คำนำ
รายงานการด าเนิ น งานโครงการเสริ ม สร้างคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมและธรรมาภิ บ าลในสถานศึ ก ษา
(กิจกรรมสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จัดทาขึ้นเพื่อรวบรวมหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องการกับการดาเนินงานของ
โครงการ รูปแบบการจัดกิจกรรมและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ รายงานฉบับนี้ได้รวบรวมผลการดาเนินงาน
การวิเคราะห์ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ และประมวลภาพการจัดกิจกรรม
ที่เกี่ยวข้อง
ขอขอบคุณหน่วยงานและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ให้ความร่วมมือในการดาเนินงานโครงการ และหวังว่า
รายงานนี้ จะเป็ น ส่ ว นหนึ่ งในการน าข้ อ มู ล ส าหรั บ การวางแผนการด าเนิ น งานและเป็ น ข้ อ มู ล พื้ น ฐาน
ประกอบการตั ด สิ น ใจของผู้ บ ริ ห ารในการพั ฒ นาการเสริ ม สร้ า งคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมและธรรมาภิ บ าล
ในสถานศึกษา (กิจกรรมสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต) ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง และเป็นข้อมูลสาหรับการพัฒนา นาผลการดาเนินงานมาใช้ปรับปรุงและพัฒนากิจกรรม
ในปีงบประมาณต่อไป

กลุ่มอานวยการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง

สำรบัญ

 รายงานการดาเนินงานโครงการ
 ประมวลภาพการดาเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล
ในสถานศึกษา (กิจกรรมสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต)
กิจกรรมที่ 1 การเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในองค์กรและสาธารณชน
กิจกรรมที่ 2 ปลูกฝังและสร้างจิตสานึกและค่านิยมการต่อต้านการทุจริตและไม่ทน
ต่อการทุจริต
กิจกรรมที่ 3 ยกระดับการทางานให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินงานของ สพท.ออนไลน์ (ITA Online)
กิจกรรมที่ 4 ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดาเนินงานเขตพื้นที่สุจริต
 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ
 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของ สพท.ออนไลน์
(ITA Online) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
ภำคผนวก
ก เอกสารการดาเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
(กิจกรรมสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต)
ข โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
(กิจกรรมสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต)
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รายงานผลการดาเนินงาน
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
(กิจกรรมสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565
1. โครงการ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (กิจกรรมสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต)
2. ผู้รับผิดชอบ นางสาวนรีรัตน์ วิวัทพงษ์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นายอัสนัย กิ่งบุญตา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อปลูกจิตสานึกให้ผู้บริหารการศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพม.พงภกรน
มีคุณธรรม จริยธรรม ร่วมต่อต้านการทุจริต รวมทั้งมีจิตสานึก ทัศนคติและพฤติกรรมที่ดีในการใช้จริยธรรม
เพื่อป้องกัน ปราบรามการทุจริตในองค์กร
3.2 เพื่อปรับวิธีคิด แยกแยะ ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ปลูกจิตสานึกไม่ทนต่อ ทุจริต
3.3 เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม คิดดี ทาดี มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง
มีจิตสาธารณะ สู่วิถีเขตสุจริต ผ่านกระบวนการคิดอย่างเป็นรูปธรรมนาไปสู่การปฏิบัติที่ถูกต้อง เหมาะสม
4. เป้าหมาย
4.1 เชิงปริมาณ
4.1.1 ผู้บริหารการศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพม.พงภกรน
จานวน 53 คนอย่างน้อยร้อยละ 80 มีความรู้ความเข้าใจ มีความตระหนักรู้และได้รับปลูกฝังให้มีทัศนคติและ
ค่านิยมที่ไม่ยอมรับการทุจริต มีความตระหนักและปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามแนวทางเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน
4.1.2 ร้อยละ 80 ของจานวนบุคลากร สพม.พงภกรน มีคุณธรรม จริยธรรม คิดดี ทาดี มีวินัย
ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะ ตามวิถีเขตสุจริต
4.2 เชิงคุณภาพ
4.2.1 ผู้บริหารการศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพม.พงภกรน มีความรู้
ความเข้าใจ มีความตระหนักรู้ และได้รับการปลูกฝังให้มีทัศนคติและค่านิยมและไม่ยอมรับการทุจริตมีความ
ตระหนักและปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามแนวทางเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน
4.2.2 สพม.พงภกรน มีสื่อประชาสัมพันธ์แนวสร้างสรรค์ เพื่อให้เข้าถึงง่าย น่าสนใจและกระตุ้นให้
ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทาง การศึกษาในสังกัดร่วมเป็นส่วนหนึ่ง
ในการต่อต้านการทุจริต
4.2.3 เพื่อเตรียมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดาเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565

-25. ระยะเวลาดาเนินการ มีนาคม-กรกฎาคม 2564
6. งบประมาณที่ได้รับ จานวน 100,000.- บาท
เบิกจ่าย 76,238.60.- บาท
คงเหลือ 23,761.40.- บาท
7. วิธีการดาเนินกิจกรรม
7.1 กิจกรรมที่ 1 การเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในองค์กรและสาธารณชน
- กิจกรรมแสดงสัญลักษณ์ต้านโกง Strong
- สร้างสื่อประชาสัมพันธ์การต้านทุจริต การเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสและการเสริมสร้าง
ธรรมาภิบาลในองค์กร
- เสื้อ “จิตอาสา พอเพียง ต้านทุจริต”
- จัดทาสติ๊กเกอร์สัญลักษณ์/ข้อความในการต่อต้านการทุจริต และติดไว้บริเวณต่าง ๆ ของหน่วยงาน
7.2 กิจกรรมที่ 2 ปลูกฝังและสร้างจิตสานึกและค่านิยมการต่อต้านการทุจริตและไม่ทนต่อการทุจริต
7.2.1 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “สพม.พงภกรน ไม่ทนต่อการทุจริต”
7.2.2 ทาความดี เพื่อสาธารณะแบ่งปัน ลดความเห็นแก่ตัว โดยยึดหลักพอเพียง มีวินัย สุจริต
จิตสาธารณะ “จิตอาสา พอเพียง ต้านทุจริต”
7.3 กิจกรรมที่ 3 ยกระดับการทางานให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของ สพท.ออนไลน์ (ITA Online)
จัดประชุมคณะกรรมการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาออนไลน์ (ITA Online) ของ สพม.พงภกรน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565
7.4 กิจกรรมที่ 4 ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดาเนินงานเขตพื้นที่สุจริต
ณ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1
8. ผลการดาเนินกิจกรรม
8.1 ผู้เข้าร่วมโครงการฯ เกิดทัศนคติและค่านิยมในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต และคุณธรรม
จริยธรรมตามหลักธรรมาภิบาล สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
8.2 ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ตระหนักถึงความเป็นจิตอาสา และสามารถนาแนวทางในการประชุม
ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และการใช้ชีวิตประจาวัน
9. ปัญหา/อุปสรรค
9.1 งบประมาณลงมาช้าทาให้การดาเนินงานล่าช้า ต้นสังกัดควรโอนงบฯ ดาเนินการตั้งแต่
ต้นปีงบประมาณ
9.2 บุคลากรภายในไม่เห็นความสาคัญของโครงการเขตสุจริต และการประเมิน ITA ควรมีการสร้าง
ความตระหนักให้แก่บุคลากร ผู้บริหารควรเน้นย้าและดูแลการขับเคลื่อนโครงการอย่างใกล้ชิด

-39.3 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งการดาเนินการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาล่าช้า ส่งผลให้การดาเนินกิจกรรมตามโครงการ
ไม่มีประสิทธิภาพ และไม่สามารถจัดกิจกรรมตามโครงการเพื่อตอบแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)
ได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด
10. ข้อเสนอแนะ
10.1 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะต้องอธิบายกระบวนการ ขั้นตอนในการ
ประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้ผู้รับผิดชอบทุกปี
10.2 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะต้องแจ้งการดาเนินงานการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น

-4ประมวลภาพการดาเนินงาน
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
(กิจกรรมสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต)
กิจกรรมที่ 1 การเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในองค์กรและสาธารณชน

-5-

-6กิจกรรมที่ 2 ปลูกฝังและสร้างจิตสานึกและค่านิยมการต่อต้านการทุจริตและไม่ทนต่อการทุจริต
การประชุมเชิงปฏิบัติการ “สพม.พงภกรน ไม่ทนต่อการทุจริต”
วันพุธที่ 24 สิงหาคม 2565
ณ โรงแรมภูงา อาเภอเมือง จังหวัดพังงา

-7-

-8ทาความดี เพื่อสาธารณะแบ่งปัน ลดความเห็นแก่ตัว โดยยึดหลักพอเพียง มีวินัย สุจริต จิตสาธารณะ
“จิตอาสา พอเพียง ต้านทุจริต”
วันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565
ณ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง

-9-

- 10 กิจกรรมที่ 3 ยกระดับการทางานให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินงานของ สพท. ออนไลน์ (ITA Online)
ประชุมคณะกรรมการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของ สพท.ออนไลน์ (ITA Online) ของ สพม.พงภกรน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565
วันพุธที่ 1 มิถุนายน 2565 และวันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2565
ณ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
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- 12 กิจกรรมที่ 4 ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดาเนินงานเขตพื้นที่สุจริต
วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2565
ณ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1

- 13 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
(กิจกรรมสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต)
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565
กิจกรรม
ที่
1

2

รายการ
การเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในองค์กรและสาธารณชน
- ค่าเสื้อ “จิตอาสา พอเพียง ต้านทุจริต”
- ค่าสติ๊กเกอร์สัญลักษณ์/ข้อความการต่อต้านการทุจริต
ปลูกฝังและสร้างจิตสานึกและค่านิยมการต่อต้านการทุจริต
และไม่ทนต่อการทุจริต
2.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ “สพม.พงภกรน ไม่ทนต่อการ
ทุจริต” วันที่ 24 สิงหาคม 2565
- ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม 2 มื้อๆละ 50 บาท 42 คน
- ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อๆละ 250 บาท 42 คน
- ค่าวัสดุ
- ค่าไวนิล
- ค่าตอบแทนวิทยากร
2.2 ทาความดี เพื่อสาธารณะแบ่งปัน ลดความเห็นแก่ตัว
โดยยึดหลักพอเพียง มีวินัย สุจริต จิตสาธารณะ
“จิตอาสา พอเพียง ต้านทุจริต” วันที่ 6 กรกฎาคม 2565
- ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม 2 มื้อๆละ 35 บาท 50 คน
- ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อๆละ 120 บาท 50 คน
- ค่าวัสดุ 10,095 บาท
- ค่าน้ามันเชื้อเพลิง

สถานการณ์ดาเนินงาน/งบประมาณ (บาท)
ยังไม่
กาลัง
ดาเนินการ
ดาเนินการ ดาเนินการ เสร็จสิ้นแล้ว

12,005.40.4,260.

4,200.10,500.6,979.725.3,000.-

3,500.6,000.11,939.500.-

- 14 กิจกรรม
ที่
3

4

รายการ
ยกระดับการทางานให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดาเนินงานของ สพท.ออนไลน์ (ITA Online)
ประชุมคณะกรรมการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์
(ITA Online) ของ สพม.พงภกรน ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2565
3.1 ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 1 มิถุนายน 2565
- ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม 1 มื้อๆละ 35 บาท 21 คน - ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อๆละ 120 บาท 21 คน
3.2 ครั้งที่ 2/2565 วันที่ 27 มิถุนายน 2565
- ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม 1 มื้อๆละ 35 บาท 19 คน
- ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อๆละ 120 บาท 19 คน
ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดาเนินงานเขตพื้นที่สุจริต
วันที่ 15 สิงหาคม 2565 ณ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1
- ค่าน้ามันเชื้อเพลิง
- ค่าเบี้ยเลี้ยง
- ค่าของที่ระลึก
รวมทั้งสิ้น

สถานการณ์ดาเนินงาน/งบประมาณ (บาท)
ยังไม่
กาลัง
ดาเนินการ
ดาเนินการ ดาเนินการ เสร็จสิ้นแล้ว


735.2,520.665.2,280.

4,450.20.480.1,500.76,238.60.-

- 15 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565
(กิจกรรมสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต)
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
ตามช่องทาง www.uprightschool.net ที่สพฐ. กาหนด

- 16 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์
(ITA Online) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
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ภาคผนวก ก
เอกสารการดาเนินงาน
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
(กิจกรรมสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต)

กิจกรรมที่ 2
ปลูกฝังและสร้างจิตสานึกและค่านิยมการต่อต้านการทุจริตและไม่ทนต่อการทุจริต
การประชุมเชิงปฏิบตั ิการ “สพม.พงภกรน ไม่ทนต่อการทุจริต”

10/8/65 09:58

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง

พิมพ์

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง กลุ่มอำนวยการ

ที่.............................................................................. วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕
เรื่อง

การประชุมเชิงปฏิบัติการ “สพม.พงภกรน ไม่ทนต่อการทุจริต”

เรียน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
ตามที่ สพม.พงภกรน ได้ดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ.๒๕๖๕ (กิจกรรม สพท.สุจริต) รายละเอียดตามโครงการดังแนบ

ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงเห็นควรดำเนินการ ดังนี้
๑. ดำเนินกิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกและค่านิยมการต่อต้านการทุจริตและไม่ทนต่อการทุจริต โดย
กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “สพม.พงภกรน ไม่ทนต่อการทุจริต” ในวันพุธที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ วัน เวลา o๘.oo
น. ณ ห้องประชุมพิงกัน โรงแรมภูงา อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา
๒. เชิญวิทยากร นางสาวจันทิมา เทพเรือง เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการ ป.ป.ช.ประจำจังหวัดพังงา มาเป็น

วิทยากรในการประชุมฯ ซึ่งในเบื้องต้นได้ประสานกับนางสาวจันทิมา เทพเรือง /ทั้งนี้ได้ทำหนังสือแจ้งวันและเวลาจะจัดการประชุมฯ
มาด้วยแล้ว

๓. แจ้งกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมประชุมฯ ประกอบด้วย ผู้บริหารการศึกษา/บุคลากร สพม.พงภกรน ทุกคน
๔. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประชุมฯ รายละเอียดตามคำสั่งฯ ดังแนบ
๕. จัดซื้อวัสดุ ตามรายการดังแนบ
๖. จัดจ้างทำไวนิล ตามข้อความ/แบบดังแนบ
๗. แจ้งกลุ่มนโยบายและแผน,กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
๘. ขออนุญาตใช้บันทึกข้อความนี้แจ้งเวียน
สำหรับค่าใช้จ่ายในการดำเนินการใช้งบประมาณจากโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (กิจกรรม สพท.สุจริต)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

เอกสารแนบ : โครงการ , หนังสือเชิญวิทยากร , คำสั่ง , รายการวัสดุ ,

(นางสาวนรีรัตน์ วิวัทพงษ์)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
เพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวเรวดี จุลรอด)

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ

ทราบ,แจ้ง,อนุญาต,อนุมัติ

(นางสาวฆอนิมะฮ์ พูลสุข)

๙ ส.ค. ๒๕๖๕

myoffice.sesao14.go.th/myoffice/2565/popup2.php?name=tkk1&file=readtkk1&id=2308

พื้

1/2

10/8/65 09:58

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
๑o ส.ค. ๒๕๖๕

myoffice.sesao14.go.th/myoffice/2565/popup2.php?name=tkk1&file=readtkk1&id=2308

2/2

กาหนดการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ “สพม.พงภกรน ไม่ทนต่อการทุจริต”
วันพุธที่ 24 สิงหาคม 2565
ณ ห้องประชุมพิงกัน โรงแรมภูงา อาเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา
----------------------------เวลา

08.00 - 09.00 น.

- รายงานตัว รับเอกสาร

09.00 - 09.30 น.

- พิธีเปิดและบรรยายพิเศษ
โดย นางสาวฆอนิมะฮ์ พูลสุข
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง

09.30 - 12.00 น.

- ความรูเ้ รื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขัดกันระหว่างประโยชน์สว่ นตนกับประโยชน์สว่ นรวม
โดย วิทยากร นางสาวจันทิมา เทพเรือง
ตาแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชานาญการ

13.00 – 14.30 น.

- แนวทางในการลด/ต่อต้านการขัดกันแห่งผลประโยชน์
โดย วิทยากร นางสาวจันทิมา เทพเรือง
ตาแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชานาญการ

14.30 – 15.00 น.

- กิจกรรมระดมความคิด

15.00- 15.30 น.

- ถาม-ตอบข้อซักถาม
- ปิดการประชุม

หมายเหตุ
เวลา 10.00 - 10.30 น. และเวลา 15.00 - 15.30 น. รับประทานอาหารว่าง/เครื่องดื่ม
เวลา 12.00 - 13.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน
กาหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
การแต่งกาย สวมเสื้อ ITA ปี 2565

ที่ ศธ 04320/3045

สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
อาเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
10 สิงหาคม 2565

เรื่อง ขอเชิญวิทยากร
เรียน ผู้อานวยการ ป.ป.ช. ประจาจังหวัดพังงา
สิ่งที่ส่งมาด้วย กาหนดการ

จานวน 1 ฉบับ

ด้วยสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง จะกาหนดจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ
“สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง ไม่ทนต่อการทุจริต” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล "ป้องกันการทุจริต" ซึ่งผู้เข้าร่วมการประชุม ประกอบด้วย ผู้บริหารการศึกษา
และบุคลากรของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง จานวน 56 คน
ส านั กงานเขตพื้น ที่การศึกษามัธ ยมศึกษาพังงา ภูเก็ ต ระนอง พิจารณาแล้ ว เห็ นว่าหน่ว ยงานของท่า น
เป็นหน่วยงานที่มีผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ ด้านการป้องกันและการต่อต้านการทุจริต จึงขอเชิญ
นางสาวจั น ทิ ม า เทพเรื อ ง ต าแหน่ ง เจ้ า พนั ก งานป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต ช านาญการ มาเป็ น วิ ท ยากรในวั น พุ ธ ที่
24 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมพิงกัน โรงแรมภูงา อาเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา รายละเอียดตามกาหนดการ
ที่ส่งมาพร้อมนี้ สาหรับผู้ประสานงานคือ นางสุภาณี ธรรมประดิษฐ์ มือถือ 08 6690 6705
จึงเรียนมาเพื่อทราบและดาเนินการ
ขอแสดงความนับถือ
(นางสาวฆอนิมะฮ์ พูลสุข)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง

กลุ่มอานวยการ
โทร. 0 7648 1529 ต่อ 102
โทรสาร 0 7648 1530

คาสั่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
ที่ 162/2565
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการ “สพม.พงภกรน ไม่ทนต่อการทุจริต”
----------------------------ด้ว ยส านั กงานเขตพื้น ที่การศึกษามัธ ยมศึ กษามัธ ยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ได้กาหนดจัด การ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ “สพม.พงภกรน ไม่ทนต่อการทุจริต ” ในวันพุธที่ 24 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุม
นางหงส์ โรงแรมเลอ เอราวัณ อาเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา และเพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กาหนด จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการ
“สพม.พงภกรน ไม่ทนต่อการทุจริต” ดังนี้
1. คณะกรรมการอานวยการ มีหน้าที่ อานวยการ กากับ ติดตาม ดูแล ให้คาปรึกษา แนะนาและแก้ไข
ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น เพื่อให้การจัดการประชุมมีประสิทธิภาพและเกิดผลดีต่อราชการ ประกอบด้วย
1.1 ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ประธานกรรมการ
1.2 รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
รองประธานกรรมการ
1.3 ผู้อานวยการกลุ่ม/หน่วย ทุกคน
กรรมการ
1.5 นางสุภาณี ธรรมประดิษฐ์
ผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ
กรรมการและเลขานุการ
2. คณะกรรมการฝ่ายดาเนินงาน มีหน้าที่ ประสานงานวิทยากร จัดเตรียมสถานที่ เอกสารการประชุม
รับลงทะเบียน รายงานตัว จัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม ทาหน้าที่พิธีกร บันทึกภาพ ระบบคอมพิวเตอร์ โปรเจคเตอร์
เครื่องเสียง สื่อต่างๆ ประชาสัมพันธ์การจัดการประชุม และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย
2.1 นายจักรกฤษณ์ ศิริวัฒน์
อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
ประธานกรรมการ
2.2 นายไกรสร สุทธิประภา
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ กรรมการ
2.3 นางนันทกานต์ บุรพชนก
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ กรรมการ
2.4 นางสาวเรวดี จุลรอด
นักประชาสัมพันธ์ชานาญการพิเศษ กรรมการ
2.5 นางสาวนัชชา ประเสริฐ
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ กรรมการ
2.6 นายธีระชล ยอดชู
นักวิชาการศึกษาชานาญ
กรรมการ
2.7 นายศักดิ์เกษม จันคา
พนักงานธุรการ ส 4
กรรมการ
2.8 นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
กรรมการ

-22.9 นางสาวชนันธนา หัสดี
2.10 นางสาวปิ่นอนงค์ อักษรศรี
2.11 นายอุดมศักดิ์ ทับไทย
2.12 นายเดชานนท์ ไพรสุวรรณ
2.13 นายมาหาหมัด อุเซ็ง
2.14 นางสุภาณี ธรรมประดิษฐ์
2.15 นายอัสนัย กิ่งบุญตา

เจ้าหน้าที่ธุรการ
พนักงานพิมพ์ดีด
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานขับรถยนต์
ผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

3. คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ มีหน้าที่ อานวยความสะดวก การสนับสนุน ช่วยเหลือ ให้คาปรึกษา
เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดหาวัสดุ และดาเนินการเบิกจ่ายงบประมาณในกิจกรรมตามโครงการ และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ประกอบด้วย
3.1 นางเสาวรส เอ่งฉ้วน
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ประธานกรรมการ
3.2 นางสาวณัฏฐา บุตรเผียน
นักวิชาการพัสดุชานาญการพิเศษ กรรมการ
3.3 นางสาววรัลธรณ์ อริยธนธีรรัฐ
นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการ กรรมการ
3.4 นายไพฑูรย์ ศรีวิชา
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
กรรมการ
3.5 นางสาวจารุวรรณ ผลแก้ว
พนักงานราชการ
กรรมการ
3.6 นางสาวนงลักษณ์ แก้วสว่าง
พนักงานราชการ
กรรมการ
3.7 นางสาวศุภรดา รวบรวม
นักวิชาการเงินและบัญชี
กรรมการ
3.8 นายอรรถพล ชูเวทย์
นักวิชาการเงินและบัญชี
กรรมการ
3.8 นางสาวสุปาณี ตั้นเล่ง
นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการ กรรมการและเลขานุการ
ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ดาเนินการจัดการประชุมดังกล่าวให้สาเร็จลุล่วงด้วยดี
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2565

(นางสาวฆอนิมะฮ์ พูลสุข)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ตระนอง

กิจกรรมที่ 2
ปลูกฝังและสร้างจิตสานึกและค่านิยมการต่อต้านการทุจริตและไม่ทนต่อการทุจริต
ทาความดี เพื่อสาธารณะแบ่งปัน ลดความเห็นแก่ตัว
โดยยึดหลักพอเพียง มีวินัย สุจริต จิตสาธารณะ “จิตอาสา พอเพียง ต้านทุจริต”

28/6/65 16:55

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง

พิมพ์

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง กลุ่มอำนวยการ

ที่.............................................................................. วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๕
เรื่อง

เลื่อนการจัดกิจกรรม “จิตอาสา พอเพียง ต้านทุจริต”

เรียน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
ตามที่ สพม.พงภกรน ได้อนุมัติโครงการ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (กิจกรรมสำนักงานเขต

พื้นที่การศึกษาสุจริต) และกำหนดกิจกรรม “จิตอาสา พอเพียง ต้านทุจริต” ในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ บริเวณด้านหน้าอาคาร

สพม.พงภกรน และตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ มีมติให้
เลื่อนการจัดกิจกรรม “จิตอาสา พอเพียง ต้านทุจริต” ตามรายงานการประชุม ดังแนบ นั้น

ในการนี้ เพื่อให้การดำเนิน“จิตอาสา พอเพียง ต้านทุจริต”เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงเห็นควรดำเนินการ ดังนี้
๑. กำหนดกิจกรรม “จิตอาสา พอเพียง ต้านทุจริต” ในวันพุธที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ บริเวณด้านหน้าอาคาร สพม.พงภกรน

ตามกำหนดการดังแนบ

๒. แจ้งบุคลากร สพม.พงภกรน ทุกคน เข้าร่วมกิจกรรมฯ ในวันพุธที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ บริเวณด้านหน้าอาคาร

สพม.พงภกรน/ขออนุญาตใช้บันทึกฉบับนี้แจ้งเวียน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

เอกสารแนบ : บันทึกเรื่องเดิม , รายงานการประชุมครั้งที่ 2/2565 , กำหนดการ , แบ่งกลุ่มกิจกรรม ,

(นางสาวนรีรัตน์ วิวัทพงษ์)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
เห็นควร ดำเนินการตามเสนอ

ทราบ/แจ้ง

(นางสุภาณี ธรรมประดิษฐ์)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
๒๘ มิ.ย. ๒๕๖๕

(นายจักรกฤษณ์ ศิริวัฒน์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
๒๘ มิ.ย. ๒๕๖๕
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สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง

พิมพ์

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง กลุ่มอำนวยการ

ที่.............................................................................. วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕
เรื่อง

กิจกรรม “จิตอาสา พอเพียง ต้านทุจริต”

เรียน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
ตามที่ สพม.พงภกรน ได้อนุมัติโครงการ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (กิจกรรมสำนักงานเขต

พื้นที่การศึกษาสุจริต) และกำหนดกิจกรรม “จิตอาสา พอเพียง ต้านทุจริต” ในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ บริเวณด้านหน้าอาคาร
สพม.พงภกรน ตามกำหนดการดังแนบ

ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงเห็นควรดำเนินการ ดังนี้
๑. ขออนุมัติจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน ๒ มื้อ ๆ ละ ๓๕ บาท และอาหารกลางวัน จำนวน ๑ มื้อ ๆ ละ ๑๒o บาท

จำนวน ๕๓ คน สำหรับค่าใช้จ่ายขอเบิกจากโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๓ (กิจกรรม สพท.สุจริต) (กิจกรรมที่ ๒)
๒. จัดซื้อวัสดุ ตามรายการดังแนบ
๓. แจ้งกลุ่มนโยบายและแผน,กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
๔. ขออนุญาตใช้บันทึกข้อความนี้แจ้งเวียนผู้ที่เกี่ยวข้อง
สำหรับค่าใช้จ่ายในการดำเนินการใช้งบประมาณจากโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (กิจกรรม สพท.สุจริต)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
เอกสารแนบ : รายการวัสดุ , กำหนดการ ,

(นางสาวนรีรัตน์ วิวัทพงษ์)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติและดำเนินการตามเสนอ

ทราบ,ชอบ,แจ้ง,อนุมัติ

(นางสุภาณี ธรรมประดิษฐ์)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
๒๑ มิ.ย. ๒๕๖๕

(นายนรินธรณ์ เซ่งล้ำ)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
๒๒ มิ.ย. ๒๕๖๕
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สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง

พิมพ์

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง กลุ่มอำนวยการ

ที่.............................................................................. วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕
เรื่อง

กิจกรรม “จิตอาสา พอเพียง ต้านทุจริต”

เรียน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง

ตามที่ สพม.พงภกรน ได้อนุมัติโครงการ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (กิจกรรมสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาสุจริต) รายละเอียดตามโครงการดังแนบ
ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงเห็นควรดำเนินการ ดังต่อไปนี้
๑. กำหนดกิจกรรม “จิตอาสา พอเพียง ต้านทุจริต” ในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ บริเวณด้านหน้าอาคาร สพม.พงภกรน

ตามกำหนดการดังแนบ

๒. เรียนเชิญ ผอ.สพม.พงภกรน ประกาศเจตจำนง เป็นประธานในพิธีเปิด และบรรยายพิเศษ ตั้งแต่เวลา o๘.๓o- o๙.oo น.

และตามกำหนดการดังแนบ

๓. แจ้งบุคลากร สพม.พงภกรน ทุกคน เข้าร่วมกิจกรรมฯ ในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ บริเวณด้านหน้าอาคาร สพม.พงภ

กรน/ขออนุญาตใช้บันทึกฉบับนี้แจ้งเวียน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
เอกสารแนบ : โครงการฯ , กำหนดการ ,

(นางสาวนรีรัตน์ วิวัทพงษ์)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
เพื่อโปรดพิจารณาดำเนินกิจกรรมตามโครงการตามเสนอ

เห็นควรลงนัดและดำเนินการตามเสนอ

(นางสุภาณี ธรรมประดิษฐ์)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
๒๑ มิ.ย. ๒๕๖๕

(นายนรินธรณ์ เซ่งล้ำ)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
๒๒ มิ.ย. ๒๕๖๕

แจ้งบุคลากรเข้าร่วมด้วย แจ้งรองนริณธรณ์
ทราบ,ชอบ,แจ้ง,ลงนัด

(นางสาวฆอนิมะฮ์ พูลสุข)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
๒๗ มิ.ย. ๒๕๖๕
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กาหนดการ
กิจกรรม “จิตอาสา พอเพียง ต้านทุจริต”
วันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565
ณ บริเวณหน้าอาคารสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
----------------------------เวลา 08.00 - 08.30 น.
08.30 – 09.00 น.

10.30-11.00 น.

11.00-16.30 น.

- รายงานตัว รับเอกสาร
- พิธีเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคาปฏิญญาเขตพื้นการศึกษาสุจริต
- ประกาศเจตจานงในการบริหารงาน สพม.พงภกรน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565
- แสดงสัญลักษณ์เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต
- พิธีเปิดกิจกรรม และบรรยายพิเศษ “พอเพียง มีวินัย สุจริต จิตสาธารณะ”
โดย นางสาวฆอนิมะฮ์ พูลสุข
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
- บรรยายเรื่อง “จิตอาสา เราทาความดีด้วยหัวใจ”
โดย นายนรินธรณ์ เซ่งล้า
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
- แบ่งกลุ่มและร่วมกิจกรรม “จิตอาสา พอเพียง ต้านทุจริต”

หมายเหตุ
เวลา 10.00 - 10.30 น. และเวลา 15.00 - 15.30 น.
เวลา 12.00 - 13.00 น.
กาหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

รับประทานอาหารว่าง/เครื่องดื่ม
รับประทานอาหารกลางวัน

แบ่งกลุ่มกิจกรรม
“จิตอาสา พอเพียง ต้านทุจริต”
วันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565
บริเวณหน้าอาคารสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
-------------------------1. กิจกรรมทาสีกระถางต้นไม้ทางขึ้นอาคาร สพม.พงภกรน และปลูกต้นไม้ในกระถางที่ไม่สมบูรณ์
และจัดวางกระถางให้เหมาะสมกับพื้นที่บนอาคาร
1. ปูกระดาษรองกระถางเพื่อไมํให๎สีเปื้อน
2. ยกกระถางมาไว๎ที่กระดาษรอง
3. ทาสี ครั้งที่ 1 ,ทาสี ครั้งที่ 2
4. เก็บรายละเอียด
5. ปลูก/ตัด/แตํง ต๎นไม๎ในกระถาง
6. ใสํดินในกระถางบารุงปุ๋ย
7. จัดวางกระถางให๎เหมาะสม สวยงาม
บุคลากรที่รับผิดชอบ (ผู้ควบคุม รองสุวิภา ตั้งก่อสกุล)
1. นางสาวสุปรียา ไขํมุกข์
4. นางสาววิมลมาศ แซํก๎าง
7. นางจันทณา ชํวยชนะ
10. นางสาวจันทนี บุญนา
13. นางสุภาณี ธรรมประดิษฐ์

2. นางยุพา อ๎าหมาด
5. นางสาววิกานดา โบบทอง
8. นางนันทกานต์ บุรพชนก
11. นางญานีลา อุเซ็ง
14. นางสาวชนันธนา หัสดี

3. นางสาวกัลยาณ์ คาภูมี
6. นางสาวณัฐวดี เลี่ยวตระกูล
9. นางสาววราภรณ์ เต็มราม
12. นางสาวจันทรา พงษ์ทิพย์พิทักษ์
15. นายสามารถ จิตต์ชานาญ

2. กิจกรรมตัดแต่งกิ่งไม้ด้านข้างอาคารและต้นไทรหน้าเรือนสิมิลัน
1. ตัดแตํงกิ่งไม๎ด๎านข๎างอาคารและต๎นไทรหน๎าเรือนสิมิลัน
2. ขนกิ่งไม๎ที่ตัดแล๎วไปทิ้งหลังบ๎านพัก
3. ทาความสะอาดบริเวณดังกลําว
4. เก็บรายละเอียด
บุคลากรที่รับผิดชอบ (ผู้ควบคุม รองนรินธรณ์ เซ่งล้า)
1. นายศักดิ์เกษม จันคา
4. นายเดชานนท์ ไพรสุวรรณ
7. นายมาหาหมัด อุเซ็ง
10. นายธีระชล ยอดชู
13. นางสาวนรีรัตน์ วิวัทพงษ์

2. นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ
5. นายยุทธนา อินทรคุ๎ม
8. นายศราวุธ เตียวสร๎างตระกูล
11. นางศรธนวรรณ์ ขมักการ
14. นายไพฑูรย์ ศรีวิชา

3. นายอุดมศักดิ์ ทับไทย
6. นายก๎องภพ รักเมือง
9. นายไกรสร สุทธิประภา
12. นางสาวเรวดี จุลรอด
15. นางสาวโสภณา แป้นปลื้ม

-23. กิจกรรมทาสีโครงเหล็กอาคารเรือนสิมิลัน
1. ขัดสีโครงเหล็กอาคารเรือนสิมิลันด๎วยกระดาษทราย/แปรงลวด
2. ทาสี ครั้งที่ 1
3. ทาสี ครั้งที่ 2
4. เก็บรายละเอียด
5. ทาความสะอาดบริเวณดังกลําว
บุคลากรที่รับผิดชอบ (ผู้ควบคุม รองจักรกฤษณ์ ศิริวัฒน์)
1.
4.
7.
10.
13.
16.
19.

นางสาวจิราภรณ์ คงรัตน์
นางสาวประไพ พิกุลผล
นางสาวอัฐภิญญา เพ็ชรรัตน์
นางสาวสุปาณี ตั้นเลํง
นางสาวจารุวรรณ ผลแก๎ว
นางสาวนัชชา ประเสริฐ
นายอัสนัย กิ่งบุญตา

2. นายกิตติพงษ์ ละเอียดศิลป์
5. นางสาวกษมา ลิ่มชูเชื้อ
8. นางเสาวรส เอํงฉ๎วน
11. นางสาววรัลธรณ์ อริยธนธีรรัฐ
14. นางสาวศุภรดา รวบรวม
17. นางสาวปิ่นอนงค์ อักษรศรี

3. นางสายจิต ทิพย์มณี
6. นางสาวจุติมา ฉลองกุล
9. นางเพลินตา รักษ์กาเนิด
12. นางสาวนงลักษณ์ แก๎วสวําง
15. นายอรรถพล ชูเวทย์
18. นางสาวณัฏฐฐา บุตรเผียน

** หากงานกิจกรรมใดเสร็จสิ้นก่อนระยะเวลาที่กาหนด ขอให้ไปช่วยกิจกรรมอื่นตามความเหมาะสม

คำกล่ำวรำยงำน
กิจกรรม "จิตอำสำ พอเพียง ต้ำนทุจริต”
วันพุธที่ 6 กรกฎำคม 2565
ณ หน้ำอำคำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำพังงำ ภูเก็ต ระนอง
อำเภอเมืองพังงำ จังหวัดพังงำ

เรียน ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำพังงำ ภูเก็ต ระนอง
ท่ำนฆอนิมะฮ์ พูลสุข ท่ำนประธำนในพิธี
กระผม นายจักรกฤษ ศิริวัฒน์ รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ตระนอง ในนามของคณะกรรมการดาเนินงาน ขอขอบพระคุณท่านฆอนิมะฮ์ พูลสุข ที่ได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี
เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ "จิตอาสา พอเพียง ต้านทุจริต”ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ในวันนี้
ตามที่ยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 ซึ่งมีแนวทางหลักในการดาเนินงาน
3 แนวทาง ประกอบด้วย 1) ปลูกฝังวิธีคิด ปลุกจิตสานึกให้มีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 2) ป้องกันการทุจริต
และประพฤติ มิ ช อบ และ 3) ปราบปรามการทุ จ ริ ต โดยมุ่ ง เน้ น การปรั บ พฤติ ก รรม “คน” โดยการปลู ก ฝั ง วิ ธี คิ ด
ในกลุ่มเป้าหมายเด็กและเยาวชนเพื่อปฏิรูป “คนรุ่นใหม่” ให้มีจิตสานึกในความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อ สร้างพลังร่วมในการแก้ไข
ปัญหาการทุจริต และประพฤติมิชอบต่อไปในอนาคตและการปรับ “ระบบ”โดยการสร้างนวัตกรรมการต่อต้านการทุจริต
เพื่อให้การดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนการดาเนินงาน มีการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาลและหลั กปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกระดับ โดยเฉพาะการสร้างวัฒนธรรมแยกแยะประโยชน์
ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมของบุคลากรภาครัฐให้เกิดขึ้น รวมทั้งสร้างจิตสานึกและค่านิยมให้ทุกภาคส่วนตื่นตัว ละอาย
ต่อการทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ มีส่วนร่วมต่อต้านการทุจริต
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ได้ ต ระหนั ก ถึ ง ความสาคัญ ในการป้องกัน
การทุจริต และเพื่อสนองนโยบายดังกล่าว จึงได้จัดกิจกรรม"จิตอาสา พอเพียง ต้านทุจริต”ในครั้งนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์
ดังนี้
1. เพื่อปลูกจิตสานึกให้ผู้บริหารการศึกษา ข้ าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สานักงานเขตพื้ นที่ การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภู เก็ต ระนอง มีคุณ ธรรม จริยธรรม ร่วมต่อต้านการทุจริต รวมทั้ง มีจิตสานึ ก ทัศนคติ และ
พฤติกรรมที่ดีในการใช้จริยธรรม เพื่อป้องกัน ปราบรามการทุจริตในองค์กร
2. เพื่อปรับวิธีคิด แยกแยะ ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ปลูกจิตสานึกไม่ทนต่อทุจริต
3. เพื่ อเสริมสร้างคุณ ธรรม จริยธรรม คิดดี ทาดี มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะ
สู่วิถีเขตสุจริต ผ่านกระบวนการคิดอย่างเป็นรูปธรรมนาไปสู่การปฏิบัติที่ถูกต้อง เหมาะสม
การประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ มีผู้เข้าประชุม ประกอบด้วย บุคลากรในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง รวมทั้งสิ้น 53 คน และได้รับความอนุเคราะห์จากท่านผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ที่ได้กรุณาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ และกิจกรรมครั้งนี้ สาเร็จได้ด้วยดีจากผู้เข้าร่วม
กิจกรรมทุกท่าน ในที่นี้

ณ โอกาสนี้ ขอเรี ย นเชิ ญ ผู้ อ านวยการส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษาพั ง งา ภู เก็ ต ระนอง
ท่านฆอนิมะฮ์ พูลสุข ประธานในพิธี ได้กล่าวเปิดกิจกรรมและบรรยายพิเศษตามที่เห็นสมควร
ขอเรียนเชิญครับ

คำกล่ำวเปิด
กิจกรรม "จิตอำสำ พอเพียง ต้ำนทุจริต”
วันพุธที่ 6 กรกฎำคม 2565
ณ หน้ำอำคำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำพังงำ ภูเก็ต ระนอง
อำเภอเมืองพังงำ จังหวัดพังงำ

รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำพังงำ ภูเก็ต ระนอง
ผูอ้ ำนวยกำรกลุ่ม/หน่วย บุคลำกรทำงกำรศึกษำ พนักงำนรำชกำรและลูกจ้ำง ทุกท่ำน
ดิฉันเป็นเกียรติ และยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม "จิตอาสา พอเพียง
ต้านทุจริต” ในวันนี้
จากการกล่าวรายงานของคณะกรรมการดาเนินงาน จะเห็นได้ว่า รัฐบาลภายใต้การนาของพลเอกประยุทธ์
จั น ทร์โอชา นายกรั ฐ มนตรี ได้ ให้ ค วามส าคั ญ กั บ การป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต มาโดยตลอด อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
โดยกาหนดให้ สานั กงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจ ริตแห่ง ชาติ หรือ สานักงาน ปปช.เป็นผู้ป ระสาน
การขับเคลื่อน นโยบายดังกล่าว ซึ่ง สานักงาน ป.ป.ช. ได้พัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวก เพื่อเป็นมาตรการการป้องกัน
การทุจริต และเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐ มีการดาเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้
ชื่อว่าการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ หรือ ITA ปัจจุบันการประเมินดังกล่าว
ได้ถูกกาหนดเป็นกลยุทธ์ที่สาคัญของยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 ซึ่งถือเป็นการ
ยกระดับให้การประเมิน เป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้องดาเนินการ โดยมุ่งหวังให้
หน่วยงานภาครัฐที่ เข้ารับการประเมิน ได้รับ ทราบผลการประเมิน และแนวทางในการพั ฒนาและยกระดับหน่วยงานในด้าน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานได้อย่างเหมาะสม และที่ผ่านมาพบว่า ในด้านบริหารจัดการในหน่วยงาน หน่วยงานให้
ความสาคัญกับการป้องกันในประเด็นที่อาจเป็นความเสี่ ยง หรือเป็นช่องทางที่อาจจะก่อให้เกิดการทุจริต การรับสินบน หรือ
ก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน และสามารถยับยั้งการทุจริต หรือผลประโยชน์ทับซ้อน ที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างเท่าทันสถานการณ์
ซึ่งเมื่อหน่วยงานภาครัฐ ทั่วประเทศ มีการป้องกันการทุจริตเชิงรุก ในลักษณะดังกล่าว ก็จะทาให้การทุจริตในภาพรวมของ
ประเทศลดลงได้ในที่สุด ตลอดจนยังผลักดันให้เกิดทิศทางการพัฒนาและการปรับปรุงการทางานภายในหน่วยงาน ในภาพรวม
ของประเทศ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกด้วย
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้เล็ง เห็นความสาคัญ ของการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรม และธรรมาภิบาล การป้องกันการทุจริตในเขตพื้นที่การศึกษา โดยได้ประสานความร่วมมือกับ สานักงาน ป.ป.ช.
เพื่อให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน และได้มีแนวคิดการ
พัฒนานวัตกรรมการประเมินด้วย ระบบ ITA Online ซึ่งใช้อยู่ในปัจจุบันนี้
ดิฉันเห็นว่า การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานขององค์กร และการน้อมนาหลักการทรงงาน
ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นหลักการดาเนินงาน เพื่อนาพาองค์กรไปสู่
องค์กรคุณธรรมให้ประสบความสาเร็จ เป็นเรื่องที่สาคัญอย่างยิ่ง และเพื่อให้บุคคลกรในสานักงานฯ ตระหนักถึงความเป็น
จิตอาสา และสามารถนาแนวทาง ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และการใช้ชีวิตประจาวัน

ในโอกาสนี้ ดิฉันขอขอบพระคุณผู้เข้าร่วมกิจกรรมและขอให้การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ บรรลุผลตามวัตถุประสงค์
ทุกประการ
บั ด นี้ ได้เ วลาอัน สมควรแล้ว ดิ ฉัน ขอเปิ ดกิ จกรรม "จิตอาสา พอเพียง ต้านทุจริต” ณ บัดนี้

ปฏิญญาสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต
คณะผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน
ขอให้คำมัน่ สัญญำต่อพันธกรณี ในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตทุกรูปแบบ
ด้วยกำรขับเคลื่อนโครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรมและธรรมำภิบำล
“ป้องกันกำรทุจริต” ในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ดังนี้
1. เรำจะร่วมกันป้องกันและต่อต้ำนกำรทุจริตทุกรูปแบบ
2. เรำจะปลูกฝังค่ำนิยมควำมซื่อสัตย์สุจริต ให้เป็นวิถีชีวิต
ในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ โรงเรียน และชุมชน
3. เรำจะสร้ำงเครือข่ำยควำมซื่อสัตย์สุจริตระหว่ำงสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำกับโรงเรียน องค์กร และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
ให้เป็นรูปธรรมและมีควำมยั่งยืน
ทั้งนี้ เพื่อธรรมรงควำมชำติไทย ให้สถิตเสถียรสถำพร ตลอดจิรัฐติ ิกำล

ประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
เรื่อง เจตจานงสุจริตในการบริหารงานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
--------------------------------------สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง มีความมุ่งมั่นในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
โดยให้ความสาคัญกับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในฐานะผู้บริหารสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ขอประกาศเจตนารมณ์ว่า จะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
ตามหลักธรรมาภิบาลอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ พร้อมรับผิดชอบ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่สังคมว่า สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง มีเจตจานงต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ และจะยึดมั่น
ทาให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง เป็นองค์กรธรรมาภิบาลและความโปร่งใส
โดยดาเนินการดังนี้
๑. ปฏิบัติงานทุกขั้นตอนตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับอย่างครบถ้วน เคร่งครัด ตลอดจนส่งเสริม
ให้บุคลากรปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่กาหนด
๒. ปลูกฝังและสร้างความตระหนักรู้ ค่านิยมในการต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชั่น รู้จักแยกแยะประโยชน์
ส่ ว นตนกั บ ประโยชน์ ส่ ว นรวมให้ ไ ด้ เพื่ อ ปลู ก ฝั ง จิ ต ส านึ ก ในด้ า นคุ ณ ธรรมและป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั่ น
ในหน่วยงาน รวมถึงมีการถ่วงดุลภายในที่เข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะทาให้บุคลากรในสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง เกิดวัฒนธรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างยั่งยืน
๓. ไม่ยอมรับพฤติกรรมการทุจริตคอร์รัปชั่น และไม่ทนต่อการทุจริตที่ก่อให้เกิดการลงโทษทางสังคม
(Social Sanction) อันจะส่งผลให้บุคลากรในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
เกิดความละอาย หรือความกลัวที่จะกระทาการทุจริตคอร์รัปชั่น
๔. มุ่งมั่นปฏิบัติงานด้วยความเป็นธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ เท่าทันต่อพลวัต
ของการทุจริตและสอดคล้องกับมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
๕. มุ่ งบริ ห ารงานโดยยึ ดหลั กธรรมาภิ บ าลและร่ ว มกัน สร้า งวัฒ นธรรมคุ ณธรรมให้ เกิ ดขึ้น ในองค์ก ร
และจะบริห ารงบประมาณด้ว ยความโปร่งใสคุ้มค่า ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการและพร้อมแสดง
ความรับผิด หากการปฏิบัติงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ส่งผลกระทบ
และความเสียหายต่อสังคมโดยรวม
จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖5

(นางสาวฆอนิมะฮ์ พูลสุข)
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ตามที่ สพม.พงภกรน ได้อนุมัติโครงการ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (กิจกรรมสำนักงานเขต

พื้นที่การศึกษาสุจริต) รายละเอียดตามโครงการดังแนบ และได้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงา
นของสพท.ออนไลน์ (ITA Online) ของ สพม.พงภกรน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ตามคำสั่งที่ ๑๑๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๖
พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๕ รายละเอียดดังแนบ นั้น
เพื่อติดตามการดำเนินงานการประเมิน ITA Online ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ บรรลุเป้าหมายและเป็นไปด้วยความ

เรียบร้อย จึงเห็นควรดำเนินการ ดังนี้

๑. แจ้งผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดและผู้กำกับติดตาม OIT ทุกคน ตามคำสั่งดังกล่าวข้างต้น เข้าร่วมประชุมในวันพุธที่ ๑ มิถุนายน

๒๕๖๕ เวลา o๙.oo-๑๔.oo น. ณ ห้องประชุมเขางุ้ม สพม.พงภกรน

๒. ขออนุมัติเบิกค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน ๑ มื้อๆ ละ ๓๕ บาท และอาหารกลางวัน จำนวน ๑ มื้อๆ ละ ๑๒o บาท

จากงบโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมฯ จำนวน ๒๕ คน

๓. ขออนุญาตใช้บันทึกนี้แจ้งเวียนคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ และผู้ที่เกี่ยวข้อง
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและโปรดพิจารณา
เอกสารแนบ : คณะกรรมการฯ , โครงการฯ ,

(นางสาวนรีรัตน์ วิวัทพงษ์)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
- ขอเรียนเชิญท่าน ผอ.สพม. เป็นประธานในการประชุมฯ ดัง

ทราบ,แจ้ง,อนุญาต,อนุมัติ

กล่าว - เพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ/อนุมัติตามเสนอ

(นางสุภาณี ธรรมประดิษฐ์)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

(นางสาวฆอนิมะฮ์ พูลสุข)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง

๒๗ พ.ค. ๒๕๖๕

myoffice.sesao14.go.th/myoffice/2565/popup2.php?name=tkk1&file=readtkk1&id=1464

๒๗ พ.ค. ๒๕๖๕
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คาสั่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
ที่ 112/2565
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์
(Integrity & Transparency Assessment Online : ITA Online)
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565
--------------------------------------สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ร่วมกับสานักงานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ได้ ด าเนิ น โครงการส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาสุ จ ริ ต โดยใช้ ชื่ อ ว่ า
“การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครั ฐ (Integrity & Transparency
Assessment Online : ITA Online) โดยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาได้เริ่ มดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เป็นต้นมา เป็นการประเมินเชิงบวกที่ครอบคลุม
การปฏิบั ติราชการของหน่ ว ยงานภาครั ฐ ในทุก มิติ ตั้งแต่การบริหารงานของผู้ บริห ารและการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน มีการประเมิน “ระบบงาน” และ “วัฒนธรรม” ในหน่วยงาน ตลอดจนประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ในภาพรวมที่สะท้อนได้จากการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก โดย
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กรอบการประเมินเพื่อวัดระดับคุณภาพและความโปร่งใสในการดาเนินงานของภาครัฐ
10 ตัวชี้วัด ใช้เครื่องมือในการประเมิน 3 เครื่องมือ ได้แก่ 1. แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal
Integrity and Transparency Assessment : IIT) 2. แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity
and Transparency Assessment : EIT) 3. แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and
Transparency Assessment : OIT)
เพื่อให้การการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่ การศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษาพั ง งา ภู เ ก็ ต ระนอง ในภาพรวมของการบริ ห ารงานเป็ น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
และเกิดประสิทธิผล จึงแต่งตั้งคณะกรรมการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน (Integrity
& Transparency Assessment Online: ITA Online) ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดังนี้
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1. คณะกรรมการอานวยการ มีหน้าที่ กาหนดกรอบแนวทางการดาเนินงาน วางแผน
ให้คาปรึกษา แนะนา ตลอดจนสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment Online : ITA Online) ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประกอบด้วย
1.1
1.2
1.3
1.4

ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
ประธานกรรมการ
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ทุกคน รองประธานกรรมการ
ผู้อานวยการกลุ่ม/หน่วย ทุกคน
กรรมการ
ผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ
กรรมการและ
เลขานุการ
1.5 นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ
1.6 นางสาวนรีรัตน์ วิวัทพงษ์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ
2. คณะกรรมการกากับ ติดตาม การตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External
Integrity and Transparency Assessment : EIT)
ผู้กากับ ติดตาม มีหน้าที่ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT) ให้กับข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด ประกอบด้วย
2.1 นายจักรกฤษณ์ ศิริวัฒน์
ประธานกรรมการ
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
รองประธานกรรมการ
2.2 นางสุภาณี ธรรมประดิษฐ์
ผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ
กรรมการ
2.3 ผู้อานวยการโรงเรียนทุกคน
กรรมการ
2.4 นางสาวอรพรรณ อาสนวิเชียร
รองผู้อานวยการโรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม จุติ-ก้อง อนุสรณ์
2.5 นายพงศ์ไพศาล วิรยิ านุกูลวงศ์
กรรมการ
รองผู้อานวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
กรรมการ
2.6 นายศุภกิจ ชานาญกิจ
รองผู้อานวยการโรงเรียนกะทู้วิทยา
กรรมการ
2.7 นางสาววิภาวี ชายเขาทอง รองผู้อานวยการโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
กรรมการ
2.8 นางสาวปัทมา จีนดี
รองผู้อานวยการโรงเรียนกระบุรีวิทยา
กรรมการ
2.9 นายเจษฎา ศรีวิเศษ
รองผู้อานวยการโรงเรียนทับปุดวิทยา
กรรมการ
2.10 นางรัตนา ชูจิต
รองผู้อานวยการโรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา
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2.11 นางสาวจุฑามณี ศุภพันธ์
รองผู้อานวยการโรงเรียนคลองเคียนรัฐราษฏร์รังสรรค์
2.12 นายไกรวิชญ์ อ่อนแก้ว
รองผู้อานวยการโรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม
2.13 นางณัฏฐธิดา อุมาจิ
รองผู้อานวยการโรงเรียนเมืองถลาง
2.14 นางสาวสุกัญญา นิ่มมโน
รองผู้อานวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต
2.15 นางสาวศิริวรรณ ขลิกคา
รองผู้อานวยการโรงเรียนตะกั่วป่าคีรีเขต
2.16 นางศวิตา แสงเพชร
รองผู้อานวยการโรงเรียนสตรีระนอง
2.17 นางวาสนา คงแก้ว
รองผู้อานวยการโรงเรียนกะเปอร์วิทยา
2.18 นายจิรพงษ์ วิฑูรย์พิศาลศิลป์ รองผู้อานวยการโรงเรียนโรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา
2.19 นายพีระพงค์ สุขขี
รองผู้อานวยการโรงเรียนพิชัยรัตนาคาร
2.20 นางสาวเพ็ญรัศมี ศรีบุรุษ
รองผู้อานวยการโรงเรียนโรงเรียนสตรีพังงา
2.21 นายสุริยา พลเยี่ยม
รองผู้อานวยการโรงเรียนทุ่งมะพร้าววิทยา
2.22 นายโสทอน หมวดหรี่
รองผู้อานวยการโรงเรียนวีรสตรีอนุสรณ์
2.23 นางเนตรชนก ทัศนกมล
รองผู้อานวยการโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
2.21 นางสาวนพสโรชา สุขทองแก้ว รองผู้อานวยการโรงเรียนตะกั่วป่า”เสนานุกูล”
2.22 นายอารัณ นิลอินจันทร์
ครูโรงเรียนกะปงพิทยาคม
2.23 นางสาวจันจิรา ธรรมทีโป
ครูโรงเรียนตะกั่วทุ่งงานทวีวิทยาคม
2.24 ว่าที่ร้อยตรีอดิศักดิ์ จันทร์มณี ครูโรงเรียนละอุ่นวิทยาคาร
2.25 นางอรอุมา แซ่ตั้ง
ครูโรงเรียนเกาะยาววิทยา
2.26 นางสาวนรีรัตน์ วิวัทพงษ์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ

3. คณะกรรมการกากับ ติดตาม และผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด การดาเนินการจัดทาข้อมูลแบบตรวจ
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่ งใสในการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity & Transparency Assessment Online : ITA Online) ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
พังงา ภูเก็ต ระนอง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565(แนบท้ายคาสั่ง)
ผูก้ ากับ ติดตาม มีหน้าที่ กากับ ติดตามการรายงานตัวชี้วัดการดาเนินการจัดทาข้อมูลแบบ
ตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่ งใสในการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครั ฐ
(Integrity & Transparency Assessment Online : ITA Online) ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
พังงา ภูเก็ต ระนอง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อให้สามารถดาเนินงานให้เกิดผลผลิตตามเป้าหมายของ
ตัวชี้วัดที่กาหนดอย่างมีประสิทธิภาพ

-4-

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด มีหน้าที่ ศึกษาตัวชี้วัดที่รับผิดชอบ จัดทารายละเอียดข้อมูลที่จะเผยแพร่
ตามประเด็นการตรวจของตัวชี้วัดแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency
Assessment : OIT) เป็นเจ้าภาพผลักดันให้มีการปฏิบัติงานตามแนวทางที่กาหนด สรุปหลักฐานการดาเนินงาน
และรายงานผลต่อผู้กากับ ติดตาม และจัดส่งข้อมูลตัวชี้วัดที่รับผิดชอบให้คณะกรรมการดาเนินการสรุป รวบรวม
และรายงานผล ตามระยะเวลาที่กาหนด
4. คณะกรรมการดาเนินการสรุป รวบรวม และรายงานผล มีหน้าที่ จัดทาข้อมูลแบบวัดการรับรู้
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT) แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT) และประสานงานผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
เพื่อรวบรวมข้อมูลตามตัวชี้วัดเพื่อรายงานตอบแบบสารวจแบบตรวจการเปิดเผยข้ อมูลสาธารณะ (Open Data
Integrity and Transparency Assessment : OIT) ประกอบด้วย
4.1 นายจักรกฤษณ์ ศิริวัฒน์
ประธานกรรมการ
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
รองประธานกรรมการ
4.2 นางสุภาณี ธรรมประดิษฐ์
ผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ
นักประชาสัมพันธ์ชานาญการพิเศษ
4.3 นางสาวเรวดี จุลรอด
กรรมการ
4.4 นางสาวนัชชา ประเสริฐ
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
กรรมการ
4.5 นายอัสนัย กิ่งบุญตา
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
กรรมการ
4.6 นายศักดิ์เกษม จันคา
พนักงานธุรการ ส4/หน
กรรมการ
4.7 นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
กรรมการ
4.8 นางสาวชนันธนา หัสดี
เจ้าหน้าที่ธุรการ
กรรมการ
กรรมการ
4.9 นางสาวปิ่นอนงค์ อักษรศรี พนักงานพิมพ์ดีด
กรรมการและ
4.10 นางสาวนรีรัตน์ วิวัทพงษ์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
เลขานุการ

ให้ คณะกรรมการที่ได้รั บการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ให้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เพื่อให้ ภารกิจ
บังเกิดผลตามเป้าหมายตัวชี้วัดและแนวทางดาเนินงานที่กาหนดไว้
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2565 เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2565

(นางสาวฆอนิมะฮ์ พูลสุข)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง

แนบท้ายคาสั่งสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
ที่ 112/2565 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาออนไลน์
(Integrity & Transparency Assessment Online : ITA Online)
ของสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ตัวชี้วัด/ข้อ
ประเด็นการตรวจ
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
O1 โครงสร้าง
O2 ข้อมูลผู้บริหาร
O3 อานาจหน้าที่
O4

แผนยุทธศาสตร์ หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด

นางสาวเรวดี จุลรอด
นักประชาสัมพันธ์ชานาญการพิเศษ

นางสาวจันทรา พงษ์ทิพย์พิทักษ์
ปฏิบตั ิหน้าที่ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน

O5

ข้อมูลการติดต่อ

O6

กฎหมายทีเ่ กี่ยวข้อง (ข้อมูลจากกลุ่ม/หน่วย)

นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นางสาวนรีรัตน์ วิวัทพงษ์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ผู้กากับ ติดตาม

1. นายจักรกฤษณ์ ศิริวัฒน์
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง

2. นางสุภาณี ธรรมประดิษฐ์
ผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ
นายจักรกฤษณ์ ศิริวัฒน์
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง

1. นายจักรกฤษณ์ ศิริวัฒน์
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง

2. นางสุภาณี ธรรมประดิษฐ์
ผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ

ตัวชี้วัด/ข้อ
ประเด็นการตรวจ
การประชาสัมพันธ์/การปฏิสัมพันธ์ขอ้ มูล
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์

O8

O9

Q&A

Social Network

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
การดาเนินงาน
O10 แผนดาเนินงานประจาปี
O11 รายงานการกากับ ติดตามการดาเนินงานประจาปี
รอบ 6 เดือน
O12 รายงานผลการดาเนินงานประจาปี

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
นางสาวเรวดี จุลรอด
นักประชาสัมพันธ์ชานาญการพิเศษ

1. นางสาวเรวดี จุลรอด
นักประชาสัมพันธ์ชานาญการพิเศษ
2. นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ผู้กากับ ติดตาม
1. นายจักรกฤษณ์ ศิริวัฒน์
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง

2. นางสุภาณี ธรรมประดิษฐ์
ผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ
1. นายจักรกฤษณ์ ศิริวัฒน์
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง

2. นางสุภาณี ธรรมประดิษฐ์
ผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ
3. นางสาวจันทรา พงษ์ทิพย์พิทักษ์
ปฏิบัติหน้าทีผ่ ู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน

นางสาวจันทรา พงษ์ทิพย์พิทักษ์

นายจักรกฤษณ์ ศิริวัฒน์

ปฏิบตั ิหน้าที่ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน

รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง

ตัวชี้วัด/ข้อ
ประเด็นการตรวจ
การปฏิบัตงิ าน/การให้บริการ
O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (ข้อมูลจากกลุ่ม/หน่วย)
O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ (ข้อมูลจากกลุ่ม/หน่วย)
O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ (ข้อมูลจากกลุ่ม/หน่วย)
O16 รายงานผลการสารวจความพึงพอใจการให้บริการ

O17

E-Service (ข้อมูลจากกลุ่ม/หน่วย)

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด

ผู้กากับ ติดตาม

นางสาวนัชชา ประเสริฐ
นักจัดการงานทัว่ ไปชานาญการ
นางสาวปิน่ อนงค์ อักษรศรี
เจ้าหน้าทีพ่ ิมพ์ดีด

1. นายจักรกฤษณ์ ศิริวัฒน์

นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

1. นายจักรกฤษณ์ ศิริวัฒน์

รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง

2. นางสุภาณี ธรรมประดิษฐ์
ผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ

รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง

2. นางสาวจันทรา พงษ์ทิพย์พิทักษ์
ปฏิบัติหน้าทีผ่ ู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจาปี
O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี
O19 รายงานการกากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี
รอบ 6 เดือน
O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี

1. นางสาวจันทรา พงษ์ทิพย์พิทักษ์
ปฏิบตั ิหน้าที่ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน

2. นางสาวศุภรดา รวบรวม
นักวิชาการเงินและบัญชี

1. นางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง

2. นายจักรกฤษณ์ ศิริวัฒน์
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง

3. นางเสาวรส เอ่งฉ้วน
ปฏิบัติหน้าทีผ่ ู้อานวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

ตัวชี้วัด/ข้อ
ประเด็นการตรวจ
การจัดซือ้ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุ
O22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ
O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจาปี
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O26 การดาเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจาปี

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมชิ อบ
O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด

ผู้กากับ ติดตาม

1. นางสาวณัฏฐา บุตรเผียน
นักวิชาการพัสดุชานาญการพิเศษ
2. นายไพฑูรย์ ศรีวิชา
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

1. นางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล

1. นางสาวกัลยาณ์ คาภูมี
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
2. นายกิตติพงษ์ ละเอียดศิลป์
พนักงานราชการ

1. นายนรินธรณ์ เซ่งล้า

นางสาวโสภณา แป้นปลื้ม

นางสาวฆอนิมะฮ์ พูลสุข

ปฏิบตั ิหน้าที่ผู้อานวยการกลุ่มกฎหมายและคดี

ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง

1. นางสาวเรวดี จุลรอด
นักประชาสัมพันธ์ชานาญการพิเศษ

1. นายจักรกฤษณ์ ศิริวัฒน์

รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง

2. นางเสาวรส เอ่งฉ้วน
ปฏิบัติหน้าทีผ่ ู้อานวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง

2. นางสาวสุปรียา ไข่มุกข์
ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
3. นางสาวจิราภรณ์ คงรัตน์
ปฏิบัติหน้าทีผ่ ู้อานวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง

ตัวชี้วัด/ข้อ

O33

ประเด็นการตรวจ

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
(ข้อมูลจากกลุ่ม/หน่วย)

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
2. นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายธีระชล ยอดชู
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

ผู้กากับ ติดตาม
2. นางสุภาณี ธรรมประดิษฐ์
ผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ
3. นางสาวจันทรา พงษ์ทิพย์พิทักษ์
ปฏิบัติหน้าทีผ่ ู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน
1. นางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง

2. นางสาวประไพ พิกุลผล
ปฏิบัติหน้าทีผ่ ู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10 การป้องกันการทุจริต
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดาเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
เจตจานงสุจริตของผู้บริหาร
O34 เจตจานงสุจริตของผู้บริหาร
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร (ข้อมูลจากกลุ่ม/หน่วย)

นางสาวนรีรัตน์ วิวัทพงษ์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

1. นายจักรกฤษณ์ ศิริวัฒน์
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง

2. นางสุภาณี ธรรมประดิษฐ์
ผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจาปี
(ข้อมูลจากกลุ่ม/หน่วย)
O37 การดาเนินการเพือ่ จัดการความเสี่ยงการทุจริต
(ข้อมูลจากกลุ่ม/หน่วย)

นางสาวนรีรัตน์ วิวัทพงษ์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

1. นายจักรกฤษณ์ ศิริวัฒน์
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง

2. นางสุภาณี ธรรมประดิษฐ์
ผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ

ตัวชี้วัด/ข้อ
ประเด็นการตรวจ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
นางสาวนรีรัตน์ วิวัทพงษ์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ผู้กากับ ติดตาม
1. นายจักรกฤษณ์ ศิริวัฒน์
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง

2. นางสุภาณี ธรรมประดิษฐ์
ผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ
แผนป้องกันการทุจริต
O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
O40 รายงานการกากับติดตามการดาเนินการทุจริตประจาปี
รอบ 6 เดือน
O41 รายงานผลการดาเนินการป้องกันการทุจริตประจาปี

1. นายไกรสร สุทธิประภา
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
2. นางสาวนรีรัตน์ วิวัทพงษ์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

1. นายจักรกฤษณ์ ศิริวัฒน์
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง

2. นายนรินธรณ์ เซ่งล้า
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง

3. นางจันทณา ช่วยชนะ
ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
2. นางสุภาณี ธรรมประดิษฐ์
ผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน นางสาวนรีรัตน์ วิวัทพงษ์
(ข้อมูลจากกลุ่ม/หน่วย)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
O43 การดาเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน (ข้อมูลจากกลุ่ม/หน่วย)

1. นายจักรกฤษณ์ ศิริวัฒน์
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง

2. นางสุภาณี ธรรมประดิษฐ์
ผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ

รายงานการประชุมคณะกรรมการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (ITA Online) ของ สพม.พงภกรน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ครั้งที่ 1/2565
เมื่อวันพุธที่ 1 มิถุนายน 2565
ณ ห้องประชุมเขางุ้ม สพม.พงภกรน
--------------------------------------ผู้มาประชุม จานวน 21 คน
1. นางสาวฆอนิมะฮ์ พูลสุข
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
2. นายนรินธรณ์ เซ่งล้า
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
3. นายจักรกฤษณ์ ศิริวัฒน์
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
4. นางสาวสุปรียา ไข่มุกข์
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ
5. นางจันทณา ช่วยชนะ
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
6. นางสาวเรวดี จุลรอด
นักประชาสัมพันธ์ชานาญการพิเศษ
7. นางจิราภรณ์ คงรัตน์
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ
8. นางสาวประไพ พิกุลผล
นักวิชาการศึกษาชานาญการ
9. นางสาวณัฏฐา บุตรเผียน
นักวิชาการพัสดุชานาญการพิเศษ
10. นางสาวนัชชา ประเสริฐ
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
11. นางสาวจันทรา พงษ์ทิพย์พิทักษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
12. นางสาววรัลธรณ์ อริยธนธีรรัฐ นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการ (แทนผอ.กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์)
13.นายธีระชล ยอดชู
นักวิชาการศึกษาชานาญการ
14. นางสาวกัลยาณ์ คาภูมี
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
15. นางสาวโสภณา แป้นปลื้ม นิติกรปฏิบัติการ
16. นายไพฑูรย์ ศรีวิชา
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
17. นางสาวนรีรัตน์ วิวัทพงษ์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
18. นายกิตติพงษ์ ละเอียดศิลป์ พนักงานราชการ
19. นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
20. นางสาวศุภรดา รวบรวม นักวิชาการเงินและบัญชี
21. นางสาวปิ่นอนงค์ อักษรศรี พนักงานพิมพ์ดีด
ผู้ไม่มาประชุม จานวน 4 คน
1. นางสุวิภา ตั้งก่อสกุล
รองผอ.สพม.พงภกรน
ไปราชการ
2. นางสุภาณี ธรรมประดิษฐ์ นักจัดการงานทั่วไปชานาญการพิเศษ
ลากิจ
3. นายไกรสร สุทธิประภา
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
ไปราชการ
4. นางเสาวรส เอ่งฉ้วน
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
มีภารกิจ

-2เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. โดยมีนางสาวฆอนิมะฮ์ พูลสุข ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง เป็นประธานการประชุมฯ และดาเนินการประชุมฯ ตามระเบียบวาระ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1
ประธาน

ที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 2
ระเบียบวาระที่ 3

ประธาน

ที่ประชุม

ประธาน

เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
นักเรียนสังกัด สพฐ. กระโดดตึกตาย
โดยเด็กที่มีพฤติกรรมดังกล่าว มีจานวนมากขึ้น ขอให้ทบทวนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ให้ดูแลเด็กนักเรียนเป็นรายคน ขอความอนุเคราะห์โรงเรียนดูแลนักเรียนเป็นราย ๆ เนื่องจาก
เด็กอยู่ในสภาวะซึมเศร้าเป็นจานวนมาก โดยให้นักจิตวิทยาประจาเขตพื้นที่ดูแลในเรื่องนี้
รับทราบ
เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่
- ไม่มี –
เรื่องเสนอเพื่อทราบ
3.1 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของ สพท.
ออนไลน์ (ITA Online) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
สพฐ. ได้ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของ สพท.ออนไลน์ (ITA Online) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดย สพม.พงภกรน
ได้คะแนน 89.21 ระดับ A ซึ่งเป้าหมายของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
พังงา ภูเก็ต ระนอง ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของ สพท.
ออนไลน์ (ITA Online) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ตั้งเป้าหมายไว้ 95 ขึ้นไป
ซึ่งอยู่ในระดับ AA
รับทราบ
3.2 คะแนนแบบการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) 5 ตัวชี้วัด (30 ข้อ) ร้อยละ 30
และ คะแนนแบบวัดการรับรูผ้ ู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 3 ตัวชี้วัด (15 ข้อ) ร้อยละ 30
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง

มอบเลขานุการ (นางสาวนรีรัตน์ วิวัทพงษ์) แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

-3เลขานุการ

จะเห็นได้ว่าคะแนนแบบการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) และ คะแนนแบบวัด
การรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
พังงา ภูเก็ต ระนอง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้คะแนนค่อนข้างน้อย แล้วจะมีแนวทางอย่างไร
ให้คะแนน IIT และ EIT ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพิ่มขึ้นทางเลขานุการ ของแจ้งหารือ
ในวาระเพื่อพิจารณา
3.3 คะแนนแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and
Transparency Assessment: OIT) ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
พังงา ภูเก็ต ระนอง 2 ตัวชี้วัด (43 ข้อ) ร้อยละ 40

ประธาน
เลขานุการ

มอบเลขานุการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
หากดูคะแนนตามรายตัวชี้วัดแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data
Integrity and Transparency Assessment: OIT ตัวชี้วัดที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ได้ 0 คะแนนมีจานวน 4 ตัวชี้วัด ได้แก่
ตัวชี้วัด 03 อานาจหน้าที่
ตัวชี้วัด O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี
ตัวชี้วัด O26 การดาเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ตัวชี้วัด O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
รับทราบ

ที่ประชุม

-43.4 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง เป็นรายตัวชี้วัด ตามลาดับคะแนนได้ ดังนี้

ประธาน
เลขานุการ

ที่ประชุม

ประธาน
เลขานุการ

มอบเลขานุการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ได้จัดเรียงลาดับคะแนนเป็นรายตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ของปีการศึกษา 2564 ซึ่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
มีตัวชี้วัดที่ได้คะแนนสูงสุด 100 คะแนนผ่านระดับ AA คือ ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต
และตัว ชี้วัดที่ไม่ผ่ าน 3 ตัว ชี้วัดคือ ตัว ชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทางาน ได้ระดับ B
ตัว ชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สิ นของราชการ ได้ระดับ B และตัว ชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ
ได้ระดับ B ซึ่งในปีงบประมาณ 2565 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
มีเป้าหมายให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของ สพท.ออนไลน์
(ITA Online) ได้ ในระดับ AA และได้จัดทาโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (กิจกรรมสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต) โดยให้ ปปช.
มาบรรยายให้ความรู้และสร้างความตระหนักในเรื่องดังกล่าวให้กับบุคลากร
รับทราบ
3.5 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของ สพท.ออนไลน์
(ITA Online)
มอบเลขานุการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ด้วยสานักงาน ป.ป.ช. ได้กาหนดเครื่องมือในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินงานของ สพท.ออนไลน์ (ITA Online) โดยกรอบการประเมินเพื่อวัดระดับ
คุณภาพและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่ว ยงานภาครัฐ 10 ตัวชี้วัด ใช้ เครื่องมือ
ในการประเมิน 3 เครื่องมือ ดังนี้
1. แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) 5 ตัวชี้วัด (30 ข้อ) ร้อยละ 30
2. แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 3 ตัวชี้วัด (15 ข้อ) ร้อยละ 30

-53. แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)
ที่ประชุม

ประธาน
เลขานุการ

2 ตัวชี้วัด (43 ข้อ) ร้อยละ 40

รับทราบ
3.6 กรอบระยะเวลาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของ สพท.ออนไลน์ (ITA Online) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565
มอบเลขานุการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ด้วย สพฐ. ได้กาหนดกรอบระยะเวลาดาเนินการการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดาเนินงานของ สพท.ออนไลน์ (ITA Online) ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2565 ดังนี้
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ได้จัดทาปฏิทินเพื่อให้เข้าใจขั้นตอนการประเมิน ITA Online ดังนี้

ที่ประชุม

รับทราบ

-73.7 แต่งตั้งคณะกรรมการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของ สพท.ออนไลน์ (ITA Online) ของ สพม.พงภกรน ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2565
ประธาน
มอบเลขานุการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
เลขานุการ
ด้วย สพม.พงภกรน ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินงานของ สพท.ออนไลน์ (ITA Online) ของ สพม.พงภกรน ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2565 ที่ 112/2565 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 หากกลุ่มใดมีการเปลี่ยนผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัดสามารถแจ้งแก้ไขคาสั่งได้ในที่ประชุม
นางสาววรัลธรณ์ อริยธนธีรรัฐ
ตัวชี้วัด O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี
ตัวชี้วัด O19 รายงานการกากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี รอบ 6 เดือน
ตัวชี้วัด O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี
ควรเพิ่มกลุ่มนโยบายและแผน เป็นผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดควบคู่ไปด้วย
เลขานุการ
จะทาการแก้ไขคาสั่งตามที่เสนอ
ที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4
เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
ประธาน
มอบเลขานุการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
เลขานุการ
ตามที่ สพฐ.แจ้ง การตอบแบบ IIT โดยทางกลุ่มอานวยการประสานขอข้อมูล
ไปยังกลุ่มบริหารงานงานบุคคล ขอข้อมูลบุคลากร สพม.พงภกรน ทางานระยะเวลา
ไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันที่แจ้งจานวนบุคลากรเข้าในระบบ ITA Online 2022
โดย บุคลากร สพม.พงภกรน จานวน 45 คน เข้าตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายใน (IIT) 5 ตัวชี้วัด ๆ ละ 6 ข้อคาถาม รวม 30 ข้อคาถาม ดังนี้
ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ
ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อานาจ
ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ
ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต
ระหว่างวันที่ 16 - 22 มิถุนายน 2565 นั้น
ในการนี้ เห็นควร ตอบแบบวัด การรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) เพื่อสร้างความ
เข้าใจร่วมกัน เพื่อให้ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานเป็นไปตาม
เป้าหมาย หรือสูงกว่าเป้าหมาย เพื่อผลักดันให้ดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (CPI) ของประเทศ
ไทยเพิ่มสูงขึ้น โดยร่วมกันกาหนดวันตอบแบบวัด การรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
นางสาวสุปรียา ไข่มุกข์
มีความเห็ นว่าไม่ควรตอบแบบวัด การรับรู้ผู้ มีส่ วนได้ส่ วนเสี ยภายใน (IIT) ร่ว มกั น
เนื่องจาก เป็นการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน

-8นายจักรกฤษณ์ ศิริวัฒน์
ประธาน

มีความเห็นว่าเห็นควรตอบแบบสอบถามร่วมกัน
ให้บุคลากร สพม.พงภกรน จานวน 45 คน ร่วมกันตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียภายใน (IIT) ร่วมกัน ในวันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมเขาทอย
ที่ประชุม
เห็นชอบ ให้มีการตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ร่วมกัน
4.2 แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
ประธาน
มอบเลขานุการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
เลขานุการ
ตามที่ สพฐ.แจ้ ง การตอบแบบวั ด การรั บ รู้ ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ภายนอก (EIT)
เช่น ผู้ บริ หารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพม.พงภกรน ที่เคยมารับ
บริการหรือมาติดต่อราชการตามภารกิจของ สพม.พงภกรน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565
เข้าตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 3 ตัวชี้วัด ๆ ละ 5 ข้อคาถาม
รวม 15 ข้อคาถาม ดังนี้
ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดาเนินงาน
ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร
ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทางาน
ระหว่างวันที่ 23 – 30 มิถุนายน 2565 นั้น
สพม.พงภกรน กาหนดเป้าหมายผู้ตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
(EIT) คือ ผู้อานวยการและรองผู้อานวยการโรงเรียนในสังกัด อย่างน้อย 50 คน
นายจักรกฤษณ์ ศิริวัฒน์
การกาหนดเป้าหมายผู้ตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) โดยได้
กาหนดกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้อานวยการและรองผู้อานวยการโรงเรียนในสังกัด และได้สั่งการให้
แก้ไขคาสั่งเพื่อเพิ่ม ผู้อานวยการและรองผู้อานวยการโรงเรียนในสังกัด ในคาสั่งคณะกรรมการ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของ สพท.ออนไลน์ (ITA Online)
ของ สพม.พงภกรน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ที่ 112/2565 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม
2565 โดยให้มีการจัดประชุม Conference เพื่อจะได้ประสาน ชี้แจงรายละเอียดในการตอบ
แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ต่อไป
ประธาน
การผู้ ตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ตาม สพฐ.กาหนดคือ
ผู้บริหาร สถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึ กษาในสังกัด สพม.พงภกรน ที่เคยรับบริการ
หรือมาติดตามราชการตามภารกิจของ สพม.พงภกรน
นายนรินธรณ์ เซ่งล้า
ควรเพิ่มกลุ่มเป้าหมาย คือครูไปด้วย
ที่ประชุม
เห็นชอบ เพิ่มกลุ่มเป้าหมายครู
4.3 แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)
ประธาน
มอบเลขานุการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

-9เลขานุการ

ที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 5
ประธาน
เลขานุการ

ประธาน

ที่ประชุม

ตามที่แจ้งให้คณะกรรมการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของ สพท.ออนไลน์ (ITA Online) ของ สพม.พงภกรน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ที่ 112/2565 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม จัดทาข้อมูลเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชน
ตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) 2 ตัวชี้วัด รวม 43 ข้อมูล
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
33 ข้อมูล
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต
10 ข้อมูล
ในการนี้ ให้คณะกรรมการฯ ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดของแบบวัด OIT ข้อ O1-O43 จัดทา
ข้อมูล โดยผ่าน ผอ.กลุ่ม และรองผอ.ผู้ดูแลกากับกลุ่มตรวจทาน ให้เสร็จสมบูรณ์ก่อนจัดส่งโดย
ให้ จั ดส่ งข้ อมูล ภายในวั นที่ 21 มิ ถุน ายน2565 ให้ ผู้ รั บผิ ดชอบ นางสาวนรี รัตน์ วิ วัท พงษ์
เพื่อให้ผู้รับผิดชอบได้นาข้อมูลเข้าที่ประชุมเพื่อพิจารณาในครั้งต่อไป
เห็นชอบ
เรื่องอื่น ๆ
5.1 ปฎิทินการติดตามการดาเนินการตอบแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)
มอบเลขานุการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ก าหนดการประชุ ม คณะกรรมการการประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใส
ในการดาเนินงานของ สพท.ออนไลน์ (ITA Online) ของ สพม.พงภกรน ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2565 ครั้งที่ 2/2565 ในวันที่ 23 มิถุนายน 2565 ขอเลื่อนเป็นวันที่ 24 มิถุนายน
2565 เนื่องจาก ผอ.สพม.พงภกรน ติดราชการ จังหวัดระนอง
รับทราบ

-10-

ประธาน
เลขานุการ

ที่ประชุม
นางสาวเรวดี จุลรอด

เลิกประชุม

5.2 การประชุมคณะกรรมการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของ สพท.ออนไลน์ (ITA Online) ของ สพม.พงภกรน ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2565
มอบเลขานุการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
สพม.พงภกรน กาหนดการประชุมคณะกรรมการการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดาเนินงานของ สพท.ออนไลน์ (ITA Online) ของ สพม.พงภกรน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 2/2565 ในวันที่ 23 มิถุนายน 2565 เพื่อติดตาม
การจัดทาการเปิ ดเผยข้อมูลสาธารณะ โดยให้ ผู้ รับผิดชอบตัวชี้วัดของแบบวัด OIT ข้อ O1-O43
นาเสนอข้อมูลที่จะตอบแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูล สาธารณะ (OIT) เพื่อให้ ที่ประชุมร่ว ม
พิจารณาต่อไป โดยผอ.สพม.พงภกรน ขอเลื่อนเป็นวันที่ 24 มิถุนายน 2565
รับทราบ
ตามที่ฝ่ายเลขานุการ ได้จัดทาโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล
ในสถานศึกษา (กิจกรรมสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต) ได้จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์
การต้านทุจริต การเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสและการเสริมสร้างธรรมาภิบาล
ในองค์กร โดยจัดทาเสื้อ ขณะนี้การออกแบบเสื้อได้เสร็จแล้ว จะมีการสารวจขนาดเสื้อ
ของบุคลากรในสพม.พงภกรน ต่อไป
เวลา 14.10 น.

(นางสาวนรีรัตน์ วิวัทพงษ์)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ผู้จดรายงานการประชุม

(นางสาวเรวดี จุลรอด)
นักประชาสัมพันธ์ชานาญการพิเศษ
รักษาราชการแทนผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

คณะกรรมการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ออนไลน์ (ITA ONLINE) ของ สพม.พงภกรน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ครั้งที่ 1/2565
วันพุธที่ 1 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมเขางุ้ม สพม.พงภกรน

นำ เ ส น อ โ ด ย ก ลุ่ ม อำ น ว ย ก า ร

(Intergrity & Transparency Assessment : ITA Online)

ประชุม

(In te rg rit y & Tr an sp ar en cy As se ss m en t : IT A On lin e)

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดำเนินงานของ สพท.ออนไลน์ (ITA ONLINE)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

89.21
อยู่ในระดั บ A

01

25.92
คะแนนแบบการรับรู้
ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียภายใ น (IIT)
5 ตั วชี้วั ด (30 ข้ อ) ร้อยล ะ 30

26.11
คะแนนแบบวั ดการรับรู้
ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียภายนอก (EIT)
3 ตั วชี้วั ด (15 ข้อ) ร้อยละ 30

02

37.18
03

คะแนนแบบวั ดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

( O P E N D A T A I N T E G R I T Y A N DT R A N S P A R E N C Y A S S E S S M E N T : OIT )

2 ตั วชี้ วั ด (43 ข้อ) ร้ อยละ 4 0

คะแนนแบบวั ดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะรายตั วชี้ วั ด
Open Data Integrity and Transparency Assessment:OIT

04

03 อำนาจหน้าที่
O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงาน
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
พังงา ภูเก็ต ระนอง เป็นรายตัวชี้วัด
เรียงตามลำดับคะแนนได้ ดังนี้

ตัวชี้วัดที่

ประเด็นตัวชี้วัด

คะแนน

ระดับ

หมายเหตุ

10

การป้องกันการทุจริต

100

AA

ผ่าน/OIT

1

การปฏิบัติหน้าที่

94.39

A

ผ่าน/IIT

6

คุณภาพการดำเนินงาน

90.57

A

ผ่าน/EIT

3

การใช้อำนาจ

89.85

A

ผ่าน/IIT

7

ประสิทธิภาพการสื่อสาร

87.35

A

ผ่าน/EIT

9

การเปิดเผยข้อมูล

85.92

A

ผ่าน/OIT

5

การแก้ไขปัญหาการทุจริต

85.65

A

ผ่าน/IIT

8

การปรับปรุงระบบการทำงาน

83.18

B

ไม่ผ่าน/EIT

4

การใช้ทรัพย์สินของราชการ

81.90

B

ไม่ผ่าน/IIT

2

การใช้งบประมาณ

80.13

B

ไม่ผ่าน/IIT

(Intergrity & Transparency Assessment : ITA Online)

05

การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสใน
การดำเนินงานของ
สพท.ออนไลน์
(ITA ONLINE)

IIT
แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน
5 ตัวชี้วัด (30 ข้อ) ร้อยละ 30

EIT
แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
3 ตัวชี้วัด (15 ข้อ) ร้อยละ 30

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 2

OIT

06

งแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
2 ตัวชี้วัด (43 ข้อ) ร้อยละ 40

กรอบระยะเวลาการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงาน
ของ สพท.ออนไลน์
(ITA ONLINE)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 3

07

แต่งตั้งคณะกรรมการ
การประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนิน
งานของ สพท.ออนไลน์
(ITA ONLINE)
ของ สพม.พงภกรน
ประจำปีงบประมาณ

08

พ.ศ.2565
รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 4

ปฎิทินการติดตามการ
ดำเนินการตอบแบบวัด
การเปิดเผยข้อมูล
สาธารณะ (OIT)

(Intergrity & Transparency Assessment : ITA Online)

09

(In te rg rit y & Tr an sp ar en cy As se ss m en t : IT A On lin e)

กำหนดการประชุมคณะกรรมการ
การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ออนไลน์ (ITA ONLINE)
ของ สพม.พงภกรน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ครั้งที่ 2/2565

ในวันที่ 23 มิถุนายน 2565

10

26/6/65 14:58

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง

พิมพ์

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง กลุ่มอำนวยการ

ที่.............................................................................. วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕
เรื่อง

เลื่อนการประชุมคณะกรรมการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ออนไลน์ (ITA Online) ของ สพม.พงภกรนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕
เรียน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
ตามที่ สพม.พงภกรน ได้ประชุมคณะกรรมการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษาออนไลน์ (ITA Online) ของ สพม.พงภกรนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันพุธที่ ๑

มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมเขางุ้ม สพม.พงภกรน และได้กำหนดวันประชุมคณะกรรมการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (ITA Online) ของ สพม.พงภกรนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ครั้ง
ที่ ๒/๒๕๖๕ ในวันศุกร์ที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา o๙.๓o น. ณ ห้องประชุมเขางุ้ม สพม.พงภกรน นั้น
เนื่องจาก ในวันศุกร์ที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ ผู้บริหารการศึกษา สพม.พงภกรน ติดภาระกิจ เพื่อให้การประชุมดังกล่าวเป็นไป

ด้วยความเรียบร้อย เห็นควรดำเนินการดังต่อไปนี้

๑. เลื่อนการประชุมคณะกรรมการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ออนไลน์ (ITA Online) ของ สพม.พงภกรนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เป็นวันจันทร์ที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕
เวลา ๑o.oo น. ณ ห้องประชุมเขางุ้ม
๒. เชิญ ผอ. เป็นประธานหรือมอบผู้แทน ประชุมคณะกรรมการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (ITA Online) ของ สพม.พงภกรนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ ในวัน
จันทร์ที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑o.oo น.
๓. ขออนุมัติเบิกค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน ๑ มื้อๆ ละ ๓๕ บาท และอาหารกลางวัน จำนวน ๑ มื้อๆ ละ ๑๒o บาท

จากงบโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมฯ จำนวน ๒๕ คน

๖. ขออนุญาตใช้บันทึกนี้แจ้งเวียนคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ และผู้ที่เกี่ยวข้อง
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา
เอกสารแนบ : บันทึกเรื่องเดิม ,

(นางสาวนรีรัตน์ วิวัทพงษ์)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
เห็นควร ดำเนินการตามเสนอ

เพื่อโปรดพิจารณา เห็นควรลงนัดและดำเนินการตามเสนอ

(นางสุภาณี ธรรมประดิษฐ์)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
๒๓ มิ.ย. ๒๕๖๕

(นายนรินธรณ์ เซ่งล้ำ)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
๒๓ มิ.ย. ๒๕๖๕

ทราบ,ชอบ,แจ้ง,ลงนัด,อนุญาต,อนุมัติ
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สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง

(นางสาวฆอนิมะฮ์ พูลสุข)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
๒๖ มิ.ย. ๒๕๖๕

myoffice.sesao14.go.th/myoffice/2565/popup2.php?name=tkk1&file=readtkk1&id=1775
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สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง

พิมพ์

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง กลุ่มอำนวยการ

ที่.............................................................................. วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๕
เรื่อง

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ สพท.(ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

เรียน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
ตามที่ สพม.พงภกรน ได้ประชุมคณะกรรมการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษาออนไลน์ (ITA Online) ของ สพม.พงภกรนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันพุธที่ ๑ มิถุนายน

๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมเขางุ้ม สพม.พงภกรน นั้น และ สพฐ ได้ได้กำหนดปฏิทินและการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนิน
งานของสพท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ รายละเอียดตามคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
สพท. (Integrity & Transparency Assessment Online: ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ดังแนบ
ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามกรอบระยะเวลาของปฏิทินคู่มือการประเมินคุณธรรมฯ จึงเห็นควรดำเนินการดังนี้
๑. แก้ไขคำสั่งที่ ๑๑๒/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของของ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (ITA Online) สพม.พงภกรน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เพื่อให้เป็นไปตามเสนอในที่
ประชุม

๒. แจ้งบุคลากร สพม.พงภกรน จำนวน ๔๕ คน รายชื่อดังแนบ ตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ร่วมกัน ใน
วันที่ ๒o มิถุนายน ๒๕๖๕ ในเวลา o๙.๓o น. ณ ห้องประชุมเขาทอย
๓. เชิญ ผอ. เป็นประธานหรือมอบผู้แทน ประชุมคณะกรรมการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (ITA Online) ของ สพม.พงภกรนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ ในวันศุกร์
ที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมเขางุ้ม สพม.พงภกรน โดยคณะกรรมการผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดจัดส่งข้อมูล O๑-O๔๓ ในวันที่ ๒๑
มิถุนายน ๒๕๖๕ ให้นางสาวนรีรัตน์ วิวัทพงษ์
๔. ขออนุมัติเบิกค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน ๑ มื้อๆ ละ ๓๕ บาท และอาหารกลางวัน จำนวน ๑ มื้อๆ ละ ๑๒o บาท

จากงบโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมฯ จำนวน ๒๕ คน

๕. แจ้งรายงานการประชุมคณะกรรมการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การ

ศึกษาออนไลน์ (ITA Online) ของ สพม.พงภกรน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันพุธที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕
ให้คณะกรรมตามข้อ ๑ ทราบ

๖. ขออนุญาตใช้บันทึกนี้แจ้งเวียนคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ และจัดส่งคู่มือการประเมินคุณธรรมฯ ให้

คณะกรรมการ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง

๗. ขออนุญาตนำคู่มือการประเมินคุณธรรมฯ ประชาสัมพันธ์หน้าเว็บไซต์ สพม.ภงพกรน โดยมอบนายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ

ดำเนินการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและโปรดพิจารณา
เอกสารแนบ : คำสั่งแก้ไข , รายชื่อบุคลากรตอบ IIT , รายงานการประชุมวันที่ 1 มิย. 65 , คู่มือการประเมิน ITA Online 2022 ,

(นางสาวนรีรัตน์ วิวัทพงษ์)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
myoffice.sesao14.go.th/myoffice/2565/popup2.php?name=tkk1&file=readtkk1&id=1425
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สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง

- แก้ไขคำสั่ง ใส่ลำดับ O๑๘-O๒o และข้อความรายงานการ

เห็นควร ดำเนินการตามเสนอ

ประชุมฯ หน้า ๑,๗,๑o ก่อนแจ้งเวียนคณะกรรมการฯ - เพื่อ
โปรดทราบและโปรดพิจารณาดำเนินการตามเสนอ

(นายจักรกฤษณ์ ศิริวัฒน์)

(นางสุภาณี ธรรมประดิษฐ์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
๑๓ มิ.ย. ๒๕๖๕

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

ทราบ,แจ้ง,อนุญาต,อนุมัติ

๑๑ มิ.ย. ๒๕๖๕

(นางสาวฆอนิมะฮ์ พูลสุข)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
๑๓ มิ.ย. ๒๕๖๕
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กิจกรรมที่ 4
ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดาเนินงานเขตพื้นที่สุจริต

10/8/65 16:23

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง

พิมพ์

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง กลุ่มอำนวยการ

ที่.............................................................................. วันที่ ๑o สิงหาคม ๒๕๖๕
เรื่อง

ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต้นแบบเขตสุจริต

เรียน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ได้จัดทำโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิ

บาลในสถานศึกษา (กิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่สุจริต) และได้กำหนดให้มีกิจกรรมศึกษาดูงาน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานจาก
ต้นแบบเขตสุจริต เพื่อพัฒนาการดำเนินงานตามโครงการฯให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

เพื่อให้การดำเนินการโครงการดังกล่าวบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ จึงขอนำคณะบุคลากรในสังกัดข้าศึกษาดูงาน ณ สำนักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑ ในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕
เห็นควร

๑.ทำหนังสือแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑ ในการเข้าศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้
๒. สำรวจผู้เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานเขตพื้นที่สุจริต
๓. ขออนุมัติใช้รถตู้และน้ำมันเขื้อเพลิง โดยใช้งบประมาณจากโครงการ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
เอกสารแนบ : หนังสือนำ ,

(นายศักดิ์เกษม จันคำ)

พนักงานธุรการ ส๔/หัวหน้า
เพื่อโปรดพิจารณา

แจ้ง,อนุมัติ

(นางสาวเรวดี จุลรอด)

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
๑o ส.ค. ๒๕๖๕

(นางสาวฆอนิมะฮ์ พูลสุข)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง

myoffice.sesao14.go.th/myoffice/2565/popup2.php?name=tkk1&file=readtkk1&id=2310

๑o ส.ค. ๒๕๖๕

1/1

ด่วนที่สดุ
ที่ ศธ 04320 / 3084

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
อําเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
10 สิงหาคม 2565

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ศึกษาดูงาน
เรียน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1
ด้วยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ได้จัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (กิจกรรมสํานักงานเขตพื้นที่สุจริต) โดยได้กําหนดให้มีกิจกรรมศึกษา
ดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดําเนินงานเขตพื้นที่ต้นแบบสุจริต เพื่อนํามาพัฒนาการดําเนินงานดังกล่าวให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง เห็นว่าสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 มีมีผลการดําเนินงานโครงการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (กิจกรรมสํานักงานเขตพื้นที่สุจริต ITA) อยู่ในระดับดี จึงขอความอนุเคราะห์
นําบุคลากรศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในวันที่ 15 สิงหาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 10.00–12.00 น.
จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาอนุเคราะห์
ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวฆอนิมะฮ์ พูลสุข)
ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง

กลุ่มอํานวยการ
โทร. 0 7648 1529 ต่อ 102
โทรสาร 0 7648 1530

ภาคผนวก ข
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
(กิจกรรมสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต)

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป
ส่วนที่ 1 ข้อมูลสำหรับกำรบูรณำกำรตำม eMENSCR /ตำมนโยบำย จุดเน้น กระทรวงศึกษำธิกำร/ตำม
นโยบำย จุดเน้น ของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน/ตำมกลยุทธ์ สำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน/ตำมมำตรฐำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
1. ชื่อโครงการ* เสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรมและธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำ (กิจกรรมสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำสุจริต)
ภายใต้แผนงาน
แผนงำนพื้นฐำนควำมมั่นคง
แผนงำนพื้นฐำนด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์
แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้
แผนงำนยุทธศำสตร์สร้ำงควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ
แผนงำนบูรณำกำรป้องกัน ปรำบปรำมและบำบัดรักษำผู้ติดยำเสพติด
แผนงำนบูรณำกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ
2. ลักษณะโครงการ*
โครงกำรที่ใช้งบประมำณ
โครงกำรที่ไม่ใช้งบประมำณ
3. วิธีดาเนินการ*
ดำเนินกำรเอง
จัดจ้ำง
4. สถานะโครงการ/ดาเนินงาน*
อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร
ยังไม่ดำเนินกำร
ดำเนินกำรเสร็จแล้ว
ส่วนที่ 2 : ความเชื่อมโยงกับแผนระดับต่างๆ
แผนระดับที่ 1
1. ความสอดคล้องกับเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ*
เป้ำหมำยที่ 1 : ประเทศชำติมั่นคง ประชำชนมีควำมสุข
เป้ำหมำยที่ 2 : ยกระดับศักยภำพในหลำกหลำยมิติเพื่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจอย่ำงต่อเนื่อง
เป้ำหมำยที่ 3 : พัฒนำคนในทุกมิติในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภำพ
เป้ำหมำยที่ 4 : สร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม
เป้ำหมำยที่ 5 : สร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เป้ำหมำยที่ 6 : ภำครัฐของประชำชน เพื่อประชำชนและประโยชน์ส่วนรวม
อธิบำยควำมสอดคล้อง
..............................................................................................................................................................................

2. ความสอดคล้องกัลป์ยุทธศาสตร์ชาติแต่ละด้าน*
2.1 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง
เป้าหมายที่เกี่ยวข้อง
ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
(เลือกได้เพียง 1 ด้าน)
ยุทธศำสตร์ชำติด้ำน
เป้ำหมำยที่ 3 ภำครัฐมีควำม ประเด็นที่ 6 ภำครัฐมีควำม
กำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำร โปร่งใส ปลอดกำรทุจริตและ โปร่งใส ปลอดกำรทุจริตและ
จัดกำรภำครัฐ
ประพฤติมิชอบ
ประพฤติมิชอบ ทุกภำคส่วน
เป้ำหมำยที่ ....
ร่วมต่อต้ำนกำรทุจริต
เป้ำหมำยที่ ....
ประเด็นที่ ....
ประเด็นที่ ....
2.2 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องในระดับรอง
เป้ำหมำยที่เกี่ยวข้อง
ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
(เลือกได้มำกกว่ำ 1 ด้ำน)
ยุทธศำสตร์ชำติด้ำน
เป้ำหมำยที่ ....
ประเด็นที่ ....
........................................................
เป้ำหมำยที่ ....
ประเด็นที่ ....
ยุทธศำสตร์ชำติด้ำน
........................................................

แผนระดับที่ 2
1. ความสอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศ
1.1 แผนปฏิรูปประเทศด้านที่เกี่ยวข้องโดยตรง
(เลือกได้เพียง 1 ด้าน)
แผนปฏิรูปประเทศด้ำน
........................................................

1.2 แผนปฏิรูปประเทศด้านที่เกี่ยวข้องโดยตรง
(เลือกได้มำกกว่ำ 1 ด้ำน)

เป้ำหมำยที่ ....
เป้ำหมำยที่ ....

เป้าหมายที่เกี่ยวข้อง
เป้ำหมำยที่ ....
เป้ำหมำยที่ ....
เป้ำหมำยที่ ....

เป้ำหมำยที่เกี่ยวข้อง

ประเด็นที่ ....
ประเด็นที่ ....

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
ประเด็นที่ ....
แนวทำง/กิจกรรม
แนวทำง/กิจกรรม
ประเด็นที่ ....
แนวทำง/กิจกรรม
แนวทำง/กิจกรรม

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง

1.1 แผนปฏิรูปประเทศด้านที่เกี่ยวข้องโดยตรง
(เลือกได้เพียง 1 ด้าน)
แผนปฏิรูปประเทศด้ำน
........................................................

แผนปฏิรูปประเทศด้ำน
........................................................

เป้าหมายที่เกี่ยวข้อง

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง

เป้ำหมำยที่ ....
เป้ำหมำยที่ ....
เป้ำหมำยที่ ....

ประเด็นที่ ....
แนวทำง/กิจกรรม
แนวทำง/กิจกรรม
ประเด็นที่ ....
แนวทำง/กิจกรรม
แนวทำง/กิจกรรม

เป้ำหมำยที่ ....
เป้ำหมำยที่ ....
เป้ำหมำยที่ ....

ประเด็นที่ ....
แนวทำง/กิจกรรม
แนวทำง/กิจกรรม
ประเด็นที่ ....
แนวทำง/กิจกรรม
แนวทำง/กิจกรรม

2. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ยุทธศำสตร์ที่..............
เป้ำหมำย.................
แนวทำง.................
แนวทำง.................
3. ความสอดคล้องกับแผนความมั่นคงแห่งชาติ
ยุทธศำสตร์ที่..............
ยุทธศำสตร์ที่..............
4. ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ยุทธศำสตร์ที่ 4.6 ภำครัฐมีควำมโปร่งใส ปลอดกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ
ยุทธศำสตร์ที่..............
แผนระดับที่ 3 (ตำมมติ ครม. วันที่ 4 ธันวำคม 2560)
แผนที่สอดคล้อง.......................................
แผนที่สอดคล้อง.......................................

ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล
นโยบำยกำรปกป้องและเชิดชูสถำบันพระมหำกษัตริย์
นโยบำยกำรรักษำควำมมั่นคงของรัฐและกำรต่ำงประเทศ
นโยบำยกำรลดควำมเหลื่อมล้ำของสังคม และกำรสร้ำงโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรของรัฐ
นโยบำยกำรศึกษำและเรียนรู้ กำรทะนุบำรุงศำสนำ ศิลปะและวัฒนธรรม
นโยบำยกำรยกระดับคุณภำพบริกำรด้ำนสำธำรณสุขและสุขภำพของประชำชน
นโยบำยกำรเพิ่มศักยภำพทำงเศรษฐกิจของประเทศ
นโยบำยกำรส่งเสริมบทบำทและกำรใช้โอกำสในประชำคมอำเซียน
นโยบำยกำรพัฒนำและส่งเสริมกำรใช้ประโยชน์จำกวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี กำรวิจัย และพัฒนำและ
นวัตกรรม
นโยบำยกำรรักษำควำมมั่นคงของฐำนทรัพยำกร และกำรสร้ำงสมดุลระหว่ำงกำรอนุรักษ์ กับกำรใช้
ประโยชน์อย่ำงยั่งยืน
นโยบำยกำรส่งเสริมกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินที่มีธรรมำภิบำล และกำรป้องกันปรำบปรำมกำรทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภำครัฐ
นโยบำยกำรปรับปรุงกฎหมำยและกระบวนกำรยุติธรรม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
.............................................................................................
.............................................................................................
ส่วนที่ 3 : รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/การดาเนินงาน
1. หลักการและเหตุผล*
คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 11 ตุลำคม 2559 เห็นชอบยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกัน
และปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) ซึ่งกำหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทย ใสสะอำด ไทยทั้ง
ชำติ ต้ ำ นทุ จ ริ ต (Zero Tolerance and Clean Thailand)” ก ำหนดพั น ธกิ จ หลั กเพื่อ สร้ ำงวัฒนธรรมกำร
ต่อต้ำนกำรทุจริต ยกระดับธรรมำภิบำลในกำรบริหำรจัดกำรทุกภำคส่วน และปฏิรูปกระบวนกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตทั้งระบบ ให้มีมำตรฐำนเทียบเท่ำสำกล ผ่ำนยุทธศำสตร์ 6 ด้ำน ได้แก่ สร้ำงสังคมที่ไม่ทน
ต่อกำรทุจริต ยกระดับเจตจำนงทำงกำรเมืองในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต สกัดกั้นกำรทุจริตเชิงนโยบำย พัฒนำ
ระบบป้องกันกำรทุจริตเชิงรุก ปฏิรูปกลไกและกระบวนกำรกำรปรำบปรำมกำรทุจริต และยกระดับดัชนีกำร
รับรู้กำรทุจริตของประเทศไทย โดยเป้ำประสงค์ของยุทธศำสตร์ชำติฯ ระยะที่ 3 คือ ประเทศไทยมีค่ำดัชนีกำร
รับรู้กำรทุจริต (CPI) สูงกว่ำร้อยละ 50 เพื่อให้เป็นมำตรฐำนเป็นที่ยอมรับจำกทั้งภำยในและต่ำงประเทศ

ส ำนั ก งำนคณะกรรมกำรป้ อ งกั นและปรำบปรำมกำรทุ จ ริ ต แห่ ง ชำติ ร่ ว มกั บ ส ำนั ก งำน
คณะกรรมกำร-กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ได้กำหนดแนวทำงคณะกรรมกำรขับเคลื่อนโครงกำรสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำสุจริต โดยยึดกรอบยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.
2560-2564) ในระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ เพื่อให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมด้ำนกำรป้องกันกำรทุจริตที่ผ่ำนกระบวนกำรพัฒนำระบบงำนตำมวิถีแบบพอเพียง สุจริตรั บผิดชอบ
ปลอดอบำยมุข มีกำรเรียนรู้และจัดกำรควำมรู้ให้เท่ำทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำพังงำ ภูเก็ต ระนอง จึงได้จัดให้มีโครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรมและธรรมำภิบำลใน
สถำนศึกษำ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 (กิจกรรมสำนักงำนเขตพื้นที่ กำรศึกษำสุจริต) ภำยใต้แนวทำง
หลัก 3 แนวทำงประกอบด้วย 1) สร้ำงจิตสำนึกและปลูกฝังควำมซื่อสัตย์สุจริต 2) สร้ำงกลไกป้องกันกำรทุจริต
และ 3) เสริมสร้ำงประสิทธิภำพในกำรปรำบปรำมกำรทุจริต เพื่อให้ผู้บริหำรกำรศึกษำ ข้ำรำชกำรครู แ ละ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำทุ กคนมี ส่วนร่วมในกิ จ กรรมด้ ำนกำรป้องกันกำรทุ จริต ที่ผ่ำนกระบวนกำรพัฒ นำ
ระบบงำนและวิถีแบบพอเพียง สุจริตรับผิดชอบ ปลอดอบำยมุข มีกำรเรียนรู้และจัดกำรควำมรู้อย่ำงเท่ำทันต่อ
กำรเปลี่ยนแปลง และเพื่อปรำบปรำมทุจริตคอร์รัปชันอย่ำงต่อเนื่อง จริงจังและยั่งยืน
2. วัตถุประสงค์*
2.2.1 เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ผู้บริหำรกำรศึกษำ ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สพม.พงภกรน
มีคุณธรรม จริยธรรม ร่วมต่อต้ำนกำรทุจริต รวมทั้งมีจิตสำนึก ทัศนคติและพฤติกรรมที่ดีในกำรใช้จริยธรรม
เพื่อป้องกัน ปรำบรำมกำรทุจริตในองค์กร
2.2.2 เพื่อปรับวิธีคิด แยกแยะ ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ปลูกจิตสำนึกไม่ทนต่อ ทุจริต
2.2.3 เพื่ อ เสริ ม สร้ ำ งคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม คิ ด ดี ท ำดี มี วิ นั ย ซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต อยู่ อ ย่ ำ งพอเพี ย ง
มีจิตสำธำรณะ สู่วิถีเขตสุจริต ผ่ำนกระบวนกำรคิดอย่ำงเป็นรูปธรรมนำไปสู่กำรปฏิบัติที่ถูกต้อง เหมำะสม
3. เป้าหมาย*
3.3.1 เป้ำหมำยเชิงผลผลิต (Output)
3.3.1.1 ผู้บริหำรกำรศึกษำ ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำพังงำ ภูเก็ต ระนอง จำนวน 56 คน อย่ำงน้อยร้อยละ 80 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ มีควำมตระหนักรู้
และได้รับกำรปลูกฝังให้มีทัศนคติและค่ำนิยมที่ไม่ยอมรับกำรทุจริต มีควำมตระหนักและปฏิบัติหน้ำที่ให้เป็นไป
ตำมแนวทำงเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน
3.3.1.2 ร้อยละ 80 ของจำนวนบุคลำกร สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำพังงำ ภูเก็ต ระนอง
มีคุณธรรม จริยธรรม คิดดี ทำดี มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่ำงพอเพียง มีจิตสำธำรณะ ตำมวิถีเขตสุจริต

3.3.2 เป้ำหมำยเชิงผลลัพธ์ (Outcome)
2.3.2.1 ผู้บริหำรกำรศึกษำ ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำพังงำ ภูเก็ต ระนอง มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ มีควำมตระหนักรู้ และได้รับกำรปลูกฝังให้มีทัศนคติและ
ค่ำนิยมและไม่ยอมรับกำรทุจริต มีควำมตระหนักและปฏิบัติหน้ำที่ให้เป็นไปตำมแนวทำงเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน
2.3.2.2 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำพังงำ ภูเก็ต ระนอง มีสื่อประชำสัมพันธ์แนว
สร้ำงสรรค์ เพื่อให้เข้ำถึงง่ำย น่ำสนใจและกระตุ้นให้ผู้บริหำรกำรศึกษำ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัด ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต
2.3.3.3 เพื่อเตรียมรับกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส ในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2566
4. ผลที่คาดว่าจะเกิด*
4.4.1 ผลผลิต (Output)
4.4.1.1 ร้อยละ 80 ของจำนวนบุคลำกรผู้เข้ำร่วมประชุม มีควำมตระหนักรู้และได้รับกำรปลูกฝัง
ให้มีทัศนคติและค่ำนิยมร่วมต้ำนทุจริตและมีจิตสำนึกสำธำรณะ
4.4.1.2 ค่ำคะแนนเฉลี่ยกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
(ITA) เพิ่มขึ้น จำก 89.21 คะแนน เป็น 95 คะแนนขึ้นไป
4.4.2 ผลลัพธ์ (Outcome)
4.4.2.1 ผู้เข้ำร่วมโครงกำรฯ เกิดทัศนคติและค่ำนิยมในกำรป้องกันและต่อต้ำนกำรทุจริต และ
คุณธรรม จริยธรรมตำมหลักธรรมำภิบำล สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล
4.4.2.2 ผู้เข้ำร่วมโครงกำรฯ ตระหนักถึงควำมเป็นจิตอำสำ และสำมำรถนำแนวทำงในกำรประชุม
ไปประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำน และกำรใช้ชีวิตประจำวัน
5. ดัชนีชี้วัดความสาเร็จ
5.5.1 เชิงปริมำณ
บุคลำกร สพม.พงภกรน ทุกคน มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ ในกำรพัฒนำกระบวนกำรดำเนินงำนเขตพื้นที่สุจริต
5.5.2 เชิงคุณภำพ
สพม.พงภกรน สำมำรถพัฒนำสู่ควำมเป็นเขตสุจริตที่เป็นเลิศ
6. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับประโยชน์*
6.6.1 นักเรียน ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำของโรงเรียนในสังกัด สพม.พงภกรน
6.6.2 ประชำชน

7. พื้นที่การดาเนินการ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำพังงำ ภูเก็ต ระนอง โรงเรียนในสังกัดและสถำนที่เอกชน
8. ระยะเวลาดาเนินโครงการ*
พฤษภาคม – สิงหาคม 2565
ส่วนที่ 4 : แนวทางการดาเนินการ*
ระยะเวลา
กิจกรรม
1. การเสริ มสร้ างภาพลั กษณ์ ที่ ดี ใน
องค์กรและสาธารณชน ได้แก่
- กิจกรรมแสดงสัญลักษณ์ต้ำนโกง Strong
- กิจกรรมสร้ำงสื่อประชำสัมพันธ์กำรต้ำน
ทุจริต กำรเสริมสร้ำงคุณธรรมและควำม
โปร่งใสและกำรเสริมสร้ำงธรรมำภิบำลใน
องค์กร
-ค่ำเสื้อ 60 ตัว ๆละ 200 บำท
- จัดทำสติ๊กเกอร์สัญลักษณ์/ข้อควำมใน
กำรต่อต้ ำนกำรทุ จริ ต และติดไว้ บริ เวณ
ต่ำง ๆ ของหน่วยงำน
รวม
2. กิจกรรมปลูกฝังและสร้าง
จิตสานึกและค่านิยมการต่อต้านการ
ทุจริตและไม่ทนต่อการทุจริต
–จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ
“สพม.พงภกรน ไม่ทนต่อการทุจริต”
ในหัวข้อ การใช้ทรัพย์สินทาง
ราชการ และผลประโยชน์ทับซ้อน
- ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม จำนวน 2 มื้อ ๆ
ละ 50 บำท/คน จำนวน 60 คน

ไตรมำสที่
1/2564

ไตรมำสที่
2/2564

ไตรมำสที่
3/2564

ไตรมำสที่
4/2564

รวม

12,000.8,000.-

12,000.8,000.-

20,000.-

20,000.-

6,000.-

6,000.-

ระยะเวลา
กิจกรรม
- ค่ำอำหำรกลำงวัน จำนวน 1 มื้อ ๆ
ละ 250 บำท/คน จำนวน 60 คน
- ค่ำตอบแทนวิทยำกร 2 คนๆ ละ 6
ชั่วโมง ชั่วโมงละ 600 บำท
- ค่ำพำหนะวิทยำกร
- ค่ำวัสดุ/เอกสำรกำรประชุม
- ค่ำน้ำมันเชื้อเพลิง
รวม
- กิจกรรมทาความดี เพื่อสาธารณะ
แบ่งปัน ลดความเห็นแก่ตัว โดยยึดหลัก
พอเพียง มีวินัย สุจริต จิตสาธารณะ
“กิจกรรมจิตอาสา พอเพียง ต้านทุจริต”
-ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม จำนวน 2 มื้อ ๆ
ละ 35 บำท/คน จำนวน 60 คน
- ค่ำอำหำรกลำงวัน จำนวน 1 มื้อ ๆ
ละ 120 บำท/คน จำนวน 60 คน
- ค่ำวัสดุ
รวม
3. กิจกรรมยกระดับการทางานให้
สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดาเนินงานของ สพท.
ออนไลน์ (ITA Online) ตามโครงการ
คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา (กิจกรรมสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาสุจริต)
- กำรประชุมชี้แจงแนวทำงกำร
ประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสใน
กำรดำเนินงำนของ สพท.ออนไลน์
(ITA Online)

ไตรมำสที่
1/2564

ไตรมำสที่
2/2564

ไตรมำสที่
3/2564

ไตรมำสที่
4/2564

รวม

15,000.-

15,000.-

7,200.-

7,200.-

12,050.6,400.2,000.48,650.-

12,050.6,400.2,000.48,750.-

4,200.-

4,200.-

7,200.-

7,200.-

5,700.17,100.-

5,700.17,100.-

ระยะเวลา
กิจกรรม

ไตรมำสที่
1/2564

ไตรมำสที่
2/2564

จำนวน 3 ครั้งๆ ละ 1 วัน
- ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม จำนวน 6
มื้อๆ ละ 35 บำท/คน จำนวน 25 คน
- ค่ำอำหำรกลำงวัน จำนวน 3 มื้อ ๆ
ละ 120 บำท/คน จำนวน 25 คน
รวม
รวมทั้งสิ้น

ไตรมำสที่
3/2564

20,000.-

ไตรมำสที่
4/2564

รวม

5,250.-

5,250.-

9,000.-

9,000.-

14,250
80,000.-

14,250
100,000.-

ส่วนที่ 5 : งบประมาณ
1. วงเงินงบประมาณ
วงเงินงบประมาณทั้งหมด* 100,000.- บำท (ขอถัวจ่ำยทุกรำยกำร)
แหล่งเงิน*
เงินงบประมำณ
แผ่นดิน

เงินรำยได้ของ
หน่วยงำน

เงินกู้
ในประเทศ

นอกประเทศ

อื่นๆ

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

20,000

80,000

2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ*
ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565

ไตรมาส 1

ส่วนที่ 6 : ผลการดาเนินงาน
1. ผลการดาเนินงานรายไตรมาส*
ไตรมาสที่....ปี....
ผลการดาเนินงาน
2. การเบิกจ่ายงบประมาณ*
ไตรมาสที่....ปีงบประมาณ....
ผลการเบิกจ่าย
3. ปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินงาน*
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. ข้อเสนอแนะ*
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ส่วนที่ 7 : ข้อมูลผู้ประสานงาน
ชื่อ – สกุล**
E-mail address**

นำงสำวนรีรัตน์ วิวัทพงษ์
wwp.tanya@hotmail.com

โทรศัพท์* 076-481529 ต่อ 102
โทรสาร* 076-481530

(นำงสำวนรีรัตน์ วิวัทพงษ์)
เจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำน
ผู้เสนอโครงกำร

(นำงสุภำณี ธรรมประดิษฐ์)
ผู้อำนวยกำรกลุ่มอำนวยกำร
ผู้พิจำรณำโครงกำร

(นำยจักรกฤษณ์ ศิริวัฒน์)
รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำพังงำ ภูเก็ต ระนอง
ผู้เห็นชอบโครงกำร

(นำงสำวฆอนิมะฮ์ พูลสุข)
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำพังงำ ภูเก็ต ระนอง
ผู้อนุมัติโครงกำร

10/8/65 14:46

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง

พิมพ์

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง กลุ่มอำนวยการ

ที่.............................................................................. วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕
เรื่อง

ขออนุมัติเพิ่มกิจกรรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (กิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การ

ศึกษาสุจริต)
เรียน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
ตามที่ สพม.พงภกรน ได้ดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ.๒๕๖๕ (กิจกรรม สพท.สุจริต) รายละเอียดตามโครงการดังแนบ

ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ให้บุคลกร สพม.พงภกรน มีความรู้ความ

เข้าใจ เพื่อเตรียมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ประจำ

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ และมีค่าคะแนนเฉลี่ยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ITA) เพิ่มขึ้น
จึงเห็นควรดำเนินการดังนี้

๑. ขออนุมัติเพิ่มกิจกรรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (กิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษาสุจริต) อีกหนึ่งกิจกรรมคือ กิจกรรมศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานเขตพื้นที่สุจริต

๒. แจ้งกลุ่มนโยบายและแผน,กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
๓. ขออนุญาตใช้บันทึกข้อความนี้แจ้งเวียน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
เอกสารแนบ : โครงการ ,

(นางสาวนรีรัตน์ วิวัทพงษ์)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
เพื่อโปรดพิจารณา

แจ้ง,อนุญาต,อนุมัติ

(นางสาวเรวดี จุลรอด)

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
๑o ส.ค. ๒๕๖๕

(นางสาวฆอนิมะฮ์ พูลสุข)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง

myoffice.sesao14.go.th/myoffice/2565/popup2.php?name=tkk1&file=readtkk1&id=2315

๑o ส.ค. ๒๕๖๕
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