คำนำ
แผนปฏิ บั ติ ก ารป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา ประถมศึ ก ษาขอนแก่ น เขต 4
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดาเนินการภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล
ในสถานศึ กษาและส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษา ซึ่ งสอดคล้ องกั บ ยุ ทธสาสตร์ ชาติ และแผนแม่ บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกอบด้วยสาระสาคัญ คือ ส่วนที่ 1 บทนา นาเสนอความเป็นมาการป้องกันการ
ทุจริต บทวิเคราะห์สถานการณ์ทุจริต ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส่วนที่ 2 บริบทที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ
นโยบาย และคาสั่ งที่เกี่ย วข้อง ส่วนที่ 3 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แสดงรายละเอียดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
ยุทธศาสตร์ของแผนปฏิบัติการฯ ดังกล่าว ความเชื่อมโยงของการจัดทาแผน และข้อมูลชื่อโครงการ ตัวชี้วัด
และค่าเป้าหมาย และงบประมาณ
ขอขอบพระคุณหน่วยงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ให้ความร่วมมือในการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จน
สาเร็จ เพื่อเป็นกรอบทิศทางในการดาเนินการป้องกันการทุจริตที่สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบาย
สาคัญ อันจะส่งผลให้การทุจริตในการปฏิบัติราชการลดน้อยลง
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 คาสั่งแต่งตั้งฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนการป้องกันการทุจริต สานักงานเขตพื้นที่
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 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการตามแผนการป้องกันการทุจริต
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
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ส่วนที่ 1 บทนำ
ควำมเป็นมำ
การทุจริตในสังคมไทยระหว่างช่วงเวลากว่าทศวรรษ ส่งผลเสียต่อประเทศอย่างมหาศาลและเป็นอุปสรรค
สาคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ในทุกมิติ รูปแบบการทุจริตจากเดิมที่เป็นทุจริตทางตรงไม่ซับซ้อน
อาทิ การรับสินบน การจัดซื้อจัดจ้าง ในปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนเป็นการทุจริตที่ซับซ้อนมากขึ้นตัวอย่างเช่น การทุจริต
เชิงนโยบาย การทุจ ริตข้ามแดนข้ามชาติ ซึ่งเชื่อมโยงไปสู่ อาชญากรรมอื่น ๆ มากมายและส่ งผลกระทบทางล บ
ในวงกว้าง
ปั จ จุ บั น ทุ กภาคส่ วนในสั งคมมี ความตื่ นตั วและเข้ ามามี ส่ วนร่ วมในการป้ องกั นและปราบปรามการทุ จริ ต
ตามบทบาทและภาระหน้าที่ของตนเองเพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ตาม การรับรู้การทุจริตของประเทศไทยยังจาเป็นต้องได้รับ
การพัฒนา อันสะท้อนได้จากดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทยจากข้อมูลดัชนีวัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption
Perceptions Index: CPI) ปี 2564 ประเทศไทยได้ 35 คะแนน โดยมีคะแนนน้อยกว่าปี 2563 โดยในปีนี้จัดอยู่ในอันดับที่
110 ของโลก จากจ านวนทั้ งหมด 180 ประเทศทั่ ว โลก แสดงให้ เห็ นว่ า ประเทศไทยยั งมี การทุ จริ ตคอร์ รั ปชั น
อยู่ ในระดั บสู ง และสมควรได้ รั บการแก้ไขอย่ างเร่ งด่วน ซึ่งแผนแม่ บทภายใต้ยุทธศาสตร์ ชาติ ประเด็ น การต่อต้าน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้กาหนดเป้าหมายหลักเพื่อให้ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ผ่านการพัฒนาคนและการพัฒนาระบบ เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยให้ความสาคัญกับการปรับและ
หล่อหลอมพฤติกรรม “คน” ทุกกลุ่ม ในสังคมให้มีจิตสานึกและพฤติกรรมยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต และการส่งเสริม
การพัฒนานวัตกรรมในการ ต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐที่เหมาะสมกับบริบท สภาพปัญหา และพลวัตการทุจริต
ของแต่ละ หน่วยงาน รวมทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงานของกระบวนการและกลไกที่เกี่ยวข้องในการปราบปราม
การทุจริต สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณาการและ
ปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้มีมาตรฐานสากล เพื่อสร้างสังคมที่มีพฤติกรรม
ร่ ว มต้ า นการทุ จ ริ ต ในวงกว้ า ง และมี ปั จ จั ยความส าเร็ จในการบรรลุ วั ต ถุป ระสงค์ คื อ ทุ กภาคส่ ว นร่ ว มส่ ง เสริ ม
การกล่ อ มเกลาทางสั ง คมและส่ งเสริ มการเรี ยนรู้ ในทุ กช่ วงวั ยตั้ งแต่ ปฐมวั ย มุ่ ง เน้ น การปรั บ พฤติ ก รรม “คน”
โดยการ “ปลู ก ” และ “ปลุ ก ” จิ ตส านึ กความเป็ นพลเมือ งที่ ดี มี วัฒ นธรรมสุ จ ริต สามารถแยกแยะได้ ว่า สิ่ ง ใด
เป็นประโยชน์ส่วนตน สิ่งใดเป็นประโยชน์ส่วนรวม มีความละอายต่อการกระทาความผิด ไม่เพิกเฉยต่อการทุจริต และ
เข้ามามีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ รวมถึงการส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตของ
หน่วยงานในสังกัดเพื่อนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมค่านิยมที่ยึดประโยชน์สาธารณะมากกว่าประโยชน์ส่วนตน
และต่อ ต้ านการทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบในทุ ก รูป แบบ โดยเฉพาะการส่ ง เสริ มวั ฒ นธรรมสุ จ ริต ผ่ านหลั ก สู ต ร
การศึกษาต้านทุจริตศึกษา เพื่อปฏิรูป “พลเมืองไทยในอนาคต” ให้มีความเป็นพลเมืองเต็มขั้น สามารถทาหน้าที่เป็น
พลเมืองที่ดี มีจิตสานึกยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมมีระเบียบวินัย และเคารพกฎหมาย
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นอกจากนี้ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ถือเป็นยุทธศาสตร์หลักของการพัฒนาประเทศ และ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) รวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่
ประเทศไทย 4.0 โดยกาหนดประเด็นการพัฒนา พร้อมทั้ง แผนงาน/โครงการสาคัญที่ต้องดาเนินการให้เห็นผลเป็นรูปธรรม
ในช่วง 5 ปีแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อเตรียมความพร้อมของคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศ
ให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การปลูกฝัง
“คนไทยไม่โกง” และยุทธศาสตร์การป้องกันด้วยการเสริมสร้างสังคมธรรมาภิบาล ของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี อีกด้วย
สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติร่วมกับสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานได้กาหนดแนวทางการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให้ส่วนราชการและ
หน่ว ยงานภาครัฐ แปลงแนวทางและมาตรการตามยุ ทธศาสตร์ชาติฯ ไปสู่การปฏิบัติโดยกาหนดไว้ในแผนปฏิบัติ
ราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติร าชการประจาปี โดยให้ยึดกรอบยุทธศาสตร์ห ลักที่ใช้ในการจัดทาแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบให้คานึงถึงความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทบูรณาการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ จึงนามาสู่การจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ฉบับนี้
สานักงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4จึงได้จัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นกรอบทิศทาง
ในการดาเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายสาคัญ อันจะส่งผลให้
การทุจริตในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการลดน้อยลง
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ข้อมูลของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 4
ข้อมูลของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 4
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 86 หมู่ที่ 5 ถนน
มิตรภาพ ตาบลน้าพอง อาเภอน้าพอง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40310 โทรศัพท์ 0-4344-1827 โทรสาร
0-4344-1913 และ เว็บไซต์ http://www.khonkaen4.go.th/

แผนที่แสดงเขตบริกำรของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 4
อำนำจและหน้ำที
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีอานาจหน้าที่ดาเนินการให้เป็นไปตมอานาจหน้าที่ของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาตามกฏหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ ข้อ 5 มีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. จัดทานโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาให้สอดคล้องกับ
นโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษาแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานและความต้องการของท้องถิ่น
2. วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและหน่วยงานในเขตพื้นที่
การศึกษา และแจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมทั้งกากับ ตรวจสอบ ติดตามการใช้
จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว
3. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา

4

4. กากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และในเขตพื้นที่การศึกษา
5. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
6. ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่างๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
การจัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
7. จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาและประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
8. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาของเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กร
วิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันอื่นที่จัดรูปแบบที่หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา
9. ดาเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
10. ประสาน ส่งเสริม การดาเนินงานของคณะอนุกรรมการและคณะทางานด้านการศึกษา
11. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กร หรือหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
12. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
กำรแบ่งส่วนรำชกำร
1. กลุ่มอานวยการ
2. กลุ่มนโยบายและแผน
3. กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
4. กลุ่มบริหารงานบุคคล
5. กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
6. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
7. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
8. กลุ่มกฏหมายและคดี
9. กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีและการสื่อสาร
10. หน่วยตรวจสอบภายใน
ข้อมูลผู้บริหำรระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ
นายชาญกฤต น้าใจดี

ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต4

นายบัญชา เสนาคูณ

รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต4

นายวิโรจน์ ค้อไผ่

รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต4

นายชัชวาล อาราษฎร์

รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต4

นายณัฐพงค์ ค่ายไธสง

ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

นายโกสิน สะตะ

ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน
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นายธาตรี ทวะชารี

ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสาวศุภิสรา พรหมเทศ

ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นางสาวเพ็ญศรี พรหมเทศ

ผู้อานวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

นางสาวบุษบา นาอุดม

ผู้อานวยการกลุ่มอานวยกร

นางสาววราภรณ์ เพียจันทร์

ผู้อานวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

นางฐานิกา ชมอาษา

ผู้อานวยการหน่วยตรวจสอบภายใน

นายนันทะวัฒน์ อินทะชัย

ผู้อานวยการกลุ่มกฏหมายและคดี

นายรเมศ นาสินพร้อม

ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีและการสื่อสาร

ข้อมูลผู้บริหำรระดับกลุ่มเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ จำนวน 15 กลุ่มโรงเรียน
1. นายปรีดา อดทน
ประธานกลุ่มโรงเรียนกระนวน
2. นายสุรพล สุพรมพิทักษ์
ประธานกลุ่มโรงเรียนหนองโนห้วยโจด
3. นายไชยยา ศรีโคตา
ประธานกลุ่มโรงเรียนดูนสาดฝางยางคา
4. นายชุมพล ทองตระกูล
ประธานกลุ่มโรงเรียนกวางคา
5. นายบุตศรี นารี
ประธานกลุ่มโรงเรียนนางิ้วโนนสมบูรณ์
6. นายสมเกียรติ สารสม
ประธานกลุ่มโรงเรียนดงเมืองแอม
7. นายเกรียงไกร รักษาวงศ์
ประธานกลุ่มท่าวังทอง
8. นายสุพรรณ วิรุณพันธ์
ประธานกลุ่มโรงเรียนหนองกุงทรายมูล
9. นายกิตติ พลนามอินทร์
ประธานกลุ่มโรงเรียนบัวเงินพังทุย
10. นายแสงทอง เรืองศิลป์
ประธานกลุ่มโรงเรียนพระธาตุปรางกู่
11. นายประยูร วังคาม
ประธานกลุ่มโรงเรียนน้าพองสะอาด
12. นายเทพพนม บุระคา
ประธานกลุ่มโรงเรียนม่วงหวานกุดน้าใส
13. นายดารงศักดิ์ สุริโย
ประธานกลุ่มโรงเรียนเขื่อนอุบลรัตน์
14. นายจิระวัฒน์ แสงสุรินทร์
ประธานกลุ่มโรงเรียนภูพานคา
15. นายสมบูรณ์ แสนโฆเมฆ
ประธานกลุ่มโรงเรียนซาสูง
ข้อมูลบุคลำกรในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
แสดงข้อมูลจำนวนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ (ข้อมูล 10 มิถุนายน 2564)
1.อัตรำกำลังของบุคลำกรในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 4
1. ผู้อานวยการเขต

จานวน 1 คน

2. รองผู้อานวยการเขต

จานวน 3 คน
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3. ผู้อานวยการกลุ่ม

จานวน 9 คน

4. ศึกษานิเทศก์

จานวน 17 คน

5. บุคลากรทางการศึกษา (38 ค (2)

จานวน 29 คน

6. ลูกจ้างประจา

จานวน 3 คน

7. พนักงานราชการ

จานวน 2 คน

8. ลูกจ้างชั่วคราว

จานวน 16 คน
รวมทั้งหมด

จานวน 84 คน

2.อัตรำกำลังครูและนักเรียน
1. ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด

จานวน 172 คน

2. รองผู้บริหารโรงเรียน

จานวน 10 คน

3. ครู

จานวน 1,274 คน
รวมทั้งหมด จานวน 1,456 คน

4. นักเรียนทั้งหมด

จานวน 20,625 คน

3.ที่ตั้งของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 4
86 ม. 5 ถนนมิตรภาพ ตาบลน้าพอง อาเภอน้าพอง จังหวัดขอนแก่น 40310
4.โรงเรียนในสังกัด สพป.ขอนแก่น เขต 4
โรงเรียนทั้งหมด 175 โรงเรียน
ขนาดเล็ก จานวน 123 โรง

ขนาดกลาง จานวน 49 โรง

ขนาดใหญ่ จานวน 3 โรง

โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จานวน 43 โรง

โรงเรียนที่เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มี 1 โรงเรียน
5.ผลการประเมินการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของ สพป.ขอนแก่น เขต 4 ปี 2564 ได้คะแนนเฉลี่ยรวม
3.39 อยู่ในระดับคุณภาพ ดี
6.ผลการประเมินตามมาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปี 2564 ได้คะแนนเฉลี่ยรวม 4.00 อยู่ในระดับคุณภาพ
ดีมาก
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7.ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของ สพป.ขอนแก่น เขต 4 ปี 2564 ได้ลาดับที่ 168
1) ข้อมูลจานวนโรงเรียน สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จานวน 175 โรง
ตำรำงแสดงข้อมูลพื้นฐำนโรงเรียนสังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
รำยกำร

จำนวนโรงเรียน
สพฐ.

 จำแนกตำมขนำดโรงเรียนตำมเกณฑ์ สพฐ.
-โรงเรียนขนาดเล็ก (นักเรียน 1-120)

123

-โรงเรียนขนาดกลาง (นักเรียน 121-600)

49

-โรงเรียนขนาดใหญ่ (นักเรียน 601-1,500)

3

-โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ (นักเรียน 1,501 ขึ้นไป)

0

รวม

175

 จำแนกตำมอำเภอ
น้าพอง

65

กระนวน

36

อุบลรัตน์

27

เขาสวนกวาง

33

ซาสูง

14
รวม

175

2) ข้อมูลนักเรียนและห้องเรียนสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (10 พฤศจิกายน 2564)
มีนักเรียน จานวน 20,625 คน และห้องเรียน จานวน 1,812 ห้อง จาแนกตามระดับการศึกษา ดังนี้
ตำรำงแสดงจำนวนนักเรียนและห้องเรียน จำแนกตำมระดับกำรศึกษำและสังกัด
ระดับชั้น

จำนวนนักเรียน/ห้องเรียน
ชำย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล 1

192

186

378

58

อนุบาล 2

923

849

1,772

189

อนุบาล 3

1,040

980

2,020

183

8

รวมอนุบำล

2,155

2,015

4,170

430

ประถมศึกษาปีที่ 1

1,262

1,263

2,488

210

ประถมศึกษาปีที่ 2

1,277

1,161

2,438

199

ประถมศึกษาปีที่ 3

1,187

1,043

2,230

205

ประถมศึกษาปีที่ 4

1,279

1,144

2,423

209

ประถมศึกษาปีที่ 5

1,166

1,134

2,300

200

ประถมศึกษาปีที่ 6

1,249

1,132

2,381

212

7,420

6,840

14,260

411

มัธยมศึกษาปีที่ 1

411

309

720

48

มัธยมศึกษาปีที่ 2

405

313

718

48

มัธยมศึกษาปีที่ 3

398

308

706

48

1,214

930

2,144

144

มัธยมศึกษาปีที่ 4

13

0

13

1

มัธยมศึกษาปีที่ 5

9

8

17

1

มัธยมศึกษาปีที่ 6

11

10

21

1

รวมมัธยมศึกษำตอนปลำย

33

18

51

3

รวมทั้งหมด

10,822

9,803

20,625

1,812

รวมประถมศึกษำ

รวมมัธยมศึกษำตอนต้น

ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564
3) ข้อมูลจานวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด จานวน.....2,109...คน
จาแนกเป็น ผู้บริหารสถานศึกษา จานวน 162 คน ครู 1,417 คน และบุคลากรอื่น จานวน. 530 คน
ดังแสดงในตาราง
ตำรำงแสดงจำนวนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำของสถำนศึกษำในสังกัด ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยำยน
2564
รำยกำร

จำนวน (คน)

1. ผู้บริหาร
1.1 ผู้อานวยการโรงเรียน

172

1.2 รองผู้อานวยการโรงเรียน

10

2. ครู

1,274

หมำยเหตุ

9

รำยกำร

จำนวน (คน)

3. ลูกจ้างประจา

59

4. ธุรการ

169

5. พนักงานราชการ

122

6. บุคลากรวิทย์

21

7. ครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต

28

8. นักการภารโรง

73

9. พี่เลี้ยงเด็กพิการ

58

10. จานวนนักเรียน

20,625
รวมทั้งสิ้น

หมำยเหตุ

2,109

ตำรำงแสดงจำนวนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 4 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยำยน 2564)
ประเภทตำแหน่ง/จำนวน
ที่

รำยกำร

จำนวน
ทั้งหมด

ลูกจ้ำง
ทั่วไป

วิชำกำร

ประจำ

ทั่วไป

4

6

1

ผู้บริหารการศึกษา

2

2

กลุ่มอานวยการ

10

3

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

11

3

4

4

4

กลุ่มบริหารงานบุคคล

10

3

5

2

5

กลุ่มนโยบายและแผน

6

6

6

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

6

5

7

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

11

8

หน่วยตรวจสอบภายใน

1

9

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลและเทคโนโลยีและการสื่อสาร

3

1

9

1

2

1

11 กลุ่มกฎหมายและคดี

1

1

63

1

1

10 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
รวมทั้งสิ้น

1

7

40

1
5

15
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กำรดำเนินงำนเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม และธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำ ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำขอนแก่น เขต 4
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ได้ดาเนินโครงการ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อปลูกฝังให้
นักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน มีคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต ได้แก่ ทักษะ
กระบวนการคิดมีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และมีจิตสาธารณะ รวมทั้งมีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตทั้งใน
ระดับสถานศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ซึ่งเป็นการดาเนินงานที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ประกอบด้วย
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ผ่านการดาเนินกิจกรรมโรงเรียนสุจริต ได้แก่ กิจกรรมบริษัทสร้าง
การดี กิจกรรมสร้างสานึกพลเมือง (Project Citizen) กิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) ครูและผู้บริหาร เป็นต้น
กิจกรรมสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต และการขับเคลื่อนการนาหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (หลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน) ไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสังกัด
ในส่วนของยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต4 ได้เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ออนไลน์(ITA Online) โดยรับการประเมินจาก สานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
การดาเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 มีรายละเอียดโดยสรุป ดังนี้
1. กำรเตรียมกำร
1.1 ส่งผู้แทนเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการการบูรณาการความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบตามแนวทางของแผนแม่บทบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ปี
(พ.ศ. 2560 – 2579) ประกอบด้วย 1) ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริตในระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา2)
ผู้รับผิดขอบโครงการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต 3) ผู้รับผิดชอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ 4) ผู้มีความชานาญในระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เพื่อบูรณาการความ
ร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ร่วมกับผู้แทนจากสานักงาน
ป.ป.ช. ประจาจังหวัด
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1.2 ดาเนินการจัดทาแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการนาหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน)
ไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสังกัด และ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อเสนอให้สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณา
โอนจัดสรรงบประมาณในการขับเคลื่อนการดาเนินกิจกรรม
2. กำรปฏิบัติ
2.1 ด าเนิ นการขั บ เคลื่ อนการน าหลั กสู ตรต้ านทุ จริ ตศึ กษา (หลั ก สู ต รการศึ ก ษาขั้ นพื้ นฐาน) ไปปรั บใช้
ในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสังกัด
2.2 ดาเนิ น การขั บ เคลื่ อนแผนปฏิบั ติการป้อ งกัน การทุจริ ตของส านักงานเขตพื้ นที่ก ารศึ กษา ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565
2.3 ขยายผลการดาเนินการจัดทาฐานข้อมูลโครงการโรงเรียนสุจริต เพื่อเตรียมรับการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดาเนินงานของสถานศึกษาในสังกัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
2.4 ดาเนินกิจกรรมพัฒนาและยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
2.5

รั บการติ ดตาม และให้ ค าปรึ กษาในการประเมิ นคุ ณธรรมและความโปร่ งใส ในการด าเนิ นงาน

ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
2.6 รั บการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์
(ITA Online) จากสานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. ติดตำมกำรดำเนินโครงกำร
3.1 นิเทศ กากับ ติดตาม แบบบูรณาการ และการดาเนินการอื่น ๆ ตามโครงการโรงเรียนสุจริต
3.2 รายงานผลการขับเคลื่อนการนาหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ไปปรับใช้
ในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสังกัด
3.3 รายงานผลการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565
3.4 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2565 แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ที่ได้รับการโอนจัดสรรจาก ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผ่านทางเว็บไซต์โครงการ
โรงเรียนสุจริต (www.uprightschool.net)

12

4. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผลกำรดำเนินโครงกำร
เข้าร่วมกิจกรรม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนาเสนอผลงาน และการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้
ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ระดับภูมิภาค
และระดับประเทศ
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนาเสนอผลงาน และการประกวดแข่งขันฯ กิจกรรมในโครงการโรงเรียนสุจริต
ประกอบด้วย
1) กิจกรรมการนาหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม
2) กิจกรรมบริษัทสร้างการดี โดยคัดเลือกเครือข่ายโรงเรียนสุจริต เป็นตัวแทนของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม
3) กิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) ครู โดยคัดเลือกเครือข่ายโรงเรียนสุจริต เป็นตัวแทนของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม
4) กิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) ผู้บริหาร โดยคัดเลือกเครือข่ายโรงเรียนสุจริต เป็นตัวแทนของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม
5) กิจกรรม ปปช.สพฐ.น้อย และ ปปช. สพฐ.ชุมชน
6) กิจกรรมการสร้างสรรค์สื่อภาพยนตร์สั้นต้านการทุจริต
การจัดนิทรรศการแสดงผลการดาเนินกิจกรรมตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล
ในสถานศึกษา ประกอบด้วย
1) นิทรรศการแสดงผลการดาเนินงาน กิจกรรมสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต และภาพความสาเร็จของ
การประเมิน ITA Online
2) นิ ท รรศการแสดงการน าหลั ก สู ต รต้ า นทุ จ ริ ต ศึ ก ษาไปปรั บ ใช้ ใ นการเรี ย นการสอนของสถานศึ ก ษา
(ห้องเรียนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา)
3) นิทรรศการการดาเนินกิจกรรมตามโครงการโรงเรียนสุจริต
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กำรวิเครำะห์ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.
2564 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 4
ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน นอกจากจะเป็ น หน่ ว ยงานระดั บ กรมที่ รั บ การประเมิ น
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานจากสานักงาน ป.ป.ช. แล้ว ยังเป็นหน่วยงานที่นาเครื่องมือการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)
ไปขยายผลจนได้ รั บ รางวัล ประเมิ น คุ ณธรรมและความโปร่ งใสในการด าเนิ นงานของหน่ วยงานภาครัฐ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 (ITA Awards) ในฐานะหน่วยงานที่ได้นาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐไปขยายผลเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานจนประสบ
ความสาเร็จ โดยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จานวน
225 เขต มาอย่างต่อเนื่อง
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้พัฒนานวัตกรรมการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในรูปแบบออนไลน์ โดยมีแนวคิดการพัฒนา
นวัตกรรมการประเมินด้วยระบบ ITA Online เพื่อความสะดวกในการจัดเก็บข้อมูล รวดเร็วในการวิเคราะห์และประมวลผล
โปร่ งใสตรวจสอบได้ ด้ วยระบบเวลาจริ ง (Real-time

system) และการประเมิ นมี ประสิ ทธิ ภำพ ลดภาระงาน

ด้านเอกสาร (Paperless) ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่รับการประเมินโดยปรับปรุงระบบการเก็บข้อมูล ให้เป็น
แบบออนไลน์เต็มรูปแบบ
สาหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งถือเป็นการดาเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เข้าสู่ปีที่ 7 สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ได้ดาเนินการพัฒนาและออกแบบระบบการประเมินในครั้งนี้ให้ง่ายต่อการใช้งาน ลดความยุ่งยาก ซับซ้อน
ในการนาเข้าข้อมูล และคานึงถึงความสะดวกในการตอบคาถามแบบสารวจของผู้ที่เกี่ยวข้อง
นอกจำกนี้ ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ยังถูกกำหนดเป็นตัวชี้วัดตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติ
รำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ตัวชี้วัดที่ 6.4 กำรกำกับดูแลกำรทุจริ ต ในส่วนของกำรประเมิน
กำรกำกับดูแลกำรทุจริตของผู้บริหำรองค์กำรอีกด้วย
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เกณฑ์กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำออนไลน์
(Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online)
เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 นั้น ได้ให้ความสาคัญในการพัฒนาเกณฑ์การประเมินให้เกิดการสนับสนุนต่อการยกระดับ
ค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยได้อย่างเป็นรูปธรรม
โดยได้ศึกษาข้อมูลจากผลการวิจัย เรื่อง แนวทางการปรับปรุงและแนวการพัฒนาเครื่องมื อการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อนาไปสู่การยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI)
ของประเทศไทยให้ สู งขึ้ น ซึ่ งการวิ จั ย ดั งกล่ า วได้ สั ง เคราะห์ ประเด็ นการส ารวจของแต่ล ะแหล่ ง ข้ อมู ล ที่ อ งค์ ก ร
ความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International) นามาใช้ในการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต ประกอบกับ
การศึกษาข้อมูลทางวิชาการเพิ่มเติม การเชื่อมโยงให้เกิดความต่อเนื่องกับเกณฑ์การประเมินเดิม และการเชื่อมโยงกับ
เครื่องมืออื่นที่เกี่ยวข้อง ทาให้เกณฑ์การประเมินมีเนื้อหาครอบคลุมหลายด้าน ซึ่งเกี่ ยวข้องกับคุณธรรม ความโปร่งใส
และการทุจ ริ ต ทั้งที่มีลั กษณะการทุจ ริ ตทางตรงและการทุจริต ทางอ้อมรวมไปถึงบริบทแวดล้ อ มที่เกี่ยวข้องกั บ
การทุจ ริ ต ซึ่งจะเป็ นประโยชน์ต่อหน่ ว ยงานในการนาไปสู่ การปรับปรุงแก้ไข ลดโอกาสหรือความเสี่ยงที่จะเกิด
การทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ และส่งผลต่อการยกระดับคะแนน CPI ของประเทศไทยในระยะยาวได้ โดยจาแนก
ออกเป็น 10 ตัวชี้วัด ได้แก่
1) การปฏิบัติหน้าที่
2) การใช้งบประมาณ
3) การใช้อานาจ
4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ
5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต
6) คุณภาพการดาเนินงาน
7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร
8) การปรับปรุงระบบการทางาน
9) การเปิดเผยข้อมูล
10) การป้องกันการทุจริต
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เครื่องมือในกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online)
เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน จาแนกออกเป็น 3 เครื่องมือ ดังนี้
1) แบบวัดกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน (Internal Integrity and Transparency Assessment:
IIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในที่มีต่อหน่วยงานตนเอง ในตัวชี้วัด
การปฏิบัติหน้าที่ การใช้งบประมาณ การใช้อานาจ การใช้ทรัพย์สินของราชการ และการแก้ไขปัญหาการทุจริต
2) แบบวัดกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก (External Integrity and Transparency Assessment:
EIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่มีต่อหน่วยงานที่ประเมิน
ในตัวชี้วัดคุณภาพการดาเนินงาน ประสิทธิภาพการสื่อสาร และการปรับปรุงระบบการทางาน
3) แบบตรวจกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment:
OIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนทั่วไป
สามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต
ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
1.1 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2564 ในภาพรวมระดั บ ประเทศ จากการประเมิ น ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ทั้งสิ้น 225 เขต ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 92.55 ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานอยู่ใน ระดับ A
(Very Good)
1.2 ผลการประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการด าเนิ น งานของส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้คะแนน 91.04 ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดาเนินงานอยู่ใน ระดับ A (Very Good) โดย ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ ได้คะแนนสูงสุด 98.69
คะแนน ส่วนตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ากว่าตัวชี้วัดอื่น ๆ คือ ตัวชี้วัด ที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ได้คะแนน 73.70 คะแนน
1.3 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ที่ผ่านมา (พ.ศ. 2558 – 2564) สรุปได้ดังนี้
ปีงบประมำณ พ.ศ.
2558
2559
2560
2561
2562

ผลคะแนน ITA
78.72
80.81
58.70
81.50

พัฒนำกำร
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
ลดลง
เพิ่มขึ้น

ผลต่ำงของคะแนน ITA
+6.87
+2.09
-22.1
+22.8
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ปีงบประมำณ พ.ศ.
2563
2564

ผลคะแนน ITA
79.45
91.41

พัฒนำกำร
ลดลง
เพิ่มขึ้น

ผลต่ำงของคะแนน ITA
-2.05
+11.96

1.4 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น
เขต 4 เป็นรายตัวชี้วัด ซึ่งได้จากการสารวจความคิดเห็นของบุคลากรและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และจากเอกสารหลักฐานการเปิดเผย
ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เรียงตามลาดับคะแนนได้ ดังนี้
ตัวชี้วัดที่
1
6
4
5
3
2
8
7
10
9

ประเด็นตัวชี้วัด
การปฏิบัติหน้าที่
คุณภาพการดาเนินงาน
การใช้ทรัพย์สินของราชการ
การแก้ไขปัญหาการทุจริต
การใช้อานาจ
การใช้งบประมาณ
การปรับปรุงระบบการทางาน
ประสิทธิภาพการสื่อสาร
การป้องกันการทุจริต
การเปิดเผยข้อมูล

คะแนน
98.66
98.62
98.33
98.33
98.28
97.75
97.68
96.89
87.50
73.70

ระดับ
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
A
C

หมายเหตุ : คะแนนและระดับผลการประเมิน
AA
A
B
C
D
E
F

ระดับ
Excellence
Very Good
Good
Fair
Poor
Extremely Poor
Fail

คะแนน
95.00 – 100
85.00 – 94.99
75.00 – 84.99
65.00 – 74.99
55.00 – 64.99
50.00 – 54.99
0 – 49.99

หมำยเหตุ
ผ่าน
ผ่าน
ไม่ผ่าน
ไม่ผ่าน
ไม่ผ่าน
ไม่ผ่าน
ไม่ผ่าน

หมำยเหตุ
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ไม่ผ่าน

17

กำรนำผลกำรประเมิน ITA ไปสู่กำรปรับปรุงแก้ไขกำรดำเนินงำน
จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น
เขต 4 เป็ น รายตั ว ชี้ วั ด พบว่ า ตั ว ชี้ วั ด ที่ ห น่ ว ยงานควรมี ก ารพั ฒ นาและยกระดั บ ให้ ดี ยิ่ ง ขึ้ น ( มี ค ะแนน
ต่ากว่าร้อยละ 90) มีดังนี้
9.กำรเปิดเผยข้อมูล ได้คะแนน 73.70 คะแนน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจะต้องเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ
ใน 5 ประเด็ น คื อ (1) ข้ อ มู ล พื้ น ฐาน ได้ แ ก่ ข้ อ มู ล พื้ น ฐาน ข่ า วประชาสั ม พั น ธ์ และการปฏิ สั ม พั น ธ์ ข้ อ มู ล
(2) การบริหารงาน ได้แก่ แผนดาเนินงาน การปฏิบัติงาน และการให้บริการ (3) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี และการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การดาเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และหลักเกณฑ์
การบริ ห ารและพั ฒ นาทรั พ ยากรบุ ค คล และ (5) การส่ ง เสริ ม ความโปร่ ง ใสในหน่ ว ยงาน ได้ แ ก่ การจั ด การ
เรื่องร้องเรียนการทุจริต และการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึง
ความโปร่งใสในการบริหารงานและการดาเนินงานของหน่วยงาน
10. แนวทำงกำรป้องกันกำรทุจริต ได้คะแนน 87.50 คะแนน
1) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้องจัดทาโครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่มีแนวทาง
สอดคล้องหรือสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2) ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาต้ อ งด าเนิ น การเพื่ อ ป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต ได้ แ ก่ เจตจ านงสุ จ ริ ต
ของผู้บริหาร การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต
3) ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาต้ อ งวิ เ คราะห์ ผ ลการประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใส
ในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิเคราะห์แต่ละ
ตัวชี้วัด ยกตัวอย่างเช่น ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนตัวชี้วัดที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่จะต้องพัฒนา
ให้ดีขึ้น แนวทางการนาผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงานให้สอดคล้องกับตัวชี้วัด เป็นต้น
4) ด าเนิ น การทบทวนและจั ดทามาตรการภายในเพื่อป้ องกัน การทุจริต โดยกาหนดมาตรการ
เพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ผล
การประเมินฯ โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ ยกตัวอย่างเช่น การกาหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง การกาหนดขั้นตอน
หรือวิธีการปฏิบัติ การกาหนดแนวทางการกากับติดตาม ให้นาไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผล เป็นต้น
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จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น
เขต 4 เป็นรายตัวชี้วัด พบว่าตัวชี้วัดที่หน่วยงานควรมีการพัฒนาให้ยั่งยืนและยกระดับให้ดียิ่งขึ้นมีคะแนนสูงสุด มีดังนี้
1. กำรปฏิบัติหน้ำที่ ได้คะแนน 98.66 คะแนน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจะต้องมีแนวทางปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปร่งใส
ปฏิบัติงานหรื อดาเนินการตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กาหนดไว้อย่างเคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน
ไม่ ว่ าจะเป็ นผู้ ม าติ ด ต่ อ ทั่ ว ไปหรื อ ผู้ ม าติ ด ต่ อ ที่ รู้ จั ก กั น เป็ น การส่ ว นตั ว รวมไปถึ ง การปฏิ บั ติ ง านอย่ า งมุ่ ง มั่ น เต็ ม
ความสามารถ และมีความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ
2. กำรใช้งบประมำณ ได้คะแนน 97.75 คะแนน
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาจะต้ อ งจั ด ท าแผนการใช้ จ่ า ยงบประมาณประจ าปี แ ละเผยแพร่
อย่างโปร่งใส ใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และไม่เอื้อประโยชน์แก่ตนเอง
หรือพวกพ้อง และต้องเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน
ตนเองได้
3. กำรใช้อำนำจ ได้คะแนน 98.28 คะแนน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจะต้องมีแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการมอบหมายงาน การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพื่อให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ซึ่งจะต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ
4. กำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร ได้คะแนน 98.33 คะแนน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจะต้องมีการจัดทาแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ
ที่ถูกต้อง เพื่อเผยแพร่ให้บุคลากรภายในได้รับทราบและนาไปปฏิบัติ รวมไปถึงหน่วยงานจะต้องมีการกากับดูแล
และตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานด้วย
5. กำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต ได้คะแนน 98.33 คะแนน
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาจะต้ อ งทบทวนนโยบายที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต
ในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ และจัดทาแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน เพื่อให้เกิด
การแก้ไขปัญหาการทุจริตได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมไปถึงการประเมินเกี่ยวกับประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาการทุจริต
ของหน่วยงาน ที่จะต้องทาให้การทุจริตในหน่วยงานลดลงหรือไม่มีเลย และจะต้องสร้างความเชื่อมั่นให้บุคลกรภายใน
ในการร้องเรียนเมื่อพบเห็น การทุ จริตภายในหน่วยงานด้วย นอกจากนี้ หน่วยงานจะต้องมีกระบวนการเฝ้าระวัง
ตรวจสอบการทุจริตภายในหน่วยงาน รวมถึงการนาผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ จากทั้งภายในและภายนอก
หน่วยงาน ไปปรับปรุงการทางาน เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน
6. คุณภำพกำรดำเนินงำน ได้คะแนน 98.62 คะแนน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจะต้องมีแนวทางปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอน และ
ระยะเวลาที่กาหนดไว้อย่างเคร่ งครัด และจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกันไม่เลื อกปฏิบัติ รวมถึงจะต้องให้ข้อมูล
เกี่ยวกับการดาเนินการ/ให้บริการของหน่วยงานแก่ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างตรงไปตรงมา
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ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล และคานึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก ไม่มีการเอื้อประโยชน์ให้กับ
บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
7. แนวทำงกำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรสื่อกำร ได้คะแนน 96.89 คะแนน
สานั กงานเขตพื้น ที่การศึกษาจะต้องเผยแพร่ข้อมูล ของหน่ว ยงานในเรื่อ งต่างๆ ต่อสาธารณชน
ผ่ านช่องทางที่ห ลากหลาย สามารถเข้าถึงได้ง่าย และไม่ซับซ้อน โดยข้อมูล ที่เผยแพร่ต้ องถูกต้องครบถ้ว นและ
เป็นปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลการดาเนินงานของหน่วยงานและข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบ รวมถึงการจัด
ให้ มี ช่ อ งทางให้ ผู้ รั บ บริ ก าร ผู้ ม าติ ด ต่ อ หรื อ ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย สามารถส่ ง ค าติ ช มหรื อ ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ
การดาเนินงาน/การให้บริการ และมีการชี้แจงในกรณีที่มีข้อกังวล สงสัยได้อย่างชัดเจน รวมถึงจัดให้มีช่องทางให้
ผู้มาติดต่อ สามารถร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
8. แนวทำงกำรปรับปรุงระบบกำรทำงำน ได้คะแนน 97.68 คะแนน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจะต้องปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ทั้งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และ
กระบวนการท างานของหน่ ว ยงานให้ ดี ยิ่ ง ขึ้ น รวมไปถึ ง การน าเทคโนโลยี ม าใช้ ใ นการด าเนิ น งาน เพื่ อ ให้ เ กิ ด
ความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยควรมีกระบวนการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ หรือผู้มาติดต่อ เข้ามามีส่วนร่วม
ในการปรับปรุง พัฒนา การดาเนินงาน เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการ และควรให้ความสาคัญกับการปรับปรุง
การดาเนินงานให้มีความโปร่งใสมากขึ้น
แนวทำงกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ประถมศึกษำขอนแก่น
เขต 4 ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
การจั ดทาแผนปฏิบั ติการป้ องกัน การทุจริต สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีแนวทางและขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. ทบทวนข้อมูลและบริบทที่เกี่ยวข้อง
2. จั ดท าแผนปฏิ บั ติการป้ องกัน การทุจริต ส านักงานเขตพื้ นที่การศึ กษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4
ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยใช้กรอบแนวทางตามยุทธศาสตร์ช าติว่าด้ว ยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ระยะที่ 3 และ แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
3. เสนอแผนปฏิบั ติการป้ อ งกั น การทุ จริต ส านัก งานเขตพื้น ที่การศึ กษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ต่อ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบให้
ทุกหน่วยงานถือปฏิบัติ
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ส่วนที่ 2 บริบทที่เกี่ยวข้อง
ส าหรั บ ประเทศไทยได้ ก าหนดทิ ศ ทางการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต ซึ่ ง มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ
สถานการณ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ สั งคม วัฒ นธรรม และความรุนแรง รวมถึงการสร้างความตระหนักในการ
ประพฤติปฏิบัติตนด้ว ยความซื่อสัตย์สุจริตของคนในสังคม ทั้งนี้ สานักงาน ป.ป.ช. ในฐานะองค์ก รหลักด้านการ
ดาเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมทั้งบูรณาการการทางานด้านการต่อต้านการทุจริตเข้ากับทุกภาคส่วน
ดังนั้น สาระสาคัญที่มีความเชื่อมโยงกับทิศทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ที่สานักงาน ป.ป.ช. มีดังนี้
1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
2. ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี
3. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
4. โมเดลประเทศไทยสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน (Thailand 4.0)
5. นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
สาระส าคัญ ข้างต้น จะเป็ น เครื่องมือชี้นาทิศทางการปฏิบัติงานและการบูรณาการด้านต่อต้านการทุจริต
ของประเทศเพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทยพุทธศักรำช 2560 กาหนดในหมวดที่ 4 หน้าที่ของประชาชนชาวไทยว่า
“...บุ ค คลมี ห น้ า ที่ ไม่ ร่ ว มมื อ หรื อ สนั บ สนุ น การทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบทุ ก รู ป แบบ” ถื อ ได้ ว่ า เป็ น ครั้ ง แรก
ที่รัฐธรรมนูญได้กาหนดให้ การป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นหน้าที่ของประชาชนชาวไทยทุกคน นอกจากนี้
ยังกาหนดชัดเจนในหมวดที่ 5 หน้าที่ของรัฐว่า “รัฐต้องส่ งเสริม สนับสนุน และให้ความรู้แก่ประชาชนถึงอันตราย
ที่เกิดจากการทุจ ริ ตและประพฤติมิช อบทั้งภาครัฐและภาคเอกชนและจัดให้ มีมาตรการและกลไกที่มีประสิ ทธิภาพ
เพื่อป้องกันและขจัดการทุจริต และประพฤติมิชอบดังกล่าวอย่างเข้มงวด รวมทั้งกลไกในการส่งเสริมให้ประชาชน
รวมตัวกัน เพื่อมีส่วนร่วมในการรณรงค์ให้ความรู้ต่อต้านการทุจริต หรือชี้เบาะแส โดยได้รับความคุ้มครองจากรัฐตามที่
กฎหมายบัญญัติ” การบริหารราชการแผ่นดินรัฐต้องเสริมสร้างให้ประชาชนได้รับบริการที่สะดวก มีประสิทธิภาพ
ที่สาคัญ คือ ไม่เลือกปฏิบัติตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของรัฐ
ต้องเป็นไปตามระบบคุณธรรมตามที่กฎหมายบัญญัติ โดยอย่างน้อยต้องมีมาตรการป้องกันมิให้ผู้ใดใช้อานาจหรือกระทาการ
โดยมิชอบแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ หรือกระบวนการแต่งตั้ง หรือการพิจารณาความดีความชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
และรัฐ ต้องจัดให้มีมาตรฐานทางจริ ยธรรม เพื่อให้หน่ว ยงานใช้เป็นหลักในการกาหนดประมวลจริยธรรมสาหรับ
เจ้ าหน้ าที่ในหน่ วยงาน ซึ่งต้องไม่ต่ากว่ามาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว การที่รัฐ ธรรมนูญได้ให้ ความส าคัญต่อ
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การบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพและการบริหารบุคคลที่มีคุณธรรมนั้นสืบเนื่องมาจากช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา
ได้เกิดปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารบุคคล มีการโยกย้ายแต่งตั้งที่ไม่เป็นธรรม บังคับหรือชี้นาให้ข้าราชการหรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติงานโดยไม่ยึด มั่นในหลักผลประโยชน์แห่งรัฐ รวมถึงการมุ่งเน้นการแสวงหาผลประโยชน์ให้กับ
ตนเองรวมถึงพวกพ้องรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 จึงได้มีความพยายามที่จะแสดงให้เห็น
อย่างชัดเจนว่าต้องการสร้างประสิทธิภาพในระบบการบริหารงานราชการแผ่นดินและเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องยึดมั่น
ในหลักธรรมาภิบาล และมีคุณธรรมจริยธรรมตามที่กาหนดเอาไว้

ยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี เป็นยุทธศาสตร์ที่ยึดวัตถุประสงค์หลักแห่งชาติเป็นแม่บทหลัก เพื่อเป็นกรอบ
การก าหนดนโยบาย ทิ ศ ทางการพั ฒ นา การลงทุ น ของภาคเอกชนที่ ส อดรั บ กั บ เป้า หมายของยุ ท ธศาสตร์ ช าติ
การบริหารราชการแผ่นดิน การจัดสรรงบประมาณ ฯลฯ ดังนั้น ทิศทางด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
การสร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาลในการบริหารราชการแผ่ นดินของหน่วยงานภาครัฐ ทุกหน่วยงานจะถูก
กาหนดจากยุ ทธศาสตร์ช าติ (วิสัยทัศน์ป ระเทศระยะ 20 ปี) และยุทธศาสตร์การพัฒ นาระยะ 5 ปี เพื่อให้บรรลุ
วิสั ยทัศน์ “ประเทศมีความมั่น คง มั่งคั่ง ยั่ งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้ว ยการพัฒ นาตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง”นาไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุขและตอบสนองตอบต่อการบรรลุซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติ ในการที่จะ
พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสูงเป็นประเทศพัฒนาแล้ว และสร้างความสุขของคนไทย สังคมมีความมั่นคง
เสมอภาคและเป็ น ธรรม ประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจโดยมีกรอบยุทธศาสตร์ช าติ ระยะ 20 ปี
(พ.ศ. 2561 – 2580) ดังนี้
1. ด้ำนควำมมั่นคง
(1) เสริ มสร้ างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ย์
ทรงเป็นประมุข
(2) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปชั่น สร้างความเชื่อมั่น
ในกระบวนการยุติธรรม
(3) การรั กษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายในตลอดจนการบริห ารจัดการความมั่นคง
ชายแดนและชายฝั่งทะเล
(4) การพั ฒ นาระบบ กลไก มาตรการและความร่ ว มมื อระหว่ างประเทศทุก ระดับ และรัก ษาดุล ยภาพ
ความสัมพันธ์กับประเทศมหาอานาจ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่
(5) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกาลังป้องกันประเทศการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ
สร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ
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(6) การพัฒ นาระบบการเตรี ย มพร้อมแห่ ง ชาติและระบบบริห ารจัด การภัยพิ บัติ รักษาความมั่ นคงของ
ฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
(7) การปรับกระบวนการทางานของกลไกที่เกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น
2. ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
(1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาสู่ชาติการค้า
(2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสร้างฐานการผลิตเข้มแข็ง ยั่งยืน และส่งเสริมเกษตรกรรายย่อย
สู่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม
(3) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะ ผู้ประกอบการ ยกระดับผลิตภาพแรงงาน
และพัฒนา SMEs สู่สากล
(4) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ชายแดน และพัฒนาระบบเมือง
ศูนย์กลางความเจริญ
(5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการขนส่ง ความมั่นคงและพลังงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการวิจัย และพัฒนา
(6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วน การพัฒนากับนานาประเทศ ส่งเสริม
ให้ไทยเป็นฐานของการประกอบ ธุรกิจ ฯลฯ
3. ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน
(1) พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
(2) การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง
(3) ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์
(4) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี
(5) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย
4. ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและเท่ำเทียมกันทำงสังคม
(1) สร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจและสังคม
(2) พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ
(3) มีสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อต่อการดารงชีวิตในสังคมสูงวัย
(4) สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและ ความเข้มแข็งของชุมชน
(5) พัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา
5. ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(1) จัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและป้องกันการทาลาย ทรัพยากรธรรมชาติ
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(2) วางระบบบริหารจัดการน้าให้มีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุ่มน้า เน้นการปรับระบบการบริหารจัดการอุทกภัย
อย่างบูรณาการ
(3) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(5) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(6) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพื่อสิ่งแวดล้อม
6. ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำ ระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ
(1) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม
(2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ
(3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกาลังคนและพัฒนา บุคลากรภาครัฐ
(4) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ
(6) ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล
(7) พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ
(8) ปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประเด็น กำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ จัดทาขึ้นภายใต้
ความจาเป็นในการแก้ไขสถานการณ์ปัญหาการทุจริตของประเทศ ซึ่งที่ผ่านมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตได้มีความพยายามในการแก้ไขปัญหาการทุจริตของประเทศ โดยได้ร่วมกันสร้างเครื่องมือ
กลไก และกาหนดเป้าหมายสาหรับ การปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้ เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน ซึ่งการดาเนินงานดังกล่าว ได้สร้างให้ทุกภาคส่วนในสังคมเกิดความตื่นตัวและเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริ ตตามบทบาทและภาระหน้าที่ของตนเองเพิ่ มมากขึ้ น อย่ างไรก็ ตาม ปัจจุบันประเทศไทย
ยังคงประสบปัญหาความรุนแรงในการทุจริต สืบเนื่องมาจากวิวัฒนาการของการทุจริตซึ่งมีรูปแบบที่สลับซับซ้อน ปัญหา
การขาดจิตสานึกในการแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม โดยสถานการณ์ปัญหาการทุจริตที่จาเป็นต้องได้รับ
การแก้ไขอย่างเร่งด่วนคือการรวมตัวกันเพื่อร่วมกระทาทุจริต ร่วมกันฉ้อโกงรัฐ โดยเฉพาะในโครงการขนาดใหญ่ที่ต้องใช้
งบประมาณมาก ทาให้รัฐและประเทศชาติได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง จากการสูญเสียงบประมาณแผ่นดินไปกับ
การทุจริตที่อาจมีความยากและซับซ้อนต่อการตรวจสอบของหน่วยงานที่ทาหน้าที่ในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต การแก้ไขปัญหาการทุจริตจึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการกาหนดแนวทางในการป้องกันแก้ไข
ปัญหาดังกล่าว
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การจั ด ท าแผนแม่ บ ทภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ประเด็ น การต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบ
ได้ยึดแนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เป็นกรอบในการจัดทา โดยแผนแม่บทฯ มี 2 แนวทางการพัฒนา
หลัก ดังนี้ (1) การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ มุ่งเน้นการปรับพฤติกรรม “คน” โดยการปลูกฝังวิธีคิด
ในกลุ่มเป้าหมายเด็กและเยาวชนเพื่อปฏิรูป “คนรุ่นใหม่” ให้มีจิตสานึกในความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อสร้างพลังร่วมในการ
แก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบต่อไปในอนาคตและการปรับ “ระบบ”โดยการสร้างนวัตกรรมการต่อต้าน
การทุจริต เพื่อให้การดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนการดาเนินงาน เท่าทัน
พลวัตของการทุจริ ต ผ่ านกระบวนการมีส่ วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบ แจ้งข้อมูล และชี้เบาะแส
การทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบ ซึ่ ง จะน าไปสู่ ก ารลดจ านวนคดี ทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบในหน่ ว ยงานภาครั ฐ
(2) การปราบปรามการทุ จ ริ ต มุ่ งเน้ น การเสริ ม สร้ างประสิ ท ธิ ภ าพของกระบวนการและกลไกการป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทั้งในด้านของการดาเนินคดีทุจริตมีความรวดเร็ว เฉียบขาด เป็นธรรม และ
การพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง มาตรการทางกฎหมายเพื่ อ ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การปราบปรามการทุ จ ริ ต ให้ ไ ด้ ผ ลและ
มีป ระสิ ทธิภ าพ กาหนดเป้ าหมายการพัฒ นาในระยะ 20 ปี โดยใช้ดัชนีการรับรู้การทุจริต เป็นเป้าหมายในการ
ดาเนินการของแผนแม่บทฯ ซึ่งได้กาหนดให้ประเทศไทยมีอันดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตในปี พ.ศ. 2580
อยู่ในอันดับ 1 ใน 20 ของโลก
เป้ำหมำยกำรพัฒนำตำมยุทธศำสตร์ชำติ
ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนควำมมั่นคง
2.3 กองทัพ หน่วยงานด้านความมั่นคง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน มีความพร้อม
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง
2.4 ประเทศไทยมีบทบาทด้านความมั่นคงเป็นที่ชื่นชมและได้รับการยอมรับโดยประชาคม
ระหว่างประเทศ
2.5 การบริหารจัดการความมั่นคงมีผลสาเร็จที่เป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ
ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ
2.3 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประเด็นภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ
ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนควำมมั่นคง
4.1 การรักษาความสงบภายในประเทศ
4.1.4 การพัฒ นาและเสริมสร้างกลไกที่ส ามารถป้องกันและขจัดสาเหตุของประเด็น
ปัญหาความมั่นคงที่สาคัญ
ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ
4.6 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ

25

4.6.1 ประชาชนและภาคี ต่ า ง ๆ ในสั ง คมร่ ว มมื อ กั น ในการป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต
และประพฤติมิชอบ
4.6.2 บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต
4.6.3 การปราบปรามการทุ จ ริ ต ประพฤติ มิ ช อบมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมี ค วามเด็ ด ขาด
เป็นธรรม และตรวจสอบได้
4.6.4 การบริ ห ารจัด การการป้องกันและปราบปรามการทุจริ ตอย่างเป็นระบบแบบ
บูรณาการ
เป้ำหมำยและตัวชี้วัดของแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประเด็น กำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ
แผนย่อยของแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติประเด็น กำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ
เป้ าหมายส าคัญของยุ ทธศาสตร์ ชาติในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ คือ
ภาครั ฐ มี ค วามโปร่ ง ใส ปลอดการทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบ มี ก ารบริ ห ารจั ด การตามหลั ก ธรรมาภิ บ าล
และหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งในทุ ก ระดั บ โดยเฉพาะการสร้ า งวั ฒ นธรรมแยกแยะประโยช น์
ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมของบุคลากรภาครัฐให้เกิดขึ้น รวมทั้งสร้างจิตสานึกและค่านิยมให้ทุกภาคส่วนตื่นตัว
ละอายต่อการทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ มีส่วนร่วมต่อต้านการทุจริต พร้อมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้ ภาคีองค์กร
ภาคเอกชน ภาคประชาสั งคม ชุ มชน ประชาชน และภาคี ต่ าง ๆ มี ส่ ว นร่ ว มในการสอดส่ องเฝ้ าระวั ง ให้ ข้ อมู ล
แจ้งเบาะแสการทุจริต และตรวจสอบการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และภาคส่วนอื่น ๆ โดยได้ รับความคุ้มครอง
จากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นนี้ได้กาหนดแผนย่อยไว้ 2 แผน คือ
ค่ำเป้ำหมำย
เป้ำหมำย
ประเทศไทย
ปลอดการทุจริต
และประพฤติ
มิชอบ

ตัวชี้วัด
ดัชนีการรับรู้
การทุจริตของ
ประเทศไทย
(อันดับ/คะแนน)

ปี 2561 2565

ปี 2566 –
2570

ปี 2571 2575

ปี 2576 2580

อยู่ในอันดับ 1 อยู่ในอันดับ 1 อยู่ในอันดับ 1 อยู่ในอันดับ
ใน 54 และ/ ใน 43 และ/ ใน 32และ/
1 ใน 20
หรือได้
หรือได้
หรือได้
และ/หรือได้
คะแนนไม่ต่า คะแนนไม่ต่า คะแนนไม่ต่า คะแนนไม่ต่า
กว่า 50
กว่า 57
กว่า 62
กว่า 73
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
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1. แผนย่อยกำรป้องกันกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ
การประเมิ น ความเป็ น ไปได้ ข องสถานการณ์ ใ นอนาคตของประเทศไทยที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การป้ อ งกั น
และปราบปรามการทุจริ ตให้เห็ นภาพในมิติด้านต่าง ๆ เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในระยะ 20 ปีข้างหน้านั้นตั้งอยู่บนแนวคิดพื้นฐานว่า ประชาชนและสังคมจะตื่นตัวต่อการทุจริตให้ความสนใจข่าวสาร
และตระหนักถึงผลกระทบของการทุจริตต่อประเทศ มีการแสดงออกซึ่งการต่อต้านการทุจริตทั้งในชีวิตประจาวัน
และการแสดงออกผ่านสื่อต่าง ๆ ประชาชนในแต่ละช่วงวัยจะได้รับกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมว่ากา รทุจริต
ถื อ เป็ น พฤติ ก รรมที่ น อกจากจะผิ ด กฎหมายและท าให้ เ กิ ด ความเสี ย หายต่ อ ประเทศแล้ ว ยั ง เป็ น พฤติ ก รรมที่
ไม่ ไ ด้ รั บ การยอมรั บ ทางสั ง คม ประชาชนจะมี วิ ธี คิ ด ที่ ท าให้ ส ามารถแยกแยะระหว่ า งผลประโยชน์ ส่ ว นตน
กับ ผลประโยชน์ ส่ ว นรวมได้ วั ฒ นธรรมทางสั ง คมจะหล่ อหลอมให้ ป ระชาชนจะไม่ก ระทาการทุ จริ ตเนื่อ งจากมี
ความละอายต่ อ ตนเองและสั ง คม และไม่ ย อมให้ ผู้ อื่ น กระท าการทุ จ ริ ต อั น ส่ ง ผลให้ เ กิ ด ความเสี ย หายต่ อ สั ง คม
ส่วนรวมด้วย และจะเกิดการรวมกลุ่มกันทางสังคมเพื่อก่อให้เกิดสภาวะการลงโทษทางสังคมต่อการกระทา รวมทั้ง
ประชาชนคนไทยทุกคนจะแสดงเจตจานงต่อต้านการทุ จริตอย่างเข้มข้น ผ่านกระบวนการเลือกตั้งและกระบวนการ
เข้าสู่อานาจของตัวแทนของประชาชนทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น ประชาชนจะให้ความสนใจในการตรวจสอบ
รัฐบาลและนักการเมืองในการดาเนินการตามเจตจานงทางการเมืองมากขึ้น เป็นแรงกดดันให้รัฐบาลต้องบริหาร
ประเทศอย่ า งสุ จ ริ ต และโปร่ ง ใสโดยกระบวนการนโยบายของรั ฐ บาลไม่ ส ามารถเป็ น ช่ อ งทางในการแสวงหา
ผลประโยชน์ โดยจะมีกลไกการตรวจสอบการดาเนินนโยบายของรัฐที่เข้มข้นมากขึ้น
อย่างไรก็ตาม ในอนาคต 20 ปีข้างหน้า การทุจริตน่าจะทวีความรุนแรง ซับซ้อน และยากแก่ การตรวจสอบ
มากยิ่งขึ้น อันเนื่องมาจากเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของสังคมโลกและพลวัตของการทุจริต
ที่ผู้กระทาการทุจริตหาช่องทางการทุจริตที่ยากแก่การตรวจสอบมากยิ่งขึ้น แต่สภาวะทางสังคมที่ตื่นตัวต่อต้านและ
ตรวจสอบการทุจริตมากยิ่งขึ้น จึงอาจจะทาให้แนวโน้มการทุจริตลดลง ส่งผลให้กระบวนการป้องกันการทุจริตยิ่งทวี
ความสาคัญ โดยต้องพัฒนากระบวนการและรูปแบบของการป้องกันการทุจริตให้เท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต
เพื่อให้สามารถระงับยับยั้งการทุจริตได้อย่างเท่าทันไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อประเทศ ควรมุ่งเน้นการพัฒนากลไก
และกระบวนการป้องกันการทุจริตให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพในทุกหน่วยของสังคมทั้งระดับบุคคลและระดับ
องค์กร โดยสร้างจิตสานึกและค่านิยมให้ทุกภาคส่วนตื่นตัวและละอายต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ
ส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคีองค์กรภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ชุมชนและประชาชน และเครือข่า ยต่าง ๆ สอดส่อง
เฝ้าระวัง ให้ข้อมูลและร่วมตรวจสอบการดาเนินการของหน่วยงานภาครัฐตามความเหมาะสม โดยมีการวางมาตรการ
คุ้มครองพยานและผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันต่อปัญหาการทุจริตและสร้างพลังร่วมในการแก้ไขปัญหา
การทุจริ ตและประพฤติมิชอบ พร้ อมทั้งสร้ างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรภาครัฐ
และก าหนดมาตรการให้ ห น่ ว ยงานภาครั ฐ และทุ ก ภาคส่ ว นด าเนิ น งานอย่ า งโปร่ ง ใส เพื่ อ เสริ ม สร้ า งคุ ณ ธรรม
ความสุ จริ ตและความซื่อสั ตย์ ความโปร่ ง ใส และเป็ นธรรม นอกจากนี้ ต้อ งกาหนดให้ มีก ารลงโทษผู้ กระท าผิ ด
กรณีทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างจริงจังและรวดเร็วเป็นการป้องกันการทุจริตเชิงรุกเพื่อให้เท่าทันต่อพลวัตของ
การทุจริต
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1.1

แนวทำงกำรพัฒนำ

1) ปลู ก และปลุ ก จิ ต ส ำนึ ก กำรเป็ น พลเมื อ งที่ ดี มี วั ฒ นธรรมสุ จ ริ ต และ กำรปลู ก ฝั ง
และหล่ อ หลอมวั ฒ นธรรมในกลุ่ ม เด็ ก และเยำวชนทุ ก ช่ ว งวั ย ทุ กระดั บ มุ่ ง เน้ น การปรั บ พฤติ ก รรม “คน”
โดยการ “ปลู ก” และ “ปลุ ก” จิ ตส านึ กความเป็ นพลเมื องที่ ดี มี วั ฒ นธรรมสุ จ ริ ต สามารถแยกแยะได้ ว่ า สิ่ ง ใด
เป็ น ประโยชน์ ส่ ว นตน สิ่ ง ใดเป็ น ประโยชน์ ส่ ว นรวม มี ค วามละอายต่ อ การกระท าความผิ ด ไม่ เ พิ ก เฉยอดทน
ต่อการทุจ ริ ต และเข้ามามีส่ ว นร่ ว มในการต่อต้ านการทุจริตทุ กรูปแบบ รวมถึงการส่ ง เสริมการสร้ างวัฒ นธรรม
และค่านิยมสุจริตในระดับชุมชนเพื่อนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมค่านิยมที่ยึดประโยชน์สาธารณะมากกว่า
ประโยชน์ส่วนตน และต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกรูปแบบ โดยเฉพาะการส่งเสริมวัฒนธรรมสุจริต
ผ่านหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับที่เด็กไทยทุกคนต้องเรียนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึง
ระดับอุดมศึกษา เพื่อปฏิรูป “พลเมืองไทยในอนาคต” ให้มีความเป็นพลเมืองเต็มขั้น สามารถทาหน้าที่ความเป็น
พลเมืองที่ดี มีจิตสานึกยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมมีระเบียบวินัย และเคารพกฎหมาย
2) ส่งเสริมกำรปฏิบัติหน้ำที่ของข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่ของรัฐให้ มีควำมใสสะอำด ปรำศจำก
พฤติ กรรมที่ ส่ อไปในทำงทุ จริ ต โดยการปฏิ บั ติ หน้ าที่ ราชการอย่ างเปิ ดเผย โปร่ งใส ถู กต้ องเป็ นธรรม ไม่ ค ดโกง
รู้จักแยกแยะเรื่องส่วนตัวออกจากหน้าที่การงาน การสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน ตลอดจนการสร้างจิตสานึก
และค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตให้แก่บุคลากรขององค์กร โดยการสนับสนุนให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐ เข้ามา
มีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่ว มในการเฝ้าระวัง สอดส่อง
ติดตามพฤติกรรมเสี่ยงและแจ้งเบาะแส เพื่อสกัดกั้นมิให้ เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ โดยมี มาตรการสนับสนุน
และคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส
3) พั ฒ นำค่ ำ นิ ย มของนั ก กำรเมื อ งให้ มี เ จตนำรมณ์ ที่ แ น่ ว แน่ ใ นกำรท ำตนเป็ น แบบอย่ ำ ง
ที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ควำมซื่อสัตย์สุจริต เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม เนื่องจากผู้บริหารประเทศ/ท้องถิ่น/ชุมชน
ต้องมีคุณธรรมและจริยธรรมสูงกว่ามาตรฐานทางจริยธรรมทั่วไปในสังคม เพื่อเป็นต้นแบบแก่ประชาชน เด็ก เยาวชน
และสั งคมโดยรวม โดยนอกเหนื อจากคุณสมบัติตามที่กาหนดตามกฎหมายแล้ว ผู้ บริหารประเทศต้องมีคุณสมบัติ
ทางจริ ยธรรมด้วย มีการพัฒ นายกระดับ การมีจ ริยธรรมของผู้ ดารงตาแหน่ งทางการเมืองเพื่ อสร้างนัก การเมือ ง
ที่มีคุณธรรมจริยธรรม รวมทั้งกากับจริยธรรมภายในพรรคการเมือง
4) ปรั บ “ระบบ” เพื่อลดจำนวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงำนภำครั ฐ มุ่งเน้น
การสร้างนวัตกรรมการต่อต้านการทุจริตอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนให้การดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐมีความ
โปร่งใส ตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนการดาเนินงาน และมีความเท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต โดยการพัฒนาเครื่องมือ
เพื่อสร้างความโปร่งใส มุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมและมาตรการในการต่อต้านการทุจริตที่มีประสิทธิภาพและเท่าทัน
ต่ อพลวั ตของการทุ จริ ต รวมถึ งการประเมิ นความเสี่ ยงด้ านการทุ จริ ต เพื่ อให้ หน่ วยงานภาครั ฐ มี มาตรการ ระบบ
หรื อแนวทางในบริ หารจั ดการความเสี่ ยงของการด าเนิ นงานที่ อาจก่ อให้ เกิดการทุจริ ต และการบูร ณาการติ ดตาม
ประเมินผลการป้อ งกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐในโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของรัฐและรัฐวิสาหกิจตั้งแต่
ขั้นวางแผนก่อนดาเนินงาน ขั้นระหว่างการดาเนินงาน และขั้นสรุปผลหลังการดาเนินโครงการ

28

5) ปรั บ ระบบงำนและโครงสร้ ำ งองค์ ก รที่ เ อื้ อ ต่ อ กำรลดกำรใช้ ดุ ล พิ นิ จ ในกำรปฏิ บั ติ ง ำน
ของเจ้ำ หน้ำ ที่ เช่น การน าระบบเทคโนโลยีเข้ามาใช้แทนการใช้ดุลพินิจเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน การสร้าง
มาตรฐานที่โ ปร่ งใสในกระบวนการบริ การของภาครัฐ ลดขั้นตอนกระบวนการและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
ด้ว ยวิ ธีป ฏิบั ติที่ ชัด เจนตรวจสอบได้ ปรั บ ปรุง แก้ ไขกฎหมายและระเบีย บที่เ กี่ย วข้ องเพื่ อลดการ ใช้ ดุล พินิ จของ
ผู้มีอานาจในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต รวมถึง การสร้างความโปร่งใสในการบริการข้อมูลภาครัฐทั้งระบบ โดยการ
พัฒนาระบบข้อมูลดิจิทัลที่มีการกาหนดกฎเกณฑ์ กติกา กระบวนการ ขั้นตอนการดาเนินงานการเข้าถึงข้อมูล รวมถึง
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างและการใช้งบประมาณของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลสาธารณะ สร้างความ
โปร่งใส และส่งเสริมให้มีการตรวจสอบการบริหารจัดการของภาครัฐโดยสาธารณชน ซึ่งรวมถึงการมีกลไกที่เปิดโอกาส
ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างและการดาเนินการภาครัฐ เพื่อบูรณาการการทางาน
ของรัฐและประชาชน รวมถึงส่งเสริมสนับสนุนการตื่นตัวและเพิ่มขีดความสามารถของประชาชนในการร่วมเฝ้าระวัง
และป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นที่มีอยู่ใกล้ตัว โดยมีมาตรการสนับสนุนและคุ้มครองผู้ชี้เบาะแสที่สามารถสร้างความ
เชื่อมั่นและมั่นใจให้กับผู้ให้เบาะแส
เป้ำหมำยและตัวชี้วัด
ค่ำเป้ำหมำย
เป้ำหมำย
1. ประชาชนมี
วัฒนธรรม
และพฤติกรรม
ซื่อสัตย์สุจริต

ตัวชี้วัด

ปี 2561 2565

ปี 2566 –
2570

ปี 2571 2575

ปี 2576 2580

ร้อยละของเด็กและ
ร้อยละ 50
เยาวชนไทย
มีพฤติกรรมที่ยึดมั่น
ความซื่อสัตย์สุจริต
ร้อยละของประชาชน
ร้อยละ 50
ที่มีวัฒนธรรมค่านิยม
สุจริต มีทัศนคติและ
พฤติกรรมในการต่อต้าน
การทุจริตและประพฤติ
มิชอบ
ร้อยละของหน่วยงานที่
ร้อยละ 80
ผ่านเกณฑ์การประเมิน (85 คะแนน
ITA
ขึน้ ไป)

ร้อยละ 60

ร้อยละ 70

ร้อยละ 80

ร้อยละ 60

ร้อยละ 70

ร้อยละ 80

ร้อยละ 100

ร้อยละ 90

ร้อยละ 100

(85 คะแนน
ขึ้นไป)

(90 คะแนน
ขึ้นไป)

(90 คะแนน
ขึ้นไป)
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ค่ำเป้ำหมำย
เป้ำหมำย
2. คดีทุจริตและ
ประพฤติ
มิชอบลดลง

ตัวชี้วัด
จานวนคดีทุจริตใน
ภาพรวม
จานวนคดีทุจริตราย
หน่วยงาน
- จานวนข้อร้องเรียน
เจ้าหน้าที่ภาครัฐที่
ถูกชี้มูลเรื่องวินัย
(ทุจริต)
- จานวนข้อร้องเรียน
เจ้าหน้าที่ภาครัฐที่
ถูกชี้มูลว่ากระทา
การทุจริต
จานวนคดีทุจริตที่
เกี่ยวข้องกับผู้ดารง
ตาแหน่งทางการเมือง

ปี 2561 2565

ปี 2566 –
2570

ปี 2571 2575

ปี 2576 2580

ลดลงร้อยละ
10

ลดลงร้อยละ
50

ลดลงร้อยละ
70

ลดลงร้อยละ
80

ลดลงร้อยละ
10

ลดลงร้อยละ
50

ลดลงร้อยละ
70

ลดลงร้อยละ
80

ลดลงร้อยละ
10

ลดลงร้อยละ
50

ลดลงร้อยละ
70

ลดลงร้อยละ
80

ลดลงร้อยละ
25

ลดลงร้อยละ
50

ลดลงร้อยละ
80

ลดลงร้อยละ
90

2. แผนย่อยกำรปรำบปรำมกำรทุจริต
การจะบรรลุเป้าหมาย ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ กลไกและกระบวนการปราบปราม
การทุจริตจะต้องมีประสิทธิภาพมากขึ้น กฎหมายจะต้องมีความทันสมัย การบังคับใช้กฎหมายและการดาเนินคดี
จะต้องมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว ทาให้คดีความมีปริมาณลดลง แนวทางในการปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิ ช อบ จึ ง ควรมุ่ ง เน้ น การส่ ง เสริ ม การปรั บ ปรุ ง กระบวนการและกลไกที่ เ กี่ ย วข้ อ งในการปราบปรามการทุ จ ริ ต
อย่างต่อเนื่อง ให้มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการปรับปรุงกฎหมายและตรากฎหมายใหม่
เพื่อสนับสนุนให้การบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และมุ่งทาให้ผู้กระทาความผิดได้รับการดาเนินคดี
และลงโทษ ทั้งทางวินัยและอาญาอย่างรวดเร็วและเป็นรูปธรรมเพื่อให้สังคมเกิดความเกรงกลัวต่อการทุจริต ควบคู่ไปกับ
การปรับปรุงระบบข้อมูลเรื่องร้องเรียนที่เชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานต่อต้านการทุจริตที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการดาเนินคดี
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2.1 แนวทำงกำรพัฒนำ
1) เพิ่มประสิทธิภำพกำรดำเนินงำนของกระบวนกำรและกลไกกำรปรำบปรำมกำรทุจริต โดย
การปรั บ กระบวนการท างานด้ า นการปราบปรามการทุ จ ริ ต เข้ า สู่ ร ะบบดิ จิ ทั ล มาใช้ ใ นกระบวนการท างาน
ด้านการปราบปรามการทุจริตให้ได้มาตรฐานสากลและเป็นมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งรวมถึงการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและฐานข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินที่ทันสมัย เท่าทันต่อการบิดเบือนทรัพย์สิ น
และหนี้ สิ น รวมทั้ ง บู ร ณาการข้ อ มู ล กั บ หน่ ว ยงานทั้ ง ภาครั ฐ และเอกชนต่ า ง ๆ ในการตรวจสอบความถู ก ต้ อ ง
ของทรัพย์สินและหนี้สิน
2) ปรั บ ปรุ ง กระบวนกำรปรำบปรำมกำรทุ จ ริ ตที่ มี ค วำมรวดเร็ ว และมี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพ อาทิ
ปรั บ ปรุ ง ขั้ น ตอนการด าเนิ น การที่ ล่ า ช้า ของหน่ ว ยงานในกระบวนการปราบปรามการทุ จ ริ ตให้ มี ค วามรวดเร็ ว
และกระชับมากขึ้นเพื่อให้การดาเนินการปราบปรามการทุจริตตลอดกระบวนการจนถึงการลงโทษผู้กระทาความผิด
เมื่อคดีถึงที่สุดเป็นไปอย่างรวดเร็วเห็นผล มีประสิทธิภาพ และเป็นที่ประจักษ์ของประชาชน อาทิ การบูรณาการ
ประสานงานคดี ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบ การปรั บ ปรุ ง ขั้ น ตอนการด าเนิ น การ
ที่ล่าช้าและซ้าซ้อนกันของหน่วยงานในกระบวนการปราบปรามการทุจริตทั้งระบบให้มีความรวดเร็ว การบูรณาการพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงานปราบปรามการทุจริตให้เข้าถึงง่ายและมีประสิทธิภาพ การปรับปรุงและพัฒนา
ระบบและกลไกที่เกี่ยวข้องกับการสืบสวนปราบปรามเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดาเนินการกับทรัพย์สินหรือผู้กระทา
ความผิดต่อตาแหน่งหน้าที่หรือทุจริตต่อหน้าที่ตามกฎหมายฟอกเงิน เพื่อให้การติดตามยึดคืนทรัพย์สินเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพเพื่อป้องกันการยักย้าย ถ่ายเททรัพย์สินที่ได้มาโดยมิชอบ ไม่ให้เกิดความเสียหายขึ้น รวมทั้งการพัฒนา
เครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงาน/องค์กรต่อต้านการทุจริตและองค์กรเอกชนในระดับนานาชาติ เพื่อสนับสนุนข้อมูล
และองค์ความรู้ในการปราบปรามการทุจริต และอาชญากรรมข้ามชาติ
3) พัฒนำกำรจัดกำรองค์ควำมรู้ด้ำนกำรปรำบปรำมกำรทุจริต โดยการจัดทาระบบฐานข้อมูล
องค์ ความรู้ ด้ านการปราบปรามการทุ จ ริ ต โดยประมวลจากคดี การทุ จริ ตและผู้ เชี่ ยวชาญของหน่ ว ยงานต่ าง ๆ
ในกระบวนการปราบปรามการทุจริ ต เพื่อให้ เจ้าหน้าที่ปราบปรามการทุจริตของแต่ละหน่วยงานได้ศึกษาและมี
สมรรถนะและความรู้ ที่ เ ป็ น มาตรฐาน การพั ฒ นาสมรรถนะและองค์ ค วามรู้ เ ชิ ง สหวิ ท ยาการของเจ้ า หน้ า ที่
ในกระบวนการปราบปรามการทุจริตเพื่อให้มีความรู้/ทักษะ/ขีดความสามารถ ที่เป็นมาตรฐานและเท่าทันต่อพลวัต
ของการทุจริต
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เป้ำหมำยและตัวชี้วัด
ค่ำเป้ำหมำย
เป้ำหมำย

ตัวชี้วัด

ปี 2561 2565

ปี 2566 –
2570

ปี 2571 2575

ปี 2576 2580

การดาเนินคดีทุจริต
มีความรวดเร็ว
เป็นธรรม โปร่งใส
ไม่เลือกปฏิบัติ

กระบวนการดาเนินคดี
ทุจริต
ที่จาเป็นต้องขอขยาย
ระยะเวลาเกินกว่า
กรอบเวลาปกติ
ที่กฎหมายกาหนด

ไม่เกินร้อยละ
25

ไม่เกินร้อยละ
20

ไม่เกินร้อยละ
15

ไม่เกินร้อยละ
10

จานวนคดีอาญา
ที่หน่วยงานไต่สวน
คดีทุจริตถูกฟ้องกลับ

ไม่เกินร้อยละ
4
ของจานวนคดี
ที่ส่งฟ้อง

ไม่เกินร้อยละ ไม่เกินร้อยละ ไม่เกินร้อยละ
3
2
1
ของจานวนคดี ของจานวนคดี ของจานวนคดี
ที่ส่งฟ้อง
ที่สง่ ฟ้อง
ที่สง่ ฟ้อง

โมเดลประเทศไทยสู่ควำมมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน (Thailand 4.0) เป็นโมเดลที่น้อมนาหลั กปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวคิดหลักในการบริหารประเทศ ถอดรหัสออกมาเป็น 2 ยุทธศาสตร์สาคัญ คือ (1) การ
สร้างความเข้มแข็งจากภายใน (StrengthfromWithin) และ (2) การเชื่อมโยงกับประชาคมโลกในยุทธศาสตร์ การ
สร้างความเข้มแข็งจากภายใน Thailand 4.0 เน้นการปรับเปลี่ยน 4 ทิศทางและเน้นการพัฒนาที่สมดุลใน 4 มิติ มิติที่
หยิบยก คือ การยกระดับศักยภาพและคุณค่าของมนุษย์ (Human Wisdom) ด้วยการพัฒนาคนไทยให้เป็น “มนุษย์ที่
สมบู รณ์ ” ผ่านการปรั บเปลี่ ยนระบบนิเวศน์ การเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างแรงบันดาลใจบ่มเพาะความคิดสร้างสรรค์
ปลู ก ฝั ง จิ ต สาธารณะ ยึ ด ประโยชน์ ส่ ว นรวมเป็ น ที่ ตั้ ง มี ค วามซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต มี วิ นั ย มี คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม
มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบ เน้ น การสร้ า งคุ ณ ค่ า ร่ ว ม และค่ า นิ ย มที่ ดี คื อ สั ง คมที่ มี ค วามหวั ง (Hope) สั ง คมที่ เ ปี่ ย มสุ ข
(Happiness) และสังคมที่มีความสมานฉันท์ (Harmony)
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นโยบำยรัฐบำล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชำ ที่แถลงต่อสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ
ตามที่ ค ณะรั ฐ มนตรี พลเอก ประยุ ท ธ์ จั น ทร์ โ อชา ได้ แ ถลง นโยบายต่ อ สภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห่ ง ชาติ
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 รวมนโยบายหลัก 12 ด้าน
ด้านที่ 12 การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม
แก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมอชอบ โดยจัดให้มีมาตรการและระบบเทคโนโลยีนวัตกรรม
ที่ช่วยป้องกันและลดการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างจริงจังและเข้มงวด รวมทั้งเป็นเครื่องมือในการติดตามการแก้ไข
ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างเป็นระบบ พร้อมทั้งเร่งสร้างจิตสานึกของคนไทยให้ยึกมั่นในความซื่อสัตย์
สุจริต ถูกต้อง ชอบธรรม และสนับสนุนทุกภาคส่วนให้มามีส่วนร่วมในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตประพฤติมิชอบ
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ส่วนที่ 3 แผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำขอนแก่น เขต 4 ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
แผนงำน บูรณำกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ
โครงกำร เสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม และธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำและสำนักงำนเขตพื้นที่ศึกษำ
กิจกรรม เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและความตระหนักรู้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
กิจกรรม เสริมสร้างธรรมาภิบาลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
กิจกรรม การพัฒนานวัตกรรมการป้องกันการทุจริตเชิงรุก
หน่วยงำน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4
1. เหตุผลควำมจำเป็น
ด้วย รัฐบาลได้จัดทายุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ในการปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ และด้านที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ในการการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ สอดคล้องกับ แผนแม่บทภายใต้
ยุ ทธศาสตร์ ช าติ (พ.ศ. 2561 – 2560) ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิ แผนการปฏิ รูปประเทศ
ด้านการป้ องกัน และปราบปรามการทุจ ริ ตและประพฤติมิช อบ นโยบายและแผนระดับชาติ ว่าด้ว ยความมั่นคง
แห่งชาตินโยบายเสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริต รวมถึงการส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมและค่านิยม
สุจริตของหน่วยงานในสังกัดเพื่อนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมค่านิยมที่ยึดประโยชน์สาธารณะมากกว่าประโยชน์
ส่วนตน และต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกรูปแบบ โดยเฉพาะการส่งเสริมวัฒนธรรมสุจริตผ่านการจัด
การศึกษา เพื่อปฏิรูป “พลเมืองไทยในอนาคต” ให้มีความเป็นพลเมืองเต็มขั้น สามารถทาหน้าที่เป็นพลเมืองที่ดี มี
จิตสานึกยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมมีระเบียบวินัย และเคารพกฎหมาย
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ตระหนักในความสาคัญของการเตรียมการด้าน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อร่วมสร้างจิตสานึกและค่านิยมให้ทุกภาคส่วน
ตื่นตัว ละอายต่อการทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ เพื่อวางรากฐานการปลูกจิตสานึ ก ซึ่งเป็นกลไกในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตของประเทศชาติ
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2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อปลูกฝังให้บุคลากรของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง ทั้งในระดับ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และชุมชน
2. เพื่อยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารการจัดการของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3. เพื่อพัฒ นานวัตกรรมป้ องกัน และยับยั้งการทุจริตเชิงรุกส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้ เข้มแข็งและ
มีประสิทธิภาพ
3. เป้ำหมำย
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน (Integrity and
Transparency Assessment: ITA) มีการปรับปรุงหรือพัฒนาในเรื่องคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน อีกทั้งมีการยกระดับความโปร่งใสในการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง
4. กลุ่มเป้ำหมำยโครงกำร
4.1 นักเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 จานวน 20,490คน
4.2 ครู ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น
เขต 4 จานวน 1,606คน
4.3 สถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 จานวน
175 โรงเรียน
5. ค่ำเป้ำหมำยและตัวชี้วัด แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประเด็น กำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ
1. แผนย่อยกำรป้องกันกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ
เป้ำหมำย
ตัวชี้วัด
ปี 2565
1. ประชำชนมีวัฒนธรรมและ
พฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต

1. ร้อยละของนักเรียนในสังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีพฤติกรรมที่
ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต
2. ร้อยละของหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ITA

ร้อยละ 50

ร้อยละ 65
(85 คะแนนขึ้นไป)
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6. กิจกรรม - ตัวชี้วัด – เป้ำหมำย – งบประมำณ
โครงกำร/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

เป้ำหมำย

งปม

โครงการยกระดับการทางานให้
สอดคล้องกับการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA)

พัฒนาเกณฑ์มาตรฐาน
การประเมินด้านคุณธรรม
และความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานการเข้ารับการ
ประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสการ
ดาเนินงานของสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (ITA)

โครงการสร้างคุณธรรมและ
จริยธรรมในการปฏิบัติงานเพื่อ
ต่อต้านการทุจริต

1) จานวนบุคลากรได้รับ บุคลากรร้อยละ 80 ได้รับการเสริมสร้างความรู้ 10,000
การส่งเสริมค่านิยม
ความเข้าใจในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสให้มี
ความรู้ ความเข้าใจด้าน ความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ
การป้องกันและประพฤติ
มิชอบ
2) ร้อยละของบุคลากรมี
ส่วนร่วมในการป้องกัน
และต่อต้านการทุจริต

พัฒนาเกณฑ์มาตรฐานการประเมินด้านคุณธรรม 65,000
และความโปร่งใสในการดาเนินงาน
- การเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา (ITA)

ระยะเวลำ
ดำเนินงำน
ต.ค.64 ก.ย.65

ควำม
สอดคล้อง
ตชว.ที่ 9 การ
เปิดเผยข้อมูล

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มนิเทศฯ

เม.ย. - ก.ย. ตชว.ที่ 10 การ หน่วย สตน.
65
ป้องกันการ
ทุจริต
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โครงกำร/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

เป้ำหมำย

งปม

ระยะเวลำ
ดำเนินงำน

ควำม
สอดคล้อง

ผู้รับผิดชอบ

ประพฤติมิชอบ

โครง การปรั บ ฐานความคิ ด
บุคลากรให้สามารถแยกระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตัว
และผลประโยชน์ส่วนรวม

บุคลากรทุกระดับ
มีจิตสานึกและพฤติกรรม
ที่สามารถแยกแยะ
ระหว่างผลประโยชน์ส่วน
ตนและผลประโยุชน์
ส่วนรวม ประพฤติตนเป็น
พลเมืองดี มีคุณธรรม
จริยธรรม สู่การเป็น
บุคคลต้นแบบ

บุคลากรร้อยละ 80 มีจิตสานึกและพฤติกรรมที่ 15,000
สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยุชน์ส่วนรวม ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี
มีคุณธรรมจริยธรรม สู่การเป็นบุคคลต้นแบบ

เม.ย. – ส.ค. ตบช.ที่ 1 การ
65
ปฏิบัติหน้าที่

กลุ่มการเงิน
และสินทรัพย์

โครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่
ดี ใ นองค์ ก รและสาธารณชนให้
เกิดความเชื่อมั่นในกระบวนการ
ท่ า งาน ด้ า นการป้ อ งกั น และ
ต่อต้านการทุจริต

1) สร้างการรับรู้เกี่ยวกับ
บทบาท หน้าที่ และการ
ดาเนินงาน ในด้าน
การส่งเสริมจริยธรรม
และต่อต้านการทุจริต

1) สร้างสื่อประชาสัมพันธ์
10,000
แนวสร้างสรรค์เพื่อให้เข้าถึงได้ง่าย น่าสนใจ และ
กระตุ้นให้ประชาชนรู้สึกร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการ
ต่อต้านการทุจริต
- สื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์ต่อต้านการทุจริต

เม.ย.-ส.ค.
65

กลุ่มอานวยการ

ตบช.ที่ 6
ประสิทธิภาพ
การสื่อสาร
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ตัวชี้วัด

เป้ำหมำย

งปม

- โรลอัพขนาด 1.2 x 2.4 เมตร ภายใต้หัวข้อ
“สพท.ยุคใหม่ โปร่งใส ไร้ทุจริต Zero
Corruption”
- โ ป ส เ ต อ ร์ “สพท.Zero Corruption”
- สติ๊กเกอร์ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียน
- คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน (กรณีศึกษาที่
อาจเกิดขึ้น/Do & Don't)
- วารสาร ZERO CORRUPTION JOURNAL
ประจาปี 2564

รวมงบประมำณทั้งสิ้น

100,000

ระยะเวลำ
ดำเนินงำน

ควำม
สอดคล้อง

ผู้รับผิดชอบ
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7. ระยะเวลำดำเนินกำร ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565
8. สถำนที่/พื้นที่ดำเนินกำร
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4
9. ผลประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ (Impact)
1. บุคลากรของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 มีฐานความคิดในการแยกแยะ
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
2. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 มีกลไกและกระบวนการป้องกันการทุจริตที่
เข้มแข็งและเท่าทันต่อสถานการณ์การทุจริต
3. ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยมีแนวโน้มที่ดีขึ้น
10. กำรติดตำมประเมินผล
1. การนิเทศ กากับ ติดตาม และการรายงานผลการดาเนินกิจกรรมสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต
2. การรายงานผลการดาเนินกิจกรรมของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ด้วยวิธีการออนไลน์ ผ่านทางเว็บไซต์
โครงการโรงเรียนสุจริต (www.uprightschool.net)
3. การประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์
(Integrity and Transparency Assessment Online: ITA Online)
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แผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต สำนักงำนเขตพื้นทีก่ ำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 4
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
วิสัยทัศน์ : สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ใสสะอาด ปราศจากคอร์รัปชัน
พันธกิจ :
1. สร้างวัฒนธรรมและค่านิยมการต่อต้านการทุจริตในองค์กร
2. เสริมสร้างระบบบริหารจัดการภายในองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล
3. พัฒนาระบบและกลไกในการป้องกัน การควบคุม และการตรวจสอบการทุจริต
เป้ำประสงค์ :
เพื่อผลักดันให้ดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (CPI) ของประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้น
แผนงำนบูรณำกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ (ด้ำนป้องกันกำรทุจริต)
แนวทำงที่ 1 ปลูกฝังวิธีคิด ปลุกจิตสำนึกให้มีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต
ตัวชี้วัด ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 :
1. ร้ อ ยละของนั ก เรี ย นในสั ง กั ด ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานที่ มี พ ฤติ ก รรมยึ ด มั่ น
ความซื่อสัตย์สุจริต (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50)
3. ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการด าเนิ น งานของสถานศึ ก ษา/ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาออนไลน์
(ITA Online) (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65)
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กลยุทธ์

1. บุคลากรทุก
ระดับมีจิตสานึก
และพฤติกรรมที่
สามารถแยกแยะ
ระหว่าง
ผลประโยชน์
ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์
ส่วนรวม ประพฤติ
ตนเป็นพลเมืองดี
มีคุณธรรม
จริยธรรม สู่การ
เป็นบุคคลต้นแบบ

1) การประกาศ
เจตนารมณ์
บริหารงานด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต
และกาหนด
นโยบายคุณธรรม
และ
ความโปร่งใสใน
การด่าเนินงาน

โครงกำร/กิจกรรม

1) การประกาศ
เจตนารมณ์/กาหนด
นโยบาย
- การประกาศ
เจตจานงการ
บริหารงานด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต
- การประกาศ
นโยบายคุณธรรม
และความโปร่งใสใน
การดาเนินงาน
- การออก/ติดตาม
แนวทางการปฏิบัติ
เกี่ยวกับการให้และ
รับของขวัญ เพื่อให้
บุคลากร ถือปฏิบัติ
ให้เป็นไปตาม
นโยบายของรัฐบาล
และนโยบาย
กระทรวง ในการ
ส่งเสริมการต่อต้าน
การทุจริต
2) สร้างจิตสานึกที่ 1) ปลูกฝังและสร้าง
ตัวบุคคลให้
จิตสานึกและค่านิยม
ตระหนักรู้ถึง
การต่อต้านและไม่
ปัญหาและ
ทนต่อการทุจริต
ผลกระทบ
- จัดเสวนา "เขต
ของการทุจริต ให้ สุจริต ไม่คิดคอร์รัป
ดารงตนอย่างมี
ชัน"
ศักดิ์ศรีและมี
เกียรติภูมิ

ตัวชี้วัด
ร้อยละของความ
สาเร็จในการ
ปฏิบัติงานตาม
แนวทางปฏิบัติ

ร้อยละ 80 ของ
จานวนบุคลากร
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี
ความตระหนักรู้ และ
ได้รับ
การปลูกฝังให้มี
ทัศนคติและค่านิยมที่
ไม่ยอมรับการทุจริต

งบประมำณ
(บำท)
-

15,000
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โครงกำร/กิจกรรม

3) ปรับฐาน
ความคิดบุคลากร
ให้สามารถ
แยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์
ส่วนตัว และ
ผลประโยชน์
ส่วนรวมในการ
ดาเนินงาน

1) ปรับฐานความคิด
บุคลากรให้สามารถ
แยกระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตัว
และผลประโยชน์
ส่วนรวม
- การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ "การกระ
ท่าที่ถือเป็นเรื่อง
ผลประโยชน์ทับ
ซ้อน"
- การสร้างความรับรู้
เรื่องผลประโยชน์
ทับซ้อนให้กับ
ข้าราชการใหม่
4) ส่งเสริมการ
1) ส่งเสริมกิจกรรม
สร้างคุณธรรมและ ทาความดี เพื่อ
จริยธรรมในการ
สาธารณะ
ปฏิบัติงานเพื่อ
แบ่งปัน ลด
ต่อต้านการทุจริต ความเห็นแก่ตัว โดย
ยึดหลักพอเพียง มี
วินัย สุจริต จิต
สาธารณะ
2. สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
มีผลการประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการ
ดาเนินงานเป็นไป
ตามเป้าหมาย หรือ

1) พัฒนาและ
ยกระดับการ
ทางาน
ให้สอดคล้องกับ
การประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการ

1) พัฒนาเกณฑ์
มาตรฐานการ
ประเมินด้าน
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการ
ดาเนินงาน
- การเข้ารับการ

ตัวชี้วัด
ร้อยละ 80 ของ
จานวนบุคลากร
เป้าหมายมีความ
ตระหนัก
และปฏิบัติหน้าที่ให้
เป็นไปตามแนวทาง
เรื่องผลประโยชน์ทับ
ซ้อน

ร้อยละ100 ของ
จานวน
บุคลากรที่ได้รับการ
พัฒนาความรู้
เกี่ยวกับคุณธรรม
และจริยธรรมและ
สามารถนาความรู้
ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้
ในการปฏิบัติหน้าที่
1) ค่าคะแนนเฉลี่ย
การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสของ
สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา (ITA)

งบประมำณ
(บำท)
10,000

-

65,000
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สูงกว่าเป้าหมาย ดาเนินงานของ
เพื่อผลักดันให้ดัชนี หน่วยงานภาครัฐ
ภาพลักษณ์คอร์รัป (ITA)
ชัน
(CPI) ของประเทศ
ไทยเพิ่มสูงขึ้น

2) ขับเคลื่อน
นโยบายและ
ยุทธศาสตร์ด้าน
การป้องกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริต และ
ประพฤติมิชอบ
สู่การปฏิบัติ
3. เสริมสร้าง
1) สร้างการรับรู้
ภาพลักษณ์ที่ดี
เกี่ยวกับบทบาท
ในองค์กรและ
หน้าที่ และการ
สาธารณชนให้เกิด ดาเนินงาน ในด้าน
ความเชื่อมั่นใน
การส่งเสริม
กระบวนการท่า
จริยธรรม และ
งาน ด้านการ
ต่อต้านการทุจริต
ป้องกันและต่อต้าน

โครงกำร/กิจกรรม
ประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใส
การดาเนินงานของ
สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา (ITA)
- การประชุมเตรียม
ความพร้อมการ
เปิดเผยข้อมูล
(Open Data)
ประจาปี 2565
- การประชุมชี้แจง
ให้ปฏิบัติตามแนว
ทางการ
ประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสฯ
2) การจัดทา
แผนปฏิบัติการ
ป้องกัน
และปราบปรามการ
ทุจริตของสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
ประจาปี 2565
1) สร้างสื่อ
ประชาสัมพันธ์
แนวสร้างสรรค์
เพื่อให้เข้าถึงได้ง่าย
น่าสนใจ และ
กระตุ้นให้
ประชาชนรู้สึกร่วม
เป็นส่วนหนึ่งในการ

ตัวชี้วัด

หน่วยงานมี
แผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต
ประจาปี 2565

จานวนรูปแบบ
การประชาสัมพันธ์
ในด้านการต่อต้าน
การ
ทุจริต เพื่อสร้างการ
รับรู้

งบประมำณ
(บำท)

-

10,000
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โครงกำร/กิจกรรม

ต่อต้าน
การทุจริต
- สื่อประชาสัมพันธ์
รณรงค์ต่อต้านการ
ทุจริต
- โรลอัพขนาด 1.2
x 2.4 เมตร ภายใต้
หัวข้อ
“สพท.ยุคใหม่
โปร่งใส ไร้ทุจริต
Zero
Corruption”
- โ ป ส เ ต อ ร์
“สพท.Zero
Corruption”
- สติ๊กเกอร์
ประชาสัมพันธ์
ช่องทางการ
ร้องเรียน
- คู่มือป้องกัน
ผลประโยชน์ทับ
ซ้อน (กรณีศึกษาที่
อาจเกิดขึ้น/Do &
Don't)
- วารสาร ZERO
CORRUPTION
JOURNAL
ประจาปี 2565
2) พัฒนารูปแบบ 1) การจัดทาและ
วิธีการ เนื้อหา
ดาเนินการตาม
สาระ และช่องทาง ยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัด

ร้อยละของความ
พึงพอใจของ
ผู้รับบริการ

งบประมำณ
(บำท)

-
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เป้ำประสงค์

กลยุทธ์

โครงกำร/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

ให้เหมาะสม
สอดคล้องกับความ
ต้องการของ
กลุ่มเป้าหมายทุก
ระดับ

ประชาสัมพันธ์โดย
การ มีส่วนร่วมของ
ผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้เสีย

ต่อระบบบริหาร
จัดการ
งานสื่อสารเพื่อ
ต่อต้าน
การทุจริต (ช่องทาง/
การนาเสนอข้อมูล)

งบประมำณ
(บำท)
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แผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 4
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
ระยะเวลำดำเนินกำร
กิจกรรม

ตัวชี้วัด

เป้ำหมำย

ไตรมำส 2

งบประมำณ
ม.ค.
65

1.การเสริมสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร
ในการต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต ให้ มี ค วาม
ยั่งยืน
- กิ จ ก ร ร ม ก า ร ป ร ะ ชุ ม เ ชิ ง
ปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ ประกาศเจตนารมณ์ /
ก าหนดนโยบายคุ ณ ธรรมและความ
โปร่งใส
ในการดาเนิ นงาน และมอบนโยบาย
No Gift Policy
การงดรับและให้ของขวัญ
- กิจกรรมประชุมเชิง
ปฏิบัติการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการ
ขับเคลื่อนการดาเนินการเพื่อลดความ
เสี่ยงขององค์กร

ร้อยละของบุคลากร
ใน สพป.ขอนแก่น เขต
4 เกิดความตระหนักรู้
ในการป้องกันการทุจริต
มีค่านิยมร่วมต้านทุจริต
มีจิตสานึกสาธารณะ
และสามารถแยกแยะ
ระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม

1.บุคลากรในสังกัด
สพป.ขอนแก่น
เขต 4 จานวน
76 คน(ร้อยละ
100)
2.ค่าคะแนนการ
ประเมิน ITA
Online IIT ได้
คะแนนร้อยละ
99.50 ขึ้นไป

35,000

ก.พ.
65

ไตรมำส 3
มี.ค.
65

ไตรมำส 4

ผู้รับผิดชอบ

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
65 65 65 65 65 65

-กลุ่มอานวยการ
-กลุ่มนิเทศติดตามและ
ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร จั ด
การศึกษา
-ห น่ ว ย ต ร ว จ ส อ บ
ภายใน
-กลุ่ ม บริ ห ารการเงิ น
และสินทรัพย์
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ระยะเวลำดำเนินกำร
กิจกรรม

ตัวชี้วัด

เป้ำหมำย

ไตรมำส 2

งบประมำณ
ม.ค.
65

- กิจกรรมประชุมเชิง
ป ฏิ บั ติ ก า ร ก า ร ก ร ะ ท า ที่ ถื อ เ ป็ น
ประโยชน์ทับซ้อน
- กิจกรรมประชุมเชิง
ปฏิ บั ติ ก ารจั ด ท ามาตรการในการ
ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ
และการก ากั บ ติ ด ตาม ตรวจสอบ
โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในสังกัด
2.กิ จ กรรมพั ฒ นาระบบบริ ห ารการ
ด าเนิ น งานขององค์ ก รเพื่ อ รั บ การ
ประเมินเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต (ITA
Online)
- กิจกรรมประชุมชี้แจงแนวทางการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่ งใสใน
การดาเนินงานขององค์กร
- กิจกรรมประชุมวิเคราะห์ ผลการ
ด าเนิ น งานในปี ที่ ผ่ า นมาและจั ท า

1.ร้อยละของบุคลากร
ในสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามีส่วนร่วมใน
การบริหารจัดการ
ดาเนินงานขององค์กร
และร่วมกันขับเคลื่อน
นโยบายการป้องกันการ
ทุจริต
2.ค่าคะแนนเฉลี่ยการ

1.บุคลากรในสังกัด
ส พ ป . ข อ น แ ก่ น
เขต 4 จานวน 76
คน (ร้อยละ 100)
2.ผลการประเมิ น
ITA Online มีค่า
คะแนน 99.40 ขึ้น
ไป

40,000

ก.พ.
65

ไตรมำส 3
มี.ค.
65

ไตรมำส 4

ผู้รับผิดชอบ

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
65 65 65 65 65 65

-กลุ่มนโยบายและแผน
-กลุ่มนิเทศติดตามและ
ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร จั ด
การศึกษา
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ระยะเวลำดำเนินกำร
กิจกรรม

ตัวชี้วัด

เป้ำหมำย

ไตรมำส 2

งบประมำณ
ม.ค.
65

แผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร กา ร ป้ อ งกั น แ ล ะ
ปราบปรามการทุจริต ประจาปี 2565
- กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการการ
สร้ า งกลไกการป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต ให้
เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ
- การพัฒนาเว็บไซต์ขององค์กรเพื่อ
ยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต
3.การสร้ างวัฒ นธรรมและค่า นิ ย มใน
องค์กร
- กิจกรรมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ผ่านการทาความดีเพื่อสังคม กิจกรรม
จิตอาสา กิจกรรมพอเพียง
- กิจกรรมสร้างสื่อประชาสัมพันธ์
เชิ ง สร้ า งสรรค์ เ พื่ อ ให้ เ ข้ า ถึ ง ได้ ง่ า ย
น่าสนใจ และกระตุ้นให้ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสี ย ได้รู้ สึ ก มีส่ ว นร่ ว มเป็ น หนึ่ งในการ
ต่อต้านการทุจริต

ก.พ.
65

ไตรมำส 3
มี.ค.
65

ไตรมำส 4

ผู้รับผิดชอบ

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
65 65 65 65 65 65

ประเมิน ITA ของ
สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา (ITA) ปี
2565

1.ร้ อ ยละของบุ ค ลากร
ในส านั ก งานเขตพื้ น ที่
กา ร ศึ กษ า ไ ด้ รั บ ก า ร
ปลู ก ฝั ง คุ ณ ธรรมและ
จริยธรรม
2.ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการต่อระบบ
บริ ห ารจั ด การงานและ
ก า ร เ ผ ย แ พ ร่ ข้ อ มู ล
ข่าวสาร การให้บริการ

1.บุคลากรในสังกัด 25,000
ส พ ป . ข อ น แ ก่ น
เขต 4 จานวน 76
คน (ร้อยละ 100)
2.ผลการประเมิ น
ITA Online : EIT
มีค่าคะแนนร้อยละ
100

-กลุ่มอานวยการ
-กลุ่มนิเทศติดตามและ
ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร จั ด
การศึกษา
-ก ลุ่ ม พั ฒ น า ค รู แ ล ะ
บุคลากรทางการศึกษา
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ระยะเวลำดำเนินกำร
กิจกรรม

ตัวชี้วัด

เป้ำหมำย

ไตรมำส 2

งบประมำณ
ม.ค.
65

- กิ จ กรรมสะท้ อ นคิ ด จากการ และมี ส่ ว นร่ ว มในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ต่อต้านการทุจริต
รวมงบประมำณ

ก.พ.
65

ไตรมำส 3
มี.ค.
65

ไตรมำส 4

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
65 65 65 65 65 65

100,000

แบบสรุปโครงกำร/กิจกรรม
แผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำขอนแก่น เขต 4

ผู้รับผิดชอบ
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ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
แผนงำนบูรณำกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
โครงกำร/กิจกรรม
(ด้ำนป้องกันกำรทุจริต)
แนวทำงที่ 1 ปลูกฝังวิธีคิด
1.กำรเสริมสร้ำงภำพลักษณ์ขององค์กรในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตให้มีควำมยั่งยืน
ปลุกจิตสำนึกให้มีวัฒนธรรมและ
1.1 กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประกาศเจตนารมณ์/กาหนดนโยบาย
พฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต
คุณธรรมและความโปร่งใส ในการดาเนินงาน และมอบนโยบาย No Gift Policy
การงดรับและให้ของขวัญ
1.2 กิ จ กรรมประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารวิ เ คราะห์ ค วามเสี่ ย งและการขั บ เคลื่ อ นการ
ดาเนินการเพื่อลดความเสี่ยงขององค์กร
1.3 กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการการกระทาที่ถือเป็นประโยชน์ทับซ้อน
1.4 กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทามาตรการในการตรวจสอบการใช้ทรัพย์สิน
ของราชการและการกากับ ติดตาม ตรวจสอบ โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในสังกัด

งบประมำณ

ผู้รับผิดชอบ

10,000

กลุ่มอานวยการและ
กลุ่มนิเทศติดตาม
และประเมินผลการ
จัดการศึกษา
กลุ่มอานวยการ

10,000
15,000

รวมกิจกรรมที่ 1

35,000

2.กิจกรรมพัฒนำระบบบริหำรกำรดำเนินงำนขององค์กรเพื่อรับกำรประเมินเขตพื้นที่
กำรศึกษำสุจริต (ITA Online)
2.1 กิจกรรมประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

30,000

หน่วยตรวจสอบ
ภายใน และกลุ่ม
บริหารการเงินและ
สินทรัพย์

กลุ่มนโยบายและ
แผน และกลุ่มนิเทศ
ติดตามและ
ประเมินผลการจัด
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แผนงำนบูรณำกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
(ด้ำนป้องกันกำรทุจริต)

โครงกำร/กิจกรรม

งบประมำณ

ดาเนินงานขององค์กร

ผู้รับผิดชอบ
การศึกษา

2.2 กิจกรรมประชุมวิเคราะห์ผลการดาเนินงานในปีที่ผ่านมาและจัทาแผนปฏิบัติการ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปี 2565

5,000

2.3 กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการการสร้างกลไกการป้องกันการทุจริตให้เข้มแข็ง
และมีประสิทธิภาพ

5,000

2.4 การพัฒนาเว็บไซต์ขององค์กรเพื่อยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต

รวมกิจกรรมที่ 2

40,000

กลุ่มนโยบายและ
แผน และกลุ่มนิเทศ
ติดตามและ
ประเมินผลการจัด
การศึกษา
กลุ่มนิเทศติดตาม
และประเมินผลการ
จัดการศึกษา กลุ่ม
กฎหมายและคดี
และหน่วย
ตรวจสอบภายใน
กลุ่มการจัด
การศึกษาทางไกล
และกลุ่มอานวยการ
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แผนงำนบูรณำกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
(ด้ำนป้องกันกำรทุจริต)

โครงกำร/กิจกรรม
3.กำรสร้ำงวัฒนธรรมและค่ำนิยมในองค์กร
3.1 กิจกรรมสร้างวัฒนธรรมองค์กรผ่านการทาความดีเพื่อสังคม กิจกรรมจิต
อาสา กิจกรรมพอเพียง
3.2 กิจกรรมสะท้อนคิดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

งบประมำณ

ผู้รับผิดชอบ

10,000

กลุ่มอานวยการ
กลุ่มนิเทศติดตาม
และประเมินผลการ
จัดการศึกษา
กลุ่มพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาและกลุ่ม
นิเทศติดตามและ
ประเมินผลการจัด
การศึกษา

15,000

3.3 กิจกรรมสร้างสื่อประชาสัมพันธ์เชิงสร้างสรรค์เพื่อให้เข้าถึงได้ง่าย น่าสนใจ
และกระตุ้นให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รู้สึกมีส่วนร่วมเป็นหนึ่งในการต่อต้านการทุจริต
รวมกิจกรรมที่ 3
รวมทั้งสิ้น

กลุ่มอานวยการและ
กลุ่มการจัด
การศึกษาทางไกล

25,000
100,000
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ผู้เสนอแผนปฏิบัติการ

(นางสาวศิริวรรณ เสนาวงษ์)
ตาแหน่ง ศึกษานิเทศก์

ผู้อนุมัติแผนปฏิบัติการ (สพฐ.)

ผู้เห็นชอบแผนปฏิบัติการ

(นายชาญกฤต น้าใจดี)
ตาแหน่ง ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 4

(นายอัมพร พินะสา)
ตาแหน่ง เลขาธิการ กพฐ.
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

53

ภาคผนวก
 คำสั่งแต่งตั้งฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดทำแผนกำรป้องกันกำรทุจริต
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 4 ประจำปีงบประมำณ
พ.ศ. 2565
 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินกำรตำมแผนกำรป้องกันกำรทุจริต
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 4 ประจำปีงบประมำณ
พ.ศ. 2565

๑

คำสั่งสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต ๔
ที่ ๑๗๘ / ๒๕๖๕
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดทำแผนกำรป้องกันกำรทุจริต
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 4 ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
------------------------------------------------ด้วย สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ได้มีกำรดำเนินกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสใน
กำรดำเนินงำนของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำออนไลน์ ประจำปีงบประมำณ 2565 ที่มุ่งเน้นให้
หน่วยงำนได้มีกำรปรับปรุงพัฒนำตนเองในด้ำนคุณธรรมและควำมโปร่งใสเพื่อให้เกิดธรรมำภิบำลในหน่วยงำน มีกำร
ดำเนินกำรที่มุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อประชำชนและส่วนรวมเป็นสำคัญและลดโอกำสที่จะเกิดกำรทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในหน่วยงำน ซึ่งใช้เครื่องมือกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ จำก
สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ เพื่อให้กำรประเมินบรรลุตำมเป้ำหมำยที่กำหนดไว้
ในแผนงำนบูรณำกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อเป็นกำรมุ่งตอบสนองยุท ธศำสตร์ชำติ (พ.ศ.๒๕๖๑ –
๒๕๘๐) แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ประเด็น กำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ
แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ นโยบำยและแผนระดับชำติว่ำ
ด้วยควำมมั่นคงแห่ งชำติ นโยบำยเสริมสร้ำงควำมมั่ นคงของชำติจำกภัยกำรทุจริต สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำขอนแก่น เขต ๔ จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมจัดทำแผนกำรป้องกันกำรทุจริต สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำขอนแก่น เขต 4 ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ขึ้น ดังนี้
๑.คณะกรรมการที่ปรึกษา ประกอบด้วย
๑) นำยชำญกฤต น้ำใจดี
๒) นำยบัญชำ เสนำคูณ
๓) นำยวิโรจน์ ค้อไผ่
๔) นำยชัชวำล อำรำษฎร์
๕) นำงสำวเพ็ญศรี พรหมเทศ
๖) นำงสำวบุษบำ นำอุดม
๗) นำงฐำนิกำ ชมอำษำ
๘) นำยธำตรี ทวะชำรี
๙) นำยโกสิน สะตะ
๑๐) นำงสำววรำภรณ์ เพียจันทร์
๑๑) นำงสำวศุภิสรำ พรหมเทศ
๑๒) นำยรเมศ นำสินพร้อม
๑๓) นำยนันทะวัฒน์ อินทะชัย

ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๔
รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๔
รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๔
รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๔
ผอ.กลุ่มบริหำรกำรเงินและสินทรัพย์
ผอ.กลุ่มอำนวยกำร
ผอ.หน่วยตรวจสอบภำยใน
ผอ.กลุ่มบริหำรงำนบุคคล
ผอ.กลุ่มนโยบำยและแผน
ผอ.กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรฯ
ผอ.กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ
ผอ.กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกลฯ
ผอ.กลุ่มกฎหมำยและคดี

ประธำนกรรมกำร
รองประธำนกรรมกำร
รองประธำนกรรมกำร
รองประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร

๒

๑๔)
๑๕)
๑๖)
๑๗)

นำยณัฐพงศ์ ค่ำยไธสง
นำยสันติ จ้ำแพงจันทร์
นำงสำวศิริวรรณ เสนำวงษ์
นำงสำวปิยำภรณ์ นำมไพร

ผอ.กลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลฯ

ศึกษำนิเทศก์
ศึกษำนิเทศก์
ศึกษำนิเทศก์

กรรมกำรและเลขำนุกำร
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร

มีหน้าที่ ชี้แจงให้คำปรึกษำ แก้ไขปัญหำ อุปสรรค ในกำรดำเนินงำนของกิจกรรมให้มีประสิทธิภำพ
๒. คณะกรรมการจัดทาแผนการป้องกันการทุจริต สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 4
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกอบด้วย
๑)
๒)
๓)
๔)
๕)
๖)
๗)
๘)
๙)
๑๐)
๑๑)
๑๒)
๑๓)
๑๔)
๑๕)
๑๖)
๑๗)
๑๘)
๑๙)
๒๐)
๒๑)
๒๒)
๒๓)
๒๔)
๒๕)
๒๖)
๒๗)

นำยวิโรจน์ ค้อไผ่
นำยบัญชำ เสนำคูณ
นำยชัชวำล อำรำษฎร์
นำงพัชรินทร์ แสนอุบล
นำงนภำเพ็ญ ศรีหำพุฒ
นำงสำวนุชจรี ชำวสวนจิต
นำงอุบล ชำอุ่น
นำงสมคิด เหล่ำพิไล
นำยนิรุจน์ วรรณะรักษำ
นำงชนม์สิตำ บำลยอ
นำยเทิดไท ศรีบุญไท
นำยปิรนิกรณ์ นำหนองตูม
นำงเพชรรัตน์ อุดมพงษ์
นำงลัมพร ดำรำษฎร์
นำงสำวอนงค์นำถ เคนโพธิ์
นำงสำวบุษบำ มิ่งไธสง
นำยนพคุณ แงวกุดเรือ
นำงสำวปำณิตำ ไชยทองศรี
นำงสำวกรรยำ จิตฟุ้ง
นำงสำวณัฐยำภรณ์ โชติกำรณ์
นำยเสรี โพธิ์นิล
นำงสำวธรรญธร สมบัติ
นำงสำวภัทริกำ ทองยำ
นำยสันติ จ้ำแพงจันทร์
นำงสำวศิริวรรณ เสนำวงษ์
นำงสำววิชดำรัชต์ วงศ์สะอำด
นำงสำวปิยำภรณ์ นำมไพร

รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๔
รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๔
รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๔
นักจัดกำรงำนทั่วไป
นักวิชำกำรกำรเงินและบัญชี
นักวิชำกำรตรวจสอบภำยใน
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน
นักทรัพยำกรบุคคล
พนักงำนรำชกำร
เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร
นักกฎหมำยและคดี
เจ้ำหน้ำที่ ICT
ศึกษำนิเทศก์
ศึกษำนิเทศก์
ศึกษำนิเทศก์
ศึกษำนิเทศก์
ศึกษำนิเทศก์
ศึกษำนิเทศก์
ศึกษำนิเทศก์
ศึกษำนิเทศก์
ศึกษำนิเทศก์
ศึกษำนิเทศก์
ศึกษำนิเทศก์
ศึกษำนิเทศก์
ศึกษำนิเทศก์
ศึกษำนิเทศก์
ศึกษำนิเทศก์

ประธำนกรรมกำร
รองประธำนกรรมกำร
รองประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร

๓

มีห น้าที่ จัดทำแผนกำรป้ องกัน กำรทุจริต ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 4
ประจ ำปี งบประมำณ พ.ศ. 2565 ให้ เป็ น ไปตำมวัตถุป ระสงค์ให้ เรียบร้อย ครบถ้ว น สมบู รณ์ ทั นตำมก ำหนด
ระยะเวลำเพื่อประโยชน์ทำงรำชกำร
๓. คณะกรรมการฝ่ายจัดทารูปเล่ม ประกอบด้วย
๑)
๒)
๓)
๔)
๕)
๖)
๗)
๘)

นำยณัฐพงศ์ ค่ำยไธสง
นำยสันติ จ้ำแพงจันทร์
นำงสำวกรรยำ จิตฟุ้ง
นำงสำววิชดำรัชต์ วงศ์สะอำด
นำงสำวภัทริกำ ทองยำ
นำงสำวศิริวรรณ เสนำวงษ์
นำงสำววิชดำรัชต์ วงศ์สะอำด
นำงสำวปิยำภรณ์ นำมไพร

ผอ.กลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลฯ

ศึกษำนิเทศก์
ศึกษำนิเทศก์
ศึกษำนิเทศก์
ศึกษำนิเทศก์
ศึกษำนิเทศก์
ศึกษำนิเทศก์
ศึกษำนิเทศก์

ประธำนกรรมกำร
รองประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร

มีหน้าที่ จัดทำรูปเล่มแผนกำรป้องกันกำรทุจริต สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น
ปีงบประมำณ ๒๕๖๕

เขต ๔

ขอให้คณะกรรมกำรที่ได้รับแต่งตั้งตำมคำสั่งนี้ ได้ตั้งใจปฏิบัติหน้ำที่ตำมที่ได้รับมอบหมำยให้มีประสิทธิภำพ
ประสิทธิผล และบังเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทำงรำชกำร
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๑๑ ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นำยชำญกฤต น้ำใจดี)
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต ๔

๑

คำสั่งสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต ๔
ที่ ๑๗๙ / ๒๕๖๕
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินกำรตำมแผนกำรป้องกันกำรทุจริต
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 4 ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
------------------------------------------------ด้วย สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ได้มีกำรดำเนินกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสใน
กำรดำเนินงำนของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำออนไลน์ ประจำปีงบประมำณ 2565 ที่มุ่งเน้นให้
หน่วยงำนได้มีกำรปรับปรุงพัฒนำตนเองในด้ำนคุณธรรมและควำมโปร่งใสเพื่อให้เกิดธรรมำภิบำลในหน่วยงำน มีกำร
ดำเนินกำรที่มุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อประชำชนและส่วนรวมเป็นสำคัญและลดโอกำสที่จะเกิดกำรทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในหน่วยงำน ซึ่งใช้เครื่องมือกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ จำก
สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ เพื่อให้กำรประเมินบรรลุตำมเป้ำหมำยที่กำหนดไว้
ในแผนงำนบูรณำกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อเป็นกำรมุ่งตอบสนองยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ.๒๕๖๑ –
๒๕๘๐) แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ประเด็น กำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ
แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ นโยบำยและแผนระดับชำติว่ำ
ด้วยควำมมั่นคงแห่ งชำติ นโยบำยเสริมสร้ำงควำมมั่นคงของชำติจำกภัยกำรทุจริต สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำขอนแก่น เขต ๔ จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินกำรตำมแผนกำรป้องกันกำรทุจริต สำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 4 ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ขึ้น ดังนี้
๑.คณะกรรมการที่ปรึกษา ประกอบด้วย
๑) นำยชำญกฤต น้ำใจดี
๒) นำยบัญชำ เสนำคูณ
๓) นำยวิโรจน์ ค้อไผ่
๔) นำยชัชวำล อำรำษฎร์
๕) นำงสำวเพ็ญศรี พรหมเทศ
๖) นำงสำวบุษบำ นำอุดม
๗) นำงฐำนิกำ ชมอำษำ
๘) นำยธำตรี ทวะชำรี
๙) นำยโกสิน สะตะ
๑๐) นำงสำววรำภรณ์ เพียจันทร์
๑๑) นำงสำวศุภิสรำ พรหมเทศ
๑๒) นำยรเมศ นำสินพร้อม
๑๓) นำยนันทะวัฒน์ อินทะชัย

ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๔
รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๔
รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๔
รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๔
ผอ.กลุ่มบริหำรกำรเงินและสินทรัพย์
ผอ.กลุ่มอำนวยกำร
ผอ.หน่วยตรวจสอบภำยใน
ผอ.กลุ่มบริหำรงำนบุคคล
ผอ.กลุ่มนโยบำยและแผน
ผอ.กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรฯ
ผอ.กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ
ผอ.กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกลฯ
ผอ.กลุ่มกฎหมำยและคดี

ประธำนกรรมกำร
รองประธำนกรรมกำร
รองประธำนกรรมกำร
รองประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร

๒

๑๔)
๑๕)
๑๖)
๑๗)

นำยณัฐพงศ์ ค่ำยไธสง
นำยสันติ จ้ำแพงจันทร์
นำงสำวศิริวรรณ เสนำวงษ์
นำงสำวปิยำภรณ์ นำมไพร

ผอ.กลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลฯ

ศึกษำนิเทศก์
ศึกษำนิเทศก์
ศึกษำนิเทศก์

กรรมกำรและเลขำนุกำร
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร

มีหน้าที่ ชี้แจงให้คำปรึกษำ แก้ไขปัญหำ อุปสรรค ในกำรดำเนินงำนของกิจกรรมให้มีประสิทธิภำพ
๒. คณะกรรมการดาเนินการตามแผนการป้องกันการทุจริต สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น
เขต 4 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกอบด้วย
๑)
๒)
๓)
๔)
๕)
๖)
๗)
๘)
๙)
๑๐)
๑๑)
๑๒)
๑๓)
๑๔)
๑๕)
๑๖)
๑๗)
๑๘)
๑๙)
๒๐)
๒๑)
๒๒)
๒๓)
๒๔)
๒๕)
๒๖)
๒๗)

นำยวิโรจน์ ค้อไผ่
นำยบัญชำ เสนำคูณ
นำยชัชวำล อำรำษฎร์
นำงพัชรินทร์ แสนอุบล
นำงนภำเพ็ญ ศรีหำพุฒ
นำงสำวนุชจรี ชำวสวนจิต
นำงอุบล ชำอุ่น
นำงสมคิด เหล่ำพิไล
นำยนิรุจน์ วรรณะรักษำ
นำงชนม์สิตำ บำลยอ
นำยเทิดไท ศรีบุญไท
นำยปิรนิกรณ์ นำหนองตูม
นำงเพชรรัตน์ อุดมพงษ์
นำงลัมพร ดำรำษฎร์
นำงสำวอนงค์นำถ เคนโพธิ์
นำงสำวบุษบำ มิ่งไธสง
นำยนพคุณ แงวกุดเรือ
นำงสำวปำณิตำ ไชยทองศรี
นำงสำวกรรยำ จิตฟุ้ง
นำงสำวณัฐยำภรณ์ โชติกำรณ์
นำยเสรี โพธิ์นิล
นำงสำวธรรญธร สมบัติ
นำงสำวภัทริกำ ทองยำ
นำยสันติ จ้ำแพงจันทร์
นำงสำวศิริวรรณ เสนำวงษ์
นำงสำววิชดำรัชต์ วงศ์สะอำด
นำงสำวปิยำภรณ์ นำมไพร

รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๔
รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๔
รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๔
นักจัดกำรงำนทั่วไป
นักวิชำกำรกำรเงินและบัญชี
นักวิชำกำรตรวจสอบภำยใน
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน
นักทรัพยำกรบุคคล
พนักงำนรำชกำร
เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร
นักกฎหมำยและคดี
เจ้ำหน้ำที่ ICT
ศึกษำนิเทศก์
ศึกษำนิเทศก์
ศึกษำนิเทศก์
ศึกษำนิเทศก์
ศึกษำนิเทศก์
ศึกษำนิเทศก์
ศึกษำนิเทศก์
ศึกษำนิเทศก์
ศึกษำนิเทศก์
ศึกษำนิเทศก์
ศึกษำนิเทศก์
ศึกษำนิเทศก์
ศึกษำนิเทศก์
ศึกษำนิเทศก์
ศึกษำนิเทศก์

ประธำนกรรมกำร
รองประธำนกรรมกำร
รองประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร

๓

มีหน้าที่ ดำเนินกำรตำมแผนกำรป้องกันกำรทุจริต สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น
เขต 4 ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ให้เรียบร้อย ครบถ้วน สมบูรณ์ ทันตำมกำหนด
ระยะเวลำเพื่อประโยชน์ทำงรำชกำร
๓. คณะกรรมการฝ่ายการเงิน ประกอบด้วย
๑) นำยชัชวำล อำรำษฎร์
รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๔
ผอ.กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์
๒) นำงสำวเพ็ญศรี พรหมเทศ
นักวิชำกำรเงินบัญชีชำนำญกำรพิเศษ
๓) นำงเสำวลักษณ์ พรมที
๔) นำงนภำเพ็ญ ศรีหำพุฒ
นักวิชำกำรเงินและบัญชีชำนำญกำร
๕) นำงอำนวย บุญสงค์
เจ้ำพนักงำนพัสดุ
๖) นำงจำรัส แสนเหวิม
เจ้ำพนักงำนพัสดุ
๗) นำงสำวสุดำรัตน์ มูลทำ
นักวิชำกำรเงินและบัญชีชำนำญกำร
๘) นำยสุรจิตร แสนลุน
พนักงำนรำชกำร
๙) นำงสำวจิรำพร สอนไชย
ลูกจ้ำงชั่วครำว
๑๐) นำงสำวรุ่งนภำ อิโน
พนักงำนพิมพ์ดีด
๑๑) นำงสำวศิริวรรณ เสนำวงษ์
ศึกษำนิเทศก์
๑๒) นำงสำววิชดำรัชต์ วงศ์สะอำด
ศึกษำนิเทศก์
๑๓) นำงสำวปิยำภรณ์ นำมไพร
ศึกษำนิเทศก์

ประธำนกรรมกำร
รองประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร

มีหน้าที่ กำกับ ดูแล กำรเบิกจ่ำยเงินให้เป็นไประเบียบของทำงรำชกำร
๔. คณะกรรมการฝ่ายรายงานผล ประกอบด้วย
๑)
๒)
๓)
๔)
๕)
๖)
๗)
๘)

นำยณัฐพงศ์ ค่ำยไธสง
นำยสันติ จ้ำแพงจันทร์
นำงสำวกรรยำ จิตฟุ้ง
นำงสำววิชดำรัชต์ วงศ์สะอำด
นำงสำวภัทริกำ ทองยำ
นำงสำวศิริวรรณ เสนำวงษ์
นำงสำววิชดำรัชต์ วงศ์สะอำด
นำงสำวปิยำภรณ์ นำมไพร

ผอ.กลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลฯ

ศึกษำนิเทศก์
ศึกษำนิเทศก์
ศึกษำนิเทศก์
ศึกษำนิเทศก์
ศึกษำนิเทศก์
ศึกษำนิเทศก์
ศึกษำนิเทศก์

ประธำนกรรมกำร
รองประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร

มีหน้าที่ สรุปผลกำรดำเนินกำรตำมแผนกำรป้องกันกำรทุจริต สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น
เขต ๔ ปีงบประมำณ ๒๕๖๕

๔

ขอให้คณะกรรมกำรที่ได้รับแต่งตั้งตำมคำสั่งนี้ ได้ตั้งใจปฏิบัติหน้ำที่ตำมที่ได้รับมอบหมำยให้มีประสิทธิภำพ
ประสิทธิผล และบังเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทำงรำชกำร
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๖ พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นำยชำญกฤต น้ำใจดี)
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต ๔

