
 

                                                                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

การด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม 
และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

              ส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำภูเก็ต 



 

 

ส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำภูเก็ต ไดด้ ำเนินกำรวเิครำะห์ผลกำรประเมินคุณธรรม

และควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน ของเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำภูเก็ต ประจ ำปี ๒๕๖๒ พบวำ่ มีตวั

ชีวดัท่ีไดค้ะแนนนอ้ยกวำ่ ๘๕ จ ำนวน ๔ ตวัช้ีวดั ไดแ้ก่ 

-ตวัช้ีวดัท่ี ๑๐ กำรป้องกนักำรทุจริต ไดค้ะแนน ๖๒.๙๕ 

  -ตวัช้ีวดัท่ี ๒ กำรใชง้บประมำณ ไดค้ะแนน ๘๐.๔๘ 

                          -ตวัช้ีวดัท่ี ๗ ประสิทธิภำพกำรส่ือสำร ไดค้ะแนน ๘๔.๑๒ 

                          -ตวัช้ีวดัท่ี ๘ กำรปรับปรุงระบบกำรท ำงำน ไดค้ะแนน ๘๔.๑๒ 

   
 

 

ส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำภูเก็ตไดจ้ดัท ำมำตรกำรในกำรพฒันำปรับปรุงกำรด ำเนินงำน เพื่อ

ยกระดบัคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน  และไดด้ ำเนินกำรกิจกรรมตำมมำตรกำรดงักล่ำวโดย

มีรำยละเอียด ดงัน้ี 



 

 

ที่ ประเด็นตัวช้ีวดัทีเ่ป็นจุดอ่อน                   มาตรการในการพฒันา การด าเนินการตามมาตรการ 
๑ กำรป้องกนักำรทุจริต ๑.ผูบ้ริหำรสูงสุดจดัท ำเจตจ ำนงในกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีและ

บริหำรงำนของหน่วยงำนอย่ำงซ่ือสัตย ์พร้อมประกำศ
ใหเ้จำ้หนำ้ท่ีทรำบ 
 

๑.ด ำเนินกำรจดัท ำประกำศเจตจ ำนงในกำรบริหำรงำนส ำนักงำนเขต
พื้ น ท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำภู เก็ต  ๒ ภำษำคือภำษำไทย และ
ภำษำองักฤษ โดยมีผูอ้  ำนวยกำรคนปัจจุบนัเป็นผูล้งนำมเม่ือวนัท่ี  ๒๘ 
พฤษภำคม ๒๕๖๓ พร้อมกบัมีพิธีประกำศเจตจ ำนงเม่ือวนัท่ี ๘ มิถุนำยน 
๒๕๖๓  

  ๒.ผูบ้ริหำรสูงสุด ด ำเนินกำรกิจกรรมหรือสนบัสนุนให้
มีกิจกรรมท่ีเกียวกบักำรพฒันำ ปรับปรุงกำรด ำเนินงำน
เพื่อส่งเสริมใหห้น่วยงำนเป็นหน่วยงำนท่ีมีคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใส 
 

๒.จดัท ำและประกำศนโยบำยกำรเสริมสร้ำงคุณธรรมและควำมโปร่งใส
ในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน ประกำศปฏิญญำเขตสุจริต กำรจดัท ำ
บนัทึกขอ้ตกลงควำมร่วมมือกำรพฒันำส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ
ระหวำ่งรองผูอ้  ำนวยกำรส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำภูเก็ต
กบั ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำภูเก็ต และ
ระหวำ่งบุคลำกรทำงกำรศึกษำ(ผอ.กลุ่ม) กบัผูอ้  ำนวยกำรส ำนกังำนเขต
พื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำภูเก็ต พร้อมกบัจดักิจกรรมแสดงสัญลกัษณ์
ต่อตำ้นกำรทุจริต เม่ือวนัท่ี ๘ มิถุนำยน ๒๕๖๓ 

  ๓.ด ำเนินกำรประเมินควำมเส่ียงและวำงมำตรกำร
ป้องกนัควำมเส่ียงพร้อมกบัติดตำมกำรด ำเนินงำนตำม
มำตรกำรท่ีวำงไว ้

๓.ด ำเนินกำรประเมินควำมเส่ียงพร้อมกบัจดัท ำมำตรกำรในกำรจดักำร
ควำมเส่ียง เม่ือวนัท่ี ๒๗ พฤษภำคม ๒๕๖๓ และวนัท่ี๒๙ พฤษภำคม 
๒๕๖๓ 



ที่ ประเด็นตัวช้ีวดัทีเ่ป็นจุดอ่อน                   มาตรการในการพฒันา การด าเนินการตามมาตรการ 
  ๔.จัดกิจกรรมเสริมสร้ำงว ัฒนธรรมให้เจ้ำหน้ำ ท่ี มี

ทศันคติ ค่ำนิยมในกำรปฏิบติังำนอยำ่งซ่ือสัตยสุ์จริต 
 

๔.ด ำเนินกำรจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้ำงว ัฒนธรรมให้เจ้ำหน้ำท่ีมี
ทศันคติ ค่ำนิยมในกำรปฏิบติังำนอยำ่งซ่ือสัตยสุ์จริตดงัน้ี 
      ๔.๑ ก ำหนดค่ำนิยมขององคก์ร คือ “รู้หนำ้ท่ี โปร่งใส ใส่ใจสังคม” 
เพื่อให้จำ้หน้ำท่ีถือปฏิบติัในกำรท ำงำนเป็นในทิศทำงเดียวกนั เพื่อให้
กำรท ำงำน มีควำมโปร่งใส สำมำรถตรวจสอบได ้ 
 โดยส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำภูเก็ตไดส่ื้อสำร
ให้เจำ้หน้ำท่ีของส ำนักงำนฯ ทรำบในสถำนท่ีและ โอกำสต่ำง ๆ เช่น
กำรเผยแพร่บนเว็บไซต์ของส ำนักงำน  ผูบ้ริหำรแจง้ในท่ีประชุมทีม
บริหำร และกำรประชุมเจำ้หนำ้ท่ี เป็นตน้ 
       ๔.๒ กิจกรรมร่วมเคำรพธงชำติของเจำ้หนำ้ท่ี เป็นอีกกิจกรรมหน่ึง
ท่ีส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำน ำมำใช้เป็นกิจกรรมส ำหรับกำร
ขบัเคล่ือนวฒันธรรมควำมซ่ือสัตว ์สุจริต เพื่อให้เจำ้หนำ้ท่ีมีควำมรักใน
ควำมเป็นชำติไทย และตระหนกัท่ีจะท ำคุณควำมดีให้กบัประเทศชำติ
ด้วยกำรปฏิบัติหน้ำ ท่ีด้วยควำมซ่ือสัตย์สุจริต ไม่ คิดคอร์ รัปชั่น
ประเทศชำติ 
        ๔.๓กิจกรรมกำรแสดงสัญลกัษณ์ต่อตำ้นกำรทุจริตมำใชใ้นกำรจดั
กิจกรรมและ  ในกำรประชุมต่ำงๆ เพื่อกระตุ้นเตือนให้เจ้ำหน้ำท่ี
ตระหนกัถึงกำรร่วมกนัต่อตำ้นกำรทุจริต อนัน ำไปสู่วฒันธรรมกำรไม่
ทนต่อกำรทุจริต 



ที่ ประเด็นตัวช้ีวดัทีเ่ป็นจุดอ่อน                   มาตรการในการพฒันา การด าเนินการตามมาตรการ 
       ๔.๔ จดัท ำเพลง มำร์ช สพป.ภูเก็ต โดยเน้ือหำมีกำรน ำค่ำนิยม “รู้
หน้าท่ี โปร่งใส ใส่ใจสังคม” และค ำขวญั “อยู่ภูกต็ รักภูเกต็ สร้างภูเกต็ 
ตอบแทนภูเกต็” มำเป็นส่วนหน่ึงของเน้ือเพลง  ส ำหรับเพลงมำร์ชดงัก
ล่ำว สพป.ภูเก็ต ไดก้ ำหนดให้มีกำรขบัร้องก่อนกำรประชุมต่ำงๆ เพื่อ
กระตุน้เตือนให้ เจำ้หน้ำท่ี ตระหนักถึงควำมโปร่งใส ในกำรท ำงำน 
และด ำเนินกำรต่ำงๆเพื่อตอบแทนคุณแผ่นดินและก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ประชำชน 
     ๔.๕ดร.วนัชัย หวงัสวำสด์ิ รองผูอ้  ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำประถมศึกษำภูเก็ต บรรยำยให้ควำมรู้เร่ือง “คุณธรรมและ
ควำมโปร่งใสในกำรท ำงำน”ให้แก่เจำ้หนำ้ท่ีในส ำนกังำน เพื่อส่งเสริม
และยกระดบักำรด ำเนินงำนดำ้นคุณธรรมและควำมโปร่งใสขององคก์ร
ให้เกิดประสิทธิภำพ โปร่งใส ตรวจสอบได ้และส่งผลต่อภำพลกัษณ์
ขององค์กร รวมถึงเพื่อสร้ำงวฒันธรรมขององค์กร เก่ียวกับควำม
ซ่ือสัตยสุ์จริต เม่ือวนัท่ี 8 มิถุนำยน ๒๕๖๓ ณ หอ้งประชุมพุดภูเก็ต 
     ๔.๖ นำยสุรศกัด์ิ  อินศรีไกร ท่ีปรึกษำ สพฐ.ดำ้นนโยบำยและแผน 
บรรยำยให้ควำมรู้เร่ืองดังกล่ำว เพื่อสร้ำงวฒันธรรมเก่ียวกับควำม
ซ่ือสัตยสุ์จริตโดยยึดหลกัธรรมำภิบำล ให้เกิดข้ึนในองค์กร เม่ือวนัท่ี 
๑๕ มิถุนำยน ๒๕๖๓ ณ หอ้งประชุมพุดภูเก็ต 



ที่ ประเด็นตัวช้ีวดัทีเ่ป็นจุดอ่อน                   มาตรการในการพฒันา การด าเนินการตามมาตรการ 
     ๔.๗ จัดกิจกรรมกำรเสริมสร้ำงธรรมำภิบำลในองค์กร โดยมี
เจำ้หน้ำท่ีของส ำนักงำนเขตฯ เขำ้ร่วมกิจกรรมดงักล่ำว เม่ือวนัท่ี ๑๕ 
มิถุนำยน ๒๕๖๓ ส ำหรับกิจกรรมดงักล่ำวด ำเนินกำรโดยให้เจำ้หน้ำท่ี
แบ่งกลุ่มออกเป็น ๖ กลุ่ม  ภำยในกลุ่มระดมควำมคิดเห็นเก่ียวกบักำรน ำ
หลกัธรรมำภิบำลในประเด็นท่ีไดรั้บมอบหมำยมำใช้เป็นหลกัในกำร
ด ำเนินงำนอยำ่งไรบำ้ง และภำยหลงัท่ีไดร้ะดมควำมคิดเห็นเสร็จแลว้ให้
ด ำเนินกำรน ำเสนอให้เจ้ำหน้ำท่ีกลุ่มอ่ืนๆทรำบด้วยวิธีกำรน ำเสนอ 
ต่ำงๆ ท่ีสมำชิกแต่ละทีมไดร่้วมกนัคิด เช่นกำรแสดงบทบำทสมมุติ กำร
เตน้ประกอบเพลงคุณธรรม   กำรน ำเสนอผ่ำนบทกลอน กำรน ำเสนอ
ผ่ำนวิธีกำรทอล์คโชว์ พร้อมแสดงบทบำทประกอบ ซ่ึงกิจกรรม
ดงักล่ำวเป็นกำรร่วมกนัแลกเปล่ียนควำมคิดเห็นกำรน ำหลกัธรรมำภิ
บำลมำใช้และท ำให้เห็นเป็นรูปธรรมสำมำรถน ำไปปฏิบติัได้จริง อนั
ส่งผลใหเ้กิดวฒันธรรมขององคก์รต่อไป 
       ๔.๘ จัดท ำส่ือประชำสัมพนัธ์ เพื่อรณรงค์ให้เจ้ำหน้ำท่ีต่อต้ำน          
กำรทุจริต และสร้ำงวฒันธรรมองคก์ร เก่ียวกบักำรคิดตระหนกัและให้
ควำมส ำคญักบักำรต่อตำ้นกำรทุจริต และด ำเนินงำน    อย่ำงซ่ือสัตย ์
โป ร่ง ใส  มีควำม สุจ ริตและ ร่วมกันรณรงค์ ให้ผู ้ ท่ี พบ เ ห็น ส่ือ
ประชำสัมพนัธ์ดงักล่ำวเกิดควำมตระหนักและมีแนวคิดท่ีจะร่วมกัน
ต่อตำ้นกำรทุจริตต่อไป 



ที่ ประเด็นตัวช้ีวดัทีเ่ป็นจุดอ่อน                   มาตรการในการพฒันา การด าเนินการตามมาตรการ 
 

  ๕.จดัท ำแผนปฏิบติักำรป้องกนักำรทุจริตพร้อมติดตำม
และรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
 

๕.ด ำเนินกำรจดัท ำแผนปฏิบติักำรป้องกนักำรทุจริตพร้อมติดตำมและ
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน ๒ รอบ คือ รอบ ๖ เดือน และรอบ ๑ ปี (รอบ 
๑ ปี ยงัไม่ไดด้ ำเนินกำร) 

๒ กำรใชง้บประมำณ ๑.ประชำสัมพนัธ์ให้ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียทรำบข้อมูล
เก่ียวกบักำรด ำเนินงำนดำ้นงบประมำณ 
 
 
 

๑.ประชำสัมพนัธ์และสร้ำงกำรรับรู้เก่ียวกบัแผนกำรใชจ่้ำยงบประมำณ
ประจ ำปี โดยจดัท ำเป็นรำยงำนกำรใชจ่้ำยงบประมำณ และเผยแพร่ผำ่น
ระบบสำรบรรณ AMSS และเวบ็ไซต ์สพป.ภูเก็ต 
๒.ด ำเนินกำรเผยแพร่ประชำสัมพนัข่ำวสำรเก่ียวกบักำรจดัซ้ือจดัจำ้ง
ผำ่นทำงเวบ็ไซต ์สพป.ภูเก็ต และบอร์ดประชำสัมพนัธ์ 
 

  ๒.ตรวจสอบกำรด ำเนินงำนดำ้นงบประมำณโดยหน่วย
ตรวจสอบภำยใน 
 

๑.มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ เป็น
รำยไตรมำส เพื่อใหเ้กิดควำมคุม้ค่ำและไม่บิดเบือนวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้
๒.หน่วยตรวจสอบภำยใน ด ำเนินกำรตรวจสอบกำรใชจ่้ำยงบประมำณ 
ปีละ ๒ รอบ คือ รอบแรกระหวำ่งเดือน เมษำยน – มิถุนำยน ตรวจสอบ
รำยงำนระบบ GFMIS รอบท่ี ๒ ระหว่ำงเดือน กรกฎำคม – สิงหำคม 
ตรวจสอบกำรเบิกจ่ำยค่ำรักษำพยำบำล ค่ำเดินทำง ค่ำวทิยฐำนะ 
 

  ๓.จดัท ำช่องทำงกำรร้องเรียนและแสดงควำมคิดเห็น
ของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 

๑.ด ำเนินกำรจดัท ำช่องทำงร้องเรียนผ่ำนทำงเวบ็ไซต์ สพป.ภูเก็ต และ
กล่องรับควำมคิดเห็นเพื่อสอบถำม ทกัทว้ง และร้องเรียนกำรด ำเนินงำน 
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๓ ประสิทธิภำพกำรส่ือสำร ๑.ปรับปรุงและเพิ่ม ช่องทำงกำรส่ือสำรระหว่ำ ง
หน่วยงำนกบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 
 

๑.มีกำรน ำ Application Line มำใช้เป็นช่องทำงกำรติดต่อส่ือสำรใน
รูปแบบกลุ่มต่ำงๆ เช่น Line กลุ่มพัสดุ Line กลุ่มธุรกำร Line กลุ่ม
ผูบ้ริหำรเป็นตน้ 
๒.ปรับปรุงช่องทำงกำรรับฟังควำมคิดเห็น บนเว็บไซต์ให้มีควำม
ชดัเจน เขำ้ถึงง่ำย 
๓.มีช่องทำงกำรติดต่อส่ือสำรผำ่นทำงเวบ็ไซตข์อง สพป.ภูเก็ต ในหวัขอ้ 
Q&A ซ่ึงจะมีAdmin ตอบค ำถำมขอ้สงสัยต่ำงๆ ตำมภำรกิจงำน 

  ๒.ปรับปรุงขอ้มูลข่ำวสำรท่ีเผยแพร่ให้เป็นปัจจุบนั และ
เพิ่มขอ้มูลส ำคญัท่ีประชำชนหรือผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียควร
ทรำบบนเวบ็ไซตห์น่วยงำน และช่องทำงส่ือสำรอ่ืนๆ 
 

๑.มีกำรเผยแพร่ผลงำน ข้อมูลผ่ำนทำงเว็บไวต์เพื่อให้สำธำรชนได้
รับทรำบ โดยผำ่นกำรกลัน่กรองจำกคณะกรรมกำร ITA และทีมบริหำร 
สพป.ภูเก็ต 
 

๔ กำรปรับปรุงระบบกำร
ท ำงำน 

๑.น ำเทคโนโลยมีำใชใ้นกำรใหบ้ริกำร 
 

๑.มีกำรน ำเทคโนโลยีมำใชใ้นกำรบริกำรผำ่น E-Service เช่น กำรรับส่ง
หนงัสือผำ่นระบบ AMSS ระบบ E-money ระบบรำยงำนกำรรับนกัเรียน  
คลงัแบบฟอร์มเอกสำรจดัซ้ือจดัจำ้งและบริหำรจดักำรพสัดุภำครัฐ 
 

  ๒.ปรับปรุงกระบวนกำรท ำงำน กำรใหบ้ริกำร 
 

๑.มีกำรแต่งตั้งเจำ้หนำ้ท่ีใหบ้ริกำรแก่ผูม้ำรับบริกำรในช่วงพกักลำงวนั 



ที่ ประเด็นตัวช้ีวดัทีเ่ป็นจุดอ่อน                   มาตรการในการพฒันา การด าเนินการตามมาตรการ 
๒.มีกำรเปิดโอกำสใหผู้รั้บบริกำร ผูม้ำติดต่อหรือผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ได้
ร่วมปรับปรุงกำรด ำเนินงำน กำรให้บริกำร ผ่ำนช่องทำงกำรประเมิน
ควำมพึงพอใจ 
๓.ผูบ้ริหำรมอบนโยบำยในกำรท ำงำนโดยให้เจ้ำหน้ำท่ีทุกคนมีจิต
บริกำร ช่วยเหลือและอ ำนวยควำมสะดวกใหแ้ก่ผูม้ำรับบริกำร 

 

 


