
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ ์เขต 1  ได้มีการส่งเสริมการด าเนินการเพือ่ป้องกันการทุจริต

ตามโครงการ เสริมสร้างคุณธรรและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ ์เขต 1  

(ส านักงานเขตสุจริต) 
การจัดท าแผนป้องกันและปราบปรามการทจุริตของส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ ์เขต 1 

      การจัดท าแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

ของส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ ์เขต 1 

                                               
 

                                             

สื่อสร้างสรรคป์ระชาสัมพันธก์ารต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ 

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ ์เขต 1 



 
 

แผ่นพับประชาสัมพนัธ ์  



 



  
   

 

 

 

 

บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัป
ชัน ระหว่าง ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 และ 

ประธานกลุ่มโรงเรียนในสังกัด 



           โครง    การเสริมสร้างคุณธรรม 



จริยธรรม และธรรม   าภิบาลในสถานศึกษา 
 
 
 



เม่ื 



เม่ือวนัพฤสบัดีที่ 4 มิถนุายน 2563 ณ หอ้งประชมุมะขามหวาน ส  านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาเพชรบรูณ ์เขต 1 ดร.อ านาจ บญุทรง ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาเพชรบรูณ ์เขต 1  

น าคณะรองผูอ้  านวยการส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษา ผูอ้  านวยการกลุ่ม ผูอ้  านวยการหน่วย และผูบ้รหิารสถานศกึษาในโรงเรยีนที่ตัง้อยูใ่นเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัเพชรบรูณ ์รว่มกลา่วค าปฏิญญาและแสดงสญัลกัษณใ์นการรว่มกนั 

ด าเนินการเก่ียวกบัการป้องกนัและตอ่ตา้นการทจุรติคอรร์ปัชั่น เพื่อใหข้า้ราชการครูและบคุลากรทางการศกึษาไดต้ระหนกัและเห็นคณุคา่ของชาติ สรา้งความรูร้กั สามคัคี ใหเ้กิดในหนว่ยงาน สรา้งวินยั รูห้นา้ที่ ความรบัผิดชอบ  
ปฏิบตัิดี ปฏิบตัิชอบ ภายใตค้ณุธรรมน าความรู ้สละเวลารว่มกิจกรรม เพื่อสรา้งและรกัษาเอกลกัษณข์ององคก์ร สะทอ้นเอกลกัษณช์าติไทย อีกทัง้ แสดงออกเชิงสญัลกัษณใ์นการขบัเคลื่อนโครงการเสรมิสรา้งคณุธรรมจรยิธรรม และ 
ธรรมาภิบาลในเขตพืน้ที่การศกึษา “ปอ้งกนัการทจุรติ” (หรอืเขตสจุรติ)ทัง้นี ้การกลา่วค าปฏิญญาแบง่ออกเป็น 2 ภาค โดยในภาคเชา้เป็นการด าเนินการรว่มกบัผูบ้รหิารสถานศกึษาในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัเพชรบรูณ ์ในภาคบา่ยเป็นการ
ด าเนินการรว่มกนักบัผูบ้รหิารสถานศกึษาในเขตอ าเภอชนแดน และอ าเภอวงัโป่ง จงัหวดัเพชรบรูณส์  าหรบัค  าปฏญิญาที่ ดร.อ านาจ บญุทรง กลา่วน า และคณะผูบ้รหิารฯ กลา่วตามมีเนือ้หาวา่ " ค  าปฏิญญาเขตพืน้ที่การศกึษาสจุรติ  
คณะผูบ้รหิารและบคุลากรทางการศกึษา ของส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศกึษาเพชรบรูณ ์เขต 1 ขอใหค้  ามั่นสญัญาตอ่พนัธกรณี ในการตอ่ตา้นการทจุรติทกุรูปแบบ ดว้ยการขบัเคลื่อนโครงการเขตพืน้ที่การศกึษาสจุรติ ดงันี  ้

1. เราจะรว่มกนัป้องกนัและตอ่ตา้นการทจุรติทกุรูปแบบ2. เราจะปลกูฝังคนิ่ยมความซ่ืสตัยส์จุรติใหเ้ป็นวิถีชีวติในส านกังานเตพืน้ที่การศกึษาและชมุชน3. เราจะสรา้งเครอืข่ายความซ่ือสตัยส์จุรติระหวา่งส  านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาและ 
ชมุชน ใหเ้ป็นรูปธรมและมีความยั่งยืน ทัง้หมดนีเ้พ่ือธ ารง ชาติไทย ใหส้ถิตเสถียรสถาพรตลอดจิรฐิัติกาล "ติดตามประมวลภาพสว่นหนึ่ง ไดท้ี่เว็บลิงค ์https://www.facebook.com/media/set/… 

  

 

 

https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.3111782815534726&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=582572162656944&set=oa.3111782815534726&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARDwurbAU4VLDHkTW4-GCAqPtB0gFeqpU_YLzBd135jeXGmdGjnicgqSwgK_i7CjoMf9lzDS1w0zgKFO
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=582572162656944&set=oa.3111782815534726&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARDwurbAU4VLDHkTW4-GCAqPtB0gFeqpU_YLzBd135jeXGmdGjnicgqSwgK_i7CjoMf9lzDS1w0zgKFO


   

 

 

 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=582536909327136&set=oa.3111782815534726&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARAZ0VCkZFIR4v4V7zNZRsxSloSeGIo8nImm1eUg_bUeTtlfFcevFhBicwIIqmib5l7ttkaj9iUcLka1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=582536909327136&set=oa.3111782815534726&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARAZ0VCkZFIR4v4V7zNZRsxSloSeGIo8nImm1eUg_bUeTtlfFcevFhBicwIIqmib5l7ttkaj9iUcLka1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=582536729327154&set=oa.3111782815534726&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARDI5yLXBRwmQ-v9-Qw8tJ42zI-8EQIVLaq-IbOPuxOZmYv0Vb3IDusBui8EdjJmVk-nJX79C_GiYdtZ
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=582536729327154&set=oa.3111782815534726&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARDI5yLXBRwmQ-v9-Qw8tJ42zI-8EQIVLaq-IbOPuxOZmYv0Vb3IDusBui8EdjJmVk-nJX79C_GiYdtZ
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=582536522660508&set=oa.3111782815534726&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARCSv4FxvHzU2VUOuAnzaVzoWqqABV2APUzMojl__07-ooYEuOeO4Szt_eEV6wc5olpsgC0hV28zrk5L


 

 

+45 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=582536272660533&set=oa.3111782815534726&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARCY8zC1Wge6KHHfE6flMieYQoAik2u8YO9zxcMzXqqybY7XoF0ElV3SvUDt5FLduspNDCcqvbJcGPSO
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=582536272660533&set=oa.3111782815534726&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARCY8zC1Wge6KHHfE6flMieYQoAik2u8YO9zxcMzXqqybY7XoF0ElV3SvUDt5FLduspNDCcqvbJcGPSO
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=582536272660533&set=oa.3111782815534726&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARCY8zC1Wge6KHHfE6flMieYQoAik2u8YO9zxcMzXqqybY7XoF0ElV3SvUDt5FLduspNDCcqvbJcGPSO
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Z^&ผู้ 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ ์เขต 1 และคณะ  ร่วมงานวันต่อต้านคอรรั์ปชันสากล (ประเทศไทย) ณ ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ ์ 



 

 

 



                                             ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ 



 

 



เม่ือวันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2563 ดร.อ านาจ บุญทรง ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 น าคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้าง ร่วมกันด าเนินการคัดเลือกบุคคล เป็นลูกจ้างช่ัวคราวจ้างเหมา
บริการ ปฏิบตัิงานธุรการในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เน้นการด าเนินการที่ยุติธรรมโปร่งใส ตรวจสอบได้ และป้องกันการแพรร่ะบาดของ covid 19ส าหรับการด าเนินการ
คัดเลือกภาค ก (สอบภาคปฏิบัติ) ได้จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2563 และเพื่อให้การคัดเลือกดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธ์ิ ยุติธรรม และเกดิประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการ จ านวน 8 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการกลาง คณะกรรมการจดัสถานท่ีคดัเลือก คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการจัดเก็บรักษาข้อสอบและผลคะแนนภาคปฏิบัต ิคณะกรรมการรับ-ส่ง
ข้อสอบและอุปกรณ์บันทึกข้อมลู คณะกรรมการรักษาความปลอดภยั คณะกรรมการประมวลผล และคณะกรรมการก ากับห้องสอบอน่ึง ในการคัดเลือกในภาค ก (ภาคปฏิบัติ) จัดขึ้นท่ีโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 
(แห่งใหม่) โดยในภาคเช้าเป็นการคัดเลือกผู้มสีิทธ์ิสอบ เลขประจ าตวัสอบ 001 ถึง 053 รวม 53 คน ส่วนในภาคบ่ายเป็นการคดัเลือกผู้มีสิทธ์ิสอบเลขประจ าตัวสอบ 054 ถึง 105 รวม 52 คน โดยใช้ห้องสอบ
ช่วงเวลาละ 2 ห้อง ในอาคาร จ านวน 2 อาคาร ได้แก่ อาคาร 1 ช้ัน 3 และอาคาร 2 ช้ัน 2 ทั้งนี้ จะมีการประกาศผลการคัดเลือก ส าหรับผูส้มัครคัดเลือกที่ผา่นเกณฑก์ารคัดเลือก ไมต่่ ากว่าร้อยละ 60 ภายใน
วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2563 นี ้เพื่อจะไปด าเนินการคดัเลือกในภาค ข (สอบสัมภาษณ์) ต่อไปส าหรับการด าเนินการในครั้งนี้ นอกจากจะเน้นเรื่องความบรสิุทธ์ิ ยุติธรรม และโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้แล้ว 
ยังมีการเข้มงวด ด้านการสาธารณสุข เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา่ (covid-19) อีกด้วย 

 


