การดาเนินการตามมาตรการส่ งเสริมคุณธรรม
และความโปร่ งใสภายในหน่ วยงาน

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำภูเก็ต

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำภูเก็ต ได้ดำเนินกำรวิเครำะห์ผลกำรประเมินคุณธรรม
และควำมโปร่ งใสในกำรดำเนินงำน ของเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำภูเก็ต ประจำปี ๒๕๖๒ พบว่ำ มีตวั
ชีวดั ที่ได้คะแนนน้อยกว่ำ ๘๕ จำนวน ๔ ตัวชี้วดั ได้แก่
-ตัวชี้วดั ที่ ๑๐ กำรป้ องกันกำรทุจริ ต ได้คะแนน ๖๒.๙๕
-ตัวชี้วดั ที่ ๒ กำรใช้งบประมำณ ได้คะแนน ๘๐.๔๘
-ตัวชี้วดั ที่ ๗ ประสิ ทธิภำพกำรสื่ อสำร ได้คะแนน ๘๔.๑๒
-ตัวชี้วดั ที่ ๘ กำรปรับปรุ งระบบกำรทำงำน ได้คะแนน ๘๔.๑๒

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำภูเก็ตได้จดั ทำมำตรกำรในกำรพัฒนำปรับปรุ งกำรดำเนินงำน เพื่อ
ยกระดับคุณธรรมและควำมโปร่ งใสในกำรดำเนินงำน และได้ดำเนินกำรกิจกรรมตำมมำตรกำรดังกล่ำวโดย
มีรำยละเอียด ดังนี้

ที่
๑

ประเด็นตัวชี้วดั ทีเ่ ป็ นจุดอ่ อน
มาตรการในการพัฒนา
การดาเนินการตามมาตรการ
กำรป้ องกันกำรทุจริ ต
๑.ผูบ้ ริ หำรสู งสุ ดจัดทำเจตจำนงในกำรปฏิบตั ิหน้ำที่และ ๑.ดำเนิ นกำรจัดทำประกำศเจตจำนงในกำรบริ หำรงำนสำนักงำนเขต
บริ หำรงำนของหน่ วยงำนอย่ำงซื่ อสัตย์ พร้ อมประกำศ พื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำประถมศึ ก ษำภู เ ก็ ต ๒ ภำษำคื อ ภำษำไทย และ
ให้เจ้ำหน้ำที่ทรำบ
ภำษำอังกฤษ โดยมีผูอ้ ำนวยกำรคนปั จจุบนั เป็ นผูล้ งนำมเมื่อวันที่ ๒๘
พฤษภำคม ๒๕๖๓ พร้อมกับมีพิธีประกำศเจตจำนงเมื่อวันที่ ๘ มิถุนำยน
๒๕๖๓
๒.ผูบ้ ริ หำรสู งสุ ด ดำเนิ นกำรกิจกรรมหรื อสนับสนุ นให้ ๒.จัดทำและประกำศนโยบำยกำรเสริ มสร้ำงคุณธรรมและควำมโปร่ งใส
มีกิจกรรมที่เกี ยวกับกำรพัฒนำ ปรับปรุ งกำรดำเนิ นงำน ในกำรดำเนิ นงำนของหน่ วยงำน ประกำศปฏิ ญญำเขตสุ จริ ต กำรจัดทำ
เพื่อส่ งเสริ มให้หน่วยงำนเป็ นหน่วยงำนที่มีคุณธรรมและ บันทึ กข้อตกลงควำมร่ วมมื อกำรพัฒนำส ำนัก งำนเขตพื้ นที่ กำรศึ ก ษำ
ควำมโปร่ งใส
ระหว่ำงรองผูอ้ ำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำภูเก็ต
กับ ผูอ้ ำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึ กษำประถมศึกษำภู เก็ต และ
ระหว่ำงบุคลำกรทำงกำรศึกษำ(ผอ.กลุ่ม) กับผูอ้ ำนวยกำรสำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำภูเก็ต พร้อมกับจัดกิจกรรมแสดงสัญลักษณ์
ต่อต้ำนกำรทุจริ ต เมื่อวันที่ ๘ มิถุนำยน ๒๕๖๓
๓.ด ำเนิ น กำรประเมิ น ควำมเสี่ ย งและวำงมำตรกำร ๓.ดำเนิ นกำรประเมินควำมเสี่ ยงพร้ อมกับจัดทำมำตรกำรในกำรจัดกำร
ป้ องกันควำมเสี่ ยงพร้ อมกับติ ดตำมกำรดำเนิ นงำนตำม ควำมเสี่ ยง เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภำคม ๒๕๖๓ และวันที่๒๙ พฤษภำคม
มำตรกำรที่วำงไว้
๒๕๖๓

ที่

ประเด็นตัวชี้วดั ทีเ่ ป็ นจุดอ่ อน

มาตรการในการพัฒนา
การดาเนินการตามมาตรการ
๔.จัด กิ จ กรรมเสริ มสร้ ำ งวัฒ นธรรมให้ เ จ้ ำ หน้ ำ ที่ มี ๔.ด ำเนิ น กำรจัด กิ จ กรรมเพื่ อ เสริ ม สร้ ำ งวัฒ นธรรมให้ เ จ้ำ หน้ ำ ที่ มี
ทัศนคติ ค่ำนิยมในกำรปฏิบตั ิงำนอย่ำงซื่ อสัตย์สุจริ ต
ทัศนคติ ค่ำนิยมในกำรปฏิบตั ิงำนอย่ำงซื่ อสัตย์สุจริ ตดังนี้
๔.๑ กำหนดค่ำนิ ยมขององค์กร คือ “รู ้หน้ำที่ โปร่ งใส ใส่ ใจสังคม”
เพื่อให้จำ้ หน้ำที่ถือปฏิ บตั ิในกำรทำงำนเป็ นในทิศทำงเดี ยวกัน เพื่อให้
กำรทำงำน มีควำมโปร่ งใส สำมำรถตรวจสอบได้
โดยสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำภูเก็ตได้สื่อสำร
ให้เจ้ำหน้ำที่ ของสำนักงำนฯ ทรำบในสถำนที่ และ โอกำสต่ำง ๆ เช่ น
กำรเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของสำนักงำน ผูบ้ ริ หำรแจ้งในที่ประชุ มที ม
บริ หำร และกำรประชุมเจ้ำหน้ำที่ เป็ นต้น
๔.๒ กิจกรรมร่ วมเคำรพธงชำติของเจ้ำหน้ำที่ เป็ นอีกกิจกรรมหนึ่ ง
ที่ ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำน ำมำใช้ เ ป็ นกิ จ กรรมส ำหรั บ กำร
ขับเคลื่อนวัฒนธรรมควำมซื่อสัตว์ สุ จริ ต เพื่อให้เจ้ำหน้ำที่มีควำมรั กใน
ควำมเป็ นชำติไทย และตระหนักที่จะทำคุ ณควำมดี ให้กบั ประเทศชำติ
ด้ ว ยกำรปฏิ บ ัติ ห น้ ำ ที่ ด้ ว ยควำมซื่ อ สั ต ย์ สุ จริ ต ไม่ คิ ด คอร์ รั ป ชั่ น
ประเทศชำติ
๔.๓กิจกรรมกำรแสดงสัญลักษณ์ต่อต้ำนกำรทุจริ ตมำใช้ในกำรจัด
กิ จ กรรมและ ในกำรประชุ ม ต่ ำ งๆ เพื่ อ กระตุ ้น เตื อ นให้ เ จ้ำ หน้ ำ ที่
ตระหนักถึงกำรร่ วมกันต่อต้ำนกำรทุจริ ต อันนำไปสู่ วฒั นธรรมกำรไม่
ทนต่อกำรทุจริ ต

ที่

ประเด็นตัวชี้วดั ทีเ่ ป็ นจุดอ่ อน

มาตรการในการพัฒนา

การดาเนินการตามมาตรการ
๔.๔ จัดทำเพลง มำร์ ช สพป.ภูเก็ต โดยเนื้ อหำมีกำรนำค่ำนิ ยม “รู้
หน้ าที่ โปร่ งใส ใส่ ใจสั งคม” และคำขวัญ “อยู่ภูกต็ รั กภูเก็ต สร้ างภูเก็ต
ตอบแทนภูเก็ต” มำเป็ นส่ วนหนึ่ งของเนื้ อเพลง สำหรับเพลงมำร์ ชดังก
ล่ำว สพป.ภูเก็ต ได้กำหนดให้มีกำรขับร้ องก่อนกำรประชุ มต่ำงๆ เพื่อ
กระตุ น้ เตื อนให้ เจ้ำหน้ำที่ ตระหนักถึ งควำมโปร่ งใส ในกำรท ำงำน
และดำเนิ นกำรต่ำงๆเพื่อตอบแทนคุณแผ่นดิ นและก่อให้เกิดประโยชน์
สู งสุ ดแก่ประชำชน
๔.๕ดร.วัน ชัย หวัง สวำสดิ์ รองผู อ้ ำนวยกำรส ำนัก งำนเขตพื้ นที่
กำรศึ ก ษำประถมศึ ก ษำภู เก็ ต บรรยำยให้ค วำมรู ้ เรื่ อง “คุ ณธรรมและ
ควำมโปร่ งใสในกำรทำงำน”ให้แก่เจ้ำหน้ำที่ในสำนักงำน เพื่อส่ งเสริ ม
และยกระดับกำรดำเนินงำนด้ำนคุณธรรมและควำมโปร่ งใสขององค์กร
ให้เกิ ดประสิ ทธิ ภำพ โปร่ งใส ตรวจสอบได้ และส่ งผลต่อภำพลักษณ์
ขององค์ก ร รวมถึ ง เพื่ อ สร้ ำ งวัฒ นธรรมขององค์ ก ร เกี่ ย วกับ ควำม
ซื่อสัตย์สุจริ ต เมื่อวันที่ 8 มิถุนำยน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมพุดภูเก็ต
๔.๖ นำยสุ รศักดิ์ อินศรี ไกร ที่ปรึ กษำ สพฐ.ด้ำนนโยบำยและแผน
บรรยำยให้ ค วำมรู ้ เ รื่ อ งดัง กล่ ำ ว เพื่ อ สร้ ำ งวัฒ นธรรมเกี่ ย วกับ ควำม
ซื่ อสัตย์สุจริ ตโดยยึดหลักธรรมำภิ บำล ให้เกิ ดขึ้ นในองค์กร เมื่ อวันที่
๑๕ มิถุนำยน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมพุดภูเก็ต

ที่

ประเด็นตัวชี้วดั ทีเ่ ป็ นจุดอ่ อน

มาตรการในการพัฒนา

การดาเนินการตามมาตรการ
๔.๗ จัด กิ จ กรรมกำรเสริ มสร้ ำ งธรรมำภิ บ ำลในองค์ ก ร โดยมี
เจ้ำหน้ำที่ ของสำนักงำนเขตฯ เข้ำร่ วมกิ จกรรมดังกล่ ำว เมื่ อวันที่ ๑๕
มิถุนำยน ๒๕๖๓ สำหรับกิจกรรมดังกล่ำวดำเนิ นกำรโดยให้เจ้ำหน้ำที่
แบ่งกลุ่มออกเป็ น ๖ กลุ่ม ภำยในกลุ่มระดมควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรนำ
หลักธรรมำภิบำลในประเด็นที่ได้รับมอบหมำยมำใช้เป็ นหลักในกำร
ดำเนินงำนอย่ำงไรบ้ำง และภำยหลังที่ได้ระดมควำมคิดเห็นเสร็ จแล้วให้
ดำเนิ นกำรนำเสนอให้เจ้ำ หน้ำ ที่ ก ลุ่ ม อื่ นๆทรำบด้วยวิธี ก ำรนำเสนอ
ต่ำงๆ ที่สมำชิกแต่ละทีมได้ร่วมกันคิด เช่นกำรแสดงบทบำทสมมุติ กำร
เต้นประกอบเพลงคุ ณธรรม กำรนำเสนอผ่ำนบทกลอน กำรนำเสนอ
ผ่ ำ นวิ ธี ก ำรทอล์ ค โชว์ พร้ อ มแสดงบทบำทประกอบ ซึ่ งกิ จ กรรม
ดังกล่ ำวเป็ นกำรร่ วมกันแลกเปลี่ ยนควำมคิ ดเห็ นกำรนำหลักธรรมำภิ
บำลมำใช้และทำให้เห็ นเป็ นรู ปธรรมสำมำรถนำไปปฏิบตั ิได้จริ ง อัน
ส่ งผลให้เกิดวัฒนธรรมขององค์กรต่อไป
๔.๘ จัด ท ำสื่ อ ประชำสั ม พัน ธ์ เพื่ อ รณรงค์ใ ห้ เ จ้ำ หน้ำ ที่ ต่ อ ต้ำ น
กำรทุจริ ต และสร้ำงวัฒนธรรมองค์กร เกี่ยวกับกำรคิดตระหนักและให้
ควำมสำคัญกับกำรต่อต้ำนกำรทุ จริ ต และดำเนิ นงำน อย่ำงซื่ อสัตย์
โปร่ งใส มี ค วำมสุ จริ ตและร่ วมกั น รณรงค์ ใ ห้ ผู ้ ที่ พ บเห็ นสื่ อ
ประชำสัมพันธ์ ดงั กล่ ำวเกิ ดควำมตระหนักและมี แนวคิ ดที่ จะร่ วมกัน
ต่อต้ำนกำรทุจริ ตต่อไป

ที่

๒

ประเด็นตัวชี้วดั ทีเ่ ป็ นจุดอ่ อน

กำรใช้งบประมำณ

มาตรการในการพัฒนา

การดาเนินการตามมาตรการ

๕.จัดทำแผนปฏิ บตั ิกำรป้ องกันกำรทุจริ ตพร้ อมติ ดตำม ๕.ดำเนิ นกำรจัดทำแผนปฏิ บตั ิกำรป้ องกันกำรทุจริ ตพร้ อมติดตำมและ
และรำยงำนผลกำรดำเนินงำน
รำยงำนผลกำรดำเนินงำน ๒ รอบ คือ รอบ ๖ เดือน และรอบ ๑ ปี (รอบ
๑ ปี ยังไม่ได้ดำเนินกำร)
๑.ประชำสั ม พัน ธ์ ใ ห้ ผู ม้ ี ส่ ว นได้ส่ ว นเสี ย ทรำบข้อ มู ล ๑.ประชำสัมพันธ์และสร้ำงกำรรับรู ้เกี่ยวกับแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ
เกี่ยวกับกำรดำเนินงำนด้ำนงบประมำณ
ประจำปี โดยจัดทำเป็ นรำยงำนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ และเผยแพร่ ผำ่ น
ระบบสำรบรรณ AMSS และเว็บไซต์ สพป.ภูเก็ต
๒.ดำเนิ นกำรเผยแพร่ ประชำสัมพันข่ำวสำรเกี่ ยวกับกำรจัดซื้ อจัดจ้ำง
ผ่ำนทำงเว็บไซต์ สพป.ภูเก็ต และบอร์ ดประชำสัมพันธ์
๒.ตรวจสอบกำรดำเนิ นงำนด้ำนงบประมำณโดยหน่ วย ๑.มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ เป็ น
ตรวจสอบภำยใน
รำยไตรมำส เพื่อให้เกิดควำมคุม้ ค่ำและไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้
๒.หน่วยตรวจสอบภำยใน ดำเนิ นกำรตรวจสอบกำรใช้จ่ำยงบประมำณ
ปี ละ ๒ รอบ คือ รอบแรกระหว่ำงเดือน เมษำยน – มิถุนำยน ตรวจสอบ
รำยงำนระบบ GFMIS รอบที่ ๒ ระหว่ำงเดื อน กรกฎำคม – สิ งหำคม
ตรวจสอบกำรเบิกจ่ำยค่ำรักษำพยำบำล ค่ำเดินทำง ค่ำวิทยฐำนะ
๓.จัดท ำช่ องทำงกำรร้ องเรี ย นและแสดงควำมคิ ด เห็ น ๑.ดำเนิ นกำรจัดทำช่ องทำงร้ องเรี ยนผ่ำนทำงเว็บไซต์ สพป.ภูเก็ต และ
ของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย
กล่องรับควำมคิดเห็นเพื่อสอบถำม ทักท้วง และร้องเรี ยนกำรดำเนินงำน

ที่

ประเด็นตัวชี้วดั ทีเ่ ป็ นจุดอ่ อน

มาตรการในการพัฒนา

การดาเนินการตามมาตรการ

๓

ประสิ ทธิภำพกำรสื่ อสำร

๑.ปรั บ ปรุ งและเพิ่ ม ช่ อ งทำงกำรสื่ อสำรระหว่ ำ ง ๑.มี ก ำรน ำ Application Line มำใช้เ ป็ นช่ อ งทำงกำรติ ด ต่ อ สื่ อ สำรใน
หน่วยงำนกับผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย
รู ป แบบกลุ่ ม ต่ ำ งๆ เช่ น Line กลุ่ ม พัส ดุ Line กลุ่ ม ธุ ร กำร Line กลุ่ ม
ผูบ้ ริ หำรเป็ นต้น
๒.ปรั บ ปรุ ง ช่ อ งทำงกำรรั บ ฟั ง ควำมคิ ด เห็ น บนเว็บ ไซต์ใ ห้ มี ค วำม
ชัดเจน เข้ำถึงง่ำย
๓.มีช่องทำงกำรติดต่อสื่ อสำรผ่ำนทำงเว็บไซต์ของ สพป.ภูเก็ต ในหัวข้อ
Q&A ซึ่งจะมีAdmin ตอบคำถำมข้อสงสัยต่ำงๆ ตำมภำรกิจงำน
๒.ปรับปรุ งข้อมูลข่ำวสำรที่เผยแพร่ ให้เป็ นปั จจุบนั และ ๑.มี ก ำรเผยแพร่ ผ ลงำน ข้อ มู ล ผ่ำ นทำงเว็บ ไวต์เ พื่ อ ให้ ส ำธำรชนได้
เพิ่มข้อมูลสำคัญที่ประชำชนหรื อผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยควร รับทรำบ โดยผ่ำนกำรกลัน่ กรองจำกคณะกรรมกำร ITA และทีมบริ หำร
ทรำบบนเว็บไซต์หน่วยงำน และช่องทำงสื่ อสำรอื่นๆ
สพป.ภูเก็ต

๔

กำรปรับปรุ งระบบกำร
ทำงำน

๑.นำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรให้บริ กำร

๑.มีกำรนำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรบริ กำรผ่ำน E-Service เช่น กำรรับส่ ง
หนังสื อผ่ำนระบบ AMSS ระบบ E-money ระบบรำยงำนกำรรับนักเรี ยน
คลังแบบฟอร์มเอกสำรจัดซื้ อจัดจ้ำงและบริ หำรจัดกำรพัสดุภำครัฐ

๒.ปรับปรุ งกระบวนกำรทำงำน กำรให้บริ กำร

๑.มีกำรแต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่ให้บริ กำรแก่ผมู ้ ำรับบริ กำรในช่วงพักกลำงวัน

ที่

ประเด็นตัวชี้วดั ทีเ่ ป็ นจุดอ่ อน

มาตรการในการพัฒนา

การดาเนินการตามมาตรการ
๒.มีกำรเปิ ดโอกำสให้ผรู ้ ับบริ กำร ผูม้ ำติดต่อหรื อผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย ได้
ร่ วมปรั บปรุ งกำรดำเนิ นงำน กำรให้บริ กำร ผ่ำนช่ องทำงกำรประเมิ น
ควำมพึงพอใจ
๓.ผูบ้ ริ ห ำรมอบนโยบำยในกำรท ำงำนโดยให้เ จ้ำ หน้ำ ที่ ทุ ก คนมี จิต
บริ กำร ช่วยเหลือและอำนวยควำมสะดวกให้แก่ผมู ้ ำรับบริ กำร

