
 

 

รายงานผลการด าเนินงาน 
ก ากับติดตามการด าเนนิงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

   
   รอบ 6 เดือน  1  ตลุาคม  2563 -  31  มีนาคม  2564 

จัดท าโดย  กลุ่มอ านวยการ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 



  ตามท่ีส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ประกอบด้วย สาระส าคัญ คือ ส่วนที่ 1  บทน า น าเสนอสภาพการณ์
ทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทย ข้อมูลของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา การด าเนินงานเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 
และธรรมาภิบาลในสถานศึกาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา รวมถึงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (ITA Online) ส่วนที่ 2 น าเสนอ บริบทที่เก่ียวข้อง 
ได้แก่ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและนโยบายที่
เกี่ยวข้อง ส่วนที่ 3 แผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมส าคัญ
ของโครงการ ที่มีความเชื่อมโยงกับแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตมิชอบ ประกอบด้วย 4 กิจกรรมหลัก ดังนี้ 

1.  การด าเนินกิจกรรมตามโครงการโรงเรียนสุจริต 
2. การขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) 
3. การด าเนินกิจกรรมส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต 
4. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาออนไลน์ (TIA Online) 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ได้ก าหนดแนวทางในการติดตามและ 
ประเมินผลการจัดการศึกษาตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  โดยได้ก ากับ 
ติดตาม และสรุปผลการด าเนินงานในรอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 – 31  มีนาคม  2564) มีผลการด าเนินงาน
ตามเอกสารรายงานการก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการทุจริตประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
รอบ 6 เดือน ดังรายละเอียดในเอกสาร 

 

    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 

        เมษายน  2564 

        
 
 
 
 
 
 



สารบัญ 
ค าน า 
สารบัญ 

1.  รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  รอบ 6 เดือน 

2. ผลการด าเนินงานโครงการกิจกรรม 
3. รายละเอียดการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

ประจ าปงีบประมาณ 2564 
4. แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการในแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 รอบ 6 เดือน  
(1 ตุลาคม  2563  – 31 มีนาคม 2564) 

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ งบประมาณที่
เบิกจ่ายแล้ว

ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ

1 การจัดท าแผนปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตของ สพป.เพชรบูรณ์ 
เขต 1 ประจ าปีงบประมาณ 
2564

- - จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต 
ของ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 

กลุ่มอ านวยการ   
นางวัชรินทร์  ชัยนอก 
นักจัดการงานทั่วไป
ช านาญการ

2 การสร้างความตระหนักรู้ 
เข้าใจ เข้าถึงเขตสุจริต : 
เคารพธงชาติ กล่าวค า
ปฏิญญาเขตสุจริต ทุกเช้า
วันจันทร์แรกของเดือน 

  ข้าราชการและบุคลากร
ทางการศึกษาทุกคน ใน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 
1 ร่วมท ากิจกรรมกันทุกเช้า
วันจันทร์แรกของเดือน และ
ทุกครั้งที่มีการประชุมหรือ
อบรม เพื่อเป็นการแสดง
ความจงรักภักดีและปลูกฝัง
ความรักชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์  

กลุ่มอ านวยการ 
นางวัชรินทร์  ชัยนอก 
นักจัดการงานทั่วไป
ช านาญการ 

3. การสร้างความตระหนักรู้ 
เข้าใจ เข้าถึงเขตสุจริต : 
การจัดกิจกรรมต่อต้านคอร์
รัปชันสากล (ประเทศไทย) 
วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 

- - ผู้อ านวยการส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาและโรงเรียน
ในสังกัด ด าเนินการจัด
กิจกรรมต่อต้านคอร์รัปชัน
สากล (ประเทศไทย) วันที่ ๙ 
ธันวาคม ๒๕๖๓ 

กลุ่มอ านวยการ 
นางวัชรินทร์  ชัยนอก 
นักจัดการงานทั่วไป
ช านาญการ 

4 กิจกรรมจิตอาสาในวันรัฐพิธี   - - ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 
1 ได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา
ในวันรัฐพิธีต่าง ๆ เช่น สพป.
เพชรบูรณ์เขต 1 เปิด"
โครงการ ศธ.จิตอาสาบ าเพ็ญ
ประโยชน์" เนื่องในวันพ่อ
แห่งชาติ  เมื่อวันที่ 14 
ธันวาคม 2563 โดยมี

กลุ่มอ านวยการ 
นางอารีรัตน์   
สาธาระณะ 



ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ งบประมาณที่
เบิกจ่ายแล้ว

ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ

ข้าราชการและบุคลากร
ทางการศึกษา ลูกจ้าง 
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือ 
และเนตรนารี โรงเรียนเมือง
เพชรบูรณ์ โรงเรียนบ้านสะ
เดียง และโรงเรียนบ้านโตก 
เข้าร่วมกว่า 142 คน 
บ าเพ็ญประโยชน์โดยท าความ
สะอาดบริเวณอาคาร
ส านักงานและภายในห้อง
ท างานของแต่ละกลุ่ม/หน่วย 
เพ่ือเสริมสร้างความสามัคคีใน
หมู่เรียน และรู้จักการท างาน
เป็นกลุ่มเพ่ือส่งเสริมให้
นักศึกษา เสียสละเวลา
ส่วนตัวเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 
เพ่ือส่งเสริมค่านิยมอันดีงาม 
และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของบุคลากร
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
สุจริต ในเรื่องการมีจิต
สาธารณะ 

5 กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ไทย 
(วันสงกรานต์) ของ สพป.
เพชรบูรณ์ เขต 1 เพ่ือธ ารง
ไว้ซึ่งประเพณีอันดีงามและ
ส่งเสริมความรักความ
สามัคคี จงรักภักดีต่อ
สถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ และเพ่ือให้
เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ 
และด ารงความเป็นชาติไทย
สืบไป 

  

10,000 10,000 เมื่อวันที่  9  เมษายน  
2564  ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 1  ได้จัด
กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ เพ่ือ
ธ ารงไว้ซึ่งประเพณีอันดีงาม 
และส่งเสริมความรักความ
สามัคคี จงรักภักดีต่อสถาบัน
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
และเพ่ือให้เกิดความสามัคคี
ในหมู่คณะ และด ารงความ
เป็นชาติไทยสืบไป 
 
 

กลุ่มอ านวยการ 
นางสาวสุภาพร  มั่งมี 
และคณะ 



ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ งบประมาณที่
เบิกจ่ายแล้ว

ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ

6 จัดกิจกรรม 5 ส. 700 /ครั้ง 3,500 บาท ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 
1  ได้จัดกิจกรรม 5 ส. เป็น
ประจ าทุกเดือน เพ่ือส่งเสริม
ค่านิยมอันดีงาม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของบุคลากรส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาสุจริต ในเรื่อง
การมีจิตสาธารณะ  
 
 

กลุ่มอ านวยการ 
นางอารีรัตน์   
สาธาระณะและคณะ 

7 ประกาศเจตจ านงในการ
บริหารงานส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 1 
ส่งประชาสัมพันธ์ประกาศ
เจตจ านงผ่านระบบ Smart 
Obec 

- - เมื่อวันที่  29  มกราคม  
2564 ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 1 ได้จัด
ประกาศเจตจ านงในการ
บริหารงานส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 1 และได้
เผยแพร่ให้ข้าราชการในสังกัด
ปฏิบัติและให้หน่วยงาน
ราชการต่างๆ ได้รับทราบแนว
ปฏิบัติในการต่อต้านการ
ทุจริต 

กลุ่มอ านวยการ 
นางวัชรินทร์  ชัยนอก 
นักจัดการงานทั่วไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนปฏิบัติการ 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนปฏิบัติการ 
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาพชรบูรณ์ เขต 1 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

 

 



ค าน า 
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด าเนินการภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล  
ในสถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การ
ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ และยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 
(พ.ศ. 2560-2564) โดยเป็นไปตามแนวทางการจัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประเด็น  
การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ภายใต้แนวทางหลัก  
3 แนวทาง ประกอบด้วย 1) สร้างจิตส านึก และปลูกฝังความซื่ อสัตย์สุจริต 2) สร้างกลไกป้องกันการทุจริต และ  
3) เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต 

 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกอบด้วยสาระส าคัญ คือ ส่วนที่ 1 บทน า น าเสนอความเป็นมาการป้องกันการทุจริต 
บทวิเคราะห์สถานการณ์ทุจริต ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา (ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส่วนที่ 2 บริบทที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบาย และค าสั่ง
ที่เก่ียวข้อง ส่วนที่ 3 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แสดงรายละเอียดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของแผนปฏิบัติการฯ ดังกล่าว 
ความเชื่อมโยงของการจัดท าแผน และข้อมูลชื่อโครงการ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย และงบประมาณ 

 ขอขอบพระคุณหน่วยงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ให้ความร่วมมือในการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกัน  
การทุจริต ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จนส าเร็จ 
เพ่ือเป็นกรอบทิศทางในการด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบาย
ส าคัญ อันจะส่งผลให้การทุจริตในการปฏิบัติราชการลดน้อยลง 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 

 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที ่1 บทน า 

 ความเป็นมา 

 การทุจริตในสังคมไทยระหว่างช่วงเวลากว่าทศวรรษ ส่งผลเสียต่อประเทศอย่างมหาศาลและเป็นอุปสรรค
ส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ในทุกมิติ รูปแบบการทุจริตจากเดิมที่เป็นทุจริตทางตรงไม่ซับซ้อน 
อาทิ การรับสินบน การจัดซื้อจัดจ้าง ในปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนเป็นการทุจริตที่ซับซ้อนมากขึ้นตัวอย่างเช่น การทุจริต
เชิงนโยบาย การทุจริตข้ามแดนข้ามชาติ ซึ่งเชื่อมโยงไปสู่อาชญากรรมอ่ืน ๆ มากมายและส่งผลกระทบทางลบ  
ในวงกว้าง 

 ปัจจุบัน ทุกภาคส่วนในสังคมมีความตื่นตัวและเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ตามบทบาทและภาระหน้าที่ของตนเองเพ่ิมมากขึ้น อย่างไรก็ตาม การรับรู้การทุจริตของประเทศไทยยังจ าเป็นต้องได้รับ
การพัฒนา อันสะท้อนได้จากดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทยจากข้อมูลดัชนีวัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption 
Perceptions Index: CPI) ปี 2563 ประเทศไทยได้ 36 คะแนน โดยมีคะแนนเท่ากับปี 2562 โดยในปีนี้จัดอยู่ในอันดับที่ 
104 ของโลก จากจ านวนทั้งหมด 180 ประเทศทั่วโลก แสดงให้เห็นว่า ประเทศไทยยังมีการทุจริตคอร์รัปชัน 
อยู่ในระดับสูง และสมควรได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน ซึ่งแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้าน 
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้ก าหนดเป้าหมายหลักเพ่ือให้ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ผ่านการพัฒนาคนและการพัฒนาระบบ เพ่ือป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยให้ความส าคัญกับการปรับและ 
หล่อหลอมพฤติกรรม “คน” ทุกกลุ่ม ในสังคมให้มีจิตส านึกและพฤติกรรมยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต และการส่งเสริม 
การพัฒนานวัตกรรมในการ ต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐที่เหมาะสมกับบริบท สภาพปัญหา และพลวัตการทุจริต
ของแต่ละ หน่วยงาน รวมทั้งการเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานของกระบวนการและกลไกที่เกี่ยวข้องในการปราบปราม
การทุจริต ประกอบกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (2560 – 2564)  
โดยก าหนดวิสัยทัศน์ว่า“ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” (Zero Tolerance & Clean Thailand) และ
ก าหนดพันธกิจ“สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณาการ
และปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้มีมาตรฐานสากล” พร้อมทั้งก าหนดเป้าประสงค์
เชิงยุทธศาสตร์ว่า “ระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI)  สูงกว่าร้อย
ละ 50” โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างสังคมที่มีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง และมีปัจจัยความส าเร็จในการ
บรรลุวัตถุประสงค์ คือ ทุกภาคส่วนร่วมส่งเสริมการกล่อมเกลาทางสังคมและส่งเสริมการเรียนรู้ในทุกช่วงวัยตั้งแต่
ปฐมวัย รวมถึงผนึกก าลังและความร่วมมือทุกภาคส่วนในการเปลี่ยนสภาพแวดล้อมที่น าไปสู่สังคมที่มีค่านิยมร่วมต้าน
ทุจริต และมีวัตถุประสงค์ที่ส าคัญอีกประการหนึ่ง คือ สร้างนวัตกรรมในการต่อต้านการทุจริต มีกลไกป้องกัน  
การทุจริตและระบบบริหารจัดการ ตามหลักธรรมาภิบาล โดยมีปัจจัยความส าเร็จ คือมีกระบวนการท างาน  
ด้านป้องกันการทุจริตเปลี่ยนแปลงสู่การท างานเชิงรุก สามารถป้องกันการทุจริตได้อย่างเท่าทันและมีประสิทธิภาพ  
มีการบูรณาการการท างานระหว่างองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีกลุ่มเป้าหมาย
หลัก คือ เด็กและเยาวชน ทั้งนี้ มีความเชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต โดยด าเนินการ
ผ่านกลยุทธ์การปรับฐานความคิดทุกช่วงวัย ตั้งแต่ปฐมวัยให้สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ



ผลประโยชน์ส่วนรวม และส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพ่ือต้านทุจริต พร้อมทั้งเสริมพลัง
การมีส่วนร่วมของพลเมือง (Civic Participation) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพ่ือต่อต้านการทุจริต และมีความ
เชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก โดยด าเนินการผ่านกลยุทธ์การพัฒนานวัตกรรม
และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือลดปัญหาการทุจริต อีกทั้งพัฒนา วิเคราะห์และบูรณาการระบบการประเมินด้านคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน เพ่ือเชื่อมโยงกับแนวทางการยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้เรื่องการทุจริต 
(Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย 

 นอกจากนี้ ทิศทางการพัฒนายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 ยังมีความ
สอดคล้องกับทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ยุทธศาสตร์ที่ 6  
ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ ซึ่งแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12  ได้จัดท าขึ้นบนพ้ืนฐานของ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ถือเป็นแผนแม่บทหลักของการพัฒนาประเทศ และเป้าหมายการพัฒนา 
ที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) รวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0  
โดยก าหนดประเด็นการพัฒนา พร้อมทั้ง แผนงาน/โครงการส าคัญที่ต้องด าเนินการให้เห็นผลเป็นรูปธรรมในช่วง 5 ปีแรก
ของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือเตรียมความพร้อมของคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัว
รองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การปลูกฝัง “คนไทยไม่โกง” 
และยุทธศาสตร์การป้องกันด้วยการเสริมสร้างสังคมธรรมาภิบาล ของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี อีกด้วย  

 ส านักงาน ป.ป.ช. ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ก าหนดแนวทางการจัดท า
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือให้ส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและ
มาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติฯ ไปสู่การปฏิบัติโดยก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี โดยให้ยึดกรอบยุทธศาสตร์หลักที่ใช้ในการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ให้ค านึงถึงความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนแม่บทบูรณาการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ จึงน ามาสู่การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 1ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฉบับนี้ 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือเป็นกรอบทิศทาง 
ในการด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายส าคัญ อันจะส่งผลให้
การทุจริตในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการลดน้อยลง  

 

  
 

 



แบบสรุปโครงการ/กิจกรรม 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

แผนงานบูรณาการต่อต้าน
การทุจริตและประพฤติมิ

ชอบ  
(ด้านป้องกันการทุจริต) 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

แนวทางท่ี 1 ปลูกฝังวิธีคิด  
ปลุกจิตส านึกให้มี

วัฒนธรรมและพฤติกรรม
ซื่อสัตย์สุจริต 

1. กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์/ก าหนดนโยบาย
คุณธรรมและความโปร่งใส 

ในการด าเนินงาน 

- กลุ่ม
อ านวยการ 

 2. โครงการปลูกฝังและสร้างจิตส านึกและค่านิยมการ
ต่อต้านและไม่ทนต่อการทุจริต 

บูรณาการ
ร่วมกันกับ

โครงการที่ 3 

กลุ่ม
อ านวยการ 

 - กิจกรรมเสวนา "เขตสุจริต ไม่คิดคอร์รัปชัน"   
 3. โครงการปรับฐานความคิดบุคลากรให้สามารถแยก

ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม 
72,200 กลุ่ม

อ านวยการ 
 - กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ "การกระท าที่ถือเป็นเรื่อง

ผลประโยชน์ทับซ้อน" 
  

 - กิจกรรมสร้างความรับรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับ
ข้าราชการใหม่ 

  

 โครงการสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานเพื่อ
ต่อต้านการทุจริต 

- กลุ่ม
อ านวยการ 

 กิจกรรมท าความดี เพ่ือสาธารณะ   
 โครงการการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม

การทุจริตของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจ าปี
งบประมาณ 2564 
 
 
 

  

 โครงการยกระดับการท างานให้สอดคล้องกับการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนนิงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 

68,850 กลุ่ม
อ านวยการ
และกลุ่มที่
เกี่ยวข้อง 

 - กิจกรรมประชุมชี้แจงให้ปฏิบัติตามแนวทางการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสฯ 

  

 -  การจัดท ามาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ   



แผนงานบูรณาการต่อต้าน
การทุจริตและประพฤติมิ

ชอบ  
(ด้านป้องกันการทุจริต) 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

 -  การจัดท ามาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม   
 -  การจัดท ามาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัด

จ้าง 
  

 -  การจัดท ามาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต   
 -  การจัดท ามาตรการป้องกันการรับสินบน   
 -  การจัดท ามาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชนส์่วน

ตนกับผลประโยชนส์่วนรวม 
  

 -  การจัดท ามาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ   
 -  การจัดท ามาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ   
 โครงการ เสริ มสร้ า งภาพลักษณ์ที่ ดี ในองค์ ก รและ

สาธารณชน 
58,950 กลุ่ม

อ านวยการ
และกลุ่มที่
เกี่ยวข้อง 

 - กิจกรรมสร้างการรับรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ และการ
ด าเนินงาน ในด้านการส่งเสริมจริยธรรมและต่อต้านการ
ทุจริต 

  

 โครงการ/กิจการม  สร้างสื่อประชาสัมพันธ์แนวสร้างสรรค์
เพ่ือให้เข้าถึงได้ง่าย น่าสนใจ และกระตุ้นให้ประชาชนรู้สึก
ร่ วม เป็ นส่ วนหนึ่ ง ในการต่อต้ านการทุจ ริ ต  เช่น  สื่ อ
ประชาสัมพันธ์รณรงค์ต่อต้านการทุจริต ,โรลอัพ “สพท.ยุค
ใหม่ โปร่งใสไร้ทุจริต Zero Corruption  ,วารสาร ZERO 
CORRUPTION JOURNAL ประจ าปี 2564. 

  

    
รวมทั้งสิ้น 200,000  

 
  
 
  ผู้เสนอแผนปฏิบัติการ       ผู้เห็นชอบแผนปฏิบัติการ 
   (นายสมบูรณ์  เกียรติบัณฑิต)     (นายบรรเจิด  กลิ่นจันทร์) 
 ต าแหน่ง รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1                 ต าแหน่ง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 
 
 
      ผู้อนุมัติแผนปฏิบัติการ (สพฐ.) 

 (.........................................) 
 ต าแหน่ง ............................................... 

 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 





      

     



 



https://www.facebook.com/groups/www.phetchabun1.go.th/permalink/3652331674813168
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จ านวนข้าราชการครู ๑๕  คน 

บุคลากรทางการศึกษา ๒ คน 

จ านวนนักเรียน  ๑๖๙  คน 

 

       

 

       

 

 



 

 
 



 
 
 

 











 
 
 
 
 
 



 
 
 

ประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
เรื่อง  นโยบายการเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 

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

 เพ่ือให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 พระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 พระราชบัญญัติกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
พ.ศ. 2546 ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) และนโยบายของ
รัฐบาลข้อ 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบในภาครัฐ ก าหนดให้ปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตส านึกในการรักษาศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการและ
ความซื่อสัตย์ ควบคู่การบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับ เพื่อตอบสนองความต้องการพร้อมอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน เพ่ือสร้างความเชื่อมั่น
ในระบบราชการ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 จึงได้ก าหนดนโยบายการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงาน เพ่ือเป็นมาตรฐานเป็นแนวปฏิบัติของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 1 ควบคู่กับกฎ ระเบียบ และข้อบังคับอ่ืน ๆ จึงก าหนดนโยบายการเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสให้
ผู้บริหารการศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ปฏิบัติงานในหน้าที่
โดยยึดหลักคุณธรรมและธรรมาภิบาล มีจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ ซื่อสัตย์สุจริต และความโปร่งใส ดังนี้ 

1. ด้านการปฏิบัติหน้าที่ 
    1.1 บุคลากรในหน่วยงานปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปร่งใสปฏิบัติงานหรือ

ด า เนิ นงานตามขั้ นตอนและระยะ เวลาที่ ก าหนดไว้อย่ า ง เคร่ งครั ดและจะต้ อง เป็น ไปอย่ า ง เท่ า เที ยมกัน  
ไม่ว่าจะมาเป็นผู้ติดต่อทั่วไป หรือผู้มาติดต่อที่รู้จักเป็นการส่วนตัว 

    1.2 บุคลากรในหน่วยงานปฏิบัติงานอย่างมุ่งมั่นเต็มความสามารถ และมีความรับผิดชอบต่องานใน
หน้าที่รับผิดชอบ 

    1.3 บุคลากรในหน่วยงานไม่เรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด เพ่ือแลกกับการปฏิบัติหน้าที่ 
2. ด้านการใช้งบประมาณ 
    2.1 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ นับตั้งแต่การจัดท าแผนการใช้จ่าย

งบประมาณประจ าปี และเผยแพร่อย่างโปร่งใส ไปจนถึงลักษณะการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ และไม่เอ้ือประโยชน์ต่อตนเองหรือพวกพ้อง 

 
 

/2.2 การเบิกจ่าย... 



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

    2.3 กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุของหน่วยงานมีความโปร่งใสตรวจสอบได ้
    2.4 เปิดโอกาสให้บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 มีส่วนร่วม

ในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานตนเองได้ 
3. ด้านการใช้อ านาจ 
    3.1 ผู้บังคับบัญชามีการมอบหมายงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากร เพ่ือให้

สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ จะต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ รวมไปถึงการไม่ใช้อ านาจสั่งการให้ผู้ใต้บังคับบัญชา
ท าในธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชาหรือท าในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง 

    3.2 มีกระบวนการบริการงานบุคคลที่โปร่งใส ไม่เอ้ือผลประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง 
  4. ด้านการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 
      4.1 บุคลากรในหน่วยงานไม่น าทรัพย์สินของทางราชการไปเป็นของตนเอง หรือน าไปใช้ 
      4.2 หน่วยงานมีกระบวนการในการขออนุญาตที่ชัดเจนและสะดวก ในการขอยืมทรัพย์สินของ
ราชการ ทั้งการยืมโดยบุคคลภายในหน่วยงาน และการยืมโดยบุคคลภายนอกหน่วยงาน 
       4 .3  หน่ วยงานมี การจั ดท าแนวทางปฏิบั ติ เ กี่ ย วกับการ ใช้ทรั พย์ สิ นของทางราชการ 
ที่ถูกต้อง เพ่ือเผยแพร่ให้บุคคลภายในได้รับทราบและน าไปปฏิบัติ รวมไปถึงหน่วยงานจะต้องมีการก ากับดูแล และ
ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการหน่วยงานด้วย  

5. ด้านการแก้ไขปัญหาการทุจริต 
    5.1 ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานให้ความส าคัญต่อการต้านการทุจริต 
    5.2 หน่วยงานมีการทบทวนนโยบายหรือมาตรการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ 
    5.3 หน่วยงานมีการจัดท าแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
    5.4 หน่วยงานมีกระบวนการเฝ้าระวัง ตรวจสอบการทุจริตในหน่วยงาน รวมถึงการน าผลการตรวจ

ของฝ่ายตรวจสอบไปปรับปรุงการท างานเพ่ือป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน 
  6. ด้านคุณภาพการด าเนินงาน 
      6.1 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานปฏิบัติงานให้บริการ โดยยึดหลักตามมาตรฐาน โปร่งใสเป็นไปตาม
ขั้นตอน และระยะเวลาที่ก าหนด 
      6.2 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานปฏิบัติงานให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติ 
      6.3 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินงานให้บริการอย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบัง
หรือบิดเบือนข้อมูล 
      6 . 4  เ จ้ า ห น้ า ที่ ข อ ง ห น่ ว ย ง า น 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 สามารถเข้าถึงได้ง่าย ไม่
ซับซ้อน 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 รวดเร็ว
มากขึ้น 

    8.4 หน่วยงานมีการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามามีส่วนร่วมใน
การปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้น 

    8.5 หน่วยงานมีการปรับปรุงการด าเนินงาน/การให้บริการให้มีความโปร่งใสมากขึ้น 
9. ด้านการเปิดเผยข้อมูล 
    หน่วยงานมีการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของ

หน่วยงานให้สาธารณชนได้ทราบใน 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 พระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 
2546 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) และนโยบายของ
รัฐบาลข้อท่ี 10 “การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ” ก าหนดให้ปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตส านึกในการรักษาศักดิ์ศรีความเป็น
ข้าราชการ และความซื่อสัตย์สุจริตควบคู่กับการบริหารจัดการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐทุกระดับ และตอบสนองความต้องการ พร้อมอ านวยความ
สะดวกแก่ประชาชน เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันในระบบราชการ 

  ในฐานะผู้บริหารส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 จึงขอประกาศเจตจ านง
สุ จ ริ ต ใ น ก า ร บ ริ ห า ร ง า น ต า ม น โ ย บ า ย คุ ณ ธ ร ร ม  จ ริ ย ธ ร ร ม แ ล ะค ว า ม โ ป ร่ ง ใ ส ป ร า ศ จ า ก ก า ร ทุ จ ริ ต  
เพ่ือเป็นมาตรฐาน แนวทางปฏิบัติ และค่านิยมส าหรับข้าราชการและบุคลากรขององค์กรให้ยึดถือและปฏิบัติควบคู่กับ
กฎระเบียบ และข้อบังคับอ่ืน ๆ โดยมุ่งเน้นที่จะน าหน่วยงานให้ด าเนินการตามภารกิจด้วยความโปร่งใส บริหารงานด้วย
ความซื่อสัตย์ สุจริตมีคุณธรรม ปราศจากการทุจริต และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือให้บรรลุเจตนารมณ์ดังกล่าวจึง
ก าหนดแนวทางให้บุคลากรและเจ้าหน้าที่ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 และสถานศึกษา
ทุกแห่งในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ถือปฏิบัติและด าเนินการ ดังนี้ 
  1 .  บ ริ ห า ร แ ล ะ ป ฏิ บั ติ ง า น ต า ม ห ลั ก ธ ร ร ม า ภิ บ า ล  โ ด ย มุ่ ง ต อ บ ส น อ ง ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร 
ของประชาชนด้วยบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง เสมอภาค โปร่งใส และเป็นธรรม 
  2. ปฏิบัติงานทุกขั้นตอนตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับอย่างครบถ้วน เคร่งครัด ตลอดจนส่งเสริม
ให้บุคลากรปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับท่ีก าหนด 
  3. ปลูกฝังค่านิยมและทัศนคติให้บุคลากรในสถานศึกษา มีความรู้  ความเข้าใจ ยึดหลักคุณธรรม 
จริยธรรม น าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติงาน และการด าเนินชีวิต 
  4. ปลูกฝังและสร้างความตระหนักรู้ถึงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น รู้จักแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตน
กับประโยชน์ส่วนรวมให้ได้ ปลูกจิตส านึกในด้านคุณธรรมและป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นในหน่วยงาน เพ่ือก่อให้เกิด
วัฒนธรรมต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น 
  5. ปลูกฝังจิตส านึกให้ผู้เรียนในสถานศึกษาตระหนักถึงผลร้ายและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 



  6. ด้านความโปร่งใส เปิดเผยข้อมูลการด าเนินภารกิจของหน่วยงาน รวมถึงข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างเปิด
โอกาสให้ประชาชน หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ เปิดเผยข้อมูลข่าวสารในการด าเนินกิจกรรม
ทุกรูปแบบและมีระบบบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนที่ชัดเจน 
  7. ไม่ยอมให้มีการแสวงหาประโยชน์ส่วนตน หรือผู้อ่ืน และไม่ให้รับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใด เว้น
แต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยา ตามหลักเกณฑ์และจ านวนที่คณะกรรมการ ป.ช.ช. ก าหนด 
  8. ประสานงานและให้ความร่วมมือในการด าเนินขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน และ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
  9. ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนแจ้ งข้อมูลข่ าวสาร เบาะแสการทุจริต  ร้อง เรียน 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

碧差汶小学教育区第一办事处公告 

主题：为了改善碧差汶小学教育区第一办事处管理 

-------------------------------------- 

 碧差汶小学教育区第一办事处强调以德管理和透明化管理。          根据《泰

王国2017年宪法》的精神， 1997年《政府信息法》，2003年关于改善政府管理的

规章和制度的皇家法令，《预防和制止腐败国家战略》第三阶段 （2017年–2021年

）以及政府政策第10号文件“改善政府管理, 防止和制止公共部门的腐败和不当行

为”。这有赖于公务员在价值观、道德观、伦理观上保持高洁。倡导廉洁与高效管

理公共行政系统，一起预防和遏制各级政府官员的腐败和不当行为。树立人民对

政府系统的信心。 

 

 作为碧差汶小学教育区第一办事处的管理员，我特此宣布，要改善道德政策

管理的意图。道德和透明，无腐败成为公务员和组织人员要遵守的规则和其他法

规的标准准则和价值观。以及其它领导该机构透明化执行任务的规章制度。诚实

守信，廉洁管理，廉洁从政。根据改善政府管理的这一原则，碧差汶小学教育区

第一办事处、第一区以及碧差汶小学教育区第一办事处下的所有教育机构的人员

和官员，都应遵循以下行动： 

1. 按照改善政府管理原则运作。旨在以快速、准确、公平、透明化和公平化地

服务满足人民的需求。 

2. 依法执行所有步骤。全面、严格地制定规章制度，促进人员遵守法律、法规

。 

3. 培养教育机构人员有知识、有理解、遵守道德和伦理原则、将经济哲学充分

应用于工作和生活的价值观和态度。 

4. 培养和提高反腐意识，知道如何区分个人利益和共同利益。培养道德意识，

预防组织腐败。创造反腐败文化环境。 

5. 提高学生对腐败的有害影响和反腐败的认识。 

6. 透明化披露关于该机构任务运作的信息，包括采购信息，为公众或利益相关

方提供参与审计的机会。披露各类活动的信息，并有明确的投诉管理系统。 

7. 不允许个人有超出NACC规定的标准和福利财产，不得对他人财产有任何形

式的剥削。 



8. 协调和合作实施国防战略。并按照第三阶段（2017年–2021年）文件抑制腐

败。 

9. 向公众宣传，公众可通过碧差汶小学教育区第一办事处提供腐败线索和投诉

。 

 

   特此通告 

    通告日期：2021 年 1 月 29 日 

                                               

             (班杰德 景瞻) 

     碧差汶小学教育区第一办事处主任  

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ 
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ค าสั่งส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
ที ่ 164/2564 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองและน าเสนอข้อมูลผลการด าเนินงาน  
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
----------------------------------------------------- 

ด้วย  ส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้น พื้นฐาน  ด าเนินการติดตามและประเมินผลการ
บริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา การประเมินส่วนราชการตาม
มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติราชการ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ (ITA Online) และการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็น
ระบบราชการ 4.0  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมในการรายงานผลการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต 1 ให้เกิดความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ มีประสิทธิภาพและบรรลุตาม
วัตถุประสงค์  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองและน าเสนอข้อมูลผลการด าเนินงาน ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือด าเนินการตรวจสอบ 
กลั่นกรองการรายงานผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
1. คณะกรรมการกลั่นกรองข้อมูลผลการด าเนินงาน ประกอบด้วย 

1. นายบรรเจิด กลิ่นจันทร์  ผอ. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1   ประธานกรรมการ 
2. นายสมบูรณ์  เกียรติบัณฑิต  รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1  รองประธานกรรมการ 
3. นายชาญณรงค์  ฐานะวิจิตร  รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1        รองประธานกรรมการ 
4. นายสุนัด  บุญสวน   รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1           รองประธานกรรมการ 
5. นายวิทยา  เกษาอาจ  รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1  รองประธานกรรมการ 
6. นายพิน  สงค์ประเสริฐ  ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล   กรรมการ 
      การจัดการศึกษา 
7. นางอารีย์  ค ามาตร  ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  กรรมการ 
8. นางไมตรี  ส าราญรื่น  ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ กรรมการ  
9. นางทัศนา  จันทร์ลา  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติหน้าที่ กรรมการ 
      ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ 
10. นางจิรันธนิน  คงจีน  ศึกษานิเทศก์    กรรมการ  
11. นางภิญญาพัชญ์ เหมือนโพธิ์  ศึกษานิเทศก์    กรรมการ 
12. นายบวร   บ าเรอวงษ์  ศึกษานิเทศก์    กรรมการ 
13. นายวุฒิพันธ์ ฤกษ์จันทร์  นิติกร ปฏิบัติหน้าที่   กรรมการ 
      ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี 
14. นางทอกาญจน์  กลิ่นจันทร์  ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน           กรรมการและเลขานุการ 
15. นางสาวกชนิภา  เกษมสุข  เจ้าพนักงานธุรการ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
16. นางวัชรินทร์  ชัยนอก  นักจัดการงานทั่วไป   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
17. นางเปมิกา ฤกษ์จันทร์  นักจัดการงานทั่วไป   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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ให้คณะกรรมการดังกล่าวมีหน้าที่ ก ากับ ดูแล ตรวจสอบ กลั่นกรอง และให้ค าปรึกษา แนะน า ออกแบบ 
การจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ตามประเด็นการติดตามและประเมินผล
ให้เป็นไปตามกรอบแนวทางและระยะเวลาการติดตามที่ส านั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ประจ าปี 2564 ตามก าหนดการดังแนบ  

2. คณะกรรมการการน าเสนอ น าเข้าข้อมูลผลการด าเนินงาน สู่ระบบการรายงาน ประกอบด้วย 
1. นายสมบูรณ์  เกียรติบัณฑิต  รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1         ประธานคณะกรรมการ 
2. นางสาวกชนิภา เกษมสุข  เจ้าพนักงานธุรการ           คณะกรรมการ 
3. นางวัชรินทร์ ชัยนอก  นักจัดการงานทั่วไป           คณะกรรมการ 
4. นางเปมิกา ฤกษ์จันทร์  นักจัดการงานทั่วไป           คณะกรรมการ 
5. นางทัศนา จันทร์ลา  นักวิชาการคอมพิวเตอร์    คณะกรรมการและเลขานุการ 
                                                ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่ม 
      ส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ 
6. นายอดิศร โค้วประเสริฐ  เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ      คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
7. นายธีรวัฒน์ บุญแจ้ง  เจ้าหน้าที่ธุรการ       คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ให้คณะกรรมการดังกล่าวมีหน้าที่น าเสนอ น าเข้าข้อมูลผลการด าเนินงาน สู่ระบบการรายงาน ให้
ครบถ้วน ถูกต้อง เป็นไปตามกรอบแนวทาง ระยะเวลาและรูปแบบการติดตาม ตามที่ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด ดังก าหนดการแนบท้าย 

 ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  

สั่ง  ณ  วันที่  24  พฤษภาคม  พ.ศ.  2564  

 

                                 
                           (นายบรรเจิด กลิ่นจันทร์) 
 ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑ 
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