รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

คานา
รายงานผลการดาเนิน การตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ประจาปีงบประมาณ 256๔ ดาเนินการภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
และธรรมมาภิบาลในสถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) และเป็ น ไปตามแนวทางการจั ด ท างบประมาณในลั ก ษณะบู ร ณาการ
เชิงยุทธศาสตร์ ประเด็นการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 256 ๔
ภายใต้แนวทางหลัก 3 แนวทาง ประกอบด้วย 1) สร้างจิตสานึก และปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต 2) สร้างกลไกล
ป้ องกัน การทุจ ริ ต และ 3) เสริ มสร้ างประสิ ทธิภ าพในการปราบปรามการทุ จริตประกอบด้ว ยสาระส าคัญ คื อ
ส่ ว นที่ 1 บทน า น าเสนอความเป็ น มาการป้อ งกั น และปราบปรามการทุจ ริ ต บทวิ เ คราะห์ ส ถานการณ์ ทุ จ ริ ต
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ITA) ส่วนที่ 2
เป็น การดาเนิน งานที่เกี่ย วข้องกับ ยุ ทธศาสตร์ช าติ นโยบาย และคาสั่งที่เกี่ยวข้อง ส่ว นที่ 3 ผลการดาเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4
ขอขอบพระคุ ณ หน่ ว ยงานและผู้ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งที่ ใ ห้ ค วามร่ ว มมื อ ในการจั ด ท ารายงาน
ผลการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องป้องกันการทุจริต สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น
เขต 4 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ จนสาเร็จ เพื่อเป็นกรอบทิศทางในการดาเนินการป้องกันและปราบปราม
ทุจริตที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบายสาคัญ อันจะส่งผลให้การทุจริตในการปฏิบัติราชการลดน้อยลง

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4

สารบัญ
หน้า
คานา
สารบัญ
ส่วนที่ 1 บทนา
ข้อมูลทั่วไปของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4
การแบ่งส่วนราชการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
โครงสร้างการบริหารสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4
การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์
ส่วนที่ 2 การดาเนินงาน
แผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
ส่วนที่ 3 ผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
ภาคผนวก
ประมวลภาพกิจกรรมการดาเนินงาน

1
3
4
๕
๖
๑๑
๑๒
๑๔
๑๘

ส่วนที่ ๑
บทนา
ความเป็นมา
การทุจริตในสังคมไทยระหว่างช่วงเวลากว่าทศวรรษ ส่งผลเสียต่อประเทศอย่างมหาศาลและเป็นอุปสรรค
สาคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ในทุกมิติ รูปแบบการทุจริตจากเดิมที่เป็นทุจริตทางตรงไม่ซับซ้อน
อาทิ การรับสินบน การจัดซื้อจัดจ้าง ในปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนเป็นการทุจริตที่ซับซ้อนมากขึ้นตัวอย่างเช่น การทุจริต
เชิงนโยบาย การทุจริ ตข้ามแดนข้ามชาติ ซึ่งเชื่อมโยงไปสู่ อาชญากรรมอื่น ๆ มากมายและส่งผลกระทบทางลบ
ในวงกว้าง
รัฐบาลได้ตระหนักในสถานการณ์การทุจริตทั้งในภาครัฐและในระดั บชาติ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรั ฐ มนตรี ได้ ป ระกาศนโยบายในการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต ปรากฏในด้ า นการส่ ง เสริ ม
การบริหารราชการแผ่นดินที่มีธ รรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
ข้อ ๑๐.๕ ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลู กฝั งค่านิยม คุ ณธรรม จริยธรรมและจิตส านึกในการรักษาศักดิ์ศรี
ของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับอย่างเคร่งครัด ยกเลิกหรือแก้ไขกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่ไม่จาเป็น สร้างภาระแก่ประชาชนเกินควร หรือเปิดช่องโอกาสการทุจริต เช่น ระเบียบ
การจัดซื้อจัดจ้าง การอนุญาต อนุมัติ และการขอรับบริการจากรัฐ ซึ่งมีขั้นตอนยืดยาวใช้เวลานาน ซ้าซ้อนและ
เสียค่าใช้จ่ายทั้งของภาครัฐและประชาชน ประกอบกับยุทธศาสตร์ชาติว่ าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะที่ ๓ (๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ซึ่งเป็นกรอบทิศทางการดาเนินการของทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจ ริต และนโยบายปราบปรามการทุจ ริ ตของรัฐบาล ที่มุ่งส่ งเสริมปลู กจิตส านึกให้ สั งคมไทยมีวินัย และยึดมั่น
ในคุณธรรม จริ ย ธรรม ควบคู่กั บ การพัฒ นาเครือข่ายป้ องกันและปราบปรามการทุ จริตอย่างบูร ณาการโดยให้
ประชาชนมีบทบาทสาคัญในกระบวนการดาเนินงานอย่างมีส่วนร่วม โปร่งใส เสมอภาคและเป็นธรรม สร้างระบบ
และกลไกที่มีอิสระอย่างแท้จริงในการตรวจสอบ ควบคุม กระจาย ถ่วงดุลอานาจ ควบคู่กับการพัฒนากฎหมาย
กฎระเบียบ ตลอดจนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ระบบข้อมูลสารสนเทศ รวมทั้งพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างมีจรรยาบรรณและต่อเนื่อง โดยยุทธศาสตร์ดังกล่าวเป็นผลจากสถานการณ์
การทุจริตที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วต่อเนื่อง และบทเรียนที่ได้รับจากการแปลงยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งสองฉบับที่ผ่านมาสู่การปฏิบัติจึงได้มีการริเริ่มแนวคิดในการปรับปรุงยุทธศาสตร์
ชาติว่าด้ว ยการป้ องกันและปราบปรามการทุจริตให้ ส อดคล้ องกับสภาพปัญหาและสถานการณ์การดาเนินงาน
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุ จริตที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน โดยจะต้องสามารถตอบโจทย์ต่อปัญหาหรือ
สถานการณ์การทุจริตที่ประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ ต้องเผชิญอยู่จริง ต้องมีการคานึงถึงบทบาทของทุกภาคส่วน
ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ องค์กรสาธารณะ สื่อมวลชน และภาคประชาสังคม เพื่อให้
เข้ามามีส่ว นร่วมในทุกกระบวนการ ตั้งแต่กระบวนการจัดทายุทธศาสตร์ชาติฯ การแปลงยุทธศาสตร์ชาติฯไปสู่
การปฏิบัติการติดตามประเมินผลและรายงานผลการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติฯ ให้รัฐสภาและสาธารณชน
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ได้รับทราบในทุกปีงบประมาณ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริต
ทุกรูปแบบอย่างเข้มแข็ง เพื่อให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีมาตรฐานความโปร่งใสเทียบเท่าสากล
คณะรัฐ มนตรี มีมติเมื่อวัน ที่ 11 ตุลาคม 2559 เห็นชอบยุทธศาสตร์ช าติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ซึ่งกาหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทย ใสสะอาด ไทยทั้งชาติ
ต้านทุจริต (Zero Tolerance and Clean Thailand)” กาหนดพันธกิจหลักเพื่อสร้างวัฒนธรรมการต่อต้านการ
ทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วน และปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจ ริ ตทั้ งระบบ ให้ มีมาตรฐานเทีย บเท่าสากล ผ่ านยุทธศาสตร์ ๖ ด้าน ได้แก่ สร้างสั งคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
ยกระดับเจตจานงทางการเมือง ในการต่อต้านการทุจริต สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย พัฒนาระบบป้องกันการ
ทุจริตเชิงรุก ปฏิรูปกลไกลและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต และยกระดั บดัชนีการรับรู้การทุจริตของ
ประเทศไทย โดยเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะที่ ๓ คือ ประเทศไทยมีค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) สูง
กว่าร้อยละ ๕๐ เพื่อให้เป็นมาตรฐานเป็นที่ยอมรับจากทั้งภายในและต่างประเทศ
สานักงาน ป.ป.ช. ร่วมกับ สานักงาน ป.ป.ท. ได้กาหนดแนวทางการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให้ส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการตาม
ยุทธศาสตร์ชาติฯ ไปสู่การปฏิบัติโดยกาหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจาปี โดยให้
ยึดกรอบยุ ทธศาสตร์ หลักที่ใช้ในการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ให้คานึงถึงความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนแม่บทบูรณาการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) จึงนามาสู่การจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ฉบับนี้
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาขอนแก่ น เขต 4 จึ ง ได้ จั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ก ารป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริต สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔
เพื่อเป็นกรอบทิศทางในดาเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและนโยบาย
สาคัญ อันจะส่งผลให้การทุจริตในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการลดน้อยลง

3

ข้อมูลทั่วไปของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4
สภาพทั่วไป
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 เป็นหน่วยงานทางการศึกษาที่เกิดขึ้น
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2553 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา พ.ศ. 2553
ปัจจุบันสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 86 หมู่ที่ 5
ถนนมิตรภาพ ตาบลน้าพอง อาเภอน้าพอง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40310 โทรศัพท์
0-4344-1827 โทรสาร 0-4344-1913 และ เว็บไซต์ http://www.khonkaen4.go.th
มีอาณาเขตติดต่อกับอาเภอและจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้
ทิศเหนือ
อาเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
ทิศใต้
อาเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี
ทิศตะวันออก
อาเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธ์
ทิศตะวันตก
อาเภออาเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลาภู
มีอาเภอในเขตพื้นที่บริการทางการศึกษา จานวน 5 อาเภอ ประกอบด้วย
๑. อาเภอน้าพอง
๒. อาเภอกระนวน
๓. อาเภอซาสูง
๔. อาเภออุบลรัตน์
๕. อาเภอเขาสวนกวาง
สภาพการจัดการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4
จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มีสถานศึกษาในสังกัด
ภาครัฐ จานวน ๑๗๕ โรงเรียน (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 256๔)
ข้อมูลผู้บริหารระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ดร.ศุภสิน ภูศรีโสม
นายบัญชา เสนาคูณ
ดร.วิโรจน์ ค้อไผ่
ดร.ประชา แสนเย็น
นายณัฐพงค์ ค่ายไธสง
นายโกสิน สะตะ
นายธาตรี ทวะชารี
นายสิโรฒน์ บาลยอ

ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต4
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต4
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต4
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต4
ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน
ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

๔
นางสาวเพ็ญศรี พรหมเทศ
ผู้อานวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
นางสาวบุษบา นาอุดม
ผู้อานวยการกลุ่มอานวยกร
นางสาววราภรณ์ เพียจันทร์
ผู้อานวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
นางฐานิกา ชมอาษา
ผู้อานวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
นายเทิด ศรีบุญไทย
ผู้อานวยการกลุ่มกฏหมายและคดี
นายพีระ พรหมกัลป์
ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีและการสื่อสาร
ข้อมูลผู้บริหารระดับกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา จานวน 15 กลุ่มโรงเรียน
1. นายสุริยา อินทร์จันทร์
ประธานกลุ่มโรงเรียนกระนวน
2. นายธีรวัตร กมลช่วง
ประธานกลุ่มโรงเรียนหนองโนห้วยโจด
3. นายประสาน ลพพันทอง
ประธานกลุ่มโรงเรียนดูนสาดฝางยางคา
4. นายประจวบ ศิริภักดิ์
ประธานกลุ่มโรงเรียนกวางคา
5. นางมารศรี ภิรมย์ไกรภักดิ์
ประธานกลุ่มโรงเรียนนางิ้วโนนสมบูรณ์
6. นายสมเกียรติ สารสม
ประธานกลุ่มโรงเรียนดงเมืองแอม
7. นาประวิทย์ พาลี
ประธานกลุ่มท่าวังทอง
8. นายจรูญ ยศธสาร
ประธานกลุ่มโรงเรียนหนองกุงทรายมูล
9. นายเวชยันต์ อาศนะ
ประธานกลุ่มโรงเรียนบัวเงินพังทุย
10. นายเสียงทอง เรืองศิลป์
ประธานกลุ่มโรงเรียนพระธาตุปรางกู่
11. นายประยูร วังคาม
ประธานกลุ่มโรงเรียนน้าพองสะอาด
12. นายกองสิน คาบุญ
ประธานกลุ่มโรงเรียนม่วงหวานกุดน้าใส
13. นางกรรณิกา ชาหยอง
ประธานกลุ่มโรงเรียนเขื่อนอุบลรัตน์
14. นายทองปัก คลังกลาง
ประธานกลุ่มโรงเรียภูพานคา
15. นายสมบูรณ์ แสนโฆเมฆ
ประธานกลุ่มโรงเรียนซาสูง
แสดงข้อมูลจานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา (ข้อมูล 10 มิถุนายน 2564)

การแบ่งส่วนราชการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.
2560 กาหนดให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา แบ่งส่วนราชการภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดังต่อไปนี้[
(1) กลุ่มอานวยการ
(2) กลุ่มนโยบายและแผน
(3) กลุม่ ส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(4) กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
(5) กลุ่มบริหารงานบุคคล
(6) กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
(7) กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
(8) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
(9) หน่วยตรวจสอบภายใน
(๑๐) กลุ่มกฎหมายและคดี

การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4
ส านั กงานคณะกรรมการการศึก ษาขั้น พื้น ฐาน นอกจากจะเป็น หน่ ว ยงานระดับ กรมที่ รับ การประเมิ น
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานจากสานักงาน ป.ป.ช. แล้ว ยังเป็นหน่วยงานที่นาเครื่องมือการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)
ไปขยายผลจนได้รั บ รางวั ล ประเมิน คุ ณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 (ITA Awards) ในฐานะหน่วยงานที่ได้นาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ไปขยายผลเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานจน
ประสบความสาเร็จ โดยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
จานวน 225 เขต มาอย่างต่อเนื่อง
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้พัฒนานวัตกรรมการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในรูปแบบออนไลน์ โดยมีแนวคิดการ
พัฒนานวัตกรรมการประเมินด้วยระบบ ITA Online เพื่อความสะดวกในการจัดเก็บข้อมูล รวดเร็วในการวิเคราะห์และ
ประมวลผล โปร่งใสตรวจสอบได้ด้วยระบบเวลาจริง (Real-time system) และการประเมินมีประสิทธิภาพ ลดภาระงาน
ด้านเอกสาร (Paperless) ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่รับการประเมินโดยปรับปรุงระบบการเก็บข้อมูล ให้เป็น
แบบออนไลน์เต็มรูปแบบ
สาหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งถือเป็นการดาเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เข้าสู่ปีที่ 7 สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ได้ดาเนินการพัฒนาและออกแบบระบบการประเมินในครั้งนี้ให้ง่ายต่อการใช้งาน ลดความยุ่งยาก ซับซ้อน
ในการนาเข้าข้อมูล และคานึงถึงความสะดวกในการตอบคาถามแบบสารวจของผู้ที่เกี่ยวข้อง
นอกจากนี้ ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ยังถูกกาหนดเป็นตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตัวชี้วัดที่ 6.4 การกากับดูแลการทุจริต ในส่วนของการประเมิน
การกากับดูแลการทุจริตของผู้บริหารองค์การอีกด้วย

เกณฑ์ก ารประเมิน คุณ ธรรมและความโปร่ งใสในการดาเนิน งานของสานักงานเขตพื้น ที่การศึกษา
ออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online)
เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 นั้น ได้ให้ความสาคัญในการพัฒนาเกณฑ์การประเมินให้เกิดการสนับสนุนต่อการยกระดับ
ค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยได้อย่างเป็นรูปธรรม
โดยได้ศึกษาข้อมูลจากผลการวิจัย เรื่อง แนวทางการปรับปรุงและแนวการพัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อนาไปสู่การยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต
(CPI) ของประเทศไทยให้สูงขึ้น ซึ่งการวิจัยดังกล่าวได้สังเคราะห์ประเด็นการสารวจของแต่ละแหล่งข้อมูลที่องค์กร
ความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International) นามาใช้ในการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต ประกอบ
กับ การศึกษาข้อมูล ทางวิช าการเพิ่มเติม การเชื่อมโยงให้ เกิดความต่อเนื่องกับเกณฑ์ก ารประเมินเดิม และการ
เชื่อมโยงกับเครื่องมืออื่นที่เกี่ยวข้อง ทาให้เกณฑ์การประเมินมีเนื้อหาครอบคลุมหลายด้าน ซึ่งเกี่ยวข้องกับคุณธรรม
ความโปร่งใส และการทุจริต ทั้งที่มีลักษณะการทุจริตทางตรงและการทุจริตทางอ้อมรวมไปถึงบริบทแวดล้อมที่
เกี่ยวข้องกับการทุจริต ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานในการนาไปสู่การปรับปรุงแก้ไข ลดโอกาสหรือความเสี่ยงที่
จะเกิดการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ และส่งผลต่อการยกระดับคะแนน CPI ของประเทศไทยในระยะยาวได้ โดย
จาแนกออกเป็น 10 ตัวชี้วัด ได้แก่
1) การปฏิบัติหน้าที่
2) การใช้งบประมาณ
3) การใช้อานาจ
4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ
5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต
6) คุณภาพการดาเนินงาน
7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร
8) การปรับปรุงระบบการทางาน
9) การเปิดเผยข้อมูล
10) การป้องกันการทุจริต

เครื่องมือในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online)
เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน จาแนกออกเป็น 3 เครื่องมือ ดังนี้
1) แ บบวั ด การรั บรู้ ข อ งผู้ มี ส่ วน ไ ด้ ส่ ว น เ สี ย ภ า ยใน (Internal Integrity and Transparency
Assessment: IIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในที่มีต่อหน่วยงาน
ตนเอง ในตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ การใช้งบประมาณ การใช้อานาจ การใช้ ทรัพย์สินของราชการ และการแก้ไข
ปัญหาการทุจริต
2) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment:
EIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่มีต่อหน่วยงานที่ประเมิน
ในตัวชี้วัดคุณภาพการดาเนินงาน ประสิทธิภาพการสื่อสาร และการปรับปรุงระบบการทางาน
3) แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment:
OIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนทั่วไป
สามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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
ปีงบประมาณ พ.ศ.
2558

ผลคะแนน ITA

พัฒนาการ
-

ผลต่างของคะแนน ITA
-

ปีงบประมาณ พ.ศ.
2559
2560
2561
2562
2563
2564

ผลคะแนน ITA
78.72
80.81
58.70
81.50
79.45
91.41

พัฒนาการ
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
ลดลง
เพิ่มขึ้น
ลดลง
เพิ่มขึ้น

ผลต่างของคะแนน ITA
+6.87
+2.09
-22.1
+22.8
-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

หมายเหตุ
ผ่าน
ผ่าน
ไม่ผ่าน
ไม่ผ่าน
ไม่ผ่าน
ไม่ผ่าน
ไม่ผ่าน

หมายเหตุ
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ไม่ผ่าน

การนาผลการประเมิน ITA ไปสู่การปรับปรุงแก้ไขการดาเนินงาน
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.การเปิดเผยข้อมูล 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. แนวทางการป้องกันการทุจริต ได้คะแนน 87.50 คะแนน
1) ส านั กงานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษาต้อ งจัดท าโครงการ/กิจกรรม ปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ มี
แนวทางสอดคล้องหรือสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของ สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
2) ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ก ารศึ กษาต้ อ งด าเนิ นการเพื่อ ป้อ งกัน การทุจ ริต ได้ แก่ 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 ประเด็นที่เป็ นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนตัวชี้วัดที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่จะต้อง
พัฒนาให้ดีขึ้น แนวทางการนาผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงานให้สอดคล้องกับตัวชี้วัด เป็นต้น
4) ดาเนิน การทบทวนและจัดทามาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต โดยกาหนดมาตรการ
เพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ผล
การประเมินฯ โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ ยกตัวอย่างเช่น การกาหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง การกาหนดขั้นตอน
หรือวิธีการปฏิบัติ การกาหนดแนวทางการกากับติดตาม ให้นาไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผล เป็นต้น

จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น
เขต 4 เป็นรายตัวชี้วัด พบว่าตัวชี้วัดที่หน่วยงานควรมีการพัฒนาให้ยั่งยืนและยกระดับให้ดียิ่งขึ้นมีคะแนนสูงสุด มี
ดังนี้
1. การปฏิบัติหน้าที่ ได้คะแนน 98.66 คะแนน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจะต้องมีแนวทางปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปร่งใส
ปฏิบัติงานหรือดาเนินการตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กาหนดไว้อย่างเคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน
ไม่ ว่าจะเป็ นผู้ มาติด ต่ อทั่ ว ไปหรื อ ผู้ ม าติ ดต่ อ ที่รู้ จัก กัน เป็ นการส่ ว นตัว รวมไปถึง การปฏิ บัติ งานอย่า งมุ่ งมั่ นเต็ ม
ความสามารถ และมีความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ
2. การใช้งบประมาณ 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. การใช้อานาจ ได้คะแนน 98.28 คะแนน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจะต้องมีแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการมอบหมายงาน การประเมินผล
การปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพื่อให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ซึ่งจะต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ
4. การใช้ทรัพย์สินของราชการ ได้คะแนน 98.33 คะแนน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจะต้องมีการจัดทาแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ
ที่ถูกต้อง เพื่อเผยแพร่ให้บุคลากรภายในได้รับทราบและนาไปปฏิบัติ รวมไปถึงหน่วยงานจะต้องมีการกากับดูแล
และตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานด้วย
5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต 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 เพื่อให้
เกิดการแก้ไขปัญหาการทุจริตได้ อย่างเป็นรูปธรรม รวมไปถึงการประเมินเกี่ยวกับประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตของหน่วยงาน ที่จะต้องทาให้การทุจริตในหน่วยงานลดลงหรือไม่มีเลย และจะต้องสร้างความเชื่อมั่นให้บุคลกร
ภายใน ในการร้องเรียนเมื่อพบเห็นการทุจริตภายในหน่วยงานด้วย นอกจากนี้ หน่วยงานจะต้อ งมีกระบวนการเฝ้า
ระวัง ตรวจสอบการทุจริตภายในหน่วยงาน รวมถึงการนาผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ จากทั้งภายในและ
ภายนอกหน่วยงาน ไปปรับปรุงการทางาน เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน
6. คุณภาพการดาเนินงาน ได้คะแนน 98.62 คะแนน

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจะต้องมีแนวทางปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอน และ
ระยะเวลาที่กาหนดไว้อย่างเคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงจะต้องให้ข้อมูล
เกี่ยวกับการดาเนินการ/ให้บริการของหน่วยงานแก่ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างตรงไปตรงมา
ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล และคานึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก ไม่มีการเอื้อประโยชน์ให้กับ
บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
7. แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการสื่อการ ได้คะแนน 96.89 คะแนน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจะต้องเผยแพร่ข้อมูล ของหน่ว ยงานในเรื่องต่างๆ ต่อสาธารณชน
ผ่านช่องทางที่ห ลากหลาย สามารถเข้าถึงได้ง่าย และไม่ซับซ้อน โดยข้อมูล ที่เผยแพร่ต้องถูกต้องครบถ้ว นและ
เป็นปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลการดาเนินงานของหน่วยงานและข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบ รวมถึงการจัด
ให้ มี ช่ อ งทางให้ ผู้ รั บ บริ ก าร ผู้ ม าติ ด ต่อ 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. แนวทางการปรับปรุงระบบการทางาน ได้คะแนน 97.68 คะแนน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจะต้องปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ทั้งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และ
กระบวนการท างานของหน่ ว ยงานให้ ดี ยิ่ ง ขึ้ น รวมไปถึ งการน าเทคโนโลยี ม าใช้ ใ นการด าเนิ น งาน เพื่ อ ให้ เ กิ ด
ความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยควรมีกระบวนการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ หรือผู้มาติดต่อ เข้ามามีส่วนร่วม
ในการปรับปรุง พัฒนา การดาเนินงาน เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการ และควรให้ความสาคัญกับการปรับปรุง
การดาเนินงานให้มีความโปร่งใสมากขึ้น
แนวทางการจั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ก ารป้ อ งกัน การทุ จริ ต ส านั กงานเขตพื้ น ที่ ก ารศึก ษา ประถมศึ ก ษา
ขอนแก่น เขต 4 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
การจัดทาแผนปฏิบัติการป้ องกันการทุจริต สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีแนวทางและขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. ทบทวนข้อมูลและบริบทที่เกี่ยวข้อง
2. จั ดทาแผนปฏิบั ติการป้ องกัน การทุจริต สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4
ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยใช้กรอบแนวทางตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกั นและปราบปราม
การทุจริต ระยะที่ 3 และ แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

๘
3. เสนอแผนปฏิบั ติการป้ องกันการทุจริต ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4

ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ต่อ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบให้
ทุกหน่วยงานถือปฏิบัติ

ส่วนที่ 2
การดาเนินงาน
สานักงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ได้ดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ป้องกัน และปราบปรามการทุจ ริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ตามแผนงานบูรณาการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
และธรรมาภิ บ าลในสถานศึ ก ษา กิ จ กรรมเสริ ม สร้ า งคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมและธรรมาภิ บ าลในสถานศึ ก ษา
งบดาเนินงาน การดาเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
การดาเนิ น งานตามแผนป้ องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2564
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต การดาเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ 1 มีเป้าหมายมุ่งเน้นให้ความ
สาคัญในกระบวนการการปรับสภาพ สังคมให้เกิดภาวะที่ไม่ทนต่อการทุจริตโดยเริ่มตั้งแต่การป้องกันและการสร้าง
สังคมด้วยกระบวนการ กล่อมเกลาทางสังคมในทุกระดับช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย เพื่อสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต
และปลูกฝัง ความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์ สุจริตเป็นการดาเนินการผ่านสถาบันหรือกลุ่มตัวแทนที่ทาหน้าที่ในการ
กล่ อ มเกลาทางสั ง คมให้ มี ค วามเป็ น พลเมื อ งที่ ดี ที่ มี จิ ต สาธารณะ จิ ต อาสา และความเสี ย สละเพื่ อ ส่ ว นรวม
และเสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนมีพฤติกรรมที่ไม่ยอมรับและต่อต้านการทุจริตในทุกรู ปแบบ การดาเนินการจะกาหนด
กลยุ ท ธ์ แ นวทางการด าเนิ น การตามกลยุ ท ธ์ แ ละตั ว ชี้ วั ด ความส า เร็ จ เพื่ อ ให้ ทุ ก ส่ ว นราชการในสั ง กั ด
กระทรวงศึกษาธิการนาไปกาหนดเป็นแผนงานโครงการของส่วนราชการต่อไป

๑๒
แผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
แนวทางการดาเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

รวมทั้งสิ้น
เป้าหมายที่ 1 : ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ตัวชี้วัดที่ 1 : ดัชนีการรับรู้การทุจริตอยู่ในอันดับ 1 ใน 54 และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ากว่า
50 คะแนน ภายในปี พ.ศ. 2565
แนวทางการดาเนินงานที่ 1 : ปลูกฝังวิธีคิด ปลุกจิตสานึก ให้มีวัฒนธรรม
และพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
กิจกรรมหลัก เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความตระหนักรู้ในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
1. การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและสร้างความตระหนักรู้ให้กับนักเรียน ครู ผู้บริหาร
และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสุจริต เพื่อปรับฐานคิดทุกช่วงวัย และร่วมสร้างสังคม
ที่ไม่ทนต่อการทุจริต
1.1 กิจกรรมพัฒนานวัตกรรมการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริต
ป.ป.ช.สพฐ.น้อย
1.2 กิจกรรมพัฒนานวัตกรรมการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริต
ป.ป.ช. สพฐ. ชุมชน
1.3 กิจกรรมสนับสนุนส่งเสริมการดาเนินงานบริษัทสร้างการดี สู่ Marketing 4.0
1.4 กิจกรรม ค่ายเยาวชน "คนดีของแผ่นดิน" (เยาวชนไทยหัวใจ STRONG)
1.5 กิจกรรมสร้างจิตสานึกพลเมือง (Project Citizen)
1.6 กิจกรรมสร้างค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต ให้แก่สังคมด้วยนวัตกรรมสื่อสาธารณะ
เชิงสร้างสรรค์ (สื่อภาพยนตร์สั้น)

กลุ่มที่
เกี่ยวข้อง

2. การขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education)

กลุ่มที่
เกี่ยวข้อง

2.1 กิจกรรมขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาของสถานศึกษาสังกัดในสังกัด
2.2 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัตทิ ี่ดีในการนาหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้

นิเทศฯ
นิเทศฯ

นิเทศฯ

นิเทศฯ

นิเทศฯ
นิเทศฯ
นิเทศฯ
นิเทศฯ
นิเทศฯ
นิเทศฯ

๑๓

แนวทางการดาเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
นิเทศฯ
กลุ่มที่
เกี่ยวข้อง
นิเทศฯ
กลุ่มที่
เกี่ยวข้อง
นิเทศฯ
นิเทศฯ

2.3 การติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา

3. การสร้างความตระหนักในการป้องกันการทุจริตในสถานศึกษา
3.1 กิจกรรมการประเมินโรงเรียนสุจริตพระราชทาน ด้านความโปร่งใส
4. การพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริต
4.1 กิจกรรมพัฒนานวัตกรรมการถอดบทเรียน (Best Practice) โรงเรียนสุจริต
4.2 กิจกรรมนิเทศ กากับ ติดตามผลการดาเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริต
กิจกรรมหลัก การบูรณาการระบบการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของหน่วยงาน
5. การเสริมสร้างธรรมาภิบาลในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต)
5.1 กิจกรรมเสริมสร้างธรรมาภิบาลในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
6. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของของสถานศึกษาและสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (ITA Online)
6.1 กิจกรรมการพัฒนาเครื่องมือการประเมิน ITA Online
6.2 กิจกรรมการพัฒนาเว็บไซต์หน่วยงานในสังกัดเพื่อรองรับการประเมิน ITA

20,000
20,000
60,000
10,000
-

6.3 กิจกรรมการประเมิน ITA สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

50,000

6.4 กิจกรรมการประเมิน ITA สถานศึกษา

80,000

รวมทั้งสิ้น

กลุ่มที่
เกี่ยวข้อง
อานวยการ
กลุ่มที่
เกี่ยวข้อง

นิเทศฯ
ICT
นิเทศฯ
อานวยการ
นิเทศฯ

๑๔
ส่วนที่ 3
ผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล
ในสถานศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ได้รับจัดสรรงบประมาณเพื่อใช้ในการ
ดาเนิ น งานตามแผนแผนปฏิ บั ติ ก ารโครงการเสริ ม สร้ างคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และธรรมาภิ บ าลในสถานศึ ก ษา
จ านวน ๑๓๐,๐๐๐ บาท ส านั ก งานเขตพื้น ที่ การศึ ก ษาประถมศึก ษาขอนแก่น เขต 4 ได้ ขับ เคลื่ อนโครงการ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อพัฒนาบุคลากรในสังกัดให้มี
คุณธรรม จริ ย ธรรมและป้ องกั น การทุ จ ริ ต ตามวงเงินงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร โดยจั ดกิจกรรมเสร็ จสิ้ นแล้ ว
และรายงานผลการดาเนินงานดังนี้
1. โครงการ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
(กิจกรรมสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต)
2. กลุ่มที่รับผิดชอบ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
3. สอดคล้องยุทธศาสตร์
1. สังคมไม่ทนต่อการทุจริต
2. พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
4. ลักษณะโครงการ
ดาเนินการเสร็จสิ้น
5. วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสานักงานทุกระดับ ได้มีความรู้ ความเข้าใจด้านวินัย
คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาของข้าราชการที่บัญญัติไว้เป็นข้อกฎหมาย กฎ และระเบียบ เห็นความสาคัญและ
เสริมสร้างภาพลักษณ์ของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสและเป็นธรรม
2. เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสานักงานทุกระดับ มีกระบวนทัศน์ วัฒนธรรม และ
ค่านิยม ในการปฏิบัติงานที่มุ่งเพิ่มสมรรถนะและพัฒนาระบบราชการไทยโดยยึดหลักบริหารกิจการบ้านเมือ งที่ดี
หลักเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
3.เพื่ อ ส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และหลั ก ธรรมทางพระพุ ท ธศาสนา ให้ กั บ ข้ า ราชการ
และเจ้ า หน้ า ที่ ข องส านั ก งานทุ ก ระดั บ และเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บั ติ ง าน ในการพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต
และการทางานให้มีคุณลักษณะเป็นข้าราชการยุคใหม่ที่มีคุณธรรม จริยธรรม
4. เพื่ อ ให้ ข้ า ราชการและเจ้ า หน้ า ที่ ข องส านั ก งานทุ ก ระดั บ มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจและยึ ด มั่ น
ในหลักคุณธรรม จริยธรรม และนาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานให้บรรลุผลสัมฤทธิ์
6. เป้าหมาย
6.1 ด้านปริมาณ
1) นักเรียน ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรการศึกษาในทุกโรงเรียนทุกคน
2) บุคลากรในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ทุกคน

1๕
6.2 ด้านคุณภาพ
1) ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 มีความรู้ความเข้าใจด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล
2) ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ประพฤติปฏิบัติตนเป็นผู้ มีวินัย คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล
ตลอดจนรักษาภาพลักษณ์ของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสและเป็นธรรม
3) ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน ของโรงเรียนในสังกัด สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ไม่ต่ากว่าร้อยละ 85
4) ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ไม่ต่ากว่าร้อยละ 85
5) ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ปฏิบัติงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี ไม่ต่ากว่าร้อยละ 90
7. ระยะเวลาดาเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564
8. งบประมาณ
จานวน ๑๓0,000 บาท
9. การวัดและประเมินผล
9.1 การติดตามการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
9.2 แบบติดตามแบบสารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and
Transparency Assessment: EIT)
9.3 แบบสารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency
Assessment : IIT)
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
10.1 โรงเรียนและสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 น้อมนาศาสตร์
พระราชาสู่การปฏิบัติเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์
10.2 นักเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนเจ้าหน้าที่สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ประพฤติปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัย คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล
ตลอดจนรักษาภาพลักษณ์ของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสและเป็นธรรม
10.3 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของโรงเรียนและสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ไม่ต่ากว่าร้อยละ 85
ตารางสรุปการดาเนินงาน

แนวทางตามแผนบูรณา
การงบประมาณการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต
สร้าง
สร้าง
สร้าง
แผนงาน/
ผลการดาเนินงาน จิตสานึ
ประสิทธิ
ตัวชี้วัด
หน่วยงาน
กลไก
โครงการ/กิจกรรม
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์ กและ
ภาพใน
หน่วย ปริมา
การ
ปลูกฝัง
การ
นับ
ณ
ป้องกัน
ความ
ป้องกัน
การ
ซื่อสัตย์
การ
ทุจริต
สุจริต
ทุจริต
ประชุมบุคลากร
ร้อยละ 70 เพื่อ คน
๘๐ บุคลากรเข้าใจ
สานักงานเขต

เพื่อเตรียมความ
ชี้แจง
คน รับทราบตาม
พื้นที่
พร้อมรับการ
รายละเอียด
วัตถุประสงค์การ
การศึกษา
ประเมินคุณธรรม ก่อนการ
ประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใส ประเมิน
และความโปร่งใสใน
ในการดาเนินงาน คุณธรรมและ
การดาเนินงานของ
ของสานักงานเขต ความโปร่งใสใน
สานักงานเขตพื้นที่
พื้นที่
การดาเนินงาน
ของสานักงาน
เขตพื้นที่
ประชุมบุคลากร
ร้อยละ 85 เพื่อ คน
๘๐ ผลสัมฤทธิ์ คะแนน
สานักงานเขต

ทางการศึกษาใน
ชี้แจง
คน การตอบแบบ
พื้นที่
สานักงานเขตพื้นที่ รายละเอียด
ประเมิน
การศึกษา
การศึกษา
ขยายผลการ
ตอบแบบวัด
ความรู้ IIT
เป้าหมาย

ที่

1

2

3

ประชุมผู้บริหาร
สถานศึกษาและ
ครูผสู้ อน เพื่อชี้แจง
รายละเอียดตอบ
แบบประเมิน EIT

ร้อยละ 80 ของ
ผู้รับบริการมี
ความพึงพอใจ
ต่อการ
ปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่

คน

1๗๕ ผลสัมฤทธิ์ คะแนน
คน การตอบแบบ
ประเมิน



สานักงานเขต
พื้นที่
การศึกษา

4

กิจกรรมการสร้าง
องค์กรแห่งการ
เรียนรู้ (Learning
Organization)
ด้านการทุจริต
ประพฤติมิชอบ
ได้แก่
- ประชาสัมพันธ์

๑.ร้อยละของ
จานวนบุคลากร
ที่ทราบข้อมูล
(๘๐)

คน

ครั้ง ๑.ประชาสัมพันธ์
ต่อเนื่องตาม
เป้าหมาย/ตัวชีวัด
๒.บุคลากรเข้าร่วม
การประชุมตาม
กาหนด
๓.ไม่มีผลร้องเรียน
ทุจริตประพฤติมิ



สานักงานเขต
พื้นที่
การศึกษา

แจ้งเวียนความรู้
ด้านการป้องกัน/
แก้ไขปัญหาทุจริต
5

สร้างความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
คุณธรรมจริยธรรม

ชอบของข้าราชการ
ในสังกัด

จานวนกิจกรรม

คน

ครั้ง

สร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับคุณธรรม
จริยธรรม เช่น ทาบุญ
ตักบาตร เจริญวิปัสสนา
กรรมฐาน ทาบุญเนื่อง
ในวันสาคัญต่างๆ ไหว้
พระสวดมนต์และการ
ประชุมอบรมให้ความรู้
ครั้งที่ 1 กิจกรรมสวด
มนต์ไหว้พระข้ามปี
ครั้งที่ 2 กิจกรรมทาบุญ
ตักบาตรวันขึ้นปีใหม่



สานักงานเขต
พื้นที่
การศึกษา/
โรงเรียน

ภาคผนวก
กิจกรรมการประชุมเชิงประชุมบุคลากรในสังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔
เพื่อชี้แจงรายละเอียดตอบแบบประเมิน IIT
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔

๑

คำสั่งสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต ๔
ที่ 49 / ๒๕๖๔
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินกำรจัดเตรียมกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำน
ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำออนไลน์ ( ITA Online ) ประจำปีงบประมำณ ๒๕๖๔ ( เขตสุจริต )
------------------------------------------------ด้วยสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน จะดำเนินกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำร
ดำเนินงำนของสำนักงำนเขตพื้นที่ กำรศึกษำออนไลน์ ( Integrity and Transparency Assessment Onlie : ITA
Online ) ประจำปีงบประมำณ ๒๕๖4 จัดส่งข้อมูลสำรสนเทศเชิง IIT, EIT , และ OIT ให้สำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำนผ่ำนระบบออนไลน์
เพื่อให้ กำรดำเนิ น กำรในกำรจั ดทำข้อมูล ให้ ถูกต้อง ครบถ้ว นสมบูรณ์และมีประสิ ทธิภ ำพในกำรจัดส่ง
แบบสำรวจเชิงประจักษ์ในระบบออนไลน์ต่อสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ตำมกำหนดสำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต ๔ จึงได้แต่งตั้งบุคคลที่มีชื่อในคำสั่งนี้เป็นคณะกรมกำรดำเนินกำร
ดังนี้
๑.คณะกรรมกำรที่ปรึกษำ ประกอบด้วย
๑) นำยศุภสิน ภูศรีโสม
ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๔
ประธำนกรรมกำร
๒) นำยบัญชำ เสนำคูณ
รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๔
รองประธำนกรรมกำร
๓) นำยวิโรจน์ ค้อไผ่
รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๔
รองประธำนกรรมกำร
๔) นำยประชำ แสนเย็น
รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๔
รองประธำนกรรมกำร
๕) นำยพีระ พรหมกัลป์
ผอ.กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกลฯ กรรมกำร
๖) นำงสำวเพ็ญศรี พรหมเทศ
ผอ.กลุ่มบริหำรกำรเงินและสินทรัพย์ กรรมกำร
๗) นำงสำวบุษบำ นำอุดม
ผอ.กลุ่มอำนวยกำร
กรรมกำร
๘) นำงฐำนิกำ ชมอำษำ
ผอ.หน่วยตรวจสอบภำยใน
กรรมกำร
๙) นำยธำตรี ทวะชำรี
ผอ.กลุ่มบริหำรงำนบุคคล
กรรมกำร
๑๐) นำยณัฐพงศ์ ค่ำยไธสง
ผู้อำนวยกำรกลุ่มนิเทศฯ
กรรมกำร
๑๑) นำงสำววรำภรณ์ เพียจันทร์ ผอ.กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรฯ
กรรมกำร
๑๒) นำยสิโรฒม์ บำลยอ
ผอ.กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ
กรรมกำร
๑๓) นำยโกสิน สะตะ
ผอ.กลุ่มนโยบำยและแผน
กรรมกำร
๑๔) นำงอุบล ชำอุ่น
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน
กรรมกำร
๑๕) นำงสำวบุษบำ มิ่งไธสง
ศึกษำนิเทศก์
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๑๖) นำยสันติ จ้ำแพงจันทร์
ศึกษำนิเทศก์
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
มีหน้ำที่ ให้คำปรึกษำ ข้อเสนอแนะกำรดำเนินงำน แก้ไขปัญหำ อำนวยควำมสะดวกพร้อมทั้ง กำกับ ติดตำม
ในกำรรำยงำนข้อมูลผ่ำนระบบออนไลน์ ในระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ ให้มีประสิทธิภำพและบรรลุตำมวัตถุประสงค์
ของโครงกำรต่อไป
2. คณะกรรมกำรกำรดำเนินงำน ประกอบด้วย
๑) นำยประชำ แสนเย็น
รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๔
ประธำนกรรมกำร
๒) นำยณัฐพงศ์ ค่ำยไธสง
ผู้อำนวยกำรกลุ่มนิเทศติดตำมฯ
รองประธำนกรรมกำร

๒

๓)
๔)
๕)
6)
7)
8)
9)
๑0)
๑1)
๑2)
๑3)
๑4)
๑5)
๑6)
๑7)
๑8)
19)
๒0)
๒1)

นำงอนงลักษณ์ ศรีเวียงรำช
นำงถำวร ผำบสิมมำ
นำงเพชรรัตน์ อุดมพงษ์
นำงลัมพร ดำรำษฎร์
นำงสำวอนงค์นำถ เคนโพธิ์
นำงสำวกรรยำ จิตฟุ้ง
นำงสำวปำณิตำ ไชยทองศรี
นำยนพคุณ แงวกุดเรือ
นำงสำวณัฐยำภรณ์ โชติกำรณ์
นำงสำวธรรญธร สมบัติ
นำงสำวรัชนีกร วงศ์สะอำด
นำงสำวปิยำภรณ์ นำมไพร
นำวสำวศิริวรรณ เสนำวงษ์
นำงสำวภัทริกำ ทองยำ
นำงสำวบุษบำ มิ่งไธสง
นำยสันติ จ้ำแพงจันทร์
นำยเสรี โพธิ์นิล
นำยปิรนิกร นำหนองตูม
นำยอำทิตย์ พลตรี

ศึกษำนิเทศก์
ศึกษำนิเทศก์
ศึกษำนิเทศก์
ศึกษำนิเทศก์
ศึกษำนิเทศก์
ศึกษำนิเทศก์
ศึกษำนิเทศก์
ศึกษำนิเทศก์
ศึกษำนิเทศก์
ศึกษำนิเทศก์
ศึกษำนิเทศก์
ศึกษำนิเทศก์
ศึกษำนิเทศก์
ศึกษำนิเทศก์
ศึกษำนิเทศก์
ศึกษำนิเทศก์
ศึกษำนิเทศก์
ลูกจ้ำงชั่วครำว
เจ้ำพนักงำนธุรกำร

กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร

หน้ำที่ ๑. วำงแผน กำหนดแนวทำงรูปแบบ กำรแต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่รับผิดชอบแต่ละตัวชี้วัด พร้อมทั้ง
ติดตำมข้อมูล ตัวชี้วัดจำกกลุ่มงำนต่ำง ๆ ในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำให้ทันตำมห้วงระยะเวลำที่กำหนด
๒. จัดประชุมชี้แจงให้ผู้ที่รับผิดชอบตัวชี้วัดได้รับทรำบและดำเนิ นกำรจัดทำเอกสำรตำมแต่ล ะ
ประเด็นที่รับผิดชอบ
๓. จัดเตรียมเอกสำรประกอบตำมประเด็นที่รับผิดชอบและดำเนินกำรให้ผู้รับผิดชอบฝ่ำย ICT
เผยแพร่ข้อมูลผ่ำนเว็บไซต์สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
3. คณะกรรมกำรรับผิดชอบข้อมูล กลุ่มอำนวยกำร ประกอบด้วย
๑) นำยบัญชำ เสนำคูณ
รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๔
๒) นำงสำวบุษบำ นำอุดม
ผอ.กลุ่มนโยบำยและแผน
๓) นำงพัชรินทร์ แสนอุบล
นักจัดกำรงำนทั่วไปชำนำญกำรพิเศษ
๔) นำงสำวกัลยำณี เข็มลำ
เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร
๕) นำงสำวอรสำ สีหำบง
ลูกจ้ำงชั่วครำว
๖) นำงสำวอรอนงค์ เกษศรีรัตน์
ธุระกำรโรงเรียน
๗) นำงสำวรุจิรำ ลีสิงห์
ลูกจ้ำงชั่วครำว
๘) นำงสำวสินีนำฏ มหำวงษ์
นักประชำสัมพันธ์ปฏิบัติกำร
๙) นำยเมธำวี เรืองหิรัณเตชะกูล
นักจัดกำรงำนทั่วไปปฏิบัติกำร
10 นำงสำวภัทริกำ ทองยำ
ศึกษำนิเทศ

ประธำนกรรมกำร
รองประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
ผู้ประสำนงำน

มีหน้ำที่ จัดเตรียมข้อมูลตำมประเด็นที่รับผิดชอบพร้อมทั้งเอกสำรประกอบ และดำเนินกำรให้ผู้รับผิดชอง
ด้ำน ICT เผยแพร่ข้อมูลผ่ำนเว็บไซต์สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ดังนี้

๓

๑. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมีโครงสร้ำงหน่วยงำนเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะผ่ำนทำงเว็บไซต์ของ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
๒. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำข้อมูลผู้บริหำร แสดงรำยนำมของผู้บริหำรหน่วยงำนเผยแพร่ข้อมูลต่อ
สำธำรณะผ่ำนทำงเว็บไซต์ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
3. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมีกำรกำหนดอำนำจ หน้ำที่ ของบุคลำกรในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
และมีกำรเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะผ่ำนทำงเว็บไซต์ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
๔. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมีข้อมูลกำรติดต่อหน่วยงำน แผนที่ เบอร์โทรศัพท์ เบอร์โทรสำร อีเมล์
ที่สำมำรถติดต่อประสำนงำนได้จริง เผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะและผ่ำนทำงเว็บไซต์ของสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำ
๕. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมีกำรประชำสัมพันธ์กำรจัดกิจกรรมต่ำง ๆ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ของ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
๖. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมีคู่มือหรือมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ชัดเจน มีกำรเผยแพร่
ข้อมูลให้ผู้รับบริกำรได้ทรำบ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
๗. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมีคู่มือหรือมำตรฐำนกำรให้บริกำรแก่ผู้รับบริกำรชัดเจน มีกำรเผยแพร่
ข้อมูลให้ผู้รับบริกำรได้ทรำบ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
๘. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำสถิติกำรใช้บริหำรที่ถูกต้องแม่นยำ มีกำรเผยแพร่ข้อมูลจำนวนสถิติกำรใช้
บริกำรผ่ำนทำงเว็บไซต์ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
๙. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมีรำยงำนผลกำรสำรวจควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำรผ่ำนทำงเว็บไซต์ของ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
๑๐. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมีกำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรมองค์กรสถิติกำรใช้บริกำร ที่ถูกต้องแม่นยำ มี
กำรเผยแพร่ข้อมูลให้ผู้รับบริกำรได้รับทรำบ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
๑๑. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมีกำรดำเนินกำรตำมมำตรกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสภำยใน
หน่วยงำนมีกำรเผยแพร่ข้อมูลผ่ำนทำงเว็บไซต์ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
๔. คณะกรรมกำรรับผิดชอบข้อมูล กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ ประกอบด้วย
๑)
๒)
๓)
๔)
๕)
๖)
๗)
๘)
๙)
๑๐)
๑๑)
๑๒)
๑๓)

นำยวิโรจน์ ค้อไผ่
นำงสำวเพ็ญศรี พรหมเทศ
นำงเสำวลักษณ์ พรมที
นำงนภำเพ็ญ ศรีหำพุฒ
นำงสำวสุดำรัตน์ มูลทำ
นำงจีรภรณ์ สนทอง
นำงสำวนุชจรี ขำวสวนจิต
นำงจำรัส แสนเหวิม
นำงอำนวย บุญสงค์
นำยสุรจิตร แสนลุน
นำงรุ่งนภำ อิโน
นำงสำวจิรำพร สิทธิจันทร์
นำงสำวกรรยำ จิตฟุ้ง

รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๔
ประธำนกรรมกำร
ผอ.กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ รองประธำนกรรมกำร
นักวิชำกำรเงินและบัญชีชำนำญกำรพิเศษ
กรรมกำร
นักวิชำกำรเงินและบัญชีชำนำญกำร
กรรมกำร
นักวิชำกำรเงินและบัญชีชำนำญกำร
กรรมกำร
นักวิชำกำรเงินและบัญชีปฏิบัติกำร
กรรมกำร
นักวิชำกำรตรวจสอบภำยใน
กรรมกำร
เจ้ำพนักงำนพัสดุอำวุโส
กรรมกำร
เจ้ำพนักงำนพัสดุชำนำญงำน
กรรมกำร
พนักงำนรำชกำร
กรรมกำร
พนักงำนพิมพ์ดีด
กรรมกำรและเลขำนุกำร
ธุระกำรโรงเรียน
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
ศึกษำนิเทศก์
ผู้ประสำนงำน

มีหน้ำที่ จัดเตรียมข้อมูลตำมประเด็นที่รับผิดชอบพร้อมทั้งเอกสำรประกอบ และดำเนินกำรให้
ผู้รับผิดชอบด้ำน ICT เผยแพร่ข้อมูลผ่ำนเว็บไซต์สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ดังนี้

๔

๑. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมีโครงสร้ำงหน่วยงำนเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะผ่ำนทำงเว็บไซต์ของ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
๒. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมีคู่มือหรือมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ชัดเจน มีกำรเผยแพร่
ข้อมูลให้ผู้รับบริกำรได้ทรำบ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
๓. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมีคู่มือหรือมำตรฐำนกำรให้บริกำรแก่ผู้รับบริกำรชัดเจน มีกำรเผยแพร่
ข้อมูลให้ผู้รับบริกำรได้ทรำบ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
๔. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำสถิติกำรใช้บริหำรที่ถูกต้องแม่นยำ มีกำรเผยแพร่ข้อมูลจำนวนสถิติกำร
ใช้บริกำรผ่ำนทำงเว็บไซต์ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
๕. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมีแผนกำรกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจำปีและเผยแพร่ข้อมูลต่อ
สำธำรณะ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
๖. กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ มีแผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือแผนจัดหำพัสดุ เผยแพร่ข้อมูลต่อ
สำธำรณะ ผ่ำนเว็บไซต์ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
๗. กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ มีประกำศต่ำง ๆ เกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุ
เผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะ ผ่ำนเว็บไซต์ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
๘. กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ มีกำรสรุปผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุรำยเดือน
เผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะ ผ่ำนเว็บไซต์ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
๙. กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ มีรำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี
เผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะ ผ่ำนเว็บไซต์ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
๑๐. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมีกำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรมองค์กรสถิติกำรใช้บริกำร ที่ถูกต้องแม่นยำ มี
กำรเผยแพร่ข้อมูลให้ผู้รับบริกำรได้รับทรำบ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
๕. คณะกรรมกำรรับผิดชอบข้อมูล กลุ่มนโยบำยและแผน ประกอบด้วย
๑)
๒)
๓)
๔)
๕)
6)
7)
8)

นำยบัญชำ เสนำคูณ
นำยโกสิน สะตะ
นำงสำวพรรณิภำ ดอกไม้
นำงภัทรพร สุขสร้อย
นำงสำวกรพินธุ์ นำมบุญเรือง
นำงอุบล ซำอุ่น
นำงยุวดี จันทเจริญพงศ์
นำงสำวปณิตำ ไชยทองศรี

รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๔
ผอ.กลุ่มนโยบำยและแผน
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน
ศึกษำนิเทศก์

ประธำนกรรมกำร
รองประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
ผู้ประสำนงำน

มีหน้ำที่ จัดเตรียมข้อมูลตำมประเด็นที่รับผิดชอบพร้อมทั้งเอกสำรประกอบ และดำเนินกำรให้ผู้รับผิดชอบ
ด้ำน ICT เผยแพร่ข้อมูลผ่ำนเว็บไซต์สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ดังนี้
๑. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมีโครงสร้ำงหน่วยงำนเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะผ่ำนทำงเว็บไซต์ของ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
๒. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำข้อมูลผู้บริหำร แสดงรำยนำมของผู้บริหำรหน่วยงำนเผยแพร่ข้อมูลต่อ
สำธำรณะผ่ำนทำงเว็บไซต์ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
๓. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ มีแผนยุทธศำสตร์ หรือแผนพัฒนำหน่วยงำนและเผยแพร่ข้อมูลต่อ
สำธำรณะผ่ำนทำงเว็บไซต์ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
๔. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมีแผนดำเนินงำนประจำปีและเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะผ่ำนทำง

๕

เว็บไซต์ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
๕. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมีกำรรำยงำนกำรกำกับ ติดตำม กำรดำเนินงำนประจำปีรอบ ๖ เดือน
และเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะผ่ำนทำงเว็บไซต์ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
๖. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมีกำรรำยงำนผลกำรดำเนินงำนประจำปี และเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะ
ผ่ำนทำงเว็บไซต์ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
๗. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมีคู่มือหรือมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ที่ชัดเจน มีกำรเผยแพร่
ข้อมูลข่ำวสำรต่อสำธำรณะผ่ำนทำงเว็บไซต์ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
๘. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมีคู่มือหรือมำตรฐำนกำรให้บริกำรแก่ผู้รับบริกำรชัดเจน มีกำรเผยแพร่
ข้อมูลให้ผู้รับบริกำรได้รับทรำบ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
๙. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมีสถิติกำรใช้บริกำร ที่ถูกต้องแม่นยำ มีกำรเผยแพร่ข้อมูลให้ผู้รับบริกำร
ได้รับทรำบ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
๑๐. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมีกำรเปิดโอกำสให้เกิดกำรมีส่วนร่วมในกำรดำเนินงำนตำมภำรกิจมี
กำรเผยแพร่ข้อมูลให้ผู้รับบริกำรได้รับทรำบ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
๑๑. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมีกำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรมองค์กรสถิติกำรใช้บริกำร ที่ถูกต้องแม่นยำ มี
กำรเผยแพร่ข้อมูลให้ผู้รับบริกำรได้รับทรำบ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
๑๒. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมีกำรรำยงำนผลกำรดำเนินกำรป้องกันกำรทุจริตประจำปี มีกำร
เผยแพร่ข้อมูลผ่ำนทำงเว็บไซต์สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
๑๓. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมีมำตรกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสภำยในหน่วยงำน มีกำร
เผยแพร่ข้อมูลผ่ำนทำงเว็บไซต์ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
๑๔. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมีกำรดำเนินกำรตำมมำตรกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสภำยใน
หน่วยงำนมีกำรเผยแพร่ข้อมูลผ่ำนทำงเว็บไซต์ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
๖. คณะกรรมกำรรับผิดชอบข้อมูล กลุ่มบริหำรงำนบุคคล ประกอบด้วย
๑)
๒)
๓)
๔)
๕)
๖)
๗)
๘)
๙)
๑0)
๑1)

นำยวิโรจน์ ค้อไผ่
นำยธำตรี ทวะชำรี
นำงอัญชลี ชัยสิทธิ์
นำงธัญย์วรินทร์ ปิ่นละออ
นำยเจษฏำ แสงจันทร์
นำงวรรณโสภำ สำมหำดไทย
นำงอังคะนำง ศรีวงค์ษำ
นำงวิชญำวรรณ ลอกไธสง
นำงสำวศุภิสรำ พรหมเทศ
นำงสำวกฤษฎิ์ณิชำ ชูน้ำคำ
นำงสำวณัฐยำภรณ์ โชติกำรณ์

รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๔
ผอ.กลุ่มบริหำรงำนบุคคล
นักทรัพยำกรบุคคล
นักทรัพยำกรบุคคล
นักทรัพยำกรบุคคล
นักทรัพยำกรบุคคล
เจ้ำพนักงำนธุรกำร
เจ้ำพนักงำนธุรกำร
นักทรัพยำกรบุคคล
ลูกจ้ำงชั่วครำว
ศึกษำนิเทศก์

ประธำนกรรมกำร
รองประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
ผู้ประสำนงำน

มีหน้ำที่ จัดเตรียมข้อมูลตำมประเด็นที่รับผิดชอบพร้อมทั้งเอกสำรประกอบ และดำเนินกำรให้ผู้รับผิดชอบ
ด้ำน ICT เผยแพร่ข้อมูลผ่ำนเว็บไซต์สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ดังนี้
๑. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมีโครงสร้ำงหน่วยงำนเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะผ่ำนทำงเว็บไซต์ของ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
๒. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำข้อมูลผู้บริหำร แสดงรำยนำมของผู้บริหำรหน่วยงำนเผยแพร่ข้อมูลต่อ

๖

สำธำรณะผ่ำนทำงเว็บไซต์ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
๓. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมีกำรกำหนดอำนำจ หน้ำที่ ของบุคลำกรในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและ
มีกำรเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะผ่ำนทำงเว็บไซต์ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
๔. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมีกำรกำหนดมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ชัดเจนมีกำรเผยแพร่
ข้อมูลข่ำวสำรต่อสำธำรณะผ่ำนทำงเว็บไซต์ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
๕. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมีคู่มือหรือมำตรฐำนกำรให้บริกำรแก่ผู้รับบริกำรชัดเจน มีกำรเผยแพร่ข้อมูล
ให้ผู้รับบริกำรได้รับทรำบ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
๖. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมีสถิติกำรใช้บริกำร ที่ถูกต้องแม่นยำ มีกำรเผยแพร่ข้อมูลให้ผู้รับบริกำรได้รับ
ทรำบ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
๗. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมีนโยบำยด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล ที่สำมำรถเผยแพร่ข้อมูลต่อ
สำธำรณะผ่ำนเว็บไซต์ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำได้
๘. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมีกำรดำเนินกำรตำมนโยบำยกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล ที่สำมำรถเผยแพร่
ข้อมูลต่อสำธำรณะผ่ำนเว็บไซต์ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำได้
๙. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมีหลักเกณฑ์กำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรที่ชัดเจน เที่ยงตรง และเผยแพร่
ข้อมูลต่อสำธำรณะ ผ่ำนเว็บไซต์ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำได้
10. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมีกำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรมองค์กรสถิติกำรใช้บริกำร ที่ถูกต้องแม่นยำ มีกำร
เผยแพร่ข้อมูลให้ผู้รับบริกำรได้รับทรำบ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
๗. คณะกรรมกำรรับผิดชอบข้อมูล กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ประกอบด้วย
๑)
๒)
๓)
๔)

นำยประชำ แสนเย็น
นำงสำววรำภรณ์ เพียจันทร์
นำงชนม์สิตำ บำลยอ
นำงอนงลักษณ์ ศรีเวียงรำช

รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๔
ผอ.กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร
ศึกษำนิเทศก์

ประธำนกรรมกำร
รองประธำนกรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร
ผู้ประสำนงำน

มีหน้ำที่ จัดเตรียมข้อมูลตำมประเด็นที่รับผิดชอบพร้อมทั้งเอกสำรประกอบ และดำเนินกำรให้ผู้รับผิดชอบ
ด้ำน ICT เผยแพร่ข้อมูลผ่ำนเว็บไซต์สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ดังนี้
๑. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมีโครงสร้ำงหน่วยงำนเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะผ่ำนทำงเว็บไซต์ของ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
๒. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมีกำรดำเนินกำรตำมนโยบำยกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล ที่สำมำรถ
เผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะผ่ำนเว็บไซต์ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำได้
๓. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมีหลักเกณฑ์กำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรที่ชัดเจน เที่ยงตรง และ
เผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะ ผ่ำนเว็บไซต์ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำได้
๔. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมีกำรรำยงำนผลกำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคลประจำปีและ
เผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะผ่ำนเว็บไซต์ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
๕. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมีกำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรมองค์กรสถิติกำรใช้บริกำร ที่ถูกต้องแม่นยำ มี
กำรเผยแพร่ข้อมูลให้ผู้รับบริกำรได้รับทรำบ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
๘. คณะกรรมกำรรับผิดชอบข้อมูล กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ ประกอบด้วย
๑) นำยวิโรจน์ ค้อไผ่
รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๔
ประธำนกรรมกำร
๒) นำยสิโรฒม์ บำลยอ
ผอ.กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ
รองประธำนกรรมกำร
๓) นำงสำวรุ่งนภำ อนุศรี
นักวิชำกำรศึกษำ
กรรมกำรและเลขำนุกำร

๗

4)
5)
6)
7)
8)
9)
๑๐)

นำงอำนวยพร ภวภูตำนนท์
นำงสุพิชฌำย์ เสำระโส
นำยนิรุจ วรรณมะรักษำ
นำยสุพัฒน์ จันทร์เปล่ง
นำงสำวอัญมณี แสงจันทร์
นำงสำวณัฐรดำ นำมไธสง
นำงลัมพร ดำรำษฎร์

นักวิชำกำรศึกษำ
นักวิชำกำรศึกษำ
นักวิชำกำรศึกษำ
นักทรัพยำกรบุคคล
นักจิตวิทยำ
ลูกจ้ำงประจำ
ศึกษำนิเทศก์

กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
ผู้ประสำนงำน

มีหน้ำที่ จัดเตรียมข้อมูลตำมประเด็นที่รับผิดชอบพร้อมทั้งเอกสำรประกอบ และดำเนินกำรให้ผู้รับผิดชอบ
ด้ำน ICT เผยแพร่ข้อมูลผ่ำนเว็บไซต์สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ดังนี้
๑. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมีโครงสร้ำงหน่วยงำนเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะผ่ำนทำงเว็บไซต์ของ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
๒. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมีกำรกำหนดมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ชัดเจนมีกำร
เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรต่อสำธำรณะผ่ำนทำงเว็บไซต์ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
๓. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมีคู่มือหรือมำตรฐำนกำรให้บริกำรแก่ผู้รับบริกำรชัดเจน มีกำรเผยแพร่
ข้อมูลให้ผู้รับบริกำรได้รับทรำบ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
๔. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมีสถิติกำรใช้บริกำร ที่ถูกต้องแม่นยำ มีกำรเผยแพร่ข้อมูลให้ผู้รับบริกำร
ได้รับทรำบ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
๕. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมีกำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรมองค์กรสถิติกำรใช้บริกำร ที่ถูกต้องแม่นยำ มี
กำรเผยแพร่ข้อมูลให้ผู้รับบริกำรได้รับทรำบ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
๖. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมีมำตรกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสภำยในหน่วยงำน มีกำร
เผยแพร่ข้อมูลผ่ำนทำงเว็บไซต์ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
๗. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมีกำรดำเนินกำรตำมมำตรกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใส
ภำยในหน่วยงำนมีกำรเผยแพร่ข้อมูลผ่ำนทำงเว็บไซต์ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
๙. คณะกรรมกำรรับผิดชอบข้อมูล กลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ ประกอบด้วย
๑) นำยประชำ แสนเย็น
รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๔
ประธำนกรรมกำร
๒) นำยณัฐพงศ์ ค่ำยไธสง
ผู้อำนวยกำรกลุ่มนิเทศติดตำมฯ
รองประธำนกรรมกำร
๓) นำงอนงลักษณ์ ศรีเวียงรำช
ศึกษำนิเทศก์
กรรมกำร
๔) นำงถำวร ผำบสิมมำ
ศึกษำนิเทศก์
กรรมกำร
๕) นำงเพชรรัตน์ อุดมพงษ์
ศึกษำนิเทศก์
กรรมกำร
๖) นำงลัมพร ดำรำษฎร์
ศึกษำนิเทศก์
กรรมกำร
๗) นำงสำวอนงค์นำถ เคนโพธิ์
ศึกษำนิเทศก์
กรรมกำร
๘) นำงสำวกรรยำ จิตฟุ้ง
ศึกษำนิเทศก์
กรรมกำร
๙) นำงสำวปำณิตำ ไชยทองศรี
ศึกษำนิเทศก์
กรรมกำร
๑๐) นำยนพคุณ แงวกุดเรือ
ศึกษำนิเทศก์
กรรมกำร
๑๑) นำงสำวณัฐยำภรณ์ โชติกำรณ์ ศึกษำนิเทศก์
กรรมกำร
๑๒) นำยเสรี โพธิ์นิล
ศึกษำนิเทศก์
กรรมกำร

๘

๑๓)
๑๔)
๑๕)
๑๖)
๑๗)
๑๘)
๑๙)
๒๐)

นำงสำวรัชนีกร วงศ์สะอำด
นำงสำวปิยำภรณ์ นำมไพร
นำวสำวศิริวรรณ เสนำวงษ์
นำงสำวธรรญธร สมบัติ
นำงสำวภัทริกำ ทองยำ
นำงสำวบุษบำ มิ่งไธสง
นำยสันติ จ้ำแพงจันทร์
นำยอำทิตย์ พลตรี

ศึกษำนิเทศก์
ศึกษำนิเทศก์
ศึกษำนิเทศก์
ศึกษำนิเทศก์
ศึกษำนิเทศก์
ศึกษำนิเทศก์
ศึกษำนิเทศก์
เจ้ำพนักงำนธุรกำร

กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร

มีหน้ำที่ จัดเตรียมข้อมูลตำมประเด็นที่รับผิดชอบพร้อมทั้งเอกสำรประกอบ และดำเนินกำรให้ผู้รับผิดชอบ
ด้ำน ICT เผยแพร่ข้อมูลผ่ำนเว็บไซต์สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ดังนี้
๑. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมีโครงสร้ำงหน่วยงำนเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะผ่ำนทำงเว็บไซต์ของ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
๒. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมีกำรกำหนดมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ชัดเจนมีกำร
เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรต่อสำธำรณะผ่ำนทำงเว็บไซต์ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
๓. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมีคู่มือหรือมำตรฐำนกำรให้บริกำรแก่ผู้รับบริกำรชัดเจน มีกำรเผยแพร่
ข้อมูลให้ผู้รับบริกำรได้รับทรำบ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
๔. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมีกำรประกำศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหำร และเผยแพร่ข้อมูลต่อ
สำธำรณะ ผ่ำนเว็บไซต์ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
๕. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมีกำรดำเนินกิจกรรมในด้ำนคุณธรรมและควำมโปร่งใสภำยใต้กำรนำ
ของผู้บริหำร มีกำรเผยแพร่ข้อมูลกิจกรรมต่อสำธำรณะ ผ่ำนเว็บไซต์ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
๖. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมีกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงกำรทุจริตประจำปี และกำรบริหำรจัดกำร
ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ มีกำรเผยแพร่ข้อมูลกิจกรรมต่อสำธำรณะ
ผ่ำนเว็บไซต์ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
๗. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมีกำรดำเนินกำรเพื่อจัดกำรควำมเสี่ยงกำรทุจริตวิเครำะห์ควำมเสี่ยงกำร
ทุจริต มีกำรเผยแพร่ข้อมูลกิจกรรมต่อสำธำรณะผ่ำนเว็บไซต์ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
๘. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมีกำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรมองค์กรสถิติกำรใช้บริกำร ที่ถูกต้องแม่นยำ มี
กำรเผยแพร่ข้อมูลให้ผู้รับบริกำรได้รับทรำบ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
๙. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมีแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต มีกำรเผยแพร่ข้อมูลกิจกรรมต่อ
สำธำรณะผ่ำนเว็บไซต์ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
๑๐. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมีกำรรำยงำนกำกับติดตำมกำรดำเนินกำรป้องกันกำรทุจรติประจำปี
รอบ ๖ เดือน มีกำรเผยแพร่ข้อมูลกิจกรรมต่อสำธำรณะผ่ำนเว็บไซต์ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
๑๑. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมีกำรรำยงำนผลกำรดำเนินกำรป้องกันกำรทุจริตประจำปี มีกำร
เผยแพร่ข้อมูลผ่ำนทำงเว็บไซต์สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
๑๒. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมีมำตรกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสภำยในหน่วยงำน มีกำร
เผยแพร่ข้อมูลผ่ำนทำงเว็บไซต์ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
๑๓. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมีกำรดำเนินกำรตำมมำตรกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใส
ภำยในหน่วยงำนมีกำรเผยแพร่ข้อมูลผ่ำนทำงเว็บไซต์ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ

๙

๑๐.คณะกรรมกำรรับผิดชอบข้อมูล กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกลเทคโนโลยีและกำรสื่อสำร ประกอบด้วย
๑)
๒)
๓)
๔)
๕)

นำยประชำ แสนเย็น
นำยพีระ พรหมกัลป์
นำยรเมศ นำสินพร้อม
นำยปิรนิกร นำหนองตูม
นำยเสรี โพธิ์นิล

รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๔
ผอ.กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล
นักทรัพยำกรบุคคล
ลูกจ้ำงชั่วครำว
ศึกษำนิเทศก์

ประธำนกรรมกำร
รองประธำนกรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร
ผู้ประสำนงำน

มีหน้ำที่ จัดเตรียมข้อมูลตำมประเด็นที่รับผิดชอบพร้อมทั้งเอกสำรประกอบ และดำเนินกำรให้ผู้รับผิดชอบ
ด้ำน ICT เผยแพร่ข้อมูลผ่ำนเว็บไซต์สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ดังนี้
๑. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมีโครงสร้ำงหน่วยงำนเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะผ่ำนทำงเว็บไซต์ของ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
๒. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมีข้อมูลกำรติดต่อหน่วยงำน แผนที่ เบอร์โทรศัพท์ เบอร์โทรสำร อีเมล์
ที่สมำรถติดต่อประสำนงำนได้จริง เผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะและผ่ำนทำงเว็บไซต์ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
๓. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมีกำรประชำสัมพันธ์กำรจัดกิจกรรมต่ำง ๆ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ของ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
๔. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมีพื้นที่ในกำรตอบคำถำม ข้อสงสัย ข้อร้องเรียน หรือข้อคิดเห็นผ่ำนทำง
เว็บไซต์ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
๕. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมีเครือข่ำยสังคมออนไลน์หลำกหลำยช่องทำงเพื่อเป็นทำงเลือกให้กับผู้
มำรับบริกำร
๖. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมีสถิติกำรใช้บริกำร ที่ถูกต้องแม่นยำ มีกำรเผยแพร่ข้อมูลให้ผู้รับบริกำร
ได้รับทรำบ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
๗. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมีบริกำร E – Service สำหรับบริกำรผู้รับบริกำร ผู้มำติดต่อรำชกำร ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียสำมำรถขอรับบริกำรตำมภำรกิจของหน่วยงำนในรูปแบบออนไลน์ผ่ำนทำงเว็บไซต์ของหน่วยงำน
๘. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมีกำรกำหนดมำตรกำร กลไก หรือกำรวำงระบบในกำรเผยแพร่ข้อมูล
ต่อสำธำรณะ ผ่ำนเว็บไซต์ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
๙. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมีกำรประกำศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหำร และเผยแพร่ข้อมูลต่อ
สำธำรณะ ผ่ำนเว็บไซต์ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
๑๐. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมีกำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรมองค์กรสถิติกำรใช้บริกำร ที่ถูกต้องแม่นยำ
มีกำรเผยแพร่ข้อมูลให้ผู้รับบริกำรได้รับทรำบ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
๑๑. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมีมำตรกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสภำยในหน่วยงำน มีกำร
เผยแพร่ข้อมูลผ่ำนทำงเว็บไซต์ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
๑๒. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมีกำรดำเนินกำรตำมมำตรกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใส
ภำยในหน่วยงำนมีกำรเผยแพร่ข้อมูลผ่ำนทำงเว็บไซต์ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
๑๑. คณะกรรมกำรรับผิดชอบข้อมูล กลุ่มกฎหมำยและคดี ประกอบด้วย
๑) นำยเทิดชัย ศรีบุญไทย ผู้อำนวยกำรกลุ่มกฎหมำยและคดี
๒) นำยนพคุณ แงวกุดเรือ ศึกษำนิเทศก์

ประธำนกรรมกำร
ผู้ประสำนงำน

มีหน้ำที่ จัดเตรียมข้อมูลตำมประเด็นที่รับผิดชอบพร้อมทั้งเอกสำรประกอบ และดำเนินกำรให้
ผู้รับผิดชอบด้ำน ICT เผยแพร่ข้อมูลผ่ำนเว็บไซต์สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ดังนี้
๑. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมีโครงสร้ำงหน่วยงำนเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะผ่ำนทำงเว็บไซต์ของ

๑๐

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
๒. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมีกำรประชำสัมพันธ์เกี่ยวกับกฏหมำยที่เกี่ยวข้องเพื่อเผยแพร่ข้อมูลต่อ
สำธำรณะผ่ำนทำงเว็บไซต์ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
๓. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมีกำรกำหนดมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ชัดเจนมีกำรเผยแพร่
ข้อมูลข่ำวสำรต่อสำธำรณะผ่ำนทำงเว็บไซต์ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
๔. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมีคู่มือหรือมำตรฐำนกำรให้บริกำรแก่ผู้รับบริกำรชัดเจน มีกำรเผยแพร่
ข้อมูลให้ผู้รับบริกำรได้รับทรำบ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
๕. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมีสถิติกำรใช้บริกำร ที่ถูกต้องแม่นยำ มีกำรเผยแพร่ข้อมูลให้ผู้รับบริกำร
ได้รับทรำบ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
๖. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมีแนวปฏิบัติกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตมีกำรเผยแพร่ข้อมูล
ผ่ำนทำงเว็บไซต์ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
๗. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมีช่องทำงแจ้งเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตมีกำรเผยแพร่ข้อมูลผ่ำนทำง
เว็บไซต์ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
๘. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมีกำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรมองค์กรสถิติกำรใช้บริกำร ที่ถูกต้องแม่นยำ มี
กำรเผยแพร่ข้อมูลให้ผู้รับบริกำรได้รับทรำบ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
๙. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมีแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต มีกำรเผยแพร่ข้อมูลกิจกรรมต่อ
สำธำรณะผ่ำนเว็บไซต์ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
๑๐. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมีกำรรำยงำนกำกับติดตำมกำรดำเนินกำรป้องกันกำรทุจรติประจำปี
รอบ ๖ เดือน มีกำรเผยแพร่ข้อมูลกิจกรรมต่อสำธำรณะผ่ำนเว็บไซต์ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
๑๑. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมีกำรรำยงำนผลกำรดำเนินกำรป้องกันกำรทุจริตประจำปี มีกำร
เผยแพร่ข้อมูลผ่ำนทำงเว็บไซต์สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
๑๒.สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมีมำตรกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสภำยในหน่วยงำน มีกำร
เผยแพร่ข้อมูลผ่ำนทำงเว็บไซต์ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
๑๓. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมีกำรดำเนินกำรตำมมำตรกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใส
ภำยในหน่วยงำนมีกำรเผยแพร่ข้อมูลผ่ำนทำงเว็บไซต์ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
๑๒. คณะกรรมกำรรับผิดชอบข้อมูล หน่วยตรวจสอบภำยใน ประกอบด้วย
๒) นำงฐำนิกำ ชมอำษำ
๓) นำงสำวปิยำภรณ์ นำมไพร

ผอ.กลุ่มหน่วยตรวจสอบภำยใน
ศึกษำนิเทศก์

รองประธำนกรรมกำร
ผุ้ประสำนงำน

มีหน้ำที่ จัดเตรียมข้อมูลตำมประเด็นที่รับผิดชอบพร้อมทั้งเอกสำรประกอบ และดำเนินกำรให้ผู้รับผิดชอบ
ด้ำน ICT เผยแพร่ข้อมูลผ่ำนเว็บไซต์สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ดังนี้
๑. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมีโครงสร้ำงหน่วยงำนเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะผ่ำนทำงเว็บไซต์ของ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
๒. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมีกำรรำยงำนผลกำรดำเนินงำนประจำปี และเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะ
ผ่ำนทำงเว็บไซต์ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
๓. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมีกำรกำหนดมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ชัดเจนมีกำรเผยแพร่
ข้อมูลข่ำวสำรต่อสำธำรณะผ่ำนทำงเว็บไซต์ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
๔. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมีคู่มือหรือมำตรฐำนกำรให้บริกำรแก่ผู้รับบริกำรชัดเจน มีกำรเผยแพร่
ข้อมูลให้ผู้รับบริกำรได้รับทรำบ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ

๑๑

๕. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมีสถิติกำรใช้บริกำร ที่ถูกต้องแม่นยำ มีกำรเผยแพร่ข้อมูลให้ผู้รับบริกำร
ได้รับทรำบ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
๖. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมีรำยงำนกำรกำกับ ติดตำมกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจำปีรอบ ๖ เดือน
เผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
๗. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมีรำยงำนผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจำปี เผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะ
ผ่ำนทำงเว็บไซต์ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
๘. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมีกำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรมองค์กรสถิติกำรใช้บริกำร ที่ถูกต้องแม่นยำ มี
กำรเผยแพร่ข้อมูลให้ผู้รับบริกำรได้รับทรำบ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
๙.สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมีมำตรกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสภำยในหน่วยงำน มีกำร
เผยแพร่ข้อมูลผ่ำนทำงเว็บไซต์ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
๑๐. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมีกำรดำเนินกำรตำมมำตรกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใส
ภำยในหน่วยงำนมีกำรเผยแพร่ข้อมูลผ่ำนทำงเว็บไซต์ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
๑๓. คณะกรรมกำรจัดทำข้อมูลและนำข้อมูลเข้ำสู่ระบบ ประกอบด้วย
๑) นำยประชำ แสนเย็น
รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๔
ประธำนกรรมกำร
๒) นำยณัฐพงศ์ ค่ำยไธสง
ผู้อำนวยกำรกลุ่มนิเทศติดตำมฯ
รองประธำนกรรมกำร
๓) นำงอนงลักษณ์ ศรีเวียงรำช
ศึกษำนิเทศก์
กรรมกำร
๔) นำงถำวร ผำบสิมมำ
ศึกษำนิเทศก์
กรรมกำร
๕) นำงเพชรรัตน์ อุดมพงษ์
ศึกษำนิเทศก์
กรรมกำร
6) นำงลัมพร ดำรำษฎร์
ศึกษำนิเทศก์
กรรมกำร
7) นำงสำวอนงค์นำถ เคนโพธิ์
ศึกษำนิเทศก์
กรรมกำร
8) นำงสำวกรรยำ จิตฟุ้ง
ศึกษำนิเทศก์
กรรมกำร
9) นำงสำวปำณิตำ ไชยทองศรี
ศึกษำนิเทศก์
กรรมกำร
๑0) นำยนพคุณ แงวกุดเรือ
ศึกษำนิเทศก์
กรรมกำร
๑1) นำงสำวณัฐยำภรณ์ โชติกำรณ์ ศึกษำนิเทศก์
กรรมกำร
๑2) นำยเสรี โพธิ์นิล
ศึกษำนิเทศก์
กรรมกำร
๑3) นำงสำวรัชนีกร วงศ์สะอำด
ศึกษำนิเทศก์
กรรมกำร
๑4) นำงสำวปิยำภรณ์ นำมไพร
ศึกษำนิเทศก์
กรรมกำร
๑5) นำวสำวศิริวรรณ เสนำวงษ์
ศึกษำนิเทศก์
กรรมกำร
๑6) นำงสำวธรรญธร สมบัติ
ศึกษำนิเทศก์
กรรมกำร
๑7) นำงสำวภัทริกำ ทองยำ
ศึกษำนิเทศก์
กรรมกำร
๑8) นำงสำวบุษบำ มิ่งไธสง
ศึกษำนิเทศก์
กรรมกำรและเลขำนุกำร
19) นำยสันติ จ้ำแพงจันทร์
ศึกษำนิเทศก์
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
๒0) นำยปิรนิกร นำหนองตูม
ลูกจ้ำงชั่วครำว
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
๒1) นำยอำทิตย์ พลตรี
เจ้ำพนักงำนธุรกำร
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
มีหน้ำที่ ๑. ตรวจสอบควำมถูกต้องของข้อมูลและควำมสมบูรณ์ของเอกสำรหลักฐำนให้ถูกต้อง ครบถ้วน
ก่อนอัพโหลดข้อมูล IIT EIT และ OIT ผ่ำนเว็บไซต์สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
๒. จัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์และอำนวยควำมสะดวกกับผู้เข้ำรับกำรประเมิน IIT และ EIT

๑๒

๓. จัดเตรียมระบบควำมพร้อมของเว็บไซต์สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำให้มีควำมพร้อมในกำรนำ
ข้อมูล OIT เข้ำสู่ระบบเว็บไซต์ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
๑๔. คณะกรรมกำรติดตำม สรุปและประเมินผล ประกอบด้วย
1) นำยณัฐพงศ์ ค่ำยไธสง
ผู้อำนวยกำรกลุ่มนิเทศติดตำมฯ
ประธำนกรรมกำร
2) นำงอนงลักษณ์ ศรีเวียงรำช
ศึกษำนิเทศก์
กรรมกำร
3) นำงถำวร ผำบสิมมำ
ศึกษำนิเทศก์
กรรมกำร
4) นำงเพชรรัตน์ อุดมพงษ์
ศึกษำนิเทศก์
กรรมกำร
5) นำยสันติ จ้ำแพงจันทร์
ศึกษำนิเทศก์
กรรมกำร
6) นำงสำวอนงค์นำถ เคนโพธิ์
ศึกษำนิเทศก์
กรรมกำร
7) นำงสำวกรรยำ จิตฟุ้ง
ศึกษำนิเทศก์
กรรมกำร
8) นำงสำวปำณิตำ ไชยทองศรี
ศึกษำนิเทศก์
กรรมกำร
9) นำยนพคุณ แงวกุดเรือ
ศึกษำนิเทศก์
กรรมกำร
๑0) นำงสำวณัฐยำภรณ์ โชติกำรณ์ ศึกษำนิเทศก์
กรรมกำร
๑1) นำงสำวรัชนีกร วงศ์สะอำด
ศึกษำนิเทศก์
กรรมกำร
๑2) นำงสำวปิยำภรณ์ นำมไพร
ศึกษำนิเทศก์
กรรมกำร
๑3) นำวสำวศิริวรรณ เสนำวงษ์
ศึกษำนิเทศก์
กรรมกำร
๑4) นำงสำวธรรญธร สมบัติ
ศึกษำนิเทศก์
กรรมกำร
๑5) นำงสำวภัทริกำ ทองยำ
ศึกษำนิเทศก์
กรรมกำร
๑6) นำงสำวบุษบำ มิ่งไธสง
ศึกษำนิเทศก์
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๑7) นำยเสรี โพธิ์นิล
ศึกษำนิเทศก์
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
18) นำงลัมพร ดำรำษฏร์
ศึกษำนิเทศก์
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
19) นำยอำทิตย์ พลตรี
เจ้ำพนักงำนธุรกำร
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
มีหน้ำที่ จัดทำรำยงำนผลกำรดำเนินกำรจัดเตรียมกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำร
ดำเนินงำนของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำออนไลน์ ( ITA Online ) ประจำปีงบประมำณ ๒๕๖4 ระดับเขตพื้นที่
กำรศึกษำและรำยงำนต่อคณะกรรมกำรอำนวยกำรและผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป
ให้คณะกรรมกำรที่ได้รับมอบหมำยตำมคำสั่งนี้ ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมเรียบร้อย เกิดผลดีต่อทำงรำชกำร
หำกเกิดปัญหำอุปสรรคประกำรใด ให้รำยงำนคณะกรรมกำรอำนวยกำรทรำบทันที
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 1 กุมภำพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

