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            ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 มีความมุ่งมั่นในการบริหาร
ราชการ ด าเนินการก าหนดวิสัยทัศน์ และค่านิยม โดยมุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ
ด าเนินการตามวิสัยทัศน์ และค่านิยมสู่การปฏิบัติโดยผ่านระบบการน าองค์การไปยังข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนในสังกัด ในการให้บริการ หรือส่งมอบงานต่อกันท่ีส าคัญแก่ผู้รับบริการ 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อสร้างความศรัทธาเชื่อมั่นแก่สังคม วัฒนธรรมองค์กร เป็นวิถีชีวิตท่ีคนกลุ่มใด
กลุ่มหนึ่งยึดถือปฏิบัติสืบต่อกันมา ซึ่งจะกลายเป็นนิสัยและความเคยชิน กลายเป็นขนบธรรมเนียม
ประเพณี วิถีประพฤติปฏิบัติ ความเชื่อ ค่านิยม รวมท้ังภาษาวัตถุสิ่งของต่าง ๆ วัฒนธรรมท าให้คน
รวมตัวกันเป็นสังคม มีการอยู่ร่วมกันอย่างมีระเบียบ ผลของวัฒนธรรมจะออกมาในรูปจริยธรรม 
ตลอดจนค่านิยมท่ีใช้ในการตัดสินใจหรือวินิจฉัยสั่งการจริยธรรมองค์การถือเป็นส่วนส าคัญท่ีจะท าให้
การด าเนินงานขององค์การก้าวหน้า และส่งผลให้องค์การได้รับความเชื่อถือจากสังคม ดังนั้นองค์การ
ทุกประเภทจึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องน าจริยธรรมมาใช้ในการบริหารและแก้ไขปัญหาองค์การอย่างถูก
วิธีเพื่อให้ได้รับความเชื่อถือ ภาพพจน์ท่ีดี อันน ามาซึ่งชื่อเสียง เกียรติยศ และความก้าวหน้าในระยะยาว
ขององค์กร ผู้บริหารส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 ให้ความส าคัญกับ
วัฒนธรรมองค์กร โดยการประเมินสภาพของวัฒนธรรมองค์กรท่ีเป็นอยู่ และประเมินความเหมาะสม 
หรือ คุณค่าท่ีมีต่อองค์กร เพื่อจะได้สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เป็นไปในแนวทางท่ีเหมาะสม                           
เกิดประโยชน์สูงสุด ต่อองค์กร ได้สร้างวัฒนธรรมองค์การท่ีให้ข้าราชการครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา ลูกจ้างท างานอย่างมีความสุข ความสนุก มีสายโยงใยคือ วัฒนธรรมในการท างาน เป็นศูนย์รวม
ของจิตใจ เพื่อให้ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2  สามารถท างานมุ่งไปสู่
ทิศทางเดียว เป็นองค์กร ท่ีบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล โดยมีเจตจ านงในการบริหารงาน           
การด าเนินการท่ีซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ โดยมีภาพ และสื่อต่าง ๆ ท่ีแสดงถึง    
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่าง
ซื่อสัตย์สุจริต เป็นองค์กรแห่งธรรมาภิบาล มีกรอบแนวคิดและคุณลักษณะของส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาสุจริต กิจกรรมที่บุคลากรด าเนินการปฏิบัติงานร่วมกัน 4 ประการ (Four A) คือ 

 

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 

หลักการและเหตุผล 



    1 A = Accountability  หมายถึง  มีความรับผิดชอบ / มีจิตส านึกในหน้าท่ี 

    2 A = Advancement  หมายถึง  มีความก้าวหน้า / เรียนรู้พัฒนาอยู่เสมอ 

    3 A = Achievement  หมายถึง  มีความส าเร็จ / มุ่งมั่นตั้งใจท างานให้ส าเร็จ 

     4 A = A team   หมายถึง  ท างานเป็นทีมเดียวกัน 

 
 
     1.  เพื่อให้ข้าราชการ ลูกจ้างในส านักงานปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเป็นธรรม  ไม่เลือกปฏิบัติ เป็น
แบบอย่างท่ีดีและรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ 

     2. เพื่อให้ข้าราชการ ลูกจ้างในส านักงานยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต                      
มีจิตส านึกในหน้าท่ี  มีความรับผิดชอบในหน้าท่ี   

     3.  เพื่อเสริมสร้างสัมพันธ์ภาพ  ความสามัคคีในหมู่คณะ  และการร่วมกันท างานเป็นทีม (Team  
Work) 

    4.  เพื่อสร้างขวัญก าลังใจ ในการท างานของข้าราชการ ลูกจ้างในส านักงาน 

 

 
      ผู้บริหาร  ข้าราชครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างในสังกัด 

 

  

        1. ข้าราชการ ลูกจ้างในส านักงานปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเป็นธรรม  ไม่เลือกปฏิบัติ เป็นแบบอย่างท่ีดี
และรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ 

        2. ข้าราชการ ลูกจ้างในส านักงาน ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจิตส านึก 
และ มีความรับผิดชอบในหน้าท่ี   

        3.  ข้าราชการ ลูกจ้าง มีความสามัคคีในหมู่คณะ  และการร่วมกันท างานเป็นทีม (Team  Work) 

        4.  ข้าราชการ ลูกจ้างในส านักงาน มีขวัญก าลังใจ ในการท างาน 

 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 



 
 

             ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 ได้ด าเนินจัดกิจกรรมเพื่อเป็น
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรร่วมกันตามนโยบายค่านิยมองค์กร 4 ประการ (four 4 ) ดังนี้ 

 1.  กิจกรรมออกก าลังกายทุกวันพุธต้านโควิด 2019 

 2. กิจกรรมท าบุญตักบาตรเนื่องวันขึ้นปีใหม่และขอพรผู้บังคับบัญชา 

 3. กิจกรรมการส านักงานสีเขียว 1 คน 1 ต้น 

 4. กิจกรรม 5 ส. big cleaning day  ทุกวันพุธสัปดาห์ท่ี 2 ของเดือน 

 5. กิจกรรมศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาบุคลากรในส านักงาน 

               6. กิจกรรมมุฑติาจิตข้าราชการเกษียณอายุราชการ 

 7. กิจกรรมส่งเสริมอนุรักษ์ผ้าไทย (การแต่งกายมาท างานในวันราชการ) 

  

 

 

 

วิธีการด าเนินงาน/กิจกรรม 



1.  กิจกรรมออกก าลังกายทุกวันพุธต้านโควิด 2019 



2. กิจกรรมท าบุญตักบาตรเนื่องวันขึ้นปีใหม่และขอพรผู้บังคับบัญชา 





3. กิจกรรมการส านักงานสีเขียว 1 คน 1 ต้น 







4. กิจกรรม 5 ส. big cleaning day  ทุกวันพุธสัปดาห์ที่ 2 ของเดือน 







5. กิจกรรมศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาบุคลากรในส านักงาน 



6. กิจกรรมมุฑิตาจิตข้าราชการเกษียณอายุราชการ 





7. กิจกรรมส่งเสริมอนุรักษ์ผ้าไทย (การแต่งกายมาท างานในวันราชการ) 

   วันจันทร์ แต่งกายชุดเคร่ืองแบบสีกา 

วันอังคารและวันพุธ  แต่งกายชุดผ้าไทย 



วันพุธ    แต่งกายชุดกีฬา 

วันพฤหัสบดี   แต่งกายผ้าไทยสีประจ าจังหวัด (สีแสด) 


