การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

คานา
การเสริ มสร้ างวัฒ นธรรมองค์ กรของส านัก งานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
มีจุดประสงค์เพื่อสร้างความตระหนัก ความรู้ความเข้าใจแก่ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด
ให้ทางานด้วยความ “ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจ ให้บริการ”และสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีงาม อย่างยั่งยืน
เอกสารการเสริ มสร้างวัฒนธรรมองค์กร เล่ มนี้เป็นการสรุปช่วง 3 ไตรมาสแรก คือ เดือนตุลาคม
2564 ถึง เดือนมิถุน ายน 2565 มีกิจ กรรมการดาเนินงานต่า ง ๆ ของผู้ อานวยการส านักงานเขตพื้น ที่
การศึกษา รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่ก ารศึกษา คณะบุคลากรในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชีย งราย เขต 4 ในการขับเคลื่อนเขตพื้นที่สุ จริต ประจาปีงบประมาณ 2565 เพื่อใช้เป็น
ฐานข้อมูลในการพัฒนา ปรับปรุงการทางานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
ต่อไป

(นายวิทย์ ศรีวะรมย์)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
มิถุนายน 2565

สารบัญ
ส่วนที่ 1 บทนา
ส่วนที่ 2 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ประจาปีงบประมาณ 2565
1. การประชุมทาแผนพัฒนาการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565 และแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565
2. การประกาศเจตจานงสุจริตในการบริหารงาน และต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ
3. การแสดงความจงรักภักดีและปลูกฝังความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
4. การประกาศปฏิญญา “เขตสุจริต”ในการปฏิบัติงาน ร่วมทาบันทึกข้อตกลง MOU
ในการพัฒนาสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต และชี้แจงซักซ้อมความเข้าใจหลักเกณฑ์การเบิกจ่าย
เงินงบประมาณ ตามมาตรการประหยัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
5. การประชุมปฏิบัติการการวิเคราะห์ความเสี่ยงการดาเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต
6. การประชุมเป็นผู้กากับ ติดตามความก้าวหน้าการดาเนินงานการขับเคลื่อนการวิเคราะห์
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และกาหนด
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
7. การประชุม บรรยายพิเศษ และร่วมการประชุมสร้างจิตสานึกสาธารณะมีคุณธรรม
จริยธรรม นาไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่
8. การประกาศนโยบายงดรับของขวัญทุกเทศกาล (NO GIFT POLICY)
9. การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนเขตสุจริตและเตรียมรับการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใส ในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA Online) ปีงบประมาณ 2565
10. การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)
11. การประชุม Conference เสริมสร้างการคิดแยกแยะระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม
12. ได้รับรางวัลองค์กรต้นแบบด้านคุณธรรมจังหวัดเชียงราย พ.ศ. 2565
13. จัดกิจกรรมเสริมสร้างขวัญและกาลังใจ (เยี่ยมลูก เยี่ยมไข้ ) บุคลากรในสานักงาน
14. จัดกิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมที่ดีงามขององค์กร
14.1 จัดกิจกรรม 5 ส. ประกอบด้วย สะสาง (Seiri), สะดวก (Seiton), สะอาด (Seriso),
สุขลักษณะ (Seiketsu), และสร้างนิสัย (Shitsuke)
14.2 จัดกิจกรรม รางวัลคนดีคนเก่ง สพป.เชียงราย เขต 4 ประจาปี พ.ศ. 2565
ส่วนที่ 3 ผลการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ปีงบประมาณ 2564
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1. ประกาศเจตจานงสุจริตในการบริหารงาน (ภาษาไทย) (ภาษาอังกฤษ) (ภาษาลาว)
2. ประกาศ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 เรื่องแนวปฏิบัติ
ในการทางานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
3. บันทึกข้อตกลง MOU ในการพัฒนาสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต และมาตรการต่างๆ
4. ข่าวประชาสัมพันธ์
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ส่วนที่ 1 บทนา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ต่อต้าน
การทุจริตทุกรูปแบบ ตั้งแต่ปี งบประมาณ พ.ศ. 2558 จนถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รวมทั้งสิ้น 6 ปี
มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA Online) พัฒนา
เพิ่ม ขึ้น และลดลง ในปี ง บประมาณ 2564 ส านักงานเขตพื้นที่ก ารศึกษาประถมศึกษาเชีย งราย เขต 4
ได้คะแนน การประเมิน ITA Online 96.96 คะแนน ได้อันดับที่ 41 จาก 225 เขตพื้นที่การศึกษา
ทั่วประเทศ ผลการ ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA Online)
แสดงรายละเอียด ดังนี้

จากการดาเนินการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ตั้งแต่ ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2558-2564 มีข้อค้นพบดังนี้
1. ผู้ อ านวยการส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาเป็ น ผู้ มี บ ทบาทและมี ค วามส าคั ญ ที่ สุ ด ในการ
ขับเคลื่อนเขตพื้นที่การศึกษาเป็น “เขตสุจริต”
2. ทีม บริ ห ารส านั กงานเขตพื้น ที่ การศึก ษา ประกอบด้ว ยรองผู้ อ านวยการส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษา และผู้ อานวยการกลุ่ ม มีบทบาทอย่างมากในการช่วยขับเคลื่อนกิจกรรม และกากับติดตาม
การดาเนินงานในแต่ละกลุ่มงาน
ทีมงานเลขานุการมีบทบาทอย่างมากในการขับเคลื่อ นกิจกรรมทุกกิจกรรม ร่วมกับ ข้าราชการและ
บุคลากรทางการศึกษาทุกคนในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้ประสบความสาเร็จ
ซึ่งข้อมูลดังกล่าวข้างต้น จะใช้เป็นฐานในการขับเคลื่อนและพัฒนาสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 เป็น “เขตสุจริต” ที่มีความยั่งยืนต่อไป
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ส่วนที่ 2 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ต่อต้านการ
ทุจริตทุกรูปแบบ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จนถึงปัจจุบัน โดยมีผู้บริหารสูงสุดคือ นายวิทย์ ศรีวะรมย์
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ให้ความสาคัญ กับการขับเคลื่อน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ให้เป็น “เขตสุจริต” ที่เป็นระบบและมีความยั่งยืน
โดยปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มีกิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ดังนี้
1. การประชุมทาแผนพัฒนาการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ฉบับทบทวน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565 และแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
2. การประกาศเจตจานงสุจริตในการบริหารงาน
3. การแสดงความจงรักภักดีและปลูกฝังความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
4. การประกาศปฏิญญา “เขตสุจริต”ในการปฏิบัติงาน ปฏิบัติงาน และร่วมทาบันทึกข้อตกลง MOU
ในการพัฒนาสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต พร้อมทั้งชี้แจงซักซ้อมความเข้าใจหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณ ตามมาตรการประหยัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
5. การประชุมปฏิบัติการการวิเคราะห์ความเสี่ยงการดาเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต
6. การประชุมเป็นผู้กากับ ติดตามความก้าวหน้าการดาเนินงานการขับเคลื่อนการวิเคราะห์ผลการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และกาหนดมาตรการ
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
7. การประชุม บรรยายพิเศษ และร่ว มการประชุมสร้างจิตส านึกสาธารณะมีคุณธรรมจริยธรรม
นาไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่
8. การประกาศนโยบายงดรับของขวัญทุกเทศกาล (NO GIFT POLICY)
9. การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนเขตสุจริตและเตรียมรับการประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใส
ในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA Online) ปีงบประมาณ 2565
10. การประชุมพัฒนาคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)
เพื่อสร้างความเข้าใจบทบาทและหน้าที่ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.
ต.ป.น.) และขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประกอบการขับเคลื่อนเขตพื้นที่การศึกษาให้เป็นองค์กร
แห่ง “คนสุจริต งานสุจริต เขตสุจริต”
11. การประชุม Conference เสริมสร้างการคิดแยกแยะระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม
12. ได้รับ รางวัลองค์กรต้นแบบด้านคุณธรรมจังหวัดเชียงราย พ.ศ. 2565 เป็นองค์กรที่มีการ
ดาเนินงานภายในที่มีคุณธรรมและธรรมาภิบาลส่งเสริมให้บุคลากร นาคุณธรรมและจริยธรรมมาใช้ในการ
ดาเนินงานจนเกิดความร่วมมือกันภายในองค์กร ที่สอดคล้องกับคุณธรรม ๔ ประการ พอเพียง วินัย สุจริต
จิตอาสา
13. จัดกิจกรรมเสริมสร้างขวัญและกาลังใจ (เยี่ยมลูก เยี่ยมไข้) บุคลากรในสานักงาน
14. จัดกิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมที่ดีงามขององค์กร
14.1 จัดกิจกรรม 5 ส. ประกอบด้วย สะสาง (Seiri), สะดวก (Seiton), สะอาด (Seriso),
สุขลักษณะ (Seiketsu), และสร้างนิสัย (Shitsuke)
14.2 จัดกิจกรรม รางวัลคนดีคนเก่ง สพป.เชียงราย เขต 4 โดยให้บุคลากรในสานักงานดาเนิน
กิจกรรมที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม จิตอาสา และมีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ได้รับรางวัล
คนดีคนเก่ง สพป.เชียงราย เขต 4 ประจาปี พ.ศ. 2565
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โดยรายละเอียดการดาเนินงานในแต่ละกิจกรรม ดังนี้
1. การประชุมทาแผนพัฒนาการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ฉบับทบทวน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565 และแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยเชิญตัวแทน ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายในและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเขตประชุมเพื่อร่วมกันวิเคราะห์ SWOT เขตพื้นที่การศึกษา ทั้งนี้เพื่อนา
ผลที่ได้จากการ SWOT กาหนดทิศทางการขับเคลื่อนเขตพื้นที่การศึกษาให้เป็น “เขตสุจริต” และกาหนดวิสัยทัศน์
เขตพื้นที่การศึกษา มีรายละเอียดการดาเนินการดังนี้
ระหว่างวันที่ 4 ตุลาคม 2564 นายวิทย์ ศรีวะรมย์ ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 เป็นประธานการประชุมทาแผนพัฒนาการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 4 ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565 และแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 มีตัวแทนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกซึ่งได้แก่ตัวแทนผู้บริหารสถานศึกษาทุกอาเภอ (อาเภอเทิง ,
ขุนตาล , เชีย งของ , พญาเม็งราย , เวียงแก่น) และตัวแทนผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียภายในเขต เข้าร่ว มประชุม
โดยพร้อมเพรียงกัน ณ หอประชุมจอมจ้อ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
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2. การประกาศเจตจานงสุจริตในการบริหารงาน และต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ โดยมอบนโยบาย
ให้ทุกกลุ่มขับเคลื่อน “คนสุจริต งานสุจริต เขตสุจริต” ปรับปรุง พัฒนากลุ่มงานทุกกลุ่ม ในสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาด้านคุณธรรมและความโปร่งใส โดยมีรายละเอียดดังนี้
วัน ที่ 4 กุมภาพัน ธ์ 2565 นายวิทย์ ศรีว ะรมย์ ผู้ อานวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ประกาศเจตจานงสุจริตในการบริหารงาน และต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ
โดยประกาศเจตจานงสุจริตเป็น 3 ภาษาคือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาลาว โดยมอบนโยบายให้
ทุกกลุ่มขับเคลื่อน “คนสุจริต งานสุจริต เขตสุจริต” ปรับปรุง พัฒนากลุ่มงานทุกกลุ่มในสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ด้านคุณธรรมและความโปร่ งใส ณ บริเวณหน้าอาคารสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 4 (รายละเอียด การประกาศเจตจานงสุจริต 3 ภาษา ดังภาคผนวกที่แนบ)
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3. การแสดงความจงรักภักดีและปลูกฝังความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เป็นผู้นากล่าวคาปฏิญญา
เขตสุจริต เพื่อสร้างความตระหนัก สร้างความเชื่อมั่นในการร่วมกันป้องกันและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ
ปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต และการสร้างเครือข่ายการต่อต้านการทุจริต ทุกเช้าวันจันทร์แรกของเดือน
และทุกครั้งที่มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ
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4. กาหนดและมอบหมายนโยบาย “เขตสุจริต”ในการปฏิบัติงาน นายวิทย์ ศรีวะรมย์ ผู้อานวยการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 มอบนโยบายในการทางานให้มีคุณธรรมและความ
โปร่ งใสในการดาเนิ น งาน โดยเปิ ดโอกาสให้ ทุก คนในส านัก งานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษา มี ส่ ว นร่ ว มและเสนอ
แนวปฏิบัติในการทางาน แล้ วสรุป เป็น ประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4
ในมาตรการและแนวปฏิบัติในการทางานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลงวันที่ 14 มกราคม
2565 และร่วมทาบันทึกข้อตกลง MOU ในการพัฒนาสานักงานเขตพื้นที่ก ารศึกษาสุจริต พร้อมทั้งชี้แจง
ซัก ซ้ อ มความเข้า ใจหลั กเกณฑ์ การเบิ ก จ่า ยเงิ นงบประมาณ ตามมาตรการประหยั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ดังนี้
วัน ที่ 14 มกราคม 2565 นายวิ ท ย์ ศรี ว ะรมย์ ผู้ อานวยการส านั ก งานเขตพื้น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ประกาศมาตรการในการบริหารงานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 4 โดยให้ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน มีแนวทางการปฏิบัติงานด้วยความ
“ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจ ให้บริการ” ตามนโยบาย 10 ด้าน ดังนี้ 1) ด้านการปฏิบัติหน้าที่ 2) ด้านการใช้
งบประมาณ 3) ด้านการใช้อานาจ 4) ด้านการใช้ทรัพย์สินทางราชการ 5) ด้านการแก้ไขปัญหาการทุจริต
6) ด้านคุณภาพการดาเนินงาน 7) ด้านประสิทธิภาพการสื่อสาร 8) ด้านการปรับปรุงระบบการทางาน
9) ด้านการเปิดเผยข้อมูล 10) ด้านการป้องกันการทุจริต และร่วมทาบันทึกข้อตกลง MOU ในการพัฒนา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ระหว่างผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กับรองผู้อานวยการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กับบุคลากรทางการศึกษา โดยให้
ผู้อานวยการกลุ่มลงนามแทนบุคลากรทุกกลุ่ม พร้อมทั้งชี้แจง ซักซ้อมความเข้าใจหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณ ตามมาตรการประหยัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 (รายละเอียด
เพิ่มเติมในภาคผนวก)
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5. การประชุม บรรยายพิเศษ และร่วมการประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยงการดาเนินงานที่อาจเกิดผลประโยชน์
ทับซ้อน หรือก่อให้เกิดการทุจริต
วั น ที่ 17 มี น าคม 2565 นายวิ ท ย์ ศรี ว ะรมย์ ผู้ อ านวยการส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการวิเคราะห์ความเสี่ยงการดาเนินงานที่อาจ
ก่ อ ให้ เ กิ ด การทุ จ ริ ต หรื อ ผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ น การประชุ ม ฯ ครั้ ง นี้ กลุ่ ม อ านวยการเป็ น เจ้ า ภาพในการ
ดาเนินงาน ทั้งให้ความรู้ และเปิดโอกาสให้แต่ละกลุ่มงานไปวิเคราะห์ความเสี่ยง (โอกาส ผลกระทบระดับความ
เสี่ยง) จากนั้นนาผลจากการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่ได้แต่ละกลุ่มงาน มารวมและวิเคราะห์เป็นความเสี่ยงใน
ภาพรวมของเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อจัดทาแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในลาดับต่อไป
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6. การประชุม กากับการดาเนินงานขับเคลื่อนการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินงานของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อกาหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
วันจันทร์ที่ 7 มีนาคม 2565 นายวิทย์ ศรีวะรมย์ ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ประธานการประชุม เป็นผู้กากับการดาเนินงานขับเคลื่อนการวิเคราะห์ผลการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และกาหนดมาตรการ
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมเมืองเทิง สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
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7. การประชุม และบรรยายพิเศษ เรื่องการสร้างจิตสานึกสาธารณะ มีคุณธรรมจริยธรรม นาไปประยุกต์ใช้
ในการปฏิบัติหน้าที่ โดยได้รับความเมตตาจากพระครูอุดมคณาภิรักษ์ รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย ร่วมเป็น
พระวิทยากร
วันที่ 18 เมษายน 2565 นายวิทย์ ศรีวะรมย์ ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 4 เป็นประธานการประชุม และบรรยายพิเศษ เรื่องการสร้างจิตสานึกสาธารณะ มีคุณธรรม
จริยธรรม นาไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ โดยได้รับความเมตตาจากพระครูอุดมคณาภิรักษ์ รองเจ้าคณะ
จั งหวัดเชีย งราย ร่ ว มเป็ น พระวิทยากร ณ หอประชุม จอมจ้อ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 4
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8. เป็นผู้กาหนดนโยบาย และเป็นผู้นาการปฏิบัติตามประกาศนโยบาย “งดรับของขวัญในทุกเทศกาล
(NO GIFT POLICY)” และประกาศเจตนารมณ์ไม่รับของกานัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (NO GIFT POLICY)
เพื่อส่งเสริมมาตรการป้องกันและต่อต้า นการทุจริตคอร์รัปชั่น ทุกรูปแบบ เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 (รายละเอียดเพิ่มเติมในภาคผนวก)
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9. การประชุม กากับ ติดตามความก้าวหน้าการดาเนินงานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต และ
เตรี ยมรั บการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่ว ยงานภาครัฐ (ITA Online)
ปีงบประมาณ 2565 เป็นการประชุมฝ่ายทีมบริหารและคณะทางานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ
กากับติดตามตามปฏิทินการดาเนินงานที่กาหนดไว้
วั น ที่ 9 มิ ถุ น ายน 2565 นายวิ ท ย์ ศรี ว ะรมย์ ผู้ อ านวยการส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต และเตรียมรับการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA Online) ปีงบประมาณ 2565
โดยร่วมกับฝ่ายทีมบริหารของเขตพื้นที่การศึกษา คณะทางาน ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และตัวแทนผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ร่วมประชุม พร้อมทั้งกากับติดตามการดาเนินงานการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA Online) ณ ห้องประชุมเมืองเทิง สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
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10. ร่วมประชุมผ่านระบบ Zoom จากเลขาธิการคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ เป็นประธาน
การประชุมพัฒนาคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) เพื่อสร้างความ
เข้าใจบทบาทและหน้าที่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) และ
ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยมีคณะศึกษานิเทศก์ร่วมให้ข้อมูลในการจัดการศึกษา ประกอบการ
ขับเคลื่อนเขตพื้นที่การศึกษาให้เป็นสานักงานแห่ง “คนสุจริต งานสุจริต เขตสุจริต”
วันที่ 16 - 17 ธันวาคม 2564 นายวิทย์ ศรีวะรมย์ ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ร่วมประชุมผ่านระบบ Zoom จากเลขาธิการคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และ เป็ น ประธานการประชุ ม พัฒ นาคณะกรรมการติด ตาม ตรวจสอบ ประเมิ น ผลและนิ เ ทศการศึ ก ษา
(ก.ต.ป.น.) ณ ห้องประชุมเมืองเทิง เพื่อ สร้างความเข้าใจบทบาทและหน้าที่ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)และขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยมีคณะศึกษานิเทศก์
ร่วมให้ข้อมูลในการจัดการศึกษา ประกอบการขับเคลื่อนเขตพื้นที่การศึกษาให้เป็นสานักงานแห่ง “คนสุจริต
งานสุจริต เขตสุจริต” โดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
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11. การประชุม VDO Conference เสริมสร้างการคิดแยกแยะระหว่าง ผลประโยชน์ ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม ให้แก่บุคลากรในสังกัด
วันที่ 18 มิถุนายน 2565 นายวิทย์ ศรีวะรมย์ ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 เป็นประธานการประชุม VDO Conference การเสริมสร้างการคิดแยกแยะ
ระหว่างผลประโยชน์ ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ให้แก่บุคลากรในสังกัด โดยมีจ่าเอกวิเศษศักดิ์ สายโท
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 และนายวิทยา ไชยปันดิ นิติกร
ชานาญการพิเศษ เป็นวิทยากรหลักและได้ชี้แจงการดาเนินงาน การประเมิน ITA Online ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565
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12. เป็นผู้นาองค์กรที่มีการดาเนินงานภายในที่มีคุณธรรมและธรรมาภิบาลส่งเสริมให้บุคลากรนาคุณธรรม
และจริยธรรมมาใช้ในการดาเนินงานจนเกิดความร่วมมือกันภายในองค์กร จึงมีการกาหนดคุณธรรมเป้าหมาย
และกาหนด “ปัญหาที่อยากแก้” และ“ความดีที่อยากทา” ที่สอดคล้องกับคุณธรรม ๔ ประการ พอเพียง วินัย
สุจริต จิตอาสา
จนเกิดผลสาเร็จของการดาเนินกิจกรรมตามแผนส่งเสริมคุณธรรมที่กาหนดไว้ และส่งผลให้พฤติกรรม
ของคนในองค์กรเกิดการเปลี่ยนแปลงซึง่ บรรลุความสาเร็จในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ที่เป็นแบบอย่างได้ โดยได้รับรางวัลองค์กรต้นแบบด้านคุณธรรมจังหวัดเชียงราย พ.ศ. 2565 ตามโครงการ
ส่งเสริมชุมชน องค์กร อาเภอและจังหวัดคุณธรรม
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13. จัดกิจกรรมเสริมสร้างขวัญและกาลังใจ (เยี่ยมลูก เยี่ยมไข้ ) บุคลากรในสานักงานและผู้บริหาร
สถานศึกษา ในสังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โดยกาหนดให้มีวัฒนธรรม
องค์กร ประเพณีและธรรมเนี ยมปฏิบั ติ เพื่อให้เป็นแนวทางในการอยู่ร่ว มกัน ทางานร่วมกัน และสืบทอด
วัฒนธรรมปฏิบัติไปสู่บุคลากรรุ่นต่อ ๆ ไป โดยมุ่งหวังจะให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่สถานศึกษาและสังคมต่อไป
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14. จัดกิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมที่ดีงามขององค์กร
14.1 จัดกิจกรรม 5 ส. ทุกเดือน
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14.2 จัดกิจกรรม รางวัล คนดีคนเก่ง สพป.เชียงราย เขต 4 โดยให้บุคลากรในสานักงานดาเนิน
กิจกรรมที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม จิตอาสา และมีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ได้รับรางวัล
คนดีคนเก่ง สพป.เชียงราย เขต 4 ประจาปี พ.ศ. 2565
วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 นายวิทย์ ศรีวะรมย์ ได้มอบรางวัล คนดีคนเก่ง สพป.เชียงราย เขต 4
ให้กับบุคลากรในสานักงานที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม จิตอาสา และมีผลการปฏิบัติงาน
ดีเด่น ส่งผลให้ บุคลากรที่มีผ ลการประพฤติปฏิบัติตนให้ เป็นผู้ มีคุณธรรมจริยธรรม จิตอาสา และมีผลการ
ปฏิบั ติง านดีเด่ น สมควรได้รั บ การยกย่ องเป็น แบบอย่า ง ได้รั บรางวั ล คนดีคนเก่ ง สพป.เชีย งราย เขต 4
ประจาปี พ.ศ. 2565
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ส่วนที่ 3
ผลการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
สานั กงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 เสริมสร้างวัฒ นธรรมองค์กร
ต่อต้านการทุจ ริ ตทุกรู ป แบบ ตั้งแต่ ปี งบประมาณ พ.ศ.2558 และปั จจุบันส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 มีผู้บ ริห ารสูงสุ ด คือ นายวิทย์ ศรี วะรมย์ ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้ นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชีย งราย เขต 4 ได้ ให้ความส าคัญกับการขับเคลื่ อนส านัก งานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ให้เป็น “เขตสุจริต” ที่ยั่งยืน โดยการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร อาทิ เช่น
1. ได้จัดการประชุมทาแผนพัฒนาการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ฉบับทบทวน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565 และแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยเชิญตัวแทน
ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียภายในและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียภายนอกเขต ประชุมเพื่อร่วมกันวิเคราะห์ SWOT เขตพื้นที่
การศึกษา ทั้งนี้เพื่อนาผลที่ได้จากการ SWOT กาหนดทิศทางการขับเคลื่อนเขตพื้นที่การศึกษาให้เป็น “เขตสุจริต”
และกาหนดวิสัยทัศน์เขตพื้นที่การศึกษา ผลการวิเคราะห์ SWOT ของ สพป.เชียงราย เขต 4 คือ “CR4 HAPPY &
SMART MODEL” นาไปสู่การกาหนดทิศทางการขับเคลื่อน “เขตสุจริต” และกาหนดวิสัยทัศน์ของเขตพื้นที่คือ
“องค์กรแห่งความสุข มุ่งจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพและมาตรฐาน โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
2. ได้ดาเนินการประกาศเจตจานงสุจริตในการบริหารงาน และต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ พร้อมทั้ง
มอบนโยบายให้ทุกกลุ่มขับเคลื่อน “กลุ่มงานสุจริต” ปรับปรุง พัฒนากลุ่มงานทุกกลุ่มในสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาด้านคุณธรรมและความโปร่งใส โดยประกาศเจตจานงสุจริตในการบริหารงาน และต่อต้านการทุจริต
ทุกรูปแบบ โดยประกาศเจตจานงสุจริตเป็น 3 ภาษาคือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาลาว และมอบ
นโยบายให้ทุกกลุ่มขับเคลื่อน “คนสุจริต งานสุจริต เขตสุจริต” ปรับปรุง พัฒนากลุ่มงานทุกกลุ่มในสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาด้านคุณธรรมและความโปร่งใส
3. การแสดงความจงรักภักดีและปลูกฝังความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดย นายวิทย์ ศรีวะรมย์
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นผู้กล่าวนาคาปฏิญญาเขตสุจริต เพื่อสร้างความตระหนัก สร้าง
ความเชื่อมั่นในการร่วมกันป้องกันและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต และการ
สร้างเครือข่ายการต่อต้านการทุจริต ทุกเช้าวันจันทร์แรกของเดือน และทุกครั้งที่มีการ
จัดกิจกรรมต่าง
ๆ ส่งผลให้บุคลากรมีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซึ่งฝังลึกอยู่ในใจทุกคน
4. เป็นผู้กาหนดและมอบหมายนโยบาย “คนสุจริต งานสุจริต เขตสุจริต” ในการปฏิบัติงาน ส่งผลให้
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 มีมาตรการ และแนวปฏิบัติในการทางานให้มีความ
“ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจ ให้บริการ” ตามนโยบาย 10 ด้าน ดังนี้ 1) ด้านการปฏิบัติหน้าที่ 2) ด้านการใช้
งบประมาณ 3) ด้านการใช้อานาจ 4) ด้านการใช้ทรัพย์สินทางราชการ 5) ด้านการแก้ไขปัญหาการทุจริต
6) ด้านคุณภาพการดาเนิน งาน 7)ด้านประสิทธิภ าพการสื่ อสาร 8)ด้านการปรับปรุงระบบการทางาน
9) ด้านการเปิดเผยข้อมูล 10) ด้านการป้องกันการทุจริต และร่วมทาบันทึกข้อตกลง MOU
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5. เป็นประธานการประชุม บรรยายพิเศษ และร่วมการประชุมการวิเคราะห์ความเสี่ยงการดาเนินงานที่อาจ
เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือก่อให้เกิดการทุจริต เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการวิเคราะห์ความเสี่ยง
การดาเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อน การประชุมการดาเนินงาน ครั้งนี้ ส่งผลให้
บุคลากรได้ให้ความรู้ และเปิดโอกาสให้แต่ละกลุ่ม งานร่วมกันวิเคราะห์ความเสี่ยง (โอกาส ผลกระทบระดับ
ความเสี่ยง) จากนั้นนาผลจากการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่ได้แต่ละกลุ่มงาน มารวมและวิเคราะห์เป็นความเสี่ยง
ในภาพรวมของเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อจัดทาแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
6. เป็นประธานการประชุมกากับการดาเนินงานขับเคลื่อนการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดาเนินงานของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และกาหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส่งผลให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
มีผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ให้ รู้ ว่ า มี จุ ด แข็ ง จุ ด ที่ ต้ อ งพั ฒ นาในด้ า นใด เพื่ อ ก าหนดมาตรการส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
7. เป็นประธานการประชุม บรรยายพิเศษ เรื่องการสร้างจิตสานึกสาธารณะ มีคุณธรรมจริยธรรม
นาไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ โดยได้รับความเมตตาจากพระครูอุดมคณาภิรักษ์ รองเจ้าคณะจังหวัด
เชียงราย ร่วมเป็นพระวิทยากร ส่งผลให้บุคลากรมีจิตสานึกสาธารณะ มีคุณธรรมจริยธรรม นาไปประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัติหน้าที่ให้ดีขึ้นต่อไป
8. เป็นผู้กาหนดนโยบาย และเป็นผู้นาการปฏิบัติตามประกาศนโยบายงดรับของขวัญในทุกเทศกาล
(NO GIFT POLICY) เพื่อส่งเสริมมาตรการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ เผยแพร่ผ่าน
เว็บไซต์ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
9. เป็นประธานการประชุมการขับเคลื่อนสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต และเตรียมรับการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA Online) ปีงบประมาณ 2565 โดยร่วมกับฝ่าย
ทีมบริหารของเขตพื้นที่การศึกษา คณะทางาน ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และตัวแทนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอก ร่วมประชุม พร้อมทั้งกากับติดตามการดาเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA Online) ณ ห้องประชุมเมืองเทิง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
10. ร่วมประชุมผ่านระบบ Zoom จากเลขาธิการคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ เป็นประธาน
การประชุมพัฒนาคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ณ ห้องประชุม
เมืองเทิง เพื่อสร้ างความเข้าใจบทบาทและหน้าที่ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษา (ก.ต.ป.น.) และขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยมีคณะศึกษานิเทศก์ร่วมให้ข้อมูลในการ
จัดการศึกษา ประกอบการขับเคลื่อนเขตพื้นที่การศึกษาให้เป็นสานักงานแห่ง “คนสุจริต งานสุจริต เขตสุจริต”
โดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
11. เป็นประธานการประชุม Conference เสริมสร้างการคิดแยกแยะระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตน
และผลประโยชน์ส่วนรวม ให้แก่บุคลากรในสังกัด ทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
ส่งผลให้บุคลากรในสังกัดรู้จักคิดแยกแยะ ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม เป็นต้น
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12. สพป.เชียงรารย เขต 4 ได้รับรางวัลองค์กรต้นแบบด้านคุณธรรมจังหวัดเชียงราย พ.ศ. 2565
เป็ น องค์ กรที่มี การด าเนิ น งานภายในที่มี คุณ ธรรมและธรรมาภิบ าลส่ ง เสริม ให้ บุค ลากร น าคุ ณธรรมและ
จริยธรรมมาใช้ในการดาเนินงานจนเกิดความร่วมมือกันภายในองค์กร ที่สอดคล้องกับคุณธรรม ๔ ประการ
พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา
13. กิจกรรมเสริมสร้างขวัญและกาลังใจ (เยี่ยมลูก เยี่ยมไข้ ) บุคลากรในสานักงานและผู้บริหาร
สถานศึกษา ในสังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โดยกาหนดให้มีวัฒนธรรม
องค์กร ประเพณีและธรรมเนี ยมปฏิบั ติ เพื่อให้เป็นแนวทางในการอยู่ร่ว มกัน ทางานร่วมกัน และสืบทอด
วัฒนธรรมปฏิบัติไปสู่บุคลากรรุ่นต่อ ๆ ไป และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สถานศึกษาและสังคมต่อไป
14. จัดกิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมที่ดีงามขององค์กร
14.1 จัดกิจกรรม 5 ส. โดยสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ได้จัด
กิจ กรรม 5 ส. เป็ น ประจ าทุกเดื อนและได้ประกวดการทางานแต่ ล ะกลุ่ ม เพื่ อรับ รางวัล จากผู้ อ านวยการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งผลให้บุคลากรทุกคนมีความรักสามัคคีร่วมแรงร่วมใจทาความดี มีจิตอาสา
พัฒ นาหน่วยงาน ห้องทางานของตนเองและบริเวณรอบๆสานักงาน บุคลากรทุกคนร่ว มกัน จึงมีสุภ าพที่ดี
มีบรรยากาศการทางานที่ดี
14.2 จัดกิจกรรม รางวัลคนดีคนเก่ง สพป.เชียงราย เขต 4 ส่งผลให้บุคลากรที่มีผลการประพฤติ
ปฏิบัติตนให้เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม จิตอาสา และมีผลการปฏิบัติงานดีเด่น สมควรได้รับการยกย่องเป็น
แบบอย่าง ได้รับรางวัล คนดีคนเก่ง สพป.เชียงราย เขต 4
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นายวิทย์ ศรีวะรมย์ ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
ให้ความสาคัญกับการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ทาให้เกิดผลดี อาทิ เช่น
1. ผู้บริหารการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 4 ทุกคน มีความรู้ ความเข้าใจร่วมกันขับเคลื่อนเขตพื้นที่การศึกษา ให้เป็น “เขตสุจริต”
2. การขับเคลื่อนเขตพื้นที่การศึกษาเป็น “ เขตสุจริต” มีความ ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจ ให้บริการ
3. ทีมบริหารสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งประกอบด้วยรองผู้อานวยการสานักงานเขต พื้นที่การศึกษา
และผู้อานวยการกลุ่ม ให้ความร่วมมือในการขับเคลื่อนกิจกรรม และกากับติดตามการ ดาเนินงาน ในแต่ละ
กลุ่มงาน อย่างจริงจัง
4. ทีมงานเลขานุการ (ผู้รับผิดชอบเขตสุจริต , ผู้รับผิดชอบ ITA Online , ผู้รับผิดชอบ โรงเรียนสุจริต
และผู้รับผิดชอบ ICT) มีขวัญกาลังใจในการปฏิบัติงาน มีความคิดสร้างสรรค์ออกแบบกิจกรรม การขับเคลื่อน
“เขตสุจริต” ที่หลากหลาย
5. ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีแนวปฏิบัติตนที่ชัดเจน
โปร่งใส ตรวจสอบได้
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้รับบริการที่ถูกต้อง ฉับไว โปร่งใส ตรวจสอบได้
เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่ดี ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ
เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับสถานศึกษา / บุคลากร ทั้งในและนอกสังกัด

ข้อค้นพบ
1. ผู้บริหารสูงสุดของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้องให้ความสาคัญกับการเสริมสร้าง วัฒนธรรม
องค์กร และเป็นแบบอย่าง เป็นผู้นาในการปฏิบัติการขับเคลื่อน
2. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรต้องทาให้เป็นปัจจุบันและต่อเนื่อง
3. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ต้องทาให้เข้าสู่ วิถีชีวิตประจาวัน ทั้งนี้เพื่อการพัฒนา การต่อต้ าน
การทุจริตทุกรูปแบบ อย่างยั่งยืน
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(สำเนำ )
ที่ ศธ 04046/ว 348

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 4 เลขที่ 17 หมู่ 20
ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 57160
10 กุมภาพันธ์ 2565

เรื่อง

ประกาศเจตจานงสุจริตในการบริหารงาน ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

เรียน ผู้อานวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด
สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

จานวน 1 ชุด

ด้วย สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ได้ประกาศเจตจานงสุจริต
ในการบริ ห ารงานของส านั กงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยส่ งเสริม สนับสนุนให้ ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึ ก ษาในสั ง กั ด ทุ ก คน ปฏิ บั ติ ง านด้ ว ยความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต โปร่ ง ใส ยึ ด หลั ก คุ ณ ธรรม ปราศจาก
การทุจ ริ ต เพื่อเสริ มสร้ างคุณธรรม จริ ยธรรมและความโปร่งใสในการบริห ารงานของส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ให้บรรลุตามเจตนารมณ์อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ สูงสุดต่อประเทศชาติ
และประชาชน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 จึงส่งประกาศสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 เรื่อง การแสดงเจตจานงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการบริ ห ารงานของสานั กงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทราบถึง
เจตจานงที่จะมุ่งมั่นปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามประกาศที่ส่งมาพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายวิทย์ ศรีวะรมย์)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

กลุ่มอานวยการ
โทรศัพท์ ๐-๕๓๗๙ -๕๔๓๑ ต่อ 101
โทรสาร ๐-๕๓๗๙-๖๑๓๙

(สำเนำคู่ฉบับ)
ที่ ศธ 04046/ว 349

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 4 เลขที่ 17 หมู่ 20
ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 57160
10 กุมภาพันธ์ 2565

เรื่อง

ประกาศเจตจานงสุจริตในการบริหารงาน ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

เรียน ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต
สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

จานวน 1 ชุด

ด้วย สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ได้ประกาศเจตจานงสุจริต
ในการบริ ห ารงานของส านั กงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยส่ งเสริม สนับสนุนให้ ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึ ก ษาในสั ง กั ด ทุ ก คน ปฏิ บั ติ ง านด้ ว ยความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต โปร่ ง ใส ยึ ด หลั ก คุ ณ ธรรม ปราศจาก
การทุจ ริ ต เพื่อเสริ มสร้ างคุณธรรม จริ ยธรรมและความโปร่งใสในการบริห ารงานของส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ให้บรรลุตามเจตนารมณ์อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ สูงสุดต่อประเทศชาติ
และประชาชน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 จึงส่งประกาศสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 เรื่อง การแสดงเจตจานงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการบริ ห ารงานของสานั กงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทราบถึง
เจตจานงที่จะมุ่งมั่นปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามประกาศที่ส่งมาพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายวิทย์ ศรีวะรมย์)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

กลุ่มอานวยการ
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Announcement of Chiangrai Primery Educationrl Serviee Area Ofiice 4
On Honest Intention, Integrity and Transpmency Promotion ln the Worlplace

According

to

the integrated framework against comrption and misconduct focus on The National

Stategy Q0l8-2037) Preventive Integration Master Plan Suppression of comrption and misconduct, a

of 20 years (ZO|I-ZOIA) Focus on anti-

period

comrption to enhance good govefiIance by integrated

management. To reform the process of prevention, suppression and comrption system to be effective,

droughout all sectors by delinition'Zero Tolerance & Clean Thailand
Chiangrai Primary Educational Service Area Office 4 to announce the intention on honesty and

tansparency

in the administration and will work with the benefits of

mnspaxency, justice and effective management. Cooperation with

people

by

hooesty, virtue,

all the sectors to prevent,

suppress

comrption and misconduct of officers at all levels, include responding and facilitate the people as follow;
1. Transparency: Disclose the infomration

of Chiangrai Primaqr Educational Service Area

Office 4 to clients so they can access the information rapidly. Give opportunities for stakeholders to
participate
process

to

by contributing opinion, planning, operating, and monitoring the implementation. Have

a

address complaints and ctreck the justice complaints. Have an outstanding regulation for

protecting overlapping benefic.

2. Accountability: Adminismtors and staff are willing to be on duty effective. Staff
worts on all correct processes according to specified rules related to their work All must be brave and
responsible while working. And administrators present their intentions in administration with honesty and

accountability whenever there is mistake.

3. Comrption-Free: Adminishators at all levels do not act with policy comrption. Staff
wor{<s

with no discrimination, no claim of benefits and without using a position to benefit themselves and

friends.

4. Integrity Culture: Administer by to develop and promote each agency to wor* with
integnty and ethics as well as implant honest behavior to staff until

it

becomes

a regular mode of

organizational culture. Transfer, implant and differentiate between mutual bonefits and personal benefits.

5. Wort Integrity: Administs by focusing on mufinl beoefits with geod gov€Nrance,
tanspar€Nlcy and equity

in administation To wort with integrity and ethics as well as implant honest

behavior and Application of Sufficiency

nmny fhilo@y

for dairy life.

6. Commrmication in Organization: Administer by to promote the tansfer of intention

for various channels, ptooesses, patte,rns, methods in commrmication Traosfer information in wo*ing,
protection, integrty and anti- comptlon promotion

to all staff in order to

thorougbly.

Annormcedon

4t

Febnrary 2022

v.,{/-Srtn**n
(Mr.Wit

Sriwarom)

Director
Chiangrai nimary Educational Seryice Area Office 4
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บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 กลุ่มอานวยการ
ที่ ศธ 04046(1)/002
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565
เรื่อง แจ้งประกาศเจตจานงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน
เรียน รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 , ผู้อานวยการกลุ่มทุกกลุ่ม
และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน
ตามที่ กรอบแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ มุ่งตอบสนองนโยบายรัฐบาล
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนแม่บท
บูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) โดยมีการ
ดาเนินงานภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียน
สุจริตและเขตสุจริต) โดยคณะรัฐมนตรี เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วม
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency
Assessment : ITA) ได้มีแนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่สานักงาน ป.ป.ช. กาหนด เพื่อร่วมกันต่อต้าน
การทุจ ริตทุกรู ป แบบและพร้ อมที่จะรั บ การติดตาม ตรวจสอบ การปฏิบัติงาน ตามเจตจานงที่ได้แสดงไว้
อย่างจริงใจ ทั้งจากเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานและจากผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียหรือสาธารณชนภายนอกหน่วยงาน
นั้น
สานั กงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ได้ จัดทาประกาศส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 เรื่อง การแสดงเจตจานงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการบริหารงาน จึงประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หน่วยงานและกลุ่มภารกิจงาน
ที่เกี่ยวข้องทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
จึงเรียนมาเพื่อทราบ

(นายวิทย์ ศรีวะรมย์)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
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Announcement of Intention

of

Chiangrai Primery Educational Service Area Ofiice 4

On 4e tr'ebruary2022
At Chiangrri Primary Educational Servlce Area OI[ce 4

I, Mr. Wit

Sriwalom, the Director

of Chiangrai Primary Educational Service Area

Office4
To announce the intention to the staff of Chiangrai Prifiary Educational Service Area
Office 4 and in public that

I will

do my duty with honesty, tansparency, accountability, consciousness

and awareness according to the responsibitty and duty by considering the well-being to clients
and stakeholders to successfully accomplish our missions. Without comrption or self-seeking for unlawful

benefits,

I will uphold

organizational culture,

the principle of morality, ethics and implant honest behavior to be a part of

I will focus on mutual

benefits by good governance, hansparcncy and equity

in administration
Announcedon

4fr

Bebruary 2A22

\Alit 9n'u^r^
(Mr.Wit

Sriwarom)

Director
Chiangrai Primary Educational Service Area Office 4
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ประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
เรื่อง แนวทางการดาเนินงานตามเจตจานงสุจริตในการบริหารงาน
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
..........................................................................................................
1. ด้านการปฏิบัติหน้าที่
บุคลากรสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ปฏิบัติหน้าที่ของรัฐ
อย่างมีคุณธรรมโดยยึดหลักตามมาตรฐานการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ดาเนินการตามที่กฎหมายกาหนด
อย่างเคร่งครัดและให้บริการกับประชาชนหรือผู้มาขอรับบริการกับหน่วยงาน โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนที่มิควรได้
แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้
1.1 บุคลากรทุกคนต้องปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานโดยเป็นไปตามขั้นตอน
การให้บริการประชาชนหรือขั้นตอนการปฏิบัติงาน ด้วยความถูกต้องรวดเร็วและไม่ส่งผลเสียหายต่อราชการ
1.2 บุคลากรทุกคนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสมอภาค เท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติประสานงาน
ต่างๆ ด้วยดี เพื่อประโยชน์ของทางราชการ พร้อมทั้งมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานราชการที่ดี
1.3 บุคลากรทุกคนปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงานโดยไม่หวัง
สิ่งตอบแทนหรือประโยชน์ที่มิควรได้ เว้นแต่การรับโดยธรรมจรรยาที่ปราศจากผลประโยชน์แอบแฝงในทางมิชอบ
1.4 ทุกกลุ่มงานต้องส่งเสริม สนับสนุนให้การทบทวนขั้นตอนการให้บริการประชาชนหรือ
ขั้นตอนการปฏิบัติงานให้เกิดความทันสมัยและเป็นปัจจุบัน เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
2. ด้านการใช้งบประมาณ
บุคลากรสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ต้องสานึกและตระหนัก
ถึงการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินว่าเป็นงบประมาณที่ได้มาจากเงินภาษีของราษฎร โดยต้องใช้จ่ายอย่าง
เหมาะสมและประหยัด ตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบกับกลุ่มงานที่กากับ ดูแลและ
รับผิดชอบด้านงบประมาณการเบิก-จ่าย และการพัสดุ ต้องดาเนินการด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้
แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้
2.1 บุคลากรทุกคนต้องตระหนักถึงการใช้จ่ายงบประมาณของทางราชการให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของการใช้จ่าย เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าและสมประโยชน์แก่ราชการโดยแท้จริง
2.2 งานพัสดุต้องดาเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการพัสดุต่างๆ ให้เป็นไปอย่าง
ถูกต้อง โปร่งใสและตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอน ตามที่กฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับต่างๆ กาหนด
2.3 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ต้องรายงานข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณตามที่
กฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับ กาหนดและเผยแพร่ต่อสาธารณชน เพื่อแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหาร
งบประมาณเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับต่างๆ
2.4 ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นบังคับบัญชาต้องควบคุม ดูแลหรืออนุมัติการเบิก-จ่าย
งบประมาณ เช่น ค่าทางานล่วงเวลา ค่าเดินทาง เป็นต้น ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเหมาะสม
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3. ด้านการใช้อานาจ
ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นการบังคับบัญชา ต้องมอบหมายงาน ประเมินผลการปฏิบัติงาน
คัดเลือกบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ รวมทั้งสั่งการ กากับ ดูแลให้ผู้ใต้บังคับบัญชา
ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ขัดต่อกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับต่างๆ อย่างถูกต้องและชอบธรรม
แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้
3.1 ผู้บังคับบัญชาสั่งการหรือมอบหมายอย่างถูกต้อง เป็นธรรมตามความสามารถ
ความเหมาะสมกับสถานภาพ ตาแหน่ง ระดับ คานึงถึงความเสี่ยงอันตรายและความเสมอภาคของบุคคล
ตามหลักมนุษยธรรม พร้อมทั้งมีความเอาใจใส่ ติดตามงานที่สั่งการหรือมอบหมายให้เกิดผลสาเร็จ
3.2 ผู้บังคับบัญชาไม่สั่งการหรือมอบหมายงานใดๆ ที่นอกเหนือจากหน้าที่ในราชการของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา อันมีลักษณะที่เป็นเรื่องส่วนตัว ธุรกิจส่วนตัวหรือเรื่องที่ไม่เหมาะสม ไม่ว่าเพื่อตนเองหรือผู้อื่น
3.3 ผู้บังคับบัญชาต้องวางตัวเป็นกลาง ปราศจากอคติ มีความยุติธรรมในการประเมินผล
การปฏิบัติราชการหรือการปฏิบัติงานและใช้ดุลยพินิจในเรื่องต่างๆ รวมถึงการพิจารณาความดีความชอบให้กับ
ผู้ใต้บังคับบัญชาต้องเกิดความเป็นธรรมเสมอ พร้อมทั้งมีความเป็นผู้นาที่รับผิดชอบต่อหน้าที่
3.4 ผู้บังคับบัญชาหรือบุคลากรทุกคนต้องไม่ใช้ตาแหน่ง หรืออานาจหน้าที่ในราชการ
เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบ หรือยินยอมให้บุคคลใดนาไปใช้ในการแสงหาประโยชน์ที่มิชอบด้วยกฎหมาย
4. ด้านการใช้ทรัพย์สินทางราชการ
บุคลากรสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ต้องใช้ทรัพย์สินของ
ทางราชการ เพื่อประโยชน์ในราชการ ไม่นาทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์ที่มิชอบด้วยกฎหมายระเบียบ
หรือข้อบังคับต่างๆ หรือยินยอมให้บุคคลใดนาไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น ในทางที่ไม่ถูกต้องและ
ไม่เหมาะสม
แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้
4.1 ผู้บังคับบัญชาทุกระดับต้องกากับ ดูแล บารุงรักษาและรับผิดชอบในทรัพย์สินของ
ทางราชการที่อยู่ในความรับผิดชอบ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ หากทรัพย์สินเกิดการชารุดหรือสูญหาย
ให้รายงานหรือดาเนินการตามกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับต่างๆ กาหนดไว้
4.2 การยืมทรัพย์สินของทางราชการไม่ว่าจะยืมภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 หรือให้บุคคลภายนอกยืมต้องดาเนินการตามกฎหมาย ระเบียบหรือ
ข้อบังคับต่างๆ กาหนดไว้อย่างเคร่งครัด
4.3 งานพัสดุต้องส่งเสริม สนับสนุน การวางแนวทางหรือคู่มือในการใช้ทรัพย์สินของ
ทางราชการให้เกิดความเป็นระเบียบ มีระบบและเพื่อป้องกันความเสียหายในทรัพย์สินของทางราชการ
5. ด้านการแก้ไขปัญหาการทุจริต
ทุกกลุ่มงานต้องดาเนินการตามแนวทางแผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต แผนปฏิบัติการว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 และมาตรการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งร่วมกัน
สอดส่องและแก้ไขปัญหาการทุจริต เพื่อให้ปัญหาการทุจริตลดลงและหมดไปในที่สุด
แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้
5.1 ทุกกลุ่มงานต้องดาเนินกิจกรรมและโครงการต่างๆ ตามแนวทางของแผนการปฏิบัติงาน
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 และแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของบุคลากร...
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ของบุคลากร สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ประจาปีงบประมาณปัจจุบัน และ
รายงานผลการดาเนินงานตามที่คณะกรรมการจัดทามาตรฐานความโปร่งใส สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 กาหนด
5.2 ทุกกลุ่มงานต้องส่งเสริม สนับสนุนการดาเนินการด้านนโยบายหรือมาตรการต่างๆ
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 4 ในทุกรูปแบบ
5.3 ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นการบังคับบัญชาต้องกากับ ติดตามสอดส่องดูแลการปฏิบัติงาน
ของผู้ใต้บังคับบัญชา ให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง ปราศจากการทุจริตและการเรียกหรือรับสินบน พร้อมทั้งไม่
ละเลยหรือละเว้นการดาเนินการเมื่อพบพฤติการณ์ในทางทุจริตหรือประพฤติมิชอบ
5.4 หน่วยตรวจสอบภายใน ตามแผนการตรวจสอบภายในประจาปีด้วยความเคร่งครัด และ
รายงานให้ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ทราบโดยตรง
6. ด้านคุณภาพการดาเนินงาน
บุคลากรสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ทุกคนต้องปฏิบัติหน้าที่
ตามที่ตนเองรับผิดชอบโดยยึดหลักมาตรฐานการดาเนินงาน ขั้นตอน และระยะเวลาที่กฎหมาย ระเบียบ หรือ
ข้อบังคับต่างๆ กาหนดไว้ เพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลกับการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ
แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้
6.1 ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นการบังคับบัญชาต้องมีพฤติกรรมและทัศนคติที่ดีในการ
ปฏิบัติงาน มีการถ่ายทอดการปฏิบัติงานที่เป็นแบบอย่างที่ดีตามวินัยข้าราชการ ประมวลจริยธรรมข้าราชการ
และข้อบังคับบุคลากรสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ว่าด้วยจรรยาข้าราชการ
ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคน
6.2 บุคลากรสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ต้องปฏิบัติหน้าที่ใน
การให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจ มีความสุภาพเรียบร้อยในการบริการตามภารกิจที่รับผิดชอบ พร้อมทั้ง
ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติราชการแก่ประชาชนหรือผู้มาติดต่อขอรับการบริการได้อย่างถูกต้อง
และเหมาะสม
6.3 ทุกกลุ่มงานต้องส่งเสริม สนับสนุนการใช้นวัตกรรมต่างๆ ที่ช่วยการดาเนินงานให้เกิด
ความแม่นยา ถูกต้อง และรวดเร็วในการปฏิบัติราชการ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทางานมากยิ่งขึ้น
7. ด้านประสิทธิภาพการสื่อสาร
ทุกกลุ่มงานต้องดาเนินการจัดทาข้อมูลของหน่วยงานที่ต้องเผยแพร่ต่อสาธารณชน โดยจัดให้
มีช่องทางการสื่อสารกับประชาชนผู้มาติดต่อกับหน่วยงาน ซึ่งประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่างๆ
ที่ทางราชการแจ้งได้อย่างสะดวก รวดเร็ว พร้อมทั้งเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้
7.1 ทุกกลุ่มงานดาเนินการพัฒนาข้อมูลในเว็บไซต์ของหน่วยงาน ให้มีข้อมูลที่ประชาชน
ควรรับทราบหรือข้อมูลที่ต้องเผยแพร่ให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
7.2 หน่วยงานต้องส่งเสริม สนับสนุนให้มีการจัดช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
ข้อเสนอแนะ หรือช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน พร้อมทั้งมีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนในหน่วยงาน
8. ด้านการ...
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8. ด้านการปรับปรุงระบบทางาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ต้องดาเนินการปรับปรุง พัฒนา
ระบบปฏิบัติงาน เพื่อให้กระบวนการของหน่วยงานมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ทันสมัย สามารถให้ความสะดวก
แก่ประชาชน ผู้รับบริหารหรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความพึงพอใจและส่งเสริมให้ประชาชน
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือผู้รับบริการมีส่วนร่วมในการดาเนินภารกิจของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 พร้อมทั้งเสริมสร้างภาพลักษณ์บุคลากรสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 และหน่วยงานในสังกัดให้มีความโปร่งใส เพื่อสร้างทัศนคติและความเชื่อมั่น
ของประชาชนที่ดีต่อสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้
8.1 หน่วยงานดาเนินการพัฒนา ปรับปรุงหรือทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือขั้นตอน
การให้บริการตามแนวพระราชบัญญัติอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 กาหนด
8.2 กลุ่มงานที่มีภารกิจในการให้บริการประชาชนต้องส่งเสริม สนับสนุนการดาเนินภารกิจ
ที่ต้องให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก เข้าร่วมการดาเนินภารกิจของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ไม่ว่าจะเป็นด้านการรับฟังความคิดเห็น ด้านการวางแผนงาน
ด้านการดาเนินงาน หรือด้านการประเมินผลการดาเนินงาน เป็นต้น เพื่อแสดงความโปร่งใสในการดาเนิน
ภารกิจของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
8.3 หน่วยงานดาเนินภารกิจต่อประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยความโปร่งใสและ
ตรวจสอบได้ พร้อมทั้งนาข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียน ที่ได้รับจากประชาชนมาพัฒนาและปรับปรุงระบบ
การปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น
8.4 หน่วยงานต้องส่งเสริม สนับสนุนการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริการ
หรือการดาเนินงานให้เกิดความสะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
9. ด้านการเปิดเผยข้อมูล
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ดาเนินการนาข้อมูลที่ประชาชน
ควรทราบและเป็นประโยชน์ต่อการดาเนินภารกิจของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย
เขต 4 ไว้ในเว็บไซต์สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือเว็บไซต์บุคลากรในสังกัด ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐานของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ข่าวประชาสัมพันธ์ ช่องทางการติดต่อสอบถาม
กับประชาชน (Social Network) ข้อมูลแผนการดาเนินงาน ข้อมูลขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ
ข้อมูลแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ข้อมูลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และช่องทางการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อเป็นการแสดงถึง
ความโปร่งใสในการบริหารงานและดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้
9.1 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โดยฝ่ายประชาสัมพันธ์
ต้องส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกกลุ่มงานดาเนินการตามแนวทางหรือมาตรการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ต่อสาธารณะตามแนวทางพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 และตามที่กฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับต่างๆ กาหนด
9.2 ทุกกลุ่มงานต้องส่งเสริม สนับสนุนในการนาข้อมูลของหน่วยงานและข้อมูลที่ประชาชน
ควรทราบหรือเกี่ยวข้องกับการดาเนินภารกิจต่างๆ ของหน่วยงานลงในเว็บไซต์ของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
9.3 สานักงาน…
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9.3 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โดยฝ่ายประชาสัมพันธ์
ต้องส่งเสริม สนับสนุนการใช้ช่องทางการสื่อสารในรูปแบบ Social Network เช่น Facebook Twitter Line
เป็นต้น ในการสื่อสารและประชาสัมพันธ์การดาเนินงานต่างๆ ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 4 เพื่อให้ประชาชนรับทราบข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบันในรูปแบบที่ทันสมัย
9.4 ทุกกลุ่มงานต้องดาเนินงานตามแนวทางการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ต่อสาธารณชน เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนทราบและเพื่อ
แสดงถึงความโปร่งใสในการดาเนินภารกิจของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
9.5 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล
และกลุ่มกฎหมายและคดี ต้องดาเนินการตามแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีความโปร่งใส ตั้งแต่
การสรรหา คัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง การพัฒนาบุคคล การประเมินผลงาน การดาเนินการทางวินัย รวมทั้ง
การสร้างขวัญกาลังใจ เพื่อธารงและรักษาไว้ซึ่งคนดีและคนเก่งของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 4 พร้อมทั้งสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานและทิศทางการปฏิรูปประเทศ
10. ด้านการป้องกันการทุจริต
บุคลากรสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ต้องดาเนินภารกิจของ
ตนเองตามแนวทางของเจตจานงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและมีหลักธรรมาภิบาล
การดาเนินงานทุกภารกิจต้องปราศจากการทุจริตและสามารถตรวจสอบได้ พร้อมทั้งเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ให้เป็นองค์กรที่ปราศจาก
การทุจริตและประพฤติมิชอบ มีความมั่นคงในคุณธรรม จรรยาของข้าราชการ และมีความยั่งยืน
ในการรับใช้สังคมไทยทางด้านการพัฒนาการศึกษา
แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้
10.1 ผู้บังคับบัญชาทุกระดับและบุคลากรสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 4 ทุกคน ต้องดาเนินการตามแนวทางแห่งเจตนารมณ์ของเจตจานงในการบริหารงาน
ด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใสและมีธรรมาภิบาล
10.2 ผู้บังคับบัญชาทุกระดับต้องไม่ประพฤติไปในทางทุจริต หรือประพฤติมิชอบ หรือ
มีลักษณะความสัมพันธ์ที่เกื้อหนุนผลประโยชน์กันระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เข้าทาสัญญาโครงการ
หรือรับจ้างใดๆ จากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
10.3 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โดยกลุ่มกฎหมายและคดี
ต้องส่งเสริม สนับสนุนการดาเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและการกาหนดแนวทางหรือมาตรการ
ในการป้องกัน หรือจัดการความเสี่ยงการทุจริต เพื่อให้หน่วยงานนาไปดาเนินการป้องกันการเกิดการทุจริต
10.4 ทุกกลุ่มงานต้องส่งเสริม สนับสนุนและให้ความสาคัญกับการเสริมสร้าง ภาพลักษณ์
องค์กรสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ให้เป็นองค์กรที่ปราศจากการทุจริต และ
ประพฤติมิชอบ โดยการให้ความร่วมมือในกิจกรรมและโครงการทั้งภายในและภายนอกสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ที่เกี่ยวกับด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พร้อมทั้งร่วมกัน
สร้างวัฒนธรรมสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ที่ไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ
ประกาศ ณ วันที่ 14 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565

(นายวิทย์ ศรีวะรมย์)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

ประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์สว่ นตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
................................................................................................
เพื่อให้การดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 เป็นไปด้วย
ความโปร่งใส เป็นธรรม ปราศจากผลประโยชน์ทับซ้อน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย
เขต 4 จึงได้กาหนดมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ดังนี้
วัตถุประสงค์
เพื่อกาหนดมาตรการ แนวทางและกลไกในการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
กับ ผลประโยชน์ส่ ว นรวม สาหรับ ผู้ บริ หารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึ กษา
ศึกษานิเทศก์ ลูกจ้างประจา ลูกจ้างชั่วคราวและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
มาตรการ
1. ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ประกาศเจตจานง
ในการบริหารจัดการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี รวมทั้งเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนทราบทั่วกัน
2. ก าหนดบทบาทหน้ า ที่ ข องผู้ บ ริ ห ารทุ กระดั บ ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
เชียงราย เขต 4 ให้ครอบคลุมถึงการประพฤติตน เป็นแบบอย่างที่ดี การควบคุม กากับ ติดตาม สนับสนุน
และขับเคลื่อนการดาเนินงานเพื่อป้องกันการขัดกัน ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
3. กาหนดบทบาทหน้าที่ของบุคลากรหรือเจ้าหน้าที่ ให้ครอบคลุมถึงการสอดส่อง และร่วมกัน
ป้ อ งกั น การกระท าที่ เ ข้ าข่ า ยการขั ด กั น ระหว่ า งผลประโยชน์ ส่ ว นตนกั บผลประโยชน์ ส่ ว นรวม ตลอดจน
ให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสและเป็นพยาน
4. ก าหนดให้ มีม าตรการคุ้ ม ครองบุ คลากรที่ใ ห้ ค วามร่ว มมือ ในการแจ้ ง เบาะแส เป็ น พยาน
กรณี เ กี่ ย วกั บ การขั ด กั น ระหว่ า งผลประโยชน์ ส่ ว นตนกั บ ผลประโยชน์ ส่ ว นรวม หากผลการด าเนิ น การ
ถึงที่สุ ดแล้ วปรากฏว่ามี ผู้ กระทาผิ ดจริง ให้ พิจารณายกย่องชมเชยหรือให้ค่าตอบแทนเพิ่มพิเศษ แก่บุคคล
ผู้แจ้งเบาะแสหรือพยาน ตามควรแก่กรณี
5. กาหนดจรรยาบรรณสาหรับบุคลากรหรือเจ้าหน้าทีท่ ุกระดับ ให้ครอบคลุม ดังนี้
5.1 การไม่ใช้ตาแหน่งหน้าที่ เวลางานปกติ ไปใช้ในการแสวงหาประโยชน์ใ ด ๆ ให้แก่ตนเอง
หรือผู้อื่น ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
5.2 การไม่นาความลับ เงิน บุคลากรและทรัพย์สินใด ๆ ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ไปแสวงหาผลประโยชน์สาหรับตนเองหรือผู้อื่น ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
5.3 การไม่ รั บ งานหรื อ ปฏิ บั ติ ง านภายนอก ที่ อ าจก่ อ ให้ เ กิ ด ผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ น
กับผลประโยชน์ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
5.4 การไม่นา...

-25.4 การไม่นาความสัมพันธ์ส่วนตัว มาประกอบการใช้ดุลพินิจในการพิ จารณา ตัดสิน อนุมัติ
โครงการ การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง หรื อ ในลั ก ษณะอื่ น ใดอั น เป็ น การให้ คุ ณ ให้ โ ทษแก่ บุ ค คลหรื อ หน่ ว ยงานอื่ น
ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
5.5 กาหนดให้ บุ คลากรและหรือเจ้า หน้าที่ทุกคน จัดทาคู่มือการปฏิบัติงานและกาหนด
ขั้นตอนการปฏิบั ติงาน เพื่อ หลีกเลี่ ยง ลด ป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่ วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวม
5.6 ก าหนดให้ มี ก ารจั ด ประชุ ม ชี้ แ จง อบรมและสร้ า งช่ อ งทางการรั บ รู้ แ ก่ บุ ค ลากร
หรือเจ้าหน้าที่ เพื่อสร้างความตระหนักและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการขัดกันระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
5.7 กาหนดให้มีการดาเนินทางวินัย ทางปกครองและทางกฎหมาย อย่างจริงจังและเด็ดขาด
สาหรับบุคลากรที่กระทาความผิดเกีย่ วกับเรื่องการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
ทั้งในฐานะตัวการหรือผู้สนับสนุน
5.8 กาหนดให้มีการรายงานผลการดาเนินการทีเ่ กีย่ วกับเรื่องการขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์
ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ต่อที่ประชุมทราบ อย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง
6. การดาเนินงานอื่นใดที่นอกเหนือจากนี้ ให้ดาเนินการโดยยึดถือแนวปฏิบัติ ตามคู่มือป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน ของสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
ประกาศ ณ วันที่ 14 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565

(นายวิทย์ ศรีวะรมย์)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

ประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
.............................................................
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเชี ยงราย เขต 4 ตระหนั ก และเห็ น ความส าคั ญ
ในการป้ อ งกั น ปราบปรามการต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบ โดยการส่ ง เสริ ม ธรรมาภิ บ าล
ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน ซึ่งสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ชาติ
20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนแม่บทบูรณาการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) โดยมีการดาเนินงานภายใต้
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริตและเขตสุจริต)
สู่การปฏิบั ติตามแผนงานบู ร ณาการและป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิช อบ ที่กาหนดไว้ว่า
“ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)” จึงได้ประกาศ
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานหรือขั้นตอนการปฏิบัติงาน ดังนี้
1. ผู้บริหารทุกระดับ ต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา ปฏิบัติงานด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุจริต กากับดูแลและติตามการปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้ดุลพินิจของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปตาม
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ คาสั่ง แนวปฏิบัติหรือหลักเกณฑ์อื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
บนพื้ น ฐานความสุ จ ริ ต เป็ น ธรรม รั บ ผิ ด ชอบ ถู ก ต้ อ ง โปร่ ง ใสและสามารถตรวจสอบได้ ใ นทุ ก ขั้ น ตอน
การปฏิบัติงาน
2. ส่งเสริมให้ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาที่ปฏิบัติงานทุกระดับ หากมีการใช้ดุลพินิจ
ต้องให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยยึดหลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส
หลั ก การมี ส่ ว นร่ ว ม หลั ก ความรั บ ผิ ด ชอบและหลั ก ความคุ้ ม ค่ า โดยระบุ เ หตุ ผ ลการใช้ ดุ ล พิ นิ จ ไว้ ด้ ว ย
และเหตุผลนั้นต้องประกอบด้วย
2.1 ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาคัญ
2.2 กฎ ระเบี ย บ ประกาศ ค าสั่ ง แนวปฏิ บั ติ ห รื อ หลั กเกณฑ์ อื่ น ใดที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บการ
ปฏิบัติงานที่อ้างอิง
2.3 ข้อพิจารณาและข้อสนับสนุนในการใช้ดุลพินิจ
3. คณะผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ปรับปรุงประบวนการทางานให้มีประสิทธิภาพ และต้องมีคู่มือ
ในการปฏิ บั ติ ง านและหรื อ มาตรฐานในการปฏิ บั ติ ง านที่ แ สดงถึ ง กระบวนการ ขั้ น ตอน ระยะเวลา
การปฏิบัติงานอย่างชัดเจน เพื่อเป็นกรอบการปฏิบัติงานที่จะนามาสู่การลดการใช้ดุลพินิจของผู้ปฏิบัติงาน
4. ให้มีการสารวจ วิเคราะห์ ตรวจสอบและจัดการความเสี่ ยงและให้ผู้ปฏิบัติงานรายงานผล
การดาเนินงานหรือการปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ คาสั่ ง แนวปฏิบัติ
หรือหลักเกณฑ์อื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ต่อผู้บังคับบัญชาตามลาดับ เพื่อให้ดาเนินการหาข้อเท็จจริง
วิเคราะห์แนวทางแก้ไขปัญหาและป้องกัน
5. นาเทคโนโลยี...

-25. น าเทคโนโลยี แ ละสารสนเทศมาใช้ ใ นการจั ด เก็ บ เอกสาร หลั ก ฐาน ข้ อ มู ล ที่ เ กี่ ย วข้ อง
กั บ กฎหมาย กฎ ระเบี ย บ ประกาศ ข้ อ บั ง คั บ ค าสั่ ง แนวปฏิ บั ติ ห รื อ หลั ก เกณฑ์ อื่ น ใดที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
กับการปฏิบัติงาน เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถสืบค้นและนามาใช้อ้างอิงในการใช้และตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
ประกาศ ณ วันที่ 14 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565

(นายวิทย์ ศรีวะรมย์)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

ประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
เรื่อง มาตรการการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
...........................................................................
การวางมาตรการของผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ทั้ ง ภายในและภายนอก เข้ า มามี ส่ ว นร่ ว ม
ในการวางแผนงาน พิจารณาให้ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะในทุกภารกิจงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึ ก ษาเชี ย งราย เขต 4 บรรลุ ต ามกลยุ ท ธ์ ยุ ท ธศาสตร์ เป้ า หมาย มาตรการ วั ต ถุ ป ระสงค์
และเกิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด ต่ อ ราชการ ตามพระราชกฤษฎี ก าว่ า ด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารบริ ห าร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
จึงได้กาหนดมาตรการการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอก ดังนี้
1. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน หมายถึง ผู้บริหารการศึกษา ผู้อานวยการกลุ่ม ผู้อานวยการหน่วย
บุคลากรทางการศึกษา ศึกษานิเทศก์ ลูกจ้างประจาและลูกจ้างชั่วคราวที่ปฏิบัติงานในส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
2. ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ภายนอก หมายถึ ง ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา ครู พนั ก งานราชการ
ลู ก จ้ า งประจ าและลู ก จ้ า งชั่ ว คราวที่ ป ฏิ บั ติ ง านในสถานศึ ก ษา ในสั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 และองค์คณะบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งตามภารกิจงาน เช่น คณะกรรมการนิเทศ
ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา (ก.ต.ป.น.) , คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน , ประธาน Area
Cluster , คณะกรรมการศูนย์เครือข่ายการศึกษา , สมาคม , ชมรมวิชาชีพ , องค์กรภาคประชาชน ,ประชาชน
ผู้ปกครองและเด็กนักเรียน เป็นต้น
3. การมีส่ ว นร่ ว ม หมายถึง การมีส่ ว นร่ว มในการวางแผน เสนอความคิดเห็ น ข้อเสนอแนะ
ประเมิน พิจารณา ตัดสินและลงมือปฏิบัติ โดยความสมัครใจปราศจากการบังคับใด ๆ และไม่นาความสัมพันธ์
ส่ว นตัว มาประกอบการใช้ด ุล พิน ิจ ในการพิจ ารณา ตัด สิน อนุม ัต ิ โครงการ การจัด ซื ้อ จัด จ้า ง
หรื อในลั กษณะอื่น ใดอัน เป็ น การให้ คุณให้ โ ทษแก่บุคคลหรือหน่วยงานอื่น ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
4. มาตรการดาเนินงาน
4.1 ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ ภารกิจงาน กรอบงานหรือลักษณะงานที่ต้องมีส่วนร่วม
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอก
4.2 มีหนังสือเชิญ บันทึกข้อความ ประกาศหรือคาสั่งแต่งตั้ง
4.3 มีการมอบหมายภารกิจ ข้อปฏิบัติหรือหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายชัดเจน
4.4 กาหนดปฏิทินการปฏิบัติงาน กากับ ติดตามและรายงานผล
4.5 มีการสารวจความคิดเห็นความพึงพอใจ
ประกาศ ณ วันที่ 14 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565

(นายวิทย์ ศรีวะรมย์)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

เอกสารแนบท้ายประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
ประกาศ ณ วันที่ 14 มกราคม 2565
ภารกิจงานที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามามีส่วนร่วมประกอบด้วย
1. กลุ่มอานวยการ
1.1 งานประสานระหว่างหน่วยงาน องค์การภาครัฐและเอกชน
1.2 งานเลือกและสรรหากรรมการและอนุกรรมการต่าง ๆ
1.3 งานประชาสัมพันธ์
1.4 งานสวัสดิการสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
1.5 งานประสิทธิภาพการบริหาร
1.6 งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
2. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
2.1 งานค่าเช่าบ้าน
2.2 งานด้านพัสดุ ครุภัณฑ์ จัดซื้อจัดจ้าง
2.3 งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
3. กลุ่มนโยบายและแผน
3.1 การจัดทาแผนปฏิบัติราชการแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจาปี
3.2 การยุบรวม เลิกและโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
3.3 การจัดสรรงบประมาณ
3.4 การเปิดห้องเรียนพิเศษ
3.5 งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
4. กลุ่มบริหารงานบุคคล
4.1 การสรรหา ย้าย บรรจุแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
4.2 การประเมินเพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
4.3 การเลื่อนขั้นเงินเดือน
4.4 งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
5. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
5.1 งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
5.2 งานคุ้มครองและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
5.3 การให้ทุนการศึกษา
5.4 การจัดการศึกษาโดยครอบครัว
5.5 งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
6. กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
6.1 งานเลขานุการ ก.ต.ป.น.
6.2 การจัดทาหลักสูตร
6.3 การจัดการศึกษาพิเศษและผู้มีความสามารถพิเศษ
6.4 งานประกันคุณภาพการศึกษา
6.5 งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

7. หน่วย...

-27. หน่วยตรวจสอบภายใน
7.1 งานออกตรวจสอบภายในสถานศึกษา
7.2 งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
8. กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
8.1 การจัดเก็บข้อมูล
8.2 การสร้างเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
8.3 งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
9. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
9.1 งานฝึกอบรม สัมมนาและพัฒนาครู
9.2 งานลาศึกษาต่อ
9.3 งานยกย่องเชิดชูเกียรติ
9.4 งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
10. กลุ่มกฎหมายและคดี
10.1 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการมีวินัยและรักษาวินัย
10.2 ดาเนินการสืบสวนเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
10.3 ดาเนินการสอบสวนเกี่ยวกับวินัยและการตรวจพิจารณาวินัย
10.4 งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
**************************************************************

ประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
……………………………………………………………………………..
เพื่อให้การบริหารราชการของ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
เป็ น ไปตามหลั กธรรมาภิบ าลมี ความโปร่ง ใส ตรวจสอบได้ ตลอดจนสอดคล้ องกับยุ ทธศาสตร์ช าติว่า ด้ว ย
การป้องกัน และปราบปรามการทุจ ริ ตและนโยบายของรัฐ บาล ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 4 จึงได้กาหนดมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้
1. ให้เจ้าหน้าที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ซึ่งปฏิบัติหน้าที่
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างดาเนินการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
2. ให้เจ้าหน้าที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ซึ่งปฏิบัติหน้าที่
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างดาเนินการบันทึกรายละเอียด วิธีการ และขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ ให้เป็นไปตามขั้นตอนของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยดาเนินการในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement e-GP) ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลาง
กาหนดแต่ละขั้นตอน ดังนี้
1) จัดทาแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
2) ทารายงานของซื้อหรือขอจ้าง
3) ดาเนินการจัดหา
4) ขออนุมัติสั่งซื้อหรือจ้าง
5) การทาสัญญา
6) การบริหารสัญญา
7) การควบคุมและการจาหน่าย
3. ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ซึ่งปฏิบัติ
หน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เข้าไปมีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาของกรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงานและให้คณะกรรมการต่างๆ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
จะต้องให้ คารั บ รองเป็ น หนั ง สื อว่า จะไม่เ ข้าไปมี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย กับผู้ ยื่นข้อเสนหรือ คู่สั ญญาของส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
4. ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ซึ่งปฏิบัติ
หน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ยอมให้ผู้อื่นอาศัยหน้าที่ของตนหาประโยชน์จาการจัดซื้อจัดจ้างกับสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
5. ให้หัวหน้า…

-25. ให้หัวหน้าหน่วยงาน กากับ ดูแล การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งปฏิบัติ
หน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย กรณีปล่อยปละละเลยให้ถือเป็นความผิดทางวินัย
6. ให้กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย
เขต 4 ติด ตามความก้า วหน้ า การดาเนิ น การต่ างๆ และรายงานผลการด าเนิ น การตามมาตรการส่ ง เสริ ม
ความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้า ง ต่อ ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
ปีละ 2 ครั้ง ภายในเดือนเมษายนและเดือนตุลาคม ของทุกปี
ประกาศ ณ วันที่ 14 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565

(นายวิทย์ ศรีวะรมย์)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

ประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๔
เรื่อง มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ
เพื่อให้การบริหารราชการของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
เป็นไปอย่างมีคุณธรรมและมีความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต และประพฤติมิชอบ สอดคล้องกับมาตรา 3/1
แห่ง พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และเป็นไปตามคาสั่ง
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ดังนั้น สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 จึงกาหนด
มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ ดังนี้
1. ให้สถานศึกษากาหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในระบบราชการ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
ที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบเฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้
2. ห้ามมิให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ และลูกจ้างในสังกัด
กระทาการใดๆ ที่มีลักษณะเป็นการอาศัยตาแหน่งหน้าที่ราชการของตนแสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือ
ผู้อื่นโดยมิชอบ
3. ในกรณีการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดาเนินงานให้เป็นไปตาม
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด
4. ให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ
เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
5. ให้ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาทุ ก ระดั บ ประพฤติ ต นเป็ น แบบอย่ า งในความมี คุ ณ ธรรม โปร่ ง ใส
ปราศจากการทุจริตประพฤติมิชอบ และสอดส่อง ควบคุม กากับ ดูแล มิให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเข้าไปเกี่ยวข้องกับ
เรื่องการทุจริตไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม หากมีกรณีกล่าวหาหรือพบเหตุอันควรสงสัยว่า มีการกระทาการ
หรือเกี่ยวข้องกับการทุจริตประพฤติมิชอบ ให้บังคับใช้มาตรการทางวินัย มาตรการทางปกครอง และมาตรการ
ทางกฎหมายอย่างเฉียบขาดและรวดเร็ว กรณีผู้บังคับบัญชาปล่อยปละละเลยไม่ดาเนินการ ให้ถือเป็นความผิด
ทางวินัยหรืออาญา แล้วแต่กรณี
ประกาศ ณ วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. ๒๕๖5

(นายวิทย์ ศรีวะรมย์)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๔

ประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๔
เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบนของเจ้าหน้าที่
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๔
โดยที่ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒๕๖๔) ได้กาหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance and Clean
Thailand)” และกาหนดพันธกิจหลัก เพื่อสร้างวัฒนธรรมการต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการ
บริหารจัดการทุกภาคส่วน และปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้ มีมาตรฐาน
เทียบเท่าสากลผ่านยุทธศาสตร์ ๖ ด้าน ได้แก่ สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ยกระดับเจตจานงทางการเมือง
ในการต่อต้านการทุจริต สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก ปฏิรูปกลไกและ
กระบวนการการปราบปรามการทุจริต และยกระดับดัชนีการรับ รู้การทุจริตของประเทศไทย ประกอบกับ
คณะรั ก ษาความสงบแห่ ง ชาติ ได้ มี ค าสั่ ง คณะรั ก ษาความสงบแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ ๖๙/๒๕๕๗ ลงวั น ที่
๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ให้ทุกส่วนราชการ
และหน่วยงานของรัฐกาหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตในส่วนราชการและ
หน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน นั้น
เพื่อดาเนินการตามนโยบายดัง กล่าวของรัฐบาลในการต่อต้านการทุจริต และป้องกันมิให้
ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ อาศัยโอกาสในตาแหน้าที่ราชการแสวงหาประโยชน์กระทาการทุจริต ต่อหน้าที่
อันจะนามาซึ่งความเสื่อมเสียหรือเกิดความเสียหายแก่ราชการ รวมถึง การป้องกันมิให้ ข้าราชการเจ้าหน้าที่
ของรัฐกระทาความผิดวินัยจากการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ
อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา ๓๗ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ระเบี ย บบริ ห ารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๔
จึ ง ก าหนดมาตรการป้ อ งกั น การรั บ สิ น บนของเจ้ า หน้ า ที่ ใ ห้ ข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา
พนักงานราชการ ลูกจ้างสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๔ ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด
ดังแนบท้ายประกาศนี้
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(นายวิทย์ ศรีวะรมย์)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๔

มาตรการป้องกันการรับสินบนของเจ้าหน้าที่
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๔
เพื่อดาเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในการต่อต้านการทุจริต และป้องกันมิให้ ข้าราชการ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ อาศัยโอกาสในตาแหน้าที่ราชการแสวงหาประโยชน์กระทาการทุจริต ต่อหน้าที่ อันจะนามา
ซึ่งความเสื่อมเสียหรือเกิดความเสียหายแก่ราชการ รวมถึงการป้องกันมิให้ ข้าราชการเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทา
ความผิดวินัยจากการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ
สานั กงานเขตพื้น ที่ก ารศึ กษาประถมศึกษาเชี ยงราย เขต ๔ จึง กาหนดมาตรการป้อ งกั น
การรั บ สิ น บนของเจ้ า หน้ า ที่ ใ ห้ ข้ าราชการครู และบุ คลากรทางการศึ กษา พนั กงานราชการ ลู กจ้ าง สั ง กั ด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๔ ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ดังนี้
ข้อ ๑) นิยามศัพท์
“ทุจริต” หมายความว่า เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย
สาหรับตนเองหรือผู้อื่น
“ทุจริตต่อหน้าที่” หมายความว่า ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในตาแหน่ง
หรือหน้าที่ หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในพฤติการณ์ที่อาจทาให้ผู้อื่นเชื่อว่ามีตาแหน่งหรือหน้าที่
ทั้งที่ตนมิได้มีตาแหน่งหรือหน้าที่นั้น หรือใช้อานาจในตาแหน่งหรือหน้าที่ ทั้งนี้ เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้
โดยชอบสาหรับตนเองหรือผู้อื่น หรือกระทาการอันเป็นความผิดต่อตาแหน่งหน้าที่ราชการหรือความผิดต่อ
ตาแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญาหรือตามกฎหมายอื่น
“ประพฤติมิชอบ” หมายความว่า ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้เกิด
ความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือใช้อานาจในตาแหน่งหรือหน้าที่อันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ คาสั่ง หรือ
มติคณะรัฐมนตรีที่มุ่งหมายจะควบคุมดูแลการรับ การเก็บรักษา หรือการใช้เงินหรือทรัพย์สินของแผ่นดิน
“สินบน” หมายความว่า ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อจูง ใจให้ เจ้าพนักงาน
เจ้าหน้าที่ของรัฐ กระทาการ ไม่กระทาการ หรือประวิงการกระทาอันมิชอบด้วยหน้าที่ และหมายความรวมถึง
ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดสาหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ เพื่อกระทาการหรือไม่กระทาการอย่างใด
ในตาแหน่งไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือมิชอบด้วยหน้าที่
“ของขวัญ ” หมายความว่า เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่ให้แก่กั น
เพื่ออัธยาศัยไมตรี และให้หมายความรวมถึง เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่ให้เป็นรางวัล ให้โดยเสน่หา
หรือเพื่อการสงเคราะห์ หรือให้เป็นสินน้าใจ การให้สิทธิพิเศษซึ่งมิใช่เป็นสิทธิที่จัดไว้สาหรับบุคคลทั่วไปในการ
ได้รับการลดราคาทรัพย์สิน หรือการให้สิทธิพิเศษในการได้รับบริการหรือ ความบันเทิง ตลอดจนการออก
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางหรือท่องเที่ยว ค่าที่พัก ค่าอาหาร หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียว และไม่ว่าจะให้เป็นบัตร
ตั๋ว หรือหลักฐานอื่นใด การชาระเงินให้ล่วงหน้า หรือการคืนเงินให้ ในภายหลัง
“ประโยชน์อื่นใดอันอาจคานวณเป็นเงินได้ ” หมายความว่ า สิ่ง ที่มีมูลค่า ได้แ ก่
การลดราคา การรับความบันเทิง การรับบริการ การรับการฝึกอบรม หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน
/ข้อ 2) ให้ข้าราชการ...

-๒ข้อ ๒) ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้าง สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๔ ถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ แนวปฏิบัติ และมาตรการ
ของทางราชการโดยเคร่งครัด และงดเว้นกระทาการอันเป็นการต้องห้ามตามที่กฎหมายกาหนดเกี่ยวกับการรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ดังนี้
๒.๑ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑
๒.๒ ประกาศคณะกรรมการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต แห่ ง ชาติ เรื่ อ ง
หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕63
๒.๓ ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย การให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
พ.ศ. ๒๕๔๔
๒.๔ ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย การเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๔
ข้อ ๓) กาหนดมาตรการเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ให้ถือปฏิบัติดังนี้
๓.๑ ห้า มมิ ให้ ข้าราชการครู และบุ คลากรทางการศึ กษา พนั กงานราชการ ลู กจ้ าง
ในสังกัด รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคานวณเป็นเงินได้ นอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์
อันควรได้ตามกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เว้นแต่การรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาตามหลักเกณฑ์และจานวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด
๓.๒ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้าง ในสังกัดจะรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาได้ดังต่อไปนี้
๑) รั บ ทรั พ ย์สิ น หรื อ ประโยชน์ อื่ น ใดอั น อาจค านวณเป็ น เงิ นได้ จ ากผู้ ใ ด
ซึ่งมิใช่ญาติที่มีราคาหรือมูลค่าในการรับจากแต่ละบุคคล แต่ละโอกาสไม่เกินสามพันบาท
๒) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคานวณเป็นเงินได้ ที่การให้นั้น
เป็นการให้ในลักษณะให้กับบุคคลทั่วไป
3.3 การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคานวณเป็นเงินได้ที่ไม่เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์หรือมีราคาหรือมีมูลค่ามากกว่าสามพันบาท ซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับมาโดยมีความจาเป็นอย่างยิ่ง
ที่ต้องรับไว้เพื่อรักษาไมตรี มิตรภาพ หรือความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นต้องแจ้ง
รายละเอียด ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้ นต่อหัวหน้าส่วนราชการภายในสามสิบวัน
นั บ แต่ วั น ที่ ไ ด้ รั บ สิ่ ง นั้ น ไว้ เ พื่ อ ให้ วิ นิ จ ฉั ย ว่ า มี เ หตุ ผ ลความจ าเป็ น ความเหมาะสม และสมควรที่ จ ะให้
เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นไว้เป็นสิทธิของตนหรือไม่
ในกรณีที่หัวหน้าส่วนราชการ มีคาสั่งว่าไม่สมควรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าว
ก็ให้คืนทรัพย์สินหรือประโยชน์ อื่นใดนั้นแก่ผู้ให้โดยทั นที ในกรณีที่ไ ม่สามารถคืนให้ไ ด้ให้ เจ้าหน้าที่ข องรั ฐ
ผู้นั้นส่ง มอบทรัพ ย์สินหรือประโยชน์ อื่นใดดัง กล่าวให้เป็นสิท ธิของหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ข องรัฐผู้นั้นสัง กั ด
โดยเร็ว เมื่อได้ดาเนินการแล้ว ให้ถือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นไม่เคยได้รับทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าวเลย
/ข้อ 4) กาหนด...

3
ข้อ ๔) กาหนดมาตรการเกี่ยวกับให้และรับของขวัญ และการเรี่ยไร ให้ถือปฏิบัติดังนี้
๑. ห้ามมิให้บุคลากรของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๔
และครอบครัว เรียกร้อง หรือรับของขวัญ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ที่มีความเกี่ยวข้องในการปฏิบัติ
หน้าที่ไม่ว่ากรณีใดๆ รวมทั้งทาให้การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามมาตรฐานจริยธรรม อันอาจมีผลกระทบต่อการ
ตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ หรือเป็นผลประโยชน์ขัดกันได้
๒. การให้ของขวัญ ตามประเพณีนิยม มูลค่าของขวัญ ที่ให้ต้องเป็นไปตามระเบียบ
ที่กาหนด รวมทั้งควรงดการให้ของขวัญ หากการให้ของขวัญมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่
๓. หากมีการจัดงานเลี้ยงปีใหม่ ขอให้เป็นไปเพื่อเสริมสร้างความรักความสามัคคี
และสร้างขวัญกาลังใจในหมู่คณะ โดยให้เป็นไปด้วยความเรียบง่ายและไม่เป็นการฟุ่มเฟือย
๔. การพิจารณาไปร่วมงานเลี้ยงของภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ
หากไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ควรรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบและไม่ควรรับของขวัญหรือของกานัลที่ให้เป็นการ
เฉพาะเจาะจง และหลีกเลี่ยงการพบปะพูดคุยที่อาจทาให้เข้าใจได้ว่าสนใจสินค้าหรือสั่งสินค้านั้น
๕. ห้ามมิให้มีการเรี่ยไรในหมู่ข้าราชการหรือการใช้เงินสวัสดิการใดๆ ของส่วนรวม
เพื่อ การจั ดหาของขวั ญให้แ ก่ข้ าราชการชั้ นผู้ ใหญ่ ผู้บั ง คั บบั ญ ชาหรือ สมาชิ กในครอบครัว ของข้ าราชการ
ชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาโดยเด็ดขาด
๖. ควรใช้บัตรอวยพร การลงนามในสมุดอวยพร หรือการใช้บัตรแสดงความยินดี
แทนการให้ของขวัญ เพื่อเป็นการเสริมสร้างทัศนคติในการประหยัด สร้างค่านิยมมัธยัสถ์ของข้าราชการ
ข้อ ๕) มาตรการเกี่ยวกับป้องกันการทุจริตในการเรียกผลประโยชน์ตอบแทน เพื่อประโยชน์
ในการเข้าเรียนในสถานศึกษา(แป๊ะเจี๊ยะ) ให้ถือปฏิบัติดังนี้
ห้ามมิให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้างในสังกัด กระทาการ
อย่างใดๆ เกี่ยวกับการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทนเพื่อโอกาสในการเข้าเรียนในสถานศึกษา และ
ให้ สถานศึ ก ษาทุ ก แห่ ง และข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ปฏิ บั ติ ร าชการด้ ว ยความโปร่ ง ใส
พึงระมัดระวังการกระทาใดๆ ที่สุ่มเสี่ยงต่อการกระทาผิดวินัยและกฎหมาย เพื่อให้บุคคลมีโอกาสในการเข้าเรียน
โดยเสมอภาคกัน และสนองตอบนโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ
หน่วยงานราชการและบุคลากรภาครัฐทุกระดับ เพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ
ประกาศ ณ วันที่ 13 มกราคม พ.ศ.2565

(นายวิทย์ ศรีวะรมย์)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๔
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สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
เชียงรำย เขต ๔ อ.เทิง จ.เชียงรำย ๕๗๑๖๐
17 มกรำคม 2565

เรื่อง นโยบำยกำรให้และรับของขวัญแก่ข้ำรำชกำรชั้นผู้ใหญ่ หรือผู้บังคับบัญชำ ในเทศกำลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๕
เรียน ผู้อำนวยกำรโรงเรียนในสังกัททกกแห่ง
สิ่งที่ส่งมำท้วย ประกำศ สพป.เชียงรำย เขต ๔ เรื่อง นโยบำยกำรให้และรับของขวัญแก่ข้ำรำชกำร
ชั้นผู้ใหญ่ หรือผู้บังคับบัญชำ ในเทศกำลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๕ ลงวันที่ 13 มกรำคม 2565
ตำมที่ ส ำนัก งำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้ นพื้น ฐำน ไท้ ประกำศนโยบำยกำรให้และรั บ
ของขวัญแก่ข้ำรำชกำรชั้นผู้ใหญ่ หรือผู้บังคับบัญชำ ในเทศกำลปีใหม่ เพื่อเสริมสร้ำงค่ำนิยมให้เกิทกำรประหยัท
สร้ำงทัศนคติที่ถูกต้อง และป้องกันกำรเกิทผลประโยชน์ทับซ้อนในตำแหน่งหน้ำที่รำชกำร โทยหัวหน้ำส่วน
รำชกำรและผู้ บั ง คั บ บั ญ ชำ ต้ อ งท ำรงตนเป็ น แบบอย่ ำ งที่ ที เ พื่ อ ท ำรงรั ก ษำไว้ ซึ่ ง ชื่ อ เสี ย งของส ำนั ก ง ำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน นั้น
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงรำย เขต ๔ พิจำรณำเห็นว่ำ เนื่องในโอกำส
วันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อเป็นกำรสนองรับนโยบำยและถือปฏิบัติในกำรส่งเสริมคกณธรรมควำมโปร่งใส
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในกำรปฏิบัติหน้ำที่ (No Gift Policy) และยึทถือปฏิบัติตำมระเบียบกฎหมำยว่ำ
ท้วยกำรให้หรือรับของขวัญของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ จึงขอประกำศเจตนำรมณ์ นโยบำยกำรให้และรับของขวัญแก่
ข้ำ รำชกำรชั้น ผู้ใ หญ่ หรือ ผู้บั งคั บบั ญชำ ในเทศกำลปีใ หม่ โทยขอควำมร่ว มมื องทเว้น กำรให้ข องขวั ญ แก่
ผู้บังคับบัญชำ และควรใช้บัตรอวยพร กำรลงนำมในสมกทอวยพร หรือกำรใช้บัตรแสทงควำมยินทีแทนกำรให้
ของขวัญ เพื่อเป็นกำรเสริมสร้ำงทัศนคติในกำรประหยัท สร้ำงค่ำนิยมมัธยัสถ์ของข้ำรำชกำร (รำยละเอียทตำม
เอกสำรสิ่งที่ส่งมำท้วย)
จึงเรียนมำเพื่อทรำบ
ขอแสทงควำมนับถือ

(นำยวิทย์ ศรีวะรมย์)
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงรำย เขต ๔

กลก่มกฎหมำยและคที
โทรศัพท์ ๐ ๕๓๗๙ ๕๔๓๑ ต่อ ๑๐๗
โทรสำร ๐ ๕๓๗๙ ๖๑๓๙

ประกำศสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงรำย เขต ๔
เรื่อง นโยบำยกำรให้และรับของขวัญแก่ข้ำรำชกำรชั้นผู้ใหญ่
หรือผู้บังคับบัญชำ ในเทศกำลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๕
เนื่องในโอกำสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อน้อมนำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงของ
พระบำทสมเท็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอทกลยเทชมหำรำช บรมนำถบพิตร มำถือปฏิบัติ และเป็นไป
ตำมมำตรำ ๑๒๘ แห่ง พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่ำท้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทกจริต พ.ศ.
๒๕๖๑ และประกำศคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทกจริตแห่ง ชำติ เรื่อง หลักเกณฑ์กำรรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใทโทยธรรมจรรยำของเจ้ำพนักงำนของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๓ ซึ่ง กำหนทห้ำมมิให้เจ้ำ
พนักงำนของรัฐผู้ใทรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใทอันอำจคำนวณเป็นเงินไท้จำกผู้ใท นอกเหนือจำกทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อันควรไท้ตำมกฎหมำย กฎ หรือข้อบังคับที่ออกโทยอำศัยอำนำจตำมบทบัญญัติแห่งกฎหมำย
เว้นแต่กำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใทโทยธรรมจรรยำตำมหลักเกณฑ์และจำนวนที่คณะกรรมกำร ป.ป.ช.
กำหนท กำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใทจำกบกพกำรี ผู้สืบสันทำนหรือญำติที่ให้ตำมประเพณี หรือตำม
ธรรมจรรยำตำมฐำนำนกรูป
เพื่อเป็นกำรปฏิบัติตำมนโยบำยของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน สำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงรำย เขต ๔ จึงกำหนทนโยบำยกำรให้และรับของขวัญแก่ข้ำรำชกำรชั้นผู้ใหญ่
หรือผู้บังคับบัญชำ เพื่อเสริมสร้ำงค่ำนิยมให้เกิทกำรประหยัท สร้ำงทัศนคติที่ถูกต้อง และป้องกันกำรเกิทผล
ประโยชน์ทับซ้อนในตำแหน่งหน้ำที่รำชกำร โทยหัวหน้ำส่วนรำชกำรและผู้บัง คับบัญ ชำ ต้องทำรงตนเป็ น
แบบอย่ำงที่ทีเพื่อทำรงรักษำไว้ซึ่งชื่อเสียงของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ทังนี้
ข้อ ๑ ห้ำมมิให้บกคลำกรของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงรำย เขต ๔ และ
ครอบครัว เรียกร้อง หรือรับของขวัญ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใทจำกผู้ที่มีควำมเกี่ยวข้องในกำรปฏิบัติหน้ำที่
ไม่ว่ำกรณีใทๆ รวมทั้งทำให้กำรปฏิบัติงำนไม่เป็นไปตำมมำตรฐำนจริยธรรม อันอำจมีผลกระทบต่อกำรตัทสินใจ
ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ หรือเป็นผลประโยชน์ขัทกันไท้
ข้อ ๒ กำรให้ของขวัญตำมประเพณีนิยม มูลค่ำของขวัญที่ให้ต้องเป็นไปตำมระเบียบที่กำหนท
รวมทั้งควรงทกำรให้ของขวัญ หำกกำรให้ของขวัญมีอิทธิพลต่อกำรตัทสินใจในกำรปฏิบัติหน้ำที่
ข้อ ๓ หำกมีกำรจัทงำนเลี้ยงปีใหม่ ขอให้เป็นไปเพื่อเสริมสร้ำงควำมรักควำมสำมัคคีและสร้ำง
ขวัญกำลังใจในหมู่คณะ โทยให้เป็นไปท้วยควำมเรียบง่ำยและไม่เป็นกำรฟก่มเฟือย
ข้อ ๔ กำรพิจำรณำไปร่วมงำนเลี้ยงของภำคเอกชนที่เกี่ ยวข้องกับกำรปฏิบัติรำชกำร หำกไม่
อำจหลีก เลี่ ย งไท้ ควรรำยงำนให้ผู้ บั ง คั บบั ญ ชำทรำบและไม่ ควรรั บ ของขวั ญ หรื อ ของก ำนัล ที่ ใ ห้ เป็ น กำร
เฉพำะเจำะจง และหลีกเลี่ยงกำรพบปะพูทคกยที่อำจทำให้เข้ำใจไท้ว่ำสนใจสินค้ำหรือสั่งสินค้ำนั้น
ข้อ ๕ ห้ำมมิให้มีกำรเรี่ยไรในหมู่ข้ำรำชกำรหรือกำรใช้เงินสวัสทิกำรใทๆ ของส่วนรวมเพื่อกำร
จัทหำของขวัญให้แก่ข้ำรำชกำรชั้นผู้ใหญ่ ผู้บังคับบัญชำหรือสมำชิกในครอบครัวของข้ำรำชกำรชั้นผู้ใหญ่หรือ
ผู้บังคับบัญชำโทยเท็ทขำท
ข้อ ๖ ควรใช้บัตรอวยพร กำรลงนำมในสมกทอวยพร หรือกำรใช้บัตรแสทงควำมยินทีแทนกำร
ให้ของขวัญ เพื่อเป็นกำรเสริมสร้ำงทัศนคติในกำรประหยัท สร้ำงค่ำนิยมมัธยัสถ์ของข้ำรำชกำร
/ประกำศ...

๒
ประกำศ ณ วันที่ 13 มกรำคม 2565

(นำยวิทย์ ศรีวะรมย์)
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงรำย เขต ๔

ประกำศสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงรำย เขต ๔
เรื่อง เจตนำรมณ์ไม่รับของขวัญหรือของกำนัลทกกชนิทจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่ (No Gift Policy)
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงรำย เขต ๔ มีควำมมก่งมั่นสร้ำงสำนึก ค่ำนิยม
วัฒนธรรม ตำมหลักธรรมำภิบำล คกณธรรม จริยธรรม ควำมซื่อสัตย์สกจริต และทำรงชีวิตตำมหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิ จพอเพีย งตระหนั กและต่อ ต้ำนกำรทกจริ ตและประพฤติมิ ชอบ รู้จั กแยกแยะประโยชน์ส่ วนตนกั บ
ประโยชน์ส่วนรวม รวมทั้งป้องกันกำรเรียกสินบนหรือรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใท หรือใช้อำนำจ หรือ
หน้ำที่ในกำรเอื้อประโยชน์หรือแสวงหำประโยชน์โทยมิ ชอบ โทยผู้บริหำรกำรศึกษำ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ
ข้ำรำชกำรครู และบก คลำกรทำงกำรศึก ษำ เจ้ำ หน้ำ ที่และบกคลำกรทกกคนไท้บ ริหำรงำนและปฏิบั ติรำชกำร
ท้วยคกณธรรม ควำมโปร่งใส เปิทเผย มีธรรมำภิบำล และตรวจสอบไท้ตลอทมำ
ทังนั้น จึงขอประกำศเจตนำรมณ์ยืนยันควำมมก่งมั่นของผู้บริหำร เจ้ำหน้ำที่ และบกคลำกรทกกคน
สืบสำนอย่ ำงต่ อเนื่อ ง จะไม่ รับของขวั ญ หรื อของกำนั ลทกก ชนิทจำกกำรปฏิบัติห น้ำที่ (No Gift Policy)
จะร่วมกันปลกกจิตสำนึก สร้ำงทัศนคติ และค่ำนิยมที่ที กรณีไ ม่รับของขวัญ และของกำนัลทกกชนิทจำกกำร
ปฏิบัติหน้ำที่( No Gift Policy) รวมทั้งร่วมมือกันสร้ำงวัฒนธรรมองค์กรใหม่ภำยใต้บริบทของหน่วยงำน
ที่จะบริหำรงำนและปฏิบัติรำชกำรท้วยคกณธรรม ควำมโปร่ ง ใส เปิท เผย มีธ รรมำภิบำล และตรวจสอบไท้
โทยไม่หวังผลตอบแทนเพื่อ ส่งเสริมให้เ กิทควำมโปร่ ง ใสและปรำศจำกกำรทกจริ ต มี ธรรมำภิ บำล คกณธรรม
จริยธรรม ควำมซื่อสัตย์สกจริตและทำรงชีวิตตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง สืบต่อไป
จึงประกำศให้ทรำบทั่วกัน และขอให้ผู้บริหำร เจ้ำหน้ำที่ และบกคลำกรทกกคนในสังกัทสำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงรำย เขต 4 ทกกคน ถือปฏิบัติโทยเคร่งครัท
ประกำศ ณ วันที่ 13 มกรำคม 2565

(นำยวิทย์ ศรีวะรมย์)
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงรำย เขต ๔

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงรำย เขต 4
ที่ ศธ 04046(4)/
วันที่ 1 พฤศจิกำยน 2564
เรื่อง แจ้งหลักเกณฑ์กำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณ ปีงบประมำณ 2564
เรียน รองผู้อำนวยกำร,ผู้อำนวยกำรกลุ่ม,ผู้อำนวยกำรหน่วยและบุคลำกรใน สพป.เชียงรำย เขต 4 ทุกท่ำน
ด้วยสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงรำย เขต ๔ ได้ดำเนินกำรจัดทำ
หลักเกณฑ์กำรเบิกจ่ำยตำมมำตรกำรประหยัดค่ำใช้จ่ำย ปีงบประมำณ 2565 และหลักเกณฑ์กำรขอยืมเงิน/
กำรส่งใช้เงินยืม/กำรขอเบิกเงินงบประมำณ เงินนอกงบประมำณ เงินทดรองรำชกำร ปีงบประมำณ 2565
เพื่อซักซ้อมควำมเข้ำใจกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยและเพื่อประโยชน์ของทำงรำชกำร จึงแจ้งให้ข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่
ทุกกลุ่มงำนทรำบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด
จึงเรียนมำเพื่อทรำบ

(นำยวิทย์ ศรีวะรมย์)
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงรำย เขต 4

หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายตามมาตรการประหยัดค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2565
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
เพื่อให้กำรบริหำรจัดกำรงบประมำณที่เกี่ยวกับค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม กำรจัดสัมมนำ กำรจัดงำน
และกำรเดินทำงไปรำชกำร ตำมภำรกิจของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงรำย เขต 4 และ
โรงเรียนในสังกัดมีควำมเหมำะสมกับสภำวะเศรษฐกิจ ประหยัด คุ้มค่ำ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทำงรำชกำร
ภำยใต้วงเงินที่รับผิดชอบ โดยให้ถือปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ต่อไปนี้
ก. ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม การประชุมสัมมนา และการจัดงาน
ให้เบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยได้ตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมกำรจัดงำน
และกำรประชุมระหว่ำงประเทศ พ.ศ. 2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555 ,หนังสือสำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ที่ ศธ 04002/ว2812 ลงวันที่ 29 กันยำยน 2557 และหนังสือ
คณะกรรมกำรวินิจฉัยปัญหำกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว
119 ลงวันที่ 7 มีนำคม 2561
1. รำยกำรค่ำใช้จ่ำยต่อไปนี้ให้เบิกเท่ำที่จ่ำยจริง โดยคำนึงถึงควำมจำเป็น เหมำะสม คุ้มค่ำ และ
ประหยัด โดยได้รับควำมเห็นชอบ/อนุมัติให้ดำเนินกำรจำกหัวหน้ำหน่วยงำน ( ผอ เขตฯ ) ก่อนดำเนินกำร
และดำเนินกำรภำยใต้พระรำชบัญญัติ กำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560
1.1 ค่ำใช้จ่ำยในพิธีเปิด – ปิด กำรฝึกอบรม
1.2 ค่ำวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์
1.3 ค่ำประกำศนียบัตร
1.4 ค่ำถ่ำยเอกสำร ค่ำพิมพ์เอกสำรและสิ่งพิมพ์
1.5 ค่ำหนังสือสำหรับผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม
1.6 ค่ำใช้จ่ำยในกำรติดต่อสื่อสำร
1.7 ค่ำของสมนำคุณในกำรดูงำน ให้เบิกจ่ำยได้เท่ำที่จ่ำยจริง แห่งละไม่เกิน 1,500 บำท
1.8 ค่ำสมนำคุณวิทยำกร ให้เบิกจ่ำยเท่ำที่จ่ำยจริง แต่ไม่เกินอัตรำที่กระทรวงกำรคลังกำหนด
ประเภทกำรฝึกอบรม
เป็นบุคลำกรของรัฐ
ไม่เป็นบุคลำกรของรัฐ
ประเภท ก
ไม่เกินชั่วโมงละ 800 บำท ต่อคน ไม่เกินชั่วโมงละ 1,600 บำท ต่อคน
ประเภท ข และบุคคลภำยนอก ไม่เกินชั่วโมงละ 600 บำท ต่อคน ไม่เกินชั่วโมงละ 1,200 บำท ต่อคน
กรณีจำเป็นต้องจ่ำยเกินกว่ำที่กำหนด ให้อยู่ในดุลพินิจของ ผอ.สพป เชียงรำย เขต 4
1.9 ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่มทุกประเภทกำรอบรม เบิกจ่ำยได้เท่ำที่จ่ำยจริง (ครึ่งวัน)
จัดในสถำนที่รำชกำร/รัฐวิสำหกิจ
จัดในสถำนที่เอกชน
ไม่เกิน 30 บำท / มื้อ / คน
ไม่เกิน 50 บำท / มื้อ / คน

/1.10 ค่ำอำหำร...

-21.10 ค่ำอำหำร อำหำรว่ำงและเครื่องดื่มทุกประเภทกำรอบรมและกำรประชุมสัมมนำ (เต็มวัน)
จัดในสถำนที่รำชกำร/รัฐวิสำหกิจ
จัดในสถำนที่เอกชน
ไม่เกิน 140 บำท / วัน / คน
ให้อยู่ในดุลพินิจของ ผอ สพป.ชร.4
กรณีจำเป็นต้องจ่ำยเกินกว่ำที่กำหนด ให้อยู่ในดุลพินิจของ ผอ.สพป เชียงรำย เขต 4
1.11 ค่ำยำนพำหนะ เบิกจ่ำยได้เท่ำที่จ่ำยจริง กำรเบิกจ่ำยค่ำพำหนะเดินทำงไป-กลับ ระหว่ำง
สถำนทีอ่ ยู่ ทีพัก หรือสถำนที่ปฏิบัติรำชกำร ไปยังสถำนที่จัดฝึกอบรมทุกวัน ให้เบิกเป็นค่ำพำหนะประจำทำง
1.12 ค่ำเช่ำทีพ่ ัก
ประเภทกำรฝึกอบรม
ค่ำเช่ำห้องพักคนเดียว
ค่ำเช่ำห้องพักคู่
ประเภท ก
ไม่เกิน 2,400 บำท ต่อวัน ต่อคน ไม่เกิน 1,300 บำท ต่อวัน ต่อคน
ประเภท ข และบุคคลภำยนอก ไม่เกิน 1,200 บำท ต่อวัน ต่อคน ไม่เกิน 600 บำท ต่อวัน ต่อคน
กรณีเข้ำร่วมประชุม อบรมสัมมนำ ให้นำใบเสร็จค่ำที่พักและรำยละเอียดกำรเข้ำพัก (Folio) ของสถำน
ประกอบกำรเป็นหลักฐำนนำมำประกอบกำรเบิกเงินเท่ำนั้น
1.13 ค่ำเช่ำสถำนที่ จัดประชุม อบรมสัมมนำ
จัดในสถำนที่รำชกำร/รัฐวิสำหกิจ
จัดในสถำนที่เอกชน
ให้นำใบเสร็จรับเงินของทำงรำชกำร/รัฐวิสำหกิจมำใช้
ให้ดำเนินกำรภำยใต้ พรบ กำรจัดซื้อจัดจ้ำงและ
ประกอบกำรเบิกจ่ำย
กำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560
2. ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำนตำมภำรกิจของหน่วยงำนในสังกัด สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำเชียงรำย เขต 4 เป็นไปอย่ำงเหมำะสม คุ้มค่ำ ประหยัด และเป็นประโยชน์ต่อทำงรำชกำร ให้
เบิกจ่ำยได้ดังรำยกำรต่อไปนี้
2.1 ค่ำใช้จ่ำยพิธีทำงศำสนำ เบิกจ่ำยได้เท่ำที่จ่ำยจริง
2.2 ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม (ใช้อัตรำเดียวกับค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม ประชุมสัมมนำ)
จัดในสถำนที่รำชกำร/รัฐวิสำหกิจ
จัดในสถำนที่เอกชน
ไม่เกิน 30 บำท / มื้อ / คน
ไม่เกิน 50 บำท / มื้อ / คน
2.3 ค่ำอำหำรสำหรับกำรจัดงำน (ใช้อัตรำเดียวกับค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม ประชุมสัมมนำ)
จัดในสถำนที่รำชกำร/รัฐวิสำหกิจ
จัดในสถำนที่เอกชน
ไม่เกิน 140 บำท / วัน / คน
ให้อยู่ในดุลพินิจของ ผอ สพป.ชร.4
2.4 ค่ำเช่ำที่พัก (ใช้อัตรำเดียวกับค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม ประชุมสัมมนำ)
ประเภทกำรฝึกอบรม
ค่ำเช่ำห้องพักคนเดียว
ค่ำเช่ำห้องพักคู่
ประเภท ก
ไม่เกิน 2,400 บำท ต่อวัน ต่อคน ไม่เกิน 1,300 บำท ต่อวัน ต่อคน
ประเภท ข และบุคคลภำยนอก ไม่เกิน 1,200 บำท ต่อวัน ต่อคน ไม่เกิน 600 บำท ต่อวัน ต่อคน
2.5 ค่ำจ้ำงเหมำพำหนะสำหรับรับ – ส่ง ครูและนักเรียนไปร่วมงำน หรือขนส่งอุปกรณ์ที่ใช้ใน
กำรจัดงำน
/2.6 ค่ำใช้จ่ำย...

-32.6 ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรใช้สถำนที่จัดงำน
2.7 ค่ำจ้ำงเหมำรักษำควำมปลอดภัยในกำรจัดงำน
2.8 ค่ำจ้ำงเหมำทำควำมสะอำดสถำนที่จัดงำน
2.9 ค่ำสำธำรณูปโภค
2.10 ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรใช้บริกำรสุขำ ให้เบิกตำมอัตรำที่หน่วยงำนให้บริกำรเรียกเก็บ
2.11 ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรใช้บริกำรพยำบำล ให้เบิกตำมอัตรำที่หน่วยงำนให้บริกำรเรียกเก็บ
2.12 ค่ำวัสดุตำ่ งๆ ที่ใช้ในกำรจัดงำน
2.13 ค่ำยำและเวชภัณฑ์
2.14 ค่ำสมนำคุณวิทยำกร หรือพิธีกร หรือผู้ดำเนินรำยกำร
- เป็นบุคลำกรของรัฐ เบิกจ่ำยได้ไม่เกินชั่วโมงละ 600 บำท ต่อคน
- ไม่เป็นบุคลำกรของรัฐ เบิกจ่ำยได้ไม่เกินชั่วโมงละ 1,200 บำท ต่อคน
กรณีจำเป็นต้องจ่ำยเกินกว่ำที่กำหนด ให้อยู่ในดุลพินิจของ ผอ.สพป เชียงรำย เขต 4
2.15 ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดประกวด หรือกำรแข่งขัน
2.15.1 ค่ำตอบแทนกรรมกำรตัดสิน ให้เบิกจ่ำยในลักษณะเหมำจ่ำยไม่เกินวันละ 1,500
บำท ต่อวัน ต่อคน กรณีจำเป็นต้องจ่ำยเกินกว่ำที่กำหนด ให้อยู่ในดุลพินิจของ ผอ.สพป เชียงรำย เขต 4
2.15.2 ค่ำโล่ หรือถ้วยรำงวัล หรือของรำงวัล ที่มอบให้ผู้ชนะกำรประกวดหรือกำรแข่งขัน
ชิ้นละ ไม่เกิน 1,500 บำท
2.15.3 เงินหรือรำงวัลสำหรับผู้ชนะกำรประกวดหรือกำรแข่งขัน
2.16 ค่ำใช้จ่ำยในกำรประชำสัมพันธ์กำรจัดงำน
2.17 ค่ำใช้จ่ำยอื่นที่จำเป็นในกำรจัดงำน
หมายเหตุ : ผู้มีสิทธิเบิกเงินราชการตาม ข้อ ก. ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม การประชุมสัมมนา และการ
จัดงาน จะต้องรับการแต่งตั้งเป็นคณะทางานฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งและปรากฏชื่อในคาสั่งพร้อมทั้งมีหน้าที่ตาม
คาสั่ง และไม่สามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการได้ เพราะต้องเบิกตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.
2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555
ข. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ตำม พระรำชกฤษฎีกำ ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร พ.ศ. 2526 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 9
พ.ศ. 2560) และระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2554 รำยกำรค่ำใช้จ่ำยต่อไปนี้ให้เบิกเท่ำที่จ่ำยจริง แต่ไม่เกินอัตรำที่กระทรวงกำรคลังกำหนด

/1. ค่ำเบี้ยเลี้ยง...

-41. ค่ำเบี้ยเลี้ยง
1.1 กรณีที่มีกำรพักแรม อัตรำ 270/240 บำท ต่อวัน ต่อคน (ให้รวมถึงกำรเบิกของนักเรียน
ด้วย) โดยให้นับยี่สิบสี่ชั่วโมงเป็นหนึ่งวัน หำกนับไม่ถึงยี่สิบสี่ชั่วโมงและส่วนที่ไม่ถึงหรือเกินยี่สิบสี่ชั่วโมงนั้นนับ
ได้เกินสิบสองชั่วโมง ให้ถือเป็นหนึ่งวัน
1.2 กรณีที่มิได้พักแรม และเดินทำงไปรำชกำรภำยในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 5 อำเภอ (เทิง พญำ
เม็งรำย ขุนตำล เวียงแก่น เชียงของ) อัตรำ 135/120 บำท ต่อวัน ต่อคน (ให้รวมถึงกำรเบิกของนักเรียน
ด้วย) โดยให้นับเวลำเกินหกชั่วโมงขึ้นไป
2. ค่ำยำนพำหนะ
2.1 ค่ำรถรับจ้ำง (เดินทำงเป็นคณะเบิกคันเดียวกัน)
อัตรำ (ไป – กลับ) ไม่เกิน
ที่
รำยกำร
1 จำกสำนักงำนเขตฯ ถึงสนำมบินแม่ฟ้ำหลวง
600 บำท
2 จำกสนำมบินดอนเมือง/สถำนีขนส่งหมอชิต ถึงโรงแรมที่พัก
600 บำท
3 จำกสนำมบินสุวรรณภูมิ ถึงโรงแรมที่พัก เบิกได้ตำมจริง (ค่ำทำงด่วนเบิกไม่ได้)
800 บำท
4 จำกสถำนีขนส่งจังหวัดอื่นๆ ถึงโรงแรมที่พัก เบิกได้ตำมจริง
400 บำท
5 จำกบ้ำนพัก/โรงเรียน ภำยในตำบลเวียง ถึง สำนักงำนเขตฯ
100 บำท
6 จำกบ้ำนพัก/โรงเรียน นอกเขตตำบลเวียง ถึง สำนักงำนเขตฯ
200 บำท
7 จำกบ้ำนพัก/โรงเรียน อำเภอขุนตำลและพญำเม็งรำย ถึง สำนักงำนเขตฯ
300 บำท
8 จำกบ้ำนพัก/โรงเรียน อำเภอเชียงของและเวียงแก่น ถึง สำนักงำนเขตฯ
500 บำท
2.2 ค่ำรถโดยสำรประจำทำง กรณีเดินทำงไปรำชกำร(คนเดียว) และกรณีเดินทำงระหว่ำง
จังหวัด
2.3 ค่ำชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิง (กิโลเมตรละ 4 บำท) กรณีได้รับอนุญำตให้ใช้รถยนต์ส่วนตัว
เดินทำงไปรำชกำร โดยจะต้องมีเอกสำรขอใช้รถยนต์ส่วนกลำงก่อนแต่ไม่มีรถส่วนกลำงว่ำงให้ใช้ (แนบเอกสำร
กำรคำนวณระยะทำง https://www.google.co.th/maps )

(นำยวิทย์ ศรีวะรมย์)
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงรำย เขต 4

หลักเกณฑ์การขอยืมเงิน/การส่งใช้เงินยืม/การขอเบิก
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ เงินทดรองราชการ ปีงบประมาณ 2565
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
1. การยืมเงิน
1.1 เงินงบประมาณ
1.1.1 ส่งเอกสำรขอยืมเงินล่วงหน้ำ 7 วันทำกำร
1.1.2 เอกสำรประกอบกำรยืมเงิน กรณีดำเนินงำนโครงกำร ดังนี้
- บันทึกข้อควำมขออนุมัติยืมเงิน (ฉบับจริง)
- สัญญำยืมเงิน + ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย จำนวน 2 ชุด (ฉบับจริง)
- บันทึกขออนุมัติโครงกำร (สำเนำ ผู้ยืมเซ็นรับรองสำเนำทุกหน้ำ)
- โครงกำร (ที่ได้รับกำรอนุมัติจำก ผอ เขตฯ) (สำเนำ ผู้ยืมเซ็นรับรองสำเนำทุกหน้ำ)
- กำหนดกำรหรือตำรำงกำรอบรม (สำเนำ ผู้ยืมเซ็นรับรองสำเนำทุกหน้ำ)
- คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงำน (สำเนำ ผู้ยืมเซ็นรับรองสำเนำทุกหน้ำ)
- เอกสำรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อำทิ หนังสือเชิญเข้ำรับกำรอบรม/ประชุม หนังสือเชิญวิทยำกร
1.2 เงินนอกงบประมาณ
1.2.1 ส่งเอกสำรขอยืมเงินล่วงหน้ำ 3 วันทำกำร
1.2.2 เอกสำรประกอบกำรยืมเงิน กรณีดำเนินงำนโครงกำร ดังนี้
- บันทึกข้อควำมขออนุมัติยืมเงิน (ฉบับจริง)
- สัญญำยืมเงิน + ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย จำนวน 2 ชุด (ฉบับจริง)
- บันทึกขออนุมัติโครงกำร (สำเนำ ผู้ยืมเซ็นรับรองสำเนำทุกหน้ำ)
- โครงกำร (ที่ได้รับกำรอนุมัติจำก ผอ เขตฯ) (สำเนำ ผู้ยืมเซ็นรับรองสำเนำทุกหน้ำ)
- กำหนดกำรหรือตำรำงกำรอบรม (สำเนำ ผู้ยืมเซ็นรับรองสำเนำทุกหน้ำ)
- คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงำน (สำเนำ ผู้ยืมเซ็นรับรองสำเนำทุกหน้ำ)
- เอกสำรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อำทิ หนังสือเชิญเข้ำรับกำรอบรม/ประชุม หนังสือเชิญวิทยำกร
1.3 เงินทดรองราชการ
1.3.1 ส่งเอกสำรขอยืมเงินล่วงหน้ำ 3 วันทำกำร
1.3.2 เอกสำรประกอบกำรยืมเงิน กรณีดำเนินงำนโครงกำร ดังนี้
- บันทึกข้อควำมขออนุมัติยืมเงิน (ฉบับจริง)
- สัญญำยืมเงิน + ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย จำนวน 2 ชุด (ฉบับจริง)
- บันทึกขออนุมัติโครงกำร (สำเนำ ผู้ยืมเซ็นรับรองสำเนำทุกหน้ำ)
/- โครงกำร...

-2- โครงกำร (ที่ได้รับกำรอนุมัติจำก ผอ เขตฯ) (สำเนำ ผู้ยืมเซ็นรับรองสำเนำทุกหน้ำ)
- กำหนดกำรหรือตำรำงกำรอบรม (สำเนำ ผู้ยืมเซ็นรับรองสำเนำทุกหน้ำ)
- คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงำน (สำเนำ ผู้ยืมเซ็นรับรองสำเนำทุกหน้ำ)
- เอกสำรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อำทิ หนังสือเชิญเข้ำรับกำรอบรม/ประชุม หนังสือเชิญวิทยำกร
1.3.3 เอกสำรประกอบกำรยืมเงิน กรณีเดินทำงไปรำชกำร ดังนี้
- บันทึกข้อควำมขออนุมัติยืมเงิน (ฉบับจริง)
- สัญญำยืมเงิน + ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย จำนวน 2 ชุด (ฉบับจริง)
- บันทึกขออนุมัติเดินทำงไปรำชกำร (สำเนำ ผู้ยืมเซ็นรับรองสำเนำทุกหน้ำ)
- หนังสือแจ้งให้เข้ำร่วมประชุม/อบรม (สำเนำ ผู้ยืมเซ็นรับรองสำเนำทุกหน้ำ)
- กำหนดกำรหรือตำรำงกำรอบรม (สำเนำ ผู้ยืมเซ็นรับรองสำเนำทุกหน้ำ)
- เอกสำรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. การส่งใช้เงินยืม
2.1 กรณีดาเนินงานโครงการ
- บันทึกกำรส่งใบสำคัญชดใช้เงินยืมรำชกำร (ฉบับจริง)
- กรณีเบิกค่ำอำหำร อำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม
1. ใบสำคัญรับเงิน/ใบเสร็จรับเงิน
2. สำเนำบัตรประชำชนและสำเนำทะเบียนบ้ำนของผู้รับจ้ำง (ผู้รับจ้ำงเซ็นรับรองสำเนำ)
3. บัญชีลงเวลำผู้เข้ำร่วมอบรม/ประชุม/จัดงำน (หำกอบรม/ประชุม มีกำหนดกำรหลำยวัน
ให้แยกบัญชีลงเวลำรำยวัน) ฉบับจริง
4. หนังสือเชิญเข้ำร่วมอบรม/ประชุม/จัดงำน (ฉบับจริง)
5. บันทึกขออนุมัติโครงกำร
6. โครงกำร (ที่ได้รับกำรอนุมัติจำก ผอ เขตฯ) ฉบับจริง
7. กำหนดกำรหรือตำรำงกำรอบรม (ฉบับจริง)
8. คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงำน (ฉบับจริง)
9. วำระกำรประชุม และรำยงำนกำรประชุม (กรณีจัดประชุม)
10. ภำพถ่ำยกำรฝึกอบรม/ประชุม/จัดงำน (ปริ้นกระดำษ Photo)
11. เอกสำรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อำทิ หนังสือเชิญวิทยำกร หนังสือตอบรับกำรเป็นวิทยำกร
คำสั่งแต่งตั้งวิทยำกร (ฉบับจริง)
- กรณีเบิกค่ำตอบแทนวิทยำกร
1. ใบสำคัญรับเงินของวิทยำกร ให้เจ้ำของโครงกำร ลงชื่อผู้จ่ำยเงินในใบสำคัญรับเงิน
/2. สำเนำบัตร...

-32. สำเนำบัตรประชำชนวิทยำกร (เซ็นรับรองสำเนำ)
3. ตำรำงกำรอบรม (ต้องมีชื่อวิทยำกร)
4. หนังสือเชิญวิทยำกร หรือ คำสั่งแต่งตั้งวิทยำกร
5. แบบตอบรับเป็นวิทยำกร
6. บัญชีลงเวลำวิทยำกร
2.2 กรณีเดินทางไปราชการ
1. ใบเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร (แบบ 8708)
- ส่วนที่ 1
- ส่วนที่ 2 หลักฐำนกำรจ่ำยเงินค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร (กรณีเดินทำงหมู่คณะ)
- แบบ บก. 111 (กรณีใช้รถโดยสำร/รถรับจ้ำง)
- ใบเบิกเงินค่ำชดเชยน้ำมัน (กรณีใช้รถยนต์ส่วนตัว ต้องได้รับอนุญำตให้ใช้รถยนต์ส่วนตัวเดินทำง
ไปรำชกำร โดยจะต้องมีเอกสำรขอใช้รถยนต์ส่วนกลำงก่อนแต่ไม่มีรถส่วนกลำงว่ำงให้ใช้ (แนบเอกสำรกำร
คำนวณระยะทำง https://www.google.co.th/maps )
2. ใบเสร็จค่ำตั๋วเครื่องบิน พร้อมแนบ กำกตั๋วเครื่องบิน (กรณีเดินทำงโดยเครื่องบิน)
3. ใบเสร็จค่ำโรงแรม พร้อมแนบ รำยละเอียดกำรเข้ำพัก (Folio) (กรณีพักแรม)
4. บันทึกข้อควำม ขอเบิกค่ำใช้จ่ำยเดินทำงไปรำชกำร (โดยได้รับกำรอนุมัติ จำก ผอ เขตฯ)
5. บันทึกขออนุมัติเดินทำงไปรำชกำร (โดยได้รับกำรอนุมัติ จำก ผอ เขตฯ)
6. หนังสือแจ้งให้เข้ำร่วมประชุม อบรม
7. กำหนดกำรหรือตำรำงกำรอบรม
8. ใบงวด (ถ้ำมี)
3. การขอเบิก
3.1 ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ในการจัดประชุม
1. ใบสำคัญรับเงิน โดยให้ผู้จ่ำยเงิน เขียนข้อควำม
“ขอรับรองว่ำได้ใช้เงิน นำย/นำง/นำงสำว...................................... ทดรองจ่ำยไปตำมใบสำคัญ
รับเงินฉบับนี้จริง โปรดโอนเงินเข้ำบัญชีธนำคำร........................ สำขำ..................ชื่อบัญชี..................................
เลขที่บัญชี..................................
(ลงชื่อ) ............................................
(...................................................)
2. สำเนำบัตรประชำชน สำเนำทะเบียนบ้ำนของผู้รับจ้ำง (ผู้รับจ้ำงเซ็นรับรองสำเนำ)
3. บัญชีลงเวลำ
4. บันทึกข้อควำม/หนังสือเชิญประชุม พร้อมวำระกำรประชุม
5. รำยงำนกำรประชุม
6. ภำพถ่ำย
/3.2 เดินทำง...

-43.2 เดินทางไปราชการ
1. ใบเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร (แบบ 8708)
- ส่วนที่ 1
- ส่วนที่ 2 หลักฐำนกำรจ่ำยเงินค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร (กรณีเดินทำงหมู่คณะ)
- แบบ บก. 111 (กรณีใช้รถโดยสำร/รถรับจ้ำง)
- ใบเบิกเงินค่ำชดเชยน้ำมัน (กรณีใช้รถยนต์ส่วนตัว ต้องได้รับอนุญำตให้ใช้รถยนต์ส่วนตัวเดินทำง
ไปรำชกำร โดยจะต้องมีเอกสำรขอใช้รถยนต์ส่วนกลำงก่อนแต่ไม่มีรถส่วนกลำงว่ำงให้ใช้ (แนบเอกสำรกำร
คำนวณระยะทำง https://www.google.co.th/maps )
2. ใบเสร็จค่ำตั๋วเครื่องบิน พร้อมแนบ กำกตั๋วเครื่องบิน (กรณีเดินทำงโดยเครื่องบิน)
3. ใบเสร็จค่ำโรงแรม พร้อมแนบ รำยละเอียดกำรเข้ำพัก (Folio) (กรณีพักแรม)
4. บันทึกข้อควำม ขอเบิกค่ำใช้จ่ำยเดินทำงไปรำชกำร (โดยได้รับกำรอนุมัติ จำก ผอ เขตฯ)
5. บันทึกขออนุมัติเดินทำงไปรำชกำร (โดยได้รับกำรอนุมัติ จำก ผอ เขตฯ)
6. หนังสือแจ้งให้เข้ำร่วมประชุม อบรม
7. กำหนดกำรหรือตำรำงกำรอบรม
8. ใบงวด (ถ้ำมี)

(นำยวิทย์ ศรีวะรมย์)
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงรำย เขต 4

มาตรการประหยัดพลังงาน
ประจาปี 2565

งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม กลุ่มอานวยการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
โทร. 0-5379-5431 ต่อ 101 เว็บไซต์ http://www.cri4.go.th

แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๔
------------------------

หลักการและเหตุผล
พลังงาน ถือเป็นสิ่งที่มีค่าและมีความจาเป็นต่อการดารงชีวิตประจาวันของเราทุกคน ซึ่งความ
ต้องการใช้พลังงานมีอัตราที่เพิ่มขึ้นทุกปี ในขณะที่พลังงานต่าง ๆ มีอยู่อย่างจากัด ดังนั้น เราทุกคนจะต้องช่วยกัน
ประหยัดพลังงานของชาติให้เพียงพอต่อความต้องการใช้
ตาม มติคณะรัฐมนตรี ได้กาหนดตัวชี้วัด “ระดับความสาเร็จของการดาเนินการตามมาตรการ
ประหยัดพลังงาน” เป็นหนึ่งในกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการส านัก งานเขตพื ้น ที่
การศึก ษาประถมศึก ษาเชีย งราย เขต ๔ ได้ต ระหนัก เห็น ความส าคัญ ดัง กล่า ว จึง ได้จัด ทามาตรการ
ประหยัด พลั ง งานเพื่อ ส่ง เสริม ให้ข้า ราชการในสานัก งานได้ใ ช้เ ป็น แนวปฏิบัติแ ละมีส่ว นร่ว มในการช่ว ยกัน
ประหยัด และลดปริม าณการใช้พ ลัง งาน ประจาปีง บประมาณ ๒๕65 อย่า งมีป ระสิท ธิภ าพได้อ ย่า งเป็น
รูปธรรม ต่อเนื่อง สอดคล้องกับสภาพปัจจุบันและสถานการณ์ด้านพลังงานของประเทศ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อใช้เป็น กรอบแนวทางในการดาเนินการลดใช้พลัง งานและติดตามผลการใช้พลัง งาน
ของสานักงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ซึ่งเป็นการถือปฏิบัติตามนโยบายมาตรการ
ประหยัดพลังงานของรัฐ บาลที่ให้ทุกหน่วยงานควบคุม ดูแลการใช้ พลังงานอย่างประหยัดเท่าที่จาเป็น
2. เพื่อ ให้ก ารใช้พ ลัง งานของสานัก งานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษาประถมศึก ษาเชีย งราย เขต ๔
เป็นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพและมีเป้ าลดลง ๑๐% เมื่อเทียบกับการใช้พลั งงาน ปี งบประมาณ ๒๕64
2. เพื่อ ส่ง เสริม การมีส่ว นร่ว ม และตระหนัก ถึง ความสาคัญ ในการประหยัด พลัง งานของ
บุคลากรทุกระดับ
3. เพื่อ ให้เ กิด การเปลี่ย นแปลงพฤติก รรมการใช้พ ลัง งานให้เ ป็น ผู้รู้คุณ ค่า ใช้อ ย่า งคุ้ ม ค่า
และเกิดประโยชน์สูงสุ ด

เป้าหมาย
สานักงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๔ ลดใช้พลังงานอย่างน้อย ๑๐%
เมื่อเทียบกับ การใช้พลั งงาน ปี ๒๕64

กลยุทธ์ประหยัดพลังงาน
เพื่อ ให้ก ารดาเนิน งานตามแผนปฏิบัติก ารลดใช้พ ลัง งานของสานัก งานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษา
ประถมศึกษาเชีย งราย เขต ๔ บรรลุตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ จึงได้กาหนดกลยุทธ์ในการดาเนินงาน ดังนี้
ขั้นตอนที่ ๑ จัดตั้งคณะทางานประหยัดพลังงานของหน่วยงาน โดยหัวหน้าส่วนราชการเป็น
ประธาน และมีสมาชิกที่ประกอบด้วยผู้แทนของแต่ละกลุ่มงาน
ขั้นตอนที่ ๒ คณะทางานงานร่วมกันพิจารณาการใช้ไฟฟ้าและน้ามันเชื้อเพลิงภายในหน่วยงาน
โดยเฉพาะปริมาณการใช้ไฟฟ้าภายในหน่วยงาน ควรทราบสัดส่วนการใช้พลังงานในแต่ละระบบ ที่จาแนกออกเป็น
(๑) ระบบแสงสว่าง (๒) ระบบปรับอากาศ และ (๓) ระบบอื่น ๆ

ขั้นตอนที่ ๓ คณะทางานร่วมกันพิจารณาวิธีการใช้งานของแต่ละระบบที่ควรจะเหมาะสมตาม
ความจาเป็น และพิจารณาวิธีการดูแลบารุงรักษาที่ควรจะมีการมอบหมายบุคคลและกาหนดเวลาในการตรวจสอบ
ขั้นตอนที่ ๔ จากขั้นตอนที่ ๒ และ ๓ นามาจัดทาแผนและมาตรการประหยัดพลังงานที่
เหมาะสมกับหน่วยงาน โดยกาหนดเป้าหมายลดการใช้พลังงานลงให้ได้อย่างน้อยร้อยละ ๑๐ % เมื่อเทียบกับค่า
การใช้พลังงานมาตรฐาน
๑) เริ่มจากระบบที่มีสัดส่วนการใช้พลังงานสูงมากและมีโอกาสที่จะประหยัดพลังงาน ได้อีก
๒) กาหนดมาตรการเบื้องต้นที่สามารถทาได้โดยไม่ต้องลงทุน ได้แก่ ลดการใช้ / ลดการ
สูญเสีย / อุดรอยรั่ว / ปรับเปลี่ยนวิธีทางาน
๓) เผยแพร่ข้อมูลประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความร่วมมือในหน่วยงาน
๔) กาหนดมาตรการประหยัดพลังงานในส่วนที่จาเป็นต้องมีการลงทุน เพื่อปรับเปลี่ยน
ให้เป็นอุปกรณ์ประหยัดพลังงานหรือ /และ มีประสิทธิภาพที่สูงขึ้น
ขั้นตอนที่ ๕ กาหนดผู้รับผิดชอบในการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการประหยัดพลังงานและ
กาหนดระยะเวลาดาเนินการและการรายงาน
ขั้นตอนที่ ๖ คณะทางานร่วมกันติดตามผลการดาเนินการ เปรียบเทียบผลกับค่าเป้าหมายที่
กาหนดไว้ และทบวนแผนปฏิบัติการประหยัดพลังงาน อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
การดาเนินงานตามมาตรการประหยัดพลังงาน ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต ๔ มีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายลดการใช้พลั งงานลงได้ไม่น้อยกว่า ๑๐%
เมื่อเปรียบเทียบปริมาณการใช้พลังงาน ปี พ.ศ. ๒๕64

มาตรการประหยัดพลังงาน
มาตรการลดใช้พลังงานไฟฟ้า
๑. ระบบปรับอากาศ
๑.๑ เปิดใช้งานช่วงเช้าตั้งแต่เวลา 10.00 น. – 12.00 น. และเปิดใช้งานช่วงบ่าย เวลา 13.00 น. –
16.00 น.
1.2 ตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่ 25-26 องศาเซลเซียส
1.3 กาจัดแหล่งความร้อน / ความชื้นภายในห้อง
๑.4 ทาความสะอาดแผ่นกรองอากาศเดือนละ 1 ครั้ง และล้างเครื่องปรับอากาศทุก ๆ 6 เดือน
๑.๓ ช่วยคอยล์ร้อนถ่ายความร้อนออกให้ได้เยอะ ๆ ติดตั้งคอมเพรสเซอร์ให้ถูกตาแหน่ง
๑.๔ ลดการรั่วไหล
- พัดลมระบายอากาศ ใช้เมื่อจาเป็น ใช้บ่อย ๆ สิ้นเปลืองพลังงาน ทั้งในส่วนของพัดลมและ
เครื่องปรับอากาศ
- ตรวจดูรอยรั่วต่าง ๆ ตามขอบประตู หน้าต่าง
๑.๕ ลดใช้เครื่องปรับอากาศ
๒. ระบบแสงสว่าง
แสงสว่างเป็นสิ่งจาเป็นต่อการทางาน ความสว่างบริเวณพื้นที่ทางานนั้นต้องมีความเหมาะสมค่าที่
เหมาะสมจะอยู่ ๓๐๐ – ๕๐๐ ลักซ์ สาหรับมาตรการประหยัดพลังงานสาหรับระบบแสงสว่าง ดังนี้
๒.๑ ถอดปลั๊กไฟหรือปิดสวิตซ์ไฟทุกครั้งเมื่อไม่มีการใช้งาน โดยเฉพาะในเวลาพักเที่ยง
2.2 ใช้แสงสว่างจากธรรมชาติเข้าช่วย โดยการเปิดผ้าม่านเพื่อลดจานวนการเปิดไฟ
๒.3 ทาความสะอาดหลอดไฟอย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง
๒.4 ติดตั้งแผนผังสวิตช์ เปิด-ปิดไฟ และอุปกรณ์ไฟฟ้า และปรับเปลี่ยนจากหลอดผอม เป็นหลอด LED
๓. ระบบอื่น ๆ
๓.๑ คอมพิวเตอร์
- ไม่เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ทิ้งไว้นาน ๆ หรือหากไม่ใช้งานเกิน 1 ชั่วโมงควรปิดเครื่อง
- ตั้งระบบพักหน้าจอเมื่อไม่ใช้งานนานเกิน 15 นาที
- ถอดปลั๊กและปิดสวิทซ์ทุกครั้งหลังจากเลิกใช้งาน
- หากมีการเลือกซื้อคอมพิวเตอร์ใหม่ ควรเลือกซื้อรุ่นที่มี Energy Star
๓.๒ เครื่องพิมพ์
- การใช้เครื่องพิมพ์แบบเครือข่าย (Network Printer) เพื่อลดจานวนของ Printer
- การตรวจทานข้อความบนจอให้ถูกต้องก่อนสั่งพิมพ์ เพื่อป้องกันความผิดพลาด จะทาให้
ไม่เปลืองกระดาษและพลังงาน
- ใช้กระดาษใช้แล้ว 1 หน้า สาหรับการพิมพ์เอกสารสาเนา สาเนาคู่ฉบับ และเอกสารที่ไม่เป็นทางการ
๓.๓. กาต้มน้า
- ปรับลดการใช้กาต้มน้า ตั้งจุดบริการ
- ถอดปลั๊กออกทุกครั้งที่ไม่มีการใช้งานในช่วงเวลาของวัน
- ใส่น้าให้พอเหมาะกับความต้องการ ไม่ปล่อยให้ระดับน้าต่ากว่าขีดที่กาหนด ควรมีน้าบรรจุอยู่เสมอ

๓.๔ ตู้เย็น
- ตั้งห่างจากผนัง 15 เซนติเมตร
- ไม่ควรเปิดตู้เย็นบ่อย หรือเปิดไว้นาน ๆ และไม่ควรนาของร้อนหรือยังอุ่นแช่ในตู้เย็น
- หมั่นทาความสะอาดแผงร้อนที่อยู่ด้านหลังของตู้เย็น
- หมั่นตรวจตราขอบยางประตูอย่าให้มีการรั่วไหล เนื่องจากจะทาให้อากาศร้อนภายนอกเข้าไป
- ควรปิดให้สนิททุกครั้งหลังเปิด
๓.5 โทรทัศน์
- ไม่ควรเปิด โทรทัศน์ทิ้งไว้เพื่อต้องการฟังแต่เสียงและควรปิดเมื่อไม่มีคนดู
- ปรับความสว่างจอภาพให้พอดี จอภาพที่ปรับสว่างมาก หลอดภาพจะเสื่อมเร็วและกินไฟมากขึ้น
- ปิดและถอดปลั๊กเมื่อไม่มีการใช้งาน การเสียบปลั๊กทิ้งไว้โทรทัศน์จะยังใช้ไฟฟ้าตลอดเวลา
มาตรการลดใช้พลังงานน้ามันเชื้อเพลิง
การใช้พลังงานอีกส่วนของหน่วยงานของรัฐก็คือ “น้ามัน” อุปกรณ์ที่ใช้น้ามันของหน่วยงานโดยส่วนใหญ่
คือ ยานพาหนะ (รถยนต์ มอเตอร์ไซค์ หรือรถตู้) มีมาตรการประหยัดพลังงาน ดังนี้
๑. ขับรถที่ ๙๐ กม./ ชั่วโมง
๒. ดับเครื่องทุกครั้งเมื่อไม่ขับ
๓. กรณีที่ต้องเดินทางไปทางเดียวกันให้ใช้รถ ๑ คัน ต่อการเดินทาง
๔. ไม่บรรทุกของเกินความจาเป็น
๕. ตรวจเช็กเครื่องยนต์เป็นประจา
- เปลี่ยนไส้กรองตามกาหนด
- เปลี่ยนน้ามันหล่อลื่นทุก ๕,๐๐๐ กม.
- ตรวจสอบระดับน้ามันเครื่องและน้าในแบตเตอรี่
- ตรวจสอบระดับน้าป้อนหม้อน้า
- ปรับปรุงสมรรถนะรถยนต์ให้ดีตลอดเวลา
- ตรวจสอบลมยาง

โครงการลดพลังงานด้านไฟฟ้า
ความเป็นมา
เนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยกาลังประสบปัญหาด้านพลังงาน ประกอบกับการมีเทคโนโลยีสมัยใหม่เพิ่ม
มากขึ้น ทาให้ประชากรมีความต้องการในการใช้พลังงานมากขึ้น ส่งผลให้เกิดปัญหาการใช้ทรพัยากรของประเทศ
เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากพลังงานต่าง ๆ ที่ใช้นั้นต้องนาทรัพยากรต่าง ๆ มาเป็นปัจจัยในการผลิต ส่งผลให้เกิดปัญหา
มลภาวะธรรมชาติ ทาลายทรัพยากร และการพัฒนาประเทศ อาคารหรือสถานที่ทั้งทางภาครัฐและเอกชน มีการใช้
พลังในสานักงาน เช่น ระบบปรับอากาศ ระบบแสงสว่าง และการใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ทาให้ภาครัฐและภาคเอกชน
ต้องตราะหนักถึงความจาเป็นของการใช้พลังงานและใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและคุ้มค่า จะเห็นได้ว่ ามีการรณรงค์
ให้ทุกคนช่วยกันประหยัดการใช้พลังงานกันอย่างต่อเนื่องในส่วนของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 4 ประกอบด้วยสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจานวน 1 เขต สถานศึกษาในสังกัด จานวน 133 แห่ง
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พ.ย.2564) ซึ่งทาให้เกิดการใช้พลังงานไฟฟ้าและค่าใช้จ่ายจานวนมาก เช่นเดียวกัน ดังนั้น
เพื่อตอบสนองนโยบายการประหยั ด พลั งงานของภาครัฐ ด้านสาธารณูปโภค จึงกาหนดให้ส านักงานเขตพื้ นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 และสถานศึกษาในสังกัดกควรมีแผนการใช้พลังงานไฟฟ้าที่สามารถลด
ค่าใช้จ่ายตามความจาเป็นและเหมาะสม เพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ และหยัดพลังงาน
ของประเทศ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางการดาเนินการลดพลังงาน และติดตามผลการใช้พลังงานของสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 และสถานศึกษาในสังกัด
2. เพื่ อ ได้ เ ห็ น ถึ ง ภาพรวมและผลการด าเนิ น การลดใช้ พ ลั ง งานของส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 และโรงเรียนในสังกัด และนาไปสู่การวางแผนปรับปรุงและพัฒนาในระยะต่อไป
3. เพื่อสร้างจิตสานึกให้บุคลกรในหน่วยงานตระหนักและนามาตรการถือปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเกิดการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจนเกิดเป็นวัฒนธรรมการทางานร่วมกัน
4. เพื่อให้ลดการใช้พลังงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 เป็นไปตาม
เป้าหมาย
เป้าหมาย
1. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 จานวน 1 เขต
2. สถานศึกษาในสังกัด จานวน 133 แห่ง
ระยะเวลา
ตั้งแต่เดือนกันยายน 2564 - เดือนสิงหาคม 2565
แนวทางการดาเนินงาน
ระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาดาเนินการรายงานข้อมูลค่าไฟฟ้าเป็นประจาทุกเดือน โดยรายงานในระบบ
e-report.energy.go.th สานักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน ภายในวันสุดท้ายของเดือนถัดไป
โดยดาเนินการรายงานข้อมูลฯ ตั้งแต่กันยายน 2564 ถึง สิงหาคม 2565 ซึ่งจะใช้ผลการประเมินรายเดือนเฉลี่ย

ในแต่ละรอบ โดยรอบที่ 1 นับตั้งแต่กันยายน 2564 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2565 รอบที่ 2 นับตั้งแต่เดือนมีนาคม
2565 ถึงเดือนสิงหาคม 2565 เนื่องจากใบเสร็จค่าไฟฟ้าจะออกล่าช้าไปประมาณ 1 เดือน
โรงเรี ย นในสั งกัด ดาเนิ น การรายงานข้อมูล เป็นประจาทุก ไตรมาส โดยระบบรายงานผลการบริห าร
งบประมาณรายจ่ายประจาปี (E-budget) โดยดาเนินการรายงานข้อมูลฯ ไตรมาสที่ 1 นับแต่เดือนกันยายน
2564 ถึงธันวาคม 2564 ไตรมาสที่ 2 นับตั้งแต่เดือนมกราคม 2565 ถึงเดือนมีนาคม 2565 ไตรมาสที่ 3
นับแต่เดือนเมษายน 2565 ถึงมิถุนายน 2565 ไตรมาสที่ 4 นับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2565 ถึงเดือนกันยายน
2565
เป้าหมายผลผลิต
ค่าใช้จ่ายไฟฟ้าของสานักงาน และโรงเรียนในสังกัด ลดลงร้อยละ 5 เทียบกับมาตรฐานการใช้พลังงานของ
แต่ละส่วนราชการ
ผลลัพธ์
1. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 และโรงเรียนในสังกัด สามารถลดค่าใช้จ่าย
ค่าไฟฟ้าได้ตามเป้าหมาย
2. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 และโรงเรียนในสังกัด ตระหนักถึงการใช้
ไฟฟ้าอย่างประหยัดและมีการจัดทาแผนเพื่อรณรงค์ลดค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า) อย่างต่อเนื่อง

ประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
เรื่อง วัฒนธรรมองค์กร ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
................................................................................................
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 เป็นส่วนราชการที่มีความสาคัญในการ
กากับดูแลและสนับสนุนส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในด้านปริมาณและคุณภาพ โดยมีเป้าหมายหลัก
เพื่อบริการทางการศึกษาแก่ประชากรวัยเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ และไม่เก็บ
ค่าใช้จ่าย ซึ่งสอดคล้องและเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545
ในการส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแลและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในด้านปริมาณ และคุณภาพนั้น
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 มีบทบาทหน้าที่ตามที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 ซึ่งจะต้องให้บริการแก่สถานศึกษาในสังกัด เพื่อให้
สถานศึกษาเหล่านั้นสามารถปฏิบัติภารกิจในความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนั้น
บุคลากรในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ทุกคนจึงเป็นกลไกสาคัญที่จะผลักดัน
ขับเคลื่อนภารกิจขององค์กรให้สาเร็จตามเป้าหมาย
ด้วยความปรารถนาที่จะเห็นความเปลี่ยนแปลงไปสู่การปฏิบัติที่มีคุณภาพร่วมกัน และบุคลากรทุกคน
เป็นผู้นาแห่งการเปลี่ยนแปลง จึงมีความเห็ นชอบให้ มีธรรมเนียมการปฏิบัติ อันเป็นวัฒ นธรรมองค์กรของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ดังนี้
1. การดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
2. การทางานเป็นทีม
3. ความรับผิดชอบ
4. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการทางาน
5. การเป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลง
6. การพัฒนาตนเอง
7. การรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของเพื่อนร่วมงาน
8. การมุ่งยกระดับคุณภาพในการให้บริการให้ผู้รับบริการพึงพอใจ
9. ความมีน้าใจต่อเพื่อนร่วมงาน
10. การปฏิบัติตามมาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
วัฒนธรรม ข้อ 1. กาหนดเรื่องการแต่งกาย
บุคลากรในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 จะแต่งกายตามข้อกาหนดร่วมกัน ดังนี้
1. วันจันทร์
แต่งกายชุดปฏิบัติราชการ หรือเสื้อสีเหลือง
2. วันอังคาร
แต่งกายเสื้อพื้นเมืองล้านนาสีม่วง
3. วันพุธ
แต่งกายเสื้อทีมกีฬาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
4. วันพฤหัสบดี
แต่งกายด้วยชุดสุภาพ
5. วันศุกร์
แต่งกายด้วยชุดพื้นเมืองล้านนา
ในวั นส าคั ญทางราชการหรื อวั นส าคั ญทางศาสนาแต่ งกายให้ ถู กต้ องตามแบบแผนของทางราชการ
หรือประเพณีนิยม
วัฒนธรรม ข้อ 2...

-2วัฒนธรรม ข้อ 2. การปฏิบัติหน้าที่เวรยามรักษาสถานที่ราชการ
เพื่ อ ให้ ก ารรั ก ษาสถานที่ ร าชการและรั ก ษาความปลอดภั ย ของส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นไปตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การรั ก ษาความปลอดภั ย แห่ ง ชาติ พ.ศ.2517 ข้ า ราชการและลู ก จ้า งของส านั ก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 มีหน้าที่ต้องอยู่เวรรักษาการณ์ สถานที่ราชการประจาวัน และตรวจเวรตามคาสั่ง
ที่ได้รั บ มอบหมายโดยเคร่งครัด หากมีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นในทางที่เสี ยหายต่อสถานที่ ทรัพย์สิ น ของทาง
ราชการ หรือเสียหายต่อชีวิต ร่างกายของบุคคลจะต้องรับผิดชอบโดยไม่สามารถปฏิเสธได้ หากละเลยหรือไม่
ปฏิบัติหน้าที่ในการอยู่เวรรักษาการณ์
วัฒนธรรม ข้อ 3. การปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาท อานาจหน้าที่และตาแหน่งของตน
โดยปฏิ บั ติ ง านตามมาตรฐานต าแหน่ ง มาตรฐานวิ ท ยฐานะและงานที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายจาก
ผู้บังคับบัญชา ด้วยความตั้งใจ มุ่งมั่นให้เกิดผลสั มฤทธิ์ และมีคุณภาพบนพื้นฐานความซื่ อสัตย์สุจริต พร้อมทั้ง
ความพากเพียร อดทน
วัฒนธรรม ข้อ 4. การเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม
1. ภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
2. ภายนอกสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
โดยจะเข้าร่วมกิจกรรมสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 จัด หรือกิจกรรมที่
ชุมชนสังคมภายนอกที่เกี่ยวข้องจัดอย่างสม่าเสมอ ตามบทบาท และภารกิจที่ต้องเกี่ยวข้องหรือรับผิดชอบ หรือ
โดยมารยาททางสังคม โดยไม่แตกแยกจากสังคม หรือหมู่คณะ
วัฒนธรรม ข้อ 5. การครองตน ครองคน ครองงาน เพื่อให้ชีวิตประสบผลสาเร็จ
โดยจะปฏิบัติตนตามหลักธรรมที่เกี่ยวข้อง หรือปฏิบัติตามคุณธรรม จริยธรรม เพื่อความเจริญก้าวหน้า
ทั้งในชีวิตส่วนตัว และชีวิตราชการและหน้าที่การทางาน ตลอดจนความสัมพันธ์กับบุคคลในสังคมที่เกี่ยวข้อง
เช่น ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา ประชาชนผู้มารับบริการ เพื่อให้ชีวิตประสบผลสาเร็จ และ
มีความสุขทุกฝ่าย โดยไม่ลุ่มหลงในยาเสพติด การพนัน หรืออบายมุขอื่น ๆ
วัฒนธรรม ข้อ 6. การประหยัดพลังงานและทรัพยากร
เนื่องจากงบประมาณที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ได้รับมีอยู่อย่าง
จากัดและบุคลากรมีจานวนมาก ดังนั้น ทุกคนจึงต้องช่วยกันประหยัดพลังงานและการใช้ทรัพยากรให้มากที่สุด
โดยใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่าสูงสุด ไม่ฟุ่มเฟือย มีแนวคิดที่จะนากลับมาใช้ใหม่ (Recycle) และการซ่อมบารุงรักษา
เครื่องใช้ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีตลอดเวลา พลังงาน ทรัพยากร และงบประมาณที่ทุกคนต้องช่วยกันประหยัด
เช่น ไฟฟ้า น้ามันเชื้อเพลิง น้าประปา ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์โทรเลข และวัสดุสินเปลือง ต่าง ๆ ฯลฯ
ประกาศ ณ วันที่ 14 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565

(นายวิทย์ ศรีวะรมย์)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

ประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
เรื่อง ประเพณีและธรรมเนียมปฏิบัติ ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
................................................................................................
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 กาหนดให้มีประเพณีและธรรมเนียมปฏิบัติ
เพื่อให้เป็น แนวทางในการอยู่ร่ว มกัน ทางานร่วมกัน และสื บทอดวัฒนธรรมปฏิบั ติไปสู่บุคลากรรุ่นต่อ ๆไป
โดยมุ่งหวังจะให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่สถานศึกษาและสังคมต่อไป ดังนี้
1. การเยี่ยมไข้ เมื่อมีบุ คลากรของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
เกิดอาการเจ็บป่วยนอนรักษาตัวในโรงพยาบาล สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
โดยผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาจะเป็นตัวแทนไปเยี่ยมผู้ป่วย ส่วนบุคคลอื่นหรือกรณี อื่นๆ ก็ให้เป็นไป
ตามอัธยาศัย ตามความเหมาะสม และสะดวก
2. สวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์ เหตุเสียชีวิตของบุคคลในครอบครัว เป็นสิ่งที่ไม่ปรารถนาให้
เกิดขึ้นเพราะเป็นการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก และบุคลากรให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 4 (ส่วนข้า ราชการครุและบุคลากรทางการศึกษา) จะร่วมสมทบบริจาคสนับสนุนเพื่อจัดการ
ฌาปนกิจ ดังนี้
- สามี - ภรรยา - บุตร - ธิดา (ถูกต้องตามกฎหมาย) ของบุคลากรในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ร่วมบริจาคคนละ 100 บาท หรือมากกว่าตามความเหมาะสม
- บิ ด า - มารดา ของบุ คลากรในส านัก งานเขตพื้น ที่การศึก ษาประถมศึก ษาเชียงราย เขต 4
ร่วมบริจาคคนละ 100 บาท หรือมากว่าตามความเหมาะสม
- บุ ค คลอื่ น ๆที่ น อกเหนื อจากที่ ก าหนด เช่ น ญาติ พี่ น้ อ ง ลุ ง ป้ า น้ า อาฯลฯ ของบุ ค ลากร
ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ให้เป็นไปตามความเหมาะสมและสมัครใจ
ให้ถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติว่าบุคลากรทุกคนในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย
เขต 4 พึงให้ความเมตตา ปรารถนา ให้ความอบอุ่นและเป็นมิตรกับเพื่อนร่วมงาน เมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่พึง
ประสงค์ขึ้น โดยควรหาโอกาสไปเยี่ยมเยือนหรือให้กาลังใจตามความเหมาะสมและสะดวก
3. สวัสดิการตามโอกาสต่าง ๆ เช่น ขึ้นบ้านใหม่ บวชนาค แต่งงาน สลากภัต หรืองานฉลองอื่น ๆ
ให้เป็นไปตามอัธยาศัย การร่วมบริจาคเป็นไปตามสมัครใจและศรัทธา
4. การร่วมสนับสนุนเงินบริจาคการกุศลต่าง ๆ เมื่อผู้บริหารร้องขอโดยเห็นว่าเป็นกิจกรรมนั้น ๆ
เป็ น ประโยชน์ ต่อบุ คคล ชุมชน หรื อสถานศึกษา หรือกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับสถาบันชาติ ศาสนา หรือ
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการถวายความจงรักภักดี หรือเป็นกรณีของบุคคลที่ควรแสดงมุทิตาจิตก็ให้บุคคลร่วม
สนับสนุนบริจาคตามความเหมาะสมและสมัครใจ
5. สวัสดิการการเงิน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 มีการจัดตั้งเงิน
สวัสดิการเพื่อให้บรรดาสมาชิกได้มีส่วนช่วยเหลือซึ่งกันและกัน จึงจัดให้มีการออมทรัพย์ขึ้น โดยมีระเบียบ
สวัสดิการการเงินขึ้นเป็นการเฉพาะ โดยให้มีคณะกรรมการที่มาจากผู้แทนสมาชิกดาเนินการและให้บุคลากร
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ทุกคน ร่วมเป็นสมาชิก
6. ประเพณี…

-26. ประเพณีทอดกฐินสามัคคีประจาปี สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
ร่วมกับสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง และผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนร่วมเป็น
เจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจาปี ณ วัดใดวัดหนึ่งในแต่ละอาเภอหมุนเวียนกันไปทุกปี ปีละ 1 อาเภอ ทั้งนี้เพื่อ
เป็นการสร้างบุญกุศลร่วมกันในเทศกาลทาบุญทอดกฐินสามัคคี และบาเพ็ญสาธารณะประโยชน์ต่อพุทธศาสนา
7. ประเพณีและธรรมเนียมด้านอื่น ๆ เนื่องจากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย
เขต 4 เป็นองค์กรขนาดใหญ่ มีสถานศึกษาจานวนมากและต้องให้บริการแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาจานวนมาก เช่นกัน ดังนั้นจิตวิญญาณของการให้บริการต้องมีในตัวบุคลากรในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 อย่างเต็มเปี่ยม ในขณะเดียวกันต้องปฏิบัติโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ และเป็น
ผู้นาการเปลี่ยนแปลง มีความรักสามัคคี มุ่งประโยชน์ส่วนตนบุคลากรทุกคนจะต้องเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้
เพื่อเป็นผู้นาในการสร้างสังคมให้เป็นสังคมแห่งความรู้ให้ได้ และสืบทอดเจตนารมณ์ไปยังบุคลากรรุ่นต่อ ๆ ไป
อย่างยั่งยืนถาวร
ประกาศ ณ วันที่ 14 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565

(นายวิทย์ ศรีวะรมย์)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

ประกาศ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๔
เรื่อง กาหนดมาตรการการแต่งกายประจาสัปดาห์
*************************
ด้วยสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 เป็นส่วนราชการที่มีความสาคัญในการ
กากั บ ดูแ ลและสนั บ สนุ น สนั บ สนุ น ส่ งเสริม การจัด การศึกษาขั้ นพื้น ฐานในด้านปริม าณและคุณภาพโดยมี
เป้ า หมายหลั ก เพื่ อ บริ ก ารทางการศึ ก ษาแก่ ป ระชากรวั ย เรี ย นในระดั บ การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานอย่ า งทั่ ว ถึ ง
มีคุณภาพ ซึ่งสอดคล้องและเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545 ประกอบกับบทบาทหน้าที่ตามที่กาหนดไว้
ในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ในการส่งเสริม สนับสนุน กากับ
ดูแลและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในด้านปริมาณ และคุณภาพนั้น สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 4 จะต้องให้บริการแก่สถานศึกษาในสังกัด เพื่อให้สถานศึกษาเหล่านั้นสามารถปฏิบัติภารกิจ
ในความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิ ทธิผล ดังนั้น บุคลากรในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ทุกคนจึงเป็นกลไกสาคัญที่จะผลักดันขับเคลื่ อนภารกิจขององค์กรให้สาเร็จ
ตามเป้าหมาย
ด้ว ยความปรารถนาที่จ ะเปลี่ ย นแปลงไปสู่ การปฏิบั ติ ง านที่ มีคุ ณภาพร่ว มกั นและบุ คลากรทุ กคน
เป็นผู้นาแห่งการเปลี่ยนแปลง จึงมีความเห็นชอบให้มีธรรมเนียมการปฏิบัติ กาหนดมาตรการการแต่งกาย
ประจาสัปดาห์อันเป็นวัฒนธรรมองค์กร ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.

วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์

แต่งกายด้วยชุดปฏิบัติราชการ หรือเสื้อสีเหลือง
แต่งกายด้วยชุดสุภาพ
แต่งกายด้วยเสื้อทีมกีฬาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
แต่งกายด้วยผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมือง สีม่วงประจาจังหวัดเชียงราย
แต่งกายด้วยผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมือง

ในวันสาคัญทางราชการหรือวันสาคัญทางศาสนาแต่งกายให้ถูกต้องตามแบบแผนของทางราชการหรือ
ประเพณีนิยม
ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 16 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565

(นายวิทย์ ศรีวะรมย์)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

(สำเนำ)

คาสั่ง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๔
ที่ 51 /2565
เรื่อง แต่งตั้งคณะทางานเผยแพร่ข้อมูลข่างสารของราชการ
เพื่อให้การดาเนินงานด้านข้อมูลข่าวสารของราชการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 4 มีความสะดวกรวดเร็ว มีความต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ พร้อมทั้ง
ให้ทุกหน่วยงานมีส่วนร่วมในการดาเนินงาน ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 มาตรา 9 มาตรา 11 และมาตรา 13
ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 กาหนดให้
หน่ ว ยงานต่าง ๆ ของรั ฐ ได้มีการวางหลั กเกณฑ์และแนวทางในการให้ บริการข้อมูล ข่าวสารแก่ประชาชน
ในเวลาที่รวดเร็วเหมาะสม
อาศัย อานาจตามมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริห ารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562 ประกอบกับมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบี ย บข้าราชการครู และบุ คลากรทางการศึ กษา พ.ศ.2547 แก้ไ ขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 จึงแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เป็นคณะทางานเผยแพร่ข้อมูลข่างสารของราชการ ประกอบด้วย
1.คณะกรรมกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร
1) นายวิทย์

ศรีวะรมย์

ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประธานกรรมการ
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
2) นายสมดุลย์ เจริญสุข
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองประธานกรรมการ
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
3) นายสมพงษ์ บุตรวัน
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองประธานกรรมการ
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
4) จ่าเอกวิเศษศักดิ์ สายโท รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองประธานกรรมการ
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
5) ผู้อานวยการกลุ่มสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ทุกกลุ่ม
กรรมการ
6) นายสุรพงษ์ สุวรรณ์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการ

กรรมการและเลขานุการ

ให้ ค ณะกรรมการมี ห น้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบข้ อ มู ล ข่ า วสารของราชการในส่ ว นที่ เ กี่ ย วกั บ การเผยแพร่
ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 อย่างเคร่งครัด พิจารณาข้อมูลข่าวสาร
ของราชการที่ เ ห็ น สมควรเผยแพร่ ห รื อ ประชาสั ม พั น ธ์ ต ามความเหมาะสม และให้ ค าปรึ ก ษา แนะน า
แก่คณะทางานเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารของราชการและผู้ขอข้อมูล รวมทั้งกากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารของหน่วยงาน
2. คณะทางาน…

-22. คณะทำงำนเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร
1) นายวิทย์

ศรีวะรมย์

ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประธานคณะทางาน
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
2) นายสมพงษ์ บุตรวัน
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองประธานคณะทางาน
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
3) นายพงศธร ช่างปัด
ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล
คณะทางาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
4) นายชูชาติ มีแหวน
นักประชาสัมพันธ์ชานาญการ
คณะทางาน
5) นางสาวลักษมณ มุงเมือง ศึกษานิเทศก์ชานาญการ
คณะทางาน
6) นายปริญญา วงศ์ขัติย์ นิติกรชานาญการ
คณะทางาน
7) นายอัตถศาสตร์ ผาบไชย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
คณะทางาน
8) นางสาวนฤมล คาเทพ
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
คณะทางาน
9) นางอารีวรรณ พ่วงภิญโญ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
คณะทางาน
10) นายมนูญเชษฐ์ ตันติจิรากรณ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
คณะทางาน
11) นายไพรฑูรย์ ยอดคาวัง ลูกจ้างชั่วคราว
คณะทางาน
12) นายณัฏฐ์วัฒน์ วงค์สว่าง ลูกจ้างชั่วคราว
คณะทางาน
13) นายสุรพงษ์ สุวรรณ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการ คณะทางานและเลขานุการ
ให้ ค ณะท างานเผยแพร่ ข้ อ มู ล ข่ า วสารของราชการ มี ห น้ า ที่ ด าเนิ น งานเผยแพร่ ข้ อ มู ล ข่ า วสาร
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ผลงานทางวิชาการ ผ่านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามช่องทางต่าง ๆ เช่น คู่มือ
แผ่นพับ บอร์ดไวนิล เว็บไซต์ เฟสบุ๊ค ฯลฯ ของสานั กงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนีเ้ ป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 18 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

(นายวิทย์ ศรีวะรมย์)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

(สาเนา)

ประกาศ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๔
เรื่อง มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของราชการ
.......................................................................................
เพื่ อ ให้ ก ารเผยแพร่ ข้ อ มู ล ของส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเชี ย งราย เขต 4
มีความถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน และเป็นปัจจุบัน ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่ วนเสี ย สามารถเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารได้โดยสะดวก สามารถตรวจสอบผลการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ กษา
เชียงราย เขต 4 ตามนโยบายที่ประกาศไว้ ดังนี้
1. หน่วยงานที่รับผิดชอบในการเผยแพร่ข้อมูล
1.1 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มีหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 มาตรา 9
1.2 ศู น ย์ ข้ อ มู ล ข่ า วสารอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ มี ห น้ า ที่ เ ผยแพร่ ข้ อ มู ล ข่ า วสารผ่ า นเว็ บ ไซต์
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
1.3 กลุ่มงานในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลเป็นภารกิจของกลุ่มงาน
ผ่านเว็บไซต์ของกลุ่มงาน
2. ประเภทข้อมูลที่เผยแพร่
2.1 ข้อมูลที่แบ่งตามลักษณะการจัดเก็บในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ ข้อมูลตัวอักษร
ข้อมูลรูปภาพ ข้อมูลเสียง และข้อมูลภาพเคลื่อนไหว
2.2 สารสนเทศ หมายถึง สิ่งที่ได้จากการประมวลผลข้อมูล ผลงานวิชาการ
3. ขั้นตอนการดาเนินการเผยแพร่ข้อมูล
3.1 การเผยแพร่ข้อมูลของกลุ่มภายในองค์กร
1) ผู้ให้ข้อมูล ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน และสมบูรณ์ของข้อมูล
2) หั ว หน้ ากลุ่ มงาน ตรวจสอบความถูกต้องของรายละเอียดเนื้อหาข้อมูล อนุมัติให้
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารบนหน้าเว็บไซต์ของกลุ่มงานได้
3) ผู้รับผิดชอบเผยแพร่ข้อมูล ทาการตรวจทานความความครบถ้วน และความสมบูรณ์
ของข้อมูลก่อนนาข้อมูลขึ้นเผยแพร่ โดยใช้รหัสผ่านตามสิทธิผู้ใช้งานจากศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์
แล้วดาเนินการบันทึกข้อมูลสารสนเทศเผยแพร่บนหน้าเว็บไซต์ของกลุ่มงานที่รับผิดชอบ
3.2 การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงาน/บุคคลภายนอกองค์กร
1) หน่ ว ยงาน/บุ ค คลที่ ต้ อ งการเผยแพร่ ข้ อ มู ล จั ด ท าหนั ง สื อ ขอเผยแพร่ ข้ อ มู ล
จากหน่วยงาน/ผู้บังคับบัญชา แจ้งความประสงค์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
2) ผู้ รั บ ผิ ด ชอบเผยแพร่ข้ อมูล ท าการตรวจทานความครบถ้ว น และความสมบูร ณ์
ของข้อมูลก่อนนาข้อมูลขึ้นเผยแพร่
3) หัวหน้ากลุ่มงาน...

-23) หั ว หน้ า กลุ่ ม งาน ตรวจสอบความถู ก ต้ อ งของรายละเอี ย ดเนื้ อ หา ของข้ อ มู ล
เสนอผู้ อานวยการส านั กงานเขตพื้นที่การศึกษาอนุมัติให้ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารบนหน้ าเว็บไซต์ของสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาได้
4) ผู้ รั บผิ ดชอบเผยแพร่ ข้ อมู ลศู นย์ ข้ อมู ลข่ าวสารอิ เล็ กทรอนิ กส์ น าข้ อมู ลขึ้ นเผยแพร่
บนเว็บไซต์ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา แล้วดาเนินการบันทึกข้อมูลสารสนเทศเผยแพร่บนหน้าเว็บไซต์
4. การกากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูล
4.1 ให้ คณะกรรมการเผยแพร่ ข้ อมู ลข่ าวสารของราชการ ผู้ อ านวยการกลุ่ มตามสายงาน
กากับ ดู แล หน่ วยงานที่ รั บผิ ดชอบในการเผยแพร่ ข้อมู ลของหน่ วยงานตามข้ อ 1 ก ากั บ ดูแลและติ ดตามผล
การดาเนินงานรายงานผลการดาเนินงานและปัญหาอุปสรรค ต่อคณะกรรมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของราชการ
4.2 ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบในการเผยแพร่ข้อมูลจัดทาสถิติการให้บริการและผู้เข้าถึงข้อมูล
ข่ าวสารทุ กสิ้ น ปี งบประมาณ และรายงานผลต่ อผู้ อ านวยการส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษาประถมศึ กษา
เชียงราย เขต 4
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 14 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565

(นายวิทย์ ศรีวะรมย์)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

แบบติดตามประเมินผล
การปฏิบัติการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของราชการ ปี พ.ศ.2565
ประจาเดือน...............................
ชื่อผู้รายงาน..............................................โทรศัพท์.........................................
กลุ่มงาน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์
1. การจัดทาบัญชีรายการหรือดัชนีรายการข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในศูนย์ข้อมูลข่าวสาร การจัดให้มีข้อมูลไว้ให้
ประชาชนสามารถตรวจสอบได้โดยสะดวก
จานวนข้อมูลที่มีในศูนย์ข้อมูลข่าวสาร...................เรื่อง ดังนี้
1. ..................................................................................................................
2. ..................................................................................................................
2. การจัดเตรียมข้อมูลแสดงไว้ ณ ศูนย์ข้อมูลฯ
1. ..................................................................................................................
2. ..................................................................................................................
3. การนาข้อมูลข่าวสารเผยแพร่ใน Web Site ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
จานวนข้อมูลที่มีลงเผยแพร่...................เรื่อง ดังนี้
1. ..................................................................................................................
2. ..................................................................................................................
4. สถิติประชาชนผู้มาใช้บริการ ณ ห้องข้อมูลข่าวสารในรอบ 1 เดือน จานวน...................ราย
5. ในรอบ 1 เดือน มีผู้มาใช้สิทธิขอข้อมูลข่าวสารหรือขอข่าวสารเฉพาะรายที่มิได้จัดเตรียมไว้ที่ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร จานวน...................ราย
6.การปฏิบัติในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
ในรอบปีที่ผ่านมาหน่วยงานได้ทีการปฏิเสธไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร จานวน..............ราย ดังนี้
1. ..................................................................................................................
2. ..................................................................................................................
ไม่มีการปฏิเสธ โปรดระบุรายชื่อข้อมูลข่าวสารที่ไม่มีการปฏิเสธการเปิดเผย จาวนวน.............ราย ดังนี้
1. ..................................................................................................................
2. ..................................................................................................................
7. ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
(ตอบได้มากกว่าหนึ่งข้อ)
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติขาดความรู้ความเข้าใจกฎหมาย
ขาดแคลนบุคลากรในการปฏิบัติงาน
ขาดแคลนงบประมาณ
ปัญหาอื่น ๆ (ระบุ)..................................................................................................
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