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รายงานการประชุมการจัดท าแผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล 

ในสถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563          
วันที่   27 พฤศจิกายน  2562  เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป  

 ณ  ห้องประชุมเชิงปฏิบัติการ  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
…….…………………………………………….. 

ผู้มาประชุม 
1. นายสมบูรณ์  เกียรติบัณฑิต รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 
2. นายสุนัด  บุญสวน รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 
3. นายชาญณรงค์  ฐานะวิจิตร รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 
4. นายวลี  มีภู ่ ผอ.กลุ่มอ านวยการ 
5. นางนวลลออ  เงินเมย ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน 
6. นางอุทัยวรรณ  สุวรรณผิว ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ 
7. นางสาวชมัยพร  อ่อนวัน นักทรัพยากรบุคคล ช านาญการ  
  (แทน) ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล 
8. นางสาวชนิดาภา  สาตรีเฮ้า นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ   
                                                           (แทน)ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
9. นางรัศมี  สุวาชาติ ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน 
10. นางอรุณศรี  ศรีเมือง นักวิชาการศึกษา  ช านาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ 
                                                            ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
11.  นางทัศนา  จันทร์ลา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ช านาญการ 
  ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีฯ 
12. นายพิเชฐ  เสน่ห์ นิติกร ช านาญการ  ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี 
13. นางสุมาลี  ขจรไพร ศึกษานิเทศก์ ช านาญการพิเศษ 
14. นางวัชรินทร์  ชัยนอก นักจัดการงานทั่วไป  ช านาญการ 
15. นางวันทนา  บุญนิล เจ้าพนักงานธุรการ ช านาญงาน 
16. นางสาวกนกพรรณ  ตันติบูล เจ้าหน้าที่ธุรการ 
ผู้ไม่มาประชุม 

1.  นายอ านาจ  บุญทรง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1       ไปราชการ 
2.  นายไท  พานนนท์ รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1  ไปราชการ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
          ไม่มี 

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 
 นายสมบูรณ์  เกียรติบัณฑิต รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  
เขต 1   เป็นประธานการประชุมจัดท าแผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและ         
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   ได้กล่าวเปิดการประชุมตามวาระ ดังนี้ 
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ระเบียบวาระที่ 1   เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

   1.1  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ไปราชการ 
  1.2  สพฐ.แจ้งให้ สพท ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้าง 
คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

  
ระเบียบวาระที่ 2   เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 

     ไม่มี 

ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องที่เสนอเพ่ือทราบ 

 ผลการประเมิน ITA online  2562 
คะแนน ITA  2562  อยู่ในระดับ A   ได้ 91.12 คะแนน  อยู่ในล าดับที่ 34 

  คะแนน ITA 2561   อยู่ในระดับสูงมาก ได้ 81.65 คะแนน อยู่ในล าดับที่ 151 
  ผลการประเมิน ITA ปี 2562 เมื่อเทียบกับปี 2561 จะเห็นได้ว่า เพิ่มข้ึน 9.47 คะแนน  
โดยมีรายละเอียดดังนี้  

1. IIT   = 27.35 
2. EIT  = 29.26 
3. OIT = 34.51  
 

 

หน่วยงาน คะแนน ITA 
ภาพรวม 

ดัชนีที่ 1 ดัชนีที่ 2 ดัชนีที่ 
3 

ดัชนีที่ 4 ดัชนีที่ 5 ดัชนีที่ 
6 

ดัชนีที่ 
7 

ดัชนีที่ 
8 

ดัชนีที่ 9 ดัชนีที่ 10 

เพชรบูรณ์ 
เขต 1  

91.12 96.08 87.25 93.62 88.20 90.69 97.86 97.85 97.85 96.90 79.91 

 
IIT มี 5 ตัวชีว้ัด IIT   = 27.35 
- การปฏิบัติหน้าที่ 
- การใช้งบประมาณ 
- การใช้อ านาจ 
- การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 
- การแก้ไขปัญหาการทุจริต 
-  
EIT  มี 3 ตัวชีว้ัด  EIT = 29.26 
- คุณภาพการด าเนินงาน 
- ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
- การปรับปรุงระบบการท างาน 
-  
OIT  มี 2 ตัวชีว้ัด  OIT = 34.51 
- การเปิดเผยข้อมูล 
- การป้องกันการทุจริต 
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ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 จ าแนกตามตัวชี้วัดการประเมิน พบว่า ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนสูงสุด
อันดับ 1 คือตัวชี้วัด คุณภาพของการด าเนินงาน ได้คะแนนเท่ากับ 97.86  รองลงมาคือ  ประสิทธิภาพการ
สื่อสาร และ การปรับปรุงระบบการท างาน ได้คะแนนเท่ากับ 97.85  

 ตัวชี้วัดคุณภาพการด าเนนิงาน  ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 97.86 
 ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสาร  ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 97.85 
 ตัวชี้วัดการปรบัปรุงระบบการท างาน  ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 97.85 
 ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล   ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 96.90 
 ตัวชี้วัดการปฏบิัติหนา้ที ่   ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 96.08 
 ตัวชี้วัดการการใช้อ านาจ   ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 93.62 
 ตัวชี้วัดการการแก้ไขปัญหาการทุจริต  ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 90.69 
 ตัวชี้วัดการใช้ทรัพยส์ินของทางราชการ ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 88.20 
 ตัวชี้วัดการใช้งบประมาณ   ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 87.25 
 ตัวชี้วัดการป้องกนัการทุจริต   ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 79.91 

สรุปภาพรวมผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงาน               
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  
 

คะแนน ITA  เท่ากับ 91.12 (ถว่งน้ าหนัก) ระดับ A 
ตัวชี้วัด คะแนน ระดับผลการประเมิน 

คุณภาพการด าเนินงาน  97.86 AA 
ประสิทธิภาพการสื่อสาร  97.85 AA 
การปรับปรุงระบบการท างาน 97.85 AA 
การเปิดเผยข้อมูล 96.90 AA 
การปฏิบัติหน้าที ่ 96.08 AA 
การใช้อ านาจ 93.62 AA 
การแก้ไขปัญหาการทุจริต 90.69 A 
การใช้ทรัพย์สินของราชการ 88.20 A 
การใช้งบประมาณ 87.25 A 
การป้องกันการทุจริต 79.91 B 
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ระเบียบวาระที่  4  เรื่องที่เสนอเพ่ือพิจารณา 
  4.1 สพฐ. ได้ก าหนดแนวทางการด าเนินงานและตัวชี้วัดของการเสริมสร้างธรรมาภิบาล    
ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต) (กลุ่มอ านวยการ) 
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กิจกรรม ตัวชี้วดั 

เป้าหมาย 
งบประมา

ณ 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอ
บ 

ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
หน่วย
นับ 

จ านวน ม.ค

. 
63 

ก.พ. 
63 

มี.ค. 
63 

เม.ย. 
63 

พ.ค. 
63 

มิ.ย. 
63 

ก.ค
. 

63 

ส.ค
. 

63 

ก.ย. 
63 

13. กิจกรรม
เสริมสร้าง 
ธรรมาภิบาลใน
ส านักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษา 

ร้อยละของบุคลากร
ในส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา 
เกิดความตระหนักรู้
ในการป้องกันการ
ทุจริต มีค่านิยมร่วม
ต้านทุจริต  
มีจิตส านึกสาธารณะ 
และสามารถ
แยกแยะระหวา่ง
ผลประโยชน์ส่วนตน
และผลประโยชน์
ส่วนรวม 

ร้อยละ 85 200,000 
 

        กลุ่ม  อน. 

16. กิจกรรมการ

ประเมิน ITA 
ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา 

ค่าคะแนนเฉลี่ย 

การประเมิน ITA 
ของส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา 

(ITA) ปี 2563  

คะแน
น  

85 25,000          กลุ่ม อน.

และ ICT 

 
 
 4.2 ก าหนดกิจกรรมตามโครงการโรงเรียนสุจริต และการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริต 
(ผู้รับผิดชอบโรงเรียนสุจริต กลุ่มนิเทศ ติดตามและการจัดการศึกษา 

 กลุ่มเป้าหมายโครงการ  
 1. นักเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 จ านวน  19,542 คน 
 2. ครู ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1               จ านวน 1,315  คน 

3. สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 นวน  141   
โรงเรียน ประกอบด้วย 

 1) โรงเรียนสุจริตต้นแบบ         จ านวน        1 โรง 

 2) เครือข่ายโรงเรียนสุจริต ร้อยละ 10    จ านวน       15 โรง 

 3) เครือข่ายโรงเรียนสุจริต ร้อยละ 20    จ านวน       31 โรง 

 4) เครือข่ายโรงเรียนสุจริต ร้อยละ 30    จ านวน       40 โรง 

 5) เครือข่ายโรงเรียนสุจริต ร้อยละ 40     จ านวน       54 โรง 
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6. กิจกรรม - ตัวช้ีวัด – เป้าหมาย – งบประมาณ 

กิจกรรม ตัวชี้วดั 
เป้าหมาย 

งบประมาณ 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
หน่วย
นับ 

จ านวน ม.ค. 
63 

ก.พ. 
63 

มี.ค. 
63 

เม.ย. 
63 

พ.ค. 
63 

มิ.ย. 
63 

ก.ค. 
63 

ส.ค. 
63 

ก.ย. 
63 

1. กิจกรรมพัฒนา

นวัตกรรมการสร้าง
เครือข่ายและการมี
ส่วนร่วมในการ
ต่อต้าน 
การทุจริต ป.ป.ช.
สพฐ.น้อย 

จ านวนเครือข่าย 
ป.ป.ช.สพฐ.น้อย 
มีส่วนร่วมและ 
เป็นผู้น าในการ
ต่อต้านการ
ทุจริต  

คน 150 5,000 
 

        กลุ่ม นท. 

2. กิจกรรมพัฒนา

นวัตกรรมการสร้าง
เครือข่ายและ 
การมีส่วนร่วมในการ
ต่อต้านการทุจริต 
ป.ป.ช. สพฐ. ชุมชน 

จ านวนเครือข่าย 
ป.ป.ช.สพฐ.
ชุมชน 
มีส่วนร่วมและ 
เป็นผู้น าในการ
ต่อต้านการ
ทุจริต  

คน 150 5,000          กลุ่ม นท. 

3. กิจกรรม

สนับสนุนส่งเสริม
การด าเนินงานบริษัท
สร้างการด ีสู่ 

Marketing 4.0 

โรงเรียนที่
ด าเนินกิจกรรม
บริษัทสร้างการ
ดีมีทักษะในการ
บริหารจัดการ
บริษัทสร้างการ 
และค านึงถึง
ผลประโยชน์
ส่วนรวม
มากกว่าส่วนตน
โดยแบ่งปันผล
ก าไรในการท า
ประโยชน์เพื่อ
สาธารณะ 

โรงเรียน 15 5,000 
 

        กลุ่ม นท. 

4. กิจกรรม ค่าย

เยาวชน "คนดีของ

แผ่นดิน" (เยาวชน

ไทยหัวใจ 

STRONG) 

จ านวนนกัเรียน
ที่เข้าร่วมกิจกรรม มี
ค่านิยมร่วมต้าน
ทุจริต มีจิตส านึก

สาธารณะ มี
ทักษะ
กระบวนการคิด  
มีวินัย ซ่ือสัตย์
สุจริต อยู่อย่าง
พอเพียง และจิต
สาธารณะ 
 

คน 100 5,000 
 

        กลุ่ม  นท. 
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กิจกรรม ตัวชี้วดั 
เป้าหมาย 

งบประมาณ 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
หน่วย
นับ 

จ านวน ม.ค. 
63 

ก.พ. 
63 

มี.ค. 
63 

เม.ย. 
63 

พ.ค. 
63 

มิ.ย. 
63 

ก.ค. 
63 

ส.ค. 
63 

ก.ย. 
63 

5. กิจกรรมสร้าง

จิตส านึกพลเมือง 

(Project 
Citizen) 

จ านวนโรงเรียน 
ที่ด าเนิน
กิจกรรมสร้าง
จิตส านึก
พลเมือง 

(Project 
Citizen) 

โรงเรียน 47 5,000 
 

        กลุ่ม  นท. 

6. กิจกรรมสร้าง

ค่านิยมความซ่ือสัตย์
สุจริต ให้แก่สังคม
ด้วยนวัตกรรมสื่อ
สาธารณะเชิง
สร้างสรรค์ (สื่อ
ภาพยนตร์สั้น) 

จ านวน
นวัตกรรมสื่อ
ภาพยนตร์สั้น 
เชิงสร้างสรรค์ที่
สร้างค่านิยม
ความซ่ือสัตย์
สุจริต ให้แก่
สังคม 
 
 

ผลงาน 31 5,000           กลุ่ม นท. 

7. กิจกรรม
ขับเคลื่อนหลักสูตร
ต้านทุจริตศึกษาของ
สถานศึกษาสังกัดใน
สังกัด 

จ านวนโรงเรียน 
ในสังกัดที่น า
หลักสูตรต้าน
ทุจริตศึกษา ไป
ปรับใช้ในการ
จัดการเรียนการ
สอน 

โรงเรียน 141 15,000          กลุ่ม  นท. 

8. กิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
แนวปฏบิัติที่ดีในการ
น าหลักสูตรต้าน
ทุจริตศึกษาไปใช้ 

จ านวนโรงเรียน
ที่เข้าร่วม
กิจกรรมได้
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ผลการ
จัดการเรียนการ
สอนโดยการใช้
หลักสูตรต้าน
ทุจริตศึกษาและ
สามารถน าไป
ปรับใช้ใน
โรงเรียนได้ 

โรงเรียน 14 15,000          กลุ่ม  นท. 

9. การติดตามและ
ประเมินผลการใช้
หลักสูตรต้านทุจริต
ศึกษา 

ร้อยละของ
โรงเรียนที่น า
หลักสูตรต้าน
ทุจริตศึกษา 
ไปปรับใช้มีการ

ร้อยละ 100 10,000       
 

  กลุ่ม  นท. 
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กิจกรรม ตัวชี้วดั 
เป้าหมาย 

งบประมาณ 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
หน่วย
นับ 

จ านวน ม.ค. 
63 

ก.พ. 
63 

มี.ค. 
63 

เม.ย. 
63 

พ.ค. 
63 

มิ.ย. 
63 

ก.ค. 
63 

ส.ค. 
63 

ก.ย. 
63 

สร้างความ
ตระหนักรู้ใน
การป้องกันการ
ทุจริต  
มีค่านิยมร่วม
ต้านทุจริต มี
จิตส านึก
สาธารณะ และ
สามารถ
แยกแยะ
ระหว่าง
ผลประโยชน์
ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์
ส่วนรวม  

10. กิจกรรมการ
ประเมินโรงเรียน
สุจริตพระราชทาน 
ด้านความโปร่งใส 

จ านวนโรงเรียน
ที่ 
มีการยกระดับ
คุณภาพและ
มาตรฐานการ
บริหารโรงเรียน
ด้วยความ
โปร่งใส และ 
มีการพัฒนา
นักเรียนตาม
คุณลักษณะ 5 
ประการของ
โรงเรียนสุจริต  

โรงเรียน 3 10,000 
 

        กลุ่ม  นท. 

11. กิจกรรมพัฒนา
นวัตกรรมการถอด

บทเรียน (Best 
Practice) 
โรงเรียนสุจริต   

จ านวนผลงาน/
นวัตกรรมการ
ปฏิบัติงานที่มี
การบูรณาการ
และมีความ
เช่ือมโยงกัน ใน
การสนับสนุน
และส่งเสริม 
ให้นักเรียนเกิด

คุณลักษณะ 5 

ประการของ
โรงเรียนสุจริต 
 

ผลงาน 
 

6 10,000          กลุ่ม  นท. 
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กิจกรรม ตัวชี้วดั 
เป้าหมาย 

งบประมาณ 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
หน่วย
นับ 

จ านวน ม.ค. 
63 

ก.พ. 
63 

มี.ค. 
63 

เม.ย. 
63 

พ.ค. 
63 

มิ.ย. 
63 

ก.ค. 
63 

ส.ค. 
63 

ก.ย. 
63 

12. กิจกรรมนิเทศ 
ก ากับ ติดตามผล
การด าเนินงาน
โครงการโรงเรียน
สุจริต 

จ านวนโรงเรียน 
ในสังกัด ได้รับ 
การนิเทศ ก ากับ 
ติดตามการ
ด าเนินโครงการ
โรงเรียนสุจริต 

โรงเรียน 141 10,000          กลุ่ม  นท. 

17. กิจกรรมการ

ประเมิน ITA 
สถานศึกษา 

ค่าคะแนนเฉลี่ย 
การประเมิน 

ITA ของ

สถานศึกษา 

(ITA) ปี 2563  

คะแนน  85 50,000          กลุ่ม นท.

และ ICT 

 

 4.3  กิจกรรมการพัฒนาเครื่องมือการประเมิน ITA Online และ กิจกรรมการพัฒนาเว็บไซต์
หน่วยงานในสังกัดเพ่ือรองรับการประเมิน ITA (ผู้รับผิดชอบโรงเรียนสุจริต  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียม) (ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้)     
14. กิจกรรมการ
พัฒนาเครื่องมือการ

ประเมิน ITA 
Online 

จ านวนเครื่องมือ

การประเมิน ITA 
Online ที่มี

ประสิทธิภาพ 
 

เครื่องมือ 3 10,000 
 

        กลุ่ม  

ICT 

15. กิจกรรมการ
พัฒนาเว็บไซต์
หน่วยงานในสังกัดเพื่อ
รองรับการประเมิน 

ITA 

ร้อยละของ
โรงเรียนในสังกัดมี
เว็บไซต์ของ
โรงเรียนที่สมบูรณ์
เพื่อรองรับการ

ประเมิน ITA 

ร้อยละ 100 15,000          กลุ่ม  
ICT 

16. กิจกรรมการ

ประเมิน ITA 
ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา 

ค่าคะแนนเฉลี่ย 

การประเมิน ITA 
ของส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา 

(ITA) ปี 2563  

คะแนน  85 25,000          กลุ่ม อน.
และ 

ICT 

17. กิจกรรมการ

ประเมิน ITA 
สถานศึกษา 

ค่าคะแนนเฉลี่ย 

การประเมิน ITA 
ของสถานศึกษา 

(ITA) ปี 2563  

คะแนน  85 50,000   
 

      กลุ่ม นท.
และ 

ICT 
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มติที่ประชุม  ใหด้ าเนินการดังนี้ 
ให้ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการฯที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด 

มาก่อน ส่วนรายละเอียดที่เกี่ยวข้องจะขอข้อมูลกลุ่มที่เก่ียวข้องเพ่ือมาด าเนินการจัดท าโครงการอีกครั้งหนึ่ง 
 
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ 
 5.1  ปัญหาที่พบในการรายงานผลการด าเนินการตามโครงการเขตสุจริต (ITA)  
 นางนวลลออ  เงินเมย  ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 

1.  ควรจัดท าปฏิทินการด าเนินงาน 
2. ช่วยกันตรวจสอบตัวชี้วัดของแต่ละกลุ่มที่รับผิดชอบ 
3. จัดท าระบบงานของแต่ละตัวชี้วัดให้เห็นร่องรอยการท างานเพื่อรองรับการรายงาน 
4. ปัญหาที่กลุ่มนโยบายและแผนพบ 

4.1  ได้งบประมาณมาแล้วไม่ด าเนินการตามระยะเวลา 
4.2  ได้เงินมาแล้วไม่ด าเนินการ  

 5.2  น าเรื่องเขตสุจริตเข้าวาระกลุ่ม 
 นายสมบูรณ์  เกียรติบัณฑิต  รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 
 ฝากผู้อ านวยการกลุ่ม / หน่วย  น าเรื่องเขตสุจริตเข้าบรรจุในวาระการประชุมของกลุ่มด้วย     
เพ่ือสร้างจิตส านึกของบุคลากรเชื่อมโยงกับการปฏิบัติการจัดท าคู่มือ และความโปร่งใส 

เลิกประชุมเวลา     12.00 น. 
 

    ผู้จดรายงานการประชุม  ผู้ตรวจรายงานการประชุม        ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

                                             
      ( นางวัชรินทร์  ชัยนอก )                (  นายวลี  มีภู่  )                (  นายสมบูรณ์ เกียรติบัณฑิต  ) 
  นักจัดการงานทั่วไป ช านาญการ              ผอ.กลุ่มอ านวยการ               รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการโครงการเสรมิสร้างคุณธรรม จริยธรรม 
และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

เมื่อวันท่ี  27  พฤศจิกายน  2563 

 

 

 



 

 
 

 

 
 



 

 

 
 


