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วัฒนธรรมองค์กรของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราซ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ท ี่ วัฒนธรรมองค์กร ข้อกำหนด ผลการดำเนินงาน
๑. จริยธรรมต่อส่วนรวม ๑ .๑  ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต คำนึงถึงประโยขน ้

ส่วนรวมเป็นสำคัญ
๑ .๑  ผู้บริหาร ปฏินัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานด้วย 
ความซื่อสัตย์ สุจริตโดยมีการบริหารงานโครงการต่าง ๆ ให  ้
เป็นไปด้วยความคุ้มค่าและเกิดประโยซนึต่อราขการ นอกจากนี้ม ี
การเน้นยํ้าแนวทางการปฏิป็ตงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตกับ 
บุคลากรเป็นประจำ

๑.๒ ปฏิบัติงานโดยถือปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิซาข้พ

๑.๓ ให้บริการต่อผู้มารับการบริการของสำนักงาน 
ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราซ ทุกระดับด้วยความเต็ม 
ใจมีจิตบริการ

๑.๒ บุคลากรทุกคนปฏิบัติงานด้วยความเป็นมีออาข้พ โดยยึด 
หลักคุณธรรม จริยธรรม และสอดคล้องกับจรรยาบรรณวิขาซื่พ 
ของตนเอง
๑.๓ ไม่เถือกปฏิบัติต่อผู้รับบริการ ให้บริการด้วยความเต็มใจ 
เสมือนเป็นธุระของตนเอง คำนึงถึงประโยขน่ฃองผู้รับบริการทั้ง 
ภายในและภายนอก เซ่น การสนับสบุนข้อมูลด้านการศึกษา 
ให้กับหน่วยงานทางการศึกษาและเครีอข่ายทางการศึกษา

๑.๔ ปฏิบัติงานโดยคำนึงถึงหลักการทำงานเป็นทีม ให้ความ 
ร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ตามที่สำนักงาน 
ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราซ ได้จัดข้ึน

เนื่องจากภาวการณ์ขาดแคลนบุคลากรภายในสำนักงาน โดยมี 
บุคลากรน้อยกว่าปริมาณงานที่มีอยู่ จึงอาศัยหลักการทำงาน 
เป็นทีม โดยไม่เกี่ยงว่าเป็นของบุคคลใด
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ท ี่ วัฒนธรรมองค์กร ข้อกำหนด ผลการดำเนินงาน
จริยธรรมต่อส่วนรวม ๑.๔ ปฏิบ้ตงานโดยคำนึงถึงหลักการทำงานเป็นทีม ให้ความ 

ร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ตามที่สำนักงาน 
คิกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราข ได้จัดข้ึน

๑.๕  ไข้ทรัพยากรของสำนักงานคิกษาธิการจังหวัด 
นครศรีธรรมราซ โดยประหยัด คำนึงถึงหลักความคุ้มค่าและ 
ให้ช่วยกันดูแลรักษาทรัพย์สินราซการเยี่ยงวิญญขนพึงกระทำ

หรือกลุ่มงานใด หากมีการดำเนินกิจกรรม/โครงการ ทุกคบจะ 
ร่วมมือในการช่วยผลักดันให้สำเร็จลุล่วง เช่น การดำเนิน 
โครงการซับเคลื่อนยุทธศาสตร์ๆ การพัฒนาเว็บไซต์ซอง 
หน่วยงาน กิจกรรมการออกกำลังกาย กิจกรรมทำความสะอาด 
มาตรการประหยัดพลังงาบ
๑.๕  เนื่องจากมืงบประมาณค่อนข้างจำกัด ‘ยุคลากรจังไข้ 
ทรัพยากรในการปฏินัตงานอย่างประหยัดพลังงาน คำนึงถึง 
ความคุ้มค่าและช่วยกันดูแลรักษาทรัพย์สินอยู่ในสภาพพร้อมใข้ 
งานอยู่เสมอ

๒ ความรับผิดซอนต่อตนเองและ ๒.๑ รับผิดซอบต่อหน้าที่ที่ตนเองได้รับมอบหมาย และบุ่งมั่น ๒.๑ ‘ยุคลากรทุกคน ปฎิบ้ตงานตามหน้าที่ซองตนเองด้วยความ
หน้าท่ี ตั้งใจปฏิบ้ตหน้าที่ให้เกิดผลดีต่อองค์กร ตั้งใจและมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้งานแล้วเสร็จภายในเวลาที ่

กำหนด ไม่ก่อให้เกิดผลเสียหายต่อราซการ และพยายามคิดหา 
แนวทางในการพัฒนาองค์กรอย่างสมํ่าเสมอ
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ท ี่ วัฒนธรรมองค์กร ข้อกำหนด ผลการดำเนินงาน
๒ ความรับผิดซอบต่อตบเองและ 

หน้าท่ี
๒.๒ ปฏินิติหน้าที่ด้วยความเสียสละ ทุ่มเทในการปฏินิติงาน

๒.๓ .บังคับตนให้อยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ และปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด

๒.๔ หมั่นสืกษาหาความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางาน 
อย่างสมํ่าเสมอ

๒.๒ บุคลากรปฏิบัติด้วยความเสียสละ ทั้งในเวลาราฃการและ 
นอกเวลาราชการซึ่งโดยปกติสำนักงานสืกษาธิการจังหวัด 
นครศรีธรรมราช จะมีภารกิจเร่งต่วนที่ด้องปฏินิติให้แล้วเสรีจ 
ภายในระยะเวลาที่จำกัดอยู่เป็นประจำ แต่บุคลากรก็เต็มใจและ 
มีความตั้งใจปฏิบัติงานนั้น ๆ ให้แล้วเสรีจ แม้จะด้องล่วงเลย 
เวลาราชการก็ตาม
๒.๓ การปฏิบัติงานของบุคลากรทุกตำแหน่ง จะยึดถอและ 
ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง อย่าง 
เคร่งครัด โดยเฉพาะการปฏินิติงานด้านพัสดุงานการเงินและ 
บัญชี งาบบริหารงานบุคคล เป็นด้น 
๒.๔ สำนักงานสืกษ-าธิการภาค ๑ ๖  สนับสบุนให้บุคลากรได้ 
พัฒนาองค์ความรู้ของตนเอง ให้โอกาสในการเข้ารับการ 
ติกอบรมที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานนอกจากนี้ ยังมีการจัดการ 
ความรู้ภายในองค์กร โดยการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู ้
ระหว่างปฏิบัติงาน เซ่น การ ค X  ในกลุ่มงานต่าง ๆ
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ท่ี วัฒนธรรมองค์กร ข้อกำหนด ผลการดำเนินงาน
๓ แนวปฏิบัติใบการทำงานร่วมกัน ๓.๑ แต่งกายสุภาพ เรียบร้อย ให้เกียรติสถานที่และเพื่อน 

ร่วมงาน

๓.๒ แสดงกีรียาและวาจาต่อเพื่อนร่วมงานด้วยความสุภาพ 
อ่อนโยน เคารพซึ่งกันและกัน

๓.๓ ทักทายกันด้วยกัลยาณมิตร ยกมื้อไหว้ทักทายกันตาม 
วัฒนธรรมของไทย ด้วยรอยยิ้มที่แสดงออกมาจากใจ

๓.๔ ผู้บังคับบัญชาดูแลผู้ใด้บังคับบัญซาเสมือนเป็นบุคคลใน 
ครอบครัว และผู้ใด้บังคับบัญชาต้องให้ความเคารพยำเกรง 
ผู้บังคับบัญชา

๓.๑ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราข ได้กำหนดวัฒนธรรม 
ใบการต่างกายในวันราชการดังน้ีวันจันทร์สวมชุดเคร่ืองแบบสิกากี 
พนักงานจ้างเหมาบรีการสวมชุดสุภาพ วันอังคารสวมเสิอสิชมพูของ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช วันพุธสวมชุดสุภาพ วัน 
พฤหัสบด สวมชุดสภาพ และวันศุกร์ สวม'ชุดผ้า'ใทยสีฟ้า ซ่ึงบุคลากรทุก 
คนให้ความร่วมมือโดยต่างกายตามท่ีกำหนด 
๓.๒ บุคลากรทุกคน สิอสารกันด้วยความสุภาพ ให้เกียรติคู่สนทนา ไม่ 
แสดงกีรียาท่ีไม่เหมาะสม ในกรณท่ีความเห็นเกียวกับงานไม่ตรงกันกีได้มื 
การเจรจาด้วยเหตุผล และใช้ถ้อยคำท่ีสุภาพ
๓.๓ บุคลากรทุกคนทักทานกันด้วยกายกมือไหว้เมอพบเจอกันในแต่ละวัน 
ด้วยความเต็มใจและด้วยรอยย้ิมท่ีแสดงออกจากใจ ไม่เสแสร้ง 
๓.๔ ผู้บังคับบัญชา หรีอหัวหน้างาน มืการแสดงออกต่อผู้ใด้บังคับบัญชา 
ด้วยการดูแล เอาใจใส่ ให้คำแนะนำ ท้ังในด้านนิญหาท่ีเกีดจากการ 
ปฏิบัติงาน และป้ญหาอน  ๆ ท่ีผู้ใด้บังคับบัญชาต้องการให้ผู้บังคับบัญชา 
ช่วยเหลอในขณะท่ีผู้1ด้บังคับบัญชาได้ปฏิบัติตนท่ีแสดงออกลงการให้ 
ความเคารพต่อผู้บังคับบัญชา
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ท่ี วัฒนธรรมองค์กร ข้อกำหนด ผลการดำเนินงาน
(5' การสร้างค่านิยมองค์กร ๔.๑ รักองค์กร จิตสำนึกในการรักอง์กร มีกัลยาณมิตรที่ด ี

ต่อบุคคลภายในและภายนอก 
๔.๒ บุคลากรมีความรับผิดซอนต่อภาระหน้าที่ที่ได้รับ 
มอบหมาย

๔.๓ บุคลากรเป็นผู้มีความรู้ที่หลากหลาย รอบรู้ พัฒนา 
ตนเองอย่างต่อเนื่อง

๔.๔ ความเพียร สู้งาน มีความมุ่งม่ัน อดทน พากเพียรใน 
การปฏิบัติงาน

๔.๕  สร้างเครือข่ายในการปฏิบัติงานที่หลากหลาย นำไปสู่ 
ความสำเร็จของการทำงาน

๔.๑ สร้างจิตสำนึกในการรักองค์กร โดยให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการ 
กำหนดเฟ้าหมายและกลยุทธ์ในการขับเคล่ือนองค์กร 
๔.๒ บุคลากรทุกคน ปฏิบัติงานโดยคำนึงถงความรับผิดขอบเป็นหลัก ไม ่
ละท้ิงหรอละเว้นการป ฏ บิ ตั ิงานจนเกิดความเสียหายต่อราชการ 
๔.๓ สำนักงานติกษาธการจังหวัดนครศรืธรรมราช สนับสบุนบุคลากรให้ 
ได รั้บการพัฒนาและต่อยอดความรู้ โดยพีจารถภว่าบุคลากรแต่ละคนมี 
ความข่านาญหรือมีความสนใจในด้านใด ให้โอกาสในการได แ้สดง 
ความสามารถ ไม ป็่ดก้ันการแสดงออกชงความสามารถน้ัน เช่น ให้ 
เจัาหน้าท่ีคอมพีวเตอร์ได ถ่้ายทอดความรู้1ห้กับบุคลากรอ่ืน เป็นการ 
พัฒนาท้ิงผู้ถ่ายทอดและผู้รับการถ่ายทอด 
๔.๔ บุคลากรปฏิบัติงานด้านความเพียร มุ่งม่ัน แม้เกิดป็ญหาและ 
อุปสรรคในการป ฏ บิ ตั ิงานกิไม ย่่อท้อ ไม ล่ะท้ิงการปฏิบัติงาน พยายามหา 
แนว1ทางและ1วธการแกไ'ฃป้ญ'หา โดยผู้บรืหารเข้ามามีส่วนร่วมในการให้ 
คำปรืกบา จนสามารถลุล่วงด้วยติ
๔.๕ ในการป ฏ บิ ตั ิงาน ได มี้การสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการติกษา 
กับหน่วยงานภายนอก เช่น หน่วยงานทางการติกษา และองค์กรต่าง  ๆ

เพอเป็นช่องทางประสานงานและขับเคล่ือนด้านการติกษาไป สู่เป็าหมาย


