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สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 



รายงานการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
************************ 

   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ได้ตระหนัก และ     
ให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร เพื่อให้บุคลกรทุกคนในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 มีทัศนคติค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต อันนำไปสู่การเป็น
หน่วยงานที่มีคุณธรรม มีความโปร่งใส ในการบริหารจัดการ บุคลากรปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์ โปร่งใส และ
เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยใช้งบประมาณ พ.ศ. 2564  มีการดำเนินการ/กิจกรรม ที่เป็นการส่งเสริม
วัฒนธรรมองค์กร ดังนี้ 

1. พัฒนาสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 สู่สำนักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาท่ีมีค่านิยมองค์กร  “บริการเด่น เน้นทีมงาน สรรสร้างคุณภาพ”  โดยมีการดำเนินงาน และ 
กิจกรรม ดังนี้ 

1.1  จัดโครงการ “ชวนเป็นผอ.เขต ด้วยกัน”  โดยแนวทางในการมาร่วมกันเป็น ผอ.เขต 
พ้ืนทีก่ารศึกษาด้วยกัน โดยเชิญชวนมาร่วมกันพัฒนาการศึกษา ได้ให้ผู้อำนวยการโรงเรียนที่มาร่วมกิจกรรมได้
เสนอข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องทุกคน ซึ่งมีประเด็นต่าง ๆ อาทิ   การรับส่งหนังสือราชการ การจัดที่นั่ง
ให้ผู้มาติดต่อราชการในแต่ละกลุ่มงาน  การใช้/ไม่ใช้รถราชการที่ได้รับมา  การเบิกจ่ายเงินอุดหนุน การ
ดำเนินการกับโรงเรียนขนาดเล็กบางแห่ง  เป็นต้น    

1.2  จัดตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกผู้ติดต่อราชการ เพ่ือให้บริการข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา ข้าราชการบำนาญ และบุคคลภายนอกที่มาติดต่อราชการให้มีความสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี  โดยมี
บริการ ดังนี้  1. งานรับส่งหนังสือราชการ  2.หน่วยติดต่อสอบถาม แนะนำข้อราชการ  3. แว่นตา 4.
หน้ากากอนามัย 5.คอมพิวเตอร์บริการ 6.ยาสามัญประจำบ้าน 7.น้ำดื่ม  8.กาแฟ โดยให้บริการเป็น  
2 ช่วงเวลา ช่วงที่ 1  เวลา 07.30 – 08.30 น.ช่วงที่ 2  เวลา 12.00 - 13.00 น. 
                    1.3 จัดตั้งบริการข้อ 9 นัดหมาย - รับได้เลย  เนื่องจากในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัส      
โคโรนา 2019 (COVID - 19) ทำให้การให้บริการกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการ
บำนาญ และบุคคลภายนอก มีความล่าช้าในการให้บริการ  จึงได้จัดตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกข้อ 9 นัด
หมาย – รับได้เลย เป็นการให้บริการทางแอพพลิเคไลน์ (ศูนย์อำนวยความสะดวกฯข้อ 9 นัดหมาย-รับได้เลย) 
และการให้บริการทางโทรศัพท์เพ่ือนัดหมายเวลารับบริการ  โดยมีบริการ ดังนี้ 

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

1.  หนังสือรับรองเงินเดือนข้าราชการปกติ 
2.  หนังสือรับรองเงินเดือนบำนาญ 
3. การขอมีบัตรเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
4. การขอ ก.พ. 7 
5. ขอรับ ป.พ.3 
6. สลิปเงินเดือน 



7. หนังสือรายงานตัวผู้บรรจุใหม่ ข้าราชการครูย้าย 
8. ขอหนังสือผ่านสิทธิ์การกู้สถาบันการเงิน 
9. บำเหน็จ ดำรงชีพ (ยื่นคำขอ) 
10.  ค่าการศึกษาบุตร (ยื่นคำขอ) 
11.  ค่ารักษาพยาบาล (ยื่นคำขอ) 
1.4  จัดห้องรับรอง เพ่ือให้บริการข้าราชการครูและบุคลากรทางการ 

ศึกษา ข้าราชการบำนาญ และบุคคลภายนอกที่มาติดต่อราชการระหว่างรอการให้บริการของผู้รับผิดชอบ  
โดยมีบริการ ดังนี้  น้ำดื่ม  กาแฟสดร้อน โอวัลติน เป็นต้น 

3. จัดกิจกรรม ทำบุญตักบาตร เนื่องในวันปีใหม่ไทย (วันสงกรานต์) เป็นการสร้างขวัญและ 
กำลังใจแก่บุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ซึ่งเป็นการเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรให้บุคลากรสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เป็นผู้มีความเสียสละ 
มีจิตใจผ่องใส มีความกตัญญูกตเวที มีความรัก และความสามัคคีในหมู่คณะ อันส่งผลให้มีความซื่อสัตย์ สุจริต 
ในการปฏิบัติงาน 

4. ประชุมฝ่ายบริหารสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 และ 
บุคลากรสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาร่วมกันกำหนดนโยบาย เป้าหมาย และวิเคราะห์เกณฑ์การประเมิน 
ผู้รับผิดชอบในการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 IIT จำนวน  13 ข้อ ในวันที่  11  มิถุนายน  
2564 ,14  มิถุนายน  2564   เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมมะขามหวาน สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 
  5.  ประชุมฝ่ายบริหารสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 บุคลากร
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ร่วมกันกำหนดนโยบาย เป้าหมาย และวิเคราะห์เกณฑ์การประเมิน ผู้รับผิดชอบ
ในการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 จำนวน 43 ข้อ ในวันที่  17  มิถุนายน  2564 ,21  มิถุนายน  
2564  และ 25  มิถุนายน 2564  เวลา 09.00น. ณ หอ้งประชุมมะขามหวาน สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1  
  6.  มีการจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรม โดยผู้บริหารการศึกษาและข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาทุกคน มีเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นร่วมกันที่จะพัฒนายกระดับสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาให้เป็นองค์กรคุณธรรม เพื่อเป็นฐาน บ่มเพาะคุณธรรม ความดีให้กับบุคลากรในหน่วยงานและ
ผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราขการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้าง
ชั่วคราว โดยมุ่งเน้นคุณธรรม “พอเพียง วินัย สุจริต   จิตอาสา” เป็นคุณธรรมสำคัญที่จะขับเคลื่อนและ
รณรงค์ส่งเสริมให้เกิดข้ึนในหน่วยงาน และร่วมเป็นเครือข่ายองค์กรคุณธรรมในการขับเคลื่อนสังคมไทยสู่สังคม
คุณธรรม จึงมีการกำหนดคุณธรรมเป้าหมายไว้  ทั้งนี้เราทุกคนจะถือปฏิบัติ เป็นกติกาขององค์กร เพื่อให้
คุณธรรมนำการพัฒนาเกิดสังคมคุณธรรมที่ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ทุกคนในองค์กรมีคุณธรรมมีความจงรักภักดี
ต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีความสมานฉันท์ ยึดมั่นในหลักธรรมทางศาสนา น้อมนำหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและวิถีวัฒนธรรมไทยไปใช้ในการดำรงชีวิต ทำให้ปัญหาหมดไป สิ่งดีงามเกิดข้ึน 
เป็นแบบอย่างที่ดีเพ่ือให้ผู้รับบริการทุกข์น้อยลง สุขมากขึ้น 
  7.  ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมิน
องค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ 2564  โดย สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 
1  นำทีมโดยผู้บริหารการศึกษาและข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน มีเจตนารมณ์และความ



มุ่งม่ันร่วมกันที่จะพัฒนายกระดับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาให้เป็นองค์กรคุณธรรม เพ่ือเป็นฐานบ่มเพาะ
คุณธรรม ความดีให้กับบุคลากรในหน่วยงานและผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราขการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว โดยมุ่งเน้นคุณธรรม “พอเพียง วินัย สุจริต   จิตอาสา” 
เป็นคุณธรรมสำคัญที่จะขับเคลื่อนและรณรงค์ส่งเสริมให้เกิดขึ้นในหน่วยงาน และร่วมเป็นเครือข่ายองค์กร
คุณธรรมในการขับเคลื่อนสังคมไทยสู่สังคมคุณธรรม จึงมีการกำหนดคุณธรรมเป้าหมายไว้ 

ทั้งนี้  เราทุกคนจะถือปฏิบัติ เป็นกติกาขององค์กร เพ่ือให้คุณธรรมนำการพัฒนาเกิดสังคม 
คุณธรรมที่ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ทุกคนในองค์กรมีคุณธรรมมีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ มีความสมานฉันท์ ยึดมั่นในหลักธรรมทางศาสนา น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และวิถีวัฒนธรรมไทยไปใช้ในการดำรงชีวิต ทำให้ปัญหาหมดไป สิ่งดีงามเกิดข้ึน เป็นแบบอย่างที่ดีเพ่ือให้
ผู้รับบริการทุกข์น้อยลง สุขมากข้ึน   
  โดยสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  ได้รับรางวัล องค์กร
คุณธรรมต้อนแบบ  3  ปี  ซ้อน  ปี 2561 -  2563  
  8.  กิจกรรม 5 ส.  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  ร่วมกใจกัน
ทำกิจกรรม 5 ส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบรูณ์ 
เขต 1 มีที่ทำงาน และสภาพการทำงานที่สะอาด  บุคลากรมีสุขภาพกาย – จิตดี เพ่ิมวินัยในการทำงาน  ขจัด
ความสิ้นเปลืองงบประมาณ  โดย สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1  จัดให้มีกิจกรรม 5 ส. ทุกเดือน อย่างน้อยเดือนละ 
1 ครั้ง 
  9.  มีการประกาศปฏิญญาสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต เพ่ือสร้างความตระหนัก และ
ให้คำม่ันในการร่วมมือกันป้องกันการทุจริต ปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต และการสร้างเครือข่ายต่อต้าน
การทุจริต ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เมื่อวันที่  11  มิถุนายน  2564 
  10.  มีการกำกับ ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมิน คุณธรรมและ
ความโปร่งใสของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต1 ในการประชุมผู้บริหารการศึกษา 
ผอ.กลุ่ม หน่วย และกำกับติดตาม ตามปฏิทินการ กำกับติดตามของคณะกรรมการกลั่นกรองฯ เพื่อให้มีการ
ดำเนินงานตามเกณฑ์ประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 อย่าง
ครบถ้วน สมบูรณ์ ถูกต้อง จำนวน 43 ข้อมูล 
  11.  มีการวิเคราะห์ความเสี่ยง และแนวทางในการจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงาน 
หรือ การปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวมของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เมื่อวันที่  21  
พฤษภาคม  2564 
  12. มีการจัดทำสวนปันสุข ซึ่งเป็นกิจกรรมสร้างวัฒนธรรมในองค์กร เพื่อให้บุคลากรใน
สำนักงานมีผักสวนครัวไว้รับประทาน ประกอบกับช่วงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-
19) ทำให้บุคลากรลดการแออัดในการไปซื้อผักที่ตลาดสดได้อีกทางหนึ่ง พร้อมทั้งเป็นการปลูกฝังค่านิยม ให้
บุคลากรในหน่วยงาน เป็นผู้มีน้ำใจ มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ รู้จักแบ่งปันให้ผู้อ่ืน โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ไม่โลภ
เอาของผู้อื่นมาเป็นของตนเอง อันส่งผลให้บุคลากรเป็นผู้มีความซื่อสัตย์ สุจริต ในการปฏิบัติงาน 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ 
 
 
 
 
 
 



1. พัฒนาสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 สู่สำนักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาท่ีมีค่านิยมองค์กร  “บริการเด่น เน้นทีมงาน สรรสร้างคุณภาพ”  โดยมีการดำเนินงาน และ 
กิจกรรม ดังนี้ 

1.1   จัดโครงการ “ชวนเป็นผอ.เขต ด้วยกัน”  โดยแนวทางในการมาร่วมกันเป็น ผอ.เขต 
พ้ืนทีก่ารศึกษาด้วยกัน โดยเชิญชวนมาร่วมกันพัฒนาการศึกษา ได้ให้ผู้อำนวยการโรงเรียนที่มาร่วมกิจกรรมได้
เสนอข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องทุกคน ซึ่งมีประเด็นต่าง ๆ อาทิ   การรับส่งหนังสือราชการ การจัดที่นั่ง
ให้ผู้มาติดต่อราชการในแต่ละกลุ่มงาน  การใช้/ไม่ใช้รถราชการที่ได้รับมา  การเบิกจ่ายเงินอุดหนุน การ
ดำเนินการกับโรงเรียนขนาดเล็กบางแห่ง  เป็นต้น    

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2563 นายบรรเจิด กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขต 
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ ชวนเป็น ผอ เขตด้วยกัน ที่
โรงเรียนท่าพลนางั่ว ณ โรงเรียนบ้านท่าพล โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาในกลุ่มโรงเรียนท่าพลนางั่วเข้าร่วม
กิจกรรม 
          สำหรับกิจกรรมในโครงการ "ชวนเป็น ผอ.เขต ด้วยกัน" เป็นการสร้างความร่วมมือร่วมใจกัน
ในการบริหารงานด้านการศึกษาระหว่างผู้อำนวยการเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพรบูรณ์ เขต 1 และ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา โดยมีการรับฟังผลการดำเนินงานด้านการบริหารงานในสถานศึกษา ทั้ง 4 ด้าน 
ปัญหาและอุปสรรค ตลอดทั้งข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่เชื่อมโยงถึงการบริหารจัดการในสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาอันจะเอ้ือและส่งเสริมสนันสนุนต่อการพัฒนางานของสถานศึกษา ซึ่งมีเป้าหมายครอบคลุมถึง
ผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา กรณียังไม่มีผู้บริหารสถานศึกษาทุก
คน รวม 14 กลุ่มโรงเรียน 
         ทั้งนี้ กลุ่มโรงเรียนท่าพลนางั่ว ประกอบด้วยโรงเรียนบ้านท่าพล โรงเรียนบ้านนางั่ว  โรงเรียน
บ้านโพธิ์งาม  โรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง โรงเรียนบ้านคลองสาร โรงเรียนบ้านวังซอง โรงเรียนบ้านดง  โรงเรียน
บ้านป่าม่วง  และโรงเรียนบ้านอมกง ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่งได้ที่เว็บไซต์เฟสบุ้ค เว็บลิงค์ 
https://www.facebook.com/groups/www.phetchabun1.go.th/permalink/3691024860943849/ 
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1.2   จัดตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกผู้ติดต่อราชการ เพ่ือให้บริการข้าราชการครูและ 

บุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการบำนาญ และบุคคลภายนอกที่มาติดต่อราชการให้มีความสำเร็จลุล่วงไป
ด้วยดี  โดยมีบริการ ดังนี้  1. งานรับส่งหนังสือราชการ  2.หน่วยติดต่อสอบถาม แนะนำข้อราชการ  3. 
แว่นตา 4.หน้ากากอนามัย 5.คอมพิวเตอร์บริการ 6.ยาสามัญประจำบ้าน 7.น้ำดื่ม  8.กาแฟ โดยให้บริการ
เป็น 2 ช่วงเวลา ช่วงที่ 1  เวลา 07.30 – 08.30 น.ชว่งที่ 2  เวลา 12.00 - 13.00 น. 
             นายบรรเจิด กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
เป็นประธานเปิดศูนย์อำนวยความสะดวกผู้ติดต่อราชการ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรณ์ 
เขต 1 มุ่งหวังให้ทุกฝ่ายงาน ทั้งบุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากับบุคลากรในโรงเรียนได้มีการ
ประสานสัมพันธ์ เอ้ือเฟ้ือกัน ช่วยเหลือกันและกัน เกิดความพึงพอใจต่อการประสานงานกัน ทำให้เกิดความ
สะดวก รวดเร็ว เหมาะสมกับห้วงเวลา อันจะนำมาซึ่งการร่วมใจพัฒนางานการศึกษาชาติ เพื่อเด็กนักเรียนของ
จังหวัดเพชรบูรณ์ และยังเปิดกว้างการอำนวยความสะดวกให้กับ ข้าราชการ และลูกจ้าง ตลอดทั้งประชาชน
อ่ืน ๆ ด้วย โดยศูนย์ฯ แห่งนี้ มีช่วงเวลาพิเศษ ตั้งแต่เวลา 07.30 น. - 08.30 น. และช่วงพักเท่ียง เวลา 
12.00 น.-13.00 น. พร้อมกับการบริการและสิ่งอำนวยความสะดวก 8 เรื่อง 
              เมื่อวันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2564 นายบรรเจิด กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เป็นประธานเปิดศูนย์อำนวยความสะดวกผู้ติดต่อราชการ สำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรณ์ เขต 1 มุ่งหวังให้ทุกฝ่ายงาน ทั้งบุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษากับบุคลากรในโรงเรียนได้มีการประสานสัมพันธ์ เอื้อเฟ้ือกัน ช่วยเหลือกันและกัน เกิดความพึงพอใจ
ต่อการประสานงานกัน ทำให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว เหมาะสมกับห้วงเวลา อันจะนำมาซึ่งการร่วมใจพัฒนา
งานการศึกษาชาติ เพ่ือเด็กนักเรียนของจังหวัดเพชรบูรณ์ และยังเปิดกว้างการอำนวยความสะดวกให้กับ 
ข้าราชการ และลูกจ้าง ตลอดทั้งประชาชนอื่น ๆ ด้วย 

 
 



 
 

 
 



 
 

 



 
                    1.3 จัดตั้งบริการข้อ 9 นัดหมาย - รับได้เลย  เนื่องจากในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัส      
โคโรนา 2019 (COVID - 19) ทำให้การให้บริการกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการ
บำนาญ และบุคคลภายนอก มีความล่าช้าในการให้บริการ  จึงได้จัดตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกข้อ 9 นัด
หมาย – รับได้เลย เป็นการให้บริการทางแอพพลิเคไลน์ (ศูนย์อำนวยความสะดวกฯข้อ 9 นัดหมาย-รับได้เลย) 
และการให้บริการทางโทรศัพท์เพ่ือนัดหมายเวลารับบริการ  โดยมีบริการ ดังนี้ 

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

1.  หนังสือรับรองเงินเดือนข้าราชการปกติ 
2.  หนังสือรับรองเงินเดือนบำนาญ 
3. การขอมีบัตรเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
4. การขอ ก.พ. 7 
5. ขอรับ ป.พ.3 
6. สลิปเงินเดือน 
7. หนังสือรายงานตัวผู้บรรจุใหม่ ข้าราชการครูย้าย 
8. ขอหนังสือผ่านสิทธิ์การกู้สถาบันการเงิน 
9. บำเหน็จ ดำรงชีพ (ยื่นคำขอ) 
10.  ค่าการศึกษาบุตร (ยื่นคำขอ) 
11.  ค่ารักษาพยาบาล (ยื่นคำขอ) 

 

 



 
 

 
 
 



2.  จัดห้องรับรอง เพื่อให้บริการข้าราชการครูและบุคลากรทางการ 
ศึกษา ข้าราชการบำนาญ และบุคคลภายนอกที่มาติดต่อราชการระหว่างรอการให้บริการของผู้รับผิดชอบ  
โดยมีบริการ ดังนี้  น้ำดื่ม  กาแฟสดร้อน โอวัลติน เป็นต้น 

เมื่อวันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2564 เวลา 14.30 น. นายบรรเจิด กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการ 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เป็นประธานเปิดห้องรับรอง ณ อาคารกระจก 
ภายในอาคารเอนกประสงค์ หรืออาคารโดม สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 โดยมีคณะรองผู้อำนวยการสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา ประธานกลุ่มโรงเรียน และผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ตลอดทั้งเจ้าหน้าที่ทั้งข้าราชการและ
ลูกจ้างให้เกียรติมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก 
            ในการจัดทำห้องรับรองขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เป็นสถานที่พักคอย รอการประสานงานใน
ระหว่างการติดต่อราชการ ทั้งในส่วนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้าง ในสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา  ในโรงเรียน  ตลอดทั้งประชาชนและบุคคลต่าง ๆ ที่มาติดต่อราชการในสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ฯ       อนึ่ง ห้องรับรองนี้ ได้จัดให้มีการบริการกาแฟ และบริการเครื่องดื่มด้วยตนเองในจุดที่
กำหนด  ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่งได้ที่เว็บไซต์เฟสบุ๊ค เว็บลิงค์  
https://www.facebook.com/groups/www.phetchabun1.go.th/permalink/4166131643433166/ 
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3. จัดกิจกรรม ทำบุญตักบาตร เนื่องในวันปีใหม่ไทย (วันสงกรานต์) เป็นการสร้างขวัญ 
และกำลังใจแก่บุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ซึ่งเป็นการเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรให้บุคลากรสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เป็นผู้มีความเสียสละ 
มีจิตใจผ่องใส มีความกตัญญูกตเวที มีความรัก และความสามัคคีในหมู่คณะ อันส่งผลให้มีความซื่อสัตย์ สุจริต 
ในการปฏิบัติงาน 

นายบรรเจิด กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  
เขต 1 นำคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมด้วยลูกจ้าง ร่วมกันทำบุญถวายภัตตาหารเพล 
แด่พระภิกษุจากวัดช้างเผือก ตำบลในเมือง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จำนวน 9 รูป ณ อาคารเอนกประสงค์ 
(อาคารโดม) เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทย วันสงกรานต์ ประจำปี 2564  
             ทั้งนี้ ในช่วงเที่ยงและบ่าย ได้ร่วมกันสรงน้ำพระพุทธรูปที่ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่ทำการของสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  โดยในช่วงบ่ายมีคณะจากโรงเรียนในสังกัด มาร่วมทำกิจกรรม
ด้วย  ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่งได้ที่เว็บไซต์เฟสบุ้ค เว็บลิงค์     
https://www.facebook.com/groups/www.phetchabun1.go.th/permalink/3983263088386690/ 

 
 

https://www.facebook.com/groups/www.phetchabun1.go.th/permalink/3983263088386690/


 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 



4. ประชุมฝ่ายบริหารสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 และ 
บุคลากรสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาร่วมกันกำหนดนโยบาย เป้าหมาย และวิเคราะห์เกณฑ์การประเมิน 
ผู้รับผิดชอบในการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 IIT จำนวน  13 ข้อ ในวันที่  11  มิถุนายน  
2564 ,14  มิถุนายน  2564   เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมมะขามหวาน สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 
                  เมื่อวันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2564 นายบรรเจิด กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เป็นประธานการประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุมมะขามหวาน สพป.
เพชรบูรณ์ เขต 1 โดยมีรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วย 
และเจ้าหน้าที่ในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเข้าร่วมการประชุมติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่งได้ที่เว็บไซต์ 
facebook เว็บลิงค ์
https://www.facebook.com/groups/www.phetchabun1.go.th/permalink/4167033170009680/ 

 
 

https://www.facebook.com/groups/www.phetchabun1.go.th/posts/4167033170009680/?__cft__%5b0%5d=AZXVZfNg5CByTv1QddwdnTVSPZoUfeeFZt2ccPpSSMIySuhZRCoyc7iZHsdWghM8PY-1taoz7ejvs197IO4A5XAZpkem3TezKBxKHxce_qGP3xJo_YMwNk-7U3ip_OEuYnbpC3MbVkuCa1QDLp3ulE9S&__tn__=-UK-R


 
 

 



 

 
 
วันที่  14  มิถุนายน  2564 

เมื่อวันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564   นายบรรเจิด  กลิ่นจนัทร์ ผู้อำนวยการสำนักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  เป็นประธานการประชุมสร้างความเข้าใจกับข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษารวมถึงลูกจ้าง จำนวน 3 เรื่อง หวังยกระดับคุณภาพการดำเนินการให้สูงขึ้น  การ
ประชุมนี้จัดขึ้นที่ห้องประชุมมะขามหวาน  
             การประชุมดังกล่าว ได้ดำเนินการต่อเนื่องจากการประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2564 แต่
เนื่องจากมีรายละเอียดในการดำเนินการเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้ต้องมีการประชุมสร้างความเข้าใจเพ่ิมเติม 
เพ่ือให้เกิดความครอบคลุมเนื้อหา แนะนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างแท้จริง  
             สำหรับเรื่องที่มีการดำเนินการ สร้างความเข้าใจ ทั้ง 3 เรื่องได้แก่  เรื่องที่ 1 การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (การ
ชี้แจงการตอบแบบวัดการรับรู้ : ITA)   เรื่องท่ี 2 ลักษณะสำคัญขององค์กร  (PMQA)   และเรื่องที่ 3 การ
ประเมินองค์กรคุณธรรมต้นแบบปี 2564 
                 ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่งได้ที่เว็บไซต์ facebook เว็บลิงค์  
https://www.facebook.com/groups/www.phetchabun1.go.th/permalink/4174175622628768/   

 

https://www.facebook.com/groups/www.phetchabun1.go.th/permalink/4174175622628768/


 
 

 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



  5.  ประชุมฝ่ายบริหารสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 บุคลากร
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ร่วมกันกำหนดนโยบาย เป้าหมาย และวิเคราะห์เกณฑ์การประเมิน ผู้รับผิดชอบ
ในการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 จำนวน 43 ข้อ ในวันที่  17  มิถุนายน  2564 , 21  มิถุนายน  
2564  และ 25  มิถุนายน 2564  เวลา 09.00น. ณ หอ้งประชุมมะขามหวาน สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1  

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564 นายบรรเจิด กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขต 
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองข้อมูลผลการ
ดำเนินงานตัวชี้วัดการจัดเก็บข้อมูลในการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ หรือ OIT ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมมะขามหวาน สพป.
เพชรบูรณ์ เขต 1 โดยมีคณะกรรมการที่เก่ียวข้องเข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียง ทั้ง 43 ตัวชี้วัด 
                 การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อติดตามความก้าวหน้าในการรายงานตามตัวชี้วัดที่เก่ียวข้อง ในการ
ขับเคลื่อนการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับการดำเนินงานตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ตามคำสั่งของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฯ 
โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้รับผิดชอบในการกำกับดูแลและจัดเก็บข้อมูลในการเปิดเผยข้อมูล
สาธารณะ   ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่งได้ที่เว็บไซต์ facebook เว็บลิงค์ 
https://www.facebook.com/groups/www.phetchabun1.go.th/permalink/4181668598546137/ 

 
 

https://www.facebook.com/groups/www.phetchabun1.go.th/permalink/4181668598546137/


 

 



 

 

 



วันที่  21  มิถุนายน  2564 
เมื่อวันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564 นายบรรเจิด กลิ่นจันทร์  ผู้อำนวยการสำนักงาน 

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรับผิดชอบตัวชี้วัด
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ หรือ OIT เพ่ือกลั่นกรอง 
ตรวจสอบข้อมูลฯ  ทั้งนี้ เพื่อกลั่นกรอง ตรวจสอบข้อมูลฯ  อันะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษา บน
พ้ืนฐานของการมีส่วนร่วม เกิดมาตรฐานการทำงานที่ดี เป็นแบบอย่างที่ดี สามารถตรวจสอบได้อย่างมีคุณภาพ              
ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่งได้ที่เว็บไซต์เฟสบุ๊ค เว็บลิงค์ 
https://www.facebook.com/groups/www.phetchabun1.go.th/permalink/4194432070603123/ 

                         
   

 

https://www.facebook.com/groups/www.phetchabun1.go.th/permalink/4194432070603123/


 

 
 

 
 

 

 

 



  6.  มีการจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรม โดยผู้บริหารการศึกษาและข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาทุกคน มีเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นร่วมกันที่จะพัฒนายกระดับสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาให้เป็นองค์กรคุณธรรม เพื่อเป็นฐาน บ่มเพาะคุณธรรม ความดีให้กับบุคลากรในหน่วยงานและ
ผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราขการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้าง
ชั่วคราว โดยมุ่งเน้นคุณธรรม “พอเพียง วินัย สุจริต   จิตอาสา” เป็นคุณธรรมสำคัญที่จะขับเคลื่อนและ
รณรงค์ส่งเสริมให้เกิดข้ึนในหน่วยงาน และร่วมเป็นเครือข่ายองค์กรคุณธรรมในการขับเคลื่อนสังคมไทยสู่สังคม
คุณธรรม จึงมีการกำหนดคุณธรรมเป้าหมายไว้  ทั้งนี้เราทุกคนจะถือปฏิบัติ เป็นกติกาขององค์กร เพื่อให้
คุณธรรมนำการพัฒนาเกิดสังคมคุณธรรมที่ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ทุกคนในองค์กรมีคุณธรรมมีความจงรักภักดี
ต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีความสมานฉันท์ ยึดมั่นในหลักธรรมทางศาสนา น้อมนำหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและวิถีวัฒนธรรมไทยไปใช้ในการดำรงชีวิต ทำให้ปัญหาหมดไป สิ่งดีงามเกิดข้ึน 
เป็นแบบอย่างที่ดีเพ่ือให้ผู้รับบริการทุกข์น้อยลง สุขมากขึ้น 

 
 
 
 
 

ประกาศเจตนารมณ์การเป็นองค์กรส่งเสริมคุณธรรม 
เพื่อแสดงว่า 

                    ผู้บริหารการศึกษาและข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน มีเจตนารมณ์และ
ความมุ่งม่ันร่วมกันที่จะพัฒนายกระดับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาให้เป็นองค์กรคุณธรรม เพื่อเป็นฐาน     
บ่มเพาะคุณธรรม ความดีให้กับบุคลากรในหน่วยงานและผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราขการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว โดยมุ่งเน้นคุณธรรม “พอเพียง วินัย สุจริต   
จิตอาสา” เป็นคุณธรรมสำคัญที่จะขับเคลื่อนและรณรงค์ส่งเสริมให้เกิดขึ้นในหน่วยงาน และร่วมเป็นเครือข่าย
องค์กรคุณธรรมในการขับเคลื่อนสังคมไทยสู่สังคมคุณธรรม จึงมีการกำหนดคุณธรรมเป้าหมายไว้ ดังนี้ 
 

ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากทำ 
พอเพียง 

1. การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 
2. การให้บริการต่อผู้ขอรับบริการ 
3. ลดปริมาณขยะในองค์กร 

 
1.การใช้ทรัพยากร/วัสดุสำนักงานอย่างประหยัด
และคุ้มค่า 
2.การให้บริการต่อผู้รับบริการอย่างเสมอภาคและ
เท่าเทียม 
3.รณรงค์แต่งผ้าไทยใช้ถุงผ้า 
4.ประหยัดพลังงานในองค์กร 

วินัย   
1.  การปฏิบัติงานไม่ตรงเวลา 
2. การปฏิบัติงานที่ล่าช้ากว่ากำหนด 
3. การแต่งกายไม่สุภาพเรียบร้อย 

 
1.การประพฤติตนเป็นแบบอย่างด้วยการปฏิบัติงาน
ตรงต่อเวลา และรักษาวินัย 



ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากทำ 
 2.การประพฤติตนเป็นแบบอย่างด้วยการแต่งกาย

สุภาพเรียบร้อย 
3.การส่งงานตามระยะเวลาที่กำหนดได้ทันท่วงที 

สุจริต 
1.  การรักษาความลับทางราชการ 

 

 
1.การประพฤติตนเป็นแบบอย่างด้วยการปฏิบัติงาน
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
2.การรักษาผลประโยชน์ขององค์กร ไม่นำความลับ
ขององค์กรไปเผยแพร่ 

จิตอาสา 
1.  การปฏิบัติงานด้านการทำงานเป็นทีม 
2. การเก้ือกูลกันในองค์กร 

 
1.มีจิตอาสาบริการ 
2.มีจิตอาสาและพัฒนาองค์กรเกื้อกูล 

การนำหลักศาสนาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

1.  ด้านการลดรายจ่าย 
2. การเตรียมความพร้อมรับผลกระทบและ

การเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ทั้งการดำเนิน
ชีวิตและการทำงาน 

 

 
 
1.การปลูกพืชผักสวนครัว 
2.การออม 
3.การปฏิบัติราชการด้วยความรู้คู่คุณธรรม 

 
  ทั้งนี้  เราทุกคนจะถือปฏิบัติ เป็นกติกาขององค์กร เพ่ือให้คุณธรรมนำการพัฒนาเกิดสังคม
คุณธรรมที่ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ทุกคนในองค์กรมีคุณธรรมมีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ มีความสมานฉันท์ ยึดมั่นในหลักธรรมทางศาสนา น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และวิถีวัฒนธรรมไทยไปใช้ในการดำรงชีวิต ทำให้ปัญหาหมดไป สิ่งดีงามเกิดข้ึน เป็นแบบอย่างที่ดีเพ่ือให้
ผู้รับบริการทุกข์น้อยลง สุขมากข้ึน 
 
   ประกาศ  ณ  วันที่   16   เดอืน  มิถุนายน  พ.ศ.  2564 
 

 
(นายบรรเจิด กลิ่นจันทร์) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑ 
 

 

 

 

 



  

 

  

 

 
 



  7.  ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมิน
องค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ 2564  โดย สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 
1  นำทีมโดยผู้บริหารการศึกษาและข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน มีเจตนารมณ์และความ
มุ่งม่ันร่วมกันที่จะพัฒนายกระดับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาให้เป็นองค์กรคุณธรรม เพ่ือเป็นฐานบ่มเพาะ
คุณธรรม ความดีให้กับบุคลากรในหน่วยงานและผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราขการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว โดยมุ่งเน้นคุณธรรม “พอเพียง วินัย สุจริต   จิตอาสา” 
เป็นคุณธรรมสำคัญที่จะขับเคลื่อนและรณรงค์ส่งเสริมให้เกิดขึ้นในหน่วยงาน และร่วมเป็นเครือข่ายองค์กร
คุณธรรมในการขับเคลื่อนสังคมไทยสู่สังคมคุณธรรม จึงมีการกำหนดคุณธรรมเป้าหมายไว้ 

ทั้งนี้  เราทุกคนจะถือปฏิบัติ เป็นกติกาขององค์กร เพ่ือให้คุณธรรมนำการพัฒนาเกิดสังคม 
คุณธรรมที่ “ม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ทุกคนในองค์กรมีคุณธรรมมีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ มีความสมานฉันท์ ยึดมั่นในหลักธรรมทางศาสนา น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และวิถีวัฒนธรรมไทยไปใช้ในการดำรงชีวิต ทำให้ปัญหาหมดไป สิ่งดีงามเกิดข้ึน เป็นแบบอย่างที่ดีเพ่ือให้
ผู้รับบริการทุกข์น้อยลง สุขมากข้ึน   
  โดยสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  ได้รับรางวัล องค์กร
คุณธรรมต้อนแบบ  3  ปี  ซ้อน  ปี 2561 -  2563  

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2564  นายบรรเจิด กลิน่จันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการองค์กร
คุณธรรม ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมมะขามหวาน  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 โดยมีกรรมการที่เกี่ยวข้องเข้า
ร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียง 
                  การประชุมดังกล่าว สืบเนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติได้
มอบหมายให้คณะอนุกรรมการด้านการประเมินชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม กำหนดหลักเกณฑ์
การคัดเลือกชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม  รวมถึงกำกับ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานของ
ชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม  และรายงานผลต่อคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ และ
คณะอนุกรรมการด้านการประเมินชุมชน องค์กร อำเภอ  ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 15 
มีนาคม 2554 ได้มีมติเห็นชอบเกณฑ์การประเมินและแนวทางการคัดเลือกฯ เพื่อใช้ในการประเมินใน
ปีงบประมาณพ. ศ. 2564 ถึง 2565  และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ได้ขอความอนุเคราะห์
หน่วยงานประเมินองค์กรตามเกณฑ์การประเมิน 9 ขั้นตอน 3 ระดับ ได้แก่ ระดับส่งเสริมคุณธรรม ระดับ
คุณธรรม และระดับคุณธรรมต้นแบบ โดยให้ส่งข้อมูลผลการประเมินให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภายในวันที่ 
30 มิถุนายน 2564 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
ทั้งนี้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ได้รับผลการประเมินสำนักงานในปี 2561 
,2562 และ 2563 ในระดับองค์กรคุณธรรมต้นแบบ เป็นเวลา 3 ปีต่อเนื่องกัน   
                สำหรับการประชุมในวันนี้เพื่อพิจารณาดำเนินการตามแบบประเมินองค์กรคุณธรรมของ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เพ่ือดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่งได้ที่เว็บไซต์ facebook เว็บลิงค์ 
https://www.facebook.com/groups/www.phetchabun1.go.th/permalink/4199919613387702/ 

https://www.facebook.com/groups/www.phetchabun1.go.th/permalink/4199919613387702/


     

 
 

 



 

 
 

 



 
 
รางวัลองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ปีพ.ศ.  2561 

 
 



 
 

 



 
 
 
รางวัลองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ปีพ.ศ. 2562 

 



 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 



รางวัลองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ปี พ.ศ. 2563 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  8.  กิจกรรม 5 ส.  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  ร่วมกใจกัน
ทำกิจกรรม 5 ส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   สำนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ 
เขต 1 มีที่ทำงาน และสภาพการทำงานที่สะอาด  บุคลากรมีสุขภาพกาย – จิตดี เพ่ิมวินัยในการทำงาน  ขจัด
ความสิ้นเปลืองงบประมาณ  โดย สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1  จัดให้มีกิจกรรม 5 ส. ทุกเดือน อย่างน้อยเดือนละ 
1 ครั้ง 

เมื่อวันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2564  นายบรรเจิด กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรณ์ เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการทำกิจกรรม 5 ส.ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 ณ อาคารเอนกประสงค์ และถนน ตลอดจนพ้ืนที่สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 1(โซนด้านหน้า) โดยได้รับความอนุเคราะห์รถบรรทุกน้ำและคณะเจ้าหน้าที่จากองค์การ
บริหารส่วนตำบลสะเดียง  ทั้งนี้ มีคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  และลูกจ้า่ง เข้าร่วมกิจกรรม 
76 คน 
       วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม 5 ส. ในภาพรวมว่า ภายใต้กิจกรรม 5 ส.ได้แก่ สะสาง สะดวก สะอาด 
สุขลักษณะ และสร้างนิสัย ซึ่งเป็นกิจกรรมช่วยพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ เป็นการจัดระเบียบและ
สภาพแวดล้อมที่ดีให้กับองค์กร มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อให้เกิดสภาพการทำงานที่ดี มี
ความเป็นระเบียบ  มีความสะอาดควบคู่กันไปกับการเพ่ิมประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
โดยประโยชน์ที่เห็นชัดเจนของการดำเนินกิจกรรม 5 ส.ได้แก่ สถานที่ทำงานและสภาพแวดล้อมการทำงาน
สะอาด ปราศจากสิ่งสกปรก บุคลากรมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดี มีระเบียบวินัยในการทำงานมากข้ึน ลด
การเก็บเอกสารที่ซ้ำซ้อนลง เป็นการขจัดความสิ้นเปลืองของทรัพยากร วัสดุ และงบประมาณของหน่วยงาน 
         สำหรับการทำกิจกรรมในวันนี้ ได้เน้นพื้นที่การทำงานเป็นโซนหน้าของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฯ  
(ภายในรั้ว) โดยได้รับความอนุเคราะห์จากองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดียง นำรถน้ำพร้อมคนงานมาช่วยล้าง
ถนนคอนกรีต และพ้ืนในอาคารเอนกประสงค์ด้วย    สำหรับผู้ที่ร่วมกิจกรรมในวันนี้ ต่างมีความมุ่งมั่นที่จะ
ช่วยกันดำเนินกิจกรรมให้ลุล่วงไปได้ด้วยดี  ได้ช่วยกันเก็บกวาดใบไม้ ในบริเวณอาคารเอนกประสงค์(โดม) และ
รอบข้าง  และพ้ืนถนน  ตลอดทั้งริมรั้ว ซึ่งติดกับมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเพชรบูรณ์  และมี
การตัดก่ิงไม้ ในบริเวณท่ีติดกับอาคารเอนกประสงค์ ตลอดทั้งศูนย์อำนวยความสะดวกผู้ติดต่อราชการ สพป.
เพชรบูรณ์ เขต 1 อีกด้วย  
         ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่งได้ที่เว็บไซต์ facebook เว็บลิงค์ 
https://m.facebook.com/groups/www.phetchabun1.go.th/permalink/3783068771739457/ 

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


 
 

 



 

 
 

 
 



  9.  มีการประกาศปฏิญญาสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต เพ่ือสร้างความตระหนัก และ
ให้คำม่ันในการร่วมมือกันป้องกันการทุจริต ปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต และการสร้างเครือข่ายต่อต้าน
การทุจริต ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เมื่อวันที่  11  มิถุนายน  2564 

เมื่อวันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2564  ที่ผ่านมา นายบรรเจิด กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการ 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เป็นประธานพิธีลงนามข้อตกลงที่จะดำเนินการ
ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ปีงบประมาณ 2564 ณ 
ห้องประชุมมะขามหวาน สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 โดยมีรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วย และเจ้าหน้าที่ในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเข้าร่วมลงนามในข้อตกลง 
               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/4209185885794408/ 

 
 

 
 

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


 
 

 

 

 
 

 



  10.  มีการกำกับ ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมิน คุณธรรมและ
ความโปร่งใสของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต1 ในการประชุมผู้บริหารการศึกษา 
ผอ.กลุ่ม หน่วย และกำกับติดตาม ตามปฏิทินการ กำกับติดตามของคณะกรรมการกลั่นกรองฯ เพื่อให้มีการ
ดำเนินงานตามเกณฑ์ประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 อย่าง
ครบถ้วน สมบูรณ์ ถูกต้อง จำนวน 43 ข้อมูล 
    เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 กรกฎาคม 2564 นายชาญณรงค์ ฐานะวิจิตร รองผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเกี่ยวกับการ
จัดทำข้อมูลรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมประกายทอง สพป.เพชนบูรณ์ เขต 1 
                       ติดตามคลิปข่าวเว๊บไซต์ติ๊กต๊อก เว็บลิงค์       
https://www.tiktok.com/@pbn1.../video/6980109988652010754... 

ติดตามคลิปข่าวเวบ๊ไซตย์ทููป เวบ็ลิงค ์https://youtu.be/WWdLxGoRwhY 

ติดตามคลิปวิดีโอ เหสบุ๊ค ไดท่ี้เวบ็ลิงค ์

https://www.facebook.com/groups/www.phetchabun1.go.th/permalink/4219857821393881/ 
                       ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่งได้ที่เว็บไซต์เฟสบุ๊ค เว็บลิงค์  
https://www.facebook.com/groups/www.phetchabun1.go.th/permalink/42197740014022
63/ 

 
 

https://www.facebook.com/groups/www.phetchabun1.go.th/permalink/4219774001402263/
https://www.facebook.com/groups/www.phetchabun1.go.th/permalink/4219774001402263/


 
 

 



  11.  มีการวิเคราะห์ความเสี่ยง และแนวทางในการจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงาน 
หรือ การปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวมของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เมื่อวันที่  21  
พฤษภาคม  2564 

เมื่อวันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564  นายชาญณรงค์ ฐานะวิจิตร รองผู้อำนวยการ 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เป็นประธานการประชุมวิเคราะห์งานที่มี
ผลประโยชน์ทับช้อนของแต่ละกลุ่มงาน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศักษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ครั้งที่ 
1/2564 ณ  ห้องประชุมมะขามหวาน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  
             การประชุมดังกล่าว สืบเนื่องจากผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ITA Online 2020) ในภาพรวม
ระดับประเทศ จากประเมินสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ทั้งสิ้น 225 เขต สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต 1 ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 96.35 ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานอยู่ใน ระดับ AA  และในปีนี้ จะมีการพัฒนาคะแนนเฉลี่ยให้สูงมากยิ่งข้ึน  จึงจำต้องวิเคราะห์ใน
ประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาสู่การพัฒนาในระดับที่สูงขึ้นต่อไป 
        คลิปสั้น #tiktok  เวบ็ลิงค ์https://vm.tiktok.com/ZSJa4ktrP/ 

           ติดตามประมวลภาพส่วนหน่ึงไดท่ี้เวบ็ไวตเ์ฟสบุค้ เวบ็ลิงค ์

https://www.facebook.com/groups/www.phetchabun1.go.th/permalink/4116329435080054/ 

 
 

https://www.facebook.com/groups/www.phetchabun1.go.th/permalink/4116329435080054/


 
 

 
 

 



  12. มีการจัดทำสวนปันสุข ซึ่งเป็นกิจกรรมสร้างวัฒนธรรมในองค์กร เพื่อให้บุคลากรใน
สำนักงานมีผักสวนครัวไว้รับประทาน ประกอบกับช่วงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

ทำให้บุคลากรลดการแออัดในการไปซื้อผักที่ตลาดสดได้อีกทางหนึ่ง พร้อมทั้งเป็นการปลูกฝังค่านิยม ให้
บุคลากรในหน่วยงาน เป็นผู้มีน้ำใจ มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ รู้จักแบ่งปันให้ผู้อ่ืน โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ไม่โลภ
เอาของผู้อื่นมาเป็นของตนเอง อันส่งผลให้บุคลากรเป็นผู้มีความซื่อสัตย์ สุจริต ในการปฏิบัติงาน 

 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 มีศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง (สวนปันสุข) 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ได้จัดสรรพื้นที่ส่วนหนึ่งของสำนักงานจัดทำศูนย์
เศรษฐกิจพอเพียง (สวนปันสุข) ให้กับบุคลากรในสังกัด  โดยให้ทำกิจกรรมร่วมกัน  นำผักสวนครัว รั้วกินได้มา
ปลูกและดูแลร่วมกัน และสามารถนำไปประกอบอาหารรับประทานได้  สร้างความพอใจให้กับบุคลากรใน
สำนักงานเป็นอย่างมาก  
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