วัฒนธรรมองค์กร
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 เป็ นส่วนราชการที่มคี วามสําคัญใน
การกํ ากับดูแ ลและสนับสนุ นส่ง เสริมการจัด การศึก ษาขัน้ พื้นฐานในด้านปริมาณและคุ ณ ภาพ โดยมี
เป้ าหมายหลักเพื่อบริการทางการศึกษาแก่ประชากรวัยเรียนในระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานอย่างทัวถึ
่ ง มี
คุณภาพ และไม่เก็บค่าใช้จ่าย ซึง่ สอดคล้องและเป็ นไปตามบทบัญญัตแิ ห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทยและพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม พ.ศ.2545
ในการส่งเสริม สนับสนุน กํากับดูแลและการจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานในด้านปริมาณ และคุณภาพ
นัน้ สํานัก งานเขตพื้นที่การศึก ษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 มีบทบาทหน้ าที่ต ามที่กํ าหนดไว้ใน
พระราชบัญ ญัติร ะเบีย บบริห ารราชการ กระทรวงศึก ษาธิก าร พ.ศ.2546 ซึ่ ง จะต้ อ งให้บ ริก ารแก่
สถานศึกษาในสังกัด เพื่อให้สถานศึกษาเหล่านนัน้ สามารถปฏิบตั ภิ ารกิจในความรับผิดชอบได้อย่ างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนัน้ บุคลากรในสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต
4 ทุกคนจึงเป็ นกลไกสําคัญทีจ่ ะผลักดันขับเคลื่อนภารกิจขององค์กรให้สาํ เร็จตามเป้ าหมาย
ด้วยความปรารถนาทีจ่ ะเห็นความเปลีย่ นแปลงไปสู่การทํางานทีม่ คี ุณภาพร่วมกัน และบุคลากร
ทุกคนเป็ นผู้นําแห่งการเปลี่ยนแปลง จึงมีความเห็นชอบให้มธี รรมเนียมการปฏิบตั ิ อันเป็ นวัฒนธรรม
องค์กรของสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ดังนี้
1. การดําเนินชีวติ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ
2. การทํางานเป็ นทีม
3. ความรับผิดชอบ
4. การมุ่งผลสัมฤทธิในการทํ
์
างาน
5. การเป็ นผูน้ ําการเปลีย่ นแปลง
6. การพัฒนาตนเอง
7. การรับฟั งข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของเพือ่ นร่วมงาน
8. การมุ่งยกระดับคุณภาพในการให้บริการให้ผรู้ บั บริการพึงพอใจ
9. ความมีน้ําใจต่อเพือ่ นร่วมงาน
10.การปฏิบตั ติ ามมาตรฐานสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

วัฒนธรรม ข้อ 1. กําหนดเรื่องการแต่งกาย
บุคลากรในสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 จะแต่งกายตามข้อกําหนด
ร่วมกัน ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.

วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์

แต่งกายเสือ้ สีเหลือง
แต่งกายเสือ้ สีชมพู
แต่งกายเสือ้ ทีมของสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
แต่งกายสุภาพ
แต่งกายชุดประจําจังหวัดสีม่วง หรือชุดพืน้ เมืองล้านนา

ในวันสําคัญทางราชการหรือวันสําคัญทางศาสนาแต่งกายให้ถูกต้องตามแบบแผนของทางราชการ
หรือประเพณีนิยม

วัฒนธรรม ข้อ 2. การปฏิ บตั ิ หน้ าที่เวรยามรักษาสถานที่ราชการ
เพื่อ ให้ก ารรัก ษาสถานที่ร าชการและรัก ษาความปลอดภัย ของสํา นั ก งานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 เป็ นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็ นไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.2517 ข้าราชการและลูกจ้างของสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 มีหน้าทีต่ อ้ งอยู่เวรรักษาการณ์ สถานทีร่ าชการประจําวัน และตรวจเวรตาม
คําสังที
่ ่ได้รบั มอบหมายโดยเคร่งครัด หากมีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นในทางที่เสียหายต่อสถานที่ ทรัพย์สนิ
ของทางราชการ หรือเสียหายต่อชีวติ ร่างกายของบุคคลจะต้องรับผิดชอบโดยไม่สามารถปฏิเสธได้ หาก
ละเลยหรือไม่ปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นการอยู่เวรรักษาการณ์

วัฒนธรรม ข้อ 3. การปฏิ บตั ิ หน้ าที่ตามบทบาท อํานาจหน้ าที่และตําแหน่ งของตน
โดยปฏิบัติง านตามมาตรฐานตํ า แหน่ ง มาตรฐานวิท ยฐานะและงานที่ไ ด้ ร ับ มอบหมายจาก
ผูบ้ งั คับบัญชา ด้วยความตัง้ ใจ มุ่งมันให้
่ เกิดผลสัมฤทธิ ์ และมีคุณภาพบนพืน้ ฐานความซื่อสัตย์สุจริต และ
ความพากเพียร อดทน

วัฒนธรรม ข้อ 4. การเข้าร่วมกิ จกรรมทางสังคม
1. ภายในสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
2. ภายนอกสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
โดยจะเข้า ร่ ว มกิจ กรรมสํ านั ก งานเขตพื้นที่ก ารศึก ษาประถมศึก ษาเชีย งราย เขต 4 จัด หรือ
กิจกรรมที่ชุมชนสังคมภายนอกที่เกี่ยวข้องจัดอย่างสมํ่าเสมอ ตามบทบาท และภารกิจที่ต้องเกี่ยวข้อง
หรือรับผิดชอบ หรือโดยมารยาททางสังคม โดยไม่แตกแยกจากสังคม หรือหมูค่ ณะ

วัฒนธรรม ข้อ 5. การครองตน ครองคน ครองงาน เพื่อให้ชีวิตประสบผลสําเร็จ
โดยจะปฏิบัติต นตามหลัก ธรรมที่เ กี่ย วข้อ ง หรือ ปฏิบัติต ามคุ ณ ธรรม จริย ธรรม เพื่อ ความ
เจริญก้าวหน้า ทัง้ ในชีวติ ส่วนตัว และชีวติ ราชการและหน้าทีก่ ารทํางาน ตลอดจนความสัมพันธ์กบั บุคคล
ในสังคมทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา เพือ่ นร่วมงาน ผูบ้ งั คับบัญชา ประชาชนผูม้ ารับบริการ เพือ่ ให้
ชีวติ ประสบผลสําเร็จ และมีความสุขทุกฝ่ าย โดยไม่ลุ่มหลงในยาเสพติด การพนัน หรืออบายมุขอื่นๆ

วัฒนธรรม ข้อ 6. การประหยัดพลังงานและทรัพยากร
เนื่องจากงบประมาณทีส่ ํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 ได้รบั มีอยู่อย่าง
จํากัดและบุคลากรมีจาํ นวนมาก ดังนัน้ ทุกคนจึงต้องช่วยกันประหยัดพลังงานและการใช้ทรัพยากรให้มาก
ทีส่ ุด โดยใช้ประโยชน์ให้คมุ้ ค่าสูงสุด ไม่ฟ่ ุมเฟื อย มีแนวคิดทีจ่ ะนํากลับมาใช้ใหม่ (Recycle) และการซ่อม
บํารุงรักษาเครื่องใช้ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดตี ลอดเวลา พลังงาน ทรัพยากร และงบประมาณที่ทุกคน
ต้องช่วยกันประหยัด เช่น ไฟฟ้ า นํ้ามันเชื้อเพลิง นํ้าประปา ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณียโ์ ทรเลข และวัสดุ
สิน้ เปลืองต่างๆ ฯลฯ

ประเพณี และธรรมเนี ยมปฏิ บตั ิ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 กําหนดให้มปี ระเพณีและธรรมเนียม
ปฏิบตั ิ เพือ่ ให้เป็ นแนวทางในการอยู่ร่วมกัน ทํางานร่วมกัน และสืบทอดวัฒนธรรมปฏิบตั ไิ ปสูบ่ ุคลากรรุ่น
ต่อๆ ไป โดยมุ่งหวังจะให้เป็ นแบบอย่างทีด่ แี ก่สถานศึกษา และสังคมต่อไป ดังนี้
1. การเยี่ยมไข้ เมื่อมีบุคลากรของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
เกิดอาการเจ็บป่ วยถึงระดับนอนรักษาตัวในโรงพยาบาล สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึก ษา
เชียงราย เขต 4 โดยผูท้ ไ่ี ด้รบั มอบหมายจากผู้บงั คับบัญชาจะเป็ นตัวแทนไปเยีย่ มผูป้ ่ วย ส่วนบุคคลอื่น
หรือกรณีอ่นื ๆ ก็ให้เป็ นไปตามอัธยาศัย ตามความเหมาะสม และสะดวก
2. สวัสดิ การฌาปนกิ จสงเคราะห์ เหตุเสียชีวติ ของบุคคลในครอบครัว เป็ นสิง่ ทีไ่ ม่ปรารถนาให้
เกิ ด ขึ้น เพราะเป็ นการสู ญ เสี ย บุ ค คลอัน เป็ นที่ ร ัก และบุ ค ลากรให้ สํ า นั ก งานเขตพื้น ที่ก ารศึ ก ษา
ประถมศึก ษาเชียงราย เขต 4 (ส่ว นข้าราชการครูแ ละบุ คลากรทางการศึกษา) จะร่ ว มสมทบบริจาค
สนับสนุนเพือ่ จัดการฌาปนกิจ ดังนี้
- สามี – ภรรยา - บุ ต ร – ธิด า (ถู ก ต้อ งตามกฎหมาย) ของบุ ค ลากรในสํา นัก งานเขตพื้น ที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ร่วมบริจาคคนละ 100 บาท หรือมากกว่าตามความเหมาะสม
- บิดา – มาราดา ของบุคลากรในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
ร่วมบริจาคคนละ 100 บาท หรือมากกว่าตามความเหมาะสม
- บุคคลอื่นๆ ที่นอกเหนือจากที่กําหนด เช่น ญาติพ่นี ้ อง ลุง ป้ า น้ า อา ฯลฯ ของบุคลากรใน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ให้เป็ นไปตามความเหมาะสมและสมัครใจ
ให้ถอื เป็ นวัฒนธรรมเนียมปฏิบตั วิ ่าบุคลากรทุกคนในสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 4 พึงให้ความเมตตา ปรารถนา ให้ความอบอุ่นและเป็ นมิตรกับเพื่อนร่วมงาน เมื่อเกิด
เหตุการณ์ ไม่พงึ ประสงค์ข้ึน โดยควรหาโอกาสไปเยี่ยมเยือนหรือให้กํ าลังใจตามความเหมาะสมและ
สะดวก
3. สวัสดิ การตามโอกาสต่ างๆ เช่น ขึ้นบ้านใหม่ บวชนาค แต่งงาน สลากภัต หรืองานฉลอง
อื่นๆ ให้เป็ นไปตามอัธยาศัย การร่วมบริจาคเป็ นไปตามสมัครใจและศรัทธา
4. การร่วมสนับสนุนเงิ นบริ จาคการกุศลต่ างๆ เมื่อผู้บริหารร้องขอโดยเห็นว่าเป็ นกิจกรรม
นัน้ ๆ เป็ นประโยชน์ต่อบุคคล ชุมชน หรือสถานศึกษา หรือกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับสถาบันชาติ ศาสนา
หรือกิจกรรมทีเ่ กี่ยวข้องกับการถวายความจงรักภักดี หรือเป็ นกรณีของบุคคลที่ควรแสดงมุทติ าจิตก็ให้
บุคคลร่วมสนับสนุนบริจาคตามความเหมาะสมและสมัครใจ

5. สวัสดิ การการเงิ น สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 มีการจัดตัง้
เงินสวัสดิการเพื่อให้บรรดาสมาชิกได้มสี ่วนช่วยเหลือซึ่งกันและกัน จึงจัดให้มกี ารออมทรัพย์ข้นึ โดยมี
ระเบียบสวัสดิการการเงินขึ้นเป็ นการเฉพาะ โดยให้มคี ณะกรรมการที่มาจากผู้แทนสมาชิกดําเนินการ
และให้บุคลากรของสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ทุกคนร่วมเป็ นสมาชิก
6. ประเพณี ทอดกฐิ นสามัคคีประจําปี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย
เขต 4 ร่วมกับสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง และผูบ้ ริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน
ร่วมกันเป็ นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจําปี ณ วัดใดวัดหนึ่งในแต่ละอําเภอเวียนกันไปทุกปี ปี ละ 1
อําเภอ ทัง้ นี้เพื่อเป็ นการสร้างบุญกุศลร่วมกันในเทศกาลทําบุญทอดกฐินสามัคคี และบําเพ็ญสาธารณะ
ประโยชน์ต่อพุทธศาสนา
7. ประเพณี และธรรมเนี ยมด้ านอื่นๆ เนื่องจากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 4 เป็ นองค์กรขนาดใหญ่ มีสถานศึกษาจํานวนมากและต้องให้บริการแก่ขา้ ราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาจํานวนมากเช่นกัน ดังนัน้ จิตวิญญาณของการให้บริการต้องมีในตัวบุคลากรใน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 อย่างเต็มเปี่ ยม ในขณะเดียวกันต้อง
ปฏิบตั ิโดยมุ่งผลสัมฤทธิ ์ และเป็ นผู้นําการเปลี่ยนแปลง มีความรักสามัคคี มุ่งประโยชน์ โดยรวมของ
องค์กรมากกว่ามุ่งผลประโยชน์ ส่วนตนบุคลากรทุกคนจะต้องเป็ นบุคคลแห่งการเรียนรู้ เพื่อเป็ นผู้นําใน
การสร้างสังคมให้เป็ นสังคมแห่งความรู้ให้ได้ และสืบทอดเจตนารมณ์ ไปยังบุคลากรรุ่นต่อๆ ไปอย่าง
ยังยื
่ นถาวร

