
 

 

 

 

การด าเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต 
ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “การป้องกันการทุจริต” 

(ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุจริต) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕  

การมีสว่นร่วมของ นายสุรเชษฐ์  พละเอ็น  
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศกึษากาฬสินธุ์ เขต ๒ 

 
 

          นายสุรเชษฐ์  พละเอ็น  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธ์ุ เขต ๒ ให้
ความส าคัญ มุ่งมั่น ตั้งใจ ในการปรับปรุงพัฒนาองค์กรให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส โดยมีการส่วนร่วม  ใน
กิจกรรมต่าง ๆ  ที่ด าเนินการภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลใน  สถานศึกษา 
“การป้องกันการทุจริต” (ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ ดังนี ้
         ๑. นายสุรเชษฐ์  พละเอ็น ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสนิธ์ุ เขต ๒ เป็น
ประธานและบรรยายพิเศษการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยคุณธรรม
และความโปร่งใส เมื่อวันที่  ๒ กรกฎาคม  ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธ์ุ เขต ๒ 

 



-๒- 
          ๒. นายสุรเชษฐ์  พละเอ็น ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธ์ุ เขต ๒ 
เป็นประธานและบรรยายพิเศษการประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการ
ด า เ นิ น ง านขอ งภาครั ฐ  ( Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจ า  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ประกอบด้วย ผู้บริหารการศึกษา ผู้อ านวยการกลุ่ม 
ศึกษานิเทศก์ และผู้รับผิดชอบตัวช้ีวัดในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของภาครัฐ 
เมื่อวันที่  ๑๖  มีนาคม  ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม สพป.กาฬสินธ์ุ เขต ๒ (ช้ัน ๓) 

 



-๓- 
          ๓. นายสุรเชษฐ์  พละเอ็น ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธ์ุ เขต ๒  
เป็นผู้ก าหนดนโยบาย และเป็นผู้น าการปฏิบัติตามประกาศนโยบายไมรับของขวัญในทุกเทศกาล (NO GIFT 
POLICY) เพื่ อส่ ง เสริมมาตรการป้องกันและต่อต้านการ ทุจริตคอร์ รัป ช่ันทุ กรูปแบบคอร รัป ช่ัน 
ทุกรูปแบบ เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธ์ุ เขต ๒ 

 
            ๔. นายสุรเชษฐ์  พละเอ็น ผูอ้ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธ์ุ เขต ๒ 
เป็นผู้ก าหนดนโยบาย และเป็นประธานการประชุมเตรียมการรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA Online) ปีงบประมาณ 256๕ (เตรียมการ 3 ด้าน คือด้าน IIT ด้านEIT 
และด้าน OIT) 

 



-๕- 
 

           ๕.นายสุรเชษฐ์  พละเอ็น ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธ์ุ เขต ๒  
เ ป็ นป ร ะธานกา รป ระ ชุมป ฏิบั ติ ก าร กา ร วิ เ คร าะห์ ค ว าม เสี่ ย ง  ปร ะจ า ปี งบป ระม าณ 256๕ 
เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรทางการศึกษาบนเขตพื้นที่การศึกษาทุกคน มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่ 
อาจเกิดข้ึน หรือการท างานที่อาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน   

 



-๖- 

             ๖. นายสุรเชษฐ์  พละเอ็น ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธ์ุ เขต ๒ 
มอบหมายให้ นางนันทิรา  เมตตา  ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ นางสาวนุชนารถ ภูมาศ และนายสุพรรณ  
ธรรมแนบจิตร ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการบรูณาการความร่วมมือในการ
ต่อต้านการทจุริตและประพฤติมิชอบ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จุดที่ ๓ ภาค
ตะวันนออกเฉียงเหนือ และได้รับเกียรติจาก นางสมพร  สมผดุง ผู้ช่วยเลขาธิการ ป.ป.ช. บรรยายให้ความรู้
เรื่อง การปอ้งกันการทจุริตและประพฤติมิชอบทีเ่กี่ยวข้องกบัระดบัการศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยมี ว่าทีร่้อยตรี 
ธน ุ วงษ์จินดา รองเลขาธิการคณะกรรมการศึกษาข้ันพื้นฐาน ให้เกียรตเิป็นประธานการประชุม ณ โรงแรม
เจริญธานีขอนแก่น 

 



-๗- 
       ๗. นายสุรเชษฐ์  พละเอ็น ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธ์ุ  

เขต ๒ มอบหมายให้ นายเคน อาจดวงดี ดร.ศิวะทัศน์ สุขสุวรรณ นายพยุงค์ ทองค า รอง ผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธ์ุ เขต 2 น าบุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรมงานวันต่อต้าน
คอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดกาฬสินธ์ุ ประจ าปี 2564 โดยร่วมรับชมการถ่ายทอดสดผ่าน 
Facebook Live ของ ป.ป.ช.  ณ ห้องประชุมโปงลาง ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธ์ุ เขต 
2 ช้ัน 1 เพื่อเป็นการกระตุ้นทุกภาคส่วนไม่ทนต่อการทุจริตวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ผ่านทาง Facebook 
Fanpage ของส านักงาน ป.ป.ช. โดย นายเคน อาจดวงดี รอง ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธ์ุ เขต 2  น าผู้บริหารการศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด  แสดง
เจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร และแสดงพลังต่อต้านการทุจริต คอร์รัปช่ันทุกแบบ เนื่อง
ในวันที่ 9  ธันวาคม 2564  วันต่อต้านคอร์รัปช่ันสากล  
 

 



-๘- 
           ๘. มอบหมายให้ นายเคน  อาจดวงดี รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธ์ุ เขต ๒ คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งท่ี 4/2565  เมื่อวันที่ 19 เมษายน 
2565 เวลา 09.00 น. โดยมี ผศ.ดร.ชัยยุทธ ศิริสุทธ์ิ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดกาฬสินธ์ุ โดยมีวาระที่ส าคัญ คือ ขออนุมัติส่งค าร้องขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่งครู (กรณีพิเศษ), ขออนุมัติด าเนินการสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง
บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา, ขออนุมัติตัดโอนต าแหนง่
และอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอน , ขออนุมัติรับโอนข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ , ขออนุมัติบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็น
ข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย จากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ , การย้ายข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ณ ห้องประชุมส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธ์ุ                 
ช้ัน 2 ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธ์ุ 

 
 
 



-๙- 
             ๙. นายสุรเชษฐ์  พละเอ็น ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธ์ุ เขต ๒ 
เป็นผู้มอบนโยบาย และเปิดโอกาสให้กลุ่มงานทุกกลุ่ม ได้แสดงความคิดเห็นและเป็นผู้น าในการท ากจิกรรม
เพื่อส่วนรวม กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมจิตอาสา เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมที่ดีขององค์กร อาทิ เช่น  
กิจกรรม 5 ส , กิจกรรมจิตอาสา เป็นต้น  

 

 
 



-๑๐- 

 

 

 
 



-๑๑- 

 

 


