การมีส่วนร่วมของผูบ้ ริหารในการให้ความสำคัญกับการปรับปรุง พัฒนา
ส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ดร.ไท พานนนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑ ผู้บริหาร
สูงสุดของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑ คนปัจจุบัน ให้ความสำคัญกับการ
ปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมให้สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑ เป็นหน่วยงาน
ทีม่ ีคุณธรรมและความโปร่งใส มีการบริหารจัดการที่ดี ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ
ลูกชั่วคราว ที่ปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบู รณ์ เขต ๑ ทุกคน ปฏิบัติหน้าที่
ความรับผิดชอบด้วยความเป็นธรรม มีธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ได้มีการดำเนินการ กิจกรรมที่เป็นการให้ความสำคัญ กับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้าน
คุณธรรมและความโปร่งใส ดังนี้
๑. เป็นผู้แสดงนโยบาย และจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์งดรับ งดให้ของขวัญและของกำนัลทุกชนิด เพื่อ
เสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตในการปฏิบัติงาน (NO GIFT POLICY) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๕
นายไท พานนนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ก ารศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑
ได้แสดงนโยบายงดรับ งดให้ของขวัญและของกำนัลทุกชนิด เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตในการ
ปฏิบัติงาน (NO GIFT POLICY) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว ผ่านเว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑
และระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ My office พร้อมจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ที่เป็นการแสดงถึงเจตนารมณ์
ร่วมกันสร้างวัฒนธรรมสุจริตให้เกิดขึ้นในองค์กร ปลูกและปลุกจิตสำนึก สร้างทัศนคติ ค่านิยมที่ดีในการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการอย่างถูก ต้อง โปร่งใส เป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ มีความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นไปตามหลัก
ธรรมาภิบาล

๒

๓
๒. เป็นผู้นำประกาศเจตจำนงสุจริตในการปฏิบัติหน้าที่และบริหารหน่วยงานอย่างซือ่ สัตย์สุจริต
โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑ โดย นายไท พานนนท์ ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑ ได้ประกาศเจตจำนงสุจริต ที่แสดงถึงเจตนารมณ์
คำมั่นว่าจะปฏิบัติหน้าที่ และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
โดยจัดทำเป็น ๓ ภาษา คือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑ และประชาสัมพันธ์ไปยังโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน และ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต ทราบ ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึงความสำคัญกับการปรับปรุง พัฒนา และ
ส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณ ธรรม และความโปร่งใส เป็นการเสริมสร้างวัฒ นธรรมองค์กรให้กับบุคลากรให้ มี
ทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์ สุ จริต มีจิตสำนึกที่ดี รับผิดชอบต่อหน้าที่ ตามประมวล
จริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

๔
๓. กิจ กรรม มอบนโยบายการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ส ุจ ริต และการพัฒ นาขับเคลื่อน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุจริต สู่องค์กรคุณธรรม สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑
นายไท พานนนท์ ผู้ อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑
เป็นประธานการประชุมข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราวในสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑ ได้มอบนโยบายให้บุคลากรทุกคนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต เพื่อพัฒนาขับเคลื่อนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต สู่องค์กรคุณธรรม สร้างความตระหนัก
และสร้างจิตสำนึกในการปฏิบ ัติหน้าที่ มีจิตสำนึกที่ดีตามประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา

๕
๔. กิจกรรมประกาศปฏิญญาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ทุกวันจันทร์ในสัปดาห์แรกของเดือน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
นายไท พานนนท์ ผู้ อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึก ษาเพชรบูรณ์ เขต ๑
กำหนดให้ ท ุ ก วั น จั น ทร์ ใ นสั ป ดาห์ แ รกของเดื อ น เป็ น วั น ที ่ ข ้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา
ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราวทุกคน ร่วมกิจกรรมเข้าแถว เคารพธงชาติ โดย นายไท พานนนท์ ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑ เป็น ผู้นำกล่าวนำประกาศปฏิญญาสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ซึ่งเป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราวที่ปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูร ณ์ เขต ๑
ทุกคน มีความตระหนัก มีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิ บัติงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต ซึ่งเป็นการให้คำมั่นสัญญา
ในการร่วมกันป้องกันการทุจริตทุกรูปแบบ เป็นกิจกรรมสำคัญที่ส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานมีคุณธรรม
และความโปร่งใส

๖
๕. กิจกรรมสร้างจิตสำนึกให้ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑ มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการประกาศสรรหาและ
เลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต ๑
นายไท พานนนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑ เป็น
ประธานการประชุมบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑ ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ในการสรรหาหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูร ณ์ เขต ๑ ให้ป ฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต ยุ ติธ รรม มีคุณธรรมและความโปร่งใส
ตรวจสอบได้ ไม่ทำการใด ๆ เพื่อประโยชน์ของพวกพ้องตนเอง โดยได้จัดประกาศนโยบายให้ความสำคัญสูงสุด
ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน และประชาสัมพันธ์ทางระบบสารบรรณอิเล็ก ทรอนิกส์ My Office ให้
ทราบโดยทั่วกัน เพือ่ เป็นการส่งเสริมให้หน่วยงานมีคุณธรรมและความโปร่งใส

๗
๖. กิจกรรมพิธีกรรมทางศาสนา ทำบุญ ตักบาตร รับพรจากพระภิกษุ
นายไท พานนนท์ ผู้ อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑
ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานมีคุณธรรม จริยธรรม เป็นการแสดงถึงการให้ความสำคัญ
กับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมบุคลากรในหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส โดยเป็น ผู้ น ำ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราวทุกคนในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑ ร่วมกิจกรรมทำบุญ ตักบาตร รับพรจากพระภิกษุเนื่องในวันสำคัญทางศาสนา
เป็นการสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้บุคลากรมีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานร่วมกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
มีความรักความสามัคคี มีจิตใจที่ดีงาม ส่งผลให้การปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบเกิดความสำเร็จ บรรลุ
วัตถุประสงค์เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน

