
 
 
 
 
 
 
 

รายงานผลการด าเนินงาน 
ตามแผนปฏิบตัิการป้องกันและปราบปรามการทุจรติ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบครีีขันธ์ เขต 1 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค ำน ำ 
 
  การด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ปีงบประมาณ 2561 ด าเนินการภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม และธรรมาภิบาล “ป้องกันการทุจริต” ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ 
เขต 1 ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และเป็นไปตามแนวทาง       
การจัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประเด็นการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต            
และประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ภายใต้แนวทางหลัก  3 แนวทาง ประกอบด้วย              
1) สร้างจิตส านึก และปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต 2) สร้างกลไกป้องกันการทุจริต และ 3) เสริมสร้างประสิทธิภาพ
ในการปราบปรามการทุจริต เพ่ือมุ่งหวังพัฒนาให้บุคลากรในสังกัดมีความซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย อยู่อย่างพอเพียง          
มีจิตสาธารณะ 
 ขอขอบพระคุณหน่วยงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ให้ความร่วมมือในการด าเนินการจนส าเร็จเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย ส่งผลให้การทุจริตในการปฏิบัติราชการลดน้อยลง มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส     
ในการด าเนินงานของหน่วยงานสูงขึ้น 
 

 

                                                       ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1  
                                                       11 กุมภาพันธ์ 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สำรบัญ 
                                                                                                           หน้ำ 

ค ำน ำ 
สำรบัญ 
ส่วนที่ 1  บทน ำ 
          - ชื่อโครงการพัฒนาบุคลากรในการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใส   1 
             ในการด าเนินงาน (ITA) ปีงบประมาณ 2561  
          - หลักการและเหตุผล         1 
 - ผู้รับผิดชอบโครงการและผู้ร่วมโครงการ       2 
 - วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 - ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ        2 
 - กิจกรรมกรรมการด าเนินการ        3 
 - ผลที่คาดว่าจะได้รับ         3 
ส่วนที่ 2 วิธีกำรด ำเนินกำร          
 - ปฏิทินปฏิบัติงาน         4  
 - คณะกรรมการด าเนินงาน        5 
 - กิจกรรมการด าเนินงาน         5 
ส่วนที่ 3 สรุปผลกำรด ำเนินกำรโครงกำร        
 - ผลการด าเนินการ         6  
 - ปัญหา/อุปสรรค         7 
 - ข้อเสนอแนะ          7 
 - ค าปฏิญญาเขตสุจริต         8 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ส่วนที่ 1 
บทน ำ 

 
ชื่อโครงกำร พัฒนาบุคลากรในการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน (ITA)                        

หลักกำรและเหตุผล 

  รัฐบาลได้ก าหนดยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-
๒๕๖๔) โดยก าหนดพันธกิจในการสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุก
ภาคส่วนแบบบูรณาการ และปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ เพ่ือประเทศไทยได้รับ
การประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI ) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ 

                   นอกจากนี้ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้ท าข้อตกลงความ
ร่วมมือต่อต้านการทุจริตกับกระทรวงศึกษาธิการ โดยอาศัยกลไกทางการศึกษาเป็นเครื่องมือในการปลูกจิตส านึก
ให้แก่เยาวชน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้นเพ่ือ
สนองยุทธศาสตร์ดังกล่าว 

  ส านักงาน ป.ป.ช. ร่วมกับ ส านักงาน ป.ป.ท. ได้ก าหนดแนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือให้ส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและ
มาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติฯ ไปสู่การปฏิบัติโดยก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี โดยให้ยึดกรอบยุทธศาสตร์หลักที่ใช้ในการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบให้ค านึงถึงความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ยุทธศาสตร์ชาติว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนแม่บทบูรณาการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) จึงน ามาสู่การจัดท า
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 
2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

             ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1  เล็งเห็นความส าคัญดังกล่าวข้างต้น            
จึงด าเนินการตามยุทธศาสตร์และเป้าหมายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ที่มุ่งหวังพัฒนาให้บุคลากร
ในสังกัดมีความซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย อยู่อย่าง พอเพียง มีจิตสาธารณะ ผ่านกระบวนการคิด และในด้านการเสริมสร้าง
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ( Integrity and Transparency Assessment : 
ITA ) จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ขึ้น 
 
 



2 

ผู้รับผิดชอบโครงกำรและผู้ร่วมโครงกำร 
 กลุ่มบริหารงานบุคคล และกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 
วัตถุประสงค์ 
                   ๑. เพ่ือปลุกจิตส านึกบุคลากรให้มีทัศนคติและค่านิยมไม่ยอมรับการทุจริตทุกรูปแบบ 
                   ๒. เพ่ือจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
                   ๓. เพ่ือพัฒนาให้บุคลากรในสังกัดให้มีจิตส านึกสาธารณะ สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วน
ตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 

4. เพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ที่ดียิ่งข้ึน  

ตัวช้ีวัดและค่ำเป้ำหมำย 
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
๑.ค่าคะแนนเฉลี่ยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ ปีงบประมาณ ๒๕๖1 
๒.ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ 

 
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๘๐ 
 

เชิงคุณภาพ 
๑.ค่าคะแนนเฉลี่ยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ 
๒.ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับการปลูกฝังให้มีค่านิยม 
ไม่ยอมรับการทุจริต 

 
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๘๐ 
 
ร้อยละ ๑๐๐ 

วิธีด ำเนินกำร/ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลำ หมำยเหตุ 
1 จัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรศึกษาดูงานและ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 
จ านวน 3๐ คน 2 วัน 1 คืน 

21-22 มิ.ย.๖1 กลุ่มบริหารงานบุคคล 

ระยะเวลำและสถำนที่ด ำเนินกำร 
       ระยะเวลา     วันที่ 21 – 22 มิถุนายน  ๒๕๖1 
       สถานที่        ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑  
      ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 
งบประมำณ  57,150 บาท 
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ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
               ๑. บุคลากรทางการศึกษาทุกคน ตระหนัก เข้าใจและคิดอย่างมีเหตุผลซึมซับคุณค่าแห่งความดี      
อย่างเป็นธรรมชาติและสร้างความรู้สึกผิดชอบชั่วดี  ภูมิใจในการท าความดี  รังเกียจคนโกงและพร้อมที่จะเป็นคน
เก่งที่ไม่โกง อีกท้ังสร้างเครือข่ายชุมชนองค์กรแห่งการป้องกันการทุจริต ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานและ
องค์กร     ที่ท างานด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจนและต่อเนื่อง 
               ๒. เกิดความตระหนักและความร่วมมือกันของทุกภาคส่วนในด้านการส่งเสริมสนับสนุนคุณธรรม
จริยธรรมให้กับองค์กร และสถานศึกษา  ตลอดจนเกิดการกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์และพัฒนา
นวัตกรรมการด าเนินงานพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาอย่างหลากหลาย 
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ส่วนที่ 2 
วิธีกำรด ำเนินกำร 

 การด าเนินการตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ปีงบประมาณ 2561 ได้ด าเนินการ ดังนี้ 

1. ปฏิทินปฏิบัติงำน 
 ก าหนดปฏิทินการปฏิบัติงานการเตรียมพร้อมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ 

1 จัดท าปฏิทินปฏิบตัิงาน  มีนาคม 2561 กลุ่มบรหิารงานบุคคล 

2 ประชุมปฏิบตัิการจดัท าแผนปฏิบตัิการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 5 มีนาคม 2561 กลุ่มบรหิารงานบุคคล 

3 แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมรับ 

การประเมินคณุธรรมและความโปร่งใส 

ในการด าเนินงานของ สพท.ออนไลน์ (ITA)  

พฤษภาคม  – มิถุนายน 
2561 กลุ่มบรหิารงานบุคคล 

4 ประชุมคณะกรรมการเตรียมพร้อมรับการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสฯ 

5—6 มิถุนายน 2561 
กลุ่มบรหิารงานบุคคล 

5 จัดท าระบบเตรียมพร้อมรับการประเมิน  
ตามแบบส ารวจหลักฐานเชิงประจกัษ์ EBIT 

หน้าเว็บไซต์ สพป.ปข.1 

มิถุนายน 2561 
กลุ่มบรหิารงานบุคคล/ 

ศูนย์ ICT 

6 ประชุมชี้แจงเตรียมพร้อมรับการประเมินให้แก่
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

6 มิถุนายน 2561 กลุ่มบรหิารงานบุคคล/ 
ศูนย์ ICT 

7 ประเมิน ITA Online จากลิงค์ที่ไดร้บัผ่านทางอีเมล์
ส่วนตัวของผู้ตอบแบบส ารวจความคิดเห็น (IIT,EIT) 

4-8 มิถุนายน 2561 กลุ่มบรหิารงานบุคคลศูนย์ 
ICT 

8 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้าง 
ใน สพป.ปข.1 จัดเก็บข้อมูลพร้อมเอกสาร
ประกอบการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใส (แบบ
ส ารวจเชิงประจักษ์ EBIT) ส่งกลุ่มบริหารงานบุคคล 

15 มิถุนายน 2561 

ทุกกลุ่มงาน 

9 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินภายใน 

เพื่อด าเนินการประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ (EBIT) 
ก่อนน าเสนอ สพฐ. 

16-20 มิถุนายน 2561 กลุ่มบรหิารงานบุคคล 

10 สพป.ปข.1 จดัส่งแบบส ารวจเชิงประจักษ์ EBIT ระบบ
ออนไลน ์

25-27 มิถุนายน 
2561 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล/   
ศูนย์ ICT 

11 สพฐ.ตรวจ/วิเคราะห์ข้อมลู/ประมวลผล กรกฎาคม 2561 สพฐ. 

12 ประกาศผลการประเมิน ITA Online กรกฎาคม 2561 สพฐ. 
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2. คณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน  มีหน้าที่  วางแผน รายงานการปฏิบัติงาน โดยรวบรวมหลักฐาน
ประกอบการประเมินพร้อมแนบเอกสาร เพ่ือสอดคล้องตามแบบส ารวจโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-
based Integrity and Transparency Assessment : EBIT ) ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา   

3. กิจกรรมกำรด ำเนินงำน 
 

ที ่ กิจกรรม 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

ผู้รับผิดชอบ 

3.1 
ประชุมปฏิบตัิการจดัท าแผนปฏิบตัิการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริต และวิเคราะห์ความเสี่ยง 
มี.ค.61 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 

3.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการเขตสุจริตคิดฐานสอง เสริมสร้างความรู้ 
ความเข้าใจให้กับข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด ปรับฐาน
ความคิดให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 

เม.ย.-พ..ค.61 กลุ่มบริหารงานบุคคล 

3.3 ศึกษาดูงานเขตสุจริตต้นแบบ มิ.ย.61 กลุ่มบริหารงานบุคคล 
3.4 สรุปและรายงานผลการด าเนินงานโครงการ ก.ย.61 กลุ่มบริหารงานบุคคล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 



ส่วนที่ 3 

สรุปผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร 
 
 การด าเนินการตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ปีงบประมาณ 2561 ได้ด าเนินการในแต่ละกิจกรรมตามโครงการ  สรุปดังนี้ 
 1. กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเขตสุจริตคิดฐานสอง เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับข้าราชการและ
ลูกจ้างในสังกัด ปรับฐานความคิดให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม  
 2. กิจกรรมศึกษาดูงาน ณ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1  โดยจัดกิจกรรม
ในวันที่ 21 – 22 มิถุนายน 2561 เพ่ือให้บุคลากรทางการศึกษาในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จ านวน 30 คน 
มีความรู้ความเข้าใจในการเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  มีทัศนคติ
และค่านิยมที่ถูกต้อง มีคุณธรรม จริยธรรม และ ธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ  

ผลกำรด ำเนินกำร 
          1. บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 มีความรู้ความเข้าใจใน
การเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ มีจิตส านึกในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ สามารถยับยั้งการทุจิตหรือผลประโยชน์ทับซ้อนที่อาจเกิดข้ึนได้อย่างเท่าทัน
สถานการณ์ มีทิศทางการพัฒนาและปรับปรุงการท างานให้มีประสิทธิภาพ  มากยิ่งข้ึน  
 2. บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 มีองค์ความรู้ ทัศนคติ
และค่านิยมที่ถูกต้อง มีคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ  
          3. บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1  ได้รับการยกย่อง 
เป็นแบบอย่างที่ดี มีขวัญก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ส่งผลให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น 
 4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 มีผลการประเมินคุณธรรม 
 และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน (ITA) ประจ าปี 2561 อยู่ในล าดับสูงมาก ล าดับที่ 80  
ของประเทศ คะแนน 85.83 ผลคะแนนสูงขึ้นจากปี 2560 เท่ากับ 4.44  
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ตำรำงเปรียบเทียบผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน (ITA) 
ในส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 

 
ปี 2558 ปี 2559 ผลต่าง 

(ลดลง) 
ปี 2560 ผลต่าง 

(ลดลง) 
ปี 2561 ผลต่าง 

(เพ่ิมขึ้น) 
84.91 83.20 -1.71 81.39 -1.81 85.83 4.44 

 จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน (ITA) ในส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 พบว่า คะแนนคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน    
มีผลการประเมินในปี 2559 ลดลงจากปี 2558 เท่ากับ -1.71 คะแนน ปี 2560 ลดลง 1.81 คะแนน          
ปี 2561 เพ่ิมข้ึนจากปี 2560 เท่ากับ 4.44 คะแนน ซึ่งมีผลคะแนนเป็นล าดับที่ 80 ของประเทศ              
แสดงให้เห็นว่าหน่วยงานให้ความส าคัญและมีการพัฒนาและยกระดับการบริหารจัดการให้เป็นไปตาม              
หลักธรรมาภิบาล เกิดการปรับปรุงประสิทธิภาพในการให้บริการ และการอ านวยความสะดวกต่อประชาชนด้วย
ความเป็นธรรม  

ปัญหำ/อุปสรรค 
 การด าเนินการการด าเนินการตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระบุภารกิจ/ขอบข่ายงาน ในกลุ่มงานตามโครงสร้างของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาไมช่ัดเจน ท าให้ต้องใช้เวลาในการสร้างความเข้าใจให้กับบุคลากรในหน่วยงานและในการติดต่อ
ประสานงานระหว่างเขตพ้ืนที่การศึกษาไม่คล่องตัวเพราะต้องประสานหลายกลุ่มงาน 

ข้อเสนอแนะ 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ควรระบุภารกิจ/ขอบข่ายงาน ไว้ในกลุ่มงาน เพื่อให้การ
ด าเนินการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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ปฏิญญำเขตสุจริต 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 
******************** 

คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน ขอให้ค ามั่นสัญญาต่อพันธกรณี          
ในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ด้วยการขับเคลื่อนโครงการ “เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และ
ธรรมาภิบาล ป้อแงกันการทุจริต” ในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ดังนี้ 

1.  เราจะร่วมกันป้องกัน และต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ 
2. เราจะปลูกฝังค่านิยม  ความซื่อสัตย์สุจริต  ให้เป็นวิถีชีวิต  ในส านักงานเขตพื้นท่ี 

การศึกษา โรงเรียน และชุมชน 
3. เราจะสร้างเครือข่ายความซื่อสัตย์สุจริต ระหว่างส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา กับ  

โรงเรียน องค์กร  และและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  ให้เป็นรูปธรรม และมีความยั่งยืน  
ท้ังนี้  เพื่อธ ารงชาติไทย  ให้สถิตเสถียรสถาพร  ตลอดจิรัฐิติกาล 

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

 


