
 

รายงานผลการดำเนินงาน 
กำกับติดตามการดำเนนิงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
ของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
  

 
 

 

   รอบ 6 เดือน  1  ตลุาคม  2564 -  31  มีนาคม  2565 
จัดทำโดย  กลุ่มอำนวยการ 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 



  ตามท่ีสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ประกอบด้วย สาระสำคัญ คือ ส่วนที่ 1  บทนำ นำเสนอสภาพการณ์
ทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทย ข้อมูลของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา การดำเนินงานเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 
และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา รวมถึงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (ITA Online) ส่วนที่ 2 บริบทที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
ยุทธฌศาสตร์ชาติ นโยบาย และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง ส่วนที่ 3 แผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 
และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565   แสดงรายละเอียดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของแผนปฎิบัติการฯ ดังกล่าวมีความเชื่อมโยงของ
การจัดทำแผน และข้อมูลชื่อโครงการ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย และงบประมาณ ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมสำคัญของ
โครงการ ที่มีความเชื่อมโยงกับแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตมิชอบ ประกอบด้วย 4 กิจกรรมหลัก ดังนี้ 

1.  การดำเนินกิจกรรมตามโครงการโรงเรียนสุจริต 
2. การขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) 
3. การดำเนินกิจกรรมสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต 
4. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาและสำนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาออนไลน์ (TIA Online) 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ได้กำหนดแนวทางในการติดตามและ 
ประเมินผลการจัดการศึกษาตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  โดยได้กำกับ 
ติดตาม และสรุปผลการดำเนินงานในรอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 – 31  มีนาคม  2565) มีผลการดำเนินงาน
ตามเอกสารรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
รอบ 6 เดือน ดังรายละเอียดในเอกสาร 

 

    สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 

        เมษายน  2565 

        
 
 
 
 
 



 
สารบัญ 

คำนำ 
สารบัญ 

 รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  รอบ 6 เดือน ( 1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม  2565) 

ภาคผนวก 

-  การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ประจำปี
งบประมาณ 2565 

- การสร้างความตระหนักรู้ เข้าใจ เข้าถึงเขตสุจริต : เคารพธงชาติ กล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต ทุกเช้าวัน
จันทร์แรกของเดือน 

- การสร้างความตระหนักรู้ เข้าใจ เข้าถึงเขตสุจริต : การจัดกิจกรรมต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศ
ไทย) วันที่ ๙ ธันวาคม 2564 

- กิจกรรมจิตอาสาในวันรัฐพิธี   
- การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 
-  ประกาศเจตจำนงในการบริหารงานสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
- กิจกรรมขับเคลื่อนการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของสำนักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการในแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 รอบ 6 เดือน  
(1 ตุลาคม  2564  – 31 มีนาคม 2565) 

ลำดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ งบประมาณที่
เบิกจ่ายแล้ว

ผลการดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ

1 การจัดทำแผนปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตของ สพป.เพชรบูรณ์ 
เขต 1 ประจำปีงบประมาณ 
2565

- - จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต 
ของ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 

กลุ่มอำนวยการ   
นางวัชรินทร์  ชัยนอก 
นักจัดการงานทั่วไป
ชำนาญการ

2 การสร้างความตระหนักรู้ 
เข้าใจ เข้าถึงเขตสุจริต : 
เคารพธงชาติ กล่าวคำ
ปฏิญญาเขตสุจริต ทุกเช้า
วันจันทร์แรกของเดือน 

  ข้าราชการและบุคลากร
ทางการศึกษาทุกคน ใน
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 
1 ร่วมทำกิจกรรมกันทุกเช้า
วันจันทร์แรกของเดือน และ
ทุกครั้งที่มีการประชุมหรือ
อบรม เพื่อเป็นการแสดง
ความจงรักภักดีและปลูกฝัง
ความรักชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์  

กลุ่มอำนวยการ 
นางวัชรินทร์  ชัยนอก 
นักจัดการงานทั่วไป
ชำนาญการ 

3. การสร้างความตระหนักรู้ 
เข้าใจ เข้าถึงเขตสุจริต : 
การจัดกิจกรรมต่อต้านคอร์
รัปชันสากล (ประเทศไทย) 
วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖4 

 

- - ผู้อำนวยการสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาและโรงเรียน
ในสังกัด ดำเนินการจัด
กิจกรรมต่อต้านคอร์รัปชัน
สากล (ประเทศไทย) วันที่ ๙ 
ธันวาคม ๒๕๖4 

กลุ่มอำนวยการ 
นางวัชรินทร์  ชัยนอก 
นักจัดการงานทั่วไป
ชำนาญการ 

4 กิจกรรมจิตอาสาในวันรัฐพิธี   - - สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 
1 ได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา
ในวันรัฐพิธีต่าง ๆ เช่น สพป.
เพชรบูรณ์เขต 1 เปิด"
โครงการ ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญ
ประโยชน์" เนื่องในวันพ่อ
แห่งชาติ  เมื่อวันที่ 14 
ธันวาคม 2564 โดยมี

กลุ่มอำนวยการ 
นางอารีรัตน์   
สาธาระณะ 



ลำดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ งบประมาณที่
เบิกจ่ายแล้ว

ผลการดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ

ข้าราชการและบุคลากร
ทางการศึกษา ลูกจ้าง 
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือ 
และเนตรนารี โรงเรียนเมือง
เพชรบูรณ์ โรงเรียนบ้านสะ
เดียง และโรงเรียนบ้านโตก 
เข้าร่วมกว่า 142 คน 
บำเพ็ญประโยชน์โดยทำความ
สะอาดบริเวณอาคาร
สำนักงานและภายในห้อง
ทำงานของแต่ละกลุ่ม/หน่วย 
เพ่ือเสริมสร้างความสามัคคีใน
หมู่เรียน และรู้จักการทำงาน
เป็นกลุ่มเพ่ือส่งเสริมให้
นักศึกษา เสียสละเวลา
ส่วนตัวเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 
เพ่ือส่งเสริมค่านิยมอันดีงาม 
และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของบุคลากร
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
สุจริต ในเรื่องการมีจิต
สาธารณะ 

5 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา
สำนักงาน สพป.เพชรบูรณ์ 
เขต 1 

700 /ครั้ง 3,500 บาท สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 
1  ได้จัดกิจกรรมฯเป็นประจำ
ทุกเดือน เพ่ือส่งเสริมค่านิยม
อันดีงาม และคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ของบุคลากร
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
สุจริต ในเรื่องการมีจิต
สาธารณะ  
 
 
 
 

กลุ่มอำนวยการ 
น.ส.อารีรัตน์   
สมโภชน์และคณะ 



ลำดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ งบประมาณที่
เบิกจ่ายแล้ว

ผลการดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ

6 ประกาศเจตจำนงในการ
บริหารงานสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 1 
ส่งประชาสัมพันธ์ประกาศ
เจตจำนงผ่านระบบ Smart 
Obec 

- - เมื่อวันที่  18  มีนาคม  
2565 สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 1 ได้จัด
ประกาศเจตจำนงในการ
บริหารงานสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 1 และได้
เผยแพร่ให้ข้าราชการในสังกัด
ปฏิบัติและให้หน่วยงาน
ราชการต่างๆ ได้รับทราบแนว
ปฏิบัติในการต่อต้านการ
ทุจริต 

กลุ่มอำนวยการ 
นางวัชรินทร์  ชัยนอก 
นักจัดการงานทั่วไป 

7. กิจกรรมขับเคลื่อนการ
ดำเนินงานตามเกณฑ์การ
ประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสของสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 1 

  แต่งตั้งคณะกรรมการ
กลั่นกรองและนำเสนอข้อมูล
ผลการดำเนินงาน  
ของสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 1 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ 
 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1  

ประจำปีงบประมาณ 2565 
 

 

 

 

 

 

 



คำนำ 
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดำเนินการภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล 

ในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การ

ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ และยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยเป็นไป

ตามแนวทางการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประเด็นการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต

และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ภายใต้แนวทางหลัก 3 แนวทาง ประกอบด้วย 1) สร้าง

จิตสำนึก และปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต 2) สร้างกลไกป้องกันการทุจริต และ 3) เสริมสร้างประสิทธิภาพในการ

ปราบปรามการทุจริต 

 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกอบด้วยสาระสำคัญ คือ ส่วนที่ 1 บทนำ นำเสนอความเป็นมาการป้องกันการทุจริต 

บทวิเคราะห์สถานการณ์ทุจริต ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษา (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส่วนที่ 2 บริบทที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบาย และคำสั่ง

ที่เก่ียวข้อง ส่วนที่ 3 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แสดงรายละเอียดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของแผนปฏิบัติการฯ ดังกล่าว 

ความเชื่อมโยงของการจัดทำแผน และข้อมูลชื่อโครงการ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย และงบประมาณ 

 ขอขอบพระคุณหน่วยงานและผู ้มีส่วนเกี ่ยวข้องที ่ให้ความร่วมมือในการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน  

การทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จนสำเร็จ 

เพ่ือเป็นกรอบทิศทางในการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบาย

สำคัญ อันจะส่งผลให้การทุจริตในการปฏิบัติราชการลดน้อยลง 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 

 
 
 
 
 



ส่วนที่ 1 บทนำ 
ความเป็นมา 

 การทุจริตในสังคมไทยระหว่างช่วงเวลากว่าทศวรรษ ส่งผลเสียต่อประเทศอย่างมหาศาลและเป็นอุปสรรค

สำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ในทุกมิติ รูปแบบการทุจริตจากเดิมที่เป็นทุจริตทางตรงไม่ซับซ้อน 

อาทิ การรับสินบน การจัดซื้อจัดจ้าง ในปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนเป็นการทุจริตที่ซับซ้อนมากขึ้นตัวอย่างเช่น การทุจริต

เชิงนโยบาย การทุจริตข้ามแดนข้ามชาติ ซึ ่งเชื ่อมโยงไปสู่อาชญากรรมอื่น ๆ มากมายและส่งผลกระทบทางลบ  

ในวงกว้าง 

 ปัจจุบัน ทุกภาคส่วนในสังคมมีความตื ่นตัวและเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

ตามบทบาทและภาระหน้าที่ของตนเองเพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ตาม การรับรู้การทุจริตของประเทศไทยยังจำเป็นต้องได้รับ

การพัฒนา อันสะท้อนได้จากดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทยจากข้อมูลดัชนีวัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption 

Perceptions Index: CPI) แสดงให้เห็นว่า ประเทศไทยยังมีการทุจริตคอร์รัปชันอยู่ในระดับสูง และสมควรได้รับการแก้ไข

อย่างเร่งด่วน ซึ่งแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้กำหนดเป้าหมาย

หลักเพ่ือให้ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ผ่านการพัฒนาคนและการพัฒนาระบบ เพ่ือป้องกัน

การทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยให้ความสำคัญกับการปรับและหล่อหลอมพฤติกรรม “คน” ทุกกลุ่ม ในสังคมให้มี

จิตสำนึกและพฤติกรรมยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต และการส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมในการ ต่อต้านการทุจริตใน

หน่วยงานภาครัฐที ่เหมาะสมกับบริบท สภาพปัญหา และพลวัตการทุจริตของแต่ละ หน่วยงาน รวมทั ้งการเพ่ิม

ประสิทธิภาพการดำเนินงานของกระบวนการและกลไกที่เกี่ยวข้องในการปราบปรามการทุจริต ประกอบกับยุทธศาสตร์

ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยกำหนดวิสัยทัศน์ว่า“ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้าน

ทุจริต” (Zero Tolerance & Clean Thailand) และกำหนดพันธกิจ“สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับ 

ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณาการและปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

ทั้งระบบ ให้มีมาตรฐานสากล” พร้อมทั้งกำหนดเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ว่า “ระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้การ

ทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI)  สูงกว่าร้อยละ 50” โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างสังคมที่มีพฤติกรรม

ร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง และมีปัจจัยความสำเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค์ คือ ทุกภาคส่วนร่วมส่งเสริมการกล่อม

เกลาทางสังคมและส่งเสริมการเรียนรู้ในทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัยรวมถึงผนึกกำลังและความร่วมมือทุกภาคส่วนในการ

เปลี่ยนสภาพแวดล้อมที่นำไปสู่สังคมที่มีค่านิยมร่วมต้านทุจริต และมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญอีกประการหนึ่ง คือ สร้าง

นวัตกรรมในการต่อต้านการทุจริตมีกลไกป้องกันการทุจริตและระบบบริหารจัดการ ตามหลักธรรมาภิบาล โดยมี

ปัจจัยความสำเร็จ คือมีกระบวนการทำงานด้านป้องกันการทุจริตเปลี่ยนแปลงสู่การทำงานเชิงรุก สามารถป้องกันการ

ทุจริตได้อย่างเท่าทันและมีประสิทธิภาพมีการบูรณาการการทำงานระหว่างองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริต



อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลัก คือ เด็กและเยาวชน ทั้งนี้ มีความเชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้าง

สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต โดยดำเนินการผ่านกลยุทธ์การปรับฐานความคิดทุกช่วงวัย ตั้งแต่ปฐมวัยให้สามารถ

แยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม และส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลา

ทางสังคมเพ่ือต้านทุจริต พร้อมทั้งเสริมพลังการมีส่วนร่วมของพลเมือง (Civic Participation) และบูรณาการทุกภาค

ส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต และมีความเชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก โดย

ดำเนินการผ่านกลยุทธ์การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือลดปัญหาการทุจริต อีกทั้งพัฒนา วิเคราะห์

และบูรณาการระบบการประเมินด้านคุณธรรมและความโปรง่ใสในการดำเนนิงานของหนว่ยงาน เพ่ือเชื่อมโยงกับแนว

ทางการยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้เรื่องการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย 

 นอกจากนี้ ทิศทางการพัฒนายทุธศาสตร์ชาตวิ่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทจุริต ระยะท่ี 3 ยังมีความ

สอดคล้องกับทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพและ      

ธรรมาภิบาลในภาครัฐ ซึ่งแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12  ได้จัดทำขึ้นบนพื้นฐานของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 

2580) ถือเป็นแผนแม่บทหลักของการพัฒนาประเทศ และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development 

Goals : SDGs) รวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0 โดยกำหนดประเด็นการพัฒนา พร้อมทั้ง 

แผนงาน/โครงการสำคัญที่ต้องดำเนินการให้เห็นผลเป็นรูปธรรมในช่วง 5 ปีแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ        

เพ่ือเตรียมความพร้อมของคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการ

เปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การปลูกฝัง “คนไทยไม่โกง” และยุทธศาสตร์การป้องกัน

ด้วยการเสริมสร้างสังคมธรรมาภิบาล ของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี อีกด้วย  

 สำนักงาน ป.ป.ช. ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐานได้กำหนดแนวทางการจัดทำ

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให้ส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและ

มาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติฯ ไปสู่การปฏิบัติโดยกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการ

ประจำปี โดยให้ยึดกรอบยุทธศาสตร์หลักที่ใช้ในการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

ให้คำนึงถึงความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  (พ.ศ. 2561 – 2580) ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต และแผนแม่บทบูรณาการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ จึงนำมาสู่การ

จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 ฉบับนี้ 

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นกรอบทิศทาง 

ในการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายสำคัญ อันจะส่งผลให้

การทุจริตในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการลดน้อยลง  



แบบสรุปโครงการ/กิจกรรม 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
แผนงานบูรณาการต่อต้าน
การทุจริตและประพฤติมิ

ชอบ  
(ด้านป้องกันการทุจริต) 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

แนวทางท่ี 1 ปลูกฝังวิธีคิด  
ปลุกจิตสำนึกให้มี

วัฒนธรรมและพฤติกรรม
ซื่อสัตย์สุจริต 

1. กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์/กำหนดนโยบาย
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 

- กลุ่ม
อำนวยการ 

 2. กิจกรรมการพัฒนาระบบบริหารเพื่อต่อต้านการ
ทุจริตและส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม 

- กลุ่ม
อำนวยการ 

 3. กิจกรรมเสริมสร ้างค่านิยมร ่วมต้านทุจร ิตทุก
รูปแบบ 

15,000 กลุ่ม
อำนวยการ 

 4. กิจกรรมเสริมสร้างคุณภาพการดำเนินงาน 
ประสิทธิภาพการสื่อสาร และการปรับปรุงระบบการทำงาน
ให้ผู ้ร ับบริการ ผู ้มาติดต่อ หรือผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียของ
หน่วยงานมีความพึงพอใจ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของ
ประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก 

66,720 กลุ่ม DLICT 
และ กลุ่ม
อำนวยการ 

 5. กิจกรรมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเน ินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที ่การศ ึกษา
ออนไลน์ (ITA Online) 

41,000 กลุ่ม DLICT 

 

เสนอแผนปฏิบัติการ  ผู้เห็นชอบแผนปฏิบัติการ  
                 (นางขนิษฐา  ม่วงศรีจันทร์)                (นายไท  พานนนท์) 
     ตำแหน่ง รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1                       ตำแหน่ง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 





      





     

 





จำนวนข้าราชการครู ๑๕  คน 

บุคลากรทางการศึกษา ๒ คน 

จำนวนนักเรียน  ๑๖๙  คน 

 

       

 

       

 

 



 

 
 



 
 



 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





























 
 
 

ประกาศสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
เรื่อง  นโยบายการเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 

     ของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
----------------------------------------------------------------------- 

 เพ่ือให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 พระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 พระราชบัญญัติกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
พ.ศ. 2546 ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และนโยบายของรัฐบาลข้อ 10 การส่งเสริมการ
บริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ กำหนดให้
ปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกในการรักษาศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์ ควบคู่การ
บริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุก
ระดับ เพ่ือตอบสนองความต้องการพร้อมอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันในระบบราชการ 
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 จึงได้กำหนดนโยบายการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินงาน เพื่อเป็นมาตรฐานเป็นแนวปฏิบัติของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 1 ควบคู่กับกฎ ระเบียบ และข้อบังคับอ่ืน ๆ จึงกำหนดนโยบายการเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสให้
ผู้บริหารการศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ปฏิบัติงานในหน้าที่
โดยยึดหลักคุณธรรมและธรรมาภิบาล มีจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ ซื่อสัตย์สุจริต และความโปร่งใส ดังนี้ 

1. ด้านการปฏิบัติหน้าที่ 
    1.1 บุคลากรในหน่วยงานปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปร่งใสปฏิบั ติงานหรือ

ดำเน ินงานตามข ั ้นตอนและระยะเวลาท ี ่ กำหนดไว ้อย ่างเคร ่ งคร ัดและจะต ้องเป ็นไปอย ่าง เท ่า เท ี ยมกัน  
ไม่ว่าจะมาเป็นผู้ติดต่อทั่วไป หรือผู้มาติดต่อที่รู้จักเป็นการส่วนตัว 

    1.2 บุคลากรในหน่วยงานปฏิบัติงานอย่างมุ่งมั่นเต็มความสามารถ และมีความรับผิดชอบต่องานใน
หน้าที่รับผิดชอบ 

    1.3 บุคลากรในหน่วยงานไม่เรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด เพ่ือแลกกับการปฏิบัติหน้าที่ 
2. ด้านการใช้งบประมาณ 
    2.1 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ นับตั้งแต่การจัดทำแผนการใช้จ่าย

งบประมาณประจำปี และเผยแพร่อย่างโปร่งใส ไปจนถึงลักษณะการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ และไม่เอ้ือประโยชน์ต่อตนเองหรือพวกพ้อง 

 
 

/2.2 การเบิกจ่าย... 



    2.2 การเบิกจ่ายเงินของบุคลากรภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
ในเรื่องต่าง ๆ ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทางไปราชการ ฯลฯ เป็นไปตามข้อเท็จจริง 

    2.3 กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุของหน่วยงานมีความโปร่งใสตรวจสอบได ้
    2.4 เปิดโอกาสให้บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 มีส่วนร่วม

ในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานตนเองได้ 
3. ด้านการใช้อำนาจ 
    3.1 ผู้บังคับบัญชามีการมอบหมายงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากร เพื่อให้

สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ จะต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ รวมไปถึงการไม่ใช้อำนาจสั่งการให้ผู้ใต้บังคับบัญชา
ทำในธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชาหรือทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง 

    3.2 มีกระบวนการบริการงานบุคคลที่โปร่งใส ไม่เอ้ือผลประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง 
  4. ด้านการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 
      4.1 บุคลากรในหน่วยงานไม่นำทรัพย์สินของทางราชการไปเป็นของตนเอง หรือนำไปใช้ 
      4.2 หน่วยงานมีกระบวนการในการขออนุญาตที่ชัดเจนและสะดวก ในการขอยืมทรัพย์สินของ
ราชการ ทั้งการยืมโดยบุคคลภายในหน่วยงาน และการยืมโดยบุคคลภายนอกหน่วยงาน 
       4 .3 หน ่วยงานม ีการจ ัดทำแนวทางปฏ ิบ ัต ิ เก ี ่ ยวก ับการใช ้ทร ัพย ์ส ินของทางราชการ  
ที่ถูกต้อง เพื่อเผยแพร่ให้บุคคลภายในได้รับทราบและนำไปปฏิบัติ รวมไปถึงหน่วยงานจะต้องมีการกำกับดูแล และ
ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการหน่วยงานด้วย  

5. ด้านการแก้ไขปัญหาการทุจริต 
    5.1 ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานให้ความสำคัญต่อการต้านการทุจริต 
    5.2 หน่วยงานมีการทบทวนนโยบายหรือมาตรการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ 
    5.3 หน่วยงานมีการจัดทำแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
    5.4 หน่วยงานมีกระบวนการเฝ้าระวัง ตรวจสอบการทุจริตในหน่วยงาน รวมถึงการนำผลการตรวจ

ของฝ่ายตรวจสอบไปปรับปรุงการทำงานเพ่ือป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน 
  6. ด้านคุณภาพการดำเนินงาน 
      6.1 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานปฏิบัติงานให้บริการ โดยยึดหลักตามมาตรฐาน โปร่งใสเป็นไปตาม
ขัน้ตอน และระยะเวลาที่กำหนด 
      6.2 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานปฏิบัติงานให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติ 
      6.3 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานให้บริการอย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบัง
หรือบิดเบือนข้อมูล 
      6 . 4  เ จ ้ า หน ้ า ท ี ่ ข อ งหน ่ ว ย ง าน ไม ่ เ ร ี ย ก ร ั บ เ ง ิ น  ท ร ั พย ์ ส ิ น  ห ร ื อป ร ะ โ ยชน ์ อ ื ่ น ใด  
เพ่ือแลกเปลี่ยนกับการปฏิบัติหน้าที่ 
      6.5 หน่วยงานมีการบริหารงานหรือการดำเนินงาน โดยคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชน และ
ส่วนรวมเป็นหลัก 
 
 



  7. ด้านประสิทธิภาพการสื่อสาร 
      7.1 หน่วยงานมีการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชน ผ่านช่องทางที่หลากหลาย สามารถเข้าถึงได้ง่าย ไม่
ซับซ้อน และมีข้อมูลครบถ้วนเป็นปัจจุบัน 
      7.2 หน่วยงานมีช่องทางการรับฟังการติชมหรือรับฟังความคิดเห็นเกี ่ยวกับการดำเนินงานการ
ให้บริการและมีการชี้แจงในกรณีท่ีมีข้อกังวลสงสัยได้อย่างชัดเจน 
      7.3 หน่วยงานมีช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 
  8. ด้านการปรับปรุงระบบการทำงาน 
      8.1 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการให้ดีขึ้น 
      8.2 หน่วยงานมีการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการดำเนินงาน/การให้บริการให้ดีขึ้น 
      8.3 หน่วยงานมีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงาน/การให้บริการให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว
มากขึ้น 

    8.4 หน่วยงานมีการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามามีส่วนร่วมใน
การปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้น 

    8.5 หน่วยงานมีการปรับปรุงการดำเนินงาน/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

ดำเนินงานต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบใน 2 ประเด็น คือ 
       10.1 การดำเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต 
       10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต 
ให้บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 พิจารณาดำเนินการตาม

บทบาทหน้าที่ โดยยึดหลักคุณธรรมและความโปร่งใสให้เป็นไปตามนโยบายโดยเคร่งครัด 
             ประกาศ ณ วันที่  18   เดือน  มีนาคม  พ.ศ. 2565 

                                                               

       (นายไท  พานนนท์) 
     ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 

 



 

 

 

ประกาศสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 

เรื่อง  เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 

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

  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ให้ความสำคัญกับการบริหารงานด้วย
คุณธรรมและความโปร่งใส ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 พระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 
2546 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และนโยบายของรัฐบาลข้อที่ 10 “การส่งเสริมการ
บริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ” กำหนดให้
ปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกในการรักษาศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการ และความซื่อสัตย์สุจริตควบคู่กับ
การบริหารจัดการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าที่รัฐทุกระดับ และตอบสนองความต้องการ พร้อมอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นในระบบ
ราชการ 

  ในฐานะผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 จึงขอประกาศเจตจำนง
ส ุ จ ร ิ ต ใ นก า รบร ิ ห า ร ง านตามน โ ยบายค ุณธ ร รม  จ ร ิ ย ธ ร รมและคว าม โป ร ่ ง ใ สป ร าศจ ากกา รท ุ จ ริ ต  
เพื่อเป็นมาตรฐาน แนวทางปฏิบัติ และค่านิยมสำหรับข้าราชการและบุคลากรขององค์กรให้ยึดถือและปฏิบัติควบคู่กับ
กฎระเบียบ และข้อบังคับอื่น ๆ โดยมุ่งเน้นที่จะนำหน่วยงานให้ดำเนินการตามภารกิจด้วยความโปร่งใส บริหารงาน ด้วย
ความซื่อสัตย์ สุจริตมีคุณธรรม ปราศจากการทุจริต และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อให้บรรลุเจตนารมณ์ดังกล่าวจึง
กำหนดแนวทางให้บุคลากรและเจ้าหน้าที่ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 และสถานศึกษา
ทุกแห่งในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ถือปฏิบัติและดำเนินการ ดังนี้ 
  1 .  บ ร ิ ห า ร และปฏ ิ บ ั ต ิ ง า นต ามหล ั ก ธ ร รม าภ ิ บ าล  โ ดยม ุ ่ ง ต อบสนองคว ามต ้ อ ง ก า ร  
ของประชาชนด้วยบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง เสมอภาค โปร่งใส และเป็นธรรม 
  2. ปฏิบัติงานทุกขั้นตอนตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับอย่างครบถ้วน เคร่งครัด ตลอดจนส่งเสริม
ให้บุคลากรปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับท่ีกำหนด 
  3. ปลูกฝังค่านิยมและทัศนคติให้บุคลากรในสถานศึกษา มีความรู ้ ความเข้าใจ ยึดหลักคุณธรรม 
จริยธรรม นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติงาน และการดำเนินชีวิต 
  4. ปลูกฝังและสร้างความตระหนักรู้ถึงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น รู้จักแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตน
กับประโยชน์ส่วนรวมให้ได้ ปลูกจิตสำนึกในด้านคุณธรรมและป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นในหน่วยงาน เพื่อก่อให้เกิด
วัฒนธรรมต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น 
  5. ปลูกฝังจิตสำนึกให้ผู้เรียนในสถานศึกษาตระหนักถึงผลร้ายและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 



  6. ด้านความโปร่งใส เปิดเผยข้อมูลการดำเนินภารกิจของหน่วยงาน รวมถึงข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างเปิด
โอกาสให้ประชาชน หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ เปิดเผยข้อมูลข่าวสารในการดำเนิ นกิจกรรม
ทุกรูปแบบและมีระบบบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนที่ชัดเจน 
  7. ไม่ยอมให้มีการแสวงหาประโยชน์ส่วนตน หรือผู้อื่น และไม่ให้รับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด เว้นแต่
การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยา ตามหลักเกณฑ์และจำนวนที่คณะกรรมการ ป.ช.ช. กำหนด 
  8. ประสานงานและให้ความร่วมมือในการดำเนินขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน และ
ปราบปรามการทุจริต  
  9. ประชาส ัมพ ันธ ์ให ้ประชาชนแจ ้งข ้อม ูลข ่าวสาร เบาะแสการท ุจร ิต ร ้องเร ียน ร ้องท ุกข์  
ผ่านสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 

 จึงประกาศให้ทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่  18  เดือน  มีนาคม  พ.ศ. 2565 

                                        

                                   

           (นายไท  พานนนท์) 
     ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ 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 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,  

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 March 18th, B.E.2565 (2022) 

 

( Mr.Thai Pannont ) 

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  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 

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  

 
 


