


ค ำน ำ 
 

ตามที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต  ๔  ได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  ประกอบด้วยสาระส าคัญ คือ ส่วนที่ 1 บทน า  น าเสนอ 
สภาพการณ์ทุจริตคอร์รัปชั่นในประเทศไทย  ข้อมูลของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาการด าเนินงานเสริมสร้าง 
คุณธรรม  จริยธรรม  และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  รวมถึงการวิเคราะห์
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (ITA Online) 
ส่วนที่ 2 น าเสนอบริบทที่เกี่ยวข้อง ได้แก่  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  ยุทธศาสตร์ชาติ  แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  และนโยบายที่เกี่ยวข้อง  ส่วนที่ 3 แผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม  และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต ๔ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต  ๔  ได้ก าหนด
แนวทางในการก ากับ  ติดตามและประเมินผล  ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565  โดยได้ก ากับ  ติดตาม  และสรุปผลการด าเนินงานในรอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 31 
มีนาคม 2565) มีผลการด าเนินงาน  ตามเอกสารรายงานการก ากับ  ติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การป้องกันการทุจริต  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  รอบ  6  เดือน ดังรายละเอียดในเอกสาร  

 
 
 
 
 

(นายชาญกฤต  น้ าใจดี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต  ๔ 

    เมษายน  ๒๕๖๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สำรบัญ 
หน้ำ 

ค ำน ำ               ก 
สำรบัญ             ข 

รำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต 
ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.๒๕๖๕  รอบ  ๖  เดือน (1 ตุลำคม 2564 - 31 มีนำคม 2565) 

๑. การเสริมสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรในการต่อต้านการทุจริตให้มีความยั่งยืน        ๑ 
๒. การประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการขับเคลื่อนการด าเนินงาน     ๑ 

เพ่ือลดความเสี่ยงขององค์กร 
๓. การประชุมเชิงปฏิบัติการการกระท าที่ถือเป็นผลประโยชน์ทับซ้อน    ๒ 

และการจัดท า มาตรการในการตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ 
๔. การประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนิน   ๒ 

งานขององค์กร 
๕. การสร้างกลไกการป้องกันการทุจริตให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ    ๒ 
๖. การวิเคราะห์ผลการด าเนินงานที่ผ่านมาและจัดแผนปฏิบัติการป้องกัน  ๒ 

และปราบปรามการทุจริตของ  สพป.ขอนแก่น  เขต ๔  ประจ าปี 
งบประมาณ  ๒๕๖๕ 

๗. การพัฒนาเว็บไซต์ขององค์กร  เพ่ือยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต  ๓ 
๘. การสร้างวัฒนธรรมองค์กร  ความตระหนักรู้  เข้าใจ  เข้าถึง  เขตสุจริต    ๔ 

 :  เคารพธงชาติ  กล่าวค าปฏิญญาเขตสุจริต  
๙.   กิจกรรมสะท้อนคิดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้      ๔ 
๑๐.  กิจกรรมสร้างสื่อประชาสัมพันธ์เชิงสร้างสรรค์เพ่ือให้เข้าถึงได้ง่าย     ๕ 

น่าสนใจและกระตุ้นให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รู้สึกมีส่วนร่วมเป็นหนึ่ง 
ในการต่อต้านการทุจริต 

 
ภำคผนวก             ๖ 

- เอกสารการด าเนินงาน / ภาพ / จดหมายข่าว 
- ประกาศฯ เรื่อง นโยบายเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
- ประกาศฯ  เรื่อง เจตจ านงสุจริตในการบริหารงานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น 

เขต ๔   
- ค าสั่งแต่งตั้งฯ  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาออนไลน์  ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๕ 
- ค าสั่งแต่งตั้งฯ  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาออนไลน์  ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๕ 
 
 
 



 
๑ 

รายงานผลการด าเนินตามโครงการในแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  ปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๕ 
ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต  ๔  รอบ  ๖  เดือน  (๑  ตุลาคม  ๒๕๖๔ – ๓๑  มีนาคม   ๒๕๖๕) 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ งบประมาณที่
เบิกจ่ายแล้ว 

ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

  
กิจกรรมการด าเนินกิจกรรมส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต  งบประมาณ  ๑๐๐,๐๐๐  บาท 

 
๑. การเสริมสร้างภาพลักษณ์ของ

องค์กรในการต่อต้านการทุจริตให้
มีความยั่งยืน 

- กิจกรรมการประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพ่ือประกาศ
เจตนารมณ์/ก าหนด
นโยบายคุณธรรมและ
ความโปร่งใส  ในการ
ด าเนินงาน  และมอบ
นโยบาย  No Gift 
Policy  การงดรับและ
ให้ของขวัญ 

๑๐,๐๐๐ - ๑. การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือประกาศเจตนารมณ์ของผู้บริหารและ
ก าหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน  ในวันที่  
๒๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๕  ณ  ห้องประชุม  สพป.ขอนแก่น เขต ๔  โดย
มีข้าราชการและบุคลากรในสังกัด  จ านวน  ๗๖  คน  เข้าร่วมกิจกรรม
โดยพร้อมเพรียงกัน  ทั้งนี้  ในการด าเนินงานประกาศเจตจ านงสุจริต
ของผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่ฯ  ได้ประกาศจ านวน  ๕  ภาษา  
ได้แก่  ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ  ภาษาจีน  ภาษา  และภาษาลาว  
และก าหนดกิจกรรมในการมอบสื่อสัญลักษณ์ในการขับเคลื่อนเขตสุจริต  
โดยมีการมอบธงสัญลักษณ์เขตสุจริตให้แก่  รองผู้อ านวยการส านักงาน
เขตพ้ืนที่ฯ  มอบป้ายสัญลักษณ์  ให้แก่ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย  เพ่ือ
น าไปติดตั้งในสถานที่ปฏิบัติการของกลุ่ม/หน่วย 

๒. การมอบนโยบาย  No  Gift  Policy  การงดรับและให้ของขวัญ  โดย
ประกาศนโยบายฯและจัดท า  MOU  ลงนามในการขับเคลื่อนนโยบาย 

กลุ่มอ านวยการและ   
กลุ่มนิเทศติดตามและ
ประเมินผลการจัด
การศึกษา 

๒. การประชุมเชิงปฏิบัติการ
วิเคราะห์ความเสี่ยงและการ
ขับเคลื่อนการด าเนินงานเพื่อลด
ความเสี่ยงขององค์กร 

๑๐,๐๐๐  รอด าเนินการในไตรมาสที่  ๓  เดือนมิถุนายน  ๒๕๖๕ กลุ่มอ านวยการ 



 
๒ 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ งบประมาณที่
เบิกจ่ายแล้ว 

ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

๓. การประชุมเชิงปฏิบัติการการ
กระท าที่ถือเป็นผลประโยชน์ทับ
ซ้อน  และการจัดท ามาตรการใน
การตรวจสอบการใช้ทรัพย์สิน
ของราชการ 

1๕,๐๐๐ - รอด าเนินการในไตรมาสที่  ๓  เดือนมิถุนายน  ๒๕๖๕ หน่วยตรวจสอบภายใน 
และกลุ่มบริหาร
การเงินและสินทรัพย์ 

๔. การประชุมชี้แจงแนวทางการ
ประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของ
องค์กร 

๓๐,๐๐๐ - รอด าเนินการในไตรมาสที่  ๓  เดือนมิถุนายน  ๒๕๖๕ กลุ่มนโยบายและแผน 
และกลุ่มนิเทศติดตาม
และประเมินผลการจัด
การศึกษา 

๕. การสร้างกลไกการป้องกันการ
ทุจริตให้เข้มแข็งและมี
ประสิทธิภาพ 

๕,๐๐๐ - รอด าเนินการในไตรมาสที่  ๓  เดือนมิถุนายน  ๒๕๖๕ กลุ่มนิเทศติดตามและ
ประเมินผลการจัด
การศึกษา กลุ่ม
กฎหมายและคดี  และ
หน่วยตรวจสอบภายใน  

๖. การวิเคราะห์ผลการด าเนินงานที่
ผ่านมาและจัดแผนปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ของ  สพป.ขอนแก่น  เขต ๔  
ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๕ 

๕,๐๐๐ - ๑. ประชุมจัดท าแผนปฏิบัติการ การป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ  
สพป.ขอนแก่น  เขต ๔  ประจ าปี ๒๕๖๕  โดยมีการสรุปผลการ
ด าเนินงานในปีงบประมาณ  ๒๕๖๔  การวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน
ตามตัวชี้วัด ITA  ของคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ  ในวันที่  ๑๘  ตุลาคม  
๒๕๖๔   ณ  ห้องประชุม  สพป.ขอนแก่น  เขต ๔  มีผู้เข้าร่วมประชุม
จ านวน  ๓๐  คน 

 
 

กลุ่มนโยบายและแผน 
และกลุ่มนิเทศติดตาม
และประเมินผลการจัด
การศึกษา 



 
๓ 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ งบประมาณที่
เบิกจ่ายแล้ว 

ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

๒. น าร่างแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ  น าเสนอต่อ
คณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการ  ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๕  
ของสพป.ขอนแก่น  เขต ๔  ในวันที่  ๑ พฤศจิกายน  ๒๕๖๔  ณ  ห้อง
ประชุม  สพป.ขอนแก่น  เขต ๔  โดยการมีส่วนร่วมจากผู้บริหารองค์กร  
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด  โดยได้รบัอนุมัติโครงการให้บรรจุในแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี  ในการประชุมอนุมัติแผนปฏิบัติการประจ าปี  วันที่  ๓  
พฤศจิกายน  ๒๕๖๕  ณ  สพป.บึงกาฬ   ในนโยบายที่  ๖  โครงการ
ส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรมและธรรมาภิบาลและเขตพ้ืนที่สุจริต  
บูรณาการร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตฯ  ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  
จุดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  จัดโดย  สพฐ.  ระหว่างวันที่  ๒๙ – ๓๑  
มีนาคม  ๒๕๖๕ ณ  โรงแรมเจริญธานี  อ.เมือง  จ.ขอนแก่น  ได้
น าเสนอแผนปฏิบัติการฯ  โดยมีกรอบวงเงินที่ขับเคลื่อนกิจกรรมใน
ปีงบประมาณ  ๒๕๖๕  จ านวนเงิน  ๑๐๐,๐๐๐  บาท  โดยจัดส่ง
คณะกรรมการขับเคลื่อน  ITA  ของเขตพ้ืนที่เข้าร่วมประชุม  จ านวน  
๕  คน 

๗. การพัฒนาเว็บไซต์ขององค์กร  
เพ่ือยกระดับดัชนีการรับรู้การ
ทุจริต 

- - ๑. ปรับปรุงและพัฒนาเว็ปไซต์  สพป.ขอนแก่น  เขต ๔  ให้เป็นปัจจุบัน  
รองรับการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร  ภารกิจขององค์กร 

๒. รอด าเนินการในไตรมาสที่  ๓  ในการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ  OIT 
 
 
 
 

กลุ่มการจัดการศึกษา
ทางไกล และกลุ่ม
อ านวยการ 
 



 
๔ 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ งบประมาณที่
เบิกจ่ายแล้ว 

ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

๘. การสร้างวัฒนธรรมองค์กร  
ความตระหนักรู้  เข้าใจ  เข้าถึง  
เขตสุจริต  :  เคารพธงชาติ  
กล่าวค าปฏิญญาเขตสุจริต   

๑๐,๐๐๐ - ๑. ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน  ในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต ๔  ทุกครั้งที่มีการประชุมหรือ
การอบรม  เพ่ือเป็นการแสดงความจงรักภักดีและปลูกฝังความรักชาติ  
ศาสนา  พระมหากษัตริย์  มี  ๕  ขั้นตอนดังนี้ 
๑.๑  เคารพธงขาติ   
๑.๒  สวดมนต์ไหว้พระ 
๑.๓  ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี 
๑.๔  ร้องเพลงสดุดีจอมราชา 
๑.๕  กล่าวค าปฏิญญา 

 
๒. กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน  เพ่ือ

ต่อต้านการทุจริต  ส าหรับข้าราชการและบุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

๓. รอด าเนินการในกิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านอ่ืนๆในไตร
มาสที่  ๓  -  ๔ 

 

กลุ่มอ านวยการ กลุ่ม
นิเทศติดตามและ
ประเมินผลการจัด
การศึกษา 

๙. กิจกรรมสะท้อนคิดจากการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

- - ๑. การจัดกิจกรรมสะท้อนความคิดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  โดยการ
ประชุมทีมบริหารองค์กร  และคณะกรรมการขับเคลื่อน  ITA  เพ่ือ
น าเสนอข้อมูลและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน  โดยการศึกษาดูงานที่  
สพป.เชียงใหม่  เขต  ๑  สพป.บึงกาฬ  และสพป.นครปฐม  เขต  ๒ 

กลุ่มพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
และกลุ่มนิเทศติดตาม
และประเมินผลการจัด
การศึกษา 
 



 
๕ 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ งบประมาณที่
เบิกจ่ายแล้ว 

ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

๑๐. กิจกรรมสร้างสื่อประชาสัมพันธ์
เชิงสร้างสรรค์เพ่ือให้เข้าถึงได้ง่าย  
น่าสนใจและกระตุ้นให้ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียได้รู้สึกมีส่วนร่วมเป็น
หนึ่งในการต่อต้านการทุจริต 

๑๕,๐๐๐ - ๑. จัดท าโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์รณรงค์ไม่รับของขวัญ  ของรางวัล  ปี  
๒๕๖๕  ในเว็บไซต์  สพป.ขอนแก่น  เขต  ๔  
https://www.khonkaen4.go.th/ 

๒. จัดท า VDO  เผยแพร่ประชาสัมพันธ์  ภาพลักษณ์องค์กร  ภารกิจ
ส าคัญขององค์กร  และการขับเคลื่อนเขตสุจริต  ประจ าปีงบประมาณ  
๒๕๖๕ 

๓. รอด าเนินการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์  เพิ่มเติมในไตรมาสที่  ๓ – ๔ 

กลุ่มอ านวยการและ
กลุ่มการจัดการศึกษา
ทางไกล  

 รวมการเบิกจ่ายไตรมาสที่  ๒   การเบิกจ่ายจากแผนป้องกันฯ  ในภาพรวมทั้งหมด  ยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ   
และกิจกรรมที่วางแผนในไตรมาสที่  ๑  -  ๒  สามารถด าเนินการได้ตาม
เป้าหมายโดยบูรณาการจากงบประมาณของ  สพป.ขอนแก่น  เขต ๔ 
 
ปัญหา/อุปสรรค 
       การประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนเขตสุจริตและการน าเสนอ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  ต่อสพฐ  ก าหนดในไตรมาสที่  ๓ (เมษายน)  
ท าให้การขับเคลื่อนกิจกรรมที่ได้วางแผนไว้  มีการปรับเปลี่ยนตามปฏิทินของ  
สพฐ. 
 
ข้อเสนอแนะ 
       ไม่มี 
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ภาคผนวก 
 เอกสารการด าเนินงาน / ภาพ / จดหมายข่าว 
 ประกาศฯ เร่ือง นโยบายเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน

ของหน่วยงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
 ประกาศฯ  เร่ือง เจตจ านงสุจริตในการบริหารงานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศกึษาขอนแก่น เขต ๔   
 ค าสั่งแต่งตั้งฯ  เร่ือง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนการป้องกันการทุจริต 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน่ เขต 4 ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

 เร่ือง  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการตามแผนการป้องกันการทุจริต  
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน่ เขต 4 ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

 ค าสั่งแต่งตั้งฯ  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศกึษา
ออนไลน์  ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๕ 

 ค าสั่งแต่งตั้งฯ  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าคู่มือการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศกึษา
ออนไลน์  ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๕ 
 

 



กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประกาศเจตนารมณ์/ก าหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนนิงาน  และมอบนโยบาย  No Gift Policy  การงดรับและให้ของขวัญและจัดท า  MOU 

ลงนามในการขับเคลื่อนนโยบาย 
 

 

 

 

 

 

 

 



การประชุมจัดท าแผนปฏิบัติการ การป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ  สพป.ขอนแก่น  เขต ๔  
ประจ าปี ๒๕๖๕  โดยมีการสรุปผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ  ๒๕๖๔  การวิเคราะห์ผลการ

ด าเนินงานตามตัวช้ีวัด ITA  ของคณะกรรมการขับเคลื่อน 

 

 

 

 

 

 

 

 



การประชุมจัดท าแผนปฏิบัติการ การป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ  สพป.ขอนแก่น  เขต ๔  
ประจ าปี ๒๕๖๕  โดยมีการสรุปผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ  ๒๕๖๔  การวิเคราะห์ผลการ

ด าเนินงานตามตัวช้ีวัด ITA  ของคณะกรรมการขับเคลื่อน 

 

 

 

 

 

 



การน าร่างแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ  น าเสนอต่อคณะกรรมการจัดท าแผน 
ปฏิบัติการ  ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๕  ของสพป.ขอนแก่น  เขต ๔  และได้รับอนุมัติโครงการให้บรรจุ

ในแผนปฏิบัติการประจ าปี  ในการประชุมอนุมัติแผนปฏิบัติการประจ าปี 
วันที่  ๓  พฤศจิกายน  ๒๕๖๕  ณ  สพป.บึงกาฬ 

 



โครงการส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรมและธรรมาภิบาลและเขตพื้นที่สุจริต  บูรณาการร่วมมือในการ
ต่อต้านการทุจริตฯ  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  จุดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  จัดโดย  สพฐ.   

ระหว่างวันที ่ ๒๙ – ๓๑  มีนาคม  ๒๕๖๕ ณ  โรงแรมเจริญธานี  อ.เมือง  จ.ขอนแก่น 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



การปรับปรุงและพัฒนาเว็ปไซต์  สพป.ขอนแก่น  เขต ๔  ให้เป็นปัจจุบัน  รองรับการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสาร  ภารกิจขององค์กร 

 

 

 

 

 

 

 



การปรับปรุงและพัฒนาเว็ปไซต์  สพป.ขอนแก่น  เขต ๔  ให้เป็นปัจจุบัน  รองรับการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสาร  ภารกิจขององค์กร 

 

 

 

 

 

 

 



การสร้างวัฒนธรรมองค์กร  :  ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน  ในส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต ๔  ทุกครั้งท่ีมีการประชุมหรือการอบรม  เพื่อเป็นการแสดงความ

จงรักภักดีและปลูกฝังความรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์   (เคารพธงขาติ  สวดมนต์ไหว้พระ   
ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี  ร้องเพลงสดุดีจอมราชา  และกล่าวค าปฏิญญา) 

 
 

  

 

 

 

 



การสร้างวัฒนธรรมองค์กร  :  ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน  ในส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต ๔  ทุกครั้งท่ีมีการประชุมหรือการอบรม  เพื่อเป็นการแสดงความ

จงรักภักดีและปลูกฝังความรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์   (เคารพธงขาติ  สวดมนต์ไหว้พระ   
ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี  ร้องเพลงสดุดีจอมราชา  และกล่าวค าปฏิญญา) 

 
 

 

 

 

 

 



การสร้างวัฒนธรรมองค์กร  :  ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน  ในส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต ๔  ทุกครั้งท่ีมีการประชุมหรือการอบรม  เพื่อเป็นการแสดงความ

จงรักภักดีและปลูกฝังความรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์   (เคารพธงขาติ  สวดมนต์ไหว้พระ   
ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี  ร้องเพลงสดุดีจอมราชา  และกล่าวค าปฏิญญา) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน  เพื่อต่อต้านการทุจริต   
ส าหรับข้าราชการและบุคลากรในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การจัดกิจกรรมสะท้อนความคิดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  โดยการประชุมทีมบริหารองค์กร 
และคณะกรรมการขับเคลื่อน  ITA  เพื่อน าเสนอข้อมูลและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน  โดยการศึกษาดูงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สพป.เชียงใหม่  เขต   ๑ 



การจัดกิจกรรมสะท้อนความคิดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  โดยการประชุมทีมบริหารองค์กร 
และคณะกรรมการขับเคลื่อน  ITA  เพื่อน าเสนอข้อมูลและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน  โดยการศึกษาดูงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สพป.นครปฐม  เขต   ๒ 



การจัดกิจกรรมสะท้อนความคิดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  โดยการประชุมทีมบริหารองค์กร 
และคณะกรรมการขับเคลื่อน  ITA  เพื่อน าเสนอข้อมูลและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน  โดยการศึกษาดูงาน 

 

 

 สพป.บึงกาฬ 



การจัดท าโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์รณรงค์ไม่รับของขวัญ  ของรางวัล  ปี  ๒๕๖๕   
ในเว็บไซต์  สพป.ขอนแก่น  เขต  ๔  https://www.khonkaen4.go.th/ 
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ประกาศส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ 

เรื่อง นโยบายเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
…………………………………………………………………… 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต ๔  ให้ควำมส ำคัญกับกำรบริหำรงำนด้วยภำยใต้กรอบ
กำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี ตำมพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 
๒๕๔๖ และเป็นปีสุดท้ายของช่วงระยะที่ 1 (พ.ศ. 2561 – 2565) ของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น
การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตำมนโยบำยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบำยต่อ
สภำนิติบัญญัติแห่งชำติ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยำยน พ.ศ. ๒๕๕๔ รวมถึงนโยบำยส่งเสริมกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินที่มี  
ธรรมำภิบำล กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบในภำครัฐ   กำรประเมินคุณธรรมและควำม
โปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment : ITA) ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ ส ำนักป.ป.ช.) และส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรป้องกัน
และปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (ส ำนักงำน ป.ป.ท.ในฐำนะผู้บริหำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ขอนแก่น เขต ๔   จึงได้ก ำหนดนโยบำยคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรบริหำรงำน เพื่อเป็นมำตรฐำน แนวทำงปฏิบัติ
และค่ำนิยม ส ำหรับข้ำรำชกำรและบุคลำกรขององค์กรให้ยึดถือและปฏิบัติควบคู่กับกฎระเบียบ ข้อบังคับอ่ืนๆ โดย
มุ่งมั่นจะน ำหน่วยงำนไปด ำเนินงำนตำมภำรกิจหลักด้วยควำมโปร่งใส บริหำรด้วยควำมซื่อสัตย์  สุจริตมีคุณธรรม และ
ปลอดจำกกำรทุจริต ในกำรปฏิบัติงำน โดยก ำหนดมำตรฐำน แนวทำงนโยบำยให้กลุ่มงำนในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต ๔  จึงถือปฏิบัติได้ด ำเนินกำร จ ำนวน 5 ด้ำน ดังนี้ 

๑. ด้านความโปร่งใส สำธำรณะชน ผู้รับบริกำร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สำมำรถเข้ำถึงข้อมูลส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต ๔  ได้อย่ำงสะดวกในช่องทำงที่ก ำหนดมีกำรเปิดเผยข้อมูลที่สำมำรถ
ตรวจสอบได้เปิด โอกำสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำขอนแก่น เขต ๔  ตำมควำมเหมำะสม และมีระบบกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนที่ดี 

แนวทางปฏิบัติ ได้แก่ 
(๑) ในกำรด ำเนินงำนเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงจะต้องด ำเนินกำรด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริตถูกต้องตำม 

ระเบียบและเปิดเผยข้อมูลในกำรด ำเนินงำนด้วยควำมโปร่งใสสำมำรถตรวจสอบได้  
(๒) เปิดโอกำสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ

ประถมศึกษำขอนแก่น เขต ๔   ได้ตำมควำมเหมำะสมบนพื้นฐำนของกำรด ำเนินงำนที่ก่อให้เกิดประสิทธิภำพและ 
ประสิทธิผลในกำรปฏิบัติรำชกำร 
 (๓) มีระบบกำรบริหำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนและประชำสัมพันธ์แนวทำงในกำรรับร้องเรียนให้สำธำรณะชน 
ทรำบอย่ำงชัดเจน 



2. ด้านความพร้อมรับผิดชอบ ผู้บริหำรและข้ำรำชกำรเจ้ำหน้ำที่ตลอดจนบุคลำกรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต ๔  มีควำมมุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติงำนอย่ำงเต็มศักยภำพและมีควำมรับผิดชอบต่อ   
กำรปฏิบัติงำน  

แนวทางปฏิบัติ ได้แก่ 
(๑) ผู้บริหำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต ๔ ปฏิบัติรำชกำรด้วยควำมมุ่งมั่น 

และประพฤติปฏิบัติตนเป็นตัวอย่ำงในกำรปฏิบัติรำชกำร โดยกำรมีส่วนร่วมของข้ำรำชกำร เจ้ำหน้ำที่ตลอดจนบุคลำกร
ทุกระดับ เพ่ือให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต  ๔ บรรลุวิสัยทัศน์ที่ก ำหนด คือ              
ภำยในปี ๒๕๖๕ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต ๔  เป็นส ำนักงำนที่ทันสมัย ใส่ใจคุณภำพตำม
มำตรฐำนสำกล บนพื้นฐำนควำมเป็นไทย 

(๒) มอบหมำยนโยบำยกำรปฏิบัติรำชกำรด้ำนควำมซื่อสัตย์ และซื่อตรงต่อหน้ำที่ 
๓. ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน มีกำรส่งเสริมให้ข้ำรำชกำร เจ้ำหน้ำที่ตลอดจนบุคลำกร 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต ๔ มีจิตส ำนักด้ำนคุณธรรม และต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น 
แนวทางปฏิบัติ ได้แก่ 
(๑) เสริมสร้ำงจิตส ำนึกข้ำรำชกำร เจ้ำหน้ำที่ตลอดจนบุคลำกรทุกระดับของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ

ประถมศึกษำขอนแก่น เขต ๔   ให้ตระหนักถึงควำมซื่อตรง ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใสและยึดหลัก
คุณธรรมจริยธรรม  

(๒) ก ำหนดแนวทำงในกำรปฏิบัติ กรณีกำรรับหรือให้ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใด เพ่ือป้องกันกำรกระท ำผิด 
กฎหมำยโดยรู้เท่ำไม่ถึงกำรณ์ และป้องกันกำรเกิดผลประโยชน์ซับซ้อน 

๔. ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร มีกำรสร้ำงวัฒนธรรมสุจริตให้เกิดขึ้นในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำขอนแก่น เขต ๔   ข้ำรำชกำร เจ้ำหน้ำที่ และบุคลำกร ไม่ยอมปรับพฤติกรรมกำรทุจริตคอร์รัปชันและ
ละอำยที่ กระท ำกำรทุจริตคอร์รัปชัน 

แนวทางปฏิบัติ ได้แก่ 
(๑) ส่งเสริมกำรตรวจสอบกำรบริหำรงำน เพ่ือติดตำมและตรวจสอบกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่

กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต ๔  ให้มีประสิทธิภำพ ประสิทธิผล และมีควำมโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
(๒) ส่งเสริมควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรกระท ำที่เป็นผลประโยชน์ซับซ้อน เพ่ือให้ข้ำรำชกำรเจ้ำหน้ำที่และ 

บุคลำกรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต ๔  สำมำรถแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์ส่วนรวมได้  

(๓) ให้ควำมส ำคัญกับกำรมอบหมำยงำนที่มีควำมเป็นธรรมเท่ำเทียมและไม่เลือกปฏิบัติ 
(๔) เสริมสร้ำงจัดสภำพแวดล้อมที่เอ้ืออ ำนวยและสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรเจ้ำหน้ำที่และ 

บุคลำกรให้มีประสิทธิภำพ 
๕. ด้านการสื่อสารภายในหน่วย กำรมีช่องทำงในกำรสื่อสำรให้ข้ำรำชกำร เจ้ำหน้ำที่ และบุคลำกรตระหนักถึง

กำรปฏิบัติงำนที่มีคุณธรรมและควำมโปร่งใส  
 



แนวทางปฏิบัติ ได้แก่ 
(๑) ผู้บริหำรระดับกลุ่มงำน/หน่วยเสริมสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับนโยบำยกำรสร้ำงคุณภำพและควำม 

โปร่งใสทั้ง ๕ ข้อ ให้แก่ข้ำรำชกำร เจ้ำหน้ำที่ และบุคลำกรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต ๔   
ได้ตระหนักถึงกำรน ำนโยบำยสู่กำรปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรม  

(๒) สื่อสำรนโยบำยกำรสร้ำงคุณธรรมและควำมโปร่งใสทั้ง ๕ ด้ำน ทำงระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
จดหมำยข่ำวประชำสัมพันธ์ และเว็บไซต์ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต ๔   

จึงประกำศให้ทรำบโดยทั่วกัน 
ประกำศ ณ วันที่  ๒๕  เดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 25๖๕ 

                                                       
(นำยชำญกฤต   น้ ำใจดี) 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต ๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Declaration of Khonkaen Primary Educational Service Area Office 4 

Topic: Honesty Intention and Integrity and Transparency of the Administration 

of Khonkaen Primary Educational Service Area Office 4 

……………………………………………………………. 

The Office of Khonkaen Primary Educational Service Area Office 4  has been focusing on 

Integrity And Transparency of the Administration according to the law of good governing act in 2003  

And  it is the last year of the first phase (2018 - 2022) of the Master Plan under the National Strategy. 

Issues against corruption and misconduct, as well as the Policy of the present Prime Minister, Mr. 

Praycot Chanocha on 12th September 2004 in Promoting the administration of the country with 

good governance to build, must in the Bureaucracy, strengthen the moral system and prevent 

corruption and misbehavior in the Government according to the national strategy of the third phase 

of anti-corruption (2017-2021) and the Integrity and Transparency Assessment (ITA) Office of the 

Commission The National Anti-Corruption Commission (NCC) 

Declaration of Fidelity in Administration 

I would like to express my will to the public as the administrator of Khonkaen Primary 

Educational Service Area Office 4, ready to support all government officials and Personnel following 

the mission of the agency, to be honest, transparency, efficient, and effective to the government as 

well as ready to maintain the interests of the state and equally give justice to all the people. 

I would like to express my intention to all government officials. I will perform administrative 

duties in the prevention and suppression of corruption in the public sector by being aware and 

aware of the responsibilities that are available, we intend to perform our duties with wisdom, 

competence, honesty, accuracy, and mindfulness; knowing what is wrong, what should we abstain, 

do the job without damage but most beneficial based on good governance in the management and 

we will stand against all forms of corruption in order to maximize the benefits to all the people in 

the nation. 



On behalf of the administrators at all levels of Khonkaen Primary Educational Service Area 

Office 4, I would like to announce that we will manage all the functions with honesty in Accordance 

with good governance, transparency, accountability, and liability to build confidence in society.    

The Office of Khonkaen Primary Educational Service Area Office 4 had the intention to prevent 

Corruption of all forms and will adhere of Khonkaen Primary Educational Service Area Office 4       

as a white government as the following: 

1. Perform all procedures in accordance with the laws, rules and regulations strictly 

And encourage the person to comply with the laws, rules, and regulations.  

2. Instill and raise awareness of values of Anti-corruption by identifying your own interests 

and the interests of the organization to cultivate a sense of morality and prevent Corruption in the 

agency. 

3. Not accept corrupt behavior. This is not to blame for the corruption the causes 

Social sanction, which would result in shame or fear of corrupt officials in of Khonkaen Primary 

Educational Service Area Office 4. 

4. Instill the consciousness leaner of the Institution under the jurisdiction of Khonkaen 

Primary Educational Service Area Office 4. Is aware of the adverse effects and the fight against 

corruption. 

5. Guidelines for co-operation and activities; 

5.1 Coordinate and cooperate in the implementation of the national strategy on 

Anti-Corruption Phase 3 (2017-2021) 

5.2 All the personnel cooperate and perform the network for prevention and 

Suppression of corruption in Khonkaen Primary Educational Service Area Office 4 and the 

Office of Basic Education Commission. 

5.3 Organize the knowledge about the National Strategy on Prevention and 

Suppression of Corruption, Phase 3 (2017-2021), especially the ethical and moral guidelines for the 

personnel under the jurisdiction to build awareness and participation in disseminating 

Anti-corruption campaign and participate in a network to prevent and combat corruption.  

 

 



5.4 Jointly develop communication channels, publications and public relations to 

Support the implementation of the anti-corruption network.  

5.5 Undertake all other actions in the field of anti-corruption and all forms of 

Capacity. 

Announcement of February  25th,2022. 

                                                             
Chankrit  Namjaidee 

The Director of of Khonkaen Primary Educational Service Area Office 4 

 



 
ประกาศส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔   

เรื่อง เจตจ านงสุจริตในการบริหารงานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔   
................................................................. 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต ๔  มีควำมมุ่งมั่นในกำรบริหำรงำนให้
ส ำเร็จตำมพันธกิจอย่ำงมีธรรมำภิบำล โดยให้ควำมส ำคัญกับกำรป้องกันปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ
เพ่ือสร้ำงควำมศรัทธำและเชื่อมั่นแก่สังคมว่ำ  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต ๔  เป็น
องค์กรธรรมำภิบำล  ในฐำนะผู้บริหำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต ๔   จึงขอประกำศ
เจตจ ำนงในกำรบริหำรงำนด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริตอย่ำงโปร่งใส สำมำรถตรวจสอบได้ พร้อมรับผิดชอบและ
ต่อต้ำนกำรทุจริต      ทุกรูปแบบ ทั้งนี้ ขอให้บุคลำกรทุกคน มุ่งมั่นปฏิบัติงำนตำมภำรกิจด้วยควำมซื่อสัตย์ สุจริต 
มีคุณธรรม และปรำศจำกกำรทุจริตภำยใต้นโยบำย ดังต่อไปนี้ 

๑. ด้ำนควำมโปร่งใส คือเปิดเผยข้อมูลกำรด ำเนินภำรกิจของหน่วยงำน รวมถึงข้อมูลกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำงเปิดโอกำสให้ประชำชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรตรวจสอบ และมีระบบกำรบริหำร
จัดกำรเรื่องร้องเรียนที่ชัดเจน 

๒. ด้ำนควำมพร้อมรับผิดชอบ คือมุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติรำชกำรอย่ำงเต็มประสิทธิภำพภำยใต้
กฎหมำย ระเบียบ วิธีกำรที่ถูกต้อง รับผิดชอบต่อกำรตัดสินใจและกำรบริหำรงำน และพร้อมที่จะถูกตรวจสอบ
เพ่ือให้ประชำชนเกิดควำมเชื่อม่ันต่อส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต ๔    

๓. ด้ำนควำมปลอดจำกกำรทุจริต คือปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต ไม่ใช้ต ำแหน่งหน้ำที่
เอ้ือประโยชน์แก่ตนเองหรือรับสินบน ซ่ึงน ำไปสู่กำรเลือกปฏิบัติหรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

๔. ด้ำนวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร คือ ไม่ยอมรับกำรทุจริตทุกประเภทและไม่ละเลยที่จะ
ด ำเนินกำรเพื่อยับยั้งกำรทุจริตในหน่วยงำน 

๕. ด้ำนคุณธรรมในหน่วยงำน คือ ก ำหนดมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนที่ชัดเจน มีควำมเป็นธรรมใน
กำร ปฏิบัติงำน อ ำนวยควำมยุติธรรมและมีควำมโปร่งใสในกำรบริหำรงำนบุคคล กำรบริหำรจัดกำรงบประมำณ  
และมอบหมำยงำน 

จึงประกำศให้ทรำบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน 

ประกำศ ณ วันที่  ๒๕  เดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 25๖๕ 

                          
(นำยชำญกฤต   น้ ำใจดี) 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต ๔ 



 
A Declaration of Intent to Administrate 

Khonkaen Primary Educational Service Area Office 4 

…………………………………………… 

Khonkaen Primary Educational Service Area Office 4 commits to accomplishing 

the mission-based management with Good Governance. With a heavy focus on preventing and 

eliminating corruption and misconduct, this office wishes to build credibility from society as an 

organization adhering to principles and standards of good governance. As the leader of 

Khonkaen Primary Educational Service Area Office 4, I would like to announce my intention to 

administrate this organization in an honest, transparent, accountable, and responsible manner 

whilst fighting against all forms of corruption. As such, I urge all personnel to perform their 

duties with dedication, honesty, and integrity by refraining from corruption and adhering to the 

following principles: 

1. Transparency: We are required to reveal information regarding the implementation of 

official tasks and procurement, provide opportunities for the general public or stakeholders to 

participate in Khonkaen Primary Educational Service Area Office 4  inspection, and establish a 

precise administration and management system in dealing with complaints. 

2.  Accountability: We intend to carry out our tasks efficiently, abide by laws and 

regulations, follow our processes lawfully, and uphold responsibility and accountability when 

making decisions, while operating relevant administration and management systems, to gain 

credibility from the general public. 

3. Corruption-free: We intent to carry out our tasks honestly and refrain from using our 

positions for personal benefits such as bribery our special perks. 

4. Organization Culture and Integrity: We will not tolerate any forms of corruption and 

will put an end to any corruption found in our organization. 



5. Organization ward Ethics: We will set up concise performance standards and systems 

relating to the management of personnel, budget, and job assignments to ensure equitability 

and accountability. 

Hereby announced to be acknowledged and practiced by all involved 

Given on February 25th, 2022. 

                                                           
Chankrit  Namjaidee 

The Director of of Khonkaen Primary Educational Service Area Office 4 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
管理意向声明 

孔敬小学教育服务区办公室 4 

……………………………………………………  

孔敬小学教育服务区办公室 4 致力于以良好的治理来完成基于使

命的管理。该办公室以预防和消除腐败和不当行为为重点，希望建立社会公

信力，作为一个坚持良好治理原则和标准的组织。作为孔敬小学教育服务区

办公室 4 的负责人，我想宣布我打算以诚实、透明、负责任和负责任的方式

管理这个组织，同时打击一切形式的腐败。因此，我敦促全体员工恪尽职

守、诚实守信，不贪污，恪守以下原则： 

1. 透明度：要求我们公开有关执行任务和采购的信息，让公众或利益相

关者有机会参与孔敬小学教育服务区办公室4 的检查，并建立精确的行政和

管理体系来应对投诉。 

2 .问责：我们要高效执行工作，遵守法律法规，依法办事，在决策中坚

持责任和问责，同时运行相关的行政管理制度，赢得社会公众的信任。 

3. 廉洁奉公：我们打算诚实地执行我们的任务，避免利用我们的职位谋

取私利，例如贿赂我们的特殊津贴。 

4. 组织文化和诚信：我们不会容忍任何形式的腐败，并将杜绝在我们组

织中发现的任何腐败。 

5. 组织病房伦理：我们将建立与人事、预算和工作分配管理相关的简明

绩效标准和制度，以确保公平和问责。 

特此宣布，得到所有相关人员的认可和践行 
 

2022年 2 月 25日给予。 

                                                                     

 
赞克里特  南贾迪 

主任_ 孔敬小学教育服务区办公室 4 

 



 
管理する意図の宣言 

コンケン初等教育サービスエリア事務所4 

……………………………………………  

 

                 コンケン初等教育サービスエリア事務所4は、を使用してミッションベースの管

理を実現することを約束します。汚職や違法行為の防止と排除に重点を置いて、この

オフィスは、優れたガバナンスの原則と基準を遵守する組織として、社会からの信頼

を築くことを望んでいます。コンケン初等教育サービスエリアオフィス4のリーダーと

して、あらゆる形態の腐敗と戦いながら、この組織を正直、透明、説明責任、責任を

持って運営する意向を表明したいと思います。そのため、私はすべての職員に、腐敗

を控え、以下の原則を遵守することにより、献身的、誠実、誠実に職務を遂行するこ

とを要請します。 

1.透明性：公務の実施と調達に関する情報を開示し、一般市民または利害関係者

がコンケン初等教育サービスエリアオフィス4の検査に参加する機会を提供し、それに

対処するための正確な管理および管理システムを確立する必要があります。苦情。 

2 。説明責任：私たちは、業務を効率的に遂行し、法規制を遵守し、プロセスを

合法的に遵守し、関連する管理および管理システムを運用しながら、意思決定の際の

責任と説明責任を守り、一般の人々からの信頼を得ることを目指しています。 

3.汚職のない：私たちは、職務を誠実に遂行し、特別な特典の贈収賄などの個人

的な利益のために自分の立場を使用することを控えます。 

4.組織の文化と誠実さ：私たちはいかなる形態の腐敗も容認せず、組織で見つか

ったいかなる腐敗にも終止符を打ちます。 

5.組織病棟の倫理：公平性と説明責任を確保するために、人員、予算、および職

務の管理に関連する簡潔なパフォーマンス基準とシステムを設定します。 

これにより、関係者全員が認め、実践することを発表しました 
 

            2022年2月25日に与えられました。 

 

                                                                             
チャンクリット  ナムジャイディー 

のディレクター コンケン初等教育サービスエリア事務所4 

 

 



 
ຖະແຫຼງການຄວາມຕັ້ງໃຈໃນການບໍລິຫານຂອນແກ່ນ 4 

…………………………………………………… _ 

ຫ້ອງ ການການສຶກສາປະຖົມປະຖົມຂອງເຂດ 4 ມຸ່ງໄປເຖິງການປະ

ຕິບັດວຽກງານຕາມພາລະກິດຕາມທິດການຄຸ້ມຄອງທີ່ດີ. ດ້ວຍຄວາມເອົາ

ໃຈໃສ່ຢ່າງໜັກແໜ້ນໃນການປ້ອງກັນ ແລະ ລົບລ້າງການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ 

ແລະ ການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ, ຫ້ອງການແຫ່ງນີ້ປາດຖະໜາຢາກສ້າງຄວາມ

ເຊື່ອໝັ້ນຈາກສັງຄົມໃນຖານະເປັນອົງການທີ່ຍຶດໝັ້ນໃນຫຼັກການ 

ແລະ ມາດຖານຂອງການປົກຄອງທີ່ດີ. ໃນຖານະ ຫົວໜ້າ ຫ້ອງການ ການສຶກສາ 

ປະຖົມ ສົມບູນ ຂອນແກ່ນ ເຂດ 4 ຂໍປະກາດ ເຈດຈຳນົງ ບໍລິຫານ ການຈັດຕັ້ງ 

ດັ່ງກ່າວ ດ້ວຍ ຄວາມຊື່ສັດ, ໂປ່ງໃສ, ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ຕ້ານການ 

ສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ທຸກຮູບແບບ . ດັ່ງນັ້ນ , ຂ້າພະເຈົ້າຮຽກຮ້ອງໃຫ້

ພະນັກງານທຸກຄົນ ຈົ່ງປະຕິບັດໜ້າທີ່ດ້ວຍຄວາມຕັ້ງໃຈ , ຊື່ສັດ , 

ຊື່ສັດ, ໂດຍບໍ່ໃຫ້ມີການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ແລະ ຍຶດໝັ້ນໃນຫຼັກການ

ດັ່ງນີ້: 

1. ຄວາມໂປ່ງໃສ: ຕ້ອງເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ 

ແລະ ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງທາງການ, ເປີດໂອກາດໃຫ້ປະຊາຊົນທົ່ວໄປ ຫຼື 

ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ  ກວດກາຫ້ອງການ  ການ  ສຶກ  ສາປະຖົມ 

ສົມບູນ  4 ແຂວງ ກວດກາ  , ສ້າງລະບົບການຄຸ້ມຄອງ  ແລະ ຄຸ້ມຄອງໃຫ້

ຖືກຕ້ອງ. ຄຳຮ້ອງທຸກ. 

2 . ຄວາມຮັບຜິດຊອບ: ພວກເຮົາມີຄວາມຕັ້ງໃຈທີ່ຈະປະຕິບັດວຽກງານ

ຂອງພວກເຮົາໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ , ປະຕິບັດຕາມກົດຫມາຍແລະລະບຽບການ , 

ປະຕິບັດຕາມຂະບວນການຂອງພວກເຮົາຢ່າງຖືກຕ້ອງ , ແລະຍົກສູງຄວາມ

ຮັບຜິດຊອບແລະຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການຕັດສິນໃຈ , ໃນຂະນະທີ່ປະຕິບັດ

ລະບົບການຄຸ້ມຄອງແລະການຄຸ້ມຄອງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ , ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບ

ຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືຈາກປະຊາຊົນທົ່ວໄປ. 

3. ບໍ່ມີການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ: ພວກເຮົາຕັ້ງໃຈປະຕິບັດໜ້າທີ່

ຂອງພວກເຮົາຢ່າງຊື່ສັດ ແລະ ຫຼີກລ່ຽງການໃຊ້ຕໍາແໜ່ງເພື່ອຜົນ

ປະໂຫຍດສ່ວນຕົວ ເຊັ່ນ: ການໃຫ້ສິນບົນເພື່ອຜົນປະໂຫຍດພິເສດຂອງ

ພວກເຮົາ. 



4. ວັດທະນາທຳ ແລະຄວາມສັດຊື່ຂອງອົງກອນ: ພວກເຮົາຈະບໍ່ຍອມຕ້ານ

ການສໍ້ລາດບັງຫຼວງທຸກຮູບແບບ ແລະຈະຍຸຕິການສໍ້ລາດບັງຫຼວງທີ່

ພົບເຫັນຢູ່ໃນອົງກອນຂອງພວກເຮົາ. 

5. ຈັນຍາບັນຂອງອົງການຈັດຕັ້ງ: ພວກເຮົາຈະກໍານົດມາດຕະຖານການ

ປະຕິບັດທີ່ຊັດເຈນແລະລະບົບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຄຸ້ມຄອງບຸກຄະລາ

ກອນ, ງົບປະມານ, ແລະການແຕ່ງຕັ້ງວຽກເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມສະເຫມີພາບ

ແລະຄວາມຮັບຜິດຊອບ. 

ປະກາດໃນອັນນີ້ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບຮູ້ ແລະ ປະຕິບັດຈາກທຸກ

ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ 
 

ທີ 25 ກຸມພາ 2022. 

                                                                             
ຈັນກຣິດ  ນ້ຳໃຈດີ 

ຜູ້ອໍານວຍການ ຂອງ ຫ້ອງການການສຶກສາຂັ້ນຕົ້ນ ຂອນແກ່ນ 4 
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ค ำสั่งส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต ๔ 
ที ่ ๑๗๘ / ๒๕๖๕ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำแผนกำรป้องกันกำรทุจริต  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 4 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

------------------------------------------------- 
  ด้วย  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน ได้มีกำรด ำเนินกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสใน
กำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำออนไลน์ ประจ ำปีงบประมำณ 2565 ที่มุ่งเน้นให้
หน่วยงำนได้มีกำรปรับปรุงพัฒนำตนเองในด้ำนคุณธรรมและควำมโปร่งใสเพ่ือให้เกิดธรรมำภิบำลในหน่วยงำน มีกำร
ด ำเนินกำรที่มุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อประชำชนและส่วนรวมเป็นส ำคัญและลดโอกำสที่จะเกิดกำรทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในหน่วยงำน ซึ่งใช้เครื่องมือกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ  จำก
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ เพ่ือให้กำรประเมินบรรลุตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้
ในแผนงำนบูรณำกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือเป็นกำรมุ่งตอบสนองยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ.๒๕๖๑ – 
๒๕๘๐) แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ประเด็น กำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ นโยบำยและแผนระดับชำติว่ำ
ด้วยควำมมั่นคงแห่งชำติ นโยบำยเสริมสร้ำงควำมมั่นคงของชำติจำกภัยกำรทุจริต ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำขอนแก่น เขต ๔  จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมจัดท ำแผนกำรป้องกันกำรทุจริต ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำขอนแก่น เขต 4 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ขึ้น ดังนี้ 
 
๑.คณะกรรมการที่ปรึกษา ประกอบด้วย 

๑) นำยชำญกฤต  น้ ำใจดี 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) นำยชัชวำล  อำรำษฎร์ รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๔ รองประธำนกรรมกำร 
๕) นำงสำวเพ็ญศรี พรหมเทศ ผอ.กลุ่มบริหำรกำรเงินและสินทรัพย์ กรรมกำร 
๖) นำงสำวบุษบำ  นำอุดม ผอ.กลุ่มอ ำนวยกำร กรรมกำร 
๗) นำงฐำนิกำ  ชมอำษำ ผอ.หน่วยตรวจสอบภำยใน กรรมกำร 
๘) นำยธำตรี  ทวะชำรี  ผอ.กลุ่มบริหำรงำนบุคคล                   กรรมกำร 
๙) นำยโกสิน  สะตะ   ผอ.กลุ่มนโยบำยและแผน                    กรรมกำร 

๑๐) นำงสำววรำภรณ์ เพียจันทร์ ผอ.กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรฯ กรรมกำร 
๑๑) นำงสำวศุภิสรำ  พรหมเทศ                    ผอ.กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ          กรรมกำร 
๑๒) นำยรเมศ  นำสินพร้อม ผอ.กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกลฯ        กรรมกำร 
๑๓) นำยนันทะวัฒน์  อินทะชัย ผอ.กลุ่มกฎหมำยและคดี กรรมกำร 



๒ 

 

๑๔) นำยณัฐพงศ์  ค่ำยไธสง  ผอ.กลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลฯ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๑๕) นำยสันติ จ้ ำแพงจันทร์ ศึกษำนิเทศก ์ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
๑๖) นำงสำวศิริวรรณ เสนำวงษ์ ศึกษำนิเทศก ์ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
๑๗) นำงสำวปิยำภรณ์  นำมไพร ศึกษำนิเทศก ์ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

         
   มีหน้าที ่ชี้แจงให้ค ำปรึกษำ แก้ไขปัญหำ อุปสรรค ในกำรด ำเนินงำนของกิจกรรมให้มีประสิทธิภำพ 
 
 

๒. คณะกรรมการจัดท าแผนการป้องกันการทุจริต ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 4 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกอบด้วย  
 

๑) นำยวิโรจน์  ค้อไผ่  รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๔ ประธำนกรรมกำร 
๒) นำยบัญชำ  เสนำคูณ  รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๔ รองประธำนกรรมกำร 
๓) นำยชัชวำล  อำรำษฎร์  รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๔ รองประธำนกรรมกำร 
๔) นำงพัชรินทร์  แสนอุบล นักจัดกำรงำนทั่วไป กรรมกำร 
๕) นำงนภำเพ็ญ  ศรีหำพุฒ นักวิชำกำรกำรเงินและบัญชี กรรมกำร 
๖) นำงสำวนุชจรี  ชำวสวนจิต นักวิชำกำรตรวจสอบภำยใน กรรมกำร 
๗) นำงอุบล  ชำอุ่น นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน กรรมกำร 
๘) นำงสมคิด  เหล่ำพิไล นักทรัพยำกรบุคคล กรรมกำร 
๙) นำยนิรุจน์  วรรณะรักษำ พนักงำนรำชกำร กรรมกำร 

๑๐) นำงชนม์สิตำ  บำลยอ เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร กรรมกำร 
๑๑) นำยเทิดไท  ศรีบุญไท นักกฎหมำยและคดี กรรมกำร 
๑๒) นำยปิรนิกรณ ์ นำหนองตูม เจ้ำหน้ำที่ ICT กรรมกำร 

  ๑๓) นำงเพชรรัตน์  อุดมพงษ์ ศึกษำนิเทศก ์ กรรมกำร 
๑๔) นำงลัมพร  ดำรำษฎร์ ศึกษำนิเทศก์ กรรมกำร 
๑๕) นำงสำวอนงค์นำถ  เคนโพธิ์ ศึกษำนิเทศก์ กรรมกำร 
๑๖) นำงสำวบุษบำ  มิ่งไธสง ศึกษำนิเทศก ์ กรรมกำร 
๑๗) นำยนพคุณ  แงวกุดเรือ ศึกษำนิเทศก์ กรรมกำร 
๑๘) นำงสำวปำณิตำ  ไชยทองศรี ศึกษำนิเทศก์ กรรมกำร 
๑๙) นำงสำวกรรยำ  จิตฟุ้ง ศึกษำนิเทศก ์ กรรมกำร 
๒๐) นำงสำวณัฐยำภรณ์  โชติกำรณ์ ศึกษำนิเทศก ์ กรรมกำร 
๒๑) นำยเสรี  โพธิ์นิล ศึกษำนิเทศก์ กรรมกำร 
๒๒) นำงสำวธรรญธร  สมบัติ ศึกษำนิเทศก์ กรรมกำร 
๒๓) นำงสำวภัทริกำ  ทองยำ ศึกษำนิเทศก์ กรรมกำร 
๒๔) นำยสันติ  จ้ ำแพงจันทร์ ศึกษำนิเทศก ์ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๒๕) นำงสำวศิริวรรณ  เสนำวงษ์ ศึกษำนิเทศก ์ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
๒๖) นำงสำววิชดำรัชต์  วงศ์สะอำด ศึกษำนิเทศก ์ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
๒๗) นำงสำวปิยำภรณ์  นำมไพร ศึกษำนิเทศก ์ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 



๓ 

 

    
มีหน้าที่  จัดท ำแผนกำรป้องกันกำรทุจริต ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น  เขต 4 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565   ให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ให้เรียบร้อย ครบถ้วน สมบูรณ์ ทันตำมก ำหนด
ระยะเวลำเพื่อประโยชน์ทำงรำชกำร 
 
๓.  คณะกรรมการฝ่ายจัดท ารูปเล่ม   ประกอบด้วย 
 

๑) นำยณัฐพงศ์  ค่ำยไธสง  ผอ.กลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลฯ  ประธำนกรรมกำร 
๒) นำยสันติ  จ้ ำแพงจันทร์ ศึกษำนิเทศก ์ รองประธำนกรรมกำร 
๓) นำงสำวกรรยำ  จิตฟุ้ง   ศึกษำนิเทศก์ กรรมกำร 

๔) นำงสำววิชดำรัชต์  วงศ์สะอำด ศึกษำนิเทศก์ กรรมกำร 

๕) นำงสำวภัทริกำ  ทองยำ ศึกษำนิเทศก์ กรรมกำร 

๖) นำงสำวศิริวรรณ  เสนำวงษ์ ศึกษำนิเทศก ์ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๗) นำงสำววิชดำรัชต์  วงศ์สะอำด ศึกษำนิเทศก ์ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
๘) นำงสำวปิยำภรณ์  นำมไพร ศึกษำนิเทศก ์ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

   
มีหน้าที ่ จัดท ำรูปเล่มแผนกำรป้องกันกำรทุจริต ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น      เขต ๔   
ปีงบประมำณ ๒๕๖๕  
 

ขอให้คณะกรรมกำรที่ได้รับแต่งตั้งตำมค ำสั่งนี้  ได้ตั้งใจปฏิบัติหน้ำที่ตำมที่ได้รับมอบหมำยให้มีประสิทธิภำพ  
ประสิทธิผล และบังเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทำงรำชกำร  

          ทั้งนี้   ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป    
 

สั่ง   ณ   วันที่  ๑๑ ตุลำคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

                                                             
(นำยชำญกฤต  น้ ำใจดี) 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต ๔ 
                                 
                            

    
 



๑ 

 

 
 
 
 

ค ำสั่งส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต ๔ 
ที ่๑๗๙ / ๒๕๖๕ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรป้องกันกำรทุจริต  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 4 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

------------------------------------------------- 
  ด้วย  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน ได้มีกำรด ำเนินกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสใน
กำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำออนไลน์ ประจ ำปีงบประมำณ 2565 ที่มุ่งเน้นให้
หน่วยงำนได้มีกำรปรับปรุงพัฒนำตนเองในด้ำนคุณธรรมและควำมโปร่งใสเพ่ือให้เกิดธรรมำภิบำลในหน่วยงำน มีกำร
ด ำเนินกำรที่มุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อประชำชนและส่วนรวมเป็นส ำคัญและลดโอกำสที่จะเกิดกำรทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในหน่วยงำน ซึ่งใช้เครื่องมือกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ จำก
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ เพ่ือให้กำรประเมินบรรลุตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้
ในแผนงำนบูรณำกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือเป็นกำรมุ่งตอบสนองยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ.๒๕๖๑ – 
๒๕๘๐) แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ประเด็น กำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ นโยบำยและแผนระดับชำติว่ำ
ด้วยควำมมั่นคงแห่งชำติ นโยบำยเสริมสร้ำงควำมมั่นคงของชำติจำกภัยกำรทุจริต  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำขอนแก่น เขต ๔ จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรป้องกันกำรทุจริต ส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 4 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ขึ้น ดังนี้ 
 
๑.คณะกรรมการที่ปรึกษา ประกอบด้วย 

๑) นำยชำญกฤต  น้ ำใจดี 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) นำยชัชวำล  อำรำษฎร์ รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๔ รองประธำนกรรมกำร 
๕) นำงสำวเพ็ญศรี พรหมเทศ ผอ.กลุ่มบริหำรกำรเงินและสินทรัพย์ กรรมกำร 
๖) นำงสำวบุษบำ  นำอุดม ผอ.กลุ่มอ ำนวยกำร กรรมกำร 
๗) นำงฐำนิกำ  ชมอำษำ ผอ.หน่วยตรวจสอบภำยใน กรรมกำร 
๘) นำยธำตรี  ทวะชำรี  ผอ.กลุ่มบริหำรงำนบุคคล                   กรรมกำร 
๙) นำยโกสิน  สะตะ   ผอ.กลุ่มนโยบำยและแผน                    กรรมกำร 

๑๐) นำงสำววรำภรณ์ เพียจันทร์ ผอ.กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรฯ กรรมกำร 
๑๑) นำงสำวศุภิสรำ  พรหมเทศ                    ผอ.กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ          กรรมกำร 
๑๒) นำยรเมศ  นำสินพร้อม ผอ.กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกลฯ        กรรมกำร 
๑๓) นำยนันทะวัฒน์  อินทะชัย ผอ.กลุ่มกฎหมำยและคดี กรรมกำร 



๒ 

 

๑๔) นำยณัฐพงศ์  ค่ำยไธสง  ผอ.กลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลฯ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๑๕) นำยสันติ จ้ ำแพงจันทร์ ศึกษำนิเทศก ์ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
๑๖) นำงสำวศิริวรรณ เสนำวงษ์ ศึกษำนิเทศก ์ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
๑๗) นำงสำวปิยำภรณ์  นำมไพร ศึกษำนิเทศก ์ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

         
   มีหน้าที ่ชี้แจงให้ค ำปรึกษำ แก้ไขปัญหำ อุปสรรค ในกำรด ำเนินงำนของกิจกรรมให้มีประสิทธิภำพ 
 
 

๒. คณะกรรมการด าเนินการตามแผนการป้องกันการทุจริต ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น 
เขต 4 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกอบด้วย  
 

๑) นำยวิโรจน์  ค้อไผ่  รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๔ ประธำนกรรมกำร 
๒) นำยบัญชำ  เสนำคูณ  รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๔ รองประธำนกรรมกำร 
๓) นำยชัชวำล  อำรำษฎร์  รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๔ รองประธำนกรรมกำร 
๔) นำงพัชรินทร์  แสนอุบล นักจัดกำรงำนทั่วไป กรรมกำร 
๕) นำงนภำเพ็ญ  ศรีหำพุฒ นักวิชำกำรกำรเงินและบัญชี กรรมกำร 
๖) นำงสำวนุชจรี  ชำวสวนจิต นักวิชำกำรตรวจสอบภำยใน กรรมกำร 
๗) นำงอุบล  ชำอุ่น นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน กรรมกำร 
๘) นำงสมคิด  เหล่ำพิไล นักทรัพยำกรบุคคล กรรมกำร 
๙) นำยนิรุจน์  วรรณะรักษำ พนักงำนรำชกำร กรรมกำร 

๑๐) นำงชนม์สิตำ  บำลยอ เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร กรรมกำร 
๑๑) นำยเทิดไท  ศรีบุญไท นักกฎหมำยและคดี กรรมกำร 
๑๒) นำยปิรนิกรณ ์ นำหนองตูม เจ้ำหน้ำที่ ICT กรรมกำร 

  ๑๓) นำงเพชรรัตน์  อุดมพงษ์ ศึกษำนิเทศก ์ กรรมกำร 
๑๔) นำงลัมพร  ดำรำษฎร์ ศึกษำนิเทศก์ กรรมกำร 
๑๕) นำงสำวอนงค์นำถ  เคนโพธิ์ ศึกษำนิเทศก์ กรรมกำร 
๑๖) นำงสำวบุษบำ  มิ่งไธสง ศึกษำนิเทศก ์ กรรมกำร 
๑๗) นำยนพคุณ  แงวกุดเรือ ศึกษำนิเทศก์ กรรมกำร 
๑๘) นำงสำวปำณิตำ  ไชยทองศรี ศึกษำนิเทศก์ กรรมกำร 
๑๙) นำงสำวกรรยำ  จิตฟุ้ง ศึกษำนิเทศก ์ กรรมกำร 
๒๐) นำงสำวณัฐยำภรณ์  โชติกำรณ์ ศึกษำนิเทศก ์ กรรมกำร 
๒๑) นำยเสรี  โพธิ์นิล ศึกษำนิเทศก์ กรรมกำร 
๒๒) นำงสำวธรรญธร  สมบัติ ศึกษำนิเทศก์ กรรมกำร 
๒๓) นำงสำวภัทริกำ  ทองยำ ศึกษำนิเทศก์ กรรมกำร 
๒๔) นำยสันติ  จ้ ำแพงจันทร์ ศึกษำนิเทศก ์ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๒๕) นำงสำวศิริวรรณ  เสนำวงษ์ ศึกษำนิเทศก ์ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
๒๖) นำงสำววิชดำรัชต์  วงศ์สะอำด ศึกษำนิเทศก ์ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
๒๗) นำงสำวปิยำภรณ์  นำมไพร ศึกษำนิเทศก ์ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 



๓ 

 

มีหน้าที่  ด ำเนินกำรตำมแผนกำรป้องกันกำรทุจริต ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น    
เขต 4 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  ให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ให้เรียบร้อย ครบถ้วน สมบูรณ์ ทันตำมก ำหนด
ระยะเวลำเพื่อประโยชน์ทำงรำชกำร 

 
๓.  คณะกรรมการฝ่ายการเงิน    ประกอบด้วย 

๑) นำยชัชวำล  อำรำษฎร์  รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๔ ประธำนกรรมกำร 
๒) นำงสำวเพ็ญศรี  พรหมเทศ ผอ.กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ รองประธำนกรรมกำร 
๓) นำงเสำวลักษณ์ พรมที นักวิชำกำรเงินบัญชีช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 

๔) นำงนภำเพ็ญ  ศรีหำพุฒ นักวิชำกำรเงินและบัญชีช ำนำญกำร กรรมกำร 

๕) นำงอ ำนวย  บุญสงค์  เจ้ำพนักงำนพัสดุ  กรรมกำร 

๖) นำงจ ำรัส  แสนเหวิม  เจ้ำพนักงำนพัสดุ  กรรมกำร 

๗) นำงสำวสุดำรัตน์ มูลทำ นักวิชำกำรเงินและบัญชีช ำนำญกำร กรรมกำร 

๘) นำยสุรจิตร  แสนลุน  พนักงำนรำชกำร  กรรมกำร 

๙) นำงสำวจิรำพร สอนไชย  ลูกจ้ำงชั่วครำว  กรรมกำร 
๑๐) นำงสำวรุ่งนภำ  อิโน พนักงำนพิมพ์ดีด  กรรมกำร 
๑๑) นำงสำวศิริวรรณ  เสนำวงษ์ ศึกษำนิเทศก ์ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๑๒) นำงสำววิชดำรัชต์  วงศ์สะอำด ศึกษำนิเทศก ์ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
๑๓) นำงสำวปิยำภรณ์  นำมไพร ศึกษำนิเทศก ์ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 
มีหน้าที ่ ก ำกับ ดูแล  กำรเบิกจ่ำยเงินให้เป็นไประเบียบของทำงรำชกำร 
 
๔.  คณะกรรมการฝ่ายรายงานผล   ประกอบด้วย 
 

๑) นำยณัฐพงศ์  ค่ำยไธสง  ผอ.กลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลฯ  ประธำนกรรมกำร 
๒) นำยสันติ  จ้ ำแพงจันทร์ ศึกษำนิเทศก ์ รองประธำนกรรมกำร 
๓) นำงสำวกรรยำ  จิตฟุ้ง   ศึกษำนิเทศก์ กรรมกำร 

๔) นำงสำววิชดำรัชต์  วงศ์สะอำด ศึกษำนิเทศก์ กรรมกำร 

๕) นำงสำวภัทริกำ  ทองยำ ศึกษำนิเทศก์ กรรมกำร 

๖) นำงสำวศิริวรรณ  เสนำวงษ์ ศึกษำนิเทศก ์ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๗) นำงสำววิชดำรัชต์  วงศ์สะอำด ศึกษำนิเทศก ์ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
๘) นำงสำวปิยำภรณ์  นำมไพร ศึกษำนิเทศก ์ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

   
มีหน้าที ่ สรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรป้องกันกำรทุจริต ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น      
เขต ๔   ปีงบประมำณ ๒๕๖๕  
 



๔ 

 

ขอให้คณะกรรมกำรที่ได้รับแต่งตั้งตำมค ำสั่งนี้  ได้ตั้งใจปฏิบัติหน้ำที่ตำมที่ได้รับมอบหมำยให้มีประสิทธิภำพ  
ประสิทธิผล และบังเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทำงรำชกำร  

          ทั้งนี้   ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป    
          

สั่ง   ณ   วันที่   ๖  พฤศจิกำยน  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

                                                            
(นำยชำญกฤต  น้ ำใจดี) 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต ๔ 
                                 
                            

    



๑ 

 

 
 
 
 

ค ำส่ังส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต ๔ 
ที่ ๕๑ / ๒๕๖๕ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำและสถำนศึกษำออนไลน์ ประจ ำปีงบประมำณ 2565  

------------------------------------------------- 
  ด้วย ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ได้มีกำรด ำเนินกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสใน
กำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำออนไลน์ ประจ ำปีงบประมำณ 2565 ที่มุ่งเน้นให้
หน่วยงำนได้มีกำรปรับปรุงพัฒนำตนเองในด้ำนคุณธรรมและควำมโปร่งใสเพื่อให้เกิดธรรมำภิบำลในหน่วยงำน มีกำร
ด ำเนินกำรที่มุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อประชำชนและส่วนรวมเป็นส ำคัญและลดโอกำสที่จะเกิดกำรทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในหน่วยงำน ซึ่งใช้เครื่องมือกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ จำก
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ เพื่อให้กำรประเมินบรรลุตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้
ในแผนงำนบูรณำกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อเป็นกำรมุ่งตอบสนองยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ.๒๕๖๑ – 
๒๕๘๐) แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ประเด็น กำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ นโยบำยและแผนระดับชำติว่ำ
ด้วยควำมม่ันคงแห่งชำติ นโยบำยเสริมสร้ำงควำมม่ันคงของชำติจำกภัยกำรทุจริต ประกอบด้วย 
 
๑.คณะกรรมการที่ปรึกษา ประกอบด้วย 

๑) นำยชำญกฤต  น้ ำใจดี 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) นำยชัชวำล  อำรำษฎร์ รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๔ รองประธำนกรรมกำร 
๕) นำงสำวเพ็ญศรี พรหมเทศ ผอ.กลุ่มบริหำรกำรเงินและสินทรัพย์ กรรมกำร 
๖) นำงสำวบุษบำ  นำอุดม ผอ.กลุ่มอ ำนวยกำร กรรมกำร 
๗) นำงฐำนิกำ  ชมอำษำ ผอ.หน่วยตรวจสอบภำยใน กรรมกำร 
๘) นำยธำตรี  ทวะชำรี  ผอ.กลุ่มบริหำรงำนบุคคล                   กรรมกำร 
๙) นำยโกสิน  สะตะ   ผอ.กลุ่มนโยบำยและแผน                    กรรมกำร 

๑๐) นำงสำววรำภรณ์ เพียจันทร์ ผอ.กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรฯ กรรมกำร 
๑๑) นำงสำวศุภิสรำ  พรหมเทศ                    ผอ.กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ          กรรมกำร 
๑๒) นำยรเมศ  นำสินพร้อม ผอ.กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกลฯ        กรรมกำร 
๑๓) นำยนันทะวัฒน์  อินทะชัย ผอ.กลุ่มกฎหมำยและคดี กรรมกำร 
๑๔) นำยณัฐพงศ์  ค่ำยไธสง  ผอ.กลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลฯ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๑๕) นำยสันติ จ้ ำแพงจันทร์ ศึกษำนิเทศก์ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 



๒ 

 

๑๖) นำงสำวศิริวรรณ เสนำวงษ์ ศึกษำนิเทศก์ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
๑๗) นำงสำวปิยำภรณ์  นำมไพร ศึกษำนิเทศก์ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

         
   มีหน้าที ่ช้ีแจงให้ค ำปรึกษำ แก้ไขปัญหำ อุปสรรค ในกำรด ำเนินงำนของกิจกรรมให้มีประสิทธิภำพ 
 
 

๒. คณะกรรมการการด าเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส  ประกอบด้วย 
๑) นำยชำญกฤต  น้ ำใจดี  ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๔ ประธำนกรรมกำร 
๒) นำยวิโรจน์  ค้อไผ่  รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๔ รองประธำนกรรมกำร 
๓) นำยบัญชำ  เสนำคูณ  รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๔ รองประธำนกรรมกำร 
๔) นำยชัชวำล  อำรำษฎร์  รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๔ รองประธำนกรรมกำร 
๕) นำงสำวเพ็ญศรี พรหมเทศ ผอ.กลุ่มบริหำรกำรเงินและสินทรัพย์ กรรมกำร 
๖) นำงสำวบุษบำ  นำอุดม ผอ.กลุ่มอ ำนวยกำร กรรมกำร 
๗) นำงฐำนิกำ  ชมอำษำ ผอ.หน่วยตรวจสอบภำยใน กรรมกำร 
๘) นำยธำตรี  ทวะชำรี  ผอ.กลุ่มบริหำรงำนบุคคล                   กรรมกำร 
๙) นำยโกสิน  สะตะ   ผอ.กลุ่มนโยบำยและแผน                    กรรมกำร 

๑๐) นำงสำววรำภรณ์ เพียจันทร์ ผอ.กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรฯ กรรมกำร 
๑๑) นำงสำวศุภิสรำ  พรหมเทศ                    ผอ.กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ          กรรมกำร 
๑๒) นำยนันทะวัฒน์  อินทะชัย ผอ.กลุ่มกฎหมำยและคดี กรรมกำร 

  ๑๓) นำยรเมศ  นำสินพร้อม ผอ.กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกลฯ        กรรมกำร 
๑๔) นำยแสงทอง  เรืองศิลป์ ผอ.โรงเรียนบ้ำนส ำโรง กรรมกำร 
๑๕) นำยประยูร  วังคำม ผอ.โรงเรียนบ้ำนหนองอ้อโคกสว่ำง กรรมกำร 
๑๖) นำยสุพรรณ  วิรุณพันธ์ ผอ.โรงเรียนบ้ำนทรำยมูล กรรมกำร 
๑๗) นำยกิตติ  พลนำมอิน ผอ.โรงเรียนบ้ำนเพี้ยฟำนฯ กรรมกำร 
๑๘) นำยชูศักดิ์  กลำงมัน ผอ.โรงเรียนบ้ำนสระกุด กรรมกำร 
๑๙) นำยเกรียงไกร  รักษำวงศ์ ผอ.โรงเรียนบ้ำนหนองแสง กรรมกำร 
๒๐) นำยบุตศรี  นำรี ผอ.โรงเรียนชุมชนโนนสมบูรณ์  กรรมกำร 
๒๑) นำยชุมพล ทองตระกูล ผอ.โรงเรียนอนุบำลเขำสวนกวำง กรรมกำร 
๒๒) นำยสมเกียรติ  สำรสม ผอ.โรงเรียนบ้ำนดงเมืองแอม กรรมกำร 
๒๓) นำยสมบูรณ์  แสนโฆเมฆ ผอ.โรงเรียนบ้ำนโคกใหม่นำยม กรรมกำร 

๒๔) นำยสุรพล  สุพรมพิทักษ์ ผอ.โรงเรียนบ้ำนหนองโนวิทยำคำร กรรมกำร 

๒๕) นำยปรีดำ  อดทน ผอ.โรงเรียนบ้ำนหนองโก กรรมกำร 

๒๖) นำยไชยำ  ศรีโคตำ   ผอ.โรงเรียนบ้ำนฝำงวิทยำ กรรมกำร 

๒๗) นำยด ำรงศักดิ์  สุริโย ผอ.โรงเรียนบ้ำนพระบำทท่ำเรือ กรรมกำร 

๒๘) นำยจีระวัฒน์  แสงสุรินทร์ ผอ.โรงเรียนบ้ำนบ่อ กรรมกำร 

๒๙) นำยอัศนัย  วำรีศรี ผอ.โรงเรียนบ้ำนขุนด่ำน กรรมกำร 

๓๐) นำงสำวบุษบง  ไทยวังชัย ผอ.โรงเรียนบ้ำนสองคอนศิริคุรุรำษฎร์ กรรมกำร 

๓๑) นำงวรำพร  ชัยอำสำ ผอ.โรงเรียนบ้ำนโนนศิลำรำศี กรรมกำร 



๓ 

 

๓๒) นำยวันชัย  แทนกอง ผอ.โรงเรียนบ้ำนนำคู กรรมกำร 
๓๓) นำยนพรัตน์  ปะวะถี ผอ.โรงเรียนบ้ำนจ ำปำหัวบึง กรรมกำร 
๓๔) นำยวัชรพงษ์  กินบุญ ผอ.โรงเรียนบ้ำนม่วงหวำน กรรมกำร 
๓๕) นำงศิรินภำ  หิรัญเขว้ำ คร ูโรงเรียนบ้ำนพระบำทท่ำเรือ กรรมกำร 
๓๖) นำงสำวบุษบำ  มิ่งไธสง ศึกษำนิเทศก์ กรรมกำร 
๓๗) นำงสำวกรรยำ  จิตฟุ้ง ศึกษำนิเทศก์ กรรมกำร 
๓๘) นำงสำววิชดำรัชต์  วงศ์สะอำด ศึกษำนิเทศก์ กรรมกำร 
๓๙) นำงสำวปิยำภรณ์  นำมไพร ศึกษำนิเทศก์ กรรมกำร 
๔๐) นำงสำวภัทริกำ  ทองยำ ศึกษำนิเทศก์ กรรมกำร 
๔๑) นำยเสรี  โพธ์ินิล ศึกษำนิเทศก์ กรรมกำร 
๔๒) นำยณัฐพงศ์  ค่ำยไธสง  ผอ.กลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลฯ  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๔๓) นำยสันติ  จ้ ำแพงจันทร์ ศึกษำนิเทศก์ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
๔๔) นำงสำวศิริวรรณ  เสนำวงษ์ ศึกษำนิเทศก์ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 
มีหน้าที่  ด ำเนินกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ

และสถำนศึกษำออนไลน์ ประจ ำปีงบประมำณ 2565  ให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ให้เรียบร้อย ครบถ้วน สมบูรณ์ ทัน
ตำมก ำหนดระยะเวลำเพื่อประโยชน์ทำงรำชกำร 
 
๓. คณะกรรมการเก็บข้อมูลจากบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐ (IIT) 
 

๑) นำยบัญชำ  เสนำคูณ  รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๔ ประธำนกรรมกำร 
๒) นำยวิโรจน์  ค้อไผ่  รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๔ รองประธำนกรรมกำร 
๓) นำยชัชวำล  อำรำษฎร์  รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๔ รองประธำนกรรมกำร 
๔) นำงสำวเพ็ญศรี พรหมเทศ ผอ.กลุ่มบริหำรกำรเงินและสินทรัพย์ กรรมกำร 
๕) นำงสำวบุษบำ  นำอุดม ผอ.กลุ่มอ ำนวยกำร กรรมกำร 
๖) นำงฐำนิกำ  ชมอำษำ ผอ.หน่วยตรวจสอบภำยใน กรรมกำร 
๗) นำยธำตรี  ทวะชำรี  ผอ.กลุ่มบริหำรงำนบุคคล                   กรรมกำร 
๘) นำยโกสิน  สะตะ   ผอ.กลุ่มนโยบำยและแผน                    กรรมกำร 
๙) นำงสำววรำภรณ์ เพียจันทร์ ผอ.กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรฯ กรรมกำร 

๑๐) นำงสำวศุภิสรำ  พรหมเทศ                    ผอ.กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ          กรรมกำร 
๑๑) นำยรเมศ  นำสินพร้อม ผอ.กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกลฯ        กรรมกำร 
๑๒) นำยนันทะวัฒน์  อินทะชัย ผอ.กลุ่มกฎหมำยและคดี กรรมกำร 

  ๑๓) นำยณัฐพงศ์  ค่ำยไธสง  ผอ.กลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลฯ  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๑๔) นำยสันติ  จ้ ำแพงจันทร์ ศึกษำนิเทศก์ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
๑๕) นำงสำวศิริวรรณ  เสนำวงษ์ ศึกษำนิเทศก์ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
๑๖) นำงสำววิชดำรัชต์  วงศ์สะอำด ศึกษำนิเทศก์ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
๑๗) นำงสำวปิยำภรณ์  นำมไพร ศึกษำนิเทศก์ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 



๔ 

 

มีหน้าที่  ด ำเนินกำรเก็บรวบรวมข้อมูลจำกบุคลำกรในส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ตำมคู่มือกำรประเมิน
คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำออนไลน์ 

  
๔. คณะกรรมการเก็บข้อมูลจากผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อหน่วยงานภาครัฐ (EIT) 
 

๑) นำยวิโรจน์  ค้อไผ่  รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๔ ประธำนกรรมกำร 
๒) นำยบัญชำ  เสนำคูณ  รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๔ รองประธำนกรรมกำร 
๓) นำยชัชวำล  อำรำษฎร์  รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๔ รองประธำนกรรมกำร 
๔) นำยแสงทอง  เรืองศิลป์ ผอ.โรงเรียนบ้ำนส ำโรง กรรมกำร 
๕) นำยประยูร  วังคำม ผอ.โรงเรียนบ้ำนหนองอ้อโคกสว่ำง กรรมกำร 
๖) นำยสุพรรณ  วิรุณพันธ์ ผอ.โรงเรียนบ้ำนทรำยมูล กรรมกำร 
๗) นำยกิตติ  พลนำมอิน ผอ.โรงเรียนบ้ำนเพี้ยฟำนฯ กรรมกำร 
๘) นำยชูศักดิ์  กลำงมัน ผอ.โรงเรียนบ้ำนสระกุด กรรมกำร 
๙) นำยเกรียงไกร  รักษำวงศ์ ผอ.โรงเรียนบ้ำนหนองแสง กรรมกำร 

๑๐) นำยบุตศรี  นำรี ผอ.โรงเรียนชุมชนโนนสมบูรณ์  กรรมกำร 
๑๑) นำยชุมพล ทองตระกูล ผอ.โรงเรียนอนุบำลเขำสวนกวำง กรรมกำร 
๑๒) นำยสมเกียรติ  สำรสม ผอ.โรงเรียนบ้ำนดงเมืองแอม กรรมกำร 

  ๑๓) นำยสมบูรณ์  แสนโฆเมฆ ผอ.โรงเรียนบ้ำนโคกใหม่นำยม กรรมกำร 
๑๔) นำยสุรพล  สุพรมพิทักษ์ ผอ.โรงเรียนบ้ำนหนองโนวิทยำคำร กรรมกำร 
๑๕) นำยปรีดำ  อดทน ผอ.โรงเรียนบ้ำนหนองโก กรรมกำร 
๑๖) นำยไชยำ ศรีโคตำ ผอ.โรงเรียนบ้านฝางวิทยา กรรมกำร 
๑๗) นำยด ำรงศักดิ์  สุริโย ผอ.โรงเรียนบ้ำนพระบำทท่ำเรือ กรรมกำร 
๑๘) นำยจีระวัฒน์  แสงสุรินทร์ ผอ.โรงเรียนบ้ำนบ่อ กรรมกำร 
๑๙) นำยประสำน  ลพพันทอง ผอ.โรงเรียนบ้ำนหัวนำค ำ กรรมกำร 
๒๐) สิบต ำรวจโทพลทอง  เพ็งวงษำ ผอ.โรงเรียนคูค ำพิทยำสรรพ์ กรรมกำร 
๒๑) นำยเวชยันต์  อำศนะ ผอ.โรงเรียนบ้ำนวังชัย กรรมกำร 
๒๒) นำยสุรชิน  วิเศษลำ ผอ.โรงเรียนอนุบำลอุบลรัตน์ กรรมกำร 
๒๓) นำยโชคชัย  เรืองแหล่ ผอ.โรงเรียนชุมชนดูนสำด กรรมกำร 
๒๔) นำงมณีรัตน์  เวียงวิเศษ ผอ.โรงเรียนบ้ำนโนนทองห้วยบำก กรรมกำร 
๒๕) นำงวลัยลักษณ์  อินนอก ผอ.โรงเรียนน้ ำพอง กรรมกำร 
๒๖) นำงยุภำภรณ์  พลเยี่ยม ผอ.โรงเรียนบ้ำนหนองแวงคูป่ำชำติ กรรมกำร 
๒๗) นำงสำวพรณัฐชำ  เพ็งวิชัย ผอ.โรงเรียนบ้ำนบ่อใหญ่ กรรมกำร 
๒๘) นำยสุวัฒน์  วงศ์หมั่น ผอ.โรงเรียนบ้ำนค ำบง กรรมกำร 
๒๙) นำยเสริมศรี  พรหมภักดี ผอ.โรงเรียนบ้ำนหนองแวงเรือประชำศึกษำ กรรมกำร 
๓๐) นำยประวิทย์  พำลี ผอ.โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยำ กรรมกำร 
๓๑) นำยธีรัตม ์ กันตัง ผอ.โรงเรียนบ้ำนท่ำกระเสริม กรรมกำร 
๓๒) นำยโยธิน  นำอุดม ผอ.โรงเรียนบ้ำนผักหนำม กรรมกำร 



๕ 

 

๓๓) นำยณัฐพงศ์  ค่ำยไธสง  ผอ.กลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลฯ  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๓๔) นำยสันติ  จ้ ำแพงจันทร์ ศึกษำนิเทศก์ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
๓๕) นำงสำวศิริวรรณ  เสนำวงษ์ ศึกษำนิเทศก์ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
๓๖) นำงสำววิชดำรัชต์  วงศ์สะอำด ศึกษำนิเทศก์ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
๓๗) นำงสำวปิยำภรณ ์ นำมไพร ศึกษำนิเทศก์ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 
มีหน้าที่  ด ำเนินกำรเก็บรวบรวมข้อมูลจำกผู้รับบริกำรหรือผู้ติดต่อกับส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ตำมคู่มือ

กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำออนไลน์ 
 
๕. คณะกรรมการเปิดเผยข้อมูลทางเว็บไซด์ของหน่วยงาน (OIT) 
 

๑) นำยชัชวำล  อำรำษฎร์  รอง 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) นำงพัชรินทร์  แสนอุบล นักจัดกำรงำนทั่วไป กรรมกำร 
๕) นำงนภำเพ็ญ  ศรีหำพุฒ นักวิชำกำรกำรเงินและบัญชี กรรมกำร 
๖) นำงสำวนุชจรี  ชำวสวนจิต นักวิชำกำรตรวจสอบภำยใน กรรมกำร 
๗) นำงอุบล  ชำอุ่น นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน กรรมกำร 
๘) นำงสมคิด  เหล่ำพิไล นักทรัพยำกรบุคคล กรรมกำร 
๙) นำยนิรุจน์  วรรณะรักษำ พนักงำนรำชกำร กรรมกำร 

๑๐) นำงชนม์สิตำ  บำลยอ เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร กรรมกำร 
๑๑) นำยเทิดไท  ศรีบุญไท นักกฎหมำยและคด ี กรรมกำร 
๑๒) นำยปิรนิกรณ์  นำหนองตูม เจ้ำหน้ำที่ ICT กรรมกำร 

  ๑๓) นำงเพชรรัตน์  อุดมพงษ์ ศึกษำนิเทศก์ กรรมกำร 
๑๔) นำงลัมพร  ดำรำษฎร์ ศึกษำนิเทศก์ กรรมกำร 
๑๕) นำงสำวอนงค์นำถ  เคนโพธ์ิ ศึกษำนิเทศก์ กรรมกำร 
๑๖) นำงสำวบุษบำ  มิ่งไธสง ศึกษำนิเทศก์ กรรมกำร 
๑๗) นำยนพคุณ  แงวกุดเรือ ศึกษำนิเทศก์ กรรมกำร 
๑๘) นำงสำวปำณิตำ  ไชยทองศรี ศึกษำนิเทศก์ กรรมกำร 
๑๙) นำงสำวกรรยำ  จิตฟุ้ง ศึกษำนิเทศก์ กรรมกำร 
๒๐) นำงสำวณัฐยำภรณ์  โชติกำรณ์ ศึกษำนิเทศก์ กรรมกำร 
๒๑) นำยเสรี  โพธ์ินิล ศึกษำนิเทศก์ กรรมกำร 
๒๒) นำงสำวธรรญธร  สมบัติ ศึกษำนิเทศก์ กรรมกำร 
๒๓) นำงสำวภัทริกำ  ทองยำ ศึกษำนิเทศก์ กรรมกำร 
๒๔) นำยอัศนัย  วำรีศรี ผอ.โรงเรียนบ้ำนขุนด่ำน กรรมกำร 
๒๕) นำงสำวบุษบง  ไทยวังชัย ผอ.โรงเรียนบ้ำนสองคอนศิริคุรุรำษฎร์ กรรมกำร 
๒๖) นำงวรำพร  ชัยอำสำ ผอ.โรงเรียนบ้ำนโนนศิลำรำศี กรรมกำร 



๖ 

 

๒๗) นำยวันชัย  แทนกอง ผอ.โรงเรียนบ้ำนนำคู กรรมกำร 
๒๘) นำยนพรัตน์  ปะวะถี ผอ.โรงเรียนบ้ำนจ ำปำหัวบึง กรรมกำร 
๒๙) นำยวัชรพงษ์  กินบุญ ผอ.โรงเรียนบ้ำนม่วงหวำน กรรมกำร 
๓๐) นำงศิรินภำ  หิรัญเขว้ำ คร ูโรงเรียนบ้ำนพระบำทท่ำเรือ กรรมกำร 
๓๑) นำยอภิณัฐ  นำเลำห์ รองผอ.โรงเรียนอนุบำลเขำสวนกวำง กรรมกำร 
๓๒) นำยจุลดิษฐ์  อุ่นหนองกุง รองผอ.โรงเรียนน้ ำพอง กรรมกำร 
๓๓) นำงอมรรัตน์  ดำคม ครู โรงเรียนบ้ำนสองคอนศิริคุรุรำษฎร์ กรรมกำร 
๓๔) นำงสำวณปภัทร์  แก้วแสนชัย ครู โรงเรียนบ้ำนนำศรีดงเค็ง กรรมกำร 
๓๕) นำงสำวพรกนก  ติวสร้อย ครู โรงเรียนบ้ำนม่วงหวำน กรรมกำร 
๓๖) นำงรุ่งตะวัน  สีคำมเม ครู โรงเรียนบ้ำนสองคอนศิริคุรุรำษฎร์ กรรมกำร 
๓๗) นำยสุรินทร์  สรรพ์สมบัติ ครู โรงเรียนบ้ำนโนนศิลำรำศรี กรรมกำร 
๓๘) นำยชำคริต  อ่อนเบ้ำ ครู โรงเรียนบ้ำนค ำบอนคุรุรำษฎร ์ กรรมกำร 
๓๙) นำยเอนกพงษ์  ปงก๋องแก้ว ครูโรงเรียนบ้ำนขุนด่ำน กรรมกำร 
๔๐) นำยคมกริช  ปรุงฆ้อง ธุรกำร โรงเรียนบ้ำนโนนศิลำรำศรี กรรมกำร 
๔๑) นำยพงษ์ธร  บ้งจ่ำ โรงเรียนบ้ำนสระกุด กรรมกำร 
๔๒) นำยพงศิรินทร์  เครื่องกลำง โรงเรียนน้ ำพอง กรรมกำร 

๔๓) นำยสันติ  จ้ ำแพงจันทร์ ศึกษำนิเทศก์ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๔๔) นำงสำวศิริวรรณ  เสนำวงษ์ ศึกษำนิเทศก์ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
๔๕) นำงสำววิชดำรัชต์  วงศ์สะอำด ศึกษำนิเทศก์ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
๔๖) นำงสำวปิยำภรณ์  นำมไพร ศึกษำนิเทศก์ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 
มีหน้าที่  ตรวจสอบและเผยแพร่ข้อมูล กำรด ำเนินคุณธรรมและควำมโปร่งในส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 

และสถำนศึกษำออนไลน์ 
 
๖.  คณะกรรมการฝ่ายรายงานผล   ประกอบด้วย 
 

๑) นำยณัฐพงศ์  ค่ำยไธสง  ผอ.กลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลฯ  ประธำนกรรมกำร 
๒) นำยสันติ  จ้ ำแพงจันทร์ ศึกษำนิเทศก์ รองประธำนกรรมกำร 
๓) นำงสำวกรรยำ  จิตฟุ้ง   ศึกษำนิเทศก์ กรรมกำร 

๔) นำงสำววิชดำรัชต์  วงศ์สะอำด ศึกษำนิเทศก์ กรรมกำร 

๕) นำงสำวภัทริกำ  ทองยำ ศึกษำนิเทศก์ กรรมกำร 

๖) นำงสำวศิริวรรณ  เสนำวงษ์ ศึกษำนิเทศก์ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๗) นำงสำววิชดำรัชต์  วงศ์สะอำด ศึกษำนิเทศก์ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
๘) นำงสำวปิยำภรณ์  นำมไพร ศึกษำนิเทศก์ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

   
มีหน้าที ่ สรุปผลกำรด ำเนินกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในส ำนักงำนเขตพื้นที่และสถำนศึกษำออนไลน์ 
 



๗ 

 

ขอให้คณะกรรมกำรที่ได้รับแต่งตั้งตำมค ำส่ังน้ี  ได้ตั้งใจปฏิบัติหน้ำที่ตำมที่ได้รับมอบหมำยให้มีประสิทธิภำพ  
ประสิทธิผล และบังเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทำงรำชกำร  

          ทั้งน้ี   ตั้งแต่บัดน้ีเป็นต้นไป    
 
               ส่ัง   ณ   วันที่ ๑๘ กุมภำพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

                                     

    



๑ 

 

 
 
 
 

ค ำส่ังส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต ๔ 
ที่  ๕๒ / ๒๕๖๕ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำคู่มือกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำและสถำนศึกษำออนไลน์ ประจ ำปีงบประมำณ 2565  

------------------------------------------------- 
  ด้วย ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ได้มีกำรด ำเนินกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสใน
กำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำออนไลน์ ประจ ำปีงบประมำณ 2565 ที่มุ่งเน้นให้
หน่วยงำนได้มีกำรปรับปรุงพัฒนำตนเองในด้ำนคุณธรรมและควำมโปร่งใสเพื่อให้เกิดธรรมำภิบำลในหน่วยงำน มีกำร
ด ำเนินกำรที่มุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อประชำชนและส่วนรวมเป็นส ำคัญและลดโอกำสที่จะเกิดกำรทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในหน่วยงำน ซึ่งใช้เครื่องมือกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ จำก
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ เพื่อให้กำรประเมินบรรลุตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้
ในแผนงำนบูรณำกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อเป็นกำรมุ่งตอบสนองยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ.๒๕๖๑ – 
๒๕๘๐) แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ประเด็น กำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ นโยบำยและแผนระดับชำติว่ำ
ด้วยควำมมั่นคงแห่งชำติ นโยบำยเสริมสร้ำงควำมมั่นคงของชำติจำกภัยกำรทุจริต  จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำ
คู่มือกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น 
เขต ๔ ประกอบด้วย 
 
๑.คณะกรรมการที่ปรึกษา  

๑) นำยชำญกฤต  น้ ำใจดี 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) นำยชัชวำล  อำรำษฎร์ รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๔ รองประธำนกรรมกำร 
๕) นำงสำวเพ็ญศรี พรหมเทศ ผอ.กลุ่มบริหำรกำรเงินและสินทรัพย์ กรรมกำร 
๖) นำงสำวบุษบำ  นำอุดม ผอ.กลุ่มอ ำนวยกำร กรรมกำร 
๗) นำงฐำนิกำ  ชมอำษำ ผอ.หน่วยตรวจสอบภำยใน กรรมกำร 
๘) นำยธำตรี  ทวะชำรี  ผอ.กลุ่มบริหำรงำนบุคคล                   กรรมกำร 
๙) นำยโกสิน  สะตะ   ผอ.กลุ่มนโยบำยและแผน                    กรรมกำร 

๑๐) นำงสำววรำภรณ์ เพียจันทร์ ผอ.กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรฯ กรรมกำร 
๑๑) นำงสำวศุภิสรำ  พรหมเทศ                    ผอ.กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ          กรรมกำร 
๑๒) นำยนันทวัฒน์  อินทะชัย ผอ.กลุ่มกฎหมำยและคดี กรรมกำร 
๑๓) นำยรเมศ  นำสินพร้อม ผอ.กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกลฯ        กรรมกำร 
๑๔) นำยณัฐพงศ์  ค่ำยไธสง  ผอ.กลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลฯ กรรมกำรและเลขำนุกำร 



๒ 

 

๑๕) นำยสันติ จ้ ำแพงจันทร์ ศึกษำนิเทศก์ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
๑๖) นำงสำวศิริวรรณ เสนำวงษ์ ศึกษำนิเทศก์ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
๑๖) นำงสำวปิยำภรณ์  นำมไพร ศึกษำนิเทศก์ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

         
   มีหน้าที ่ช้ีแจงให้ค ำปรึกษำ แก้ไขปัญหำ อุปสรรค ในกำรด ำเนินงำนของกิจกรรมให้มีประสิทธิภำพ 
 
๒. คณะกรรมการจัดท าคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา
ออนไลน์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

๑) นำยวิโรจน์  ค้อไผ่  รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๔ ประธำนกรรมกำร 
๒) นำยอัศนัย  วำรีศรี ผอ.โรงเรียนบ้ำนขุนด่ำน กรรมกำร 
๓) นำงสำวบุษบง  ไทยวังชัย ผอ.โรงเรียนบ้ำนสองคอนศิริคุรุรำษฎร์ กรรมกำร 
๔) นำงวรำพร  ชัยอำสำ ผอ.โรงเรียนบ้ำนโนนศิลำรำศี กรรมกำร 
๕) นำยวันชัย  แทนกอง ผอ.โรงเรียนบ้ำนนำคู กรรมกำร 
๖) นำยนพรัตน์  ปะวะถี ผอ.โรงเรียนบ้ำนจ ำปำหัวบึง กรรมกำร 
๗) นำยวัชรพงษ์  กินบุญ ผอ.โรงเรียนบ้ำนม่วงหวำน กรรมกำร 
๘) นำงศิรินภำ  หิรัญเขว้ำ ครูโรงเรียนบ้ำนพระบำทท่ำเรือ กรรมกำร 
๙) นำยอภิณัฐ  นำเลำห์ รองผอ.โรงเรียนอนุบำลเขำสวนกวำง กรรมกำร 

๑๐) นำยจุลดิษฐ์  อุ่นหนองกุง รองผอ.โรงเรียนน้ ำพอง กรรมกำร 
๑๑) นำงอมรรัตน์  ดำคม ครู โรงเรียนบ้ำนสองคอนศิริคุรุรำษฎร์ กรรมกำร 
๑๒) นำงสำวณปภัทร์  แก้วแสนชัย ครู โรงเรียนบ้ำนนำศรีดงเค็ง กรรมกำร 

  ๑๓) นำงสำวพรกนก  ติวสร้อย ครู โรงเรียนบ้ำนม่วงหวำน กรรมกำร 
๑๔) นำงรุ่งตะวัน  สีคำมเม ครู โรงเรียนบ้ำนสองคอนศิริคุรุรำษฎร์ กรรมกำร 
๑๕) นำยสุรินทร์  สรรพ์สมบัติ ครู โรงเรียนบ้ำนโนนศิลำรำศรี กรรมกำร 
๑๖) นำยชำคริต  อ่อนเบ้ำ ครู โรงเรียนบ้ำนค ำบอนคุรุรำษฎร์ กรรมกำร 
๑๗) นำยเอนกพงษ์  ปงก๋องแก้ว ครูโรงเรียนบ้ำนขุนด่ำน กรรมกำร 
๑๘) นำยคมกริช  ปรุงฆ้อง ครูธุรกำร โรงเรียนบ้ำนโนนศิลำรำศรี กรรมกำร 
๑๙) นำยพงษ์ธร  บ้งจ่ำ โรงเรียนบ้ำนสระกุด กรรมกำร 
๒๐) นำยพงศิรินทร์  เครื่องกลำง โรงเรียนน้ ำพอง กรรมกำร 

๒๑) นำยณัฐพงศ์  ค่ำยไธสง ผอ.กลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลฯ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๒๒) นำยสันติ  จ้ ำแพงจันทร์ ศึกษำนิเทศก์ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
๒๓) นำงสำวศิริวรรณ  เสนำวงษ์ ศึกษำนิเทศก์ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
๒๔) นำงสำววิชดำรัชต์  วงศ์สะอำด ศึกษำนิเทศก์ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
๒๕) นำงสำวปิยำภรณ์  นำมไพร ศึกษำนิเทศก์ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 
มีหน้าที่  จัดท ำคู่มือกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งในส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ และสถำนศึกษำ

ออนไลน์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต ๔ 



๓ 

 

ขอให้คณะกรรมกำรที่ได้รับแต่งตั้งตำมค ำส่ังน้ี  ได้ตั้งใจปฏิบัติหน้ำที่ตำมที่ได้รับมอบหมำยให้มีประสิทธิภำพ  
ประสิทธิผล และบังเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทำงรำชกำร  

          ทั้งน้ี   ตั้งแต่บัดน้ีเป็นต้นไป    
 
               ส่ัง   ณ   วันที่ ๑๘ กุมภำพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๕                 

              




