
กจิกรรมเสริมสร้างวฒันธรรมองค์กร

สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาภูเกต็



วัฒนธรรมองคกร เปนองคประกอบท่ีสําคัญอีกอยางหน่ึงท่ีทุกองคกรควรมี เพราะเปนสิ่งท่ีทําใหพนักงานทุกคน     

มีพฤติกรรมเหมือนกัน คิดคลายกัน ซ่ึงเปนสวนชวยในการขับเคลื่อนการดําเนินงานใหเปนไปตามเปาหมายหรือวัตถุประสงค  

ท่ีวางไว ดังน้ันทุกองคกรตองกําหนดวัฒนธรรมองคกรใหเจาหนาท่ีถือปฏิบัติ และท่ีสําคัญคือตองขับเคลื่อนใหเจาหนาท่ีเกิด  

การยอมรับและปฏิบัติตามวัฒนธรรมท่ีสรางขึ้นจนกลายเปนพฤติกรรม ความคิด ท่ีเปนแบบเดียวกันสําหรับใหทุกคน      

พรอมนําไปสูการปฏิบัติควบคูกับงานประจํา หรือจนกลายเปนสวนหน่ึงในการปฎิบัติงานประจําทุกๆภารกิจ ทุกขั้นตอน 

จนสุดทายกลายเปนวัฒนธรรมขององคกรท่ีหลอหลอมอยูในการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีทุกคน 

การสรางวัฒนธรรมขององคกร ไมใชเพียงแคกําหนดเปนขอความตัวอักษรท่ีเขียนติดไวท่ีบอรดประชาสัมพันธ 

แตตองสรางความรูความเขาใจ สรางความตระหนักและใหเจาหนาท่ีเห็นความสําคัญของของสรางวัฒนธรรมองคกร 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต จึงไดจัดกิจกรรมเพ่ือสรางวัฒนธรรมองคกรใหเจาหนาท่ีมีความคิด พฤติกรรม

ในการปฏิบัติงานอยางซ่ือสัตย สุจริต ดังน้ี



การกาํหนดค่านิยมและการส่ือสารให้เจ้าหน้าที่ทราบ

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตเล็งเห็นถึงความสําคัญของความโปร่งใสในการทํางาน จึงได้กําหนด

ค่านิยมขององค์กร คือ “รู้หน้าที่ โปร่งใส ใส่ใจสังคม” เพ่ือให้จ้าหน้าที่ถือปฏิบัติในการทํางานเป็นในทิศทางเดียวกัน เพ่ือให้การ

ทาํงาน มคีวามโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 

โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตได้ส่ือสารให้เจ้าหน้าที่ของสํานักงานฯ ทราบในสถานที่และ 

โอกาสต่าง ๆ เช่นการเผยแพร่บนเวบ็ไซต์ของสํานักงาน  ผู้บริหารแจ้งในทีป่ระชุมทมีบริหาร และการประชุมเจ้าหน้าที ่เป็นต้น



กจิกรรมกล่าวปฎญิญาและประกาศเจตนารมณ์

สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตจดักิจกรรม กล่าวปฏิญญาเขตสุจริต และการประกาศเจตนารมณ์ โดยมีนางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล รอง

ผูอ้าํนวยการสํานกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑๔ ช่วยปฏิบติัราชการเป็นการประจาํสํานกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ในตาํแหน่ง

รองผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต รักษาราชการแทนผูอ้าํนวยการสํานกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เป็นผูก้ล่าวนาํ

เพ่ือสร้างความตระหนกั และใหค้าํมัน่ในการร่วมกนัป้องกนัการทุจริต ปลูกฝังค่านิยมความซ่ือสัตยสุ์จริต เม่ือวนัท่ี ๘  มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ หอประชุมพุดภูเก็ต 

สํานกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต โดยมี ดร.วนัชยั หวงัสวาสด์ิ รองผูอ้าํนวยการสํานกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต และเจา้หนา้ท่ี 

ร่วมกิจกรรมดงักล่าว



การร่วมเคารพธงชาตขิองเจ้าหน้าที่

กิจกรรมร่วมเคารพธงชาติของเจ้าหน้าที่ เป็นอีกกิจกรรมหน่ึงที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานํามาใช้เป็นกิจกรรม

สําหรับการขับเคล่ือนวัฒนธรรมความซ่ือสัตว์ สุจริต เพ่ือให้เจ้าหน้าที่มีความรักในความเป็นชาติไทย และตระหนักที่จะทํา      

คุณความดใีห้กบัประเทศชาติด้วยการปฏิบตัิหน้าทีด้่วยความซ่ือสัตย์สุจริต ไม่คดิคอร์รัปช่ันประเทศชาติ



การร่วมแสดงสัญลกัษณ์ต่อต้านการทุจริต

สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาภูเกต็ นํากจิกรรมการแสดงสัญลกัษณ์ต่อต้านการทุจริตมาใช้ในการจดักจิกรรมและ  ในการประชุม

ต่างๆ เพ่ือกระตุ้นเตือนให้เจ้าหน้าที่ตระหนักถงึการร่วมกนัต่อต้านการทุจริต อนันําไปสู่วฒันธรรมการไม่ทนต่อการทุจริต



นโยบายการเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาํเนินงานของหน่วยงาน

นางสาวสุวภิา ตั้งก่อสกลุ รองผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑๔ ช่วยปฏิบติัราชการ

เป็นการประจาํสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาภูเกต็ ในตาํแหน่งรองผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาภูเกต็ รักษาราชการแทนผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาภูเกต็ ไดก้าํหนดและมอบนโยบาย

การเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาํเนินงานของหน่วยงาน ประจาํปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ในคราวประชุม

เจา้หนา้ท่ีเม่ือวนัท่ี ๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ เพื่อใหเ้จา้หนา้ท่ีของสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาภูเกต็นาํไปใชเ้ป็น

มาตรฐานและแนวปฏิบติัควบคู่กบักฎ ระเบียบและขอ้บงัคบัอ่ืนๆ 



เพลงมาร์ช สพป.ภูเกต็

ผู้บริหาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาภูเกต็ ได้จัดทาํเพลง มาร์ช สพป.ภูเกต็ โดยเน้ือหามกีารนําค่านิยม “รู้หน้าที ่โปร่งใส ใส่ใจสังคม” และคาํขวญั “อยู่ภูกต็ 

รักภูเกต็ สร้างภูเกต็ ตอบแทนภูเกต็” มาเป็นส่วนหน่ึงของเน้ือเพลง  สําหรับเพลงมาร์ชดังกล่าว สพป.ภูเกต็ ได้กาํหนดให้มกีารขบัร้องก่อนการประชุมต่างๆ เพ่ือกระตุ้นเตือนให้ 

เจ้าหน้าที ่ตระหนักถึงความโปร่งใส ในการทาํงาน และดําเนินการต่างๆเพ่ือตอบแทนคุณแผ่นดินและก่อให้เกดิประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน

เพลง มาร์ช สพป.ภูเกต็

สพป.ภูเกต็ เขตสราญ ไข่มุกอนัดามนั สวรรคเ์มืองใต้ หาดทรายสีทอง ถ่ินเรืองรองงามวิไล

สองวีรสตรียิง่ใหญ่ บารมีหลวงพ่อแช่มลือชา รู้หนา้ท่ี โปร่งใส ใส่ใจสงัคม ค่านิยม สพป.ภูเกต็สง่า

คนสาํราญ งานสาํเร็จ สมปรารถนา มุ่งจดัการศึกษา พฒันาสู่สากล

**อยูภู่เกต็ รักภูเกต็ สร้างภูเกต็ ตอบแทนภูเกต็ ความสาํเร็จ ยอ่มสมัฤทธ์ิ ประสิทธิผล

บริการดว้ยใจ ห่วงใย ใส่ใจทุกคน พร้อมพลีอุทิศตน เพ่ือคนภูเกต็ บา้นเรา

ถ่ินถลาง กะทู ้อาํเภอเมือง สพป.ภูเกต็รุ่งเรือง สมเป็นเมืองท่องเท่ียวนานเนา

จดัการศึกษา พฒันาทอ้งถ่ินบา้นเรา                                               ***ใหเ้ท่าเทียมทนัโลกเขา ภูเกต็เราจงเจริญ

เน้ือร้อง : ดร.วนัชยั  หวงัสวาสด์ิ รอง ผอ.สพป.ภูเก็ต

นางมาลยัพร รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลจดัการศึกษา สพป.ภูเก็ต

คาํร้อง/ทาํนอง: นายกฤติชรินท ศรีงาม ครูโรงเรียนทปัปุดวทิยา จ.พงังา

คาํร้อง/เสียงประสาน : นายอุดม ปิงวงศ ์ครูโรงเรียนปิยะพรวทิยา จ.เชียงราย

สนบัสนุนการจดัทาํ : นางสาวสุวภิา  ตั้งก่อสกลุ รอง ผอ.สพม.เขต 14  รักษาการแทนผอ.สพป.ภูเก็ต



การอบรมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสในการดาํเนินงาน 

สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต จดักิจกรรมอบรมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใส

ในการทาํงาน โดยมี ดร.วนัชยั หวงัสวาสด์ิ รองผูอ้าํนวยการสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต บรรยายให้ความรู้

เร่ือง “คุณธรรมและความโปร่งใสในการทาํงาน”ให้แก่เจ้าหน้าท่ีในสํานักงาน เพื่อส่งเสริมและยกระดบัการดาํเนินงาน          

ดา้นคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรให้เกิดประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได ้และส่งผลต่อภาพลกัษณ์ขององค์กร 

รวมถึงเพื่อสร้างวฒันธรรมขององคก์ร เก่ียวกบัความซ่ือสตัยสุ์จริต เม่ือวนัท่ี 8 มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ หอ้งประชุมพดุภูเกต็ 



การใหค้วามรู้เร่ืองธรรมาภิบาลในองคก์ร

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ให้ความรู้เร่ืองการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในองค์กร แก่

เจา้หนา้ท่ีในสงักดั โดยมี นายสุรศกัด์ิ  อินศรีไกร ท่ีปรึกษา สพฐ.ดา้นนโยบายและแผน บรรยายใหค้วามรู้เร่ืองดงักล่าว เพื่อสร้าง

วฒันธรรมเก่ียวกับความซ่ือสัตย์สุจริตโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ให้เกิดข้ึนในองค์กร เม่ือว ันท่ี ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ 

ณ หอ้งประชุมพดุภูเกต็



กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบติัการ การเสริมสร้างธรรมาภิบาลในองคก์ร

สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต จดักิจกรรมการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในองคก์ร โดยมีเจา้หนา้ท่ี

ของสาํนกังานเขตฯ เขา้ร่วมกิจกรรมดงักล่าว เม่ือวนัท่ี ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ สาํหรับกิจกรรมดงักล่าวดาํเนินการโดยใหเ้จา้หนา้ท่ี

แบ่งกลุ่มออกเป็น ๖ กลุ่ม  ภายในกลุ่มระดมความคิดเห็นเก่ียวกบัการนาํหลกัธรรมาภิบาลในประเด็นท่ีไดรั้บมอบหมายมาใชเ้ป็น

หลกัในการดาํเนินงานอยา่งไรบา้ง และภายหลงัท่ีไดร้ะดมความคิดเห็นเสร็จแลว้ให้ดาํเนินการนาํเสนอให้เจา้หน้าท่ีกลุ่มอ่ืนๆ

ทราบดว้ยวิธีการนาํเสนอ ต่างๆ ท่ีสมาชิกแต่ละทีมไดร่้วมกนัคิด เช่นการแสดงบทบาทสมมุติ การเตน้ประกอบเพลงคุณธรรม   

การนาํเสนอผ่านบทกลอน การนาํเสนอผา่นวิธีการทอลค์โชว ์พร้อมแสดงบทบาทประกอบ ซ่ึงกิจกรรมดงักล่าวเป็นการร่วมกนั

แลกเปล่ียนความคิดเห็นการนาํหลกัธรรมาภิบาลมาใชแ้ละทาํให้เห็นเป็นรูปธรรมสามารถนาํไปปฏิบติัไดจ้ริง อนัส่งผลให้เกิด

วฒันธรรมขององคก์รต่อไป



การจัดทาํส่ือประชาสัมพนัธ์

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต จัดทําส่ือประชาสัมพันธ์ เพ่ือรณรงค์ให้เจ้าหน้าที่ต่อต้าน       

การทุจริต และสร้างวัฒนธรรมองค์กร เกี่ยวกับการคิดตระหนักและให้ความสําคัญกับการต่อต้านการทุจริต และดําเนินงาน    

อย่างซ่ือสัตย์ โปร่งใส มีความสุจริตและร่วมกันรณรงค์ให้ผู้ที่พบเห็นส่ือประชาสัมพนัธ์ดังกล่าวเกดิความตระหนักและมีแนวคิด

ทีจ่ะร่วมกนัต่อต้านการทุจริตต่อไป
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