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คำนำ 
 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 ดำเนินงานปฏิบัติกิจกรรมตามแผนปฏิบัติ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ ่งดำเนินการภายใต้โครงการ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 
(ภายใต้โครงการโรงเรียนสุจริต ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) และเป็นไปตามแนวทางการจัดทำ
งบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ประเด็นการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ภายใต้แนวทางหลัก 3 แนวทาง ประกอบด้วย 1) สร้างจิตสำนึก  และปลูกฝัง
ความซื่อสัตย์สุจริต 2) สร้างกลไกป้องกันการทุจริตและ 3) เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปรามการ
ทุจริตการบริหารราชการเพื่อให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ป้องกันการทุจริตหาก ผู้บริหารองค์กรให้
ความสำคัญและมีนโยบายในการบริหารงานเพ่ือให้บุคลากรในหน่วยงานนำไปปฏิบัติ รวมทั้งสร้างการรับรู้และ
ตระหนักในการปฏิบัติราชการให้เกิดความโปร่งใส ซึ่งจะส่งผลให้หน่วยงานได้รับความน่าเชื่อถือและเป็น
องค์กรที่ปลอดจากการทุจริต 
 
 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 
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รายงานผลการดำเนินงานโครงการเขตสุจริต 
ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ของสำนักงานเขตพื้นที่ 

การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ความเป็นมา 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา"
ป้องกันการทุจริต " เพื่อพัฒนาส่งเสริมให้ข้าราชการ และบุคลากร ให้มีคุณลักษณะ 5 ประการของโครงการ 
ประกอบด้วย ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ชื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และจิตสาธารณะ ซ่ึงสำนักงานเขต
พื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 ตระหนักถึงการส่งเสริมและพัฒนาให้บุคลากรในสังกัด             
มีคุณลักษณะดังกล่าว จึงดำเนินการวางแผน จัดกิจกรรมและพัฒนารูปแบบกระบวนการปลูกฝังให้บุคลากร    
ในสังกัด โดยจัดกิจกรรมบูรณาการ การบริหารจัดการตามภารกิจของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้เป็นไป
ตามหลักธรรมภิบาล ซึ่งจะส่งผลให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีความพร้อมที่จะรองรับการประเมินคุณธรรม 
และความโปร่งใสในการตำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (Integrity and Transparency Assessment : 
ITA) ซึ่งเป็นการประเมินเชิงบวกที่ครอบคลุมการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภาครัฐในทุกมิติ เริ ่มตั้งแต่     
การทำงาน การให้บริการ การพัฒนารูปแบบการทำงานอย่างเป็นระบบ  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร  
ตลอดจนประเมินผลการปฏิบัติงานในภาพรวม โดยการสะท้อนผลจากการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน
และผู้ม ีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ตามกรอบการประเมินทั้งหมด 30 ตัวชี้วัต 3 เครื่องมือ ได้แก่  

1. แบบวัดการร ับร ู ้ของผ ู ้ส ่วนไ ด้ส ่วนเส ียภายใน ( Internal Integrity and Transparency 
Assessment : IIT ) จำนวน 5 ตัวชี้วัด 30 คำถาม  

2. แบบวัดการรับรู้ของผู ้ม ีส ่วนได้ส ่วนเสียภายนอn ( External Integrity and Transparency  
Assessment : EIT) จำนวน 3 ตัวชี้วัต 15 คำถาม  

3. แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ  ( Open Data Integrity and Transparency 
Assessment : OIT) จำนวน 2 ตัวชี้วัด 43 ข้อมูลและเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ตามวิสัยทัศน์ของยุทธศาสตร์ชาติ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) ที่กำหนดไว้ว่า "ประเทศไทยใส
สะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต ( Zero Tolerance Clean Thailand) จึงนำมาสู่การจัดโครงการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 ภายใต้
โครงการโรงเรียนสุจริต การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 ดำเนินการจัดกิจกรรมเพ่ือขับเคลื่อนการ

ดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

ขอนแก่น เขต 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้  

 1. กิจกรรมเสริมสร้างธรรมาภิบาลในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  

 2) เสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ในการสร้างความตระหนักในการต่อต้าน

การทุจริตและปลูกจิตสำนึกสู่การเป็นข้าราชการที่ดี  

  2.1 กิจกรรมเสริมสร้างความตระหนัก โดยจัดกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ การจัดทำบอร์ด/

นิทรรศการแสดงความเคลื่อนไหวของการขับเคลื่อนการดำเนินงานของโครงการ  

  2.2 การจัดทำสัญลักษณ์โครงการโรงเรียนสุจริตเพื่อสร้างความตระหนัก (สติ๊กเกอร์ คำขวัญ 

ค่านิยมของสำนักงานเขต ปฏิญญาโรงเรียนสุจริต ,ป้ายคุณลักษณะ 5 ประการ การจัดทำป้ายมาตรการ

ประหยัดพลังงาน  จัดทำป้ายแสดงขั้นตอนการดำเนินงานของทุกกลุ่มงาน  จัดทำป้ายมาตรการการประหยัด

กระดาษ จัดทำป้ายมาตรการประหยัดน้ำประหยัดไฟ  

  3) กิจกรรมส่งเสริมและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในการต่อต้านการ

ทุจริต   

วัตถุประสงค์  

1.  เพ่ือพัฒนาส่งเสริมบุคลากรสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 สร้าง 
องค์กรแห่งการเรียนรู้ ส่งเสริมการประยุกต์ใช้คุณลักษณะ 5 ประการ (ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์ 
อยู่อย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะ) ในชีวิตประจำวัน และยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรมในการดำเนินชีวิตและ
ต่อต้านการ 

2.  เพ่ือยกระดับกระบวนการขับเคลื่อน การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (ITA ONLINE ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
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กรอบแนวทางในการดำเนินกิจกรรมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 
แผนภูมิแนวทางการดำเนินงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต 
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ผลการดำเนินงาน 
กิจกรรมที่ 1 กจิกรรมเสริมสร้างธรรมาภิบาลในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

************************** 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5  ได้เล็งเห็นความสำคัญการเสริมสร้างธรร

มาภิบาลในสำนักงานเขตพื้นที่การคึกษา ปลูกฝังและการสร้างจิตสำนึกให้บุคลากรในสังกัดเป็นข้าราชการที่ดี 

ซึ ่งการเป็นข้าราชการที ่ดี  ตามคุณลักษณะ 5 ประการของโครงการ คือ ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย        

ความซื่อสัตย์ อยู่อย่างพอเพียง และมีจิตสาธารณะ โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น 

เขต 5 ได้ส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดมีความซื่อสัตย์ สุจริต จัดกิจกรรมการปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกให้เป็น

บุคลากรมีความซื่อสัตย์ สุจริต โดยท่านยงยุทธ  พรหมแก้ว ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 ได้เล็งเห็นความสำคัญในการปรับกระบวนการพัฒนาองค์กรการ

เสริมสร้างบุคลากรให้มีแนวคิด คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์ส่วนตน เป็นผู้นำในการดำเนิน

กิจกรรมต่าง ๆ ที่ส่งเสริมให้เกิดคุณลักษณะ 5 ประการ มีแนวคิดในการสร้างทีมงานร่วมกันพัฒนาการ

ดำเนินการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสู่การพัฒนาให้เป็นสำนักงานเขตพื้นที่การศึ กษาสุจริต โดยเป็น

ผู้นำในการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการดำเนินการตามกรอบและคำนึงถึงกระบวนการ ดังนี้   

 1. ประชุมบุคลากรเพ่ือสร้างความเข้าใจและความตระหนักร่วมกันในการคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม

มากกว่าผลประโยชน์ส่วนตน พร้อมชี้แจงการดำเนินงานและแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนิน

โครงการทำงาน 

 2.แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน วิเคราะห์ สังเคราะห์  เอกสาร หลักฐานตามองค์ประกอบตัวชี้วัด

การประเมิน 

3. จัดประชุมวางแผนการดำเนินงานโครงการรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ  

4. ดำเนินการตามโครงการและแผนงานที่วางไว้  

5. ประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการ 

6. รายงานผลการดำเนินการต่อผู้บังคับบัญชา  
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ผลการดำเนินงานโครงการ 

 กิจกรรมที่ 1 เสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในการสร้างความตระหนัก

ในการต่อต้านการทุจริตและปลูกจิตสำนึกสู่การเป็นข้าราชการที่ดี 

- ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 5 ประกาศเจตจำนง 

สุจริตต่อบุคลากรและผู้บริหารสถานศึกษา พร้อมเป็นผู้นำในการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ เช่น การเข้าแถว

เคารพธงชาติทุกวันจันทร์ การกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต การกล่าวคำในบันทึกข้อตกลงร่วมกันในการพัฒนา 

เขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต การร่วมทำบุญตักบาตร ณ วัดป่าห้วยกุ่มทุกวันศุกร์  พร้อมทั้งจัดการประชุมเพ่ือ

สร้างความตระหนัก ซึ่งเป็นกระบวนการเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 ในการสร้างความตระหนักในการต่อต้านการทุจริตและปลูกจิตสำนึกสู่การเป็น

ข้าราชการที่ดี 

-บุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 ให้มีความรักชาติศาสนา 

และพระมหากษัตริย์มีความรู้พิธีการ ทางศาสนาที่ตนนับถือและธรรมเนียมปฏิบัติ 
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- มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการขับเคลื่อนการดำเนินการโครงการอย่างชัดเจน ( คำสั่ง 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต 5 ที่ 589 /2563 เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียม
ความพร้อมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์  
(Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ) ดังเอกสารแนบ
หน้า 16-19 
  
 - บุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 สุจริตให้มี

ความรู้ความเข้าใจคุณลักษณะตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล 
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กิจกรรมที่ 2 การจัดทำสัญลักษณ์โครงการโรงเรียนสุจริตเพื่อสร้างความตระหนัก (สติ๊กเกอร์ คำขวัญ 

ค่านิยมของสำนักงานเขต ปฏิญญาโรงเรียนสุจริต ,ป้ายคุณลักษณะ 5 ประการ 

 - จัดทำป้ายมาตรการประหยัดพลังงาน   

 - จัดทำป้ายแสดงขั้นตอนการดำเนินงานของทุกกลุ่มงาน 

 - จัดทำป้ายมาตรการการประหยัดกระดาษ 

        - จัดทำป้ายมาตรการประหยัดน้ำประหยัดไฟ 

        - จัดบอร์ดให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต 

 

กิจกรรมที่ 3 การส่งเสริมและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในการต่อต้านการ

ทุจริต ( ศรัทธาพลัง 5 แห่งความดี )  

 กิจกรรมรวมพลังสรรค์สร้างทำความดี 

  นายยงยุทธ  พรหมแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 

เป็นผู้นำในการทำกิจกรรมเพ่ือสร้างการทำดี เป็นแบบอย่างที่ดี ให้กับบุคลากร เช่น การร่วมตักบาตรทำบุญ 

การมีจิตอาสา การร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการ การจัดตั้งกองทุน และโครงการปันรักปันสุข

ให้กับนักเรียนที่ประสบปัญหาต่าง ๆเช่น การติดเชื้อจากโรคไวรัสโคโรนา 2019 เป็นต้น 
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แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการที่ได้รับงบประมาณ จาก สพฐ. ประจำปีงบประมาณ 2564 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่
ได้รับการ
จัดสรร 

งบประมาณที่
ใช้ 

(บาท) 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความสำเร็จ ผลการดำเนินงาน 

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และ
ธรรมาภิบาล สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

80,000 77,947 1. ดำเนินการขับเคลื่อน
แผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริตของสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 
2. ดำเนินกิจกรรมพัฒนา
และยกระดับผลการ
ประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา  
 
 
 

บุคลากรในสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น 
เขต 5 มีความรู้ความ
เข้าใจ 
การดำเนินการโครงการ
คุณธรรม จริยธรรมและ
ธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา 

1.บุคลากรในสังกัดมีความ
ตระหนักในการร่วมมือกัน
พัฒนาเขตสุจริต 
2.ผลการประเมิน ITA 
Online ผ่านการประเมิน 
3. สำนักงานเขตเขตพ้ืนที่
การศึกษามีความพร้อมใน
การให้บริการ 
4. บุคลากรในสังกัด ปฏิบัติ
ตนตามคุณลักษณะ5 
ประการ 
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่
ได้รับการ
จัดสรร 

งบประมาณที่
ใช้ 

(บาท) 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความสำเร็จ ผลการดำเนินงาน 

กำกับติดตามการดำเนินงาน และการ
ดำเนินการอ่ืน ๆ  ตามโครงการ 
งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร 

50,000 2,032 1. เพื่อนิเทศ กำกับ  
ติดตามการดำเนินงานของ
โรงเรียนในสังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 5 จำนวน 
254 โรงเรียน  
2. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน  
การเดินทางอบรม พัฒนา
และร่วมกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนในสังกัดสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น 
เขต 5 จำนวน 254
โรงเรียน 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 5 จัดสรร
งบประมาณให้คณะทำงาน
เข้าร่วมประชุมกับสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน (จังหวัดขอนแก่น) 
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่
ได้รับการ
จัดสรร 

งบประมาณที่
ใช้ 

(บาท) 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความสำเร็จ ผลการดำเนินงาน 

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและ 
ธรรมาภิบาลของสถานศึกษาในสังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 5 

40,000 40,000 โรงเรียนในสังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 5 จำนวน 
254 โรงเรียน 

โรงเรียนในสังกัดสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น 
เขต 5 จำนวน 254 
โรงเรียน 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 5 ได้จัดสรร
งบประมาณ จำนวน 
40,000 บาท ให้กับโรงเรียน
ต้นแบบสุจริตและ
สถานศึกษาเครือข่ายเพ่ือ
ดำเนินการพัฒนาหรือจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน
ภายใต้สถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (Covid-19) 
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่
ได้รับการ
จัดสรร 

งบประมาณที่
ใช้ (บาท) 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความสำเร็จ ผลการดำเนินงาน 

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและ 
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 

85,000 84,710 โรงเรียนในสังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 5 จำนวน 
254 โรงเรียน 

1. โรงเรียนใน 
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 5 จำนวน 
254 โรงเรียน 
ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด
ผลงานและนวัตกรรม 
โครงการโรงเรียนสุจริต 
2. ตัวแทน 
สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต ๕ เข้าร่วม
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระดับภูมิภาค 

1. สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 5 ดำเนินการ
พัฒนาและขับเคลื่อน
สถานศึกษาให้เตรียมความ
พร้อมรองรับการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส 
2. สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาส่งเสริมให้
สถานศึกษานำหลักสูตรต้าน
ทุจริตไปปรับใช้ในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน 
3. สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาส่งเสริมการ
ดำเนินงานโครงการสำนึก
พลเมืองของโรงเรียน
ต้นแบบ 

รวมงบประมาณ 255,000 204,689    
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ปัญหาและอุปสรรค 
1. การดำเนินกิจกรรมจัดประชุมเพ่ือเสริมสร้างความเข้าใจและความตระหนักร่วมกันในการคำนึงถึง 

ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์ส่วนตนของบุคลากรทุกคน ได้รับทราบนโยบายในการบริหารงานของ 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาขอนแก่น เขต 5  ซึ่งนโยบายในการดำเนินการมีปัญหาอุปสรรค 
เนื่องจากปริมาณงานในการดำเนินการมีเยอะประกอบกับมีผู้มาติดต่อราชการในช่วงเวลาที่มีการจัดการ
ประชุม ทำให้บุคลากรบางส่วนต้องไปให้บริการผู้มาติดต่อราชการ ทำให้ขาดความต่อเนื่องของข้อมูล และเป็น
ปัญหาในการสร้างความเข้าใจ  การดำเนินงานจึงทำให้เกิดความล่าช้า ส่วนความรู้ความเข้าใจในการรับรู้และ
การป้องกันผลประโยชน์ของส่วนรวมยังไม่บรรลุผลเนื่องจากแนวความคิดของบุคลากรบางคนยังเกิดความคิด
และมีความเห็นขัดแย้ง ซึ่งต้องมีการสร้างความเข้าใจมากขึ้น  

2. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ทำให้ไม่สามารถดำเนินกิจกรรม 
ได้ตามแผนงานที่กำหนด 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
ผู้บังคับบัญชาหน่วยงานและบุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนที่ ควรให้ความสำคัญในการจัดประชุม

บุคลากร เพ่ือสร้างความเข้าใจ เช่น มีการจัดประชุมรายเดือน พร้อมทั้งชี้แนะให้บุคลากรเห็นความสำคัญ มี
ความตระหนักในเรื่องผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์ส่วนตนและจัดกิจกรรมที่ส่งเสริม สร้างความ
ความสามัคคี เพ่ือส่งเสริมการเป็นบุคลากรที่มีคุณลักษณะ 5 ประการของโครงการโรงเรียนสุจริต เช่น การจัด
อบรมนอกสถานที่ การเชิญวิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญ การศึกษาดูงาน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเพ่ิมขึ้น จัด
กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการเสริมแรงทางบวกให้กับบุคลากรมากข้ึน  
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