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กระทรวงศึกษาธกิาร 



1 
 

 
คำนำ 

 
 รายงานการจดักิจกรรมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต
จัดทำขึ้นเพ่ือรวบรวมหลักฐานเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องการกับการดำเนินงานของโครงการเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาขอนแก่น เขต 5 ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564  รายงานฉบับนี้ได้รวบรวมผลการจัดกิจกรรม  ประมวลภาพการจัดกิจกรรม และหลักฐานที่เกี่ยวข้อง 
ทั้งนี้เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลพื้นฐานประกอบการดำเนินการพัฒนาสำนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 5 ในการเสริมสร้างความตระหนัก และเป็นข้อมูลต่างๆ ของผู้บริหาร ให้มีมาตรฐานทางการศึกษา 
รวมทั้งเป็นข้อมูลสำหรับบุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องสำหรับการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อยกระดับคุณภาพของสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา  เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นต่อไป 
 
 
 

       สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
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3 
 

ตามโครงการเสรมิสร้างคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใส 
ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสจุริต  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

1.  ชื่อโครงการ  โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจรติ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
    กิจกรรม  ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาสำนักงาเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต 
2.  สนองกลยุทธ์องค์กร ข้อที ่  .................................................................................... ...................................... 
3.  สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ข้อที่  .................................................................................................. 
4.  ผู้รับผิดชอบโครงการ   
         4.1 นางธิติมน  คำมี              ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ 
 4.2 นายสมชาย โพธิ์ศรี           ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ 
 4.3 นางณิชาภา  จันทะกา       ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ 
 4.14 นายภานุมาศ  บ้านเหล่า    ตำแหน่ง ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี 
5.  วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือพัฒนาส่งเสริมบุคลากรสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 สร้างองค์กร 
แห่งการเรียนรู้ ส่งเสริมการประยุกต์ใช้คุณลักษณะ 5 ประการ (ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์ อยู่อย่าง
พอเพียง มีจิตสาธารณะ) ในชีวิตประจำวัน และยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรมในการดำเนินชีวิตและต่อต้านการ 
 5.2 เพ่ือยกระดับกระบวนการขับเคลื่อน การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (ITA ONLINE ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

6.  เป้าหมาย 
     6.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

บุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 จำนวน 93 คน 
มีความรู้ ความเข้าใจ มีความตระหนักรู้ มีทัศนคติและค่านิยมที่ไม่ยอมรับการทุจริต 
     6.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

บุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5   มีองค์ความรู้ ทัศนคติ และ  
ค่านิยมท่ีถูกต้อง ปฏิบัติตนตามคุณลักษณะ 5 ประการของโครงการโรงเรียนสุจริต 
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

บุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5  มีความรู้ ความเข้าใจ มีความ 
ตระหนักรู ้มีทัศนคติและค่านิยมที่ไม่ยอมรับการทุจริต และสามารถปฏิบัติหน้าที่ตามข้อตกลงความร่วมมือได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
 
8.  การดำเนินงาน 
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 การดำเนินงานของลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาสำนักงาเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต 
ประกอบด้วยกิจกรรม จำนวน  3 กิจกรรม  โดยแต่ละกิจกรรมทีการดำเนินงานดังนี้ 

1)  กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ    
2)  กิจกรรมกล่าวคำปฏิญญาสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต 
3)   พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษสุจริต 

โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2564  ณ  ลานน้ำตก สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น 
เขต 5 ผู้ร่วมกิจกรรมจำนวน 83 คน 
9. งบประมาณ    
 - ค่าจัดทำ เสาธง  จำนวน   = 3,000 บาท 
 - ค่าอาหารว่าง  ( 83 คน *35 บาท)  = 2,905 บาท 
 - ค่าป้ายไวนิล     = 1,000 บาท     
            รวม        6,905 บาท 
10.  สรุปในภาพรวม 

จากการดำเนินงานของลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาสำนักงาเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต 
มีข้อค้นพบในการดำเนินงาน  ดังนี้ 

12.1  จุดเด่นของกิจกรรม 
- ความร่วมมือจากผู้บริหารสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 พร้อมด้วยรอง
ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการกลุ่ม ข้าราชการ และบุคลากรทางการศึกษา โดยพร้อมเพรียง 

12.2 จุดควรพัฒนาของกิจกรรม 
1. ด้านการเตรียมความพร้อมและการประสานงาน 

   1) คณะทำงานควรจัดการประชุมก่อนการจัดกิจกรรมล่วงหน้า 2 วัน 
   2) การวางแผนเพ่ือจัดเตรียมสถานที่ประสานผู้จัด  สถานที่ก่อนการจัดกิจกรรม 1 วัน 
  3) การประชาสัมพันธ์ทางระบบ Amss+และช่องทาง Line  
  4) การเตรียมเอกสารบันทึกข้อตกลง ควรตรวจสอบรายละเอียดและความถูกต้อง 
             ของเอกสารให้พร้อม 
  5) ควรประสานงานกับผู้รับผิดชอบเครื่องเสียงให้เตรียมความพร้อมก่อนการดำเนินกิจกรรม 
        ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน 
2. ด้านขั้นตอนหรือพิธีการ 

1) พิธีกรควรแจ้งกำหนดการให้ผู้ร่วมกิจกรรมได้ทราบถึงลำดับขั้นตอน 
2) ควรปรับปรุงในขั้นตอนและรายละเอียดการบันทึกภาพ 
3) การเตรียมปากกาให้พร้อมสำหรับลงนาม 
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3. ด้านการประสานงาน 
  1) ควรแจ้งประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมในระบบก่อนการจัดกิจกรรมอย่างน้อย 3 วัน 
  2) แจ้งบุคลากรเรื่องการแต่งกาย 
  3) แจ้งการนัดหมาย วัน เวลา และสถานที่ 
4. ด้านอาหารว่าง 
ควรเป็นอาหารว่าง กาแฟร้อนหรือเครื่องดื่มร้อน 
 
 
 
    

                                       ลงชื่อ       
                (นางธิติมน  คำมี ) 

           ผู้รายงาน 
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ภาคผนวก 
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คำกล่าวรายงาน 

พิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต 

 
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 

กระผม นายทองสุก เกล้ียงพร้อม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ขอนแก่น เขต 5 ขอขอบคุณท่านประธานที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ 

และพิธบีันทกึข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริตของบุคลากรใน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 ทุกคน  

การลงนามบันทึกข้อตกลง ฯ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต 

ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  

2. เพ่ือพัฒนาข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณลักษณะ 5 ประการของ 

โครงการ ประกอบด้วย ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์ อยู่อย่างพอเพียงและจิตสาธารณะ  

3. เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมที่จะรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ 

ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ การศึกษา(Integrity and Transparency Assessment: ITA) และ

บรรลุวัตถุประสงค์ตามวิสัยทัศน์ของยุทธศาสตร์ชาติ และยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564)  ที่กำหนดไว้ว่า “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้ง

ชาติต้านทุจริต” (Zero Tolerance and Clean Thailand) 

 ผู้ร่วมกิจกรรมประกอบด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 5 จำนวน 3 คน  ผู้อำนวยการกลุ่ม จำนวน 9 กลุ่ม ข้าราชการและบุคลากรทางการ
ศึกษา จำนวน 80 คน รวมทั้งสิ้น 93 คน 

 บัดนี้ ได้เวลาอันสมควรแล้ว ขอกราบเรียนเชิญท่านเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง

ความร่วมมือการพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต และกล่าวให้โอวาทแก่ข้าราชการและ

บุคลากรทางการศึกษา ขอกราบเรียนเชิญ ครับ 
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คำกล่าวเปิด 

พิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต 

ท่านรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 
ผู้อำนวยการกลุ่มและข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 

วันนี้ถือเป็นโอกาสอันดีที่ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่ 

การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 จะได้ทำกิจกรรมร่วมกัน ในพิธีบันทึกข้อตกลงความ 

ร่วมมือการพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต เพื่อแสดงออกถึงความตระหนักและให้
ความสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรมและความ
โปร่งใส ยึดมั่นในความถูกต้อง ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสมอภาคและไม่เลือกปฏิบัติพร้อมรับการ
ตรวจสอบ เป็นการปลุกจิตสำนึกและสร้างความตระหนักรู้ ให้สามารถคิดแยกแยะระหว่าง

ประโยชน์ส่วนบุคคล กับประโยชน์ส่วนรวมออกจากกันได้ อันเป็นการส่งเสริมและสนับสนุน

กระบวนการทำงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ   ไม่

ยอมรับพฤติกรรมการทุจริตคอรัปชั่นทุกรูปแบบ     

 บัดนี้ได้เวลา อันเหมาะสมแล้ว ข้าพเจ้าขอเปิดพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 

5 ณ บัดนี ้
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ประมวลภาพการดำเนินงาน 
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