แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
แผนงาน/
โครงการ/
กิจกรรม

สร้างวัฒนธรรมองค์กรคุณธรรมในการต่อต้านการทุจริต

ตัวชี้วัด
ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
ผลลัพธ์
ผลลัพธ์ เชิง
ไตรมาส1
ไตรมาส2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
ผู้รับผิดชอบ เชิง คุณภาพ
(ตค-ธค. 64) (มค-มีค. 65) (เมย-มิย.. 65)
(กค-กย. 65)
ปริมาณ
กลยุทธ์ที่ 1 ปรับฐานความคิด ปลูกฝังค่านิยมคุณธรรมในการต่อต้านการทุจริต “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา”
1. กิจกรรม
1. เพื่อให้ข้าราชการบรรจุ ข้าราชการบรรจุ
ข้าราชการบรรจุ
ปฐมนิเทศ ใหม่/รับโอน / บรรจุกลับ ใหม่/รับโอน/
ใหม่/รับโอน/
ข้าราชการ ตระหนักถึงการดำรงตน บรรจุกลับ ที่เข้า บรรจุกลับ ที่เข้า
บรรจุใหม่
เพื่อให้ เป็นข้าราชการทีด่ ี ร่วมกิจกรรมตาม ร่วม กิจกรรมมี
ประจำปี
ในสังกัดสำนักงาน
ระยะเวลาที่
ความรู้ความ
พ.ศ. 2565
ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต สำนักงาน
เข้าใจในบทบาท
2. เพื่อให้ข้าราชการบรรจุ ศึกษาธิการ
ของการเป็น
ใหม่/รับโอน / บรรจุกลับ จังหวัดภูเก็ต
ข้าราชการใน
สามารถใช้ระบบงาน
กำหนด
สังกัดสำนักงาน
บริหาร ทรัพยากรบุคคล
ศึกษาธิการ
เบื้องต้นได้
จังหวัด ภูเก็ต
3. เพื่อให้ข้าราชการบรรจุ
เพิ่มขึ้นเมื่อ เทียบ
ใหม่เตรียม ความพร้อมใน
กับก่อน เข้าร่วม
การทดลองปฏ ิบตั ิ
กิจกรรม
ราชการ

ผู้รับผิดชอบ
งบประมาณ

-

กลุ่ม
บริหารงาน
บุคคล

แผนงาน/
โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ ผู้รับผิดชอบ ผลลัพธ์ เชิงคุณภาพ ไตรมาส1
เชิงปริมาณ
(ตค-ธค.
64)

กลยุทธ์ท่ี 2 สร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านคุณธรรมและการต่อต้านการทุจริต
1. กิจกรรม
เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ผูบ้ ริหารและ
ผูบ้ ริหารและ
ประกาศ
ด้าน คุณธรรมและการ
เจ้าหน้าที่ในทุก
เจ้าหน้าที่ในทุก
เจตจานงในการ ต่อต้านการทุจริต ต่อต้านการ หน่วยงาน ลงนาม หน่วยงาน ปฏิบตั ิ
บริหารงาน ด้วย ทุจริต สร้างจิตสานึกใน การ รับทราบ พร้อมทัง้
ตาม ประกาศ
ความซื่อสัตย์ แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตน เผยแพร่ประกาศฯ เจตจานงในการ
สุจริต โปร่งใส และ ส่วนรวม พร้อมทัง้ น้อม บนเว็บไซต์ของ
บริหารงาน ด้วย
ของสานักงาน นาหลักปรัชญา เศรษฐกิจ
หน่วยงาน
ความ ซื่อสัตย์สจุ ริต
ศึกษาธิการ
พอเพียงมาประยุกต์ใช้ใน
โปร่งใสของ
จังหวัด ภูเก็ต
การบริหารราชการและการ
สานักงาน
และการ “งด
ปฏิบตั ิงาน ประกอบกับตาม
ศึกษาธิการ จังหวัด
รับ งดให้”
ประกาศสานักงาน
ภูเก็ตอย่างเคร่งครัด
ของขวัญ ของ ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต เรื่อง
กานัลทุกชนิด เจตจานงในการบริหารงาน
จากการ ปฏิบตั ิ ด้วยความ ซื่อสัตย์ โปร่งใส
หน้าที่
และเป็ นไปตาม หลักธรรมาภิ
บาล

ผู้รับผิดชอบ

ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

ไตรมาส2
(มค-มีค.

ไตรมาส 3
(เมย-มิย..

ไตรมาส 4
(กค-กย.

65)

65)

65)

งบประมาณ

-

กลุ่ม
อำนวยการ

แผนงาน/
โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ ผู้รับผิดชอบ ผลลัพธ์ เชิงคุณภาพ ไตรมาส1
เชิงปริมาณ
(ตค-ธค.
64)

กลยุทธ์ท่ี 3 ส่งเสริมให้บคุ ลากรมีคณ
ุ ธรรมจริยธรรมและมีจติ สานึกในการต่อต้านการทุจริต
1. กิจกรรม
1. เพื่อให้บค
ุ ลากรมีความรู ้ บุคลากรที่เข้าร่วม บุคลากรที่เข้าร่วม
ถ่ายทอดความรู ้ และเข้าใจการสร้าง
กิจกรรมตาม
กิจกรรม มี ความรู ้
การสร้าง
วัฒนธรรมความชื่อสัตย์
ระยะเวลาที่
เข้าใจการสร้าง
วัฒนธรรม
สุจริต
สานักงาน
วัฒนธรรมความชื่อ
ความชื่อสัตย์ 2. เพื่อให้บคุ ลากรมี
ศึกษาธิการจังหวัด สัตย์ สุจริต เพิม่ ขึน้
สุจริต
ภูมิคมุ้ กันเรื่องของ การ
ภูเก็ตกาหนด
ป้องกัน ก า ร ทุ จ ริ ต ก า ร
มี จิต สานึกที่ดใี นการทางาน
และการ รักษาไว้ซ่งึ เกียรติ
และศักดิ์ศรีของการ เป็ น
บุคลากรสานักงาน
ศึกษาธิการ จังหวัดภูเก็ต

ผู้รับผิดชอบ

ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

ไตรมาส2
(มค-มีค.

ไตรมาส 3
(เมย-มิย..

ไตรมาส 4
(กค-กย.

65)

65)

65)

งบประมาณ

-

กลุ่ม
อำนวยการ

แผนงาน/
โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์

ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ ผู้รับผิดชอบ ผลลัพธ์ เชิงคุณภาพ ไตรมาส1
เชิงปริมาณ
(ตค-ธค.
64)

2. กิจกรรมสร้าง
วัฒนธรรม
คุณธรรมใน
องค์กร ใน
รูปแบบ “ศธจ.
ภูเก็ต จิตอาสา
“สร้างฝายมีชีวิต
คลองบางขนุน
เฉลิมพระเกียรติ
70 พรรษา
จังหวัดภูเก็ต”

๑.เพื่อปลูกฝังความรูค้ วาม
เข้าใจเสริมสร้างความโปร่งใส
ในการนำนโยบาย ต้านการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบไปสู่
การปฏิบัติ ให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น
๒.เพื่อสร้างความตระหนักและ
สร้างจิตสำนึกของบุคลากรใน
องค์กร ให้สามารถแยก
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัว
และผลประโยชน์ส่วนรวมออก
จากกันได้
๓. เพื่อพัฒนาระบบการ
บริหารงานให้เป็นไปตามหลัก
ธรรมาภิบาล และสร้าง
วัฒนธรรม“คุณธรรมองค์กร”
4. เพื่อส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของบุคลากรทาง
การศึกษา สถานศึกษา
หน่วยงานทางการศึกษา ร่วม

1.จำนวนผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมเป็นไป
ตามเกณฑ์ที่กำหนด
ร้อยละ 90 ขึ้นไป
2.หน่วยงานมีการ
จัดทำประมวล
จริยธรรมและแผน
บริหารความเสี่ยง
เพื่อป้องกันการ
ทุจริต
3.สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด
ภูเก็ต มีการจัด
กิจกรรมตาม
แผนงาน/โครงการที่
กำหนด
4.ร้อยละคะแนน
การประเมิน ITA
ของหน่วยงาน ร้อย
ละ 90 ขึ้นไป

๑.ผู้บริหาร
การศึกษา ผู้บริหาร
สถานศึกษา
บุคลากรทางศึกษา
มีจิตสำนึก คุณธรรม
จริยธรรม ยึดมั่นใน
ความซื่อสัตย์สุจริต
๒.สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด
ภูเก็ต บริหารจัดการ
ให้เป็นไปตามหลัก
ธรรมาภิบาล โดย
เน้นคุณธรรมและ
ความโปร่งใสเป็น
เครื่องมือในการ
ปฏิบัติงาน
๓.สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด
ภูเก็ต พร้อมก้าวสู่

ไตรมาส2
(มค-มีค.

ไตรมาส 3
(เมย-มิย..

ไตรมาส 4
(กค-กย.

65)

65)

65)

งบประมาณ

5,900.-

กลุ่ม
อำนวยการ

บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อ
ต่อต้านการทุจริต

แผนงาน/
โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์

สำนักงานคุณธรรม
ความโปร่งใส

ตัวชี้วัด

ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

ผลลัพธ์ ผู้รับผิดชอบ ผลลัพธ์ เชิงคุณภาพ ไตรมาส1
เชิงปริมาณ
(ตค-ธค.
64)
2. การ

1. เพื่อปลูกฝั งวิธีคด
ิ ปลุก

- สถานศึกษา

สถานศึกษาเอกชน
ขับเคลื่อน
จิตสานึกให้มี วัฒนธรรมและ เอกชน นาหลักสูตร และสถานศึกษา
หลักสูตร ต้าน พฤติกรรมซื่อสัตย์สจุ ริต และ ต้าน ทุจริตไป
กศน.ภูเก็ต ทัง้ 3
ทุจริตศึกษาสู่ สร้างจิตสานึกและค่านิยม
บูรณาการ ในการ อาเภอ มีความรู ้
สานักงาน
ของ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ จัดการเรียน การ
ความเข้าใจในการ
ศึกษาธิการ
ของรัฐให้ ตื่นตัว ละอายต่อ สอน ทุก รร.
ขับเคลื่อนหลักสูตร
จังหวัดภูเก็ต
การทุจริตและ ประพฤติมิ
-สถานศึกษาสังกัด
และนา
ชอบทุกรูปแบบ
กศน.ภูเก็ต นา
หลักสูตรต้าน 2. เพื่อสร้างความรูค้ วาม
หลักสูตรต้านทุจริต
ทุจริตไป บูรณา เข้าใจแก่ บุคลากรใน
ไปบูรณาการในการ
การในการ
สถานศึกษาเอกชนและ
จัดการเรียนการ
จัดการ เรียน
สถานศึกษา กศน. ให้มี
สอน จานวน 3
การสอนของ
ความรูค้ วามเข้าใจใน
อาเภอ
สถานศึกษา
หลักสูตรต้าน ทุจริตศึกษา
เอกชนและ
3. เพื่อขับเคลื่อนการนา
สานักงาน
หลักสูตรต้าน ทุจริตไปบูรณา

ผู้รับผิดชอบ

ไตรมาส2
(มค-มีค.

ไตรมาส 3
(เมย-มิย..

ไตรมาส 4
(กค-กย.

65)

65)

65)

งบประมาณ

15,000.-

กลุ่มนิเทศฯ

กศน.ในพืน้ ที่
จังหวัดภูเก็ต

การในการจัดการเรียน การ
สอนของสถานศึกษา สังกัด
สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษา เอกชน และ
สานักงาน ก.ศ.น.ในพืน้ ที่
สานักงานศึกษาธิการจังหวัด
ภูเก็ต

ลงชื่อ
(นางสาวพัชลี เชาว์พลกรัง)
ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต

