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ค ำน ำ 

 

  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 3 ได้จัดท ำรำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนตำมมำตรกำรส่งเสริมคุณธรรม และควำมโปร่งใสภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
เพชรบูรณ์ เขต 3 ซึ่งรำยงำนผลกำรใช้มำตรกำรตำมที่ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ 
เขต 3 ที่ได้ประกำศให้บุคลำกรในสังกัดทรำบ และถือปฏิบัติตำมมำตรกำร เพ่ือน ำสู่กำรแก้ไขข้อบกพร่อง หรือ
จุดอ่อนที่ได้จำกกำรวิเครำะห์ผลกำรประเมินคุณธรรม และควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2564 ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 3 

 

 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 3 
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สำรบัญ 

 หน้ำ 

ค ำน ำ ก 

สำรบัญ ข 

ส่วนที่ 1 ผลกำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำรส่งเสริมคุณธรรม และควำมโปร่งใสภำยในส ำนักงำน 
เขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 3 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 1 

1. ผลกำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำรเปิดเผยและเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะ  2 
2. ผลกำรด ำเนินกำรมำตรกำรเปิดเผยข้อมูลและควำมโปร่งใสด้ำนวิชำกำร  7 
3. ผลกำรด ำเนินกำรมำตรกำรกำรจัดตั้งงบประมำณ  13 
4. ผลกำรด ำเนินกำรมำตรกำรควำมโปร่งใสในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง  15 
5. ผลกำรด ำเนินกำรมำตรกำรป้องกันกำรน ำทรัพย์สินของหน่วยงำนไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว  16 
6. ผลกำรด ำเนินกำรมำตรกำรป้องกันกำรทุจริตกำรสรรหำบุคลำกร  16 
7. ผลกำรด ำเนินกำรมำตรกำรใช้รถรำชกำร  20 
8. ผลกำรด ำเนินกำรมำตรกำรป้องกัน ป้องปรำบ ก ำกับ ติดตำมกำรรับนักเรียน  23 

ส่วนที่ 2 กิจกรรมสง่เสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 3 25 

1. อบรมโครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม และธรรมำภิบำลในส ำนักงำน 
 เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 3  25 
2. ประกำศนโยบำยสร้ำงคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน 26 
3. ประกำศเจตจ ำนงสุจริต (ฉบับภำษำไทย) 27 
4. ประกำศเจตจ ำนงสุจริต (ฉบับภำษำอังกฤษ) 28 
5. บันทึกข้อตกลง(MOU)ควำมร่วมมือในกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม  
 และธรรมำภิบำล 28 
6. โครงกำรบริหำรจัดกำรส ำนักงำนสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 29 
7. กิจกรรมเคำรพธงชำติ สวดมนต์ไหว้พระ ทุกวันจันทร์แรกของเดือน 29 
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ส่วนที่ 1 

ผลการด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใส 
ภายในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 3 ได้ประกำศใช้มำตรกำรเปิดเผยและ
เผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะ  มำตรกำรเปิดเผยข้อมูลและควำมโปร่งใสด้ำนวิ ชำกำร มำตรกำรกำรจัดตั้ง
งบประมำณ มำตรกำรควำมโปร่งใสในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง มำตรกำรป้องกันกำรน ำทรัพย์สินของหน่วยงำนไปใช้
ประโยชน์ส่วนตัว  มำตรกำรป้องกันกำรทุจริตกำรสรรหำบุคลำกร มำตรกำรใช้รถรำชกำร มำตรกำรป้องกัน 
ป้องปรำบ ก ำกับ ติดตำมกำรรับนักเรียน เพ่ือแก้ไขข้อบกพร่อง จุดอ่อนที่ต้องเร่งแก้ไขโดยเร่งด่วน ซึ่งได้มีกำร
ปฏิบัติตำมมำตรกำรอย่ำงเป็นรูปธรรม มีกำรก ำกับ ติดตำม และได้ก ำหนดให้กลุ่มงำนได้รำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนตำมมำตรกำรส่งเสริมคุณธรรม และควำมโปร่งใสภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
เพชรบูรณ์ เขต 3 รำยละเอียดดังนี้ 
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1. ผลการด าเนินการตามมาตรการเปิดเผยและเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ  
 บุคลำกร เจ้ำหน้ำที่ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกำรด ำเนินกำรเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะของ

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 3 ได้มีการด าเนินการตามมาตรการในการ
ด าเนินการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะที่ได้ก าหนดไว้ อย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้ 

 1.1 มีกำรขออนุมัติน ำข้อมูลข่ำวสำรเผยแพร่ต่อสำธำรณะ ผ่ำนเว็บไซต์ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 3 
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 1.2 มีกำรเผยแพร่ต่อสำธำรณะผ่ำนเว็บไซต์ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์  
เขต 3 http://pbn3.go.th ดังนี้ 

ข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ. 2540 ตามมาตรา 7 

โครงสร้างหน่วยงาน 

 

อ านาจหน้าที่ 

 

http://pbn3.go.th/
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ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน 

 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
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ข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ. 2540 ตามมาตรา 9 

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ 

 

คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 
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เผยแพร่ข่าวสาร กิจกรรม ประชาสัมพันธ์ 
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2. ผลการด าเนินการมาตรการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสด้านวิชาการ 
 บุคลำกร เจ้ำหน้ำที่ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกำรด ำเนินกำรเปิดเผยข้อมูลและควำมโปร่งใส 

ด้ำนวิชำกำรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 3 ได้มีการด าเนินการตาม
มาตรการในการด าเนินการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสด้านวิชาการที่ได้ก าหนดไว้ อย่างเป็นรูปธรรม 
ดังนี้    

 2.1 รายงานผ่านช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลในวาระการประชุมประจ าเดือนผู้บริหารสถานศึกษา  
การประชุมระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  ซึ่งจะใช้เป็นช่องทางหลักในการเผยแพร่ข้อมูลของกลุ่มนิเทศ 
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 2.2  กำรสื่อสำรผ่ำนเว็บไซต์ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 3 และ
กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 

 

3. ผลการด าเนินการมาตรการการจัดตั้งงบประมาณ 
 บุคลำกร เจ้ำหน้ำที่ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรจัดตั้งงบประมำณของ

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 3 ได้มีการด าเนินการตามมาตรการในการจัดตั้ง
งบประมาณที่ได้ก าหนดไว้ อย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้    

 3.1 ผลการด าเนินงาน เป็นกำรจัดตั้งล่วงหน้ำ 1 ปีงบประมำณ ผลที่รำยงำนในครั้งนี้ เป็นกำร
จัดตั้งตำมกรอบวงเงินที่ สพฐ. ให้มำ  ดังปรำกฏผลที่ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 เสนอไป สพฐ. และรอผลกำร
จัดสรรอีกครั้งในช่วงเดือน พฤศจิกำยน 2564 คือปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

 3.2 ผลการด าเนินการจัดตั้ง งบประมาณประจ าปี งบลงทุน รายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างอ่ืน ๆ 
ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และโรงเรียน ตำมกรอบวงเงินของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น
พ้ืนฐำน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ที่ผ่ำนมติกำรพิจำรณำจำกคณะกรรมกำรพิจำรณำจัดตั้งงบประมำณงบ
ลงทุน ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 3 และโรงเรียนในสังกัด ดังนี้ 

 ผลกำรพิจำรณำจัดตั้งงบประมำณงบลงทุน ตำมกรอบวงเงินของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ            
ขั้นพ้ืนฐำนกรอบวงเงินค่ำก่อสร้ำงและปรับปรุงซ่อมแซม ในวงเงิน  31,442,100 บำท ดังนี้ 

 - ค่ำก่อสร้ำง จ ำนวน 21,512,600 บำท 
   1. ค่ำก่อสร้ำงอำคำรเรียน  จ ำนวน 4 หลัง วงเงิน  14,115,000 บำท 
 2. ค่ำก่อสร้ำงส้วมนักเรียน  จ ำนวน 2 หลัง วงเงิน      840,400 บำท 
 3. ค่ำก่อสร้ำงโรงอำหำร  จ ำนวน 1 หลัง วงเงิน   1,109,600  บำท 
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 4. ค่ำก่อสร้ำงลำนกีฬำเอนกประสงค์  จ ำนวน 2 แห่ง วงเงิน      341,600 บำท 
 5. ค่ำก่อสร้ำงรั้วโรงเรียน  จ ำนวน 3 แห่ง วงเงิน   1,411,300  บำท 
 6. ค่ำก่อสร้ำงถนนคอนกรีต  จ ำนวน 5 แห่ง วงเงิน   1,561,700  บำท 
 7. ค่ำก่อสร้ำงอำคำรอเนกประสงค์ แบบพิเศษ ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ

เพชรบูรณ์ เขต 3  จ ำนวน 1 หลัง  วงเงิน   2,133,000 บำท 
 -  ค่ำปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรเรียน อำคำรประกอบและสิ่งก่อสร้ำงอ่ืน จ ำนวน 36 โรงเรียน วงเงิน 

9,929,500 บำท  กรอบวงเงินค่ำครุภัณฑ์ ในวงเงิน  4,189,100  บำท ดังนี้  
 1. ครุภัณฑ์กำรศึกษำ     จ ำนวน 46 รำยกำร  วงเงิน 3,055,800  บำท 
    2. ครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่  จ ำนวน 31 รำยกำร  วงเงิน 950,600  บำท 
    3. ครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว    จ ำนวน  4  รำยกำร  วงเงิน 51,000  บำท 
    4. ครุภัณฑ์ส ำนักงำน    จ ำนวน 11 รำยกำร  วงเงิน 131,700 บำท 
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4. ผลการด าเนินการมาตรการความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต ๓ ได้ด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงประจ ำปี

งบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๔ ตั้งแต่เดือน ตุลำคม ๒๕๖๓  ถึงเดือนมิถุนำยน ๒๕๖๔ จ ำนวน ๑๕๕ โครงกำร 
สรุปผลกำรด ำเนินงำน รอบ ๖ เดือน ซ่ึงบุคลำกร เจ้ำหน้ำที่ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกำรด ำเนินกำรเก่ียวกับกำร
จดัซ้ือจัดจ้ำงของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 3 ได้มีกำรด ำเนินกำรตามมาตรการ
ความโปร่งใสในการจัดซือ้จัดจ้างที่ได้ก าหนดไว้ อย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้  

 4.1 กำรจัดซื้อจัดจ้ำงทุกโครงกำร  เจ้ำหน้ำที่ / หัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่ / ผู้เกี่ยวข้อง  ปฏิบัติหน้ำที่
เป็นไปตำมกฎหมำย และระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด และเป็นไปตำมหลักกำร ดังนี้ 

  4.๑.๑ คุ้มค่ำ  หน่วยงำนได้พัสดุใช้ทันตำมควำมต้องกำร และตรงตำมวัตถุประสงค์ของกำรใช้งำน 
  4.๑.๒ โปร่งใส  กำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของเจ้ำหน้ำที่ / หัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่ / 

ผู้เกี่ยวข้อง  ได้ด ำเนินกำรตำมกฎหมำยและระเบียบที่ก ำหนดโดยเคร่งครัด และมีกำรเปิดเผยข้อมูลกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำงในระบบจัดซื้อจัดจ้ำงของกรมบัญชีกลำง และเว็บไซต์ของหน่วยงำน เช่น แผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงประจ ำปี 
, ประกำศต่ำง ๆเก่ียวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำง , สรุปผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๔ จ ำแนก
เป็นรำยเดือน เป็นต้น โดยมีกำรเผยแพร่กำรจัดซ้ือจัดจ้ำงตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง และกำรบริหำร
พัสดุภำครฐั พ.ศ. 2560 ทำงเว็บไซต์ ดังนี้ 

 
  4.๑.๓ มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล  หน่วยงำนมีกำรวำงแผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงเมื่อทรำบ

วงเงินกำรจัดสรรงบประมำณ มีกำรด ำเนินกำรจัดหำพัสดุตำมแผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงที่ก ำหนดไว้ โดยมีกำร
ก ำหนดระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรจัดหำที่เหมำะสม  เป็นไปตำมกฎหมำยและระเบียบที่ก ำหนดไว้ 

  4.๑.๔ ตรวจสอบได้  กำรจัดซื้อจัดจ้ำงของหน่วยงำนทุกโครงกำร  ได้จัดท ำในระบบจัดซื้อจัด
จ้ำงภำครฐัของกรมบัญชีกลำงทุกโครงกำร  โดยเจ้ำหน้ำที่ได้จัดพิมพ์เอกสำรในระบบจัดซื้อจัดจ้ำงเสนอหัวหน้ำ
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เจ้ำหน้ำที่ และผู้บังคับบัญชำตำมล ำดับชั้นลงนำมอนุมัติ ตำมขั้นตอนของกฎหมำยและระเบียบที่เกี่ยวข้อง  มี
เอกสำรกำรด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงครบทุกขั้นตอน / ทุกโครงกำร       ไว้เพ่ือกำรตรวจสอบจำกผู้เกี่ยวข้อง 

 4.2 เจ้ำหน้ำที่ / หัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่ / ผู้เกี่ยวข้อง  ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้เสนองำนในกำรจัดซื้อจัด
จ้ำงทุกโครงกำรและได้ลงนำมรับรองไว้ในแบบค ำรับรองถึงควำมไม่เกี่ยวข้องกับผู้เสนองำนในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
ตำมแบบฟอร์มที่หน่วยงำนก ำหนดทุกโครงกำร 

 4.3 ไม่มีกรณีกำรร้องเรียน หรือตรวจพบว่ำกำรจัดซื้อจัดจ้ำงไม่โปร่งใส  หรือมีกำรเอ้ือประโยชน์
ให้กับผู้เสนองำนรำยใดรำยหนึ่ง   

5. ผลการด าเนินการมาตรการป้องกันการน าทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว 
 จำกกำรด ำเนินกำรตำมป้องกันกำรน ำทรัพย์สินของหน่วยงำนไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว  ประจ ำปี

งบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๔  ในระหว่ำงเดือนมีนำคม ๒๕๖๔  ถึงเดือนมิถุนำยน ๒๕๖๔ พบว่ำ ข้ำรำชกำร  
ลูกจ้ำงประจ ำ และลูกจ้ำงในสังกัด ใช้ทรัพย์สินของทำงรำชกำรตำมมำตรกำร / แนวทำงที่ก ำหนด และไม่พบ
กำรรำยงำนจำกผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม / หน่วย  หรือผู้เกี่ยวข้อง  หรือมีกรณีร้องเรียนว่ำมีบุคลำกรในสังกัดน ำ
ทรัพย์สินของทำงรำชกำรไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว  

6. ผลการด าเนินการมาตรการป้องกันการทุจริตการสรรหาบุคลากร 
 กำรสรรหำและกำรบรรจุแต่งตั้งข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  มีความถูกต้อง  

เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ ส านักงาน ก.ค.ศ.และ สพฐ. ก าหนด เป็นธรรม ไม่เกิดข้อร้องเรียน  

แจ้งเวียนให้บุคลากรในสังกัดทราบ ผ่านระบบ Smart Office 
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7. ผลการด าเนินการมาตรการใช้รถราชการ 
 บุคลำกร เจ้ำหน้ำที่ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรใช้รถรำชกำรของส ำนักงำน

เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 3 ได้มีการด าเนินการตามมาตรการใช้รถราชการ 
ที่ได้ก าหนดไว้ อย่างเปน็รูปธรรม ดังนี้    

 7.1 มีแบบฟอร์มกำรขอใช้รถรำชกำร และสมุดประจ ำรถรำชกำรเพ่ือควบคุมกำรใช้รถยนต์รำชกำร 
โดยเจ้ำหน้ำที่ผู้ควบคุมดูแลรถยนต์ ด ำเนินกำรเสนอขออนุญำตกำรใช้รถยนต์รำชกำรตำมล ำดับกำรบังคับ
บัญชำ 

แบบฟอร์มการขออนุญาตใช้รถยนต์ราชการ 
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สมุดประจ ารถราชการ 

   

ตารางการใช้รถยนต์ราชการ 
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 7.2 สำมำรถขอใช้รถรำชกำรผ่ำนระบบ Smart Office และสำมำรถตรวจสอบปฏิทินกำรขอใช้รถ
รำชกำรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 3  

เมนู การจองยานพาหนะ 

  

เมนู ปฏิทิน (ปฏิทินการขอใช้รถราชการ) 
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8. ผลการด าเนินการมาตรการป้องกัน ป้องปราบ ก ากับ ติดตามการรับนักเรียน 
 โรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 3 ปฏิบัติตำมมำตรกำร

อย่ำงเคร่งครัด กอปรกับเป็นโรงเรียนปกติไม่มีกำรแข่งขันสูงในกำรเข้ำเรียน ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 3 จึงไม่มีปัญหำหรือเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกำรรับนักเรียน  และประชำกร  
ตำม ทร.14 ที่เกิดปี พ.ศ. 2557 ในเขตพ้ืนที่บริกำร จ ำนวน 4,172 คน  ได้เข้ำเรียนในชั้นประถมศึกษำปีที่ 
1 จ ำนวน 4,172 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 บุคลำกร เจ้ำหน้ำที่ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกำรด ำเนินกำร
เกี่ยวกับกำรรับนักเรียนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 3 ได้มีการด าเนินการ
ตามมาตรการป้องกัน ป้องปราบ ก ากับ ติดตามการรับนักเรียนที่ได้ก าหนดไว้ อย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้  

 8.1 มีกำรประกำศมำตรกำรป้องกัน ปรำบปรำบ ก ำกับ ติดตำมกำรรับนักเรียน และแจ้งโรงเรียน
ในสังกัดผ่ำนระบบ Smart Office 
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 8.2 จัดประชุมคณะกรรมกำรรับนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2564 

 

 8.3 ติดตำม ประชำสัมพันธ์ ผ่ำน Line กลุ่ม “รับนักเรียน” 
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ส่วนที่ 2 

กิจกรรมสง่เสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบรูณ์ เขต 3 

1. อบรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบรูณ์ เขต 3  

 เมื่อวันจันทร์ที่ 5 กรกฎำคม 2564 ดร.ไท พำนนนท์ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธำนพิธีเปิดโครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม จริธรรม และธรรมำภิบำลใน
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 3 โดยมี รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ผู้อ ำนวยกำร
กลุ่ม ข้ำรำชกำร บุคลำกรทำงกำรศึกษำ และผู้บริหำรสถำนศึกษำในสังกัด (อบรมทำงไกลผ่ำนระบบ Zoom)  
เข้ำร่วมโครงกำร เพ่ือเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ "กำรสร้ำงวัฒนธรรมแยกแยะประโยชน์ส่วนบุคคลและ
ประโยชน์ส่วนรวม ของบุคลำกรภำครัฐ สร้ำงจิตส ำนึก/ค่ำนิยมให้ตื่นตัวละอำยต่อกำรทุจริตประพฤติมิชอบทุก
รูปแบบ " และได้เชิญวิทยำกรจำกส ำนักงำน ป.ป.ช. ประจ ำจังหวัดเพชรบูณ์ จ ำนวน 2 ท่ำน มำให้ควำมรู้ ณ ห้อง
ประชุมวิเชียรบุรี ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 3  
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2. ประกาศนโยบายสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
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3. ประกาศเจตจ านงสุจริต (ฉบับภาษาไทย) 

 

4. ประกาศเจตจ านงสุจริต (ฉบับภาษาอังกฤษ) 
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5. บันทึกข้อตกลง(MOU)ความร่วมมือในการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล 
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6. โครงการบริหารจัดการส านักงานสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 
7. กิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ ทุกวันจันทร์แรกของเดือน 
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