คำนำ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑ จัดทำรายงานการเสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ
ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี รับผิดชอบต่อหน้าที่ ตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างชัดเจน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์
เขต ๑
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑ ขอขอบคุณ ทีมบริหารของสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ
ลูกจ้างชั่ว คราว ทุกคน ที่ให้ความสำคัญ และร่ว มมือกันดำเนินกิจกรรมด้ านคุณธรรมและความโปร่งใส
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑ จนประสบผลสำเร็จ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑
มิถุนายน ๒๕๖๕

รายงานการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
************************
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ได้ตระหนัก และให้ความสำคัญกับการ
เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร เพื่อให้บุคลกรทุกคนในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์
เขต 1 มีทัศนคติค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี รับผิดชอบต่อหน้าที่ ตามประมวล
จริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างชัดเจน โดยดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
มีกิจกรรมดังนี้
กิจกรรมที่ 1 จัดทำประกาศนโยบาย ข่าวประชาสัมพันธ์ และสื่อประชาสัมพันธ์ งดรับ งดให้
ของขวัญและของกำนัลทุกชนิด เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิ ยมสุจริตในการปฏิบัติงาน ( NO GIFT
POLICY) วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูร ณ์ เขต ๑ โดย
นายไท พานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑ ประกาศนโยบาย
งดรับ งดให้ของขวัญของกำนัลทุกชนิด เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตในการปฏิบัติงาน (NO GIFT
POLICY) เพื ่ อ แสดงถึ ง การเสริ ม สร้ า งวั ฒ นธรรมองค์ ก รให้ ข ้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา
ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว ทีป่ ฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกคน ยึดถือปฏิบัติ
ผลที่ได้รับจากการประกาศนโยบายดังกล่าว จากการสังเกตพบว่า ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราวในสำนั กงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์
เขต ๑ มีความตระหนัก มีทัศคติค่านิยมในการปฏิ บัติงานอย่างซื่ อสัตย์สุจริ ต มีจิตสำนึกที่ดี รับผิดชอบต่อ
หน้าที่และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เป็นแบอย่างที่ดีผู้รับบริการที่มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจในการปฏิบัติ
ของเจ้าหน้าทีส่ ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑ เพิ่มมากขึ้น

๒

๓
กิจกรรมที่ ๒ จัดประชุมคณะกรรมการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี ๒๕๖๕
วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์
เขต ๑ โดยนายไท พานนนท์ ผู้ อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึ กษาประถมศึ กษาเพชรบูรณ์ เขต ๑
ประชุมคณะกรรมการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๕ เพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงในการปฏิบัติ
หน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม
เมื่อได้ผลจากการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบแล้ว
วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ นายไท พานนนท์ ผู้ อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต ๑ ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราวในสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑ เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ทุกคน มีทัศนคติ
ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อ สัตย์สุจ ริต มีจิตสำนึกที่ดี รับผิดชอบต่อหน้าที่ตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา บุคลากรทุกคนปฏิบัติห น้าที่ด้วยความเต็มใจ และมีความสุ ข
ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล
ผลที่ได้รับจากกิจกรรมดังกล่าว จากการสังเกตพบว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราวในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑ มีความ
ตระหนัก มีทัศคติค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี รับผิดชอบต่อหน้าที่และถือปฏิบัติ
อย่างเคร่งครัด เป็นแบอย่างที่ดีผู้รับบริการที่มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจในการปฏิบัติของเจ้าหน้า ที่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑ เพิ่มมากขึ้น

๔
กิจกรรมที่ ๓ กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ
ประกาศปฏิญญาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ทุกวันจันทร์สัปดาห์แรกของเดือน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
สำนักงานเขตพื้นที่การศึ กษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑ โดยนายไท พานนนท์
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑ กำหนดให้ทุกวันจันทร์ในสัปดาห์แรก
ของเดือน เป็นวันที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราวทุกคน ร่วมกิจกรรม
เข้าแถว เคารพธงชาติ เป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึ ก ษา
ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราวที่ปฏิบัติหน้าที่ในสำนั กงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑
ทุกคน มีความตระหนัก มีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต มีจิตสำนึกที่ดีรับผิดชอบต่อ
หน้าที่และงานที่ได้รับมอบหมาย เป็นการให้คำมั่นสัญญาในการร่วมกันป้องกันการทุจริตทุกรูปแบบ เป็น
กิจกรรมสำคัญที่ส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานมีคุณธรรมและความโปร่งใส
ผลที่ได้รับจากการทำกิจกรรมดังกล่าว จากการสังเกตพบว่า ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราวในสำนักงานเขตพื้นที่การศึก ษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑
เกิดความตระหนัก มี ทัศนคติมี ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี รับผิดชอบต่อ
หน้าที่ ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลต่อหน่วยงานเพิ่มมากขึ้น

๕
กิจกรรมที่ ๔ กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร การบริการ ณ ศูนย์อำนวยความสะดวก
ผู้มาติดต่อราชการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑ โดยนายไท พานนนท์
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑ จัด ให้มีศนู ย์อำนวยความสะดวกผู้มา
ติดต่อราชการ ณ จุดบริการส่วนหน้าของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยแต่งตั้งเวรประจำวันเพื่อทำหน้าที่
คอยดูแลให้บริการผู้มาติดต่อราชการทุกวัน ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.ทุกวันเวลาราชการ เพือ่ เสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรให้เจ้ าหน้าที่ทุกคนมีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่ อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี
รับผิดชอบต่อหน้าที่ มีจิตอาสาให้บริการช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็มใจ ดังนี้
ศูนย์อำนวยสะดวกผู้มาติดต่อราชการให้บริการสำหรับผู้มาติดต่อราชการในทุก ๆ ด้าน
ดังนี้
๑.๑ บริการสอบถาม รับเรื่อง ประสานเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเพื่อดำเนินการให้
ผู้รับบริการจนกว่าจะแล้วเสร็จ
๑.๒ หากเวรประจำวันไม่สามารถดำเนินการได้ ประสานจ้าหน้าทีผ่ ู้รับผิดชอบ
มาบริการให้คำปรึกษายังศูนย์อำนวยความสะดวก โดยผู้รับบริการไม่ต้องเดินเข้าไปติดต่อเจ้าหน้าที่ด้วยตนเอง
๑.๓ บริการรับทำบัตรเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยผู้รับบริการรอรับได้เลยใช้เวลาไม่เ กิน
๑๐ นาที
๑.๔ บริการจัดพิมพ์สลิปเงินเดือนพร้อมประสานเจ้าหน้าที่การเงินรับรองถูกต้อง รอ
รับได้เลยไม่เกิน ๑๐ นาที
๑.๕ บริการรับ-ส่งหนังสือราชการโดยผู้รับบริการไม่ต้องนำไปส่งด้วยตนเอง
๑.๖ บริการอืน่ ๆ ตามที่ผู้รับบริการติดต่อ สอบถาม
ผลที่ได้รับจากการดำเนินกิ จกรรม จากการสังเกตพบว่า ข้าราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราวในสำนักงานเขตพื้นที่การศึก ษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑
มีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่ อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี รับผิดชอบต่อหน้าที่ มีจิต อาสา พร้อม
ให้บริการและช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็มใจเพิ่มมากขึ้น

๖

กิจกรรมที่ ๕ กิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันเทศกาลต่าง ๆ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 โดยนายไท พานนนท์
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต ๑ จัดกิจกรรมทำบุญ ตักบาตร รับพร
จากพระสงฆ์เนื่องในประเพณีทางศาสนา เพื่อ เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่ว คราวในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
มีทัศคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี รับผิดชอบต่อหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
มีจิตใจที่ดีงาม มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรักความสามัคคี รู้จักให้อภัยซึ่งกันและกัน และทำงานเป็นทีม
ผลจากการจัดกิจกรรม จากการสังเกตพบว่า ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราวในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 มีทัศคติ ค่านิยม
ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี รับผิดชอบต่อหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย มีจิตใจที่ดีงาม
มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรักความสามัคคี รู้จักให้อภัยซึ่งกันและกัน และทำงานเป็นทีมมากขึ้น สังเกตได้
จากการร่วมแรง ร่วมใจช่วยกันทำภารกิจเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์เพิ่มมากขึ้น

๗

๘
กิจกรรมที่ ๖ กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑ จัดกิจกรรมจิตอาสา
บำเพ็ญประโยชน์ โดยจัดกิจกรรมเดือนละ ๑ ครั้ง เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้บุคลากรมีทัศนคติ
ค่านิยมในการปฏิบัตอิ ย่างซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี รับผิดชอบต่อหน้าที่และงานที่ได้รับมอบหมาย ให้บุคล
กรทุกคนจิตใจที่เป็นจิตอาสา ให้บริการช่วยเหลือผู้อื่นเท่าที่ทำได้ มีความรัก ความสามัคคี และรู้จักช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกันทำงานแบบเป็นทีมเพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงเป็นตามวัตถุประสงค์ทุกงาน
วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565 นายไท พานนนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรณ์ เขต 1 นำข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ ลูกจ้าง
ชั่วคราวในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑ ทำกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์
บำเพ็ญประโยชน์ ณ วัดสนธิกรประชาราม ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
ผลจากการทำกิจกรรมจากการสังเกตพบว่า ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราวในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑ มีจิตใจที่ดีงาม
รู้จักการทำงานเป็นทีม เป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้บุคลากรทุกคนมีจิตสำนึกที่ดี มีทัศนคติค่านิยม
ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบต่อหน้าที่และงานที่ได้รับมอบหมาย บุคลากรมีความรัก
ความสามัคคี ทำงานเป็นทีม มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแพร่ซึ่งกันและกันมากขึ้น

