
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรของสถานีตำรวจนครบาลบางนา 

ด้วยวิสัยทัศน์ ของสถานีตำรวจนครบาลบางนา จะเป็นสถานีตำรวจเพื่อประชาชน จะทำหน้าที่ดูแลความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รักษาความสงบเรียบร้อย รักษากฎหมาย ด้วยความเป็นธรรม บริการด้วย
จิตสำนึกของผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ ด้วยความเสมอภาค เพ่ือความพึงพอใจสูงสุดของประชาชน 
ดังคำขวัญ ที่ว่า 
ยิ้มแย้ม แจ่มใส สามัคคี มีวินัย เต็มใจบริการ 
การขับเคลื่อนผ่านการเป็นองค์กรที่จะยกระดับการบริการสู่มาตรฐานสากล ดำเนินการอย่างโปร่งใสเพ่ือ
ตอบสนองผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน 
ข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจนครบาลบางนา ทุกนายมีปณิธานแน่วแน่ในการแก้ไขปัญหาโดยปฏิบัติหน้าที่
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตรงไปตรงมา มีเกียรติ มีศักดิ์ศรีและมีจิตวิญญาณ ในการปฏิบัติตามพันธะกิจเพ่ือ
ประชาชน โดยยึดหลักธรรมาภิบาล ได้แก่ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วน
ร่วม หลักความรับผิดชอบและหลักความคุ ้มค่า  สมกับความเป็นผู ้พิทักษ์สันติราษฎร์อย่างเต็มกำลัง
ความสามารถ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายตามวัตถุประสงค์คือ “ ความพึงพอใจของประชาชน  และ
ความสงบสุขของสังคม” 

                    การเสริมสร้างว ัฒนธรรมองค์กร  การบริหารจัดการองค์กรแบบยั ่งย ืน (Sustainable 
Organization) เป็นแนวทางการบริหารที่สำคัญ เนื่องจากการแข่งขันด้านการดำเนินงานขององค์กรต่าง ๆ 
ค่อนข้างรุนแรงขึ้น องค์กรที่ปรับตัวได้ไม่ดีก็อาจหายไปจากวงโคจรการดำเนินงาน ดังนั้น ฝ่ายบริหารระดับสูง
ในทุกองค์กรจึงต้องค้นหา เครื่องมือที่จะนำพาองค์กรหรือขับเคลื่อนองค์กรได้ดีกว่าองค์กรอื่น การเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กร จึงถือว่าเป็นเครื่องมืออันดับต้น ๆ ที่หลายองค์กร นำมากำหนดเป็นแผนกลยุทธ์หรือแผนงาน 
(Business Plan) เพราะการที่องค์กร จะเกิดความสำเร็จและยั่งยืน ต้องเป็นองค์กรที่มีวัฒนธรรมที่ชัดเจน 
ข้าราชการตำรวจ และบุคลากรในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ทุกคนต้องรับรู้ รับทราบเข้าใจเข้าถึง และแสดง
พฤติกรรมที่บ่งบอกความเป็นตัวตนขององค์กรนั ้น ๆ จะทำให้ ยืนหยัดอย่างมั ่นคง และรักษาความมี 
เสถียรภาพขององค์กรได้อย่างยั่งยืน วัฒนธรรมองค์กรของสถานีตำรวจนครบาลบางนา คือ ผู้บังคับบัญชา 
และข้าราชการตำรวจในสังกัดทุกนาย ต้องมีความรัก สามัคคี มีความศรัทธาในองค์กร มุ่งมั่นพัฒนาองค์กร
เพ่ือให้ก้าวสู่มาตรฐานสากล ผู้บังคับบัญชา ต้องเป็นแบบอย่างท่ีดี ในการปฏิบัติงาน โดยมุ่งเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม และความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ สถานีตำรวจนครบาลบางนา เป็นองค์กรที่มีลักษณะเปิดกว้าง
ทางการสื่อสาร มีกระบวนการพัฒนา ก่อให้เกิดผลการดำเนินการที่ดี และบุคลากรมีความผูกพันต่อองค์กร อยู่
กันอย่างพี่น้อง มีความรักใคร่ สามัคคี รักษาระเบียบการเคารพระหว่างผู้ใหญ่และผู้น้อย ถ้อยทีถ้อยอาศัย 
ก่อให้เกิดความผูกพันต่อสถานีตำรวจ ส่งผลต่อพฤติกรรมการทำงานที่ดี  กระบวนการเสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กรของสถานีตำรวจนครบาลบางนา ภายใต้วิสัยทัศน์ และการดําเนินงานที่มุ่งเน้นภายใต้ค่านิยมองค์กร 
“SPIRIT” ที่ต้องการบุคลากรในการเป็น "คนเก่ง คนดี มีคุณธรรม” เป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญ ในการนําองค์กร
ให้บรรลุสู่วิสัยทัศน์ และกลยุทธ์ที่ตั้งไว้เพ่ือให้เกิดเป็นวัฒนธรรมในการทำงานของบุคลากรทุกคนในองค์กร โดย
ค่านิยม SPIRIT จะประกอบด้วย รายละเอียด ดังนี้ S = Synergy คือ สร้างพลังร่วมอันยิ่งใหญ่ในการแบ่งปัน 
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และประสบการณ์ที่หลากหลาย เพื่อประโยชน์สูงสุดขององค์กร  P = Performance 

Excellence คือ รว่มมุ่งสู่ความเป็นเลิศ พฒันาศกัยภาพเพื่ออย่างยั่งยืน  I = Innovation คือ รว่มสรา้งนวตักรรมใหม่ๆ    
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R = Responsibility for Society คือ ร่วมรบัผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และส่ิงแวดลอ้ม I = Integrity & Ethics คือ ร่วม

สรา้งพลงัความดีท าในส่ิงที่ถกูตอ้ง โปร่งใส ยึดมั่นในหลกัศีลธรรม และธรรมาภิบาล T = Trust & Respect คือ ร่วมสรา้ง

ความเชื่อมั่นต่อผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียทัง้ภายในและภายนอกองคก์ร เพื่อใหม้ั่นใจว่าการขบัเคลื่อนองคก์รผ่านค่านิยมองคก์ร 

SPIRIT จะบรรลผุลตามเป้าหมาย สามารถยกระดบัการ ด าเนินงานภายใตค้่านิยมองคก์ร SPIRIT ใหเ้ป็นวฒันธรรมองคก์ร

ในดา้นคณุธรรมและความโปร่งใส ไดม้ีการด าเนินการในดา้นต่าง ๆ ในมิติของการส่งเสริมค่านิยมผ่านบุคลากรนัน้ สถานี

ต ารวจนครบาลบางนา มีการส่งเสรมิพฒันาบคุลากรใหส้อดคลอ้งไปกบัค่านิยม ทัง้ในดา้นการสรา้งความเขา้ใจในค่านิยม 

และเสรมิสรา้งพฤติกรรมที่คาดหวงัผ่านแนวทางการพฒันาที่หลากหลาย ใหก้บั บคุลากรอย่างทั่วถึง ทกุระดบั เช่น การน า

เรื่องค่านิยม SPIRIT ใหอ้ยู่ในกิจกรรมต่างๆ รวมถึงนกัเรียนต ารวจฝึกงาน นอกจากนี ้ ไดส่้งเสริมใหบุ้คลากร ไดต้ระหนกั

ถึงความส าคัญของวัฒนธรรมองค์กร และเป็นแบบอย่างในการสรา้ง  พฤติกรรมตามค่านิยม SPIRIT การถ่ายทอด

ประสบการณข์องผูบ้ริหารในการ ที่จะประพฤติปฏิบตัิ ตามค่านิยม SPIRIT ในการท างาน โดยมุ่งเนน้ดา้นคุณธรรม และ

ความโปร่งใส นอกจากนีย้ังไดม้ีการแลกเปล่ียนความรู ้แนวทางการด าเนินงานดา้นต่าง ๆ กับหน่วยงานภายนอก เพื่อ

น ามาปรบัใชใ้นการด าเนินงานดา้น Compliance อีกดว้ย Mechanism: ในมิติของการส่งเสริมค่านิยมผ่านกลไกต่าง ๆ 

เพื่อใหพ้ฤติกรรมตามค่านิยม SPIRIT เกิดขึน้อย่างยั่งยืน มีการประกาศเจตนารมณ ์ตามนโยบาย No Gift Policy อย่าง

ชดัเจนเปิดเผย และไดน้ าค่านิยม SPIRIT เชื่อมโยงไปกับกลไกการบริหาร ทรพัยากรบุคคลขององคก์รตัง้แต่กระบวนการ

สรรหา จนถึงกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยใหส้อดคลอ้งกับ  พฤติกรรมที่องคก์รคาดหวัง อีกทั้งไดม้ีการ

ส่งเสรมิใหแ้ต่ละสายงานผลกัดนัและส่งเสรมิค่านิยม SPIRIT อย่างเป็นรูปธรรม ผ่านการท า SPIRIT Action Plan ของแต่

ละสายงาน นอกจากนีย้ังยึดแนวปฏิบัติเก่ียวข้องในการด าเนินงาน ระบบการจัดซือ้จัดจ้าง  ผ่านทางอิเลคทรอนิคส์ 

(Digital Procurement) ที่สามารถด าเนินการจัดซือ้จัดจา้งไดต้ามขั้นตอนที่ถูกตอ้ง ตรวจสอบได ้และส่งเสริมใหเ้กิด

พฤติกรรมตาม ค่านิยม SPIRIT เป็นตน้ นอกจากนีย้งัมีการอบรมพัฒนาบุคลากรดา้นการส่ือความ IT Security เพื่อให้

ความรูแ้ก่บุคลากรในการน าเทคโนโลยีดา้นดิจิทัลมาประยุกตใ์ช้ในการท างาน สามารถเรียนรูเ้ข้าใจ เข้าถึงการน า  

Application ต่างๆ มาใชใ้นงาน การเสริมสรา้งวัฒนธรรมองคก์ร ดา้นคุณธรรมและความโปร่งใส  มีการส่งเสริม สรา้ง

บรรยากาศดา้นคณุธรรมและความโปรง่ใส เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ พฒันาความรู ้เบือ้งตน้การจดัซือ้จดัจา้งพสัด ุ

และการบรหิารพสัดภุาครฐั ใหก้บัเจา้หนา้ที่ผูเ้ก่ียวขอ้ง การบรหิารความเส่ียง และการปฏิบตัิตามระเบียบ ขอ้บงัคบั บรูณา

การแลกเปล่ียนความรู ้และแนวทางการด าเนินงาน กับหน่วยงานภายนอก ตามโอกาส รณรงคใ์หบุ้คลากร “งดรบั-ให้

ของขวัญ ( No Gift Policy ) ในทุกเทศกาล”  เพื่อสรา้งมาตรฐานที่ดี ในการปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส และปฏิบัติต่อผูม้ี

ส่วนไดเ้สียทกุภาคส่วนอย่างเท่าเทียมกนั โดยยึดมั่นในแนวปฏิบตัิ ตามนโยบายต่อตา้นคอรร์ปัชนัอย่างเครง่ครดั   

สถานีตำรวจนครบาลบางนา มีแนวทางดำเนินการเสริมสร้างวัฒนธรรมขององค์กรดังนี้ 
1. กระบวนการเสริมสร้างวัฒนธรรมของสถานีตำรวจนครบาลบางนา   
           1.1 สถานีตำรวจนครบาลบางนา จัดประชุมบริหารข้าราชการตำรวจระดับสารวัตรขึ้นไปเพื่อระดม      
                 ความคิด อันนำไปสู่การกำหนดวัฒนธรรมของสถานีตำรวจนครบาลบางนา  
           1.2 แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำคู่มือและแผนการปฏิบัติงานและดำเนินการตามแผนงานเพ่ือ   
                 เสริมสร้างวัฒนธรรมของสถานีตำรวจนครบาลบางนา  
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           1.3 ประเมินและสรุปผลการเสริมสร้างวัฒนธรรมของสถานีตำรวจนครบาลบางนา  
           1.4 ปรับปรุงและพัฒนาการเสริมสร้างวัฒนธรรมของสถานีตำรวจนครบาลบางนา เพื่อนำไปสู่การ 
ปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดผลดีต่อข้าราชการตำรวจในสังกัด  และประชาชนที่มาติดต่อราชการ 
ตลอดจนก่อให้เกิดผลดีต่อราชการและประเทศชาติต่อไป ประโยชน์จากความหลากหลายของความคิด 
ข้าราชการ ตำรวจทุกนายมีส่วนร่วมในวัฒนธรรมองค์กรอย่างอย่างแท้จริง 

2. เครื่องมือที่นำมาใช้ในการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อความยั่งยืน  

           2.1 การมีส่วนร่วม (Participation) : การที่จะนำพาองค์กรไปสู่ความยั่งยืนหรือมี วัฒนธรรม องค์กร
ที่เด่นชัดหรือชัดเจนได้นั้น การมีส่วนร่วมในองค์กรของข้าราชการตำรวจ ในสังกัดสถานีตำรวจ  นครบาลทอง
หล่อ ล้วนแล้วแต่มีความสำคัญและความจำเป็นอย่างยิ่ง เพราะหากขาดซึ่งความร่วมมือจาก ข้าราชการตำรวจ
ทุกนายแล้ว ก็ยากท่ีจะพบเจอกับคำว่าองค์กรแห่งความยั่งยืน  

           2.2 การเปิดใจกว้าง (Openness/Candor) : สิ่งจำเป็นอีกประการหนึ่งในการเสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กรให้แข็งแกร่ง นั ่นคือการที ่ข้าราชการตำรวจในสังกัด มีทัศนคติในการเปิดใจกว้าง ยอมรับความ  
เปลี่ยนแปลง และพร้อมจะยอมรับสิ่งใหม่ ๆ หรือสิ่งที่เป็นนโยบายขององค์กร นำไปปฏิบัติอย่างจริงจัง เพราะ
การที่ปิดกั้นหรือไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงใด ๆ นั้นยากที่จะเป็นองค์กรแห่งความยั่งยืน เพราะต่างคนต่างก็
จะมี วัฒนธรรมที่เป็นของตัวเอง ไม่สามารถบ่งชี้ได้ว่าวัฒนธรรมองค์กรที่แท้จริงคืออะไร ซึ่งจะส่งผลต่อ 
ภาพลักษณ์ของ การให้บริการ ผู้รับบริการ หรือบุคคลผู้มีส่วงนได้เสียภายนอกที่มองเข้ามายังองค์กรนั้น ๆ  

           2.3 ความไว้เนื้อเชื่อใจ และการยอมรับ (Trust and Respect) : ปัจจัยที่สำคัญมากอีก สิ่งหนึ่ง ใน
การขับเคลื่อนองค์กรสู่ความยั่งยืนหรือมีวัฒนธรรมองค์กรที่เด่นชัด ที่ขาดเสียมิได้ นั่นก็คือ ความไว้เนื้อ เชื่อใจ
และการยอมรับในตัวบุคลากรในองค์กร  

           2.4 พันธะสัญญา (Commitment) : การจะเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรอย่างยั่งยืนนั้นผู้บังคับบัญชา
และข้าราชการตำรวจทุกนาย จะต้องมีข้อผูกพันหรือพันธะสัญญาร่วมกัน ว่าทุกคนจะมุ่งม่ันไปสู่เป้าหมาย หรือ
วัตถุประสงค์ที่องค์กรได้จัดตั้งไว้อย่างต่อเนื่องและไม่ล้มเลิกข้อผูกพันหรือพันธะสัญญา ดังกล่าว แต่สิ่งหนึ่งซึ่ง
เป็นสิ่งสำคัญในยุคปัจจุบันในการ บริหารองค์กรอย่างยั่งยืนนั้น สัญญาใจหรือพันธะสัญญาทางใจ ก็เป็นอีก 
เครื่องมือหนึ่งที่ผู้บังคับบัญชาไม่ควรมองข้าม เพราะหากผู้บังคับบัญชาสามารถสร้างความรู้สึกที่สัมผัสได้ถึง
พันธะสัญญาดังกล่าว ให้เกิดขึ้นในใจของผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคน โอกาสในความสำเร็จของการเป็นองค์กรแห่ง
ความยั่งยืน หรือมีวัฒนธรรมที่หล่อหลอมกันเป็นหนึ่งเดียว เพ่ือมุ่งไปสู่ความสำเร็จอย่างมั่นคง  

           2.5 การขจัดข้อขัดแย้ง (Conflict Resolution) : ไม่ว่าจะเป็นยุคอดีต ยุคปัจจุบัน หรือยุคอนาคต ก็
ตาม ความขัดแย้งในองค์กรหรือในสังคม ก็ยังคงเป็นอุปสรรคประการสำคัญประการหนึ่ง ในการนำพาองค์กร
ให้ฝ่าฟันมรสุม ให้ผ่านพ้นเพื่อไปพบกับความสำเร็จในการเป็นองค์กรที่มีวัฒนธรรมแห่งความยั่งยืนได้ ดังนั้นผู้
ผู้บังคับบัญชาและข้าราชการตำรวจในสังกัดทุกนาย จะต้องร่วมแรงร่วมใจ และร่วมด้วย  ช่วยกันที่จะขจัด ปัด
เป่าความขัดแย้งที่มีอยู่ในทุกหนทุกแห่งในองค์กรให้กลับกลายมาเป็นพลังแห่งความคิด สร้างสรรค์หรือความ  
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คิดเห็นต่างแต่ไม่แตกแยกหรือแตกความสามัคคี เพราะไม่มีความสำเร็จใด ๆ ที่ขาด องค์ประกอบของความรัก 
ความปรารถนาดีหรือความสามัคคีของคนในองค์กรหรือในสังคมไปได้  

           2.6 ความเป็นเอกฉันท์หรือฉันทามติ (Consensus) : ปัจจัยข้อนี้เกี ่ยวเนื่องกับปัจจัยแห่ง ความ
ขัดแย้ง กล่าวคือ เมื่อผู้ผู้บังคับบัญชาสามารถขจัดความขัดแย้งหรือเปลี่ยนความขัดแย้ง ให้เป็นความคิดที่  
สร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นภายในองค์กรได้แล้วนั้น ความเป็นเอกฉันท์หรือฉันทามติต่าง ๆ ก็จะเกิดขึ้นติดตามมา 
ทันทีทันใด ทำให้การบริหารจัดการภายในองค์กรที่เกี่ยวกับการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร เป็นไปอย่าง
ง่ายดาย หรือมีข้อโต้แย้งน้อยมาก เพราะข้าราชการตำรวจในสังกัดส่วนใหญ่ในองค์กรเห็นชอบและพูดเป็น 
เสียงเดียวกันหรือ ปฏิบัติในแบบอย่างเดียวกัน หากใครที่ไม่ปฏิบัติตามก็ย่อมกลายจะเป็นแกะดำในองค์กรได้         

           2.7 จุดมุ ่งหมายและวัตถ ุประสงค์ (Goal and Objective) : องค์กรใดที ่ม ีจ ุดม ุ ่งหมาย  และ 
วัตถุประสงค์ที่ชัดเจน ในการกำหนดแนวทางหรือทิศทางในการบริหารองค์กร ก็ย่อมจะทำความฝันหรือ  
วิสัยทัศน์ (Vision) ของตน ประสบความสำเร็จได้ดั่งใจมุ่งมั่นทุกประการ การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรก็
เช่นกัน ต้องมีการกำหนดจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน ซึ่งรวมไปถึงการสื่อสารและกิจกรรมที่ต่อเนื่อง 
ภายในองค์กร   

พ.ต.อ.มนต์เสก ตระกูลพานิชย์ ผกก.สน.บางนา สั่งการการให้เจ้าหน้าที่ ตชส. ร่วมกับชุมชนในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
จัดกิจกรรมรณรงค์ประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น 
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