมและวัฒนธรรม กรมชลประทาน เพ่ือนําไปปฏิบัติและเผยแพรไดอยางม่ันใจ 

๓. ขอบเขตการดําเนินงาน 

๓.๑ รูปแบบกิจกรรม จัดทําหลักสูตร ดําเนินการฝกอบรม และประเมินผลการฝกอบรมเก่ียวกับ
คานิยมและวัฒนธรรม กรมชลประทาน 

๓.๒ กลุมเปาหมาย  

๓.๒.๑ ผูอํานวยการสํานัก/กอง (SCO – Senior Culture Officer) และทีมงานจัดการ
คานิยมและวัฒนธรรม (CO team) 

๓.๒.๒ ขาราชการแรกเขา 

๓.๒.๓ ขาราชการท่ีเขารับการฝกอบรมในหลักสูตรภาคบังคับของกรม 
  

 
แผนปลูกฝงคานิยมและวัฒนธรรมกรมชลประทาน ๙๑ 



 

๔. แผนการดําเนินงาน 

 

กิจกรรม   / ข้ันตอน ระยะเวลาดําเนนิงาน 

จัดทําหลักสูตรและแผนการฝกอบรมดานคานิยมและ
วัฒนธรรม กรมชลประทานจํานวน ๑ หลักสูตร ดังนี้ 
หลักสูตรสําหรับขาราชการท่ัวไป ประกอบดวยเนื้อหา
ดังนี้ 
- กรอบความคิด/ ทฤษฎีเก่ียวกับวัฒนธรรมองคกร 
- เหตุผลความจําเปนของการกําหนดคานิยมและ
วัฒนธรรม กรมชลประทาน 
- เนื้อหาและความหมายของคานิยมและวัฒนธรรม
กรมชลประทานในรายละเอียด 
- ตัวอยางพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงคานิยมและ
วัฒนธรรมท่ีพึงประสงค 
หลักสูตรสําหรับผูอํานวยการสํานัก/กอง (SCO – 
Senior Culture Officer)/ทีมงานจัดการคานิยมและ
วัฒนธรรม (CO team) นอกจากการเรียนรูตามเนื้อหา
หลักสูตรสําหรับขาราชการท่ัวไปแลว ใหเรียนเพ่ิมเติม
เก่ียวกับเนื้อหาตางๆ ดังนี้ 
- การบริหารการเปลี่ยนแปลงคานิยมและพฤติกรรม 
- การประชาสัมพันธ 
- การประเมินผลโครงการประชาสัมพันธ 

มิถุนายน – สิงหาคม   
พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ฝกอบรมผูอํานวยการสํานัก/กอง (SCO – Senior 
Culture Officer) และเจาหนาท่ี CO ท่ีสมัครเขารวม
หลักสูตรในแตละรุน 

ตั้งแตเดือนสิงหาคม พ.ศ. 
๒๕๕๙ เปนตนไป 
ทุกไตรมาสท่ี ๒ 

สอดแทรกการฝกอบรมดานคานิยมและวัฒนธรรม 
กรมชลประทาน ในหลักสูตรฝกอบรมประจําป 

ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
เปนตนไป 

 
  

 
แผนปลูกฝงคานิยมและวัฒนธรรมกรมชลประทาน ๙๒ 



 

๕.  เปาหมาย 

๕.๑ มีหลักสูตรการฝกอบรมพรอมเอกสารประกอบจํานวน ๒ หลักสูตร สําหรับผูอํานวยการ
สํานัก/กอง (SCO – Senior Culture Officer)/เจาหนาท่ี CO และสําหรับขาราชการ
ท่ัวไป 

๕.๒ บูรณาการหลักสูตรคานิยมและวัฒนธรรมเขากับแผนยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากร         
กรมชลประทาน 

๕.๓ แตละสํานักมีบุคลากรไดรับการฝกอบรมไมต่ํากวาปละ ๒๐ คน 

๖. หนวยงานดําเนินการ 

สบค.  

๗.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

บุคลากรในกลุมเปาหมาย มีความรูความเขาใจเก่ียวกับคานิยมและวัฒนธรรม กรมชลประทาน
อยางถูกตองเปนมาตรฐานเดียวกัน และสามารถนําไปปฏิบัติและเผยแพรตอไดดวยความม่ันใจ 

 
แผนปลูกฝงคานิยมและวัฒนธรรมกรมชลประทาน ๙๓ 



 
 

๓.  แผนงานการสงเสริมการปฏิบัติตนตามคานิยมและวัฒนธรรมองคกร 

วัตถุประสงค 

การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจะเกิดข้ึนได จําเปนตองอาศัยกลไกผลักดันและเอ้ืออํานวย
ใหเกิดการปรับตัวอยางราบรื่นและเต็มใจ  จึงตองมีแผนงานเพ่ือทําใหบุคลากรในกรมท่ีเขาใจ
และยอมรับคานิยมและวัฒนธรรมองคกรแลวสามารถปรับปรุงพฤติกรรมของตนเองไดโดย
ปราศจากอุปสรรค อีกท้ังมีแรงจูงใจจากการแขงขัน การทํางานเปนทีม และการไดรับ 
feedback 

แนวทาง 

ในการสงเสริมการปฏิบัติตนตามคานิยมและวัฒนธรรมองคกรนี้ เปนการบริหารการ
เปลี่ยนแปลงซ่ึงยึดหลักท่ีสําคัญ ๔ ประการ คือ 

๑. exposure ไดรับรูรับทราบเก่ียวกับคานิยมและวัฒนธรรมองคกรผานสื่อ กิจกรรม และ
การเรียนรูจากเพ่ือนรวมงานบอยครั้ง อยางตอเนื่อง 

๒. running-mate  ตระหนักวาเพ่ือนรวมงานและทุกหนวยงานในกรม ตางรวมกัน
สงเสริมคานิยมและวัฒนธรรมเดียวกันนี้ 

๓. voluntary ใชแรงจูงใจจากภายนอกและการขับดันจากภายในใหเกิดความรูสึกอยากมี
สวนรวม เลือกปฏิบัติตนไดตามระดับท่ีเหมาะสมกับตนเองและสภาพแวดลอม 

๔. feedback&tracking  มีกลไกในการติดตามผล และชี้นําทิศทางท่ีถูกตอง โดยอาศัย
ตนแบบซ่ีงเปนตัวอยางท่ีดี 

เปาหมาย 

๑. หนวยงานสามารถจัดทําแผนงานและระบุกิจกรรมสงเสริมคานิยมและวัฒนธรรม
องคกร รวมท้ังสามารถรวบรวมตัวอยางความสําเร็จในเรื่องนี้ได 

๒. หนวยงานจดักิจกรรมสงเสริมคานิยมและวัฒนธรรมองคกรไมนอยกวาปละ ๑ กิจกรรม 

โดยอาจจัดภายในหนวยงาน หรือ จัดรวมกันระหวางหนวยงานภายในกรม  

๒ หนวยงานข้ึนไป 

๓. หนวยงานมีตัวอยางผลงานท่ีแสดงใหเห็นความสําเร็จของการปฏิบัติตนท่ีแสดงถึง
คานิยมแตละขอ และสามารถนําเสนอผลสําเร็จ ท่ีเปนรูปธรรม และถายทอด
ประสบการณเพ่ือใหเกิดการเรียนรู และเลียนแบบได 

๔. หนวยงานมีโปรแกรมประยุกตท่ีสามารถใชเปนสื่อกลางในการสงเสริมและประเมินผล
การปลูกฝงคานิยมและวัฒนธรรม และใชโปรแกรมนี้อยางตอเนื่องรวมท้ังสามารถใช
รายงานการประเมินผลรายปเพ่ือเปรียบเทียบความคืบหนาได 

 

  

 
แผนปลูกฝงคานิยมและวัฒนธรรมกรมชลประทาน ๙๔ 
 



 

๓. แผนงานการสงเสริมการปฏิบัติตนตามคานิยมและวัฒนธรรมองคกร 

กิจกรรม/โครงการ กลุมเปาหมาย ระยะเวลา
ดําเนินการ 

๓.๑ การปลูกฝงคานิยมและวัฒนธรรมองคกร และ
ประเมินผลดวยโปรแกรมประยุกต โดยมีกิจกรรม 
ดังนี้ 

o การสื่อสารและแนะนําเก่ียวกับโปรแกรม
ประยุกตและการใชงานในสวนกลางและ
สํานักงานชลประทานท่ัวไปประเทศ 

o การ “เลนเกม” ผานโปรแกรมประยุกต  
รอบท่ี ๑ 

o งานสังสรรคกลุมและบุคคลท่ีมีผลคะแนนดีใน
ดานตางๆ จากการเลนเกมรอบท่ี ๑ 

o การ “เลนเกม” ผานโปรแกรมประยุกต  
รอบท่ี ๒  

o งานสังสรรคกลุมและบุคคลท่ีมีผลคะแนน
สูงสุดจากการ “เลนเกม” ท้ังสองรอบ 

บุคลากรใน 
กรมชลประทาน 

มกราคม – 
มิถุนายน  
พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๓.๒  กิจกรรมสงเสริมคานิยมและวัฒนธรรมองคกรของ
หนวยงาน 

o การศึกษาขอมูลและประเมินสถานการณ 
o การกําหนดกิจกรรมในระดับหนวยงาน 
o การดําเนินกิจกรรมตามแผนงาน 
o การรวบรวมผลการดําเนินงานในระดับ

หนวยงาน 
o การประมวลผล วิเคราะหภาพรวมระดับกรม 

และเผยแพรผลการดําเนินงานประจําป 

หนวยงานระดับ
สํานัก/กอง 
และเจาหนาท่ี 
CO 

กําหนดเปน
แผนงานรายป 

  

 
แผนปลูกฝงคานิยมและวัฒนธรรมกรมชลประทาน ๙๕ 
 



 

แผนงานการสงเสริมการปฏิบัติตนตามคานิยมและวัฒนธรรมองคกร (ตอ) 

กิจกรรม/โครงการ กลุมเปาหมาย ระยะเวลา
ดําเนินการ 

๓.๓  การประกวดกิจกรรมระดับกรมและสํานัก 

o การแตงตั้งคณะกรรมการระดับกรม/ระดับ
สํานัก 

o กําหนดเกณฑการตัดสินระดับกรม และระดับ
สํานัก 

o หนวยงานสมัครและสงโครงการเขาแขงขันใน
ระดับสํานัก 

o กรรมการระดับสํานักตรวจสอบและคัดเลือก 
o กิจกรรมการประกาศรางวัลและนําเสนอ

ผลงานของผูไดรับรางวัลในระดบักรม 
o เผยแพรผลงานของผู ท่ี ดําเนินโครงการ/

กิจกรรมดานคานิยมและวัฒนธรรม และ
ประสบความสําเร็จ 

หนวยงาน
ระดับสํานัก/
กอง และ 
เจาหนาท่ี CO 

จัดกิจกรรมปละ ๑ 
ครั้งในชวงเวลาท่ี
เหมาะสม 

๓.๔  การศึกษาดูงานและถายทอดแนวทางการ
ดําเนินงานท่ีประสบความสําเร็จ  

o กรมชลประทานประกาศเกียรติ คุณและ
เผยแพรผลสําเร็จในการปลูกฝงคานิยมและ
วัฒนธรรมองคกร 

o กรมชลประทานประชาสัมพันธผานเครือขาย 
CO team 

o หนวยงานท่ีมีความพรอม กําหนดแผนงาน
และเริ่มกิจกรรม 

หนวยงาน
ระดับสํานัก/
กอง เจาหนาท่ี 
CO และ
บุคลากรใน
กรม
ชลประทาน 

ดําเนินการตอเนื่อง
ตลอดระยะเวลา
ของแผนปลูกฝงฯ 
ตามแผนงานของ
หนวยงาน 

  

 
แผนปลูกฝงคานิยมและวัฒนธรรมกรมชลประทาน ๙๖ 
 



 

รายละเอียดของกิจกรรม 

๓.๑ การปลูกฝงคานิยมและวัฒนธรรมองคกร และประเมินผลดวยโปรแกรมประยุกต 

๑. หลักการและเหตุผล 

การปลูกฝงคานิยมและวัฒนธรรมองคกรจําเปนตองมีวิธีการกระตุนใหกลุมเปาหมายไดรับรูและ
ปฏิบัติอยางสมํ่าเสมอดวยความเต็มใจ อีกท้ังยังตองมีการชี้แนะเพ่ือท่ีกลุมเปาหมายจะได
ทบทวนตัวเองและปรับปรุงการปฏิบัติตนไปในทิศทางท่ีพึงประสงค กรมชลประทานเปน
หนวยงานขนาดใหญ มีบุคลากรหลากหลายปฏิบัติงานอยูท่ัวประเทศ วิธีการท่ีจะทําใหบุคลากร
ท้ังกรมไดเรียนรูและปฏิบัติไปพรอมกันจึงตองอาศัยโปรแกรมประยุกต ซ่ึงสามารถเขาถึง
กลุมเปาหมายทุกคนไดโดยผานอินเตอรเน็ต หรือแอปพลิเคชั่นในสมารทโฟน รวมท้ังสามารถ
ออกแบบใหนาสนใจ สรางแรงขับดัน และดึงดูดใหกลุมเปาหมายฝกทดสอบความเขาใจหรือฝก
ปฏิบัติไดอยางตอเนื่องจนเกิดเปนอุปนิสัย 

๒. วัตถุประสงค 

๒.๑  เพ่ือเปนสื่อกลางในการประชาสัมพันธ ทดสอบความเขาใจ สงเสริมการปฏิบัติตนให
เปนไปตามคานิยมและวัฒนธรรมกรมชลประทาน รวมท้ังเผยแพรผลการดําเนินงานของ
ทุกหนวยงานในเรื่องท่ีเก่ียวของเพ่ือการเรียนรูรวมกัน 

๒.๒ เพ่ือใชการ feedback แบบ real time และการแขงขันแบบทีม เพ่ือกระตุนใหบุคลากร
ในกรมชลประทานมีความใสใจในการเรียนรูและปฏิบัติตนตามคานิยมและวัฒนธรรม
องคกรดวยความเต็มใจ และสนุกสนาน 

๒.๓ เพ่ือจัดใหมีกิจกรรมประกาศเกียรติคุณ และเชิญใหผูท่ีมีผลคะแนนดีจากกิจกรรมตาง ๆ 
ไดเปนตนแบบ นําเสนอประสบการณของตน เปนกําลังใจใหกับผูท่ีมีผลงานดีในดานท่ี
เก่ียวกับคานิยมและวัฒนธรรมองคกร  รวมท้ังเปนแบบอยางใหบุคคลอ่ืน ๆ ไดเรียนรูและ
นําไปปรบัใชเปนแนวปฏิบตั ิ

๓. ขอบเขตการดําเนินงาน 

๓.๑ รูปแบบกิจกรรม  จัดทําโปรแกรมสําเร็จรูป  ปอนขอมูลและประเมินผลผานโปรแกรม 
และจัดงานมอบรางวัล 

๓.๒ กลุมเปาหมาย   บุคลากรท้ังกรม 
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๔. แผนการดําเนินงาน 

กิจกรรม /ข้ันตอน ระยะเวลาดําเนนิงาน 

การสื่อสารและแนะนําเก่ียวกับโปรแกรมประยุกต
และการใชงาน โดยการบรรยายและสาธิตใหแก
บุคลากรในสวนกลางและสํานักชลประทานท่ัว
ประเทศ 

ชวงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ พ.ศ. 
๒๕๕๙ 

การ “เลนเกม” ผานโปรแกรมประยุกต รอบท่ี ๑  
โดยท่ีในเกม ประกอบดวยกิจกรรมถาม – ตอบ   
การทํากิจกรรมและรายงาน  และการแลกเปลี่ยน
ความเห็น  โดยทุกกิจกรรมมีคะแนน และผูเลนได
เห็นคะแนนของตนไดทันที 

๖ สัปดาห ในชวงเดือนกุมภาพันธ – 
มีนาคม  

พ.ศ. ๒๕๕๙ 

งานสังสรรคผูมีผลคะแนนดีจากการเลนเกมรอบ
ท่ี ๑ โดยเชิญกลุมและบุคคลท่ีมีผลคะแนนดีใน
ดานตาง ๆ มารวมสังสรรค รับฟงนโยบายจาก
ผู บ ริ ห า ร ร ะ ดั บ สู ง  นํ า เ ส น อ ผ ล ง า น แ ล ะ
ประสบการณท่ีทําใหไดคะแนนสูง รับของท่ีระลึก 
และเรียนรูวาจะรักษาคะแนนระดับสูงไดจนจบ
เกมอยางไร 

๒ วัน ในชวงเดือน มีนาคม – 
เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 

การ “เลนเกม” ผานโปรแกรมประยุกต รอบท่ี ๒ ๖ สัปดาห ในชวงเดือน เมษายน – 
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

งานสังสรรคและมอบรางวัลผูมีผลคะแนนสูงสุด
จากการ “เลนเกม” ท้ังสองรอบ โดยเชิญกลุม
และบุคคลท่ีมีผลคะแนนดีท่ีสุดในดานตาง ๆ 
มารวมสังสรรค นําเสนอประสบการณของตน 
และรับรางวัลจากผูบริหารระดับสูง 

๒ วัน ในชวงเดือน พฤษภาคม – 
มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

๕. เปาหมาย 
๕.๑ มีผูรวมกิจกรรมไมนอยกวา ๑๐,๐๐๐ คน  
๕.๒ ผลการสํารวจทัศนคติและพฤติกรรมผูรวมกิจกรรมเปนไปในทิศทางท่ีสอดคลองกับ

คานิยมและวัฒนธรรมกรมชลประทานเพ่ิมข้ึนไมนอยกวารอยละ ๒๐ เม่ือเทียบผลการ
สํารวจกอนและหลังการรวมกิจกรรม 

๖. หนวยงานดําเนินการ 

สบค. (การดําเนินงานในปแรกท้ังหมดจางเหมาดําเนินการ โดยเปนสวนหนึ่งในโครงการปลูกฝง
คานิยมและวัฒนธรรมองคกร พ.ศ. ๒๕๕๘) 

๗. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

บุคลากรทุกกลุมในกรมชลประทาน มีแรงจูงใจในการเรียนรู ทําความเขาใจคานิยมและ
วัฒนธรรมองคกร รวมท้ังปฏิบัติตนใหสอดคลองกับคานิยมและวัฒนธรรมของกรม และมีผลการ
ประเมินตลอดระยะเวลาท่ีดําเนินกิจกรรม  
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๓.๒ กิจกรรมสงเสริมคานิยมและวัฒนธรรมองคกรของหนวยงาน 

๑. หลักการและเหตุผล 

คานิยมและวัฒนธรรมองคกรเปนความคิดความเชื่อและแนวปฏิบัติท่ีคนสวนใหญในองคกร
ยึดถือรวมกัน การปลูกฝงคานิยมและวัฒนธรรมกรมชลประทานใหแพรหลายและเปนท่ียอมรับ
อยางรวดเร็วจําเปนตองอาศัยผูนําการเปลี่ยนแปลงในทุกระดับท่ีจะชวยกันสงเสริมและ
แสดงออกถึงคานิยมและวัฒนธรรมเพ่ือใหเปนแบบอยาง และเกิดการมีสวนรวมเพ่ือใหเกิดผล
สําเร็จพรอมกันท้ังองคกร กรมชลประทานมอบหมายใหมี Chief Culture Officer, Senior 
Culture Officer และ Culture Officers เพ่ือเปนกลไกสําคัญในการคิดคนแผนงานและจัด
กิจกรรมในระดับหนวยงาน เพ่ือผลักดันใหเกิดกิจกรรมท่ีสงเสริมคานิยมและวัฒนธรรม 
กรมชลประทานใหแพรหลายและพรอมเพรียง  

๒. วัตถุประสงค 

๒.๑  เพ่ือใหมีแผนงานและกิจกรรมท่ีสงเสริมและแสดงออกถึงคานิยมและวัฒนธรรม              
กรมชลประทานในระดับหนวยงาน 

๒.๒ เพ่ือใหมีกิจกรรมสงเสริมคานิยมและวัฒนธรรมองคกรในระดับกรม ระดับหนวยงาน 
รวมท้ังระดับระหวางหนวยงานในโอกาสท่ีสําคัญตางๆ 

๒.๓ เพ่ือใหบุคลากรในกรมฯ ไดมีสวนรวมและรูสึกเปนเจาของคานิยมและวัฒนธรรม            
กรมชลประทาน 

๓. ขอบเขตการดําเนินงาน 

๓.๑ รูปแบบกิจกรรม 
๓.๑.๑ การศึกษาขอมูลและประเมินสภาพแวดลอม  ในปแรก (พ.ศ. ๒๕๕๙) บริษัทท่ี

ปรึกษาดําเนินการสํารวจและประเมินขอมูลตั้งตนดานคานิยมและวัฒนธรรม
องคกร ในขณะท่ีเครือขายผูอํานวยการสํานัก/กอง (SCO – Senior Culture 
Officer)/ทีมงานจัดการคานิยมและวัฒนธรรม (CO team) ศึกษาขอมูล เขารับ
การฝกอบรม ประเมินตนเอง และ ทําแบบประเมินสภาพแวดลอม (ในปตอไป 
ผูอํานวยการสํานัก/กอง (SCO – Senior Culture Officer)/ ทีมงานจัดการ
คานิยมและวัฒนธรรม (CO team) เลือกใชเครื่องมือการประเมินตามความ
เหมาะสม) การกรอกขอมูลในแบบประเมินสภาพแวดลอม ผูอํานวยการสํานัก/
กอง (SCO – Senior Culture Officer) อาจดําเนินการดวยตนเอง/ ดําเนินการ
ในรูปคณะทํางาน/ หรือกระจายความรับผิดชอบให ทีมงานจัดการคานิยมและ
วัฒนธรรม (CO team) หลายคนรวมยกราง กอนนํามาพิจารณาตัดสินใจก็ได 

๓.๑.๒ การกําหนดแผนกิจกรรมในระดับหนวยงาน กําหนดกิจกรรมในระดับสํานักปละ 
๓ กิจกรรม ใหสอดคลองกับจุดแข็ง – จุดออน ลักษณะภารกิจ ตามผลการ
ประเมินสภาพแวดลอม และระดับเปาหมายของสํานัก  โดยอาจเลือกกิจกรรม
ตามขอเสนอแนะหรือคิดคนเพ่ิมเติมก็ได 
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๓.๑.๓ การดําเนินงานตามแผนกิจกรรม  ทีมงานจัดการคานิยมและวัฒนธรรม (CO 
Team)  ประสานงานเพ่ือดําเนินกิจกรรมตามแผน โดยทีมงานจัดการคานิยม
และวัฒนธรรม (CO team) ในหนวยงานระดับกองท่ีมีความพรอมอาจเลือก
ดําเนินงานในระดับกอง หรือทีมงานจัดการคานิยมและวัฒนธรรม (CO team) 
จากหลายกอง/กลุม รวมมือกันดําเนินกิจกรรม การดําเนินกิจกรรมภายใต
แผนงานคานิยมและวัฒนธรรม อาจบูรณาการเขากับกิจกรรมอ่ืนท่ีเปนภารกิจ
กรมก็ได  จํานวนกิจกรรม  ขนาดและความยากของกิจกรรม ข้ึนอยูกับศักยภาพ
ของเจาหนาท่ี CO และเครือขายทีมจัดการคานิยมและวัฒนธรรม (CO Team) 
ระดับสํานัก/กอง  

๓.๑.๔ การประมวลผล รายงานและเผยแพร  เปาหมายของการประมวลผลคือการสรุป
ขอสนเทศเก่ียวกับกิจกรรม และผลการประเมินผลลัพธ เพ่ือระบุน้ําหนักและ
ผลกระทบของกิจกรรมตอผลลัพธความเปลี่ยนแปลงเชิงกรอบความคิดและ
พฤติกรรม และนําผลการวิเคราะหนั้นมาใชเพ่ือวางแผนกิจกรรมในปตอไป  

แบบประเมิน แบบประมวลผล และขอเสนอแนะกิจกรรมการดําเนินงานตาม
เอกสารแนบในภาคผนวก 

๓.๒ กลุมเปาหมาย  หนวยงานทุกระดับในกรม  

๔. แผนการดําเนินงาน 

 

กิจกรรม /ข้ันตอน ระยะเวลาดําเนนิงาน 

ศึกษาขอมูลและประเมินสถานการณ มิถุนายน – กรกฎาคม ของทุกป 

กําหนดกิจกรรมในระดับหนวยงาน สิงหาคม – กันยายน ของทุกป 

ดําเนินกิจกรรมตามแผนงาน ตุลาคม – พฤศจกิายน ของทุกป 

รวบรวมผลการดําเนินงานในระดับหนวยงาน ตุลาคม – พฤศจกิายน ของทุกป 

ประมวลผล วิเคราะหภาพรวมระดับกรม และ
เผยแพรผลการดําเนินประจําป 

ธันวาคม – มกราคม ของทุกป 

๕. เปาหมาย 
๕.๑ ทุกสํานัก/กอง มีการประเมินสภาพแวดลอม เพ่ือใชกําหนดแผนกิจกรรมในแตละป 
๕.๒ ทุกสํานัก/กอง กําหนดเปาประสงค จํานวนและลักษณะกิจกรรมท่ีเหมาะสม และ

ดําเนินการไดตามแผนงานทุกป 
๕.๓ ทุกสํานัก/กอง ดําเนินกิจกรรมท่ีแสดงออกถึงคานิยม work smart, accountability, 

teamwork & networking, expertise และ responsiveness ไดครบถวนตาม
แผนงาน  
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๕.๔ ทุกสํานัก/กองมีขอมูลการดําเนินกิจกรรม และประเมินผลดานคานิมและวัฒนธรรม
องคกร 

๕.๕ กรมมีขอมูลท่ีบงชี้ระดับความสําเร็จในการปลูกฝงคานิยมและวัฒนธรรมกรมชลประทาน 

๖. หนวยงานดําเนินการ 

ผูอํานวยการสํานัก/กอง (SCO – Senior Culture Officer)/ ทีมงานจัดการคานิยมและ
วัฒนธรรม (CO team) 

๗. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

๗.๑  หนวยงานมีความตื่นตัวท่ีจะสงเสริมและตอกย้ําคานิยมและวัฒนธรรมกรมชลประทาน 
ในแงมุมท่ีเหมาะสมกับสภาพแวดลอมในการทํางานของตน 

๗.๒  หนวยงานมีความเขาใจถึงความสัมพันธระหวางการดําเนินกิจกรรมกับผลลัพธ 
ความเปลี่ยนแปลงทางกรอบความคิดและพฤติกรรม 
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๓.๓ การประกวดกิจกรรมระดับกรมและสํานัก 

๑. หลักการและเหตุผล 

การมีสวนรวมปลูกฝงและสงเสริมคานิยมและวัฒนธรรมกรมชลประทานในทุกระดับเปน 

แรงขับดันท่ีสําคัญแตไมเพียงพอท่ีจะทําใหเกิดคานิยมและวัฒนธรรมท่ีเขมแข็งและเปนหนึ่งเดียว 

เนื่องจากยังจําเปนตองมีการกํากับทิศทาง และการประเมินผลสําเร็จ ในรูปแบบท่ีสงผลกระทบ

ท้ังองคกรในทุกระดับ และเสริมสรางความเขาใจตลอดจนความคาดหวังขององคกร การประกวด

กิจกรรมระดับหนวยงานจะเปนเครื่องมือของกรม ในการตรวจวัดระดับความเขาใจ  

ความกระตือรือรน และระดับการมีสวนรวมของบุคลากร รวมท้ังสงสัญญาณถึงแบบแผน 

ท่ีถูกตองในการสงเสริมคานิยมและวัฒนธรรมองคกร โดยบุคลากรสามารถรับรูไดอยาง 

พรอมเพรียงในวงกวางและเรียนรูดวยความเต็มใจ 

๒. วัตถุประสงค 

๒.๑ เพ่ือเปนแรงจูงใจใหหนวยงานริเริ่มกิจกรรมเพ่ือสงเสริมคานิยมและวัฒนธรรมองคกร 

๒.๒ เพ่ือสงเสริมใหบุคลากรเรียนรูเก่ียวกับคานิยมและวัฒนธรรมองคกรโดยศึกษาจาก 
แนวทางการดําเนินงานของหนวยงานอ่ืน ๆ คูขนานไปกับการดําเนินงานภายในหนวยงาน
ของตนเอง 

๒.๓ เพ่ือใหเกิดการคนหาตนแบบ และถายทอดความรูและประสบการณของตัวอยางท่ีดี  
ใหเกิดการเลียนแบบทําซํ้า 

๒.๔ เพ่ือเปนกําลังใจใหแกผู ท่ีตั้งใจเรียนรูและดําเนินกิจกรรมเพ่ือสงเสริมคานิยมและ
วัฒนธรรมองคกร 

๒.๕ เพ่ือประเมินผลในภาพรวม ใหกรม ไดทราบวา บุคลากรในองคกรมีความเขาใจและ 
ความสนใจในคานิยมและวัฒนธรรมองคกรเพียงไร เพ่ือเปนแนวทางในการปรับปรุง 
การดําเนินงานเพ่ือปลูกฝงคานิยมและวัฒนธรรมองคกร 

๓. ขอบเขตการดําเนินงาน 

๓.๑ รูปแบบกิจกรรม  การประกวดโครงการ/กิจกรรมระดับสํานัก และระดับกรม 

๓.๒ กลุมเปาหมาย   หนวยงานทุกระดับในกรม 

 

 

 

 

 

 
แผนปลูกฝงคานิยมและวัฒนธรรมกรมชลประทาน ๑๐๒ 
 



 

 

๔. แผนการดําเนินงาน 

 

กิจกรรม /ข้ันตอน ระยะเวลาดําเนนิงาน 

แตงตั้งคณะกรรมการระดับกรม/ ระดับสํานัก กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

กําหนดเกณฑการตัดสินระดับกรม และระดับสํานัก มีนาคม – เมษายน  
พ .ศ.  ๒๕๖๑ 

ใหหนวยงานสมัครและสงโครงการ/กิจกรรมท่ีได
ดําเนินงานจนเกิดผลแลวในรอบปท่ีผานมา เสนอเขา
แขงขันในระดับสํานัก 

พฤษภาคม – มิถุนายน 
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

กรรมการระดับสํานักตรวจสอบ และคัดเลือก กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

กิจกรรมการประกาศรางวัล และนําเสนอผลงานของผู
ไดรับรางวัลในระดบัสํานัก 

สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

สํานักสงผลงานประกวดในระดับกรม กันยายน – พฤศจิกายน 
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

กรรมการระดับกรมตรวจสอบและคัดเลือก ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

กิจกรรมการประกาศรางวัล และนําเสนอผลงานของผู
ไดรับรางวัลในระดับสํานัก 

ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เผยแพรผลงานของผูท่ีดําเนินโครงการ/กิจกรรมดาน
คานิยมและวัฒนธรรม และประสบความสําเร็จ  
จนไดรับการคัดเลือก ทางสื่อตาง ๆ ของกรม 

ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ – 
กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

๕. หนวยงานดําเนินการ 

คณะกรรมการ 

๖. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

บุคลากรทุกกลุมในกรมชลประทานมีความตื่นตัวในการสงเสริมคานิยมและวัฒนธรรม             
กรมชลประทาน และไดเรียนรูจากตนแบบท่ีดําเนินงานไดดวยความเขาใจท่ีถูกตองจนประสบ
ผลสําเร็จ 

  

 
แผนปลูกฝงคานิยมและวัฒนธรรมกรมชลประทาน ๑๐๓ 
 



 

๓.๔ การศึกษาดูงานหรือถายทอดแนวทางการดําเนินงานท่ีประสบความสําเร็จ 
 

๑. หลักการและเหตุผล 

การไดเห็นและไดรับรูถึงแนวคิดและแนวปฏิบัติในเรื่องคานิยมและวัฒนธรรมองคกรอยาง
ตอเนื่อง เปนเครื่องมืออันจําเปนในการปลูกฝงคานิยมและวัฒนธรรมกรมชลประทานใหเปน
แนวคิดและแนวปฏิบัติท่ีหลอหลอมบุคลากรของกรม ใหเปนไปในทิศทางเดียวกันจนเกิดเปน
เอกลักษณรวมของกรมบุคลากรในทุกหนวยงานของกรมชลประทานจะเรียนรูไดอยางลึกซ้ึงและ
มีความม่ันใจท่ีจะนําไปปฏิบัติ หากมีโอกาสไดเปนตัวอยางและเปนวิทยากรถายทอดใหแกผูฟง
กลุมอ่ืน รวมท้ังหากมีโอกาสไดเห็นวาในหนวยงานอ่ืน ๆ ของกรม ก็มีความกระตือรือรนและ
จริงจังท่ีจะปลูกฝงและสงเสริมคานิยมและวัฒนธรรมเดียวกัน 

๒. วัตถุประสงค 
๒.๑ เพ่ือสงเสริมใหหนวยงานท่ีมีความพรอม ไดเปนตนแบบในการสรางเสริมคานิยมและ

วัฒนธรรมองคกร และนําไปปฏิบัติใหเกิดผล 

๒.๒ เพ่ือสงเสริมการเรียนรูระหวางหนวยงานใหเกิดความเขาใจคานิยมและวัฒนธรรมองคกร
อยางถูกตองไปในทิศทางเดียวกัน 

๓. ขอบเขตการดําเนินงาน 
๓.๑ รูปแบบกิจกรรม  การเรียนรูดานคานิยมและวัฒนธรรมองคกรจากหนวยงานอ่ืนในกรม       

ในรูปแบบและวิธีการท่ีหนวยงานริเริ่มตามความเหมาะสม เชน การจัดกิจกรรมรวมกัน 
การจัดงานประกาศเกียรติ  การเชิญบุคคลตนแบบจากหนวยงานอ่ืนมาแบงปน
ประสบการณ หรือการแลกเปลี่ยนการศึกษาดูงาน 

๓.๒ กลุมเปาหมาย   หนวยงานท่ีมีความพรอมหรือมีความสนใจ 

๔. แผนการดําเนินงาน 

 

กิจกรรม /ข้ันตอน ระยะเวลา
ดําเนนิงาน 

กรมชลประทานประกาศเกียรติคุณและเผยแพรผลสําเร็จของบุคคล
และหนวยงานตาง ๆ ภายในกรม ท่ีประสบผลสําเร็จในการปลูกฝง
คานิยมและวัฒนธรรมองคกร รวมท้ังตัวอยางแนวปฏิบัติท่ีสะทอน
คานิยมและวัฒนธรรมกรมชลประทาน ทางชองทางตาง ๆ ของกรม  
โดยประมวลรายชื่อบุคคลและหนวยงานจากผลการประกวดท่ีผาน
มา หรือจากการประมวลขอมูลผานกิจกรรมตาง ๆ  

พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  

 
แผนปลูกฝงคานิยมและวัฒนธรรมกรมชลประทาน ๑๐๔ 
 



 

กิจกรรม /ข้ันตอน ระยะเวลา
ดําเนนิงาน 

ประชาสัมพันธผานทีมงานจัดการคานิยมและวัฒนธรรม (CO team) 
ระดับสํานัก/กอง ใหทราบวา กรมสนับสนุนใหหนวยงานทุกระดับท่ีมี
ความพรอม เผยแพรการดําเนินงานเพ่ือสงเสริมคานิยมและ
วัฒนธรรมกรมชลประทาน รวมท้ังผลสําเร็จของการดําเนินงานจน
เกิดการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม ผานสื่ออิเล็กทรอนิกสภายในกรม 
รวมท้ังสงเสริมใหหนวยงานท่ีมีความสนใจ ไดริเริ่มการศึกษาเรียนรู
จากประสบการณและผลสําเร็จในการปฏิบัติตนตามคานิยมและ
วัฒนธรรมกรมชลประทานของหนวยงานอ่ืนในกรม โดยผานการ
บรรยาย ดูงาน กิจกรรมรวม หรือการแลกเปลี่ยนความรูผานสื่อ
อิเล็กทรอนิกสหรือ social media 

พ.ศ. ๒๕๖๒ 

หนวยงานท่ีมีความพรอม กําหนดแผนงานและริเริ่มกิจกรรม รวมท้ัง
บันทึกภาพกิจกรรมการเรียนรู เพ่ือเผยแพร พรอมสรุปผลการเรียนรู 

มกราคม พ.ศ. 
๒๕๖๒ – กันยายน  

พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

๕. เปาหมาย 

๕.๑  หนวยงานระดับต่ํากวาสํานักไมนอยกวารอยละ ๕๐ มีบุคคลตนแบบดานคานิยมและ
วัฒนธรรมกรมชลประทาน 

๕.๒  มีกิจกรรมการเรียนรูขามกลุม/กอง หรือขามสํานัก ไมนอยกวา ๒๐๐ ครั้ง 

๕.๓  มีรายงานสรุปผลการเรียนรูท่ีจัดทําดวยความเขาใจและมีคุณภาพ ไมนอยกวา ๒๐๐ ชิ้น 

๖. หนวยงานดําเนินการ 

สบค. และทีมงานจัดการคานิยมและวัฒนธรรม (CO team) ระดับสํานัก/กอง 

๗. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูและเห็นตัวอยางความสําเร็จท่ีเปนรูปธรรม รวมท้ังมีการรวบรวม
ตัวอยางความสําเร็จไวเปนแหลงอางอิงและใชประโยชนในการปลูกฝงคานิยมและวัฒนธรรม
กรมชลประทานท่ีหนวยงานระดับสํานัก/กองสามารถดําเนินการไดเอง 

 
------------------------------------------------------ 

 
แผนปลูกฝงคานิยมและวัฒนธรรมกรมชลประทาน ๑๐๕ 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

  

 



 

เอกสารเพ่ือคณะกรรมการกํากับดูแลงานท่ีปรึกษาทางวิชาการฯ พิจารณาใชประโยชนในการปลูกฝง
คานิยมและวัฒนธรรมของกรมชลประทาน 

 

๑. การบริหารการเปลี่ยนแปลงคานิยมและวัฒนธรรมองคกร รวบรวมแนวคิด แนวทาง 

การดําเนินงานเพ่ือบริหารการเปลี่ยนแปลง 

๒. แบบประเมินตนเองดานคานิยม สําหรับผูนําการเปลี่ยนแปลงคานิยมและวัฒนธรรม          

กรมชลประทาน  เปนแบบประเมินเพ่ือใหผูนําการเปลี่ยนแปลงใชประเมินตนเองทุก ๓ เดือน 

หรืออาจประยุกตใชในการประเมินแบบ ๑๘๐/๓๖๐๐ รวมท้ังเปนแบบประเมินเพ่ือจัดทําขอมูล   

ตั้งตนวามีการปฏิบัติตนใหสอดคลองกับคานิยมกรมชลประทานมากเพียงไร 

๓. checklist แบบประเมินตนเองสําหรับทุกคนในองคกร และแบบประเมินสําหรับผูนํา (ประเมิน

ตนเองตามความสมัครใจ) เพ่ือเตือนตนเองใหปฏิบัติตนตามข้ันตอน ๓ ข้ัน จนเปนปกติวิสัย  

ควรเปนการประเมินตนเองโดยไมลงชื่อและใหหนวยงานรวบรวมมาจัดทําเปนฐานขอมูล

เปรียบเทียบอยางสมํ่าเสมอ 

๔. แบบประเมินสิ่งแวดลอม ประกอบการจัดทําแผนสงเสริมคานิยมและวัฒนธรรมกรมชลประทาน

ระดับหนวยงาน  เปนเครื่องมือชวยใหหนวยงานวางแผนกิจกรรมเพ่ือปลูกฝงคานิยมและ

วัฒนธรรมกรมชลประทานในแตละป ใหสอดคลองกับเปาหมายและความพรอมของหนวยงาน 

โดยใหเริ่มตนจากการวิเคราะหขอมูลท่ีไดสํารวจมาแลว โดยแบบประเมินและ checklist หรือ

โดยวิธีการอ่ืน   

  

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ๑ 

การบริหารการเปล่ียนแปลงคานิยมและวัฒนธรรมองคกร 

  

 



 
 

การบริหารการเปลี่ยนแปลงคานิยมและวัฒนธรรมองคกร 

 

กรอบความคิดทฤษฎ ี

Kurt Lewin (๑๙๔๗) เปนนักคิดคนสําคัญคนแรกท่ีมองเห็นความสําคัญของการบริหารความ
เปลี่ยนแปลง โดยเขากลาววา ความเปลี่ยนแปลงทางสังคมเปน “กระบวนการ” ไมใช “สิ่งใดสิ่งหนึ่ง”  
เขาเห็นวา สังคมมีความเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาตามธรรมชาติเชนเดียวกับสายน้ําท่ีไมหยุดนิ่ง  แตการ
บริหารความเปลี่ยนแปลงนั้น เปรียบไดกับการบังคับทิศทางและความเร็วการไหลของน้ําใหเปนไปใน
แนวทางท่ีตองการ  การเปลี่ยนแปลงทางสังคม กระทําได ๒ วิธี คือ ๑. เพ่ิมแรงผลักดันไปในทิศทางท่ี
ตองการ หรือ ๒. ลดแรงตานในดานตรงขาม  เม่ือดําเนินการดังกลาวแลวก็จะทําใหสังคมเปลี่ยนจาก
สถานะเดิม ไปยังสถานะใหม 

กลาวโดยสรุป กระบวนการเปลี่ยนแปลงในทัศนะของ Lewin จึง มี ๓ ข้ันตอน คือ ระบุสถานะ
เดิม เปลี่ยนแปลง และดํารงอยูในสถานะใหม และการบริหารความเปลี่ยนแปลง ก็มี ๓ ข้ันตอน
เชนเดียวกัน คือ 

๑. unfreeze – หาพฤติกรรมท่ีไมเหมาะสมตอองคกร และยับยั้งพฤติกรรมนั้น 
๒. change – เปนข้ันตอนของการเปลี่ยนแปลง โดยในชวงแรกจะเริ่มอยางชา ๆ           

มีลักษณะของการเรียนรูทดลอง  สังเกต แกไข เพ่ือปรับความเปลี่ยนแปลงใหเหมาะกับ
องคกร จากนั้นก็จะเริ่มการเปลี่ยนแปลงอยางจริงจัง 

๓. refreeze – เม่ือมีการเปลี่ยนแปลงท่ีเหมาะสมลงตัวแลว องคกรจะพยายามรักษา 
ความเปลี่ยนแปลงนั้นใหคงท่ีในลักษณะก่ึงดุลยภาพใหม (quasi equilibrium) 

 
 

 ข้ันตอนของการ unfreeze หรือละลายน้ําแข็ง คือการกะเทาะเปลือกของความอบอุนสบายใจ
เม่ือไดอยูในสภาพท่ีคุนเคย ทําใหสมาชิกในกลุมเกิดภาวะ “ปนปวนทางอารมณ” (emotionally stir-
up) และไมรูสึกอบอุนสบายใจกับสภาวะเดิมอีกตอไปจึงจะพรอมรับการเปลี่ยนแปลง   

 ในข้ันตอนของการ changing นั้น หากเปรียบเทียบความเปลี่ยนแปลง ๒ วิธี คือการเพ่ิม
แรงผลักดัน หรือ การลดแรงตาน Lewin กลาววาวิธีลดแรงตานจะชวยใหการเปลี่ยนแปลงราบรื่น       
ลดแรงตึงเครียดไดมากกวาการผลักดัน  เพราะในสภาวะเดิมจะมีความเคยชินซ่ึงทําใหเกิดแรงตอตาน

สถานะเดิม                                                    สถานะใหม ่

๑ 



 

ความเปลี่ยนแปลงอยู  ดังนั้นจึงตองเขาไปลดทอนความเคยชินเพ่ือใหแรงตอตานความเปลี่ยนแปลงคอย ๆ 
ลดลง แตหากเปนการเพ่ิมแรงผลักดันแตเพียงดานเดียวก็จะกระทบกับแรงตาน และเกิดความตึงเครียด 

 การบริหารการเปลี่ยนแปลงท่ีไดผลมุงเนนท่ีการเปลี่ยนแปลงระดับกลุม มิใชระดับบุคคล 
เนื่องจากกลุมมีอิทธิพลตอการตอตานหรือการยอมรับ ความเคยชินสําคัญท่ีจะตองเปลี่ยนแปลงคือความ
เคยชินท่ีผูกติดกับคานิยมเดิม ๆ ในระดับกลุม   

 เม่ือเปลี่ยนแปลงไดตามตองการแลว ข้ันตอนท่ีสําคัญท่ีสุดคือการทําใหสภาวะนั้นคงท่ี ไมเปลี่ยน
กลับไปเปนอยางเดิม เปาหมายของการบริหารความเปลี่ยนแปลงคือทําใหความเปลี่ยนแปลงนั้นดํารงอยู
กลายเปนสภาวะใหมขององคกร 

 แมทฤษฎีของ Lewin จะถูกนํามาใชเพ่ือการบริหารการเปลี่ยนแปลงในองคกร แตเจตนาดั้งเดิม
ของ Lewin ท่ีศึกษาและประมวลสรุปเปนตัวแบบนี้ก็เพ่ือการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมในระดับประเทศ  
โดยเขามองไปท่ีประเทศเยอรมนีหลังสงครามโลกครั้งท่ีสอง แมเยอรมนีจะถูกบังคับใหเปลี่ยนแปลงทาง
โครงสรางและการบริหารตาง ๆ ภายหลังสงครามโลกครั้งท่ี ๑ แตเม่ือวัฒนธรรมเดิม ๆ ยังคงอยูการ
เปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนก็จะไมยั่งยืน ดังนั้น หากตองการเปลี่ยนแปลงเยอรมนีใหเขาสูสังคมประชาธิปไตย
สรางสรรค ก็จะตองเปลี่ยนท่ีคานิยมและวัฒนธรรมทางสังคมและจะตองใหความสําคัญกับการทําให
วัฒนธรรมใหมหยั่งรากลึกจนกลายเปนวัฒนธรรมปกติของสังคม 

 ตอมา Edgar Schein (๑๙๖๔) ซ่ึงเปนศิษยของ Lewin ไดพัฒนาทฤษฎีการบริหารการ
เปลี่ยนแปลงนี้ใหมีรายละเอียดเพ่ิมข้ึนและนําไปใชในการศึกษาวิจัยและใหคําปรึกษาในการปรับเปลี่ยน
วัฒนธรรมขององคกรตาง ๆ รวมท้ังไดปรับปรุงทฤษฎีอยางตอเนื่องมาจนถึงปจจุบัน 

ในข้ันตอนท่ี ๑: Unfreezing   เปาหมายหลักคือการสรางแรงจูงใจใหยอมรับการเปลี่ยนแปลง 
โดยมีกลไกท่ีสําคัญคือ 

• ลดการยืนยัน (confirmation) หรือทําใหมีการไมยืนยัน (disconfirmation) ใน 
ความเชื่อเดิม 

• สรางความกระวนกระวายหรือความรูสึกผิด (guilt & anxiety) 

• สราง “ความปลอดภัยทางใจ” (psychological safety) โดยกําจัดสิ่งคุกคามหรือลด
อุปสรรค 

พฤติกรรมการแสดงออกของแตละคนสัมพันธกับภาพตัวตน (self image) ของเขา ภาพตัวตนนี้
เกิดจากปจจัยมากมาย รวมท้ังการท่ีคนรอบขางปฏิบัติตอเขาเชนไร การ unfreeze คือทําใหผูคนเริ่ม
เห็นตนเองในบทบาทใหมโดยปรับเปลี่ยนสิ่งแวดลอม จน “ลดการยืนยัน” ในภาพเดิมของตน  เชน เดิม
นักเรียนอาจมองวาบทบาทของการเปนนักเรียนคือเขาหองเรียนมานั่งฟงและจดบันทึก แตหากครูผูสอน
คอยซักถามและกระตุนใหนักเรียนออกความเห็นตลอดเวลา  นักเรียนก็จะลดการยืนยันในภาพเดิมและ
เริ่มยอมรับวาบทบาทของการเปนนักเรียนคือตอบคําถามและแสดงความคิดเห็นในหองเรียน 

สวนการเกิดความไมยืนยันหมายถึงไมมีขอมูลยืนยันในสิ่งท่ีตนเองเคยคิด เชน นักศึกษาชายเชื่อ
วาตนเองดึงดูดเพศตรงขาม แตหากในสถานศึกษานั้นไมมีนักศึกษาหญิงเลยความเชื่อดังกลาวก็ไมมีขอมูล
ยืนยันจึงสั่นคลอนได 

๒ 



 

ภาพความเชื่อเดิมท่ีปราศจากขอมูลยืนยันหรือถูกทาทายโดยสภาพแวดลอมจนไมยืนยันบทบาท
ในภาพเดิมอีกตอไปแลวจะนําไปสูสถานการณท่ีเจาตัวรูสึกกระวนกระวายและจะตองเปลี่ยนแปลงซ่ึงอาจ
เปนเพราะรูสึกผิดอยูลึก ๆ ท่ีไมไดเปนคนท่ีคนรอบขางหรือบุคคลสําคัญอยากใหเปน หรือรูสึกถึงภาระ
ความรับผิดชอบท่ีจะตองแสดงบทบาทตามท่ีสังคมคาดหวัง หรือไมอาจพึงพอใจในบทบาทเดิมของตนได
ตอไปเนื่องจากไมไดรับการยืนยันโดยคนรอบขาง 

ทวาลําพังความกระวนกระวายก็ยังไมเพียงพอท่ีจะทําใหใครเปลี่ยนแปลง บุคคลจะลดแรงตาน
ความเปลี่ยนแปลงและกาวเดินไปสูสถานะใหมตอเม่ือเห็นภาพชัดเจนวาจะตองเปลี่ยนไปสูอะไร และ
หนทางของการเปลี่ยนแปลงนั้นไมไดมีอุปสรรคท่ียากเย็น รวมท้ังวางใจวาเม่ือเปลี่ยนแลวตนสามารถไป
ถึงฝงเปาหมายไดจริง  ผูบริหารการเปลี่ยนแปลงจะตองสรางบรรยากาศท่ีขจัดความหวาดหวั่นและสราง
ความม่ันใจท่ีจะเปลี่ยนแปลง โดยการทําใหความเปลี่ยนแปลงนั้นชัดเจน สัมผัสได และหมูคณะเห็นดี 
เห็นงามดวย 

ในข้ันตอนท่ี ๒: Changing  เปาหมายหลักคือการพัฒนาพฤติกรรมตอบสนองท่ีวางอยูบนขอมูล
ชุดใหม โดยมีกลไกท่ีสําคัญคือการมีกรอบความคิดความเชื่อใหม (cognitive redefinition) ซ่ึงทําได ๒ 
วิธี คือ 

• ใชขอมูลจากแหลงเดียว (identification) 

• ใชขอมูลจากหลายแหลง (scanning) 

การเปลี่ยนแปลงเกิดข้ึนเม่ือคนไดรับขอมูลใหม มองสถานการณดวยนิยามใหม เปลี่ยนกรอบ
ความคิด เชน เปลี่ยนกรอบความคิดท่ีวาบทบาทของนักเรียนคือการจดบันทึก เม่ือเขายอมรับบทบาท
ใหมนั้นโดยกลมกลืนเปนเนื้อเดียวกับความเชื่ออ่ืน ๆ เก่ียวกับตัวตน ก็จะเกิดพฤติกรรมท่ีเปนไปเองตาม
ธรรมชาติ หรือกลายเปนอุปนิสัยของตน  การปรับกรอบความคิดความเชื่อใหมจึงเปนข้ันตอนท่ีสําคัญ
มากในกระบวนการเปลี่ยนแปลง 

กรอบความคิดความเชื่อใหมนี้เปนผลจากการรับรูขอมูลใหม แหลงขอมูลท่ีแตกตางกันมีผลตอ
การเปลี่ยนแปลงและกระบวนการเปลี่ยนแปลง  วิธีแรก – ใชขอมูลจากแหลงเดียว กลุมเปาหมายของ
การเปลี่ยนแปลงจะหลีกเลี่ยงไมได เลือกไมได ตองยอมรับขอมูลนั้นเขามาเนื่องจากสถานภาพของผูเปน 
change agent  การรับรูแบบอยางของความเปลี่ยนแปลงเปนไปโดยต้ังรับ และนึกถึงบทบาทปจจัยเชิง
อํานาจของผูนําการเปลี่ยนแปลงมากกวาเนื้อแทของการเปลี่ยนแปลง  สวนวิธีท่ีสอง – ใชขอมูลจาก
หลายแหลง มีตนแบบจํานวนมาก มีทางเลือกหลากหลายในการเปลี่ยนแปลง กลุมเปาหมายสามารถมอง
หาตนแบบของการเปลี่ยนแปลงท่ีเหมาะสมและเขากับอุปนิสัยของตนได การเลียนแบบพฤติกรรมจะ
เกิดข้ึนโดยเปนธรรมชาติและเกิดอุปนิสัยใหมโดยงาย 

การใชวิ ธี แรกอาจทําให เ กิดการยอมรับ ท่ี ไมสมบูรณ  ไม ลึก ซ้ึ ง  และยากท่ีจะทําให 
ความเปลี่ยนแปลงนั้นคงทน เม่ือเทียบกับการใชวิธีท่ีสอง ซ่ึงเปนวิธีธรรมชาติและนําไปสูการบูรณาการ
เขากับอุปนิสัยและพฤติกรรมในระดับบุคคลไดอยางแนบเนียนและยั่งยืน 

แตสําหรับการบริหารการเปลี่ยนแปลงในองคกรเพ่ือไปสูเปาหมายซ่ึงไดกําหนดไวแลว การใช
ขอมูลจากแหลงเดียวและไมใหทางเลือกจะมีประสิทธิภาพดีกวา โดยจะตองมีเครื่องมือดําเนินการเพ่ือ
รักษาความเปลี่ยนแปลงนั้นใหเกิดผลยั่งยืนตามข้ันตอนท่ี ๓ 

๓ 



 

ในข้ันตอนท่ี ๓: Refreezing   เปาหมายหลักคือการสรางความม่ันคงและบูรณาการความ
เปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน โดยมีกลไกท่ีสําคัญคือ 

• บูรณาการพฤติกรรมตอบสนองใหเปนสวนหนึ่งของพฤติกรรมปกติของแตละคน 

• บูรณาการพฤติกรรมตอบสนองใหเปนความสัมพันธแบบปกติธรรมดาของสมาชิกใน
องคกรโดยผานการยืนยันใหม (reconfirmation) 

การเปลี่ยนแปลงท่ีไดผลท่ีสุดคือการเปลี่ยนแปลงโดยสงเสริมในทางบวกและใหกลุมเปาหมาย
เลือกแบบแผนของการเปลี่ยนแปลงดวยตนเอง  แตหากตองใชขอมูลจากแหลงเดียวและเปลี่ยนแปลงให
เกิดผลเร็ว ในข้ันตอนของการบูรณาการใหเปนสภาวะปกติในองคกรก็จะทําไดโดยกลไกการใหคุณใหโทษ 

Schein ไดระบุวิธีดําเนินการบริหารการเปลี่ยนแปลงเปน ๘ ข้ันตอน คือ 

Unfreezing  

๑. A compelling positive vision   สรางวิสัยทัศนทางบวกใหทรงพลังเราใจ 

๒. Formal training ฝกอบรมอยางเปนทางการ 

Changing  

๓. Involvement of learner ใหบุคคลเปาหมายมีสวนรวมในกระบวนการ 

๔. Informal training of relevant ‘family’ 
groups and teams   

การนําคนท่ีเก่ียวของ/อยูในวงเดียวกับกลุม 
เปาหมายไดเรียนรูไปดวยพรอมกัน 

๕. Practice fields, coaching, and feedback    ฝกทํา เปนพ่ีเลี้ยง แนะนํา 

๖. Positive role model   เปนตนแบบในทางบวก 

๗. Support groups in which learning 
problems can be aired and discussed   

ดูแลกลุมท่ีอาจมีปญหาในดานการเรียนรู 

Refreezing  

๘. A reward and discipline system and 
organizational structures that are 
consistent with the new way of thinking 
and working 

มีระบบรางวัล ระบบวินัย และโครงสรางองคกรท่ี
สอดคลองกับแนวความคิดใหมและแนวการทํางาน 
แบบใหม 

 

 จะเห็นไดวา ในข้ันตอนการเปลี่ยนแปลง ๘ ข้ันตอนนี้ เริ่มตนจากการ “คิด” และ “เขาใจ” 
กอนการลงมือทํา ท้ังนี้เพราะการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมเริ่มจากภายใน โดยการมีภาพในใจ การ
ตระหนักถึงความจําเปนท่ีจะตองเปลี่ยนแปลง และความเชื่อม่ันวาการเปลี่ยนแปลงนี้จะราบรื่น จึงตอง
อาศัยการนํา การประชาสัมพันธ และการฝกอบรมจนเกิดความตระหนักและความเขาใจกอน จึงจะเกิด
พฤติกรรมท่ีสอดคลองไปในทิศทางเดียวกัน  จากนั้น ในข้ันตอนของการเปลี่ยนแปลงนั้น เปาหมายของ
การเปลี่ยนแปลงอยูท่ีกลุม และอาศัยพลวัตรของกลุมผลักดันใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับบุคคล ซ่ึง 
change agent จะตองบริหารจัดการองคประกอบตางๆ ใหสงผลไปในทิศทางเดียวกัน  สําหรับกลไก
การใหคุณใหโทษนั้น เปนเง่ือนไขท่ีจําเปนสําหรับการปลูกฝงวัฒนธรรมใหมใหคงอยูแตจะกระทําได

๔ 



 

ตอเม่ือท้ังองคกรเขาใจและไดเปลี่ยนแปลงไปแลวในทิศทางเดียวกัน มิใชบังคับใชการใหคุณใหโทษกอนท่ี
จะเกิดความเขาใจท่ีตรงกัน และจะใชเปนเครื่องมือเพ่ือ Refreeze ไดเทานั้น ไมอาจใชเปนเครื่องมือของ
การ Changing ได เนื่องจากจะทําใหเกิดความกระวนกระวายใจในระหวางกระบวนการเปลี่ยนแปลง 

 Schein มิไดนําเสนอทฤษฎีนี้เพ่ือเผยแพรในเชิงวิชาการ แตเพ่ือนําไปพิสูจนทดลองในงานให
คําปรึกษาเพ่ือปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองคกรในองคกรขนาดใหญหลายแหง เขายังไดถายทอดองคความรู
เก่ียวกับเรื่องวัฒนธรรมองคกรไดอยางลึกซ้ึงจนเปนท่ียอมรับ กลาวไดวา ทุกวันนี้ เม่ือใดท่ีมีการ
กลาวขวัญถึงวัฒนธรรมองคกรก็จะตองกลาวถึง Edgar Schien และผลงานของเขา 

คานิยมและวัฒนธรรมท่ีมีอยูเดิมของกรมชลประทานกับคานิยมและวัฒนธรรมท่ีพึงประสงค 

ผลการสํารวจวฒันธรรมองคกรของกรมชลประทาน เม่ือป พ.ศ.  ๒๕๕๘  พบวาวัฒนธรรมหลัก
ท่ียึดถือปฏิบัติมากท่ีสุดตามลําดับ คือ 

๑. วัฒนธรรมกติกา (Procedure)  ซ่ึงใหความสําคัญกับการปฏิบัติตามหลักเกณฑ ระเบียบ 
และมาตรฐาน 

๒. วัฒนธรรมผูนํา (Position) ซ่ึงใหความสําคัญกับการตัดสินใจท่ีรวมศูนย การชี้นําและบังคับ
บัญชา 

 
ในขณะท่ีวัฒนธรรมท่ีพึงประสงคจากผลการสํารวจ ลําดับ ท่ี ๑ คือวัฒนธรรมกติกา 

(Procedure) และลําดับท่ี ๒ คือ วัฒนธรรมผูรู (expert)  จะเห็นไดวาชองวางระหวางความปรารถนา
และสิ่งท่ีเปนอยูจริงคือการลดความสําคัญของวัฒนธรรมผูนํา ท่ีเนนการสั่งการ ชี้นํา และบังคับบัญชา
และเพ่ิมความสําคัญของวัฒนธรรมผูรู ซ่ึงมุงเนนการตัดสินใจบนความรูความชํานาญ การรับฟงผูมี
ความรู และการสงเสริมการเรียนรู 

   
 
 
 
 
 
 
  

กติกา 
(Procedure) 

กติกา 
(Procedure) 

ผูนํา 
(Position) 

ผูรู 
(Expert) 

ผูรู 
(Expert) 

ผูนํา 
(Position) 

๕ 



 

เม่ือแยกพิจารณาคําตอบรายขอ พบวาแนวทางการปฏิบัติท่ีเปนอยูในปจจุบันท่ีมีผูตอบมากท่ีสุด 
๕ ขอ เรียงตามลําดับ เม่ือเทียบกับแนวทางการปฏิบัติท่ีพึงประสงคท่ีมีคะแนนนิยมมากท่ีสุด คือ 

 

แนวปฏิบัติท่ีเปนอยูในปจจุบัน แนวปฏิบัติทีพึงประสงค 

๑. ทําตามกฎระเบียบ ๑. ความสัมพันธเปดกวาง เปดใจ หวงใยเพ่ือน
รวมงานทุกคนราวญาติพ่ีนอง 

๒. ทําตามลําดับทีละข้ันตอน ๒. มีแผนอันชัดเจน และทําตามแผนในทุก
รายละเอียด 

๓. เชื่อม่ันกฎระเบียบและแนวปฏิบัติท่ีบันทึก
ไวเปนลายลักษณอักษร 

๓. เชื่อม่ันกฎระเบียบและแนวปฏิบัติท่ีบันทึกไว
เปนลายลักษณอักษร 

๔. สื่อสารคําสั่งจากบนลงลาง รายงานจาก
ลางข้ึนบนตามลําดับการบังคับบัญชา 

๔. ทําตามกฎระเบียบ 

๕. ทําความเขาใจกอนลงมือทํา ๕. ทําความเขาใจกอนลงมือทํา 

 

 จะเห็นไดวา แมวัฒนธรรมท่ีพึงประสงคจะยังคงเนนวัฒนธรรมกติกา แตจุดเนนในรายละเอียด
เปลี่ยนไป กลาวคือ แมจะยังใหความสําคัญกับการทําตามกฎระเบียบ  แตเปลี่ยนจากการใหความสําคัญ
กับลําดับข้ันตอน มาเปนใหความสําคัญกับแผนงาน นอกจากนั้น การสื่อสารคําสั่งจากบนลงลางและ
รายงานจากลางข้ึนบนท่ีปฏิบัติอยูนั้น ไมอยูในคําตอบ ๑๐ ลําดับแรกของแนวปฏิบัติท่ีพึงประสงค 

 สําหรับแนวปฏิบัติท่ีพึงประสงคท่ีไดรับคะแนนนิยมเปนลําดับสูงสุด เนนความสัมพันธสวนบุคคล 
สะทอนความรูสึกของผูตอบ แมจะขัดกับวัฒนธรรมกติกา (ซ่ึงเนนการปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนโดยไม
คํานึงถึงตัวบุคคล) 

 เม่ือดําเนินการสัมมนาผูบริหารระดับสํานัก/กองในเวลาตอมา ท่ีประชุมเห็นวาวัฒนธรรมกติกา
เปนวัฒนธรรมท่ีพึงประสงคในลําดับแรกเชนกัน แตเลือกวัฒนธรรมแบบมีสวนรวม (concert) ท่ีให
ความสําคัญกับกลุม การประสานประโยชน และการตัดสินใจรวมกัน มาเปนวัฒนธรรมท่ีพึงประสงคใน
ลําดับท่ีสอง 

 การกําหนดวัฒนธรรมกรมชลประทานไดนําผลของการสํารวจและการสัมมนาระดมสมอง
ผูบริหารมาผสมผสานกัน ๓ รายการ คือ วัฒนธรรมกติกา วัฒนธรรมผูรู และวัฒนธรรมแบบมีสวนรวม 
และกําหนดเปนถอยคําวา “เชี่ยวชาญเรื่องน้ํา ทํางานมีมาตรฐาน บูรณาการเพ่ือประชาชน” 

  

๖ 



 

 ในสวนของคานิยมนั้น ประมวลผลจากคําตอบอัตนัยในการสํารวจวัฒนธรรมองคกร พบวา 
คานิยมท่ีสะทอนจากขอเขียนและพบไดมากท่ีสุด ๓ ลําดับแรก0

1 คือ  

๑. มุงบรรลุเปาหมาย 
๒. มุงทํางานเปนทีม 
๓. มุงลูกคา 

 

ซ่ึงในการสัมมนาผูบริหารก็มีขอสรุปวาคานิยมท่ีพึงประสงคควรเปนคานิยม ๓ รายการนี้เชนกัน 
แมวาท่ีประชุมจะเรียงลําดับความสําคัญตางออกไป กลาวคือ ท่ีประชุมผูบริหารเห็นความสําคัญของการ
ทํางานเปนทีม สูงกวาการมุงเปาหมาย 

เม่ือนําคานิยมท่ีสะทอนจากขอเขียนเลาเหตุการณจริงและจากความเห็นของท่ีประชุมสัมมนา 
มารวมกับคานิยมท่ีจะรองรับใหเกิดวัฒนธรรมองคกรดังกลาวขางตน คณะทํางานโครงการปลูกฝงคานิยม
กรมชลประทานไดกําหนดใหใชคําวา WATER หรือ WATER for All โดยมีความหมายดังนี้ 

• Work Smart เกงงาน เกงคิด 

• Accountability รับผิดชอบงาน 

• Teamwork & Networking รวมมือ รวมประสาน 

• Expertise เชี่ยวชาญงานท่ีทํา 

• Responsiveness  นําประโยชนสูประชาชน 

มองในภาพรวม คานิยมและวัฒนธรรมกรมชลประทานท่ีกําหนดข้ึน จะสรางบุคลิกของ       
กรมชลประทานท่ีสามารถตอบสนองตอความทาทายอันหลากหลายไดอยางฉับไวและมีคุณภาพ เขาถึง
ความตองการของประชาชนและตอบสนองความตองการเหลานั้นไดดวยความสามารถและความรวมมือ
ระหวางหนวยงาน คานิยมและวัฒนธรรมท่ีพึงประสงคหลายประการเปนสิ่งท่ีปฏิบัติกันอยูแลวในองคกร  
ท่ีจะตองเปลี่ยนแปลงเปนบางสวนคือลดความแข็งตึงของข้ันตอนการทํางานกับการยึดม่ันในอํานาจ 
สั่งการ ไปสูการใชความรู ความคิด การมุงเนนในมาตรฐานผลงาน และการมีสวนรวม 

คานิยมเปนองคประกอบของวัฒนธรรม เปาหมายหลักของการเปลี่ยนแปลงคือการเปลี่ยนแปลง
ท่ีคานิยมและสงเสริมใหแสดงคานิยมรวมออกเปนพฤติกรรมของกลุมโดยพรอมเพรียงกัน 

1
 แมวาการมุงไดรับชื่อเสียงความยอมรับจะเปนคานิยมทีม่ีการแสดงออกบอยคร้ัง แตไมอาจนํามากําหนดเปนคานิยมองคกรได จึงขาม
ไปนับลําดบัตอไปแทน 

๗ 

                                                           



 

เม่ือประยุกตมุมมองในเชิงทฤษฎี อาจกลาวไดวา การบริหารการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้จะตอง
เริ่มจากการ “disconfirm” ความเชื่อม่ันวาผูบังคับบัญชาเปนผูคิด/ ผูตัดสินใจ และผูใตบังคับบัญชามี
หนาท่ีเพียงทําตามคําสั่งเทานั้น ไปสูความเชื่อท่ีวา ทุกคนมีหนาท่ีตองมีความรูในงานท่ีตนเองทํา ตองใช
ความคิดในการทํางาน และปรับปรุงงานใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพมากข้ึนโดยยึดมาตรฐานผลงาน 
มิใชข้ันตอน  ทุกคนจึงอยูในฐานะท่ีตองแสดงความเห็นและรับผิดชอบผลงานรวมกัน เชนเดียวกับใน
ตัวอยางขางตนท่ีกลาวถึงนักเรียนซ่ึงมีกรอบความคิดวาการมาเรียนคือแคมานั่งฟงแลวจด จะตองเปลี่ยน
กรอบความคิดใหม ใหเห็นวาบทบาทหนาท่ีของนักเรียนคือเตรียมตัวมาตอบคําถามและแสดงความ
คิดเห็นในชั้นเรียน 

 การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมของกรมชลประทานอาจมิใชการเปลี่ยนแปลงอยางถอนรากถอนโคน
เนื่องจากเปนแนวคิดและแนวปฏิบัติท่ีมีอยูแลวในองคกร อีกท้ังยังเปนความเปลี่ยนแปลงท่ีมีคนจํานวน
มากเห็นความสําคัญและความจําเปน  อยางไรก็ตาม ก็ยังเปนงานท่ีทาทายเนื่องจากจําเปนตองผลักดัน
ใหเกิดความเปลี่ยนแปลงไปท่ัวท้ังองคกรซ่ึงมีขนาดใหญและมีประชากรท่ีหลากหลายใหสําเร็จภายใน
เวลาท่ีจํากัด วิธีการเปลี่ยนแปลงจึงตองเปนการสรางกรอบความคิดใหมโดยใชขอมูลจากแหลงเดียว 
(identification) ท่ีจะตองใชเครื่องมือตาง ๆ นําเสนอขอมูลท่ีเปนอันหนึ่งอันเดียวกันและเสริมแรงผาน
กระบวนการกลุมและการถายทอดขอมูลทางชองทางท่ีเปนทางการและไมเปนทางการ 

บทบาทของผูนําการเปล่ียนแปลงวัฒนธรรมองคกร 

 เนื่องจากประชากรมีความหลากหลาย จึงมีผูท่ีเขาใจไดเร็วและผูท่ีเขาใจไดชา ผูท่ีตอตาน 
ความเปลี่ยนแปลงมาก และผูท่ีตอตานนอย  ดังนั้นการดําเนินการตามข้ันตอนท่ี ๑ – ๘ นั้นจึงตอง
ดําเนินการซํ้าเปนระลอกโดยใหผูท่ีรับรูเร็ว/ ตอตานนอย เกิดการเรียนรูไดกอน เขารวมในกระบวนการ
เปลี่ยนแปลงไดกอน และทยอย unfreeze กลุมท่ีมีความพรอมนอยกวาใหเขาสูกระบวนการ
เปลี่ยนแปลง จึงตองดําเนินกิจกรรมการสรางวิสัยทัศน (รวมท้ังการเผยแพรประชาสัมพันธ) และการ
ฝกอบรมท่ีเปนทางการ อยางตอเนื่องจนเกิดผลกระทบโดยท่ัวกันตลอดระยะเวลาของกระบวนการ
บริหารการเปลี่ยนแปลง 

  

 

  

๘ 



 

สําหรับข้ันตอนของการเปลี่ยนแปลงก็จําตองเวียนซํ้าเชนเดียวกับระหัดวิดน้ํา  ผูท่ีเปนแนวหนา
ของการเปลี่ยนแปลงจะเขาสูกระบวนการเรียนรูเปนกลุมแรก กอนจะลองผิดลองถูกจนม่ันใจและจน
กลายเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงและท่ีปรึกษาใหคนอ่ืน ๆ ท่ีมีความพรอมนอยกวา ซ่ึงก็จะทยอยเขาสู
กระบวนการเรียนรูและลองผิดลองถูกโดยมีคนรุนแรกเปนตนแบบท่ีจะสรางความรูสึกเชื่อม่ันปลอดภัยใน
กระบวนการเปลี่ยนแปลง 

เม่ือเริ่มมีผูท่ีผานการเปลี่ยนแปลงแลว กรมสามารถคอย ๆ เพ่ิมมาตรการใหคุณใหโทษจากการ
ทดลองใชกับกลุมเล็กๆ จนกลายเปนแนวปฏิบัติปกติในองคกร  

ทุกคนท่ีเขาสูกระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลงนี้ตองเริ่มท่ีจุดเดียวกันคือ “เรียนรู” เพ่ือให
รับทราบขอมูลท่ีตรงกันและเกิดกรอบความคิดท่ียืนยันซ่ึงกันและกัน การเปลี่ยนแปลงจึงสามารถ 
กาวตอไปไดอยางม่ันคง 

บทบาทรวมกันของทุกคนในองคกร:  มี ๓ ข้ันตอน ดังนี้ 

๑. เรียนรูเก่ียวกับคานิยมและ
วัฒนธรรมองคกร  

• เรียนรูเหตุผลความจําเปน ตลอดจนความหมาย เนื้อหาสาระ 
แนวปฏิบัติท่ีพึงกระทําและท่ีไมพึงกระทํา จากการศึกษาเอกสาร 
รับฟงการบรรยาย เขารับการฝกอบรม หรือรับมอบนโยบาย 

• เรียนรูกรอบความคิดและแนวปฏิบัติจากตัวอยางใกลตัว หรือ
ตัวอยางจากแหลงตาง ๆ ท่ีเปนตนแบบ 

• สังเคราะหความรูผานประสบการณในงานประจําและการ
แลกเปลี่ยนความเห็นกับผูมีประสบการณ 

๒. ลด-เลิกพฤติกรรมท่ีไม
สอดคลองกับคานิยมกรม
ชลประทาน 

• เม่ือเขาใจและเห็นความจําเปน/ประโยชนของการเปลี่ยนแปลง
แลว ระบุกรอบความคิดและพฤติกรรมของตนเองท่ีไมสอดคลอง
กับคานิยมของกรม และใสใจในการลด-เลิกพฤติกรรมเหลานั้น 

• อาจใช check list ชวยระบุรายการและตั้งเปาหมาย 

๓. ลอกเลียนแนวคิดและแนว
ปฏิบัติของตนแบบและผูนํา 

• ปฏิบัติตนในทิศทางท่ีกรมปลูกฝง โดยดูจากตัวอยางท่ีเปน
รูปธรรม และหม่ันประเมินตนเองวาไดปรับเปลี่ยนในระดับท่ี
ตั้งเปาหมายหรือไม 

• อาจใช checklist ชวยระบุรายการและตั้งเปาหมาย 

 

 

  

๙ 



 

บทบาทของผูนํา1

2: นอกจากการปฏิบัติตนตามแนวทาง ๓ ข้ันขางตน ผูนําพึงบริหารการเปลี่ยนแปลงโดย
ปฏิบัติใหสมํ่าเสมอเปนปกติวิสัย ดังนี้ 

๑. พูดตอกย้ํา ผูนําควรกลาวถึงคานิยมและวัฒนธรรมกรมชลประทานอยาง
สมํ่าเสมอในทุกสัปดาห โดยอาจเปนการกลาวอยางเปนทางการในท่ี
ประชุม หรือในการพูดคุยระหวางบุคคล  หรือแมแตการกลาวกับ
บุคคลในหนวยงานอ่ืน แตจะตองเปนคําพูดเชิงบวกและสอดคลอง
กับแนวทางของกรม 

สิ่งท่ีอาจพูดถึงไดในโอกาสตาง ๆ เชน 

- ระบุถึงความสําคัญ และเหตุผลความจําเปนท่ีจะตองปลูกฝง
คานิยมและวัฒนธรรมกรมชลประทาน 

- กลาวถึงแผนงาน กิจกรรม การประเมินผล ในเรื่องคานิยม/
วัฒนธรรมของหนวยงาน 

- ถายทอดขอมูลขาวสารท่ีเก่ียวของกับคานิยมและวัฒนธรรม 
- กลาวย้ําถึงคานิยม ๕ รายการ และวัฒนธรรมกรมชลประทาน  
- มอบหมายงานและกําชับใหดําเนินการโดยคํานึงถึงคานิยม

ของกรม 
- ย้ําเตือนใหผูอ่ืนปฏิบัติตนตามแนวทางคานิยมและ

วัฒนธรรมกรมชลประทาน 
- ถายทอดความหมาย หรือหยิบยกตัวอยางพฤติกรรมสําหรับ

คานิยมเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
- ถายทอดประสบการณ การปฏิบัติตนตามคานิยมฯ  
- ชักชวนใหใช checklist เพ่ือเตือนตนเองใหปฏิบัติตามแนว

ทางการปลูกฝงคานิยมและวัฒนธรรมฯ อยางสมํ่าเสมอ 
- แสดงความเห็น 

๒. ทําเปนตัวอยาง ผูนําทุกคนควรเปนตนแบบในการปฏิบัติตามคานิยม ๕ ประการ จน
เปนอุปนิสัย  

ดังตัวอยางพฤติกรรมในรายการในแบบประเมินตนเองดานคานิยม
กรมชลประทาน 

๓. สรางผูนําตอไป ผูนําสรางความเปลี่ยนแปลงโดยการสรางผูนํารุนตอไป เริ่มจาก
จะตองเล็งเห็นบุคคลท่ีมีศักยภาพท่ีจะเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงดาน
วัฒนธรรมและคานิยม โดยประเมินจาก 

2
 “ผูนํา” ในที่นี้ หมายถึงผูบังคับบัญชาทุกระดับชั้นตั้งแตอธิบดี รองอธิบดี ผูทรงคุณวุฒิ ผูเชี่ยวชาญ ผูอํานวยการสํานัก/กอง 
ผูอํานวยการสวน หัวหนาฝาย/โครงการ รวมถึง บุคคลอ่ืนที่ตระหนักวาตนเองอยูในฐานะที่จะนําความคิดของหมูคณะหรือเปนผูนํา
การเปลี่ยนแปลงได 

๑๐ 

                                                           



 

- ความกระตือรือรนท่ีจะเรียนรู  
- การปรับเปลี่ยนพฤตกิรรมตนเอง และ 
- การประพฤติตนตามแบบอยางของผูนํา   

สงเสริมใหบุคคลท่ีมีศักยภาพไดพัฒนาตนเอง พัฒนาบทบาทการนํา
และเปนแบบอยางท่ีดี โดย: 

- ยกยองชมเชยบุคคลดังกลาว  
- เปดโอกาสใหบุคคลเหลานั้นไดรวมงานใกลชิดกับผูนํา เพ่ือ

เรียนรูโดยการสังเกตจดจําพฤติกรรมของผูนํา 
- ถายทอด แนะนํา 
- เปดโอกาสใหบุคคลเหลานั้นไดดําเนินกิจกรรมท่ีสงผลกระทบ 

และไดถายทอดประสบการณสวนบุคคลใหเปนแบบอยางตอ
บุคคลอ่ืนๆ  

 

 การปฏิบัติตนซํ้า ๆ ในข้ันตอนเรียบงายไม ก่ี ข้ันตอนดังกลาวนั้น จะทําใหกระบวนการ
เปลี่ยนแปลงคืบหนาไปไดอยางม่ันคงและเกิดผลลัพธท่ีคงทน และหยั่งรากลึกในอุปนิสัยของผูคน
ท้ังหลายไดแมจะมีระดับความรับรูหรือทัศนคติท่ีแตกตางกัน  

 

กลไกหลักท่ีผลักดันกระบวนการเปล่ียนแปลง 

กระบวนการเปลี่ยนแปลงเกิดข้ึนเม่ือคนในองคกรเริ่มปฏิบัติตนตามบทบาทรวม ๓ ข้ันตอน ผูท่ีปฏิบัติตน
ตามข้ันตอนท้ัง ๓ ไดอยางดีอาจกาวไปสูระดับผูนําและรับบทบาทเพ่ิมเติมไดตอไป ยิ่งมีผูรับบทบาทเปน
ผูนําการเปลี่ยนแปลงคานิยมและวัฒนธรรมองคกรไดมากข้ึนเทาไร ก็จะเกิดผลสัมฤทธิ์และผลกระทบท่ี
กวางไกลไดมากข้ึนเพียงนั้น 

ในขณะท่ีบทบาทของทุกคนในองคกรรวมท้ังผูนําการเปลี่ยนแปลง มีเพียงสามข้ันตอนเรียบงาย สิ่งท่ีจะ
ทําใหความเรียบงายนั้นเปนไปไดและกาวหนาอยางตอเนื่องก็คือการเตรียมการรองรับอยางครบถวนใน
ดานตาง ๆ เพ่ือตอบสนองความตองการท่ีจะเรียนรู และการชี้นําแนวทางปฏิบัติของบุคคลทุกกลุม  ดวย
เหตุนี้ จึงจําเปนตองจัดทํากลไกรองรับในดานตาง ๆ ดังนี้ 

๑. เนื้อหาความรู/ ส่ือ  และการถายทอดอยางเปนทางการและไมเปนทางการ 
- ส่ือเผยแพร  เพ่ือกระตุนการรับรู และเปนแหลงขอมูลอางอิงเพ่ือการเรียนรูในระดับ

บุคคล รวมท้ังเปนเครื่องมือของ ผูอํานวยการสํานัก/กอง (SCO – Senior Culture 
Officer)/ทีมงานจัดการคานิยมและวัฒนธรรม (CO team) ระดับสํานัก/กอง ท่ีจะหยิบ
ยกมาใชในการสื่อสาร ในระยะแรก สื่อจะมีเนื้อหาเชิงขอสรุป เพ่ือใหงายตอการจดจํา
และเกิดความเขาใจในระดับพ้ืนฐาน  หลังจากนั้น สื่อเผยแพรจะตองกระตุนการเรียนรู
รวมกันและสงเสริมใหมีการจัดทําตนแบบพฤติกรรมตาง ๆ รวมท้ังองคความรูเก่ียวกับ

๑๑ 



 

การบริหารการเปลี่ยนแปลง เพ่ือเปนเครื่องมือใหผูนําการเปลี่ยนแปลงใชประกอบการ
ทํากิจกรรมของกลุม 

- การฝกอบรมอยางเปนทางการ ซ่ึงจะตองมุงเนนการทําความเขาใจถึงเหตุผลและ
คุณประโยชนของคานิยมและวัฒนธรรม และทยอยฝกอบรมผูท่ีเปนเปาหมายลําดับ
แรกกอน ไดแก ขาราชการแรกเขา ผูบริหารระดับกลางและสูงข้ึนไป รวมท้ัง 
ผูอํานวยการสํานัก/กอง (SCO – Senior Culture Officer)/ ทีมงานจัดการคานิยม
และวัฒนธรรม (CO team) ระดับสํานัก/กอง 

- การถายทอดแบบคอยเปนคอยไป เพ่ือการเรียนรูไปพรอมการทดลองปฏิบัติโดย 
สมัครใจและมีแรงจูงใจ ผานกิจกรรมแบบการใชโปรแกรมประยุกต (Gamification) 
(โปรแกรม Water For All)  ลักษณะของโปรแกรมท่ีมีวิธีการคลายเกม จะไมมอบ
ขอมูลท้ังหมดใหแกผูเลนในคราวเดียว แตจะสงเสริมใหผูเลนทดลองปฏิบัติ กอนจะ
ทยอยใหขอมูลและการชี้แนะทีละนอย สลับกับการทดสอบความรู และกิจกรรมท่ี
สงเสริมใหผูเลนเกิดความเขาใจดวยตนเองทีละหัวขอ  จากนั้นจึงมีกิจกรรมใหผูเลนได
สังเคราะหความเขาใจในหัวขอตางๆ เปนพฤติกรรมท่ีสอดคลองกับความเปนตัวตนของ
ตนเองได ตามแนวทาง experiential learning3 โปรแกรมฯ จะสงเสริมใหดําเนิน
กิจกรรมรวมกันเปนกลุม และไดรับรูขอมูลความคืบหนาของกลุมอ่ืนๆ รวมท้ังการ
เรียนรูจากพฤติกรรมของผูอ่ืนเพ่ือใหเกิดการเปลี่ยนแปลงไปพรอมกัน 

 
๒. โครงสรางการนําในระดับกรม และสํานัก/กอง 

๒.๑ โครงสรางการนํา กําหนดใหอธิบดีดํารงตําแหนง Chief Culture Officer (CCO) 
เพ่ือเปน “เจาของ” การบริหารการเปลี่ยนแปลงในระดับกรม/ ใหผูอํานวยการสํานัก/
กอง ดํารงตําแหนง  Senior Culture Officer (SCO) เพ่ือเปน “เจาของ” การ
เปลี่ยนแปลงในระดับสํานัก และทีมงานจัดการคานิยมและวัฒนธรรม (CO team) 
ระดับสํานัก/กอง ท่ีจะเปนผูรับผิดชอบการประสานงานและผลักดันในระดับสวน/ฝาย
หรือระดับบุคคล การกําหนดโครงสรางนี้คํานึงถึงโครงสรางอํานาจของสวนราชการ 

โครงสรางการนําจะตองเก้ือหนุนผูนํา ดังนี้: 
- เปนแหลงขอมูลอางอิง คณะกรรมการภายใตการกํากับของอธิบดี (CCO – Chief 

Culture Officer) จะมีบทบาทในการกําหนดนโยบาย ทิศทาง รวมท้ังทิศทางดาน
การสื่อสารขอมูล  อีกท้ังโครงสรางการนํานี้ จะกําหนดนโยบาย วิสัยทัศน และ

3
 experiential learning  เปนแนวทางการเรียนรูที่ David Kolb ประยุกตจากกระบวนการศึกษาของ John 

Dewey  ใหเปนกระบวนการเรียนรูจากการปฏิบัติใน ๔ ข้ันตอน คือ  
- concrete experience  ลงมือทํา 
- reflective observation สรุปบทเรียนจากการไดทํา 

- abstract conceptualization สังเคราะหประสบการณข้ึนเปนตัวแบบ/องคความรู 
- active experimentation นําตัวแบบ หรือองคความรูนั้นไปทดลอง/ ทดสอบ 

 
 

๑๒ 

                                                           



 

เปนศูนยกลางการดําเนินกิจกรรมในระดับกรมและสํานัก  ดังนั้นผูนําในระดับ
ตางๆ จะไดรับขอมูลไปกลาวตอกย้ําตอไป 

- เปนเวทีใหผูนําไดแสดงวิสัยทัศนและนโยบาย ตลอดจนแสดงบทบาทนําในดาน
คานิยมและวัฒนธรรมท้ังในดานการกลาวถอยคําตอกย้ํา  และถายทอด
ประสบการณ ในเวทีการประชุม หรือในระหวางดําเนินกิจกรรมตาง ๆ 

- เปนเวทีใหผูนําเดิม รวมทํางานกับผูนํารุนใหม ในกระบวนการทําแผน และดําเนิน
กิจกรรมตางๆ เพ่ือฝกฝนใหผูนํารุนใหมเรียนรูแนวทางการปฏิบัติตน อีกท้ังใหผูนํา
รุนใหมมีเวทีในการฝกฝนการเปนผูนําทางความคิดและการเปนตนแบบ โดย
มอบหมายบทบาทการประสานงาน การถายทอดและการนําในกิจกรรมตางๆ 

- เปนชองทางในการตั้งเปาหมายเชิงพฤติกรรมและการยกยองใหกําลังใจผู ท่ี
พยายามเปลี่ยนแปลงตนเองและสรางความเปลี่ยนแปลงในหนวยงาน โดยการ
ประกาศยกยอง หรือประกวด  

๒.๒ เปาหมายรายป  เปนการกําหนด “จังหวะ” การทํางาน  โดยการกําหนดเปาหมาย    
รายป และชวงเวลาของการรายงานผลของหนวยงาน อันจะนําไปสูการต้ังเปาหมาย
ในระดับถัดไป  อธิบดี (CCO – Chief Culture Officer) /ผูอํานวยการสํานัก/กอง 
(SCO – Senior Culture Officer) และทีมงานจัดการคานิยมและวัฒนธรรม (CO 
team) ระดับสํานัก/กอง มีบทบาทในเรื่องการกําหนดแผนงานและกิจกรรม รวมท้ัง
การบริหารจัดการกระบวนการรายงานผลดวย 

๒.๓ บทบาทเชิงนโยบาย เปนการกําหนดทิศทางใหกับกระบวนการเปลี่ยนแปลง 
ประกอบดวยการวิเคราะหผล ประเมินความคืบหนา เพ่ือกําหนดทิศทางของการผลิต
สื่อ การฝกอบรม ความชา-เร็วของการเปลี่ยนแปลง และระดับการบูรณาการเขากับ
ระบบบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมฯ ตลอดจนแนวทางการปลูกฝงใชโปรแกรม 
WATER for All เปนตน 

๒.๔ การประเมินผล จําเปนตองใชแบบสํารวจและแบบประเมินเปนเครื่องมือการ
ประเมินผลเพ่ือใหมีขอมูลเชิงปริมาณประกอบการพิจารณาวางแผนและนโยบาย 

๓. แบบแผนของกิจกรรม  กําหนดใหมุงเนนกระบวนการกลุม การแลกเปลี่ยนเรียนรู และ 
feedback อยางตอเนื่อง โดยท้ังผูนําและผูรวมกิจกรรมตางเรียนรูไปพรอมกัน และทุกคนท่ีมี
ความพรอมสามารถยกระดับตนเองใหเปนผูนําเพ่ือเปน mentor ใหคนอ่ืนๆ ตอไปได จะเห็นวา
ในการออกแบบกิจกรรมนี้ แบงเปนสองชวงอยางคอนขางชัดเจน ดังนี้ 

- ในชวงแรก ท่ีปรึกษาโครงการจะเปนผูออกแบบกิจกรรม ออกแบบกระบวนการเก็บ
และวิเคราะหขอมูลตลอดจนระบบประเมินผล  และนําเสนอผานโปรแกรม WATER 
for All  ในขณะท่ีผูนํารุนแรกเริ่มศึกษาขอมูลเชิงลึกและเขาสูระบบการฝกอบรม   

- เม่ือผูนํารุนแรกมีความพรอมก็สามารถใชกลไกของ Chief Culture Officer (CCO) / 
Senior Culture Officer (SCO) รับมอบเครื่องมือ ผลการประเมิน และสื่อท่ีไดทยอย
สงใหกลุมเปาหมายศึกษาเรียนรูมาแลว  เพ่ือออกแบบกระบวนการและกิจกรรมตอ
ยอดจากท่ีดําเนินการมาในชวง ๖ เดือนแรกใหบรรลุเปาหมายการเปลี่ยนแปลงคานิยม
และวัฒนธรรมองคกรไดตอไป 

๑๓ 



 

เปาหมายการดําเนินงาน 

แผนการปลูกฝงคานิยมและวฒันธรรมกรมชลประทานมีกําหนดเวลา ๕ ป ซ่ึงนับเปนชวงเวลาท่ี
เรงรัดสําหรับการปลูกฝงคานิยมและวัฒนธรรมในองคกรขนาดใหญ แตก็เปนความทาทายท่ีบรรลุได  
หากยึดแนวทางดังกลาวขางตนและดําเนินการอยางสมํ่าเสมอตลอดระยะเวลา ๕ ป 

ตัวชี้วัดความสําเร็จของการดําเนินงาน นาจะไดแก 

ตัวชี้วัดนํา (leading indicators) แสดงใหเห็นวาไดมีการดําเนินงานอยางมากเพียงพอท่ีจะทํา
ใหเกิดการเปลี่ยนแปลง 

- มีการรวบรวมและเผยแพรถอยแถลงและกิจกรรมการนําในดานคานิยมและวัฒนธรรม       
กรมชลประทาน ของอธิบดี (CCO – Chief Culture Officer) และ ผูอํานวยการสํานัก/กอง 
(SCO – Senior Culture Officer) ไมต่ํากวา ๑๐๐ ชิ้น 

- จํานวนผูท่ีผานการฝกอบรมอยางเปนทางการไมต่ํากวา ๑,๐๐๐ คน 
- จํานวนผูผานการเรียนรูจากเวทีสัมมนา/ ฝกอบรมอยางไมเปนทางการ ไมต่ํากวา ๕,๐๐๐ คน 
- จํานวนผูเรียนรูผานสื่อสิ่งพิมพ และระบบออนไลน  จนสามารถรับรูและเขาใจความหมาย

ของคานิยมและวัฒนธรรมกรมชลประทาน ไมต่ํากวา ๒๐,๐๐๐ คน 
- มีผูคิดคนออกแบบสื่อ ดัดแปลงสื่อ หรือปรับปรุงเรียบเรียง เพ่ือเผยแพร ท้ังสื่อสิ่งพิมพ เพลง 

และการแสดง เพ่ือใหเหมาะสมกับกลุมเปาหมายและชวงเวลา รวมไมนอยกวา ๒๐ version 
- สามารถระบุปจจัยท่ีสงผลกระทบตอความเปลี่ยนแปลงไดและมีผลการประเมินยืนยัน 

ตัวชี้วัดตาม (lagging indicators) แสดงผลท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลง 
- มีผูประเมินตนเอง และถูกประเมินวาปฏิบัติตนครบถวนตามบทบาทของทุกคนในองคกร ท้ัง 

๓ ข้ันตอน ไมนอยกวา ๑๐,๐๐๐ คน 
- มีผูประเมินตนเอง และถูกประเมินวาปฏิบัติตนครบถวนตามบทบาทของผูนํา ท้ัง ๓ ข้ันตอน     

ไมนอยกวา ๒,๐๐๐ คน 
- มีตัวอยางพฤติกรรมและกรอบวิธีคิดของบุคคลตนแบบไมตํ่ากวา ๓๐๐ ชิ้น ท่ีบันทึกในรูป

ของเอกสาร หรือสื่อภาพ/เสียง 
- มีการสํารวจผูรับบริการของกรมฯ ไมนอยกวา ๑,๐๐๐ ราย และผูรับบริการทุกกลุมเห็นวา

กรมชลประทานตอบสนองความตองการของผูรับบริการ ในสัดสวนไมนอยกวารอยละ ๘๐ 
ของผูตอบแบบสํารวจ 

- มีการสํารวจความเห็นหนวยงานท่ีรวมงานหรือประสานงานดวย ทุกหนวยงาน และ
หนวยงานตางๆ ประเมินวากรมชลประทานดําเนินงานดวยความรับผิดชอบ รอบรู และมี
ประสิทธิภาพ  ไมนอยกวารอยละ ๖๐ ของผูตอบแบบสํารวจ 

- มีกระบวนงานท่ีไดรับการพัฒนาใหรวดเร็ว/ ถูกตอง หรือประหยัดข้ึน ไมนอยกวา ๕๐ 
กระบวนงาน 

- มีการจัดทําคูมือการปฏิบัติงานเพ่ิมข้ึนจากเดิม ไมนอยกวา ๕๐ คูมือ และใชคูมือเหลานั้นใน
การปฏิบัติงานไดจริง 

- มีบทความรวมถึงรายงานการสํารวจวิจัยดานคานิยมและวัฒนธรรมกรมชลประทานตีพิมพใน
รายงาน วารสารหรือจดหมายขาว ไมนอยกวา ๕๐ บทความ 

๑๔ 
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แบบประเมินตนเองดานคานิยม  

สําหรับผูนําการเปล่ียนแปลงคานิยมและวัฒนธรรมกรมชลประทาน

 



 

แบบประมวลผลคะแนนการประเมินการแสดงออกถึงคานิยมกรมชลประทานและพฤติกรรมเกื้อหนุน 

คร้ังที่ ................................ เดือน ................................................. ป พ.ศ. ....................... 

๑. แบบประเมินตนเองสําหรับผูนํา 

รายการพฤติกรรม จํานวน
แบบ

ประเมิน 

รวมคะแนนการปฏิบัติตน 
ในชวงเวลา ๓ เดือนที่ผานมา 

รอยละ รวมคะแนน  
(เปนปกติ x๑  

เปนบางคร้ัง x .๕ 
ไมเคย x๐.๐) 

รวมคะแนน คะแนนของ
การประเมิน
คร้ังกอนหนา 

เปนปกติวิสัย เปนบางคร้ัง ไมเคย เปนปกติวิสัย เปนบางคร้ัง ไมเคย 

๑. ปรับปรุงการทํางาน เพื่อใหสามารถทาํงานไดรวดเร็วขึ้น ประหยัด
ขึ้น หรือไดผลมากขึ้น 

        เกงงาน  
เกงคิด 

เกงงาน  
เกงคิด 

๒. มีขอมูลเพื่อการตัดสินใจ และตัดสินใจบนพื้นฐานของขอมูล         
๓. ลวงรูไดทันทวงทีเมื่อเกิดความผิดพลาดหรืองานไมเปนไปตาม

เปาหมาย และปรับตัวเพื่อแกปญหานั้น 
        

๔. ทํางานตามมาตรฐานวิชาชีพเสมอ          รับผิดชอบ
งาน 

รับผิดชอบ
งาน ๕. ทํางานดวยความขยันหมั่นเพียร รอบคอบ และรักษาวินยัราชการ         

๖. บริหารทรัพยากรใหมีประสิทธภิาพเพื่อบรรลุเปาหมายทีก่ําหนด          

๗. แจงขอมูลขาวสารอยางสม่ําเสมอและรับฟงขอคิดเห็นของเพื่อน
รวมงานและหนวยงานหรือบุคคลที่ติดตอประสานงานดวย  

        รวมมือ  
รวมประสาน 

รวมมือ  
รวมประสาน 

๘. ยกยองใหกําลังใจเพื่อนรวมงาน         

๙. ใหความรวมมือ เกื้อหนุนอยางเต็มกําลังตองานของบุคคลหรือ
หนวยงานที่ประสานงานดวย 

        

๑๐. เห็นความสําคัญของความรูความชํานาญ ยกยองชื่นชมผูรูและผูใฝรู         เชี่ยวชาญ 
งานที่ทํา 

เชี่ยวชาญ 
งานที่ทํา ๑๑. เปดรับความรูและทักษะใหมๆ ที่เกีย่วของกับงาน และพัฒนา

ตนเองใหมีความรูความสามารถในเร่ืองเหลานั้น 
        

๑๒. ตอบคําถามและแนะนาํผูอื่นได ในเร่ืองที่เกี่ยวกบัหนาทีข่องตน 
หรือผลงานของกรม 

        

๑๓. เปดเผยขอมูลตางๆ เพื่อใหผูรับบริการไดพิจารณาและใชประโยชน         นําประโยชน
สูประชาชน 

นําประโยชน
สูประชาชน ๑๔. เขาถึงผูรับบริการ   รับทราบและรับฟงความจําเปนและ 

ความตองการของผูรับบริการทุกกลุม 
        

๑๕. ทํางานใหเกิดผล เพื่อใหผูรับบริการไดรับประโยชนเต็มเม็ดเต็มหนวย         

รวม           

๑ 



 

 

แบบประมวลผลคะแนนการประเมินการแสดงออกถึงคานิยมกรมชลประทานและพฤติกรรมเกื้อหนุน 

คร้ังท่ี ................................ เดือน ................................................. ป พ.ศ. ....................... 

 

๒. checklist 

จํานวนแบบประเมิน .......................................... 
รอยละ 

ผลการประเมิน 
คร้ังกอน 

รายการ คะแนน รอยละ 

๑. เรียนรูเกี่ยวกับคานิยมและวัฒนธรรมองคกร  ÷๔ = ………..   

๒. ลด-เลิกพฤติกรรมที่ไมสอดคลองกับคานิยมกรมชลประทาน    

๓. ลอกเลียนแนวคิดและแนวปฏิบัติของตนแบบและผูนํา    

 

๒ 
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Checklist แบบประเมินตนเองสําหรับทุกคนในองคกร 

และแบบประเมินสําหรับผูนํา

 



 

Checklist: คานิยมกรมชลประทาน 

ประเมินวันท่ี ....................................................................... 

 

กิจกรรมในชวงเวลา ๓๐ วัน 
ทําเครื่องหมายเม่ือ

ปฏิบัติไดแลว 

๑. เรียนรูเก่ียวกับคานิยม
และวัฒนธรรมองคกร  

• อานเอกสาร  และเรียนรูจากสื่อ ในเรื่องท่ีเก่ียวกับคานิยมและ
วัฒนธรรมองคกรจนมีความรูและความเขาใจ 

 

• รับฟงบรรยาย/ ฝกอบรม/ การมอบนโยบาย/ การใหคําแนะนํา
เปนสวนตัวจากผูนําหรือผูมีความรูในเรื่องนี้ 

 

• ตอบไดวาการปฏิบัติตามวัฒนธรรมกรมชลประทานอยางพรอม
เพรียงจะเกิดผลดีอยางไร 

 

• ตอบไดวาพฤติกรรมใดสอดคลองกับคานิยมและวัฒนธรรม 
กรมชลประทาน และพฤติกรรมใดไมสอดคลอง 

 

๒. ลด-เลิกพฤติกรรม 
ท่ีไมสอดคลองกับ
คานิยม 
กรมชลประทาน 

• พฤติกรรมของขาพเจา ท่ีไมสอดคลองกับคานิยม 
กรมชลประทานและสมควรลด-เลิก 

o ………………………………………………………………………….. 

o ………………………………………………………………………….. 

o ………………………………………………………………………….. 

ทําเครื่องหมายเม่ือบรรลุผลตามเปาหมายของการลด-เลิก ครบ
ทุกรายการ 

 

๓. ลอกเลียนแนวคิดและ
แนวปฏิบัติของ
ตนแบบและผูนํา 

• พฤติกรรมท่ีผูนํา หรือตนแบบทําใหเห็นเปนตัวอยางและขาพเจา
ตั้งใจจะปฏิบัติใหไดจนเปนอุปนิสัย 

o ………………………………………………………………………….. 

o ………………………………………………………………………….. 

o ………………………………………………………………………….. 

ทําเครื่องหมายเม่ือปฏิบัติไดตามเปาหมายครบทุกรายการ 

 

 

 

  

๑ 



 

Checklist: คานิยมกรมชลประทาน  )สําหรับผูนํา(  

ประเมินวันท่ี ....................................................................... 

 

กิจกรรมในชวงเวลา ๗ วัน 
ทําเครื่องหมายเม่ือ

ปฏิบัติไดแลว 

๑. พูดตอกย้ํา • กลาวถึงเหตุผลความจําเปน/ ประโยชนของการมีคานิยมและ
วัฒนธรรม กรมชลประทาน 

 

• ชี้ใหเห็นถึงพฤติกรรมท่ีสะทอนใหเห็นถึงคานิยมแตละรายการ   

๒. ทําเปนตัวอยาง • Work Smart   เกงงาน- เกงคิด  

• Accountability – รับผิดชอบงาน  

• Teamwork & Networking – รวมมือ รวมประสาน  

• Expertise – เชี่ยวชาญงานท่ีทํา  

• Responsiveness – นําประโยชนสูประชาชน  

๓. สรางผูนําตอไป • ระบุผูมีศักยภาพในการเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงได  

• รวมทํากิจกรรมกับผูมีศักยภาพ เพ่ือถายทอดความเชื่อและแสดง
ใหเห็นพฤติกรรมท่ีเปนแบบอยาง 

 

• ยกยองผูมีศักยภาพ และเปดโอกาสใหแสดงบทบาทนําใน
กิจกรรมตางๆ เพ่ือพัฒนาศักยภาพและการยอมรับ 

 

 

 

 

๒ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ๔ 

แบบประเมินส่ิงแวดลอม 

ประกอบการจัดทําแผนสงเสริมคานิยมและวัฒนธรรมกรมชลประทานระดับหนวยงาน

 



 

แบบประเมินสิ่งแวดลอม ประกอบการจัดทําแผนสงเสริมคานิยมและวัฒนธรรมกรมชลประทาน 
ระดับหนวยงาน 

 

๑. บุคลากรในหนวยงานมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงคานิยมดานใดอยางโดดเดน ปานกลาง หรือไมเดนชัดใน
ระดับใดบาง 4 โปรดทําเครื่องหมาย 
 

คานิยม โดดเดน ปานกลาง ไมเดนชัด 
๑. work smart - เกงงาน เกงคิด    
๒. accountability – รับผิดชอบงาน    
๓. teamwork & networking – รวมมือ รวมประสาน    
๔. expertise – เชี่ยวชาญงานท่ีทํา    
๕. responsiveness – นําประโยชนสูประชาชน    
 

๒. บุคลากรในหนวยงานมีพฤติกรรมท่ีเก้ือหนุนตอการปลูกฝงคานิยม อยางโดดเดน ปานกลาง หรือไมเดนชัด
ในระดับใดบาง4

5 
 

พฤติกรรมท่ีเกื้อหนุนตอการปลูกฝงคานิยม โดดเดน ปานกลาง ไมเดนชัด 

๑. เรียนรู    
๒. ลด-เลิก    
๓. ลอกเลียน    

 

๓. จากประสบการณ ทานเห็นวาแรงจูงใจท่ีไดผลดีท่ีสุดในหนวยงานของทานคือ  
   )โปรดระบุในชองวาง เฉพาะท่ีเหมาะสมกับหนวยงานของทาน(  

- จูงใจโดย ๑. ……………………………………………………………………………………………….. 

๒. .……………………………………………………………………………………………….. 

- ไดรับรางวัลเปน ๑. ……………………………………………………………………………………………….. 

๒. .……………………………………………………………………………………………….. 

- ถูกลงโทษโดย ๑. ……………………………………………………………………………………………….. 

๒. .……………………………………………………………………………………………….. 

  

4
 ใหอางอิงขอมูลจากแบบสํารวจ หรือการประเมินโดยวิธีอ่ืน 

5
 ใหอางอิงขอมูลจากแบบสํารวจ หรือการประเมินโดยวิธีอ่ืน 

๑ 

                                                           



 

  

๔. ทีมงานจัดการคานิยมและวัฒนธรรม (CO team) ในหนวยงานของทานมีระดับความเปนผูนํา 
การเปลี่ยนแปลง เปนจํานวนเทาใด5

6 

- ประมาณรอยละ  ....................................ของ  ทีมงานจัดการคานิยมและวัฒนธรรม (CO team) 
ท้ังหมด 

 
 

๕. หนวยงานของทานไดแสดงออกถึงวัฒนธรรมกรมชลประทานมากเพียงไร6

7 

วัฒนธรรมกรมชลประทาน โดดเดน ปานกลาง ไมเดนชัด 

เชี่ยวชาญเรื่องน้ํา    
ทํางานมีมาตรฐาน    
บูรณาการเพ่ือประชาชน    
 
 

๖. หนวยงานของทานตั้งเปาหมายดานการปลูกฝงคานิยมและวัฒนธรรมองคกรสําหรับป .................. นี้
อยางไร 
โปรดทําเครื่องหมายหนาระดับท่ีทานเลือก 

 ระดับ ปจจัยวัดความสําเร็จและตัวชี้วัด 
 ระดับท่ี ๑ การเรียนรูและทําความเขาใจ วัดจากจํานวนครั้งของการถายทอด

ความรู/ การฝกอบรม หรือการศึกษาแบบ e-learning และทดสอบ
ระดับความรูความเขาใจ 

 ระดับท่ี ๒ ความกระตือรือรนและพรอมเปลี่ยนแปลง วัดจากการสํารวจทัศนคติ 
 ระดับท่ี ๓ ความสําเร็จในการดําเนินกิจกรรม วัดจากเปาหมายของแตละกิจกรรม 
 ระดับท่ี ๔ การสรางผูนําการเปลี่ยนแปลงท่ีเปนตนแบบของการปฏิบัติตามคานิยม

และสามารถถายทอดแนวคิดและประสบการณได วัดจากการประเมิน
ตนเองของผูนํา 

 ระดับท่ี ๕ การปรับปรุงกระบวนงาน คุณภาพ ความรวดเร็ว ระดับความชํานาญ/
เชี่ยวชาญในงาน และผลสัมฤทธิ์ของงาน ท่ีเปนผลจากการปฏิบัติตาม
คานิยมกรมชลประทาน 

 ระดับท่ี ๖ ไดรับการยอมรับจากผูมีสวนไดสวนเสียและบุคคลภายนอกวาเปน
หนวยงานท่ีแสดงออกถึงวัฒนธรรมกรมชลประทานไดอยางดีเยี่ยม 

 ระดับท่ี ๗ ไดรับการคัดเลือกเปนหนวยงานตนแบบดานคานิยมและวฒันธรรม 
กรมชลประทาน 

 

6
 ประเมินจากแบบสํารวจหรือดวยวิธีอ่ืน 

7
 ประเมินจากแบบสํารวจหรือดวยวิธีอ่ืน 

๒ 

                                                           



 

 
๗. ขอจํากัดและอุปสรรคของการบรรลุเปาหมาย (นอกเหนือจากดานบุคลากร และทีมงานจัดการคานิยม

และวัฒนธรรม  (CO Team))  โปรดระบุ 
 

………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………….. 

 

๘. เม่ือพิจารณาเปาหมาย ความพรอม และอุปสรรคดังกลาวขางตน หนวยงานจึงเลือกใชกลยุทธ 
การปลูกฝงคานิยมและวัฒนธรรมองคกร ดังนี้ (โปรดเลือกเพียงขอเดียวท่ีสัมพันธกับเปาหมายและ     
ความพรอม) 

 คอยเปนคอยไป ใหเวลากับการประชาสัมพันธและถายทอดความรูความเขาใจ ไมเนน
กิจกรรม 

 ใชกลุมนํารอง มุงความสนใจท่ีกลุมคนหรือหนวยงานท่ีมีความพรอมและกระตือรือรน 
เพ่ือสรางผูนํา สะสมองคความรู และรวบรวมพฤติกรรมตนแบบ 

 ครอบคลุมและ
ตอเนื่อง 

ประชาสัมพันธ ถายทอดความรูความเขาใจ และทํากิจกรรมตาง ๆ ในทุก
พ้ืนท่ี กระจายไปตลอดท้ังป 

 เขมขนและโฟกัส กําหนดชวงเวลาท่ีจะประชาสัมพันธและทํากิจกรรม ดําเนินงานท้ังหมด
พรอมกันในชวงเวลาสั้น ๆ  

 กลยุทธอ่ืน )ระบุ(  
.............................. 

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

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

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

 

 
๙. เม่ือพิจารณาจากกลยุทธและความพรอมของหนวยงาน กิจกรรมท่ีเหมาะสมกับหนวยงานของทานใน 

ป ................... นี้ คืออะไรบาง (โปรดพิจารณาทําเครื่องหมาย) 
 

 ดาน  กิจกรรมหลัก  ตัวช้ีวัด 
 การเรียนรูและ

ทําความเขาใจ 
 การฝกอบรมอยางเปนทางการ  จํานวนคน 
 e-learning  จํานวนครั้ง 
 การจัดกลุมเสวนา บรรยาย อภิปราย  

ระดับความรูความเขาใจท่ีวัดได
จากแบบทดสอบ/ แบบประเมิน 

 การเรียนรูผานสื่อตาง ๆ 
 การประกวดตอบคําถามหรือเรียงความ 

  

๓ 



 

 ดาน  กิจกรรมหลัก  ตัวช้ีวัด 
 การสรางผูนํา  การฝกอบรมอยางเปนทางการสําหรับ

กลุมเปาหมาย 
 

จํานวนคน 

 การจัดกลุมเสวนา บรรยาย อภิปรายสําหรับ
กลุมเปาหมาย 

 จํานวนครั้ง 
 

 การจัดกิจกรรมเพ่ือสงเสริมบทบาทการนําของ
กลุมเปาหมาย 

 
ระดับผลการประเมิน 

 การประเมินตนเอง   
 การประเมินโดยกลุม   

 กิจกรรม
ประชาสัมพันธ 

 การจัดทําสื่อสิ่งพิมพ /ปาย/ บอรด  จํานวนชิ้นงาน 
 การจดังาน/ นิทรรศการ  จํานวนคน 
 การจัดทําสื่อเสียง/ วิดีทัศน  ระดับความรับรูและความคิดเห็น 
 การใชชองทางอิเล็กทรอนิกสเชน เว็บ อีเมล 

เฟสบุก sms  อินสตาแกรมฯ 
 

 

 การประกวดบทกวี เพลง บทละคร การแสดง
ประกอบเพลง ฯลฯ 

  

 กิจกรรมฝกฝน
พฤติกรรมท่ี
สอดคลองกับ
คานิยมและ
วัฒนธรรม 

 การคัดเลือกผูเปนตนแบบคานิยม โดยการ
ประกวด หรือเสนอชื่อและลงคะแนน   

 จํานวนคน 

 การประกวดจัดอาคารสถานท่ีใหแสดงออกถึง
คานิยมและวัฒนธรรมกรมชลประทาน 

 จํานวนครั้ง 

 รายงาน/จัดแสดง / ประกวดผลงานท่ี
แสดงออกถึงการลดข้ันตอนงาน หรือปรับปรุง
คุณภาพ/ ประสิทธิภาพงาน 

 จํานวนผลลัพธ 

 รายงาน/ ประกวดผลงานท่ีแสดงออกถึง
ความรู/ความชํานาญ/ ประสบการณ หรือ
ความเชี่ยวชาญในงาน 

 จํานวนรายงาน 

 รายงาน/ ประกวดผลงานท่ีแสดงออกถึงการ
ใหความสําคัญกับการพัฒนาความรูและความ
ชํานาญในงาน 

 ผลการประเมิน 

 การประกวดความเรียงเก่ียวกับบุคคลตนแบบ
ดานความรับผิดชอบงาน และการนํามา
ประยุกตใชในงานอ่ืนๆ 

  

 การดําเนินงานรวมกับหนวยงานอ่ืน เพ่ือให
เกิดผลสัมฤทธิ์ท่ีเปนประโยชนรวมกัน 

  

 การจัดกิจกรรมเพ่ือรับฟงความเห็น และทํา
ความเขาใจผูรับบริการ/ ผูมีสวนไดสวนเสีย 

 กิจกรรมสรางสายสัมพันธกับหนวยงาน
ภายนอกท่ีประสานงานดวย 

  

 การดูงานหนวยงานท่ีมีผลสําเร็จดานคานิยม
และวัฒนธรรม และถอดบทเรียน 

  

๔ 



 

 ดาน  กิจกรรมหลัก  ตัวช้ีวัด 
 กิจกรรมอ่ืนๆ      

    
    
    
    

 
 

๑๐. แผนการดําเนินงาน 

๑๐.๑ วัตถุประสงคการดําเนินงาน 

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

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

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

๑๐.๒ กิจกรรม 

ลําดับ
ท่ี กิจกรรม รายละเอียด ระยะเวลา

ดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ ตัวช้ีวัด ระดับ
เปาหมาย 

๑  

 

     

๒  

 

     

๓  

 

     

 
๑๐.๓ งบประมาณ 

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

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

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

 

----------------------------------------------- 

๕ 


