กิจกรรมเสริมสร้ างวัฒนธรรมองค์ กร

สํ านักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต

วัฒนธรรมองคกร เปนองคประกอบที่สําคัญอีกอยางหนึ่งที่ทุกองคกรควรมี เพราะเปนสิ่งที่ทําใหพนักงานทุกคน
มีพฤติกรรมเหมือนกัน คิดคลายกัน ซึ่งเปนสวนชวยในการขับเคลื่อนการดําเนินงานใหเปนไปตามเปาหมายหรือวัตถุประสงค
ที่วางไว ดังนั้นทุกองคกรตองกําหนดวัฒนธรรมองคกรใหเจาหนาที่ถือปฏิบัติ และที่สําคัญคือตองขับเคลื่อนใหเจาหนาที่เกิด
การยอมรั บและปฏิ บั ติ ตามวั ฒ นธรรมที่ ส ร า งขึ้ น จนกลายเป น พฤติ ก รรม ความคิ ด ที่ เ ป น แบบเดี ย วกั น สํ า หรั บ ให ทุ ก คน
พรอ มนําไปสูการปฏิบัติควบคู กับงานประจํา หรื อ จนกลายเป นส ว นหนึ่ ง ในการปฎิ บัติง านประจํ าทุกๆภารกิ จ ทุ กขั้นตอน
จนสุดทายกลายเปนวัฒนธรรมขององคกรที่หลอหลอมอยูในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ทุกคน
การสรางวัฒนธรรมขององคกร ไมใชเพียงแคกําหนดเปนขอความตัวอักษรที่เขียนติดไวที่บอรดประชาสัมพันธ
แต ต อ งสร า งความรู ค วามเข า ใจ สร า งความตระหนั ก และให เ จ า หน า ที่ เ ห็ น ความสํ า คั ญ ของของสร า งวั ฒ นธรรมองค ก ร
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต จึงไดจัดกิจกรรมเพื่อสรางวัฒนธรรมองคกรใหเจาหนาที่มีความคิด พฤติกรรม
ในการปฏิบัติงานอยางซื่อสัตย สุจริต ดังนี้

การกําหนดค่ านิยมและการสื่ อสารให้ เจ้ าหน้ าที่ทราบ
สํ านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตเล็งเห็นถึงความสํ าคัญของความโปร่ งใสในการทํางาน จึงได้ กําหนด
ค่ านิยมขององค์ กร คือ “รู้ หน้ าที่ โปร่ งใส ใส่ ใจสั งคม” เพื่อให้ จ้าหน้ าที่ถือปฏิบัติในการทํางานเป็ นในทิศทางเดียวกัน เพื่อให้ การ
ทํางาน มีความโปร่ งใส สามารถตรวจสอบได้
โดยสํ านักงานเขตพื้นที่การศึ กษาประถมศึ กษาภู เก็ตได้ สื่อสารให้ เจ้ าหน้ าที่ของสํ านั กงานฯ ทราบในสถานที่และ
โอกาสต่ าง ๆ เช่ นการเผยแพร่ บนเว็บไซต์ ของสํ านักงาน ผู้บริหารแจ้ งในทีป่ ระชุ มทีมบริหาร และการประชุ มเจ้ าหน้ าที่ เป็ นต้ น

กิจกรรมกล่ าวปฎิญญาและประกาศเจตนารมณ์
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตจัดกิจกรรม กล่าวปฏิญญาเขตสุ จริ ต และการประกาศเจตนารมณ์ โดยมีนางสาวสุ วิภา ตั้งก่อสกุล รอง
ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔ ช่วยปฏิบตั ิราชการเป็ นการประจําสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ในตําแหน่ ง
รองผูอ้ าํ นวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต รักษาราชการแทนผูอ้ าํ นวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เป็ นผูก้ ล่าวนํา
เพื่อสร้างความตระหนัก และให้คาํ มัน่ ในการร่ วมกันป้องกันการทุจริ ต ปลูกฝังค่านิยมความซื่ อสัตย์สุจริ ต เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ หอประชุมพุดภูเก็ต
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต โดยมี ดร.วันชัย หวังสวาสดิ์ รองผูอ้ าํ นวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต และเจ้าหน้าที่
ร่ วมกิจกรรมดังกล่าว

การร่ วมเคารพธงชาติของเจ้ าหน้ าที่
กิจกรรมร่ วมเคารพธงชาติของเจ้ าหน้ าที่ เป็ นอีกกิจกรรมหนึ่งที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึ กษานํามาใช้ เป็ นกิจกรรม
สํ าหรั บการขับเคลื่ อนวัฒนธรรมความซื่ อสั ตว์ สุ จริ ต เพื่ อให้ เจ้ าหน้ าที่มีความรั กในความเป็ นชาติไทย และตระหนักที่จะทํา
คุณความดีให้ กบั ประเทศชาติด้วยการปฏิบตั ิหน้ าทีด่ ้ วยความซื่ อสั ตย์ สุจริต ไม่ คดิ คอร์ รัปชั่นประเทศชาติ

การร่ วมแสดงสั ญลักษณ์ ต่อต้ านการทุจริต
สํ านักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต นํากิจกรรมการแสดงสัญลักษณ์ ต่อต้ านการทุจริตมาใช้ ในการจัดกิจกรรมและ ในการประชุ ม
ต่ างๆ เพื่อกระตุ้นเตือนให้ เจ้ าหน้ าที่ตระหนักถึงการร่ วมกันต่ อต้ านการทุจริต อันนําไปสู่ วฒ
ั นธรรมการไม่ ทนต่ อการทุจริต

นโยบายการเสริมสร้ างคุณธรรมและความโปร่ งใสในการดําเนินงานของหน่ วยงาน
นางสาวสุ วภิ า ตั้งก่อสกุล รองผูอ้ าํ นวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔ ช่วยปฏิบตั ิราชการ
เป็ นการประจําสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ในตําแหน่งรองผูอ้ าํ นวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาภูเก็ต รักษาราชการแทนผูอ้ าํ นวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ได้กาํ หนดและมอบนโยบาย
การเสริ มสร้างคุณธรรมและความโปร่ งใสในการดําเนินงานของหน่วยงาน ประจําปี งบประมาณ ๒๕๖๓ ในคราวประชุม
เจ้าหน้าที่เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตนําไปใช้เป็ น
มาตรฐานและแนวปฏิบตั ิควบคู่กบั กฎ ระเบียบและข้อบังคับอื่นๆ

เพลงมาร์ช สพป.ภูเก็ต
ผู้บริหาร สํ านักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ได้ จัดทําเพลง มาร์ ช สพป.ภูเก็ต โดยเนื้อหามีการนําค่ านิยม “รู้หน้ าที่ โปร่ งใส ใส่ ใจสังคม” และคําขวัญ “อยู่ภูกต็
รักภูเก็ต สร้ างภูเก็ต ตอบแทนภูเก็ต” มาเป็ นส่ วนหนึ่งของเนื้อเพลง สํ าหรับเพลงมาร์ ชดังกล่าว สพป.ภูเก็ต ได้ กาํ หนดให้ มกี ารขับร้ องก่อนการประชุมต่ างๆ เพื่อกระตุ้นเตือนให้
เจ้ าหน้ าที่ ตระหนักถึงความโปร่ งใส ในการทํางาน และดําเนินการต่ างๆเพื่อตอบแทนคุณแผ่ นดินและก่อให้ เกิดประโยชน์ สูงสุ ดแก่ประชาชน

เพลง มาร์ช สพป.ภูเก็ต
สพป.ภูเก็ต เขตสราญ ไข่มุกอันดามัน สวรรค์เมืองใต้
หาดทรายสี ทอง ถิ่นเรื องรองงามวิไล
สองวีรสตรี ยง่ิ ใหญ่ บารมีหลวงพ่อแช่มลือชา
รู ้หน้าที่ โปร่ งใส ใส่ใจสังคม ค่านิ ยม สพป.ภูเก็ตสง่า
คนสําราญ งานสําเร็จ สมปรารถนา
มุ่งจัดการศึกษา พัฒนาสู่สากล
**อยูภ่ ูเก็ต รักภูเก็ต สร้างภูเก็ต ตอบแทนภูเก็ต
ความสําเร็จ ย่อมสัมฤทธิ์ ประสิ ทธิผล
บริ การด้วยใจ ห่ วงใย ใส่ ใจทุกคน
พร้อมพลีอุทิศตน เพื่อคนภูเก็ต บ้านเรา
ถิ่นถลาง กะทู ้ อําเภอเมือง สพป.ภูเก็ตรุ่ งเรื อง
สมเป็ นเมืองท่องเที่ยวนานเนา
จัดการศึกษา พัฒนาท้องถิ่นบ้านเรา
***ให้เท่าเทียมทันโลกเขา ภูเก็ตเราจงเจริ ญ
เนื้อร้อง : ดร.วันชัย หวังสวาสดิ์ รอง ผอ.สพป.ภูเก็ต
นางมาลัยพร รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลจัดการศึกษา สพป.ภูเก็ต
คําร้อง/ทํานอง: นายกฤติชริ นท ศรี งาม ครู โรงเรี ยนทัปปุดวิทยา จ.พังงา
คําร้อง/เสี ยงประสาน : นายอุดม ปิ งวงศ์ ครู โรงเรี ยนปิ ยะพรวิทยา จ.เชียงราย
สนับสนุนการจัดทํา : นางสาวสุวภิ า ตั้งก่อสกุล รอง ผอ.สพม.เขต 14 รักษาการแทนผอ.สพป.ภูเก็ต

การอบรมเพื่อเสริ มสร้างคุณธรรม จริ ยธรรมและความโปร่ งใสในการดําเนินงาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต จัดกิจกรรมอบรมเพื่อเสริ มสร้างคุณธรรม จริ ยธรรมและความโปร่ งใส
ในการทํางาน โดยมี ดร.วันชัย หวังสวาสดิ์ รองผูอ้ าํ นวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต บรรยายให้ความรู ้
เรื่ อ ง “คุ ณ ธรรมและความโปร่ งใสในการทํา งาน”ให้แ ก่ เ จ้า หน้า ที่ ในสํา นัก งาน เพื่ อ ส่ ง เสริ ม และยกระดับ การดํา เนิ น งาน
ด้านคุณธรรมและความโปร่ งใสขององค์กรให้เกิ ดประสิ ทธิ ภาพ โปร่ งใส ตรวจสอบได้ และส่ งผลต่อภาพลักษณ์ ขององค์กร
รวมถึงเพื่อสร้างวัฒนธรรมขององค์กร เกี่ยวกับความซื่ อสัตย์สุจริ ต เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมพุดภูเก็ต

การให้ความรู ้เรื่ องธรรมาภิบาลในองค์กร
สํานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษาประถมศึ กษาภู เก็ต ให้ความรู ้ เรื่ องการเสริ มสร้ า งธรรมาภิ บ าลในองค์กร แก่
เจ้าหน้าที่ในสังกัด โดยมี นายสุ รศักดิ์ อินศรี ไกร ที่ปรึ กษา สพฐ.ด้านนโยบายและแผน บรรยายให้ความรู ้เรื่ องดังกล่าว เพื่อสร้าง
วัฒ นธรรมเกี่ ย วกับ ความซื่ อ สั ต ย์สุ จ ริ ต โดยยึ ด หลัก ธรรมาภิ บ าล ให้ เ กิ ด ขึ้ น ในองค์ ก ร เมื่ อ วัน ที่ ๑๕ มิ ถุ น ายน ๒๕๖๓
ณ ห้องประชุมพุดภูเก็ต

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบตั ิการ การเสริ มสร้างธรรมาภิบาลในองค์กร
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต จัดกิจกรรมการเสริ มสร้างธรรมาภิบาลในองค์กร โดยมีเจ้าหน้าที่
ของสํานักงานเขตฯ เข้าร่ วมกิจกรรมดังกล่าว เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ สําหรับกิจกรรมดังกล่าวดําเนินการโดยให้เจ้าหน้าที่
แบ่งกลุ่มออกเป็ น ๖ กลุ่ม ภายในกลุ่มระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการนําหลักธรรมาภิบาลในประเด็นที่ได้รับมอบหมายมาใช้เป็ น
หลักในการดําเนิ นงานอย่างไรบ้าง และภายหลังที่ได้ระดมความคิดเห็นเสร็ จแล้วให้ดาํ เนิ นการนําเสนอให้เจ้าหน้าที่กลุ่มอื่นๆ
ทราบด้วยวิธีการนําเสนอ ต่างๆ ที่สมาชิ กแต่ละทีมได้ร่วมกันคิด เช่นการแสดงบทบาทสมมุติ การเต้นประกอบเพลงคุณธรรม
การนําเสนอผ่านบทกลอน การนําเสนอผ่านวิธีการทอล์คโชว์ พร้อมแสดงบทบาทประกอบ ซึ่ งกิจกรรมดังกล่าวเป็ นการร่ วมกัน
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นการนําหลักธรรมาภิบาลมาใช้และทําให้เห็นเป็ นรู ปธรรมสามารถนําไปปฏิบตั ิได้จริ ง อันส่ งผลให้เกิ ด
วัฒนธรรมขององค์กรต่อไป

การจัดทําสื่ อประชาสั มพันธ์
สํ า นั ก งานเขตพื้น ที่ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาภู เ ก็ต จั ด ทํ า สื่ อ ประชาสั ม พัน ธ์ เพื่ อ รณรงค์ ใ ห้ เ จ้ า หน้ า ที่ ต่ อ ต้ า น
การทุจริ ต และสร้ างวัฒนธรรมองค์ กร เกี่ยวกับการคิดตระหนักและให้ ความสํ าคัญกับการต่ อต้ านการทุจริ ต และดําเนินงาน
อย่ างซื่ อสั ตย์ โปร่ งใส มีความสุ จริตและร่ วมกันรณรงค์ ให้ ผู้ที่พบเห็นสื่ อประชาสั มพันธ์ ดังกล่ าวเกิดความตระหนักและมีแนวคิด
ทีจ่ ะร่ วมกันต่ อต้ านการทุจริตต่ อไป

