
 

 

รายงานผลการด าเนินการป้องกันการทุจริตประจ าปี 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 

ประจ าปีงบประมาณ 2562 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



รายงานผลการด าเนินการโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ปีงบประมาณ 2562 

1.หลักการและเหตุผล 

  ตามที่ คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่  11 ตุลาคม  2559 เห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 – 2564) ซึ่งก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทย ใส
สะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance and Clean Thailand)” ก าหนดพันธกิจหลักเพ่ือสร้าง
วัฒนธรรมการต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วน และปฏิรูป
กระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล ผ่านยุทธศาสตร์ ๖ ด้าน 
ได้แก่ สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ยกระดับเจตจ านงทางการเมือง ในการต่อต้านการทุจริต สกัดกั้นการ
ทุจริตเชิงนโยบาย พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต 
และยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย โดยเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะที่ ๓ คือ 
ประเทศไทยมีค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) สูงกว่าร้อยละ ๕๐ เพ่ือให้เป็นมาตรฐานเป็นที่ยอมรับจากทั้ง
ภายในและต่างประเทศ  

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ประจ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 (ระยะ 4 ปี) เพ่ือเป็นกรอบทิศทางในด าเนินการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายส าคัญ  อันจะส่งผลให้การทุจริตในการปฏิบัติราชการของทุก
ส่วนราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการลดน้อยลง  และให้ข้าราชการในสังกัดตระหนักและสร้างความเข้าใจให้
มากขึ้น เป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชนและคาดหมายว่าข้าราชการทุกคนจะประพฤติตนอย่างสมเกียรติ
ในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบของตนเพ่ือใช้เปรียบเทียบกับการปฏิบัติและการพิจารณาปรับปรุง
พฤติกรรมตนเองให้เหมาะสมและพร้อมจะส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดทุกท่าน
ปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม ความโปร่งใสในการด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล พร้อมที่จะ
รักษาผลประโยชน์ของรัฐและมอบความเป็นธรรมแก่ประชาชน อย่างเสมอภาคและเท่าเทียม  ส านักงานเขต
พ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 จึงจัดท ารายงานผลการด าเนินการประกาศเจตจ านงสุจริตในการ
บริหารงาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ใช้ในการพัฒนาคุณภาพการ
ด าเนินงาน และเป็นแนวทาง ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการต่อไป 

2.วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้ยึดเป็นหลักปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอของข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างให้การปฏิบัติงานเป็นไปตาม
ประกาศเจตจ านงสุจริตในการบริหารงาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1   
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

2. เพ่ือให้ทราบข้อมูลใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการประกาศเจตจ านงสุจริตในการบริหาร 
งานมุ่งสู่การเป็นองค์กรธรรมาภิบาลและความโปร่งใส ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาขอนแก่น เขต 1 

3. เพ่ือเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในองค์กรและสาธารชนให้เกิดความเชื่อมั่นในกระบวนการท างาน ด้าน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต 



3.เป้าหมาย   

   เชิงปริมาณ 

       บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1   จ านวน    83  คน 

   เชิงคุณภาพ 

         บุคลากรทุกคนในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ปฏิบัติตามประกาศ
เจตจ านงสุจริตในการบริหารงาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 อย่างมี
ประสิทธิภาพ                               

4.ระยะเวลาด าเนินการ 

    เดือน  ตุลาคม  2561  -  กันยายน  2562 

5.กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินการ 

1. ศึกษาและวางแผนการด าเนินการเรื่องการประกาศเจตจ านงสุจริตในการบริหารงาน ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 

2. ผู้รับผิดชอบโครงการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต ร่างประกาศเจตจ านงสุจริตในการบริหารงาน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ฉบับภาษาจีน(เพ่ิมเติม) เสนอผู้อ านวยการเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1   

3. ผู้รับผิดชอบโครงการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต บันทึกข้อความเสนอประกาศเจตจ านงสุจริต
ในการบริหารงาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาขอนแก่น เขต 1 ฉบับภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาลาว 
ภาษาจีน รวมทั้งสิ้น  4  ภาษา เสนอผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
ลงนามประกาศ 

4. ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาขอนแก่น เขต 1 ด าเนินการประกาศเจตจ านงสุจริตในการ
บริหารงาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ฉบับภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษา
ลาว ภาษาจีน รวม 4 ภาษา ในวาระการประชุมประจ าเดือนบุคลากรของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 และวาระการประชุมประจ าเดือนผู้บริหารสถานศึกษาให้ทราบโดยทั่วกัน 

5. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ด าเนินการเผยแพร่ประกาศเจตจ านง
สุจริตในการบริหารงาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ฉบับภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ ภาษาลาว ภาษาจีน  รวม 4 ภาษา ทางเว็บไซด์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 1 และส่งประกาศเผยแพร่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ได้แก่ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทุกแห่ง 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ ป.ป.ช. 



6. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตไปยังส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

7. สรุปและรายงานผลการประกาศเจตจ านงสุจริตในการบริหารงาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 

 
6. สรุปผลการด าเนินการ 

    จากผลการด าเนินการประกาศเจตจ านงสุจริตในการบริหารงาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 1 พอสรุปได้ดังนี้ 

เชิงปริมาณ 
    ข้าราชการและบุคลกรทุกคนในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 จ านวน  
83 คน มีจิตส านึกในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและมีคุณธรรมความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
 จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินการในช่วงระยะเวลา  3 ปี 

ปี  2560  ได้คะแนน  77.01  
ปี 2561   ได้คะแนน  79.26 
ปี 2562   ได้คะแนน  83.40 

 เชิงคุณภาพ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1  ได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ประจ าปี 2560 – 2564 (ระยะ 4 ปี) ซึ่งครอบคลุม ด้านความโปร่งใส ด้านความ
พร้อมรับผิด ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน  ด้านวัฒนธรรมในองค์กร ด้านคุณธรรมการ
ท างานในหน่วยงาน และด้านการสื่อสารภายในหน่วยงานและเชื่อมั่นว่า ความประพฤติของข้าราชการและ
บุคลากรทุกคนในสังกัดจะต้องตอบสนองต่อความต้องการของสังคม เป็นที่น่าเชื่อถือไว้วางใจของประชาชน 
และคาดหมายว่า ข้าราชการทุกคนจะประพฤติตนอย่างสมเกียรติในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบ
ของตนเพ่ือใช้เปรียบเทียบกับการปฏิบัติและการพิจารณาปรับปรุงพฤติกรรมตนเองให้เหมาะสม 

7. ปัญหาและอุปสรรค 

   ข้าราชการและบุคลากรไม่ตระหนักในการประกาศเจตจ านงสุจริตในการบริหารงานส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 เท่าท่ีควร     
8. งบประมาณ 
  รับจัดสรรจาก  สพฐ.  260,000  บาท   
  ใช้ไป                     259,805   บาท 
            คงเหลือ      195   บาท 

 
 



รายละเอียดแนบท้ายโครงการ 
แบบรายงานผลการด าเนินงานโครงการ ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 

....................................................... 

1. โครงการอบรมคุณธรรม รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2 
กระบวนการด าเนินงาน 

ระยะเวลาด าเนินงาน  รุ่นที่ 1  วันที่    กรกฎาคม  2562 

                           รุ่นที ่2  วันที่  27-29  ตุลาคม  2562 

วิธีด าเนินงาน 

1. ขออนุมัติโครงการ 

2. แต่งตั้งคณะท างาน 

3. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประสานติดต่อขอให้สถานศึกษาและหลักสูตรการอบรมกับศูนย์

ปฏิบัติ 

ธรรมสวนเวฬุวัน ต าบลบ้านค้อ อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

4. ด าเนินงานตามโครงการ ใช้กระบวนการฝึกปฏิบัติ โดยใช้หลักสูตรและคณะวิทยากรพระสงฆ์ 

ของ 

ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวัน ต าบลบ้านค้อ อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น จ านวน 3 วัน 2 คืน จ านวน 2 รุ่น 

คือ 

รุ่นที่ 1  ระหว่างวันที่  4-6  ตุลาคม  2561 

รุ่นที่ 2  ระหว่างวันที่  27-29  ตุลาคม  2561 

5. งบประมาณ   76,900   บาท 

6. สรุปรายงาน รายงานผลการด าเนินงานและจัดกิจกรรม  

ผลการด าเนินงาน 
เชิงปริมาณ 

 ผู้บริหารเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1  ทุกท่าน ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย และ

เจ้าหน้าที่ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ทุกคน จ านวน 80 คน ผู้อ านวยการ

โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด จ านวน 156 คน รวมทั้งสิ้น 236 คน  

 



เชิงคุณภาพ 

 ร้อยละ 100 ของผู้เข้ารับการอบรม มีคุณสมบัติที่พึงประสงค์ของการเป็นข้าราชการที่ดี มีหลัก

คุณธรรม  จริยธรรม น าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้ในการด ารงชีวิต และปรับใช้ในการปฏิบัติงานเพ่ิม

ผลสัมฤทธิ์และเสริมสร้างภาพลักษณืที่ดีให้กับหน่วยงานและองค์กร และด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมี

ความสุข 

ปัญหาและอุปสรรค 

 ผู้บริหารสถานศึกษาบางแห่ง และเจ้าหน้าที่/บุคลากรในส านักงานบางท่านติดภารกิจงานในหน้าที่ ไม่

สามารถเข้ารับการอบรมได้ ด้วยสาเหตุ เช่น เจ็บป่วย ไปราชการ 

แนวทางแก้ไข 

 ให้ผู้ที่ยังไม่ได้เข้ารับการอบรมตามโครงการคุณธรรม ต้องเข้ารับการอบรมโดยให้ติดตามประสานด้วย

ตนเอง และรายงานให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ทราบ 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

1. เพ่ิมกลุ่มเป้าหมายจากผู้บริหารโรงเรียน เป็นครูผู้สอนทุกคนในโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ 

2. ควรจัดกิจกรรมต่อเนื่องทุกปี  

 

ภาพประกอบกิจกรรม 

   

   



   

    

     

     
   

 

 

 



2.โครงการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 

2. สนอง  ยุทธศาสตร์ที่ 3 

   มาตรฐาน  สพฐ.ที่ 1 ประเด็นพิจารณาที่ 1 – 4 

   มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (KRS) ตามองค์ประกอบที่ 1 ตัวชี้วัดที่ 4 

   ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน(ITA) ดัชนีความโปร่งใส O  29,30,31,32,33,40-41     

   ตัวชี้วัดที่ 10 

3. งบประมาณจาก สพฐ.         57,450  บาท 

4. กลุ่มกฎหมายและคดี 

5. ผู้รับผิดชอบโครงการ   1. นายบุญเรียน   จันทรเสนา 

   2. ด.ต.โอภาส   โคตา 

   3. นายดาวเหนือ  เคนดา 

   4. นางสาวสุจิตรา  ไชยกาศ 

6. ระยะเวลาด าเนินการ    

วันที่  7  พฤษภาคม  2562   ณ ห้องประชุม  72 ปี  ดร.ประภา  ภักดิ์โพธิ์  สพป.ขอนแก่น เขต 1 

7. วิธีการด าเนินงาน 

 ด าเนินการอบรมให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด  จ านวน  180 คน  

 วิทยากรในการอบรมจาก ป.ป.ช. ภาค 4 , ดร.ภูมิพัทธ  เรอืงแหล่  ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1 ,          

           ดร.วิเศษ  พลอาจทัน รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1 ,นายบุญเรียน  จันทรเสนา  ผอ.กลุ่มกฎหมาย 

           และคดี สพป.ขอนแก่น เขต 1 

8. ผลการด าเนินงาน 

 เชิงปริมาณ 

1. ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการป้องกันการกระท าผิดวินัย และเสริมสร้าง

คุณธรรม จริยธรรม น าไปปฎิบัติราชการอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ร้อยละ 80 

2. ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจและสามารถแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์

ส่วนรวม  ร้อยละ  80 

เชิงคุณภาพ 



1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้พัฒนาตนเองในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือป้องกัน

การกระท าผิดวินัย 

2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ผ่านการอบรม มีคุณธรรม จริยธรรม ในการประพฤติ

ตนและปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล และประพฤติปฏิบัติตนเป็น

แบบอย่างที่ดีต่อสังคมได้ 

9. ผลส าเร็จของการด าเนินงาน ได้ด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ ตามเป้าหมาย ตามกิจกรรมที่ก าหนดไว้ในแผน  

   หรือไม่ 

      ด าเนินการครบ 

10.  ปัญหาและอุปสรรค  ไม่มี 

11.  ข้อเสนอแนะ 

 - ผู้เข้ารับการอบรมมีความประสงค์ให้จัดการอบรมกระบวนการด าเนินการทางวินัยข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา 

 - ควรด าเนินการอบรมต่อเนื่องทุกปี ครั้งละหลายวัน 

 

    

 

 
(นายบุญเรียน  จันทรเสนา) 

ผู้อ านวยการกลุ่มกฎหมายและคดี 

 

ภาพกิจกรรม 

 

       



3. โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม พัฒนาบุคลากรและเจ้าหน้าที่ในส านักงานเขตพ้ืนที่  

 การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 และผู้บริหารสถานศึกษาทุกโรงเรียนในสังกัด  

 ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

1. สนอง        (   ) นโยบายที่  1           (   )  นโยบายที่  4 
               (   ) นโยบายที่  2           (   ) นโยบายที่  3    (    )  นโยบายที่  5                          

2. ประเด็นกลยุทธ์ที่                    ตัวชี้วัดที่                      
3. (   ) งบตามภาระงาน  

(   ) งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

(  ) งบประจ า 

4. สอดคล้อง      (    ) นโยบายการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
                  (     ) มาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่ พ.ศ.2560      (   ) KRS         ( ) ITA 

5. งบประมาณ  69,640  บาท 
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร  69,640  บาท 

งบประมาณท่ีใช้ไป  69,640  บาท 

 คงเหลือ                  -      บาท   

6. ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางเจษฎาภรณ์  วงษ์ทรงยศ  นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 

7. ระยะเวลาด าเนินการ   
 จ านวน 1 รุ่น ระหว่างวันที่  8 – 10  พฤษภาคม  2562 

8. วิธีการด าเนินงาน 
8.1 ขออนุมัติโครงการ   

- ส าเนาโครงการ (ตามภาคผนวก) 

8.2 แต่งตั้งคณะท างาน  

- ตามค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ที่ 130/2562  ลงวันที่           

  7  พฤษภาคม  2562  



8.3 ประสานหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

-  ประสานติดต่อขอใช้สถานศึกษาและหลักสูตรการอบรมกับศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวัน ต าบล           

   บ้านค้อ อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  

8.4 ด าเนินงานตามโครงการ  

     - ใช้กระบวนฝึกปฏิบัติ โดยใช้หลักสูตร และคณะวิทยากรพระสงฆ์ ของศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวัน

ต าบลบ้านค้อ  อ าเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น  จ านวน 3 วัน 2 คืน  จ านวน 1 รุ่น  คือ 

ระหว่างวันที่  8 – 10  พฤษภาคม  2562 

8.5 สรุปรายงาน 

 รายงานผลการด าเนินงานและจัดกิจกรรม จ านวน 1 เล่ม 

9. ผลการด าเนินงาน 
เชิงปริมาณ 

 ผู้บริหารเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ทุกท่าน , ผู้อ านวยการกลุ่มทุกกลุ่ม  , 

บุคลากรและเจ้าหน้าที่ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ทุกคน  จ านวน  44 คน 

ผู้อ านวยการโรงเรียนในสังกัด  จ านวน  121  คน  รวมทั้งสิ้น  165  คน   

เชิงคุณภาพ 

 ผู้เข้ารับการอบรม คิดเป็นร้อยละ 69.91 มีคุณสมบัติที่พึงประสงค์ของการเป็นข้าราชการที่ดี มีหลัก

คุณธรรม จริยธรรม น าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้ในการด ารงชีวิต และปรับใช้ในการปฏิบัติงานเพ่ิม

ผลสัมฤทธิ์ และเสริมสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้กับหน่วยงานและองค์กร และด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมี

ความสุข 

10. ผลส าเร็จของการด าเนินงาน ได้ด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ ตามเป้าหมาย ตามกิจกรรม ที่ก าหนดไว้ 
ในแผน หรือไม่ 
( ) ด าเนินการครบ 

(  ) กรณีด าเนินการไม่ครบ เพราะ........................................................................................................  

11. ปัญหาและอุปสรรค 



 ผู้บริหารสถานศึกษาบางแห่ง และเจ้าหน้าที่/บุคลากรในส านักงาน บางท่านติดภารกิจงานใน

หน้าที่ ไม่สามารถเข้าอบรมด้วยตนเอง ด้วยสาเหตุ เช่น เจ็บป่วย ไปราชการ  ฯลฯ   

 

12. แนวทางแก้ไข  
ให้ผู้ที่ยังไม่ได้เข้ารับการอบรมตามโครงการคุณธรรม  ต้องเข้ารับการอบรมโดยให้ติดต่อประสานงาน

ด้วยตนเอง และรายงานให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ทราบ 

13. ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
1. เพ่ิมกลุ่มเป้าหมายจากผู้บริหารโรงเรียน เป็นครูผู้สอนทุกคนในโรงเรียนให้เข้าร่วมโครงการ 

2. ควรจัดกิจกรรมต่อเนื่องทุกปี 

 

                                         (ลงชื่อ) 

(นางเจษฎาภรณ์  วงษ์ทรงยศ) 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ภาพกิจกรรม 

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

ของบุคลากร เจ้าหน้าที่ในส านักงานฯ และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

ระหว่างวันที่  ๘ – ๑๐  พฤษภาคม  ๒๕๖๒ 

ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวัน ต.บ้านค้อ  อ.เมือง  จ.ขอนแก่น 

  

   

   



   
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการด าเนินการป้องกันการทุจริตของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 
ไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2563 

1. ประกาศมาตรฐานจริยธรรมส าหรับข้าราชการ/ลูกจ้างประจ าส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 1  

 

 



2. เคารพธงชาติ ทุกวันจันทร์ 

 

 

 

 



3. วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 ดร.ภูมิภัทร เรืองแหล่ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 1 พร้อมด้วยข้าราชการและลูกจ้างในส านักงาน จัดกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล 
(ประเทศไทย) เพื่อแสดงพลังแห่งความตระหนักร่วมกันต่อต้านการทุจริต และร่วมกันแสดงสัญลักษณ์ “คน
ไทยไม่ทนต่อการทุจริต” ณ บริเวณหน้าเสาธง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 

 

 

 

 



4. วันที่ 23 มกราคม 2562 สพป.ขอนแก่น เขต 1 บริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือชีวิตเพ่ือนมนุษย์ 

 

 

 

 

 



5. วันที่ 19  กุมภาพันธ์  2563  ดร.ภูมิพัทธ เรืองแหล่ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ เป็นประธานประชุมการจัดท าแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต  
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ประจ าปีงบประมาณ 2563  

 

 

 



6. วันที่ ๒5 กุมภาพันธ์ ๒๕๖3 ดร.ภูมิพัทธ เรืองแหล่ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ เป็นประธานประชุมชี้แจงเตรียมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยมี นายเสด็จ ทะยะราช รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๑ และคณะ
บุคลากรในส านักงาน เข้าร่วมประชุมรับทราบสิ่งที่จะเตรียมในการรับประเมินฯ จ านวน 10 ตัวชี้วัด  ๔๘  
ข้อมูล ณ หอประชุม ๗๒ ปี ดร.ประภา ภักดิ์โพธิ์ สพป.ขอนแก่น เขต 1 

 

 

 



7. สพป.ขอนแก่น เขต 1 ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากร "นุ่งผ้าไทย ใช้ปิ่นโต No พลาสติก"  
ตามมติคณะรัฐมนตรี 

 

 

 


