


 

รายงานการมีส่วนร่วมของผู้บริหารส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ประถมศกึษาเพชรบูรณ์ เขต 1  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

******************************* 
    นายบรรเจิด  กลิ่นจันทร์  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  
ผู้บริหารส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 คนปัจจุบัน  ให้ความส าคัญกับการปรับปรุง 
พัฒนา ส่งเสริมด้านคุณธรรม และความโปร่งใสภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ให้
เป็นหน่วยงานที่มีการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ  “พ้ืนที่แห่งคุณภาพ”  บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นธรรม 
โปร่งใส  มีธรรมาภิบาล  ตามค่านิยมขององค์กร  "บริการเด่น เน้นทีมงาน สรรสร้างคุณภาพ"  โดยมีการด าเนินการ
กิจกรรมที่เป็นการให้ความส าคัญกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงานด้านคุณธรรม และความโปร่งใสของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ดังนี้ 

1.  เป็นผู้ก าหนดทิศทาง เป้าหมาย ในการขับเคลื่อนการด าเนินงานการพัฒนาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 โดยมีการก าหนดการประชุมของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
เพชรบูรณ์ เขต 1  ประกอบด้วย 

1.1  การประชุมผู้บริหารการศึกษา ผอ.กลุ่ม/หน่วย ในวันพุธสัปดาห์ที่ 1 
1.2  การประชุมขับเคลื่อนนโยบายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในวันพุธสัปดาห์ที่ 3 ของเดือน 
1.3  ประชุมเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประชุมทุกวันท าการสุดท้ายของเดือน 

2. เป็นผู้น าในการเข้าแถวเคารพธงชาติ แสดงสัญลักษณ์ เขตสุจริต และเพ่ือเป็นการขับเคลื่อนการเสริมสร้าง 
คุณธรรม จิรยธรรมและธรรมาภิบาลในเขตพื้นที่การศึกษา  ทุกวันจันทร์แรก ของเดือน 

3. เป็นประธานในการจัดโครงการ “ชวนเป็นผอ.เขต ด้วยกัน”  โดยแนวทางในการมาร่วมกันเป็น ผอ.เขตพ้ืนที่ 
การศึกษาด้วยกัน โดยเชิญชวนมาร่วมกันพัฒนาการศึกษา ได้ให้ผู้อ านวยการโรงเรียนที่มาร่วมกิจกรรมได้เสนอ
ข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องทุกคน ซึ่งมีประเด็นต่าง ๆ อาทิ   การรับส่งหนังสือราชการ การจัดที่นั่งให้ผู้มาติดต่อ
ราชการในแต่ละกลุ่มงาน  การใช้/ไม่ใช้รถราชการที่ได้รับมา  การเบิกจ่ายเงินอุดหนุน การด าเนินการกับโรงเรียน
ขนาดเล็กบางแห่ง  เป็นต้น    

4. เป็นผู้น าในการจัดตั้งศูนย์อ านวยความสะดวกผู้ติดต่อราชการ เพ่ือให้บริการข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา ข้าราชการบ านาญ และบุคคลภายนอกที่มาติดต่อราชการให้มีความส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี  โดยมีบริการ 
ดังนี้  1. งานรับส่งหนังสือราชการ  2.หน่วยติดต่อสอบถาม แนะน าข้อราชการ  3. แว่นตา 4.หน้ากากอนามัย  
5.คอมพิวเตอร์บริการ 6.ยาสามัญประจ าบ้าน 7.น้ าดื่ม  8.กาแฟ โดยให้บริการเป็น 2 ช่วงเวลา ช่วงที่ 1  เวลา 
07.30 – 08.30 น.ช่วงที่ 2  เวลา 12.00 -13.00 น. 

       5. เป็นผู้น าในการจัดตั้งบริการข้อ 9 นัดหมาย - รับได้เลย  เนื่องจากในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 
2019 (COVID-19) ท าให้การให้บริการกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการบ านาญ และ

บุคคลภายนอก มีความล่าช้าในการให้บริการ  จึงได้จัดตั้งศูนย์อ านวยความสะดวกข้อ 9 นัดหมาย – รับได้เลย เป็น
การให้บริการทางแอพพลิเคไลน์ (ศูนย์อ านวยความสะดวกฯข้อ 9 นัดหมาย-รับได้เลย) และการให้บริการทาง
โทรศัพท์เพ่ือนัดหมายเวลารับบริการ  โดยมีบริการ ดังนี้ 

1. เพ่ิมเวลาบริการตั้งแต่เวลา 07.30 – 16.30 น. 
2.  เพ่ิมบริการ ข้อ  9  นัดหมาย – รับได้เลย โดยมีบริการ  ดังนี้ 



1.  หนังสือรับรองเงินเดือนข้าราชการปกติ 
2.  หนังสือรับรองเงินเดือนบ านาญ 
3. การขอมีบัตรเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
4. การขอ ก.พ. 7 
5. ขอรับ ป.พ.3 
6. สลิปเงินเดือน 
7. หนังสือรายงานตัวผู้บรรจุใหม่ ข้าราชการครูย้าย 
8. ขอหนังสือผ่านสิทธิ์การกู้สถาบันการเงิน 
9. บ าเหน็จ ด ารงชีพ (ยื่นค าขอ) 
10.  ค่าการศึกษาบุตร (ยื่นค าขอ) 
11.  ค่ารักษาพยาบาล (ยื่นค าขอ) 

6. เป็นผู้น าในการจัดห้องรับรอง เพ่ือให้บริการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการบ านาญ  
และบุคคลภายนอกที่มาติดต่อราชการระหว่างรอการให้บริการของผู้รับผิดชอบ  โดยมีบริการ ดังนี้  น้ าดื่ม   
กาแฟสดร้อน โอลัลติน เป็นต้น 

7. เป็นผู้กล่าวน าประกาศปฏิญญาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต เพ่ือสร้างความตระหนัก และให้ค ามั่น 
สัญญาในการร่วมกันป้องกันการทุจริต ปลูกฝังค่านิยมความสื่อสัตย์ และการสร้างเครือข่ายต่อต้านการทุจริตของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เมื่อวันที่  29  มีนาคม  2564  ณ ห้องอาคาร
เอนกประสงค์ (โดม) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 

8. เป็นผู้ประกาศเจตนารมณ์ในการปฏิบัติหน้าที่และบริหารหน่วยงานอย่างซ่ือสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นไป 
ตามหลักธรรมาภิบาล โดยจัดท าประกาศเจตนารมณ์ เป็น 3 ภาษา คือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน  
เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ประชาสัมพันธ์ไปยังทุก
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ทุกโรงเรียนในสังกัด และแจ้งให้บุคลกรทุกคนในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด 

9. เป็นประธานในการประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนการด าเนินงานตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรม และ  
ความโปร่งใสออนไลน์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ 
เขต 1 ให้แก่ผู้รับผิดชอบในแต่ละ IIT เมื่อวันที่ 11  มิถุนายน  2564  ณ ห้องประชุมมะขามหวาน สพป.เพชรบูรณ์ 
เขต 1 

10. เป็นประธานในการประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนการด าเนินงานตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรม และ  
ความโปร่งใสออนไลน์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ 
เขต 1 ให้แก่ผู้รับผิดชอบในแต่ละ OIT เมื่อวันที่ 21  มิถุนายน  2564  ณ ห้องประชุมประกายทอง สพป.เพชรบูรณ์ 
เขต 1 

11. เป็นประธานการประชุมชี้แจงขับเคลื่อนการด าเนินงานตามเกณฑ์การประเมินสถานะหน่วยงานในการ 
เป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA) ระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เมื่อวันที่  
14  มิถุนายน  2564 ณ ห้องประชุมมะขามหวาน สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 
 
 



12. เป็นผู้ก ากับ ติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานตามเกณฑ์การประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการ 
ด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ทั้งในการประชุมฝ่ายบริหารของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 และก ากับติดตาม ตามปฏิทินที่ก าหนดไว้  
ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่  17  มิถุนายน  2564 และก าหนดการติดตามไว้ทุกวันจันทร์ วันอังคาร วันพฤหัสบดี และ วัน
ศุกร์ ของสัปดาห์ 

13. เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการด าเนินการองค์กรคุณธรรม ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เมื่อวันที่  24  มิถุนายน  2564  ณ ห้องประชุมมะขามหวาน สพป.เพชรบูรณ์  
เขต 1 

14.  เป็นผู้น าในการลงนามข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ระหว่าง  
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 และ บุคลากร สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 เมื่อ
วันที่  11  มิถุนายน  2564  ณ ห้องประชุมมะขามหวาน สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 

15. เป็นผู้น าในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โดยได้จัดท าระบบรายงานผลการนิเทศ ติดตามและประเมินผล
การ 

จัดการศึกษา ออนไลน์ (PBN1.School & Area Supervision Report : SASR) ของ สพป.เพชรบูรณ์  
เขต 1 ขึ้น เพื่อติดตามการรายงานการนิเทศของศึกษานิเทศก์ ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 และรายงานการนิเทศภายในโรงเรียนของผู้บริหาร
สถานศึกษา และครูผู้รับการนิเทศภายใน เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุง พัฒนา ระบบการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น สามารถ
ตรวจสอบผลการรายงานส่วนบุคคล รายโรงเรียน และภาพรวมที่แสดงความถี่ของการนิเทศจะเป็นกลุ่ม/หน่วย/
สถานศึกษา ที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  เข้าไปตรวจเยี่ยม สามารถตรวจสอบ และ
ดูรายงการผลได้ทันที 

16.  เป็นผู้น าในการพัฒนาค่านิยมองค์กร  “บริการเด่น เน้นทีมงาน สรรสร้างคุณภาพ”  ประกอบด้วย 
1. บริการเด่น เช่น จัดให้มีจุดบริการผู้มาติดต่อราชการ และจัดให้มีเจ้าหน้าที่ให้บริการเวลา 

ช่วงเช้าก่อน 08.30 น. ช่วงพักกลางวัน และอ่ืน ๆ ที่เอ้ือต่อการให้บริการที่ดีและสร้างความพึง
พอใจให้แก่ผู้มารับบริการ เป็นต้น  

2. เน้นทีมงานให้ใช้ค าว่า  PBN 
P = Performance  มีประสิทธิภาพ 
B = Belive  มีความศรัทธา 
N = National standard   ได้มาตรฐาน 

3. สรรสร้างคุณภาพ  
17.   เป็นผู้น าในการจัดท า หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม (Action plan) สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1  

จัดกิจกรรมขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ (Action Plan) 1 โรงเรียน 1 คุณภาพ สู่นวัตกรรมการศึกษา ของโรงเรียนใน
สังกัด สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 โดยให้ ผู้อ านวยการโรงเรียนน าเสนอการด าเนินงานผ่านแอพพลิเคชั่น Google 
Meeting ป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในระหว่างวันที่  28 -30 เมษายน  2564  
ณ ห้องประชุมประกายทอง สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 
 
 
 



 
 

18.   เป็นผู้น าในการจัดตั้งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  เป็น “พื้นที่แห่ง 
คุณภาพ”  เกิดจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  ได้ประกาศจุดเน้นในการพัฒนา
สถานศึกษา 6 ข้อ  ประกอบด้วย   

1. นักเรียนชั้น ป.6 อ่านคล่อง ทุกคน (หรือชั้นสูงสุดของระดับประถมศึกษา) : 10 คะแนน                 
(รายการประเมินที่ 2 ด้านการบริหารการจัดการเรียนรู้)  

2. สถานศึกษามีการนิเทศภายใน อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง : 10 คะแนน                                   
(รายการประเมินที่ 2 ด้านการบริหารการจัดการเรียนรู้) 

3. หนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรมด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา : 18 คะแนน                                                                    
(รายการประเมินที่ 1 ด้านการก าหนดนโยบายการบริหารจัดการสถานศึกษา) 

4. สถานศึกษามีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่สะอาดและปลอดภัย : 16 คะแนน   
(รายการประเมินที่ 3 ด้านการบริหารจัดการงานทั่วไปของสถานศึกษา) 

5. สถานศึกษามีเว็บไซต์เพ่ือการบริหารจัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะและเป็นปัจจุบัน : 12 คะแนน   
(รายการประเมินที่ 4 ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ) 

6. การติดตามนักเรียนขาดเรียนและจ าหน่ายนักเรียนออกจากทะเบียนนักเรียน : 4 คะแนน  
(รายการประเมินที่ 5 งานอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย) 

และได้จัดนิทรรศการและน าเสนอความส าเร็จของโรงเรียนในสังกัด ( 1 ต.ค. 63 – 31 มีนาคม  2564) จนได้ผล
เป็นที่ประจักษ์  จึงได้ประกาศ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เป็น “พ้ืนที่แห่งคุณภาพ” 
เมื่อวันที่  29  มีนาคม  2564 ณ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 

19. เป็นผู้น าในเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้จ่ายงบประมาณของสถานศึกษาเพ่ือใช้เป็นแนวทางใน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เพ่ือให้โรงเรียนในสังกัด สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ทุกโรงเรียน ทราบแนวทางการก ากับ 
ติดตาม ตรวจสอบ   การด าเนินงานให้เป็นไปตามแนวทางการด าเนินงานการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผ่านการประชุมออนไลน์ และ เพ่ือก ากับ ติดตาม ตรวจสอบการด าเนินงานของ
โรงเรียนสังกัด สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 กลุ่มเป้าหมาย 39 โรงเรียน ให้เป็นไปตามแนวทางการด าเนินงานการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เมื่อวันที่  26  พฤษภาคม  2564  ณ ห้องประชุมมะขามหวาน 
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1  

20.  เป็นผู้น าในการจัดกิจกรรม 5 ส. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564(สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสัย) ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  โดยมีการจัดกิจกรรมเดือนละ 1 ครั้ง  และในคราวที่บุคลากรส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work for Home)  ได้มีการจัดกิจกรรม 5 ส.   
ทุกวันท าการ  โดยให้ผู้ที่มาปฏิบัติงาน ณ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นผู้ด าเนินการกิจกรรม 5 ส. 

************************************** 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 

เอกสารแนบ 

 
 
 



 
 

1. เป็นผู้ก าหนดทิศทาง เป้าหมาย ในการขับเคลื่อนการด าเนินงานการพัฒนาส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 โดยมีการก าหนดการประชุมของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
เพชรบูรณ์ เขต 1   

1.1 การประชุมผู้บริหารการศึกษา ผอ.กลุ่ม/หน่วย ในวันพุธสัปดาห์ท่ี 1 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 จัดประชุมผู้บริหารการศึกษาและผู้อ านวยการ 

กลุ่ม/หน่วยขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษา ทั้งในห้องประชุมและนอกห้องประชุม เชื่อมโยงด้วยระบบออนไลน์ 
application meeting ของ googleเมื่อวันพุธที่ 3 มีนาคม 2564 นายบรรเจิด กลิ่นจันทร์ ผู้อ านวยการส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เป็นประธานการประชุมรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ผู้อ านวยการกลุ่ม ผู้อ านวยการหน่วย เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ทั้งนี้ได้จัดให้ผู้เข้าร่วมประชุม ได้เข้าประชุมในห้องประชุมด้วยตนเอง และการเข้าร่วมการประชุมด้วยระบบออนไลน์ 
โดยใช้แอปพลิเคชั่น meeting ของ Google  

การประชุมดังกล่าว จัดขึ้นเพ่ือซักซ้อมความเข้าใจ แจ้งข้อมูลข่าวสาร รับทราบผลการด าเนินงาน และการ 
วางแผนพัฒนาการศึกษาร่วมกัน โดยผู้ที่เก่ียวข้อง เป็นเจ้าหน้าที่ในส านักงานทุกคน ซึ่งสามารถแสดงความคิดเห็น 
ผ่าน application ได้ โดยการประชุมครั้งนี้ ถือเป็นการประชุมครั้งแรกท่ีมีระบบการประชุมทั้งระบบออฟไลน์และ
ระบบออนไลน์ แล้วจะมีการพัฒนาเพื่อน าไปใช้ในการประชุมต่างๆตามความเหมาะสมต่อไป 

ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 กล่าวว่า การประชุมในรูปแบบนี้ จัดขึ้นเพ่ือต้องการให้ทุกคน ได้รับทราบข้อมูล 
ข่าวสารร่วมกันโดยทางตรง เพ่ือการสื่อสารในองค์กรที่ถูกต้อง ทันเวลา และจะได้ใช้จนเกิดความช านาญ สามารถ
น าไปพัฒนางานในส่วนที่แต่ละคนเกี่ยวข้องต่อไปได้ด้านนายสมัคร กิจพินิจ ลูกจ้างประจ าต าแหน่ง ช่างไฟฟ้า ซึ่งเป็น
บุคคลหนึ่งที่ได้เข้าร่วมการประชุมด้วย application meeting กล่าวว่า ตนรู้สึกยินดีที่ได้มีส่วนร่วมในการประชุมใน
ครั้งนี้ โดยในระหว่างที่ท าหน้าที่เก็บกวาดใบไม้ บริเวณทางออกประตูด้านหน้าของส านักงานก็ยังได้รับทราบเรื่องราว
ของการประชุมส่วนนายประกอบ ค าเผี่ยน ยามรักษาการณ์ ผู้เข้าร่วมการประชุมทางระบบออนไลน์คนหนึ่ง กล่าวว่า 
ตนรู้สึกยินดีที่ได้มีส่วนรับรู้เรื่องราวข่าวสารในระหว่างการท าหน้าที่ยาม ซึ่งจ าเป็นต้องคอยดูแลการเข้าออกในบริเวณ
ส านักงาน ณ บริเวณประตูหน้าส านักงาน ท าให้ทราบว่าจะมีการเข้าออกของบุคคลต่างๆ ได้มากยิ่งข้ึน การเข้าร่วม
การประชุมโดยวิธีนี้ ท าให้การปฏิบัติหน้าที่และการให้ค าแนะน าต่อผู้เข้ามาในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นไป
ด้วยดียิ่งขึ้น  

อนึ่ง ในวันเดียวกันนี้ นายวันชัย ศรีเหนี่ยง นักประชาสัมพันธ์ช านาญการพิเศษ ได้ร่วมการประชุมทาง 
ออนไลน์ ในระหว่างเป็นผู้ด าเนินรายการวิทยุกระจายเสียง ในรายการ คปภ.บอกกล่าวเรื่องประกันภัย และน าเสนอ
ข่าวสารด้านการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัด
เพชรบูรณ์ ซึ่งมีการถ่ายทอดสดทาง facebook ในช่วงเวลาเดียวกับการประชุมด้วย 

ภายหลังการประชุมคณะผู้บริหารการศึกษาแล้ว นายบรรเจิด กลิ่นจันทร์ ได้เป็นประธานการประชุม 
คณะอนุกรรมการสวัสดิการภายในของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฯ ต่ออีกคณะหนึ่ง และได้อนุญาตให้ผู้ที่อยู่ร่วม
การประชุมทางระบบออนไลน์ สามารถร่วมรับฟังการประชุมในครั้งนี้ต่อเนื่องจากการประชุมที่ผ่านพ้นไปได้ด้วย
ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่ง ได้ท่ีเว็บไซต์ facebook เว็บลิงค์ 
https://www.facebook.com/groups/www.phetchabun1.go.th/permalink/3874267239286276
/ 

https://www.facebook.com/groups/www.phetchabun1.go.th/posts/3874267239286276/?__cft__%5b0%5d=AZWZvXI4xfvtIA3TNLwHAgNNh8u2iBzDvxEQQ6udsiOLdGrMJJWem35Z_Y6b9oYatdaz6YuFIr7q6Z_E5y1x2AyNXRioElMCtdRIlvBYeKQAaq-GynCAqoWC5zzmjvrIDKibkZgLYYVjsKS5YT_W2M6l&__tn__=-UK-R
https://www.facebook.com/groups/www.phetchabun1.go.th/posts/3874267239286276/?__cft__%5b0%5d=AZWZvXI4xfvtIA3TNLwHAgNNh8u2iBzDvxEQQ6udsiOLdGrMJJWem35Z_Y6b9oYatdaz6YuFIr7q6Z_E5y1x2AyNXRioElMCtdRIlvBYeKQAaq-GynCAqoWC5zzmjvrIDKibkZgLYYVjsKS5YT_W2M6l&__tn__=-UK-R


         
                                                      

 

 



 
1.2 การประชุมขับเคลื่อนนโยบายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในวันพุธสัปดาห์ท่ี 3 ของเดือน 

คณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมประชุมขับเคลื่อนพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 5 พ.ศ.2564 
       เมื่อวันอังคารที่ 18 พฤษภาคม 2564 นายบรรเจิด กลิ่นจันทร์ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่ 

การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย และเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องเกี่ยวกับการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ณ ห้องประชุม
ศูนย์ปฏิบัติการเขตพ้ืนที่การศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 

           การประชุมในครั้งนี้  ได้เชิญบุคลากรทุกท่าน ร่วมรับฟังการประชุมขับเคลื่อนนโยบายการ 
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1  ครั้งที่ 5 /2564  เวลา 
09.15 น. ทั้งการประชุมแบบในห้องประชุม จ านวน 28 คน  และการประชุมออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชั่น Google 
Meeting อีกจ านวน 32 คน  โดยเสร็จสิ้นการประชุมในช่วงเวลาประมาณ 11.56 น. 

           หลังเปิดการประชุมแล้ว ได้มีการแจ้งข่าวสารการประชุมจากการประชุมเกี่ยวกับ TMQA เมื่อ 
วันที่ 17 พฤษภาคม 2564  เรื่องจากการประชุมครั้งที่แล้วและการรับรองรายงานการประชุม จากนั้นเป็นเรื่อง
เสนอเพ่ือทราบ เกี่ยวกับการด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  และการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาท่ีเกี่ยวข้องกับการประเมินและติดตามตามที่ สพฐ.ก าหนด  โดยในส่วนของวาระเพ่ือพิจารณา ได้ร่วมกันให้
ความเห็นในการแต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเพ่ือติดตาม ประสานงาน ในการขับเคลื่อนงานตามตัวชี้วัด และตัว
บ่งชี้ต่าง ๆ ตามเงื่อนไขและเวลาที่ก าหนด โดยเน้นประเด็นให้มีการประสานสัมพันธ์กัน เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน มีผลต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษา  และเพ่ือประโยชน์สูงสุดของทางราชการ   อีกทั้งต้อง
ค านึงถึงความมสี่วนร่วมของผู้ที่มีส่วนได้เสีย ตลอดทั้งผู้เกี่ยวข้อง โดยยึดวิสัยทัศน์ขององค์กร เพ่ือบริการประชาชน
และผู้เกี่ยวข้องเป็นส าคัญ 

          ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่งได้ที่เว็บไซต์ facebook เว็บลิงค์  
https://www.facebook.com/groups/www.phetchabun1.go.th/permalink/4092045160841815/ 

 

 



 
 

 
 

 



 
1.3  ประชุมเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประชุมทุกวันท าการสุดท้ายของเดือน 
  เมื่อวันคารที่ 29 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายบรรเจิด กลิ่นจันทร์ ผู้อ านวยการส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้
จ่ายเงินในปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือ A.O.C. 
       การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้คณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินในปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 ได้ท าหน้าที่เร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายที่รัฐบาล 
กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และจังหวัดเพชรบูรณ์ก าหนดขึ้น 
        ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่งได้ที่เว็บไซต์ facebook เว็บลิงค์  
https://www.facebook.com/groups/www.phetchabun1.go.th/permalink/3702001743179
494/ 

 

https://www.facebook.com/groups/www.phetchabun1.go.th/permalink/3702001743179494/
https://www.facebook.com/groups/www.phetchabun1.go.th/permalink/3702001743179494/


  
 

 



 

2.เป็นผู้น าในการเข้าแถวเคารพธงชาติ แสดงสัญลักษณ์ เขตสุจริต และเพ่ือเป็นการขับเคลื่อนการเสริมสร้าง 
คุณธรรม จิรยธรรมและธรรมาภิบาลในเขตพื้นที่การศึกษา  ทุกวันจันทร์แรก ของเดือน 
          นายบรรเจิด  กลิ่นจนัทร์  ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 น าคณะท ากิจกรรมเชิงสัญลักษณ์การด าเนินงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาสุจริต ด้วยการท ากิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวค าปฏิญญาเขตสุจริต 
ประจ าเดือนมกราคม 2564 

เมื่อวันจันทร์ที่ 4 มกราคม 2564 เวลา 08.30 น. นายบรรเจิด กลิ่นจันทร์ ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 
พร้อมด้วย คณะ รอง ผอ.สพป. ผอ.กลุ่ม ผอ.หน่วย และข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมทั้งลูกจ้างใน
สังกัด ได้ร่วมท ากิจกรรมเข้าแถว เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวค าปฏิญญาเขตสุจริต ประจ าเดือนมกราคม 
2564 ซึ่งจัดขึ้นทุกวันจันทร์แรกของเดือน ณ บริเวณหน้าเสาธงส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ 
เขต 1  อนึ่ง นายบรรเจิด กลิ่นจันทร์ ได้แจ้งข่าวสารการศึกษา และการให้บริการในศูนย์อ านวยความสะดวกผู้มา
ติดต่อราชการของ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ที่ได้เปิดให้บริการเป็นวันแรก ได้มีการเชิญชวนให้ร่วมปฏิบัติตนและ
ปฏิบัติงานตามค าสั่งและประกาศต่าง ๆ ของทางราชการเกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 
การร่วมใจกันสรุปผลการพัฒนางานการศึกษาที่ได้ตั้งเป้าหมายให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2563 ในช่วงเดือน
มกราคม 2564 นี้ จากนัน้ได้กล่าวอ านวยพรในโอกาสเทศกาลขึ้นปีใหม่ให้แก่ผู้ร่วมกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์การ
ด าเนินงานเขตสุจริต และการมอบของขวัญปีใหม่ด้วยการมอบเอกสารรับรองการรับประกันภัยกลุ่มปีใหม่ 10 บาท นิ
วนอร์มอล ไมโครอินชัวรันส์ คุ้มครองอุบัติเหตุ และการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ช่วงระยะเวลา
คุ้มครอง วันที่ 25 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 23 มกราคม 2564 เวลา 24.00 น.ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่งได้ที่
เว็บไซต์เฟสบุ้ค เว็บลิงค์ 
https://www.facebook.com/groups/www.phetchabun1.go.th/permalink/3717109521668716/ 

 

https://www.facebook.com/groups/www.phetchabun1.go.th/permalink/3717109521668716/


 
 

 
 

 



 

3.เป็นประธานในการจัดโครงการ “ชวนเป็นผอ.เขต ด้วยกัน”  โดยแนวทางในการมาร่วมกันเป็น ผอ.เขตพ้ืนที่ 
การศึกษาด้วยกัน โดยเชิญชวนมาร่วมกันพัฒนาการศึกษา ได้ให้ผู้อ านวยการโรงเรียนที่มาร่วมกิจกรรมได้เสนอ
ข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องทุกคน ซึ่งมีประเด็นต่าง ๆ อาทิ   การรับส่งหนังสือราชการ การจัดที่นั่งให้ผู้มาติดต่อ
ราชการในแต่ละกลุ่มงาน  การใช้/ไม่ใช้รถราชการที่ได้รับมา  การเบิกจ่ายเงินอุดหนุน การด าเนินการกับโรงเรียน
ขนาดเล็กบางแห่ง  เป็นต้น    

เมื่อวันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2563 นายบรรเจิด กลิ่นจันทร์ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เป็นประธานการประชุมพบปะกับคณะผู้บริหารสถานศึกษาในกลุ่มโรงเรียนบ้านโตก
นายมชอนไพร ณ โรงเรียนบ้านโตก ต าบลบ้านโตก อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์  
ตามโครงการ "ชวนเป็น ผอ.เขต " 
         ส าหรับโครงการ "ชวนเป็น ผอ.เขต" เป็นโครงการที่ด าเนินการตามแนวทางของสพปเพชรบูรณ์ เขต 1 ที่
ต้องการพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร และสถานศึกษา ให้มีประสิทธิภาพโดยการมีส่วนร่วมคิด ร่วมท า ร่วม
แก้ปัญหา ของทุกฝ่ายเพ่ือให้องค์กรขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน และการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพด้วยการน า
นวัตกรรมเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ เป็นการปรับเปลี่ยนรูปแบบและการจัดโครงสร้างองค์การ และออกแบบระบบการ
บริหารงานใหม่ ให้มีความยืดหยุ่น คล่องตัว กระชับ ทันสมัย ตลอดจนสถานศึกษามีธรรมาภิบาลในการบริหารและจัด
การศึกษา ครอบคลุมด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการ
บริหารงานทั่วไป อีกท้ังมีความรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษา 
        ทั้งนี้โครงการ "ชวนเป็น ผอ.เขต"  
มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ คือ 1) เพ่ือให้ผู้บริหาการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา มีส่วนร่วมเสนอแนวคิด แลกเปลี่ยนเรียนรู้
และร่วมแก้ปัญหา ในการปฏิบัติงาน  2) เพ่ือให้ผู้บริหาการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา มีส่วนพัฒนาการบริหารจัต
การศึกษาเป็นไปในแนวทางเดียวกันที่ถูกต้อง    
          โดยมีเป้าหมาย ด้านปริมาณ คือ 
1) ผู้บริหารการศึกษา จ านวน 5 คน 
2) บุคลากรส านักงานเขต จ านวน 3 คน 
3) ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 115 คน 
ส่วนเป้าหมายด้านคุณภาพ คือ ส านักงานเขตและสถานศึกษา มีแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ โดยการบริหารแบบมีส่วนร่วม   
         โดยมีก าหนดการเสร็จสิ้นโครงการ ในช่วงเดือนมีนาคม 2564  ส่วนกิจกรรมประกอบด้วยการแต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินการการประชุมคณะกรรมการเพ่ือวางแผนในการด าเนินการ และการประชุมสัญจรพร้อมตรวจ
เยี่ยมการเรียนการสอนของโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียน ทั้ง 14 กลุ่มโรงเรียน  
           อนึ่ง โครงการนี้มีความสอดคล้องกับแผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ (2561 ถึง 2580)  ด้านการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  สอดคล้องกับแผนระดับที่ 2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็น การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ   และยังสอดคล้องกับแผนระดับที่ 2 แผนปฏิรูปการศึกษา 
อีกด้วย 
           ส าหรับกลุ่มโรงเรียนบ้านโตกนายมชอนไพรประกอบไปด้วยสถานศึกษาต่างๆ ดังนี้คือ โรงเรียนบ้านโตก 
โรงเรียนบ้านโตกใต้ โรงเรียนบ้านนายม โรงเรียนบ้านชอนไพร โรงเรียนบ้านวังจาน โรงเรียนบ้านหัวนา โรงเรียนบ้าน
ถ้ าน้ าบัง โรงเรียนบ้านคลองส าโรง และโรงเรียนการไฟฟ้าฯ พนานิคม 



           ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่งได้ที่เว็บไซต์ facebook เว็บลิงค์  
https://www.facebook.com/groups/www.phetchabun1.go.th/permalink/3647404878639181/ 
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4.เป็นผู้น าในการจัดตั้งศูนย์อ านวยความสะดวกผู้ติดต่อราชการ เพ่ือให้บริการข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา ข้าราชการบ านาญ และบุคคลภายนอกที่มาติดต่อราชการให้มีความส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี  โดยมีบริการ 
ดังนี้  1. งานรับส่งหนังสือราชการ  2.หน่วยติดต่อสอบถาม แนะน าข้อราชการ  3. แว่นตา 4.หน้ากากอนามัย  
5.คอมพิวเตอร์บริการ 6.ยาสามัญประจ าบ้าน 7.น้ าดื่ม  8.กาแฟ โดยให้บริการเป็น 2 ช่วงเวลา ช่วงที่ 1  เวลา 
07.30 – 08.30 น.ช่วงที่ 2  เวลา 12.00 -13.00 น. 

นายบรรเจิด  กลิ่นจันทร์  ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 เปิดศูนย์อ านวยความสะดวกฯ ร่วมใจบุคลากรพัฒนา
การศึกษาชาติ  เพื่อนักเรียนมีคุณภาพต่อไป โดยเปิดช่วงเวลาและสถานที่อ านวยความสะดวกเป็นพิเศษ  
            นายบรรเจิด กลิ่นจนัทร์  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เป็น
ประธานเปิดศูนย์อ านวยความสะดวกผู้ติดต่อราชการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรณ์ เขต 1 
มุง่หวังให้ทุกฝ่ายงาน ทั้งบุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากับบุคลากรในโรงเรียนได้มีการประสานสัมพันธ์ 
เอ้ือเฟ้ือกัน ช่วยเหลือกันและกัน เกิดความพึงพอใจต่อการประสานงานกัน ท าให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว เหมาะสม
กับห้วงเวลา อันจะน ามาซึ่งการร่วมใจพัฒนางานการศึกษาชาติ เพื่อเด็กนักเรียนของจังหวัดเพชรบูรณ์ และยังเปิด
กว้างการอ านวยความสะดวกให้กับ ข้าราชการ และลูกจ้าง ตลอดทั้งประชาชนอื่น ๆ ด้วย  โดยศูนย์ฯ แห่งนี้  มี
ช่วงเวลาพิเศษ ตั้งแต่เวลา 07.30 น. - 08.30 น. และช่วงพักเท่ียง เวลา 12.00 น.-13.00 น. พร้อมกับการ
บริการและสิ่งอ านวยความสะดวก 8 เรื่อง 
เมื่อวันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2564  นายบรรเจิด กลิ่นจันทร์ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 1 เป็นประธานเปิดศูนย์อ านวยความสะดวกผู้ติดต่อราชการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 มุ่งหวังให้ทุกฝ่ายงาน ทั้งบุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากับบุคลากรใน
โรงเรียนได้มีการประสานสัมพันธ์ เอื้อเฟ้ือกัน ช่วยเหลือกันและกัน เกิดความพึงพอใจต่อการประสานงานกัน ท าให้
เกิดความสะดวก รวดเร็ว เหมาะสมกับห้วงเวลา อันจะน ามาซึ่งการร่วมใจพัฒนางานการศึกษาชาติ เพ่ือเด็กนักเรียน
ของจังหวัดเพชรบูรณ์  และยังเปิดกว้างการอ านวยความสะดวกให้กับ ข้าราชการ  และลูกจ้าง ตลอดทั้งประชาชนอื่น 
ๆ  ด้วย 
        นายวลี มีภู่ ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ ได้กล่าวรายงานถึงความเป็นมา และเชิญนายบรรเจิด กลิ่นจันทร์ ได้
กล่าวเปิดและให้โอวาทพร้อมพบปะกับคณะรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ผู้อ านวยการกลุ่ม 
ผู้อ านวยการหน่วย เจ้าหน้าที่ในส านักงานฯ ตลอดทั้งประธานกลุ่มโรงเรียนและผู้มีเกียรติที่มาร่วมในพิธีเปิดด้วย 
     นายบรรเจิด ได้กล่าวชื่นชมความร่วมมือ  การรวมพลัง และตั้งใจ ที่ได้ช่วยกันทุ่มเท จนท าให้เกิดความส าเร็จอัน
น่าชื่นชมในวันนี้  โดยส่วนหนึง่และเป็นส่วนส าคัญคือการ ได้รับข้อเสนอแนะจากการไปพบปะเพ่ือนครูในโรงเรียน 
และการสนทนาทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการในกิจกรรมตามโครงการ "ชวนเป็น ผอ.เขตพ้ืนที่การศึกษา" ท า
ให้เกิดแนวคิดที่จะสร้างสรรค์กิจกรรมอันเป็นประโยชน์ โดยต้องอาศัยความเสียสละเวลาส่วนตน ก่อนเวลาท าการ
ปกติ ในช่วงเวลา 07.30 น.- 08.30 น. กับช่วงเวลาพักเท่ียง เวลา 12.00 น.- 13.00 น. ที่พวกเราได้ร่วมใจกันมา
ให้บริการในศูนย์อ านวยความสะดวก โดยในโอกาสต่อไปจะปรับเรื่องของจ านวนคนให้เหมาะสม เพราะในระยะ
ทดลองเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่มาประจ าเพ่ืออ านวยความสะดวก วันละประมาณ 13 คน 
      นายบรรเจิดกล่าวอีกว่า ในศูนย์อ านวยความสะดวกฯ ได้จัดเตรียมเครื่องไม้เครื่องมือในการท างาน มีการ
เชื่อมโยงระบบอินเตอร์เน็ต คอมพิวเตอร์ และเครื่องพิมพ์เพ่ือใช้ในการแก้ไขงาน และอ่ืน ๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งยังมี
การให้บริการอีก รวมทั้ง 8 ด้าน  ไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่ม กาแฟ  น้ า แว่นสายตา หน้ากากอนามัย ยาสามัญประจ าบ้าน 
ตลอดทั้งสถานที่นั่งพักผ่อน และประสานงานราชการ 
   ผอ.สพป.กล่าวอีกว่า ตนขอฝากท่านประธานกลุ่มโรงเรียนได้ช่วยประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ผู้อ านวยการ
สถานศึกษาได้ร่วมโครงการคนละครึ่ง ในด้านการสร้างสวัสดิการสวัสดิภาพด้านการประกันภัยอุบัติเหตุ ประกันชีวิต 



และประกันภัยโรคโควิด-19  โดย ผอ.สพป.ได้จัดท าประกันภัยกลุ่มนิวนอร์มอล 10 บาทพลัส จ่ายเบี้ยประกัน คนละ 
10 บาท โดยได้รับความคุ้มครองภัยอุบัติเหตุ ประกันชีวิต และประกันภัยการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) ให้แก่
เจ้าหน้าที่ในส านักงาน และให้แก่ผู้อ านวยการโรงเรียนทุกคนแล้ว โดยในส่วนที่เหลือต้องการจะสร้างสวัสดิการนี้ให้แก่
ครูและบุคลากรในโรงเรียนทุกคน โดยจะขอเชิญชวนให้ผู้บริหารสถานศึกษาร่วมมือกัน จ่ายค่าเบี้ยประกันคนละครึ่ง 
ตนเองจะจ่ายให้ 5 บาทต่อคน ผู้บริหารสถานศึกษาจะจ่ายให้ 5 บาท ต่อคนเช่นกัน  ทั้งนี้ ต้องได้รับค าตอบรับจาก
ผู้บริหารสถานศึกษาก่อน หากด าเนินการได้ทันก่อนวันที่ 16 มกราคม 2564 ก็จะเป็นของขวัญมอบให้ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา เนื่องในงานวันครู ด้วย     
       จากนั้นได้กล่าวเปิดศูนย์อ านวยความสะดวกผู้ติดต่อราชการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 1 อย่างเป็นทางการ 
      ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ ได้เชิญประธานและแขกผู้มีเกียรติ ตลอดทั้งรอง ผอ.สพป. และ ผอ.กลุ่ม ร่วมกัน ณ 
จุดตัดริ้บบิ้นเปิดงาน แล้วท าการตัดริ้บบิ้นเปิดงาน  ท่ามกลางเสียงปรบมือแสดงความยินดี   ในโอกาสนี้ ได้นิมนต์
พระคุณเจ้าให้ความเมตตาเจิมป้ายศูนย์อ านวยความสะดวกฯ แล้วประพรมน้ ามนต์ให้แก่ผู้มาร่วมงานด้วย   
         หลังจากนั้น ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ได้มอบใบรับรองอันเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยกลุ่มนิวนอร์
มอล 10 บาท พลัส ให้แก่ประธานกลุ่มโรงเรียนทั้ง 14 กลุ่มโรงเรียน เพ่ือน าไปมอบต่อแก่ผู้อ านวยการโรงเรียนทุก
คน  และได้พบปะพูดคุยกับประธานกลุ่มในเรื่องของการจัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในวันที่ 14 มกราคม 2564  
อีกท้ังได้เชิญชวนประธานกลุ่มโรงเรียนได้เข้าศึกษาดูงานในศูนย์อ านวยความสะดวกฯ ด้วย 
        ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่งได้ที่เว็บไซต์เฟสบุ้ค เว็บลิงค์   
https://www.facebook.com/groups/www.phetchabun1.go.th/permalink/3734456326600702/ 

 

https://www.facebook.com/groups/www.phetchabun1.go.th/permalink/3734456326600702/


 



       5. เป็นผู้น าในการจัดตั้งบริการข้อ 9 นัดหมาย - รับได้เลย  เนื่องจากในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 
2019 (COVID-19) ท าให้การให้บริการกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการบ านาญ และ

บุคคลภายนอก มีความล่าช้าในการให้บริการ  จึงได้จัดตั้งศูนย์อ านวยความสะดวกข้อ 9 นัดหมาย – รับได้เลย เป็น
การให้บริการทางแอพพลิเคไลน์ (ศูนย์อ านวยความสะดวกฯข้อ 9 นัดหมาย-รับได้เลย) และการให้บริการทาง
โทรศัพท์เพ่ือนัดหมายเวลารับบริการ  โดยมีบริการ ดังนี้ 

1. เพ่ิมเวลาบริการตั้งแต่เวลา 07.30 – 16.30 น. 
2.  เพ่ิมบริการ ข้อ  9  นัดหมาย – รับได้เลย โดยมีบริการ  ดังนี้ 

2.1 หนังสือรับรองเงินเดือนข้าราชการปกติ 
2.2 หนังสือรับรองเงินเดือนบ านาญ 
2.3 การขอมีบัตรเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
2.4 การขอ ก.พ. 7 
2.5 ขอรับ ป.พ.3 
2.6 สลิปเงินเดือน 
2.7 หนังสือรายงานตัวผู้บรรจุใหม่ ข้าราชการครูย้าย 
2.8 ขอหนังสือผ่านสิทธิ์การกู้สถาบันการเงิน 
2.9 บ าเหน็จ ด ารงชีพ (ยื่นค าขอ) 
2.10ค่าการศึกษาบุตร (ยื่นค าขอ) 

     2.11ค่ารักษาพยาบาล (ยื่นค าขอ) 
คณะ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 เวรประจ าวันจันทร์ ร่วมกันคัดกรองบุคคลที่เข้ามาใน 

ส านักงานฯ และร่วมอ านวยความสะดวกผู้ติดต่อราชการ    เมื่อวันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน 2564  คณะข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับ
เวรในศูนย์อ านวยความสะดวกผู้ติดต่อราชการ ได้ร่วมกันคัดกรองบุคคลที่เข้ามาในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และ
ร่วมกันอ านวยความสะดวกแก่ผู้ติดต่อราชการ   ส าหรับในวันนี้ ได้มีการให้บริการในหลายเรื่อง อาทิ การเบิกค่า 
รักษาพยาบาล  การส่งหนังสือราชการ  การขอหนังสือรับรอง และการขอถ่าย ก.พ.7 เป็นต้น 
 ติดตามคลิปข่าวได้ท่ีเว็บไซต์ติ๊กต๊อก เว็บลิงค์  https://vt.tiktok.com/ZSJVVQsKw/ 
 ติดตามคลิปข่าวได้ท่ีเว็บไซต์ยูทูป   เว็บลิงค์  https://youtu.be/2F36PVYcd_I 
  ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่งได้ที่เว็บไซต์เฟสบุ๊ค เว็บลิงค์  
https://www.facebook.com/groups/www.phetchabun1.go.th/permalink/4211571985555798/ 

 

https://youtu.be/2F36PVYcd_I
https://www.facebook.com/groups/www.phetchabun1.go.th/permalink/4211571985555798/


             

         

        



6.เป็นผู้น าในการจัดห้องรับรอง เพ่ือให้บริการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการบ านาญ  
และบุคคลภายนอกที่มาติดต่อราชการระหว่างรอการให้บริการของผู้รับผิดชอบ  โดยมีบริการ ดังนี้  น้ าดื่ม   
กาแฟสดร้อน โอลัลติน เป็นต้น 
 คณะ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ท าพิธีเปิดห้องรับรอง เพื่อรองรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และ
ลูกจ้าง ตลอดทั้งประชาชนที่มาติดต้อราชการที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
           เมื่อวันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2564 เวลา 14.30 น. นายบรรเจิด กลิ่นจันทร์ ผู้อ านวยการส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เป็นประธานเปิดห้องรับรอง ณ อาคารกระจก ภายในอาคาร
เอนกประสงค์ หรืออาคารโดม สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 โดยมีคณะรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประธานกลุ่มโรงเรียน และผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย ตลอดทั้งเจ้าหน้าที่ท้ังข้าราชการและลูกจ้างให้เกียรติมาร่วมงาน
เป็นจ านวนมาก 
            นายวลี มึภู่ ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ ได้กล่าวรายงานถึงความเป็นมาในการจัดท าห้องรับรองขึ้น โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้เป็นสถานที่พักคอย รอการประสานงานในระหว่างการติดต่อราชการ ทั้งในส่วนของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้าง ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ในโรงเรียน  ตลอดทั้งประชาชนและบุคคล
ต่าง ๆ ที่มาติดต่อราชการในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ฯ 
          อนึ่ง ห้องรับรองนี้ ได้จัดให้มีการบริการกาแฟ และบริการเครื่องดื่มด้วยตนเองในจุดที่ก าหนด  
           ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่งได้ที่เว็บไซต์เฟสบุ๊ค เว็บลิงค์  
https://www.facebook.com/groups/www.phetchabun1.go.th/permalink/4166131643433166/ 

 

https://www.facebook.com/groups/www.phetchabun1.go.th/permalink/4166131643433166/


 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



7.เป็นผู้กล่าวน าประกาศปฏิญญาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต เพ่ือสร้างความตระหนัก และให้ค ามั่น 
สัญญาในการร่วมกันป้องกันการทุจริต ปลูกฝังค่านิยมความสื่อสัตย์ และการสร้างเครือข่ายต่อต้านการทุจริตของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เมื่อวันที่  29  มีนาคม  2564  ณ ห้องอาคาร
เอนกประสงค์ (โดม) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 

 

 



 
 

 



8.เป็นผู้ประกาศเจตนารมณ์ในการปฏิบัติหน้าที่และบริหารหน่วยงานอย่างซ่ือสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นไป 
ตามหลักธรรมาภิบาล โดยจัดท าประกาศเจตนารมณ์ เป็น 3 ภาษา คือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน  
เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ประชาสัมพันธ์ไปยังทุก
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ทุกโรงเรียนในสังกัด และแจ้งให้บุคลกรทุกคนในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด 

 

 

 

 

ประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
เรื่อง  นโยบายการเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 

     ของหน่วยงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
----------------------------------------------------------------------- 

 เพ่ือให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 พระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 พระราชบัญญัติกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
แ ล ะ น โ ย บ า ย ข อ ง รั ฐ บ า ล ข้ อ  1 0  ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร บ ริ ห า ร ร า ช ก า ร แ ผ่ น ดิ น ที่ มี 
ธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ก าหนดให้ปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม 
จรยิธรรม และจิตส านึกในการรักษาศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์ ควบคู่การบริหารจัดการภาครัฐที่มี
ประสิทธิภาพ เพ่ือป้องกันการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับ เพ่ือตอบสนอง
ความต้องการพร้อมอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันในระบบราชการ 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 จึงได้ก าหนดนโยบายการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน เพ่ือเป็นมาตรฐานเป็นแนวปฏิบัติของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ควบคู่กับกฎ ระเบียบ และข้อบังคับอ่ืน ๆ จึงก าหนดนโยบายการเสริมสร้างคุณธรรม
และความโปร่งใสให้ผู้บริหารการศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ 
เขต 1 ปฏิบัติงานในหน้าที่โดยยึดหลักคุณธรรมและธรรมาภิบาล มีจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ ซื่อสัตย์สุจริต และความ
โปร่งใส ดังนี้ 

1. ด้านการปฏิบัติหน้าที่ 

    1.1 บุคลากรในหน่วยงานปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปร่งใสปฏิบัติงานหรือ
ด าเนินงานตามขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัดและจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน  
ไม่ว่าจะมาเป็นผู้ติดต่อทั่วไป หรือผู้มาติดต่อที่รู้จักเป็นการส่วนตัว 



    1.2 บุคลากรในหน่วยงานปฏิบัติงานอย่างมุ่งมั่นเต็มความสามารถ และมีความรับผิดชอบต่องาน
ในหน้าที่รับผิดชอบ 

    1.3 บุคลากรในหน่วยงานไม่เรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใด เพ่ือแลกกับการปฏิบัติ
หน้าที่ 

2. ด้านการใช้งบประมาณ 

    2.1 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ นับตั้งแต่การจัดท าแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปี และเผยแพร่อย่างโปร่งใส ไปจนถึงลักษณะการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า 
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และไม่เอ้ือประโยชน์ต่อตนเองหรือพวกพ้อง 

    2.2 การเบิกจ่ายเงินของบุคลากรภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ 
เขต 1 ในเรื่องต่าง ๆ ค่าท างานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทางไปราชการ ฯลฯ เป็นไปตามข้อเท็จจริง 

    2.3 กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุของหน่วยงานมีความโปร่งใสตรวจสอบได้ 

    2.4 เปิดโอกาสให้บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 มีส่วน
ร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานตนเองได้ 

3. ด้านการใช้อ านาจ 

    3.1 ผู้บังคับบัญชามีการมอบหมายงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากร
เพ่ือให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ จะต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ รวมไปถึงการไม่ใช้อ านาจสั่งการให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาท าในธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชาหรือท าในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง 

    3.2 มีกระบวนการบริการงานบุคคลที่โปร่งใส ไม่เอ้ือผลประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง 

  4. ด้านการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 

      4.1 บุคลากรในหน่วยงานไม่น าทรัพย์สินของทางราชการไปเป็นของตนเอง หรือน าไปใช้ 

      4.2 หน่วยงานมีกระบวนการในการขออนุญาตที่ชัดเจนและสะดวก ในการขอยืมทรัพย์สินของ
ราชการ ทั้งการยืมโดยบุคคลภายในหน่วยงาน และการยืมโดยบุคคลภายนอกหน่วยงาน 

       4.3 หน่วยงานมีการจัดท าแนวทางปฏิบัติ เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 
ที่ถูกต้อง เพ่ือเผยแพร่ให้บุคคลภายในได้รับทราบและน าไปปฏิบัติ รวมไปถึงหน่วยงานจะต้องมีการก ากับดูแล และ
ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการหน่วยงานด้วย  

5. ด้านการแก้ไขปัญหาการทุจริต 

    5.1 ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานให้ความส าคัญต่อการต้านการทุจริต 

    5.2 หน่วยงานมีการทบทวนนโยบายหรือมาตรการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้มี
ประสิทธิภาพ 

    5.3 หน่วยงานมีการจัดท าแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 



    5.4 หน่วยงานมีกระบวนการเฝ้าระวัง ตรวจสอบการทุจริตในหน่วยงาน รวมถึงการน าผลการ
ตรวจของฝ่ายตรวจสอบไปปรับปรุงการท างานเพ่ือป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน 

  6. ด้านคุณภาพการด าเนินงาน 

      6.1 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานปฏิบัติงานให้บริการ โดยยึดหลักตามมาตรฐาน โปร่งใสเป็นไปตาม
ขัน้ตอน และระยะเวลาที่ก าหนด 

      6.2 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานปฏิบัติงานให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติ 

      6.3 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินงานให้บริการอย่างตรงไปตรงมา ไม่
ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล 

      6 . 4  เ จ้ า ห น้ า ที่ ข อ ง หน่ ว ย ง าน ไ ม่ เ รี ย ก รั บ เ งิ น  ท รั พ ย์ สิ น  ห รื อ ป ร ะ โ ย ช น์ อ่ื น ใ ด  
เพ่ือแลกเปลี่ยนกับการปฏิบัติหน้าที่ 

      6.5 หน่วยงานมีการบริหารงานหรือการด าเนินงาน โดยค านึงถึงประโยชน์ของประชาชน และ
ส่วนรวมเป็นหลัก 

  7. ด้านประสิทธิภาพการสื่อสาร 

      7.1 หน่วยงานมีการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชน ผ่านช่องทางที่หลากหลาย สามารถเข้าถึงได้
ง่าย ไม่ซับซ้อน และมีข้อมูลครบถ้วนเป็นปัจจุบัน 

      7.2 หน่วยงานมีช่องทางการรับฟังการติชมหรือรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงานการ
ให้บริการและมีการชี้แจงในกรณีท่ีมีข้อกังวลสงสัยได้อย่างชัดเจน 

      7.3 หน่วยงานมีช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 

  8. ด้านการปรับปรุงระบบการท างาน 

      8.1 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการให้ดีขึ้น 

      8.2 หน่วยงานมีการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการด าเนินงาน/การให้บริการให้ดีขึ้น 

      8.3 หน่วยงานมีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงาน/การให้บริการให้เกิดความสะดวก 
รวดเร็วมากขึ้น 

    8.4 หน่วยงานมีการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามามีส่วน
ร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้น 

    8.5 หน่วยงานมีการปรับปรุงการด าเนินงาน/การให้บริการให้มีความโปร่งใสมากขึ้น 

9. ด้านการเปิดเผยข้อมูล 

    หน่วยงานมีการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ 
ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้ทราบใน 5 ประเด็น คือ 



    9.1 ข้อมูลพื้นฐาน 

    9.2 การบริหารงาน 

    9.3 การบริหารเงินงบประมาณ 

    9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

    9.5 การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน 

10. ด้านการป้องกันการทุจริต 

      หน่วยงานมีการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือการเปิดเผยการ
ด าเนินงานต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบใน 2 ประเด็น คือ 

       10.1 การด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต 

       10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต 

ให้บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 พิจารณาด าเนินการตาม
บทบาทหน้าที่ โดยยึดหลักคุณธรรมและความโปร่งใสให้เป็นไปตามนโยบายโดยเคร่งครัด 

             ประกาศ ณ วันที่  29   เดือน  มกราคม  พ.ศ. 2564 

                                                               

       (นายบรรเจิด  กลิ่นจันทร์) 

     ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
เรื่อง  เจตจ านงสุจริตในการบริหารงานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 

----------------------------------- 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ให้ความส าคัญกับการบริหารงานด้วย
คุณธรรมและความโปร่งใส ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
พ.ศ. 2560 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 
(พ.ศ. 2560 – 2564) และนโยบายของรัฐบาลข้อที่ 10 “การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล
และการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ” ก าหนดให้ปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม 
และจิตส านึกในการรักษาศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการ และความซื่อสัตย์สุจริตควบคู่กับการบริหารจัดการบริหาร
จัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐทุกระดับ และ
ตอบสนองความต้องการ พร้อมอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นในระบบราชการ 

  ในฐานะผู้บริหารส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 จึงขอประกาศ
เจตจ านงสุจริตในการบริหารงานตามนโยบายคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสปราศจากการทุจริต  
เพ่ือเป็นมาตรฐาน แนวทางปฏิบัติ และค่านิยมส าหรับข้าราชการและบุคลากรขององค์กรให้ยึดถือและปฏิบัติควบคู่กับ
กฎระเบียบ และข้อบังคับอ่ืน ๆ โดยมุ่งเน้นที่จะน าหน่วยงานให้ด าเนินการตามภารกิจด้วยความโปร่งใส บริหารงาน
ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตมีคุณธรรม ปราศจากการทุจริต และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือให้บรรลุเจตนารมณ์
ดังกล่าวจึงก าหนดแนวทางให้บุคลากรและเจ้าหน้าที่ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
และสถานศึกษาทุกแห่งในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ถือปฏิบัติและด าเนินการ 
ดังนี้ 

  1 .  บริ ห า รและปฏิ บั ติ ง านตามหลั ก ธ ร รมาภิ บ าล  โ ดยมุ่ ง ตอบสนองความต้ อ ง ก า ร  
ของประชาชนด้วยบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง เสมอภาค โปร่งใส และเป็นธรรม 
  2. ปฏิบัติงานทุกขั้นตอนตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับอย่างครบถ้วน เคร่งครัด ตลอดจน
ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับท่ีก าหนด 
  3. ปลูกฝังค่านิยมและทัศนคติให้บุคลากรในสถานศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจ ยึดหลักคุณธรรม 
จริยธรรม น าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติงาน และการด าเนินชีวิต 
  4. ปลูกฝังและสร้างความตระหนักรู้ถึงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น รู้จักแยกแยะผลประโยชน์
ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมให้ได้ ปลูกจิตส านึกในด้านคุณธรรมและป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นในหน่วยงาน เพ่ือ
ก่อให้เกิดวัฒนธรรมต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น 



  5. ปลูกฝังจิตส านึกให้ผู้เรียนในสถานศึกษาตระหนักถึงผลร้ายและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
  6. ด้านความโปร่งใส เปิดเผยข้อมูลการด าเนินภารกิจของหน่วยงาน รวมถึงข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้ าง
เปิดโอกาสให้ประชาชน หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ เปิดเผยข้อมูลข่าวสารในการด าเนิน
กิจกรรมทุกรูปแบบและมีระบบบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนที่ชัดเจน 
  7. ไม่ยอมให้มีการแสวงหาประโยชน์ส่วนตน หรือผู้อ่ืน และไม่ให้รับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใด 
เว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด โดยธรรมจรรยา ตามหลักเกณฑ์และจ านวนที่คณะกรรมการ ป.ช.ช. 
ก าหนด 
  8. ประสานงานและให้ความร่วมมือในการด าเนินขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน และ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
  9. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนแจ้งข้อมูลข่าวสาร เบาะแสการทุจริต ร้องเรียน ร้องทุกข์  
ผ่านส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 

 จึงประกาศให้ทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน 
ประกาศ  ณ  วันที่ 29  เดือน  มกราคม  พ.ศ. 2564 

                                     

                                   

       (นายบรรเจิด  กลิ่นจันทร์) 
     ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

The Declaration of Intent to Administrate Phetchabun Primary Educational Service Area Office 1 
with Honesty and Integrity 

 

Phetchabun Primary Educational Service Area Office 1 (PBN 1) emphasizes on the 
management with integrity and transparency according to the intention of the Constitution of the 
Kingdom of Thailand, B.E.2560, Official Information Act B.E. 2540, Royal Decree on Criteria and 

Procedures for Good Governance, B.E.2546, National Anti-Corruption Strategy Phase 3 (B.E.2560 - 
2564), and the 10th government policy on "Promotion on the governance administration with good 
governance and the prevention of corruption and misconduct in the government sector." 

As the leader of the PBN 1, I would like to declare my intention to administer this 
organization in honesty, and transparency without corruption in order to be the standards, 
regulations and values for government officials and personnel to adhere and perform with other 
rules. I require government officials, personnel, and all schools which belong to PBN 1 perform as 
follows, 

1. Working with good governance: We intend to work by focusing on the needs of  
people. We carry out our tasks with fast, accurate, equitable, transparent and fair service. 

2. Working under the law strictly: We intend to perform every stage in accordance  
with law, regulations and rules completely, and strictly. 

3. Indoctrinating values and attitudes: We require teachers to indoctrinate values 
and attitudes to students and personnel in schools to have knowledge, understanding, ethics, 
morality, and sufficiency economy philosophy, and adapt in their living lives. 

4. Organizational Culture and Integrity: We will not tolerate any forms of corruption,  
against, and end up any corruption founds in our organization. 

5. Cultivating and raising awareness: We require teachers to cultivate their students'  
awareness on corruption, and anti any forms of corruption around them. 
  6. Transparency: We are required to reveal information regarding the 
implementation of official tasks and procurement, provide opportunities for the general public or 



stakeholders to participate in PPESA01's inspection, disclose information in all forms of activities, 
and establish a precise administration and management system in dealing with complaints. 

7. Anti-Corruption: We intent to carry out our tasks honestly and refrain from using 
our positions for personal benefits such as bribery or special perks. 
  8. Coordinating and cooperating: We are willing to coordinate and cooperate with 
the Office of the National Anti-Corruption Commission (ONACC) in the implementation of National 
strategy on prevention and suppression of corruption, Phase 3 (B.E.2560 - 2564) 

9. Complaining: People and stakeholders are able to make complaints, giving us 
clues of corruption, and information via PPESA01. 

Hereby declared to be acknowledged and practiced by all involved 

Given on January 29th, B.E.2564 (2021) 

 

( Mr.Banjurd  Klinjant ) 

Director of Phetchabun Primary Educational Service Area Office 1 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9.เป็นประธานในการประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนการด าเนินงานตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรม และ  
ความโปร่งใสออนไลน์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ 
เขต 1 ให้แก่ผู้รับผิดชอบในแต่ละ IIT เมื่อวันที่ 11  มิถุนายน  2564  ณ ห้องประชุมมะขามหวาน สพป.เพชรบูรณ์ 
เขต 1 

เมื่อวันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564 นายบรรเจิด กลิ่นจันทร์ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เป็นประธานการประชุมสร้างความเข้าใจกับข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษารวมถึงลูกจ้าง จ านวน 3 เรื่อง หวังยกระดับคุณภาพการด าเนินการให้สูงขึ้น การประชุมนี้จัดขึ้นที่ห้อง
ประชุมมะขามหวาน การประชุมดังกล่าว ได้ด าเนินการต่อเนื่องจากการประชุมเม่ือวันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2564 
แต่เนื่องจากมีรายละเอียดในการด าเนินการเป็นจ านวนมาก ส่งผลให้ต้องมีการประชุมสร้างความเข้าใจเพ่ิมเติม เพ่ือให้
เกิดความครอบคลุมเนื้อหา แนะน าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างแท้จริง ส าหรับเรื่องที่มีการด าเนินการ สร้างความเข้าใจ ทั้ง 
3 เรื่องได้แก่ เรื่องท่ี 1 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (การชี้แจงการตอบแบบวัดการรับรู้ : ITA) 

 



 

 

 



10.เป็นประธานในการประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนการด าเนินงานตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรม และ  
ความโปร่งใสออนไลน์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ 
เขต 1 ให้แก่ผู้รับผิดชอบในแต่ละ OIT เมื่อวันที่ 21  มิถุนายน  2564  ณ ห้องประชุมประกายทอง สพป.เพชรบูรณ์ 
เขต 1 
               สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 จัดประชุมคณะกรรมการและผู้รับผิดชอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ หรือ OIT เพ่ือกลั่นกรอง ตรวจสอบข้อมูลฯ เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2564 
เวลา 09.00 น. ณ ห้องประกายทอง (AOC เดิม)   เมื่อวันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564 นายบรรเจิด กลิ่นจันทร์ 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ
รับผิดชอบตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ หรือ OIT เพ่ือ
กลั่นกรอง ตรวจสอบข้อมูลฯ ทั้งนี้ เพื่อกลั่นกรอง ตรวจสอบข้อมูลฯ อันะน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษา บน
พ้ืนฐานของการมีส่วนร่วม เกิดมาตรฐานการท างานที่ดี เป็นแบบอย่างที่ดี สามารถตรวจสอบได้อย่างมีคุณภาพติดตาม
ประมวลภาพส่วนหนึ่งได้ที่เว็บไซต์เฟสบุ๊ค เว็บลิงค์ 
https://www.facebook.com/groups/www.phetchabun1.go.th/permalink/419443207060312

3/ 

 

 
 
 

https://www.facebook.com/groups/www.phetchabun1.go.th/posts/4194432070603123/?__cft__%5b0%5d=AZV5zqDRYUMGV6AUurf4tONajPjM8iKP00pMBgyugwFZsubWdwX4VBrEg7N5hUEvxNUzQo4qBXscHkc3przudjWfAa9SWIsg4pjiXST8Fx1j5oKaXriAwI6KNC-gAg4fRHBzv_9hbJ4ULZl7xv_PatL7&__tn__=-UK-R
https://www.facebook.com/groups/www.phetchabun1.go.th/posts/4194432070603123/?__cft__%5b0%5d=AZV5zqDRYUMGV6AUurf4tONajPjM8iKP00pMBgyugwFZsubWdwX4VBrEg7N5hUEvxNUzQo4qBXscHkc3przudjWfAa9SWIsg4pjiXST8Fx1j5oKaXriAwI6KNC-gAg4fRHBzv_9hbJ4ULZl7xv_PatL7&__tn__=-UK-R


 

 
 



11.เป็นประธานการประชุมชี้แจงขับเคลื่อนการด าเนินงานตามเกณฑ์การประเมินสถานะหน่วยงานในการ 
เป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA) ระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เมื่อวันที่  
16  มิถุนายน  2564 ณ ห้องประชุมมะขามหวาน สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 

นายบรรเจิด กลิ่นจันทร์ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดท าคู่มือการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 
(PMQA 4.0) ระดับเขตส านักงานพ้ืนที่การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมประกายทอง 
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียง 
           การประชุมดังกล่าว จัดขึ้นเพ่ือร่วมกันจัดท าคู่มือการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบ
ราชการ 4.0 (PMQA 4.0) ระดับเขตส านักงานพ้ืนที่การศึกษา ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2564 ตามแนวทางของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยจะได้มีการขับเคลื่อนให้แล้วเสร็จ
ตามปฏิทินที่ก าหนดต่อไป 

 
 



 

 



12.เป็นผู้ก ากับ ติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานตามเกณฑ์การประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการ 
ด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ทั้งในการประชุมฝ่ายบริหารของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 และก ากับติดตาม ตามปฏิทินที่ก าหนดไว้  
ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่  17  มิถุนายน  2564 และก าหนดการติดตามไว้ทุกวันจันทร์ วันอังคาร วันพฤหัสบดี และ วัน
ศุกร์ ของสัปดาห์ 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564 นายบรรเจิด กลิ่นจันทร์ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองข้อมูลผลการด าเนินงานตัวชี้วัดการ
จัดเก็บข้อมูลในการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ หรือ OIT ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 
1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมมะขามหวาน สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 โดยมีคณะกรรมการที่
เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียง ทั้ง 43 ตัวชี้วัด 

การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นเพ่ือติดตามความก้าวหน้าในการรายงานตามตัวชี้วัดที่เก่ียวข้อง ในการ 
ขับเคลื่อนการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินงานตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ตามค าสั่งของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฯ โดยมีผู้เข้าร่วม
ประชุมประกอบด้วยผู้รับผิดชอบในการก ากับดูแลและจัดเก็บข้อมูลในการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ  
ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่งได้ที่เว็บไซต์ facebook เว็บลิงค์ 
https://www.facebook.com/groups/www.phetchabun1.go.th/permalink/4181668598546137
/ 

 

https://www.facebook.com/groups/www.phetchabun1.go.th/posts/4181668598546137/?__cft__%5b0%5d=AZWGzaJQSemDDsFT8b86XahwKKgdAHfNDlr4p6KcsXq4CH0sEa2EHwCSklq3fDStQXKVDK-G-V6ivByvptlU5eee5Dz_v9fsiXSjk09Kf0fDOcK9GJvdEHENYuLGxhoaozM7I5D-zkui0kQSd3CMhoVQ&__tn__=-UK-R
https://www.facebook.com/groups/www.phetchabun1.go.th/posts/4181668598546137/?__cft__%5b0%5d=AZWGzaJQSemDDsFT8b86XahwKKgdAHfNDlr4p6KcsXq4CH0sEa2EHwCSklq3fDStQXKVDK-G-V6ivByvptlU5eee5Dz_v9fsiXSjk09Kf0fDOcK9GJvdEHENYuLGxhoaozM7I5D-zkui0kQSd3CMhoVQ&__tn__=-UK-R


 

 

 

 



13.เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการด าเนินการองค์กรคุณธรรม ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เมื่อวันที่  24  มิถุนายน  2564  ณ ห้องประชุมมะขามหวาน สพป.เพชรบูรณ์  
เขต 1 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2564 นายบรรเจิด กลิ่นจันทร์ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการด าเนินการองค์กรคุณธรรม ครั้งที่ 1/2564 ณ 
ห้องประชุมมะขามหวาน สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 โดยมีกรรมการท่ีเกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียง 

การประชุมดังกล่าว สืบเนื่องจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการ
ด้านการประเมินชุมชน องค์กร อ าเภอ และจังหวัดคุณธรรม ก าหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกชุมชน องค์กร อ าเภอ 
และจังหวัดคุณธรรม รวมถึงก ากับ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานของชุมชน องค์กร อ าเภอ และจังหวัดคุณธรรม 
และรายงานผลต่อคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ และคณะอนุกรรมการด้านการประเมินชุมชน องค์กร 
อ าเภอ ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2554 ได้มีมติเห็นชอบเกณฑ์การประเมินและแนว
ทางการคัดเลือกฯ เพ่ือใช้ในการประเมินในปีงบประมาณพ. ศ. 2564 ถึง 2565 และส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด
เพชรบูรณ์ได้ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานประเมินองค์กรตามเกณฑ์การประเมิน 9 ขั้นตอน 3 ระดับ ได้แก่ ระดับ
ส่งเสริมคุณธรรม ระดับคุณธรรม และระดับคุณธรรมต้นแบบ โดยให้ส่งข้อมูลผลการประเมินให้ส านักงานวัฒนธรรม
จังหวัดภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เพ่ือด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

ทั้งนี้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ได้รับผลการประเมินส านักงานในปี 2561 ,2562 
และ 2563 ในระดับองค์กรคุณธรรมต้นแบบ เป็นเวลา 3 ปีต่อเนื่องกัน ส าหรับการประชุมในวันนี้เพื่อพิจารณา
ด าเนินการตามแบบประเมินองค์กรคุณธรรมของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เพ่ือ
ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่งได้ที่เว็บไซต์ facebook เว็บลิงค์ 
https://www.facebook.com/groups/www.phetchabun1.go.th/permalink/41999196133877

02/ 

https://www.facebook.com/groups/www.phetchabun1.go.th/posts/4199919613387702/?__cft__%5b0%5d=AZXFSYNRGAm64D-HkfUDMBUSyVWX4kGaRfSGGX5LRXgluAIggYbYhQLqiG9iqTs2pwclXVD69fa_8TliHY4ORnMqpVtEKEAAsNfexlOSLkZKpNvUOszrCjTxNzTj9ooqwmj6d_iFaa4uLG2zOQYw2r35&__tn__=-UK-R
https://www.facebook.com/groups/www.phetchabun1.go.th/posts/4199919613387702/?__cft__%5b0%5d=AZXFSYNRGAm64D-HkfUDMBUSyVWX4kGaRfSGGX5LRXgluAIggYbYhQLqiG9iqTs2pwclXVD69fa_8TliHY4ORnMqpVtEKEAAsNfexlOSLkZKpNvUOszrCjTxNzTj9ooqwmj6d_iFaa4uLG2zOQYw2r35&__tn__=-UK-R


 
 

 
 



 
 

 
14. เป็นผู้น าในการลงนามข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ระหว่าง  

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 และ บุคลากร สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 เมื่อ
วันที่  11  มิถุนายน  2564  ณ ห้องประชุมมะขามหวาน สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 

สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 จัดกิจกรรมลงนามในข้อตกลงด าเนินการด้านคุณธรรมและความโปร่งใสใน 
การด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2564 
             เมื่อวันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2564  ที่ผ่านมา นายบรรเจิด กลิ่นจันทร์ ผู้อ านวยการส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เป็นประธานพิธีลงนามข้อตกลงที่จะด าเนินการด้านคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุมมะขามหวาน สพป.
เพชรบูรณ์ เขต 1 โดยมีรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ผู้อ านวยการกลุ่ม ผู้อ านวยการหน่วย และ
เจ้าหน้าที่ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเข้าร่วมลงนามในข้อตกลง 
               ติดตามคลิปวิดีโอได้ที่นี่ #ติ๊กต๊อก  ลิงค์  
https://vt.tiktok.com/ZSJVjwPp3/ 



                ติดตามคลิป YouTube #youtobe ลิงค์   
https://youtu.be/dIKwIDFcktA 
              ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่งได้ที่เว็บไซต์ facebook  เว็บลิงค์ 
https://www.facebook.com/groups/www.phetchabun1.go.th/permalink/42091858857944

08/ 

 
 

https://www.facebook.com/groups/www.phetchabun1.go.th/permalink/4209185885794408/
https://www.facebook.com/groups/www.phetchabun1.go.th/permalink/4209185885794408/


 
 

 
 

 

 



15.เป็นผู้น าในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โดยได้จัดท าระบบรายงานผลการนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา ออนไลน์ (PBN1.School & Area Supervision Report : SASR) ของ สพป.เพชรบูรณ์  
เขต 1 ขึ้น เพื่อติดตามการรายงานการนิเทศของศึกษานิเทศก์ ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 และรายงานการนิเทศภายในโรงเรียนของผู้บริหาร
สถานศึกษา และครูผู้รับการนิเทศภายใน เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุง พัฒนา ระบบการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น สามารถ
ตรวจสอบผลการรายงานส่วนบุคคล รายโรงเรียน และภาพรวมที่แสดงความถี่ของการนิเทศจะเป็นกลุ่ม/หน่วย/
สถานศึกษา ที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  เข้าไปตรวจเยี่ยม สามารถตรวจสอบ และ
ดูรายงการผลได้ทันที 
 
 

16.  เป็นผู้น าในการพัฒนาค่านิยมองค์กร  “บริการเด่น เน้นทีมงาน สรรสร้างคุณภาพ”  ประกอบด้วย 
1. บริการเด่น เช่น จัดให้มีจุดบริการผู้มาติดต่อราชการ และจัดให้มีเจ้าหน้าที่ให้บริการเวลา 

ช่วงเช้าก่อน 08.30 น. ช่วงพักกลางวัน และอ่ืน ๆ ที่เอ้ือต่อการให้บริการที่ดีและสร้างความพึง
พอใจให้แก่ผู้มารับบริการ เป็นต้น  

2. เน้นทีมงานให้ใช้ค าว่า  PBN 
P = Performance  มีประสิทธิภาพ 
B = Belive  มีความศรัทธา 
N = National standard   ได้มาตรฐาน 

3. สรรสร้างคุณภาพ  

 
 



 
 

 
 

 



17.   เป็นผู้น าในการจัดท า หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม (Action plan) สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1  
จัดกิจกรรมขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ (Action Plan) 1 โรงเรียน 1 คุณภาพ สู่นวัตกรรมการศึกษา ของโรงเรียนใน
สังกัด สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 โดยให้ ผู้อ านวยการโรงเรียนน าเสนอการด าเนินงานผ่านแอพพลิเคชั่น Google 
Meeting ป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในระหว่างวันที่  28 -30 เมษายน  2564  
ณ ห้องประชุมประกายทอง สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 

สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 จัดประชุมทางไกลวางแผนขับเคลื่อนแผนพัฒนา 1 โรงเรียน 1 คุณภาพ 
 (Action Plan) สู่นวัตกรรมการศึกษา ปีการศึกษา 2564 
            เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 พฤษภาคม 2564  ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการเขตพ้ืนที่การศึกษา สพป.
เพชรบูรณ์  เขต  1 นายบรรเจิด กลิ่นจันทร์  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 
1 น าคณะรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และคณะศึกษานิเทศ์ ร่วมการประชุมทางไกล ชื่อ  การ
ประชุมวางแผนขับเคลื่อนแผนพัฒนา 1 โรงเรียน 1 คุณภาพ (Action  plan)  สู่นวัตกรรมการศึกษา ปีการศึกษา 
2564 ในรูปแบบออนไลน์   ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการเขตพ้ืนที่การศึกษา  
            ส าหรับการน าเสนอของโรงเรียนนั้น ได้ให้ศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบการนิเทศ ติดตามฯ ของกลุ่ม
โรงเรียนนั้น ๆ เป็นผู้น าเสนอ และมีผู้อ านวยการโรงเรียนเป็นผู้ให้ข้อมูลเพ่ิมเติม 
             อนึ่ง จะมีการวางแผนขับเคลื่อนแผนพัฒนา 1 โรงเรียน 1 คุณภาพ (Action  plan)  สู่นวัตกรรม
การศึกษา ปีการศึกษา 2564 ในกลุ่มโรงเรียนต่าง ๆ ผลัดเปลี่ยนผ่านทางระบบออนไลน์ จนเสร็จสิ้น  ระหว่างวันที่ 
19 - 28 พฤษภาคม 2564 คือ วันที่ 19 , 20, 21, 24, 25, 27 และ 28 พฤษภาคม 2564   
             ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่งได้ที่เว็บไวต์เฟสบุ๊ค เว็บลิงค์  
https://www.facebook.com/groups/www.phetchabun1.go.th/permalink/4100596306653367/ 

 
 

https://www.facebook.com/groups/www.phetchabun1.go.th/permalink/4100596306653367/


 

 



18.  เป็นผู้น าในการจัดตั้งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  เป็น “พื้นที่แห่ง 
คุณภาพ”  เกิดจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  ได้ประกาศจุดเน้นในการพัฒนา
สถานศึกษา 6 ข้อ  ประกอบด้วย   

1. นักเรียนชั้น ป.6 อ่านคล่อง ทุกคน (หรือชั้นสูงสุดของระดับประถมศึกษา) : 10 คะแนน                 
(รายการประเมินที่ 2 ด้านการบริหารการจัดการเรียนรู้)  

2. สถานศึกษามีการนิเทศภายใน อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง : 10 คะแนน                                   
(รายการประเมินที่ 2 ด้านการบริหารการจัดการเรียนรู้) 

3. หนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรมด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา : 18 คะแนน                                                                    
(รายการประเมินที่ 1 ด้านการก าหนดนโยบายการบริหารจัดการสถานศึกษา) 

4. สถานศึกษามีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่สะอาดและปลอดภัย : 16 คะแนน   
(รายการประเมินที่ 3 ด้านการบริหารจัดการงานทั่วไปของสถานศึกษา) 

5. สถานศึกษามีเว็บไซต์เพ่ือการบริหารจัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะและเป็นปัจจุบัน : 12 คะแนน   
(รายการประเมินที่ 4 ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ) 

6. การติดตามนักเรียนขาดเรียนและจ าหน่ายนักเรียนออกจากทะเบียนนักเรียน : 4 คะแนน  
(รายการประเมินที่ 5 งานอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย) 

และได้จัดนิทรรศการและน าเสนอความส าเร็จของโรงเรียนในสังกัด ( 1 ต.ค. 63 – 31 มีนาคม  2564) จนได้ผล
เป็นที่ประจักษ์  จึงได้ประกาศ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เป็น “พ้ืนที่แห่งคุณภาพ”  

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 2563 นายบรรเจิด กลิ่นจันทร์ ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 เป็นประธานเปิด
การประชุมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การน าเสนอผลการด าเนินงานของสถานศึกษา(มหกรรมคุณภาพ
การศึกษา PBN1) ณ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ โดยมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง ตลอดทั้ง
ผู้สนใจมาร่วมงานเป็นจ านวนมาก โดยก่อนเข้าร่วมงานมีการตรวจวัดอุณหภูมิ และด าเนินการตามมาตรการด้าน
สาธารณสุขอย่างเข้มงวดเพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) หลังเสร็จงานสร้างความพึงพอใจ 
และประทับใจในกิจกรรมที่เก่ียวข้อง เตรียมประกาศย้ าความส าเร็จในการร่วมมือร่วมใจพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียน กลุ่มโรงเรียน และส านักงาน ฯ ด้วยการเปิดป้ายประกาศเป็น "พ้ืนที่คุณภาพ PBN1" เกียรติยศแห่งความ
ภาคภูมิใจนี้ในวันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 2564 

 



 

 

 

 



19.เป็นผู้น าในเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้จ่ายงบประมาณของสถานศึกษาเพ่ือใช้เป็นแนวทางใน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เพ่ือให้โรงเรียนในสังกัด สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ทุกโรงเรียน ทราบแนวทางการก ากับ 
ติดตาม ตรวจสอบ   การด าเนินงานให้เป็นไปตามแนวทางการด าเนินงานการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผ่านการประชุมออนไลน์ และ เพ่ือก ากับ ติดตาม ตรวจสอบการด าเนินงานของ
โรงเรียนสังกัด สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 กลุ่มเป้าหมาย 39 โรงเรียน ให้เป็นไปตามแนวทางการด าเนินงานการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เมื่อวันที่  26  พฤษภาคม  2564  ณ ห้องประชุมมะขามหวาน 
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1  

                     เมื่อวันพุธที่ 26 พฤษภาคม 2564 นายบรรเจิด กลิ่นจันทร์ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตามการใช้เงินอุดหนุน ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 โดยมีคณะผู้อ านวยการโรงเรียน 18 แห่ง เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม
มะขามหวาน และมีข้าราชการครูฯ พร้อมลูกจ้างที่เก่ียวข้องเข้าร่วมการประชุมทางระบบออนไลน์ 

            ส าหรับการประชุมในวันนี้ มี รอง ผอ.สพป.ทุกท่าน  ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน   ผอ.กลุ่มบริหารการเงินและ
สินทรัพย์  ผอ.กลุ่มกฏหมายและคดี   ผอ.กลุ่มการส่งเสริมการศึกษาทางไกลและสารสนเทศ  ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน   
และเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง พร้อมด้วยผู้อ านวยการโรงเรียน จ านวน 18 แห่ง เข้าร่วมประชุม  ทั้งนี้ ตั้งแต่ เวลา 08.00 
น. ณ ห้องประชุมมะขามหวาน โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมทางระบบออนไลน์ google meeting อีกส่วนหนึ่ง  ทั้งในภาค
เช้าและภาคบ่าย 

                อนึ่ง ก าหนดการในการประชุม เชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การด าเนินงานของสถานศึกษาในสังกัด
ตามแนวทางการด าเนินงานการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563โครงการเวที
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้จ่ายงบประมาณของสถานศึกษา เพื่อใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานฯ ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 มี 2 รูปแบบ ดังนี้ 

                 1. รูปแบบในห้องประชุม(โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย 18 โรงเรียน) และ 

                 2. รูปแบบการประชุมออนไลน์ (google meet) 113 โรงเรียน  วันที่ 26 พฤษภาคม 2564 เวลา 
08.30 น. - 16.30 น.ณ ห้องประชุมมะขามหวาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 

                ในชว่งเวลา 08.30 น. - 09.30 น. เป็นการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม / จัดเตรียมเอกสารในการ
น าเสนอข้อมูล เวลา 09.30 น. - 10.00 น. ผู้เข้าร่วมประชุมออนไลน์ทดสอบระบบ  เวลา 10.00 น. - 10.30 น.พิธี
เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ โดย นายบรรเจิด กลิ่นจันทร์ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 1  เวลา 10.30 น. - 10.45 น.พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม (ในห้องประชุม)   

                   เวลา 10.45 น. - 11.15 น. ชี้แจง "ข้อสังเกตจากการตรวจสอบโรงเรียน และแนวปฏิบัติที่ถูกต้อง" 
โดย ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน  เวลา 11.15 น. - 12.00 น.ชี้แจง "การติดตาม ตรวจสอบ การด าเนินงาน
ของโรงเรียนตามแนวทางการด าเนินงานการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563" โดย นายสมบูรณ์ เกียรติบัณฑิต รอง ผอ.สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 และผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 



                   เวลา 12.00 น. - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน ต่อมาเวลา 13.00 น. - 14.30 น.
แนวทางการติดตามการด าเนินงานตามแนวทางฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในช่วงเวลา 14.30 น. - 14.45 น.พัก
รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม (ในห้องประชุม) เวลา 14.30 น. - 16.30 น.ตอบข้อซักถาม อภิปราย 
ข้อเสนอแนะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเวลา 16.30 น. ปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

                  ส าหรับเงื่อนไขการประชุมนั้น คือ 1)  ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม และ 2) 
ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติตามมาตรการการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 อย่างเคร่งครัด 

                  ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่งได้ที่เว็บไซต์ facebook เว็บลิงค์  
https://www.facebook.com/groups/www.phetchabun1.go.th/permalink/4119278511451813/ 

 

 
 

 

https://www.facebook.com/groups/www.phetchabun1.go.th/permalink/4119278511451813/


 

 



 
20. เป็นผู้น าในการจัดกิจกรรม 5 ส. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564(สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสัย) ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  โดยมีการจัดกิจกรรมเดือนละ 1 ครั้ง  และในคราวที่บุคลากรส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work for Home)  ได้มีการจัดกิจกรรม 5 ส.   
ทุกวันท าการ  โดยให้ผู้ที่มาปฏิบัติงาน ณ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นผู้ด าเนินการกิจกรรม 5 ส. 
                เมื่อวันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2564  นายบรรเจิด กลิ่นจันทร์ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบุรณ์ เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการท ากิจกรรม 5 ส.ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ อาคาร
เอนกประสงค์ และถนน ตลอดจนพื้นที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1(โซนด้านหน้า) โดย
ได้รับความอนุเคราะห์รถบรรทุกน้ าและคณะเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนต าบลสะเดียง  ทั้งนี้ มีคณะข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา  และลูกจ้าง เข้าร่วมกิจกรรม 76 คน 
                    นายวล ีมีภู่ ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ไดร้ายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัด
กิจกรรม 5 ส. ในภาพรวมว่า ภายใต้กิจกรรม 5 ส.ได้แก่ สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนิสัย ซึ่งเป็น
กิจกรรมช่วยพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ เป็นการจัดระเบียบและสภาพแวดล้อมที่ดีให้กับองค์กร มีการปรับปรุง
สภาพแวดล้อมในการท างาน เพื่อให้เกิดสภาพการท างานที่ดี มีความเป็นระเบียบ  มีความสะอาดควบคู่กันไปกับการเพ่ิม
ประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน โดยประโยชน์ที่เห็นชัดเจนของการด าเนินกิจกรรม 5 ส.ได้แก่ สถานที่
ท างานและสภาพแวดล้อมการท างานสะอาด ปราศจากสิ่งสกปรก บุคลากรมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดี มีระเบียบวินัย
ในการท างานมากข้ึน ลดการเก็บเอกสารที่ซ้ าซ้อนลง เป็นการขจัดความสิ้นเปลืองของทรัพยากร วัสดุ และงบประมาณ
ของหน่วยงาน  ส าหรับการท ากิจกรรมในวันนี้ ได้เน้นพื้นที่การท างานเป็นโซนหน้าของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฯ  
(ภายในรั้ว) โดยได้รับความอนุเคราะห์จากองค์การบริหารส่วนต าบลสะเดียง น ารถน้ าพร้อมคนงานมาช่วยล้างถนน
คอนกรีต และพ้ืนในอาคารเอนกประสงค์ด้วย    ส าหรับผู้ที่ร่วมกิจกรรมในวันนี้ ต่างมีความมุ่งมั่นที่จะช่วยกันด าเนิน
กิจกรรมให้ลุล่วงไปได้ด้วยดี  ได้ช่วยกันเก็บกวาดใบไม้ ในบริเวณอาคารเอนกประสงค์(โดม) และรอบข้าง  และพ้ืนถนน  
ตลอดทั้งริมรั้ว ซึ่งติดกับมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเพชรบูรณ์  และมีการตัดกิ่งไม้ ในบริเวณท่ีติดกับอาคาร
เอนกประสงค์ ตลอดทั้งศูนย์อ านวยความสะดวกผู้ติดต่อราชการ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 อีกด้วย   ติดตามประมวลภาพ
ส่วนหนึ่งได้ที่เว็บไซต์ facebook เว็บลิงค์ 
https://m.facebook.com/groups/www.phetchabun1.go.th/permalink/3783068771739457/ 

https://m.facebook.com/groups/www.phetchabun1.go.th/permalink/3783068771739457/
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