
 

 

รายงานผลการดำเนินงาน 
โครงการการเสริมสร้างวัฒนธรรม ค่านิยมการต่อต้านการทุจรติ และระบบบริหาร

จัดการภายในองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล (สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสุจริต) 
ปีงบประมาณ 2564 

ของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 

                                                                                              
               
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
 
 
 
 



 

   ตามกรอบยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 
2564  ในยุทธศาสตร์ที่ 1  การจัดการศึกษาความมั่นคง และยุทธศาสตร์ที่ 6  การจัดการศึกษา
ตามนโยบายและจุดเน้นการศึกษา ดังนั้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  
เขต 1      ได้จัดทำโครงการการเสริมสร้างวัฒนธรรม ค่านิยมการต่อต้านการทุจริต และระบบ
บริหารจัดการภายในองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต)ปีงบประมาณ 
2562 มุ่งหวังให้เกิดการบริหารงานที่โปร่งใส และมีวัฒนธรรมการทำงานที่เป็นธรรมในสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา และมีการจัดลำดับ (Integrity Assessment) ตามผลการประเมิน ทั้งนี้เพื่อให้
บุคลากรในสำนักงานและเครือข่ายโรงเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริตมีคุณลักษณะตาม
มาตรฐานและคุณลักษณะของเขตสุจริตซึ่งมีการดำเนินงานที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้และ
ทราบระดับคุณธรรม ความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 1 ได้อย่างเหมาะสม รวมถึงสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกันการทุจริตของ
ประเทศได้อีกทางหนึ่ง 

   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  หวังเป็นอย่างยิ่งว่ า  
รายงานผลการดำเนินงานโครงการการเสริมสร้างวัฒนธรรม ค่านิยมการต่อต้านการทุจริต และ
ระบบบริหารจัดการภายในองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล (สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาสุจริต)
ปีงบประมาณ 2562  คงเป็นประโยชน์และเป็นแนวทางในการพัฒนาขับเคลื่อนการบริหารงานที่
โปร่งใส และ          มีวัฒนธรรมการทำงานที่เป็นธรรมในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 
            สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
                    กันยายน  2564 
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แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
 

1. โครงการ เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ของ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา        
            ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 

2. ผู้รับผิดชอบ  นางวัชรินทร์  ชัยนอก กลุ่ม  อำนวยการ 

3. วัตถุประสงค์ (ตามที่ระบุในโครงการ) 
3.1 เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 

1 ให้บรรลุตามเป้าหมายความสำเร็จ 
3.2 เพ่ือกำกับ ขับเคลื่อนผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ตามกลยุทธ์ จุดเน้น ของ

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอย่างมีประสิทธิภาพ 
3.3  เพ่ือให้ผู้เข้าประชุมมีความรู้ ความเข้าใจ นโยบายการจัดการศึกษาในทิศทางและเป้าหมาย

เดียวกัน 
3.4  เพ่ือทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานของหน่วยงาน และสถานศึกษา 

4. เป้าหมาย (ที่ดำเนินการได้จริง) 
4.1  ด้านปริมาณ 
   (1) การประชุมรอง ผอ.สพป.ผอ.กลุ่ม เดือนละ 1 ครั้ง จำนวน 16 คน 

       (2) การประชุมสภากาแฟ รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 เดือนละ 1 ครั้ง จำนวน 8 คน 
       (3) ประชุมขับเคลื่อนนโนบายพัฒนาคุณภาพการศึกษา เดือนละ 1 ครั้ง จำนวน 25 คน 
       (4) การประชุมผู้บริหารโรงเรียน สองเดือนต่อ 1 ครั้ง จำนวน 146 คน 
       (5)  การประชุมประธานกลุ่ม สองเดือนต่อ 1 ครั้ง จำนวน  35 คน 
       (6)  การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนกลุ่มย่อย จำนวน 5 กลุ่ม ตามจำเป็นเฉลี่ยเดือนละ 2 ครั้ง 
จำนวน กลุ่มละ 6 คน รวม 30 คน 
       (7) การประชุมเจ้าหน้าที่ในสำนักงาน สองเดือนต่อ 1 ครั้ง จำนวน 78 คน 

4.2  ด้านคุณภาพ 
     (1)  ผู้บริหารระดับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา , ศึกษานิเทศก์และบุคลากรทางการศึกษาผู้บริหาร

สถานศึกษา มีความรู้ความเข้าใจระเบียบ กฎหมายและหลักเกณฑ์ต่างๆ ในการปฏิบัติงานการจัดการศึกษา        
ขั้นพ้ืนฐาน 

     (2) ผู้บริหารระดับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา,ศึกษานิเทศก์และบุคลากรทางการศึกษาผู้บริหาร
สถานศึกษามีแนวทางและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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5.  ตัวบ่งช้ีสภาพความสำเร็จ (ผลที่ได้รับ) 

    5.1  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 มีการบริหารจัดการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและผ่านเกณฑ์มาตฐานสำนักงาน 

6.  ผลการดำเนินงาน (ให้รายงานเป็นรายกิจกรรมตามที่ระบุไว้ในโครงการ) 
    6.1  กิจกรรมที่ 1 (วันเดือนปีที่ดำเนินการ/สถานที่/ผลการดำเนินงาน/หลักฐานอ้างอิง) 

6.1.1  การประชุมรอง ผอ.สพป.ผอ.กลุ่ม 
  - 
6.1.2  สภากาแฟ ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 
  - 
6.1.3  ประชุมขับเคลื่อนนโยบายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

                  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

มุ่งร่วมกันพัฒนาสู่ความสำเร็จตามตัวชี้วัดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยยึดผลจะที่เกิดขึ้นแก่นักเรียนเป็นสำคัญ 

เมื่อวันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 นายบรรเจิด กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

โดยม ี คณะกรรมการท ี ่ เ ก ี ่ ย วข ้ อ ง เ ข ้ า ร ่ ว มการประช ุ ม  ณ ห ้ องประช ุ มศ ู นย ์ปฏ ิบ ั ต ิ ก า ร เ ขต 

พ้ืนที่การศึกษา  

      ทัง้นี้ ผู้เข้าร่วมการประชุมได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นอย่างหลากหลาย ในการช่วยกันขับเคลื่อน

การดำเนินการเพื่อไปสู่ความสำเร็จตามตัวชี้วัดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อันจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา ตามเงื ่อนไข หลักเกณฑ์ วิธีการ ระยะเวลา และตัวบ่งชี้วัดต่างๆ ที่ส่งผลสุดท้ายต่อการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาของนักเรียน ผอ.สพป.ได้ขอให้ผู้เข้าร่วมการประชุม และผู้เกี่ยวข้องทุกคน ในฐานะเป็นทีม

คิด ได้ร ่วมกันเสนอแนวคิดและวิธ ีการต่าง ๆ เพื ่อความสำเร็จของงาน และหากมีความจำเป็นต้องใช้

กระบวนการที่เกี่ยวข้อง โดยการใช้สายงานการบังคับบัญชา หรือการส่งเสริมสนับสนุนให้ขวัญกำลังใจ ขอให้มี

การนำเสนอเพ่ือพิจารณาดำเนินการในโอกาสอันเหมาะสมกับห้วงเวลา และองค์ประกอบที่เก่ียวข้องต่อไป 
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6.1.4  ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 
         สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2564 ณ อาคารโดม สพป.

เมื่อวันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 2564  นายบรรเจิด กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2564 ณ อาคาร
เอนกประสงค์ (อาคารโดม)  

    การประชุมดังกล่าว เพื่อแจ้งข้อราชการ และซักซ้อมการดำเนินการในการปฏิบัติราชการในเรื่องที่
เกี่ยวข้อง โดยเริ่มจากเรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ เรื่องรับรองรายงานการประชุมในครั้งท่ีแล้ว เรื่องแจ้ง 
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เพื่อทราบจากกลุ่มงานต่าง ๆ ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 รวม 10 

กลุ่มงาน ตั้งแต่กลุ่มอำนวยการ กลุ่มบริหารงานบุคคล  กลุ่มนโยบายและแผน  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  หน่วยตรวจสอบ
ภายใน  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศ ึกษา และกล ุ ่มกฏหมายและคด ี โดยม ีผ ู ้อำนวยการสำน ักงานเขตพื ้นท ี ่การศ ึกษา และ  
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่เกี่ยวข้องร่วมให้ข้อมูลเพิ่มเติม  จากนั้นเป็นเรื่องเสนอเพ่ือ
พิจารณา และเรื่องอ่ืน ๆ จนเสร็จสิ้นการประชุม 

 
 

 
 
 

 
 
6.1.5  ประชุมประธานกลุ่มโรงเรียนสัญจร สังกัด สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 
        เมื่อวันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563 นายบรรเจิด กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรณ์ เขต 1 เป็นประธานการประชุมประธานกลุ่มโรงเรียน  ณ ห้องประชุม 
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โรงเรียนบ้านวังโค้ง ตำบลตะเบาะ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีรองผู้อำนวยการสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม ซึ่งอาจถือว่าเป็นการประชุม
ประธานกลุ่มโรงเรียนสัญจรครั้งแรก นับตั้งแต่ นายบรรเจิด กลิ่นจันทร์ ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 คนใหม่ย้าย
มาดำรงตำแหน่ง และอาจถือเป็นการประชุมประธานกลุ่มโรงเรียนครั้งสุดท้ายก่อนสิ้นปี พ.ศ.2563 นี้  

        ก่อนเริ่มการประชุม นายบรรเจิด  กลิ่นจันทร์ ได้เยี่ยมชมห้องเรียนของโรงเรียนบ้านวังโค้ง โดย
พบปะกับนักเรียนและคุณครูที่กำลังทำการสอน ได้มีการสอบถามข้อมูลต่างๆ เป็นการเบื้องต้น จากนั้นได้เยี่ยม
ชมนิทรรศการการแสดงผลงานของนักเรียนในโรงเรียนต่างๆ สังกัดกลุ่มโรงเรียนเอราวัณตาดหมอก ที่ได้นำมา
จัดแสดง ณ โรงเรียนบ้านวังโค้ง    

           อนึ่งในการประชุมในวันนี้ นับเป็นการประชุมประธานกลุ่มโรงเรียนนอกสถานที่ครั้งแรก  นับ
แต่ที่นายบรรเจิด กลิ่นจันทร์ มารับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ 
เขต 1 และอาจนับเป็นการประชุมประธานกลุ่มครั้งสุดท้าย ในปี พ.ศ.2563   โดยระเบียบสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ได้ให้โรงเรียนในสังกัดรวมกลุ่มกันเพื่อช่วยเหลือกันและกันในทาง
วิชาการ และการบริหารงานการศึกษา  โดยอาจยึดเอาขอบข่ายของที่ตั้งโรงเรียนในเขตตำบลต่างๆมาเป็น
องค์ประกอบในการจัดตั้งกลุ่มโรงเรียน  ซึ่งหากสภาวะการณ์ต่างๆเปลี่ยนแปลงไป ก็สามารถมีการพิจารณา
ปรับปรุงแก้ไขการจัดตั้งกลุ่มโรงเรียนตามความเหมาะสมตามแนวทางในระเบียบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ว่าด้วยกลุ่มโรงเรียนต่อไปได้  
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 6.1.6  ประชุมคณะกรรมการมาตรฐานสำนักงาน ,ITA Online ,ARS และ KRS การพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและค่านิยมองค์กร  

สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 จัดประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองข้อมูลผลการดำเนินงานการ 
ประเมินตัวชี ้ว ัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการของสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 

เมื่อวันอังคารที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมประกายทอ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 จัดประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองข้อมูลผลการ
ดำเนินงานการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
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ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตัวชี้วัดที่ 4 การของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 
1 ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 ของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMOA 4.0) (หมวดที่ 3 และ 
4) 
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 6.1.7  ประชุมเจ้าหน้าที่ในสำนักงาน 

 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 จัดประชุมเจ้าหน้าที่เชิญชวนร่วมพัฒนางานการศึกษาเพ่ือนักเรียนเป็น
สำคัญ 
 เมื่อวันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 นายบรรเจิด กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เป็นประธานการประชุมเจ้าหน้าที่ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึ กษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมมะขามหวาน สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1  เพ่ือ
ซักซ้อมความเข้าใจในการร่วมกันพัฒนางานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยให้มุ่งเป้าไปที่การพัฒนาไปจนถึงตัว
นักเรียนเป็นสำคัญ  และขอให้ช่วยกันขับเคลื่อนงานการศึกษาตามวิสัยทัศน์ขององค์กร ที่กำหนดว่า ผู้เรียนมี
คุณภาพ สถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้มาตรฐาน โดยวิธีการที่หลากหลาย แต่มีเป้าหมาย
เดียวกัน  

7. งบประมาณตามโครงการ  
  7.1 แหล่งงบประมาณ  
    งบบริหารจัดการสำนักงานเพื่อพัฒนาการศึกษา (งบประมาณที่จัดสรรจาก สพป.) 
    งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรจาก สพฐ. หนังสือที่ ศธ.......-......../............... ลว.  
    ไม่ใช้งบประมาณ 
  7.2  งบประมาณตามโครงการ   จำนวน   183,800.บาท 

 งบประมาณท่ีใช้ไป    จำนวน.    81,500.บาท 
 งบประมาณคงเหลือ    จำนวน     102,300บาท 

สาเหตุที่ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามแผนการ 
เนื่องจากสถานการการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กำลังระบาดอย่างรุนแรง  
และจังหวัดเพชรบูรณ์ อยู่ในจังหวัดสีแดงเข้ม จึงไม่สามารถจัดอบรมได้  แต่สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  ได้จัดประชุมผ่านระบบออนไลน์ เพ่ือให้ผู้บริหารสถานศึกษาได้รับทราบ
นโยบายและปฏิบัติตามนโยบายไปในทิศทางเดียวกันและนำความสำเร็จมาสู่สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 

7.3 งบประมาณท่ีขอใช้เพ่ิมเติม   จำนวน...............-..............บาท 
8. ผลการดำเนินงานต่อเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 
 ระดับความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของภาครัฐ 
9. ผลการดำเนินงานต่อเป้าหมายของแผนแม่บทประเด็น 
 สถานศึกษาของรัฐมีความเป็นอิสระและมีธรรมาภิบาลในการบริหารและการจัดการศึกษา 
ครอบคลุมด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารงาน
ทั่วไปและมีความรับผิดชอบต่อคุณภาพของการจัดการศึกษา 
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10. ผลการดำเนินงานต่อเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนปฏิรูปประเทศ 
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 มีการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพ
ด้วยการ 

นำนวัตกรรมเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ 
11. ปัญหาอุปสรรค 

- 
12. ข้อเสนอแนะ 

- 

ลงชื่อ  ผู้รายงาน              ลงชื่อ .ผู้อำนวยการกลุ่ม 
      (นางวัชรินทร์  ชัยนอก)                             (นายวลี  มีภู่) 

  ผู้รับผิดชอบโครงการ        ผู้อำนวยการกลุ่ม 

ลงชื่อ                     รอง ผอ.สพป. (กำกับ) 
      (นายชาญณรงค์  ฐานะวิจิตร 


