คานา
ตามที่ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ได้จัดทาแผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุ จ ริ ต ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2565 ประกอบด้ ว ยสาระส าคั ญ คื อ ส่ ว นที่ 1 บทน า น าเสนอ
สภาพการณ์ทุจริตคอร์รัปชั่นในประเทศไทย ข้อมูลของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาการดาเนินงานเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม และธรรมมาภิบาลในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา รวมถึงการวิเคราะห์ผลการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ITA Online) ส่วนที่ 2 นาเสนอ
บริ บ ทที่เ กี่ ย วข้อ ง ได้แ ก่ รั ฐ ธรรมนู ญแห่ ง ราชอาณาจั กรไทย ยุ ทธศาสตร์ ช าติ แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จและ
สังคมแห่งชาติและนโยบายที่เกี่ยวข้อง ส่วนที่ 3 แผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และ
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมสาคัญของโครงการ ที่มีความเชื่อมโยงกับแผนงานบูรณาการป้องกัน
การทุจริตต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ นั้น
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ การศึก ษาประถมศึ ก ษาเชีย งราย เขต 4 ได้ก าหนดแนวทางการติ ดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษาตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยได้
กากับ ติดตามและสรุปผลการดาเนินงานในรอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) มีผลการ
ดาเนินงานตามเอกสารรายงานการกากับติดตามการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

สารบัญ
1. รายงานผลการดาเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน
2. ผลการดาเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน

หน้า
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3
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1. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
2. ประกาศเจตจานงสุจริตในการบริหารงาน (ภาษาไทย) (ภาษาอังกฤษ) (ภาษาลาว)
3. ประกาศ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 เรื่องแนวปฏิบัติ
ในการทางานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
4. บันทึกข้อตกลง MOU ในการพัฒนาสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต และมาตรการต่างๆ
5. ข่าวประชาสัมพันธ์

1
รายงานผลการดาเนินงานตามโครงการในแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปงบประมาณ พ.ศ. 2565
ของ สานักงานเขตพ้นนท่กการศกกาาประถมศกกาาเี่ยงราย เขต 4 รอบ 6 เด้อน 1 ตุลาคม 2564 - 3 ม่นาคม 2565)
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
1 การจัดกิจกรรมป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ของบุคลากรในสานักงาน
เขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 4 ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565
2 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อน
กระบวนการ PLC สู่องค์กรแห่งความ
“ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจ ให้บริการ”
ร่วมใจต่อต้านการทุจริต

3

การสร้างความตระหนักรู้ เข้าใจเข้าถึง
เขตสุจริต : เคารพธงชาติ กล่าวคา
ปฏิญญาเขตสุจริต ทุกเช้าวันจันทร์แรก
ของเดือน

ช่วงเวลา
ดาเนินการ
ตุลาคม
2564

มกราคม
2565

มกราคม–
ธันวาคม
2565

งบประมาณ

ผลการดาเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

บูรณาการ
งบประมาณ
สพป.เชียงราย
เขต 4 จานวน
2,000 บาท
งบประมาณ
สพป.เชียงราย
เขต 4
จานวน
10,500
บาท

ประชุมทาแผนปฏิบัติการ และแผนพัฒนาการศึกษา ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 โดยมีการสรุปผลการดาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
และกาหนดโครงการ/แผนงานการปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565

กลุ่ม
นโยบาย
และแผน/
กลุ่ม
อานวยการ
กลุ่มพัฒนา
ครู /กลุ่ม
อานวยการ

-

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC สู่องค์กรแห่งความ“ซื่อสัตย์
โปร่งใส ใส่ใจ ให้บริการ” ร่วมใจต่อต้านการทุจริต ณ หอประชุมจอมจ้อ สพป.
เชียงราย เขต 4 โดยเปิดโอกาสให้ทุกคนในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีส่วนร่วม
และเสนอแนวปฏิบัติในการทางาน แล้วสรุปเป็นประกาศมาตรการสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 และแนวปฏิบัติในการทางานของข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ส่งผลให้ สพป.เชียงราย เขต 4 มีมาตรการและแนว
ปฏิบัติในการเป็นข้าราชการที่ดี ที่ทุกคนได้มีส่วนร่วมรับทราบมาตรการ และส่งผลให้
บุคลากรทุกคน“ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจ ให้บริการ” ร่วมใจต่อต้านการทุจริต
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ทุกกลุ่ม/
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ทากิจกรรม ร่วมกันทุกเช้าวันจันทร์แรก ของเดือน และ
หน่วย
ทุกครั้งครั้งที่มีการประชุม หรืออบรม เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และปลูกฝัง
(กลุ่ม
ความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มี 5 ขั้นตอนดังนี้ 1.เคารพธงชาติ 2.สวดมนต์ อานวยการ)
ไหว้พระ 3.กล่าวคาปฏิญญาเขตสุจริต 4.ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี 5.ร้องเพลง
สดุดีจอมราชา

2
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
ช่วงเวลา งบประมาณ
ที่
ดาเนินการ
4 การประกาศปฏิญญา “เขตสุจริต”
มกราคม– งบประมาณ
ในการปฏิบัติงาน ร่วมทาบันทึก
ธันวาคม สพป.เชียงราย
ข้อตกลง MOU ในการพัฒนาสานักงาน 2565
เขต 4
เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต และชี้แจง
จานวน
ซักซ้อม ความเข้าใจหลักเกณฑ์การเบิก
2,280 บาท
จ่ายเงินงบประมาณตามมาตรการ
ประหยัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
5 การประชุม บรรยายพิเศษ
เมษายน งบประมาณ
“สร้างจิตสานึกสาธารณะมีคุณธรรม
2565 สพป.เชียงราย
จริยธรรม นาไปประยุกต์ใช้ในการ
เขต 4
ปฏิบัติหน้าที่”
จานวน
4,290 บาท

6

การประชุม Conference เสริมสร้าง
การคิดแยกแยะระหว่าง ผลประโยชน์
ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม

มิถุนายน
2565

-

ผลการดาเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

กาหนดและมอบหมายนโยบาย “เขตสุจริต”ในการปฏิบัติงาน นายวิทย์ ศรีวะรมย์
ผอ.สพป.เชียงราย เขต 4 มอบนโยบายในการทางาน ให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินงาน ลงวันที่ 14 มกราคม 2565 และร่วมทาบันทึกข้อตกลง MOU
ในการพัฒนาสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต พร้อมทั้งชี้แจงซักซ้อมความเข้าใจ
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ตามมาตรการประหยัด สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

กลุ่ม
อานวยการ/
กลุ่ม
บริหารงาน
การเงินและ
สินทรัพย์

การประชุม บรรยายพิเศษ “สร้างจิตสานึกสาธารณะ มีคุณธรรมจริยธรรม นาไป
ทุกกลุ่ม/
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่” วันที่ 18 เมษายน 2565 โดยนายวิทย์ ศรีวะรมย์
หน่วย
ผอ.สพป.เชียงราย เขต 4 เป็นประธานการประชุม และบรรยายพิเศษ เรื่องการสร้าง
(กลุ่ม
จิตสานึกสาธารณะ มีคุณธรรมจริยธรรม นาไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ โดย
อานวยการ)
ได้รับความเมตตาจากพระครูอุดมคณาภิรักษ์ รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย ร่วมเป็น
พระวิทยากร ณ หอประชุมจอมจ้อ สพป.เชียงราย เขต 4 ส่งผลให้บุคลากรทุกคน
มีความสุข มีความรู้ มีความสุข มีจิตสานึกสาธารณะ มีคุณธรรมจริยธรรม นาไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้เป็นข้าราชการที่ดีต่อไป
วันที่ 18 มิถุนายน 2564 นายวิทย์ ศรีวะรมย์ ผอ.สพป.เชียงราย เขต 4 เป็นประธาน
กลุ่ม
การประชุม VDO Conference การเสริมสร้างการคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กฎหมาย
และผลประโยชน์ส่วนรวม ให้แก่บุคลากรในสังกัด โดยมีจ่าเอกวิเศษศักดิ์ สายโท รองผอ. และคดี /
สพป.เชียงราย เขต 4 และนายวิทยา ไชยปันดิ นิติกรชานาญการพิเศษ เป็นวิทยากรหลัก
กลุ่ม
และได้ชี้แจงการดาเนินงาน การประเมิน ITA Online ประจาปีงบประมาณ อานวยการ
พ.ศ. 2565 ส่งผลให้บุคลากรในสังกัดมีความรูความเข้าใจเข้าถึงการคิดแยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมที่จะส่งผลกระทบทางกฎหมาย และวินัย
ของข้าราชการ

3
ผลการดาเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
ประจาปงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน
1. การประชุมทาแผนพัฒนาการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ฉบับทบทวน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565 และแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยเชิญตัวแทน
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเขต ประชุมเพื่อร่วมกันวิเคราะห์ SWOT เขตพื้นที่การศึกษา
ทั้งนี้เพื่อนาผลที่ได้จากการ SWOT กาหนดทิศทางการขับเคลื่อนเขตพื้นที่การศึกษาให้เป็น “เขตสุจริต” และกาหนด
วิสัยทัศน์เขตพื้นที่การศึกษา มีรายละเอียดการดาเนินการดังนี้
ระหว่างวัน ที่ 4 ตุล าคม 2565 นายวิท ย์ ศรีว ะรมย์ ผู้ อานวยการส านัก งานเขตพื้น ที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 เป็นประธานการประชุมทาแผนพัฒนาการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 4 ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565 และแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 พร้อมทั้งกาหนดโครงการ/แผนงานการปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
มีตัวแทนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกซึ่งได้แก่ตัวแทนผู้บริหารสถานศึกษาทุกอาเภอ (อาเภอเทิง , ขุนตาล ,
เชียงของ , พญาเม็งราย , เวียงแก่น) และตัวแทน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเข้าร่วมประชุม
โดยพร้อมเพรียงกัน ณ หอประชุมจอมจ้อ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

4
2. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC สู่องค์กรแห่งความ“ซื่อสัตย์ โปร่งใส
ใส่ใจ ให้บริการ” ร่วมใจต่อต้านการทุจริต
วันที่ 4 มกราคม 2565 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC สู่องค์กรแห่งความ
“ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจ ให้บริการ”ร่วมใจต่อต้านการทุจริต ณ หอประชุมจอมจ้อ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 โดยเปิดโอกาสให้ทุกคนในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีส่วนร่วมและเสนอแนว
ปฏิบัติในการทางาน แล้วสรุปเป็นประกาศมาตรการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4
และแนวปฏิ บั ติ ใ นการท างานของข้ า ราชการครู แ ละบุค ลากรทางการศึก ษา ส่ ง ผลให้ ส านั กงานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึก ษาเชียงราย เขต 4 มีมาตรการและแนวปฏิบัติในการเป็นข้าราชการที่ดี ที่ทุกคนได้มี
ส่วนร่วมรับทราบมาตรการ และส่งผลให้บุคลากรทุกคน“ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใ จ ให้บริการ” ร่วมใจต่อต้าน
การทุจริต (ตามภาคผนวก)
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3. การสร้างความตระหนักรู้ เข้าใจเข้าถึงเขตสุจริต : เคารพธงชาติ กล่าวคาปฏิญญาเขตสุจริต ทุกเช้า
วันจันทร์แรกของเดือน
นายวิทย์ ศรี ว ะรมย์ ผู้ อานวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
ประกาศเจตจ านงสุ จ ริตในการบริห ารงาน และต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ โดยประกาศเจตจานงสุ จริต
เป็น 3 ภาษาคือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาลาว โดยมอบนโยบายให้ ทุกกลุ่มขับเคลื่อน“คนสุจริต
งานสุจริต เขตสุจริต”ปรับปรุง พัฒนากลุ่มงานทุกกลุ่มในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาด้านคุณธรรมและความ
โปร่งใส ณ ห้องบริเวณหน้าอาคารสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โดยทากิจกรรม
ร่ว มกัน ทุกเช้าวัน จัน ทร์แรกของเดือน และทุกครั้งครั้งที่มีการประชุม หรืออบรม เพื่อเป็นการแสดงความ
จงรักภักดี และปลูกฝังความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มี 5 ขั้นตอนดังนี้ 1.เคารพธงชาติ 2.สวดมนต์
ไหว้พระ 3.กล่าวคาปฏิญญาเขตสุจริต 4.ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี 5.ร้องเพลงสดุดีจอมราชา ต่อจากนั้น นายวิทย์
ศรีวะรมย์ ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ไดพบปะชี้แจงข้อราชการ
นโยบายต่างๆ จากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้ข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ได้รับทราบและถือปฏิบัติ จัดขึ้น ณ บริเวณหน้าอาคารอานวยการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 (ประกาศเจตจานงสุจริต 3 ภาษา ดังภาคผนวก
ที่แนบ)
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4. การประกาศปฏิญญา “เขตสุจริต”ในการปฏิบัติงาน ร่วมทาบันทึกข้อตกลง MOU ในการพัฒนา
สานั กงานเขตพื้น ที่การศึกษาสุ จ ริ ต และชี้แจงซักซ้อมความเข้าใจหลั กเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
ตามมาตรการประหยัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ดังนี้
วันที่ 14 มกราคม 2565 นายวิทย์ ศรีวะรมย์ ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาเชียงราย เขต 4 ประกาศมาตรการในการบริหารงานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
โดยให้ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน มีแนวทางการปฏิบัติงานด้วยความ“ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจ ให้บริการ”
ตามนโยบาย 10 ด้าน ดังนี้ 1)ด้านการปฏิบัติหน้าที่ 2)ด้านการใช้งบประมาณ 3)ด้านการใช้อานาจ 4)ด้านการใช้
ทรัพย์สินทางราชการ 5)ด้านการแก้ไขปัญหาการทุจริต 6)ด้านคุณภาพการดาเนินงาน 7)ด้านประสิทธิภาพการสื่อสาร
8)ด้านการปรับปรุ งระบบการทางาน 9)ด้านการเปิดเผยข้อมูล 10)ด้านการป้องกันการทุจริต และร่วมทาบันทึก
ข้อตกลง MOU ในการพัฒนาสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ระหว่างผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา กับรองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กับ
บุคลากรทางการศึกษา โดยให้ผู้อานวยการกลุ่มลงนามแทนบุคลากรทุกกลุ่ม พร้อมทั้งชี้ แจง ซักซ้อมความ
เข้ า ใจหลั ก เกณฑ์ ก ารเบิ ก จ่ า ยเงิ น งบประมาณ ตามมาตรการประหยั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 (รายละเอียดเพิ่มเติมในภาคผนวก)
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5. การประชุม และบรรยายพิเศษ เรื่องการสร้างจิตสานึกสาธารณะ มีคุณธรรมจริยธรรม นาไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ โดยได้รับความเมตตาจากพระครูอุดมคณาภิรักษ์ รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย
ร่วมเป็นพระวิทยากร
วัน ที่ 18 เมษายน 2565 นายวิท ย์ ศรี ว ะรมย์ ผู้ อ านวยการส านัก งานเขตพื้น ที่ก ารศึ กษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 เป็นประธานการประชุม และบรรยายพิเศษ เรื่องการสร้างจิตสานึกสาธารณะ
มีคุณธรรมจริยธรรม นาไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ โดยได้รับความเมตตาจากพระครูอุดมคณาภิรักษ์
รองเจ้ าคณะจั งหวัด เชีย งราย ร่ ว มเป็ น พระวิท ยากร ณ หอประชุม จอมจ้อ ส านั กงานเขตพื้นที่ การศึ กษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
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6. 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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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

คานา
แผนปฏิ บั ติ ก ารป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเชี ย งราย เขต 4
ประจํ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2565 ดํ าเนิ น การภายใต้ โ ครงการเสริ มสร้ างคุ ณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล
ในสถานศึกษาและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับยุทธสาสตร์ชาติ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แผนปฏิบั ติการป้ องกันการทุจ ริ ต สํ านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชีย งราย เขต 4 ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกอบด้วยสาระสําคัญ คือ ส่วนที่ 1 บทนํา นําเสนอความเป็นมาการป้องกันการทุจริต
บทวิเคราะห์สถานการณ์ทุจริต ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา (ITA) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส่วนที่ 2 บริบทที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบาย และคําสั่ง
ที่เกี่ยวข้อง ส่วนที่ 3 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แสดงรายละเอียดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของแผนปฏิบัติการฯ ดัง กล่าว
ความเชื่อมโยงของการจัดทําแผน และข้อมูลชื่อโครงการ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย และงบประมาณ
ขอขอบพระคุ ณ หน่ ว ยงานและผู้ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งที่ ใ ห้ ค วามร่ ว มมื อ ในการจั ด ทํ า แผนปฏิ บั ติ ก ารป้ อ งกั น
การทุจริต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จนสําเร็จ
เพื่อเป็นกรอบทิศทางในการดําเนินการป้องกันการทุจ ริตที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบายสําคัญ อันจะ
ส่งผลให้การทุจริตในการปฏิบัติราชการลดน้อยลง

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

ส่วนที่ 1 บทนา
ความเป็นมา
การทุจริตในสังคมไทยระหว่างช่วงเวลากว่าทศวรรษ ส่งผลเสียต่อประเทศอย่างมหาศาลและเป็นอุปสรรค
สําคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ในทุกมิติ รูปแบบการทุจริตจากเดิมที่เป็นทุจริตทางตรงไม่ซับซ้อน
อาทิ การรับสินบน การจัดซื้อจัดจ้าง ในปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนเป็นการทุ จริตที่ซับซ้อนมากขึ้นตัวอย่างเช่น การทุจริต
เชิงนโยบาย การทุจ ริตข้ามแดนข้ามชาติ ซึ่งเชื่อมโยงไปสู่ อาชญากรรมอื่น ๆ มากมายและส่ งผลกระทบทางลบ
ในวงกว้าง
ปั จ จุ บั น ทุ กภาคส่ วนในสั งคมมี ความตื่ นตั วและเข้ ามามี ส่ วนร่ วมในการป้ องกั นและปราบปรามการทุ จริ ต
ตามบทบาทและภาระหน้าที่ของตนเองเพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ตาม การรับรู้การทุจริตของประเทศไทยยังจําเป็นต้องได้รับ
การพัฒนา อันสะท้อนได้จากดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทยจากข้อมูลดัชนีวัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption
Perceptions Index: CPI) ปี 2564 ประเทศไทยได้ 35 คะแนน โดยมีคะแนนน้อยกว่าปี 2563 โดยในปีนี้จัดอยู่ในอันดับที่
110 ของโลก จากจํ านวนทั้ งหมด 180 ประเทศทั่ ว โลก แสดงให้ เห็ นว่ า ประเทศไทยยั งมี การทุ จริ ตคอร์ รั ปชั น
อยู่ ในระดั บสู ง และสมควรได้ รั บการแก้ไขอย่ างเร่ งด่วน ซึ่งแผนแม่ บทภายใต้ยุทธศาสตร์ ชาติ ประเด็ น การต่อต้าน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้กําหนดเป้าหมายหลักเพื่อให้ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ผ่านการพัฒนาคนและการพัฒนาระบบ เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยให้ความสําคัญกับการปรับและ
หล่อหลอมพฤติกรรม “คน” ทุกกลุ่ม ในสังคมให้มีจิตสํานึกและพฤติกรรมยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต และการส่งเสริม
การพัฒนานวัตกรรมในการ ต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐที่เหมาะสมกับบริบท สภาพปัญหา และพลวัตการทุจริต
ของแต่ละ หน่วยงาน รวมทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานของกระบวนการและกลไกที่เกี่ยวข้องในการปราบปราม
การทุจริต สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณาการและ
ปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้มีมาตรฐานสากล เพื่อสร้างสังคมที่มีพฤติกรรม
ร่ ว มต้ า นการทุ จ ริ ต ในวงกว้ า ง และมี ปั จ จั ยความสํ าเร็ จในการบรรลุ วั ต ถุป ระสงค์ คื อ ทุ กภาคส่ ว นร่ ว มส่ ง เสริ ม
การกล่ อ มเกลาทางสั ง คมและส่ งเสริ มการเรี ยนรู้ ในทุ กช่ วงวั ยตั้ งแต่ ปฐมวั ย มุ่ ง เน้ น การปรั บ พฤติ ก รรม “คน”
โดยการ “ปลู ก ” และ “ปลุ ก ” จิ ตส านึ กความเป็ นพลเมือ งที่ ดี มี วัฒ นธรรมสุ จ ริต สามารถแยกแยะได้ ว่า สิ่ ง ใด
เป็นประโยชน์ส่วนตน สิ่งใดเป็นประโยชน์ส่วนรวม มีความละอายต่อการกระทาความผิด ไม่เพิกเฉยต่อการทุจริต และ
เข้ามามีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ รวมถึงการส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตของ
หน่วยงานในสังกัดเพื่อนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมค่านิยมที่ยึดประโยชน์สาธารณะมากกว่าประโยชน์ส่วนตน
และต่อ ต้ านการทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบในทุ ก รูป แบบ โดยเฉพาะการส่ ง เสริ มวั ฒ นธรรมสุ จ ริต ผ่ านหลั ก สู ต ร
การศึกษาต้านทุจริตศึกษา เพื่อปฏิรูป “พลเมืองไทยในอนาคต” ให้มีความเป็นพลเมืองเต็มขั้น สามารถทาหน้าที่เป็น
พลเมืองที่ดี มีจิตสานึกยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมมีระเบียบวินัย และเคารพกฎหมาย
นอกจากนี้ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ถือเป็นยุทธศาสตร์หลักของการพัฒนาประเทศ และ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) รวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่
ประเทศไทย 4.0 โดยกําหนดประเด็นการพัฒนา พร้อมทั้ง แผนงาน/โครงการสําคัญที่ต้องดําเนินการให้เห็นผลเป็นรูปธรรม

ในช่วง 5 ปีแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อเตรียมความพร้อมของคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศ
ให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การปลูกฝัง
“คนไทยไม่โกง” และยุทธศาสตร์การป้องกันด้วยการเสริมสร้างสังคมธรรมาภิบาล ของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี อีกด้วย
สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติร่วมกับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานได้กําหนดแนวทางการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให้ส่วนราชการและ
หน่ว ยงานภาครัฐ แปลงแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติฯ ไปสู่การปฏิบัติโดยกําหนดไว้ในแผนปฏิบัติ
ราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติร าชการประจําปี โดยให้ยึดกรอบยุทธศาสตร์ห ลักที่ใช้ในการจัดทํา แผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบให้คํานึงถึงความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทบูรณาการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ จึงนํามาสู่การจัดทํา แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ฉบับนี้
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 จึงได้จัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นกรอบทิศทาง
ในการดําเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่สอดคล้องกับยุท ธศาสตร์ชาติและนโยบายสําคัญ อันจะส่งผลให้
การทุจริตในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการลดน้อยลง

ข้อมูลของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ตั้งอยู่เลขที่ 17 หมู่ที่ 20 ตําบลเวียง อําเภอเทิง
จั ง หวั ด เชี ย งราย มี พื้ น ที่ เ ขตบริ ก ารการศึ กษา ประกอบด้ว ยท้ อ งที่ 5 อํ า เภอ ได้ แ ก่ อํ า เภอเทิ ง อํ า เภอขุ น ตาล
อําเภอพญาเม็งราย อําเภอเชียงของ และอําเภอเวียงแก่น มีพื้นที่ประมาณ 2,928.66 ตารางกิโลเมตร
อาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือ ติดต่อกับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ทิศใต้ ติดต่อกับอําเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย และอําเภอจุน จังหวัดพะเยา
ทิศตะวันออก ติดต่อกับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และอําเภอภูซาง จังหวัดพะเยา
ทิศตะวันตก ติดต่อกับอําเภอเมืองเชียงราย อําเภอเวียงชัย อําเภอเวียงเชียงรุ้ง อําเภอดอยหลวง และอําเภอเชียงแสน
จังหวัดเชียงราย
ลักษณะภูมิประเทศ
ลักษณะภูมิประเทศเป็นพื้นที่ราบและภูเขาสูง มีแนวเทือกเขาดอยยาว ดอยผาหม่น และดอยผาจิเป็นแนวกั้นระหว่าง
ประเทศไทย กับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว บริเวณตอนกลางเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ํา มี แม่น้ําที่
สําคัญ คือ แม่น้ําอิง แม่น้ําลาว แม่น้ําต๋ํา และแม่น้ําต๊าก
ลักษณะภูมิอากาศ
ลั ก ษณะภู มิอ ากาศโดยทั่ว ไป อากาศร้ อนและมี อากาศหนาวเย็ นในฤดูห นาว มี ฤดู กาล ดัง นี้ ฤดูร้ อน เริ่ม ตั้ง แต่
กลางเดือนกุมภาพันธ์ ถึง เดือนพฤษภาคม ฤดูฝน
เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม ถึง เดือนตุลาคม ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคม ถึง เดือนกุมภาพันธ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
ทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญ ได้แก่
1) ป่าไม้ ประกอบด้วย ป่าไม้ประมาณร้อยละ 60 มีไม้ที่สําคัญ คือ ไม้สัก ไม้เต็งรัง ฯลฯ
2) แหล่งน้ํา ที่สําคัญ ดังนี้
- แม่น้ําอิง มีต้นน้ําอยู่ที่อําเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ซึ่งไหลผ่านอําเภอเทิง ผ่านอําเภอพญาเม็งราย ขุนตาล,เชียงของ
ไหลลงแม่น้ําโขงที่บ้านปากอิง อําเภอเชียงของ
- แม่น้ําลาว มีต้นน้ําอยู่ที่อําเภอเชียงคํา ไหลผ่านอําเภอภูซางและไหลลงสู่แม่น้ําอิง อําเภอเทิง
- แม่น้ํางาว ไหลผ่านในพื้นที่อําเภอเวียงแก่น
- แม่น้ําต๊าก ไหลผ่านจากอําเภอเวียงชัย ผ่านตําบลแม่เปาและเม็งราย อําเภอพญาเม็งราย
3) อ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่
- อ่างเก็บน้ําขุนปล้อง ตําบลปล้อง อําเภอเทิง
- อ่างเก็บน้ําหนองข่วง ตําบลแม่ลอย อําเภอเทิง
- อ่างเก็บน้ําหนองซง ตําบลหนองแรด อําเภอเทิง
- อ่างเก็บน้ําบ้านห้วยไคร้ ตําบลเวียง อําเภอเทิง
- อ่างเก็บน้ําแม่ต๋ํา ตําบลแม่ต๋ํา อําเภอพญาเม็งราย
- อ่างเก็บน้ําต้า ตําบลต้า อําเภอขุนตาล
- อ่างเก็บน้ําห้วยน้ําช้าง ตําบลสถาน อําเภอเชียงของ
- อ่างเก็บน้ําบ้านน้ําม้า ตําบลสถาน อําเภอเชียงของ
- อ่างเก็บน้ําห้วยขี้เหล็ก ตําบลครึ่ง อําเภอเชียงของ

สภาพทางเศรษฐกิจ
การเกษตรกรรม ในพื้นที่อําเภอเทิง อําเภอพญาเม็งราย อําเภอขุนตาล อําเภอเชียงของ และอําเภอเวียงแก่น มีการ
เพาะปลูกข้าว และปลูกพืชอื่น ๆ เช่น ข้าวโพด ถั่วลิสง มันสําปะหลัง กระเทียม กระหล่ําปลี แตงโม ใบยาสูบ กาแฟ
ปาล์ม และยางพารา นอกจากนี้ ด้านปศุสัตว์ มีการเลี้ยงโคเนื้อ โคนม สุกร ไก่ เป็ด และกุ้งแม่น้ํา การพาณิชยกรรม
สินค้าที่จําหน่ายเป็นรายได้หลักของประชาชน ได้แก่ ผลิตผลทางการเกษตร เช่น ข้าวโพด กระเทียม หอม ถั่วลิสง
ไก (สาหร่ายน้ําจืด) เป็นต้น มีผลไม้จําหน่ายและรับประทานตลอดปี เช่น ลําไย ส้ มโอ ส้มเขียวหวาน ลิ้นจี่ แก้วมังกร
กล้วย และมะพร้าว เป็นต้น
การบริการและการท่องเที่ยว
- สถานบริการ โรงแรม ที่พัก มีบริการทุกอําเภอ
- สถานที่ท่องเที่ยวในอําเภอต่าง ๆ ได้แก่
อาเภอเทิง
1. วนอุทยานแห่งชาติภูชี้ฟ้า ตั้งอยู่ที่ตําบลตับเต่า อําเภอเทิง จังหวัดเชี ยงราย เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มี
ชื่อเสี ย งในจั งหวัดเชีย งราย อยู่ ในเขตป่ าสงวนแห่ งชาติ ป่าแม่อิงฝั่ งขวาและป่าแม่งาว ฟ้าทอง มีพื้นที่ประมาณ
2,500 ไร่ โดยกรมป่าไม้ได้มีคําสั่งจัดตั้งเป็นวนอุทยาน เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2541 พื้นที่วนอุทยานเป็น ยอด
เขาสูงในเทือกเขาดอยผาหม่น ติดชายแดนไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ภูชี้ฟ้า ตั้งอยู่บนเทือกเขา
สูงทางตะวันออกของจังหวัดเชียงราย อยู่ระหว่างรอยตะเข็บชายแดนไทย–ลาว ลักษณะเป็นหน้าผาสูงเป็นแนวยาวไป
ตามแนวชายแดน บริเวณปลายสุดของหน้าผา มีลักษณะแหลมคล้ายกับ นิ้วมือชี้ยื่นออกไปในอากาศ จึงเป็นที่มาของ
ชื่อ "ภูชี้ฟ้า" จุดที่สูงสุดของภูชี้ฟ้าอยู่สูงจากระดับน้ําทะเลปานกลาง 1,200 ถึง 1,628 เมตร เบื้องล่างของหน้าผาเป็น
แอ่งหุบเขา เป็นที่ตั้งของหมู่บ้านเชียงตอง แขวงไชยบุรี ประเทศลาว
2. วัดพระธาตุจอมจ้อ เป็นหนึ่งในพระธาตุ 9 จอม และยังเป็นพระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของอําเภอเทิง ตั้งอยู่ที่
ม.20 บ้านเวียงจอมจ้อ ตําบลเวียง อําเภอเทิง ห่างจากที่ว่าการอําเภอเทิงไปทางทิศตะวันตกประมาณ 1 กิโลเมตร
ลักษณะเป็นเจดีย์ทรงลังกาแบบสถาปัตยกรรมล้านนา
3. วัดเทิงเสาหิน ตั้งอยู่ที่บ้านร่องขามป้อม หมู่ 9 ตําบลเวียง อําเภอเทิง จังหวัดเชียงราย เป็นวัดเก่าแก่ของ
อําเภอเทิง ภายในมีโบราณสถาน เช่น วิหาร เสาหิน
อาเภอขุนตาล
1. น้ําตกแดนดง น้ําตกธรรมชาติสูง 3 ชั้น ตั้งอยู่ที่บ้านงามเมือง ตําบลยางฮอม อําเภอขุนตาลจังหวัด
เชียงราย ระยะทางจากหมู่บ้านถึงน้ําตก เป็นทางดินระยะทาง 1.5 กิโลเมตร
2. วนอุทยานน้ําตกศรีชมภู น้ําตกธรรมชาติ มีน้ําตกตลอดปี ตั้งอยู่ที่บ้านชมภู ตําบลยางฮอมบ้านชมภู ตําบล
ยางฮอม อําเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย ระยะทางห่างจากหมู่บ้าน 1.5 กิโลเมตร
3. ภูห ลงถั ง "ดิ น แดนสระน้ํ ามั งกร" บนดอยพญาพิ ภักดิ์ สระน้ําที่ เกิด ขึ้นเองตามธรรมชาติอยู่ เหนื อ
ระดับน้ําทะเล 1200 เมตร ชนเผ่าม้งในแถบนี้เชื่อว่าเป็นที่อยู่ของมังกร ภูหลงถังตั้งอยู่ห่างจากถนนเทิง -ขุนตาลเชียงของ เพีย ง 6 กิโ ลเมตร ใช้เวลาเดินทางเพียง 15 นาที ภูหลงถัง เป็นยอดเนินที่สูงสามารถชมทิวทัศน์ได้ถึง
4 อําเภอ คือ อําเภอพญาเม็งราย อําเภอขุนตาล อําเภอเวียงแก่น และอําเภอเทิง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสามารถมองเห็น
ยอดภูชี้ฟ้าได้อย่างชัดเจน เนื่ องจากอยู่ ห่างจากภูชี้ฟ้าประมาณ 18 กิโ ลเมตร โดยภูห ลงถังเป็นจุดเริ่มต้นในการ
ท่องเที่ยว 3 ภู ใน 1 วัน สถานที่แห่งนี้เป็นดินแดนประวัติศาสตร์ อดีตเป็นจุดยุทธศาสตร์ในการสู้รบระหว่างรัฐบาล
กับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยวันเสียงปืนแตกนัดแรกของจังหวัดเชียงรายเกิดขึ้น ณ ที่แห่งนี้ และเป็นเขต
ปฏิบัติการของกองพลที่ 24 และเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2525 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพระราชดําเนิน
มา ณ ภู แ ห่ ง นี้ หลั ง จากนั้ น เหตุ ก ารณ์ สู้ ร บก็ ยุ ติ ล ง ภู ห ลงถั ง มี ค วามงดงามทางด้ า นภู มิ ทั ศ น์ วั ฒ นธรรม

และไม้เมืองหนาว ในช่วงเดือน มกราคม-มิถุนายน ของทุกปี ส่ว นที่มาของชื่อ "ภูห ลงถัง" มาจากคําว่าภูห ลงถัง
เป็นภาษาจีนกลางที่ทหารจีนคณะชาติ (กองพล 93) ที่มาร่วมรบ ณ สมรภูมิแห่งนี้ใช้เรียกขาน แปลว่า "สระน้ํามังกร”
4. สถานที่ชมวิวและสักการะศาลาครอบพระบาทฯ หรือ วนอุทยานพญาพิภักดิ์ เป็นสถานที่จุดชมวิว
ธรรมชาติ บนยอดดอย มองเห็ น ทัศนี ย ภาพของอําเภอขุนตาล อําเภอเทิง ภูชี้ฟ้า ถนนลาดยางห่ างจากถนนดํา
6 กิโลเมตร
อาเภอเชียงของ
1. ท่าเรือบั๊คบ้านหัวเวียง ตําบลเวียง อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย นักท่องเที่ยวสามารถนั่งเรือจากท่าเรือ
บ้านหัวเวียงล่องน้ําโขงไปยังเมืองหลวงพระบางได้ ทุก ๆ เย็นวันเสาร์จะมีการจัดงานถนนคนเดินที่ชาวบ้านในพื้นที่จะ
นํ าพื ช ผล ผลิ ตภัณ ฑ์ที่ทํ าขึ้น มา มาจํ าหน่ ายกั นยัง บริเ วณถนนสายหลั กตั้ งแต่ บ้านวัดแก้ว ไปจนถึง บ้านหั ว เวีย ง
นักท่องเที่ยวสามารหาซื้อของฝากที่ผลิตในท้องถิ่นได้ในวันดังกล่าว
2. ท่าจับปลาบึก(ลานหน้าวัดหาดไคร้) ตําบลเวียง อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ทุกวันที่ 17-19 เมษายน
จะมีการบวงสรวงและจับปลาบึกซึ่งหาดูได้ที่เดียว ในโลก ปัจจุบันการล่าปลาบึกจะล่าได้ปีละครั้งในช่วงเดือนเมษายน
ของทุกปี เพื่อเป็ น การอนุรั กษ์ปลาบึ ก การล่ าจึงทําเพื่อเป็นการสืบทอดการล่าปลาบึกให้คงอยู่ตามประเพณีของ
ชาวบ้านหาดไคร้ และช่วงสงกรานต์
3. จุดชมวิวห้วยทรายมาน ตั้งอยู่ที่ ตําบลริมโขง อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย จากตัวอําเภอเชียงของมุ่ง
หน้าไปทาง อ.เชียงแสน ประมาณ 13 กิโลเมตร จะถึงที่ตั้งของสวนป่าห้วยทรายมาน มีจุดชมวิว 2 ฝั่ง ระหว่างไทย –
ลาวได้ พื้นที่ติดน้ําโขงบริเวณตัวอําเภอเชียงของจะมีการสร้างถนนเรียบน้ําโขงเริ่มตั้งแต่ บ้านหาดไคร้ไปถึงบ้านหัว
เวียงนักท่องเที่ยวสามารถแวะชมบรรยากาศริมโขงได้
4. น้ําตกห้วยเม็ง ตั้งอยู่ที่ ตําบลเวียง อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย น้ําตกห้วยเม็งอยู่ลึกเข้าไปในหุบเขา
พื้นที่บ้านห้วยเม็ง สามารถเดินทางไปได้โดยออกจากตัวอําเภอเชียงของมุ่งหน้าไปทางอําเภอเชียงแสนจากตัวอําเภอ
ระยะทาง 3 กิโลเมตรจะถึงหมู่บ้านห้วยเม็ง เลี้ยวซ้ายเข้าไปผ่านหมู่บ้าน ระยะทางอีกประมาณ 6 กิโลเมตร สภาพ
เส้นทางเป็นลูกลัง โดยผ่านตามแนวเขาไปยังน้ําตก เหมาะแก่การเดินเท้าสัมผัสธรรมชาติ และปั่นจักรยาน สําหรับ
รถยนต์ต้องเป็นรถกระบะถึงสามารถเข้าไปยังน้ําตกห้วยเม็งได้ โดยตัวน้ําตกจะมี 2 ฝั่งคือฝั่งซ้ายและฝั่งขวาเป็นน้ําตก
ขนาดเล็ก ช่วงที่เหมาะแก่การท่องเที่ยวคือปลายฝนต้นหนาว
5. ศูนย์สตรีทอผ้าบ้านศรีดอนชัย ตั้งอยู่ที่ ตําบลศรีดอนชัย อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ลายผ้าที่กลุ่ม
สตรีทอผ้าศรีดอนชัยทอนั้น เป็ นลายเอกลักษณ์ของชาวไทลื้อ เรียกว่าลายน้ําไหล ภาษาไทลื้อเรียกว่า ซิ่นเกาะล้วง
มีห ลากหลายลาย เช่น ลายเกาะพาน ลายเกาะขัน ลายเกาะเครือ คือเถาวัล ย์ต้นไม้ ลายงูล อย (งูล อยอยู่ในน้ํา)
ส่วนลายเกาะยอดหน่อไม้ เป็นลายจินตนาการของคนเฒ่าคนแก่ ที่ไปในป่า เห็น หน่อไม้ก็เอามาเป็นลายผ้าเป็นภูมิ
ปัญญาแบบชาวบ้าน ผ้าลายเกาะพาน เกาะขัน ของกลุ่มสตรีทอผ้าศรีดอนชัยได้รับรางวัลชนะเลิศ โครงการ “สุดยอด
ผ้าไทย 4 ภูมิภาค” การประกวดผ้าทอผืนงาม ประเภทผ้าฝ้าย
อาเภอพญาเม็งราย
1. คุ้มพญาเม็งราย(มังราย) ตั้งอยู่ที่บ้านสันป่าสัก หมู่ 3 ตําบลเม็งราย อําเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย
คุ้มพญาเม็งราย เป็นสถานที่ประดิษฐานพระบรมรูปเหมือนพ่อขุนเม็งราย เป็นสถานที่สักการบูชาและสถานที่พักผ่อน
หย่อนใจของประชาชนโดยทั่วไป ในแต่ละปีจะมีประชาชนจํานวนมากแวะเวียนมาสักการบูชา โดยเฉพาะในวันที่
18 เมษายนของทุกปี ทางอําเภอร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะจัดงานไหว้สาพญาเม็งราย มีประชาชนเข้างาน
ไหว้สาพญาเม็งรายเป็นจํานวนมาก

2. วนอุทยานน้ําตกตาดควัน ตั้งอยู่ที่ ตําบลตาดควัน อําเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย น้ําตกตาดควัน
มีความสูงจากระดับน้ําทะเลปานกลางประมาณ 400 เมตร เป็นน้ําตกชั้นเดียวขนาดเล็กสูงประมาณ 15 เมตร มีน้ํา
ไหลตลอดปี ด้านล่างน้ําตกมีสระน้ํา รอบ ๆ น้ําตกเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ ร่มรื่นและมีทิวทัศน์ ที่สวยงาม
อาเภอเวียงแก่น
1. ดอยผาตั้ง ตั้งอยู่ที่บ้านผาตั้ง หมู่ที่ 14 ต.ปอ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย สูงกว่าระดับน้ําทะเล 1,635 เมตร
ห่างจาก ภูชี้ฟ้าประมาณ 30 ก.ม. เป็นที่ตั้งของหมู่บ้านชาวจีนฮ่อ ม้ง และเย้า ลักษณะเป็นสันเขาคดเคี้ยวมองเห็น
ทิวเขาสลับซับซ้อนทําให้เกิดทัศนียภาพที่สวยงามจับตาความสวยงามที่เป็นลักษณะเฉพาะของดอยผาตั้งไม่ว่าจะเป็น
จุดชมทะเลหมอกที่งดงามและอลังการในยามเช้าชมพระอาทิตย์อัศดง ยามเย็นมองเห็นดวงตะวันกลมโตสีส้มค่อยๆ
ลับทิวเมฆกลืนลงไปตามแนวสันเขายิ่งงดงามประทับใจ ในช่วงกลางเดือนมกราคม อาจมีโอกาสได้เห็นดอกนางพญา
เสือโคร่งบานสะพรั่งทั่วทั้งดอยอีกด้วยจุดชมวิวและสถานที่สําคัญบริเวณดอยผาตั้ง ได้แก่จุดชมวิวผาบ่องประตูสยาม ,
ศาลาอนุสรณ์นายพลหลี่ ,ป่าหินยูนาน , จุดชมวิวช่องผาขาด ,เนิน 102 และเนิน 103
2. แก่งผาได ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 บ้านห้วยลึก ตําบลม่วงยาย อําเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย อยู่ห่างจากตัว
อําเภอไปทางทิศตะวันออก ประมาณ 14 กิโลเมตร เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญของตําบลม่วงยาย มีพื้นที่ประมาณ
17 ไร่ เป็นสวนสาธารณะพักผ่อนหย่อนใจ มองเห็นธรรมชาติที่สวยงามโดยเฉพาะในช่วงเดือนพฤศจิกายน – เดือน
พฤษภาคม จะเป็นช่วงน้ําลดน้อยลง ทําให้มองเห็นโขดหินที่โผล่พ้นแม่น้ํา ปกคลุมไปด้วยพื้นพันธุ์ธรรมชาติ ประกอบ
กับอากาศที่บริสุทธิ์ มองเห็นฝั่งตรงข้ามแม่น้ําโขง คือ สาธารณะรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
3. วนอุทยานถ้ําผาแล ตั้งอยู่บริเวณบ้านผาแล หมู่ที่ 6 ตําบลปอ อําเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย อยู่ในเขต
ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยป่าแดง ป่าห้วยป่าตาล และป่าห้วยไคร้ ถ้ําผาแล เป็นถ้ําที่มี ทิวทัศน์สวยงาม อยู่ใกล้แหล่ง
ชุมชน เป็ น แหล่ งท่องเที่ย วที่สํ าคัญในท้องถิ่น ทุกปี จะมีนักท่องเที่ยวจากตํา บลใกล้ เคีย ง และต่างอํ าเภอเข้ามา
ท่องเที่ยวเป็นจํานวนมาก โดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาว และเทศกาลสงกรานต์
4. โบราณสถานดงเวียงแก่น ตั้งอยู่ที่บ้านม่วง ตําบลม่วงยาย ทางการเรียก ดงโบราณสถานเวียงแก่น มีเนื้อที่
ประมาณ 200 ไร่ มีพันธุ์ไม้สมบูรณ์มากแห่งหนึ่งของประเทศไทย และยังปรากฏร่องรอยเมืองโบราณให้เห็นได้ เช่น
ซุ้มกําแพงแก้ว ร่องรอยกําแพงเมือง ซากเจดีย์ ครอบเมือง เป็นต้น โบราณสถานแห่งนี้มีอายุกว่า 700 ปี เมื่อครั้ง
เจ้าหลวงเวียงแก่นปกครองเมือง และยังคงมีพิธีกราบไหว้เจ้าหลวงสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน สถานที่นี้นับเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี โดยขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานกับกรมศิลปากร เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน
2542
5. จุดชมวิวแม่น้ําโขง บ้านห้วยเอียน ตั้งอยู่ที่ บ้านห้วยเอียน ตําบลหล่ายงาว เป็นจุดที่แม่น้ําโขงไหลผ่าน
มีทิวทัศน์ที่สวยงาม สามารถมองเห็น ทิวทัศน์ของประเทศลาวได้อย่างชัดเจน ทางเทศบาลตําบลหล่ายงาว และชาว
ตําบลหล่ายงาว ได้พัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและจุดพักชมวิว เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ชาวบ้านใกล้เคียง ปัจจุบัน
มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงามยิ่งขึ้น มีระเบียบจุดชมวิว มีห้องน้ําที่สะอาดไว้คอยบริการนักท่องเที่ยวทั่วไป
การอุตสาหกรรม
อาเภอเทิง ประชาชนอําเภอเทิงบางส่วน ประกอบอาชีพการอุตสาหกรรมในโรงงาน เช่น โรงงานอบข้าวโพด
และลํ า ไย โรงงานผสมปู น ซี เ มนต์ โรงงานผลิ ต น้ํ า แข็ ง โรงงานเมทั ล ชี ท และโรงงานยางพารา ส่ ว นอื่ น ๆ ทํ า
อุตสาหกรรมในครัวเรือน เช่น โรงงานทําเส้นก๋วยเตี๋ยว โรงงานทําลูกชิ้น โรงงานทําอิฐบล็อก โรงบ่มใบยาสูบ
การอุตสาหกรรมพื้นบ้าน เช่น การทําน้ําอ้อย การจักสานผักตบชวา การทอผ้าจักสาน
อาเภอขุนตาล มีการประกอบอาชีพอุ ตสาหกรรมในครัวเรือน เช่น ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากว่านหางจระเข้
ไม้กวาดข้าวฟ่าง สบู่ใยบัว

อาเภอเชียงของ อุตสาหกรรมพื้นบ้าน หรืออุตสาหกรรมในครัวเรือน ได้แก่ การทอผ้าพื้นเมือง เครื่องจักสาน
อุตสาหกรรมโรงงาน ได้แก่ โรงบ่มใบยาสูบ โรงงานผลิตไม้กวาดญี่ปุ่น
อาเภอพญาเม็งราย อุตสาหกรรมในครัวเรือนได้แก่ การผลิตข้าวซ้อมมือ การเพาะเห็ด การทําไม้กวาดดอก
หญ้า การจักสาน (ไม้ไผ่ ) การแปรรูปผลไม้ และ
การตัดเย็บเสื้อผ้าพื้นเมือง
อาเภอเวียงแก่น อุตสาหกรรมพื้นบ้าน หรืออุตสาหกรรมในครัวเรือน ได้แก่ การทอผ้าพื้นเมืองการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์จากส้มโอ และกล้วย หัตถกรรมชาวเขา ได้แก่ เครื่องจักสาน การทําเครื่องเงิน อุตสาหกรรมโรงงาน ได้แก่
โรงบ่มใบยาสูบ โรงงานผักกาดดอง
สภาพทางสังคมและการปกครอง
อาเภอเทิง แบ่งการปกครองออกเป็น เทศบาลตําบล 6 แห่ง องค์การบริหารส่วนตําบล 6 แห่ง จํานวน 156
หมู่บ้าน จํานวนบ้าน 27,621 ครัวเรือน ประชากร 75,822 คน เป็นชาย 37,804 คน เป็นหญิง 37,018 คน
อาเภอขุนตาล แบ่งการปกครองออกเป็นเทศบาลตําบล 3 แห่ง องค์การบริหารส่วนตําบล 1 แห่ง จํานวน
55 หมู่บ้าน จํานวนบ้าน 11,436 ครัวเรือน ประชากร 32,205 คน เป็นชาย 15,480 คน เป็นหญิง 16,725 คน
อําเภอเชียงของ แบ่งการปกครองออกเป็นเทศบาลตําบล 2 แห่ง จํานวน 102 หมู่บ้าน จํานวนบ้าน 10,015
ครัวเรือน ประชากร 25,552 คน เป็นชาย 12,576 คน เป็นหญิง 12,976 คน
อาเภอพญาเม็งราย แบ่งการปกครองออกเป็น เทศบาลตําบล 3 แห่ง องค์การบริหารส่วนตําบล 3 แห่ง
จํานวน 71 หมู่บ้าน จํานวนบ้าน 9,220 ครัวเรือน ประชากร 27,450 คน เป็นชาย 13,707 คน เป็นหญิง 13,743 คน
อาเภอเวียงแก่น แบ่งการปกครองออกเป็นเทศบาลตําบล 3 แห่งองค์การบริหารส่วนตําบล 1 แห่ง จํานวน
41 หมู่บ้าน จํานวนบ้าน 12,221 ครัวเรือน ประชากร 35,434 คน เป็นชาย 17,994 คน เป็นหญิง 17,440 คน

การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
สํ า นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน นอกจากจะเป็ น หน่ ว ยงานระดั บ กรมที่ รั บ การประเมิ น
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานจากสํานักงาน ป.ป.ช. แล้ว ยังเป็นหน่วยงานที่นําเครื่องมือการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)
ไปขยายผลจนได้ รั บ รางวัล ประเมิ น คุ ณธรรมและความโปร่ งใสในการดํ าเนิ นงานของหน่ วยงานภาครัฐ ประจํ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 (ITA Awards) ในฐานะหน่วยงานที่ได้นําการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐไปขยายผลเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานจนประสบ
ความสําเร็จ โดยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จํานวน
225 เขต มาอย่างต่อเนื่อง
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้พัฒนานวัตกรรมการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในรูปแบบออนไลน์ โดยมีแนวคิดการพัฒนา
นวัตกรรมการประเมินด้วยระบบ ITA Online เพื่อความสะดวกในการจัดเก็บข้อมูล รวดเร็วในการวิเคราะห์และประมวลผล
โปร่ งใสตรวจสอบได้ ด้ วยระบบเวลาจริ ง (Real-time system) และการประเมิ นมี ประสิ ทธิ ภาพ ลดภาระงาน
ด้านเอกสาร (Paperless) ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่รับการประเมินโดยปรับปรุงระบบการเก็บข้อมูล ให้เป็น
แบบออนไลน์เต็มรูปแบบ
สําหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งถือเป็นการดําเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เข้าสู่ปีที่ 7 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ได้ดําเนินการพัฒนาและออกแบบระบบการประเมินในครั้งนี้ให้ง่ายต่อการใช้งาน ลดความยุ่งยาก ซับซ้อน
ในการนําเข้าข้อมูล และคํานึงถึงความสะดวกในการตอบคําถามแบบสํารวจของผู้ที่เกี่ยวข้อง
นอกจากนี้ ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ยังถูกกาหนดเป็นตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตัวชี้วั ดที่ 6.4 การกากับดูแลการทุจริ ต ในส่วนของการประเมิน
การกากับดูแลการทุจริตของผู้บริหารองค์การอีกด้วย
เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์
(Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online)
เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 นั้น ได้ให้ความสําคัญในการพัฒนาเกณฑ์การประเมินให้เกิดการสนับสนุนต่อการยกระดับ
ค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยได้อย่างเป็นรูปธรรม
โดยได้ศึกษาข้อมูลจากผลการวิจัย เรื่อง แนวทางการปรับปรุงและแนวการพัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อนําไปสู่การยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI)
ของประเทศไทยให้ สู งขึ้ น ซึ่ งการวิ จั ย ดั งกล่ า วได้ สั ง เคราะห์ ประเด็ นการสํ ารวจของแต่ล ะแหล่ ง ข้ อมู ล ที่ อ งค์ ก ร

ความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International) นํามาใช้ในการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต ประกอบกับ
การศึกษาข้อมูลทางวิชาการเพิ่มเติม การเชื่อมโยงให้เกิดความต่อเนื่องกับเกณฑ์การประเมินเดิม และการเชื่อมโยงกับ
เครื่องมืออื่นที่เกี่ยวข้อง ทําให้เกณฑ์การประเมินมีเนื้อหาครอบคลุมหลายด้าน ซึ่งเกี่ยวข้องกับคุณธรรม ความโปร่งใส
และการทุจ ริ ต ทั้งที่มีลั กษณะการทุจ ริ ตทางตรงและการทุจริต ทางอ้อมรวมไปถึงบริบทแวดล้ อ มที่เกี่ยวข้องกั บ
การทุจ ริ ต ซึ่งจะเป็ นประโยชน์ ต่อหน่ ว ยงานในการนําไปสู่ การปรับปรุงแก้ไข ลดโอกาสหรือความเสี่ยงที่จะเกิด
การทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ และส่งผลต่อการยกระดับคะแนน CPI ของประเทศไทยในระยะยาวได้ โดยจําแนก
ออกเป็น 10 ตัวชี้วัด ได้แก่
1) การปฏิบัติหน้าที่
2) การใช้งบประมาณ
3) การใช้อํานาจ
4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ
5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต
6) คุณภาพการดําเนินงาน
7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร
8) การปรับปรุงระบบการทํางาน
9) การเปิดเผยข้อมูล
10) การป้องกันการทุจริต
เครื่องมือในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online)
เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน จําแนกออกเป็น 3 เครื่องมือ ดังนี้
1) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment:
IIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในที่มีต่อหน่วยงานตนเอง ในตัวชี้วัด
การปฏิบัติหน้าที่ การใช้งบประมาณ การใช้อํานาจ การใช้ทรัพย์สินของราชการ และการแก้ไขปัญหาการทุจริต
2) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment:
EIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่มีต่อหน่วยงานที่ประเมิน
ในตัวชี้วัดคุณภาพการดําเนินงาน ประสิทธิภาพการสื่อสาร และการปรับปรุงระบบการทํางาน
3) แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment:
OIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนทั่วไป
สามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1.1 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในภาพรวมระดับประเทศ จากการประเมินสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ทั้งสิ้น 225 เขต ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 92.55 ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานอยู่ใน ระดับ A
(Very Good)
1.2 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้คะแนน 96.96 คะแนน ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดําเนินงานอยู่ใน ระดับ AA (Excellence) โดย ตัวชี้วัดที่ ๓ การใช้อํานาจ ,ที่ ๔ การใช้ทรัพย์สิน
ของราชการ,ที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต ได้คะแนนสูงสุด 100 คะแนน ส่วนตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ํากว่าตัวชี้วัดอื่น ๆ
คือ ตัวชี้วัดตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล ได้คะแนน 88.78 คะแนน
1.3 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ที่ผ่านมา (พ.ศ. 2558 – 2564) สรุปได้ดังนี้
ปีงบประมาณ พ.ศ.
2558
2559
2560
2561
2562
2563
2564

ผลคะแนน ITA
68.20
78.40
85.25
84.77
92.02
83.51
96.96

พัฒนาการ
เพิม่ ขึ้น
เพิ่มขึ้น
ลดลง
เพิ่มขึ้น
ลดลง
เพิ่มขึ้น

ผลต่างของคะแนน ITA
+ 10.2
+ 6.85
- 0.48
+ 7.25
- 8.51
+13.45

1.4 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 4 เป็นรายตัวชี้วัด ซึ่งได้จากการสํารวจความคิดเห็นของบุคลากรและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และจากเอกสารหลักฐานการ
เปิดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เรียงตามลําดับคะแนนได้ ดังนี้
ตัวชี้วัดที่
๓

๔
๑๐
๑
๕
๒
๖
๗
๘
๙

ประเด็นตัวชี้วัด
การใช้อํานาจ
การใช้ทรัพย์สินของราชการ

การป้องกันการทุจริต
การปฏิบัติหน้าที่
การแก้ไขปัญหาการทุจริต
การใช้งบประมาณ
คุณภาพการดําเนินงาน
ประสิทธิภาพการสื่อสาร
การปรับปรุงระบบการทํางาน
การเปิดเผยข้อมูล

คะแนน

ระดับ

หมายเหตุ

๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๙๙.๗๒

Excellence

๙๙.๕๓

Excellence

๙๙.๔๙
๙๘.๙๖
๙๗.๒๓
๙๖.๕๗
๘๘.๗๘

Excellence

ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน

Excellence
Excellence
Excellence

Excellence
Excellence
Excellence
Very Good

หมายเหตุ : คะแนนและระดับผลการประเมิน
AA
A
B
C
D
E
F

ระดับ
Excellence
Very Good
Good
Fair
Poor
Extremely Poor
Fail

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

หมายเหตุ
ผ่าน
ผ่าน
ไม่ผ่าน
ไม่ผ่าน
ไม่ผ่าน
ไม่ผ่าน
ไม่ผ่าน

การนาผลการประเมิน ITA ไปสู่การปรับปรุงแก้ไขการดาเนินงาน
จากผลการประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการดํ า เนิ น งานของสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาเชีย งราย เขต 4 เป็นรายตัวชี้วัด พบว่าตัวชี้วัดที่หน่ว ยงานควรมีการพัฒนาและยกระดับให้ดียิ่งขึ้น
(มีคะแนนต่ํากว่าร้อยละ 95) มีดังนี้
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจะต้องเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ
ใน 5 ประเด็ น คื อ (1) ข้ อ มู ล พื้ น ฐาน ได้ แ ก่ ข้ อ มู ล พื้ น ฐาน ข่ า วประชาสั ม พั น ธ์ แ ละการปฏิ สั ม พั น ธ์ ข้ อ มู ล
(2) การบริหารงาน ได้แก่ แผนดําเนินงาน การปฏิบัติงาน และการให้บริการ (3) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี และการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุ คคล การดําเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และหลักเกณฑ์
การบริ ห ารและพั ฒ นาทรั พ ยากรบุ ค คล และ (5) การส่ ง เสริ ม ความโปร่ ง ใสในหน่ ว ยงาน ได้ แ ก่ การจั ด การ
เรื่องร้องเรียนการทุจริต และการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึง
ความโปร่งใสในการบริหารงานและการดําเนินงานของหน่วยงาน เป็นต้น

แนวทางการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย
เขต 4 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
การจั ดทํา แผนปฏิบัติการป้ องกัน การทุจริต สํ านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีแนวทางและขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. ทบทวนข้อมูลและบริบทที่เกี่ยวข้อง
2. จั ดทํา แผนปฏิบั ติก ารป้ องกัน การทุจริต สํ า นักงานเขตพื้นที่ การศึ กษาประถมศึก ษาเชี ยงราย เขต 4
ประจํ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยใช้กรอบแนวทางตามยุทธศาสตร์ช าติว่าด้ว ยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ระยะที่ 3 และ แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
3. เสนอแผนปฏิบั ติก ารป้ อ งกั น การทุจ ริต สํ านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษาประถมศึก ษาเชี ยงราย เขต 4
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ต่อ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบให้
ทุกหน่วยงานถือปฏิบัติ

ส่วนที่ 2 บริบทที่เกี่ยวข้อง
สํ า หรั บ ประเทศไทยได้ กํา หนดทิ ศ ทางการป้ อ งกั นและปราบปรามการทุ จ ริต ซึ่ ง มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ
สถานการณ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ สั งคม วัฒ นธรรม และความรุนแรง รวมถึงการสร้างความตระหนักในการ
ประพฤติปฏิบัติตนด้ว ยความซื่อสัตย์สุจริตของคนในสังคม ทั้งนี้ สํานักงาน ป.ป.ช. ในฐานะองค์กรหลักด้านการ
ดําเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมทั้งบูรณาการการทํางานด้านการต่อต้านการทุจริตเข้ากับทุกภาคส่วน
ดังนั้น สาระสําคัญที่มีความเชื่อมโยงกับทิศทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ที่สํานักงาน ป.ป.ช. มีดังนี้
1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
2. ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี
3. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
4. โมเดลประเทศไทยสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน (Thailand 4.0)
5. นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
สาระสําคัญข้างต้นจะเป็นเครื่องมือชี้นําทิศทางการปฏิบัติงานและการบูรณาการด้านต่อต้านการทุจริต
ของประเทศเพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 กําหนดในหมวดที่ 4 หน้าที่ของประชาชนชาวไทยว่า
“บุ ค คลมี ห น้ า ที่ ไม่ ร่ ว มมื อ หรื อ สนั บ สนุ น การทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบทุ ก รู ป แบบ” ถื อ ได้ ว่ า เป็ น ครั้ ง แรก
ที่รัฐธรรมนูญได้กําหนดให้ การป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นหน้าที่ของประชาชนชาวไทยทุกคน นอกจากนี้
ยังกําหนดชั ดเจนในหมวดที่ 5 หน้าที่ของรัฐว่า “รัฐต้องส่ งเสริม สนับสนุน และให้ความรู้แก่ประชาชนถึงอันตราย
ที่เกิดจากการทุจ ริ ตและประพฤติมิช อบทั้งภาครัฐและภาคเอกชนและจัดให้ มีมาตรการและกลไกที่มีประสิ ทธิภาพ
เพื่อป้องกันและขจัดการทุจริต และประพฤติมิชอบดังกล่าวอย่างเข้มงวด รวมทั้งกลไกในการส่งเสริมให้ประชาชน
รวมตัวกัน เพื่อมีส่วนร่วมในการรณรงค์ให้ความรู้ต่อต้านการทุจริต หรือชี้เบาะแส โดยได้รับความคุ้มครองจากรัฐตามที่
กฎหมายบัญญัติ” การบริหารราชการแผ่นดินรัฐต้องเสริมสร้างให้ประชาชนได้รับบริการที่สะดวก มีประสิทธิภาพ
ที่สําคัญ คือ ไม่เลือกปฏิบัติตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของรัฐ
ต้องเป็นไปตามระบบคุณธรรมตามที่กฎหมายบัญญัติ โดยอย่างน้อยต้องมีมาตรการป้องกันมิให้ผู้ใดใช้อํานาจหรือกระทําการ
โดยมิชอบแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ หรือกระบวนการแต่งตั้ง หรือการพิจารณาความดีความชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
และรัฐ ต้องจัดให้มีมาตรฐานทางจริ ยธรรม เพื่อให้หน่ว ยงานใช้เป็นหลักในการกําหนดประมวลจริยธรรมสําหรับ
เจ้ าหน้ าที่ในหน่ วยงาน ซึ่งต้องไม่ต่ํากว่ามาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว การที่รัฐ ธรรมนูญได้ให้ ความสํ าคัญต่อ
การบริหารราชการที่ มีประสิทธิภาพและการบริหารบุคคลที่มีคุณธรรมนั้นสืบเนื่องมาจากช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา
ได้เกิดปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารบุคคล มีการโยกย้ายแต่งตั้งที่ไม่เป็นธรรม บังคับหรือชี้นําให้ข้าราชการหรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติงานโดยไม่ยึด มั่นในหลักผลประโยชน์แห่งรัฐ รวมถึงการมุ่งเน้นการแสวงหาผลประโยชน์ให้กับ
ตนเองรวมถึงพวกพ้องรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 จึงได้มีความพยายามที่จะแสดงให้เห็น
อย่างชัดเจนว่าต้องการสร้างประสิทธิภาพในระบบการบริหารงานราชการแผ่นดินและเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องยึดมั่น
ในหลักธรรมาภิบาล และมีคุณธรรมจริยธรรมตามที่กําหนดเอาไว้

ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี เป็นยุทธศาสตร์ที่ยึดวัตถุประสงค์หลักแห่งชาติเป็นแม่บทหลัก เพื่อเป็นกรอบ
การกํ า หนดนโยบาย ทิ ศ ทางการพั ฒ นา การลงทุ น ของภาคเอกชนที่ ส อดรั บ กั บ เป้า หมายของยุ ท ธศาสตร์ ช าติ
การบริหารราชการแผ่นดิน การจัดสรรงบประมาณ ฯลฯ ดังนั้น ทิศทางด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
การสร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาลในการบริหารราชการแผ่ นดินของหน่วยงานภาครัฐ ทุกหน่วยงานจะถูก
กําหนดจากยุ ทธศาสตร์ช าติ (วิสัยทัศน์ป ระเทศระยะ 20 ปี) และยุทธศาสตร์การพัฒ นาระยะ 5 ปี เพื่อให้บรรลุ
วิสั ยทั ศน์ “ประเทศมีความมั่น คง มั่งคั่ง ยั่ งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้ว ยการพัฒ นาตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง”นําไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุขและตอบสนองตอบต่อการบรรลุซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติ ในการที่จะ
พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสูงเป็นประเทศพัฒนาแล้ว และสร้างความสุขของคนไทย สังคมมีความมั่นคง
เสมอภาคและเป็ น ธรรม ประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจโดยมีกรอบยุทธศาสตร์ช าติ ระยะ 20 ปี
(พ.ศ. 2561 – 2580) ดังนี้
1. ด้านความมั่นคง
(1) เสริ มสร้ างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข
(2) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปชั่น สร้างความเชื่อมั่น
ในกระบวนการยุติธรรม
(3) การรั กษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายในตลอดจนการบริห ารจัดการความมั่นคง
ชายแดนและชายฝั่งทะเล
(4) การพั ฒ นาระบบ กลไก มาตรการและความร่ ว มมื อระหว่ างประเทศทุก ระดับ และรัก ษาดุล ยภาพ
ความสัมพันธ์กับประเทศมหาอํานาจ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่
(5) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกําลังป้องกันประเทศการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ
สร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ
(6) การพัฒ นาระบบการเตรี ย มพร้อมแห่ ง ชาติและระบบบริห ารจัด การภัยพิ บัติ รักษาความมั่ นคงของ
ฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
(7) การปรับกระบวนการทํางานของกลไกที่เกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น
2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
(1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาสู่ชาติการค้า
(2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสร้างฐานการผลิตเข้มแข็ง ยั่งยืน และส่งเสริมเกษตรกรรายย่อย
สู่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม
(3) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะ ผู้ป ระกอบการ ยกระดับผลิตภาพแรงงาน
และพัฒนา SMEs สู่สากล
(4) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ชายแดน และพัฒนาระบบเมือง
ศูนย์กลางความเจริญ
(5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการขนส่ง ความมั่นคงและพลังงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการวิจัย และพัฒนา

(6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วน การพัฒนากับนานาประเทศ ส่งเสริม
ให้ไทยเป็นฐานของการประกอบ ธุรกิจ ฯลฯ
3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
(1) พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
(2) การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง
(3) ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์
(4) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี
(5) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย
4. ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม
(1) สร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจและสังคม
(2) พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ
(3) มีสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อต่อการดํารงชีวิตในสังคมสูงวัย
(4) สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและ ความเข้มแข็งของชุมชน
(5) พัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา
5. ด้านการสร้างการเติบโตบน คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(1) จัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและป้องกันการทําลาย ทรัพยากรธรรมชาติ
(2) วางระบบบริหารจัดการน้ําให้มีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุ่มน้ํา เน้นการปรับระบบการบริหารจัดการอุทกภัย
อย่างบูรณาการ
(3) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็น มิตรกับสิ่งแวดล้อม
(5) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการ เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(6) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลัง เพื่อสิ่งแวดล้อม
6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
(1) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงาน ภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม
(2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ
(3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนและพัฒนา บุคลากรภาครัฐ
(4) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ
(6) ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล
(7) พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ
(8) ปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จัดทําขึ้นภายใต้
ความจําเป็นในการแก้ไขสถานการณ์ปัญหาการทุจริตของประเทศ ซึ่งที่ผ่านมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตได้มีความพยายามในการแก้ไขปัญหาการทุจริตของประเทศ โดยได้ร่วมกันสร้างเครื่องมือ
กลไก และกําหนดเป้าหมายสําหรับ การปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้ เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน ซึ่งการดําเนินงานดังกล่าว ได้สร้างให้ทุกภาคส่วนในสังคมเกิดความตื่นตัวและเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริ ตตามบทบาทและภาระหน้าที่ของตนเองเพิ่ มมากขึ้ น อย่ างไรก็ ตาม ปัจจุบันประเทศไทย
ยังคงประสบปัญหาความรุนแรงในการทุจริต สืบเนื่องมาจากวิวัฒนาการของการทุจริตซึ่งมีรูปแบบที่สลับซับซ้อน ปัญหา
การขาดจิตสํานึกในการแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม โดยสถานการณ์ปัญหาการทุจริตที่จําเป็นต้องได้รับ
การแก้ไขอย่างเร่งด่วนคือการรวมตัวกันเพื่อร่วมกระทําทุจริต ร่วมกันฉ้อโกงรัฐ โดยเฉพาะในโครงการขนาดใหญ่ที่ต้องใช้
งบประมาณมาก ทําให้รัฐและประเทศชาติได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง จากการสูญเสียงบประมาณแผ่นดินไปกับ
การทุจริตที่อาจมีความยากและซับซ้อนต่ อการตรวจสอบของหน่วยงานที่ทําหน้าที่ในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต การแก้ไขปัญหาการทุจริตจึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการกําหนดแนวทางในการป้องกันแก้ไข
ปัญหาดังกล่าว
การจั ด ทํ า แผนแม่ บ ทภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ประเด็ น การต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบ
ได้ยึดแนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เป็นกรอบในการจัดทํา โดยแผนแม่บทฯ มี 2 แนวทางการพัฒนา
หลัก ดังนี้ (1) การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ มุ่งเน้นการปรับพฤติกรรม “คน” โดยการปลูกฝังวิธีคิด
ในกลุ่มเป้าหมายเด็กและเยาวชนเพื่อปฏิรูป “คนรุ่นใหม่” ให้มีจิตสํานึกในความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อสร้างพลังร่วมในการ
แก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบต่อไปในอนาคตและการปรับ “ระบบ”โดยการสร้างนวัตกรรมการต่อต้าน
การทุจริต เพื่อให้การดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนการดําเนินงาน เท่าทัน
พลวัตของการทุจ ริ ต ผ่ านกระบวนการมีส่ วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบ แจ้งข้อมูล และชี้เบาะแส
การทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบ ซึ่ ง จะนํ า ไปสู่ ก ารลดจํ า นวนคดี ทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบในหน่ ว ยงานภาครั ฐ
(2) การปราบปรามการทุ จ ริ ต มุ่ งเน้ น การเสริ ม สร้ างประสิ ท ธิ ภ าพของกระบวนการและกลไกการป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทั้งในด้านของการดําเนินคดีทุจริตมีความรวดเร็ว เฉียบขาด เป็นธรรม และ
การพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง มาตรการทางกฎหมายเพื่ อ ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การปราบปรามการทุ จ ริ ต ให้ ไ ด้ ผ ลและ
มีป ระสิ ทธิภ าพ กําหนดเป้ าหมายการพัฒ นาในระยะ 20 ปี โดยใช้ดัชนีการรับรู้การทุจริต เป็นเป้าหมายในการ
ดําเนินการของแผนแม่บทฯ ซึ่งได้กําหนดให้ประเทศไทยมีอันดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตในปี พ.ศ. 2580
อยู่ในอันดับ 1 ใน 20 ของโลก

เป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
2.3 กองทัพ หน่วยงานด้านความมั่น คง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน มีความพร้อม
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง
2.4 ประเทศไทยมีบทบาทด้านความมั่นคงเป็นที่ชื่นชมและได้รับการยอมรับโดยประชาคม
ระหว่างประเทศ
2.5 การบริหารจัดการความมั่นคงมีผลสําเร็จที่เป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
2.3 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประเด็นภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
4.1 การรักษาความสงบภายในประเทศ
4.1.4 การพัฒ นาและเสริมสร้างกลไกที่ส ามารถป้องกันและขจัดสาเหตุของประเด็น
ปัญหาความมั่นคงที่สําคัญ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
4.6 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
4.6.1 ประชาชนและภาคี ต่ า ง ๆ ในสั ง คมร่ ว มมื อ กั น ในการป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต
และประพฤติมิชอบ
4.6.2 บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต
4.6.3 การปราบปรามการทุ จ ริ ต ประพฤติ มิ ช อบมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมี ค วามเด็ ด ขาด
เป็นธรรม และตรวจสอบได้
4.6.4 การบริ ห ารจัด การการป้องกันและปราบปรามการทุจริ ตอย่างเป็นระบบแบบ
บูรณาการ
ค่าเป้าหมาย
เป้าหมาย
ประเทศไทย
ปลอดการ
ทุจริตและ
ประพฤติ
มิชอบ

ตัวชี้วัด
ดัชนีการรับรู้
การทุจริตของ
ประเทศไทย
(อันดับ/
คะแนน)

ปี 2561 -

ปี 2566 -

ปี 2571 -

ปี 2576 -

2565

2570

2575

2580

อยู่ในอันดับ 1
อยู่ในอันดับ 1
อยู่ในอันดับ 1
ใน 54 และ/หรือ ใน 43 และ/หรือ ใน 32 และ/หรือ
ได้คะแนนไม่ต่ํา
ได้คะแนนไม่ต่ํา ได้คะแนนไม่ต่ํา
กว่า 50 คะแนน กว่า 57 คะแนน กว่า 62 คะแนน

อยู่ในอันดับ 1
ใน 20 และ/หรือ
ได้คะแนนไม่ต่ํา
กว่า 73 คะแนน

เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เป้ าหมายสํ าคัญของยุ ทธศาสตร์ ชาติในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ คือ
ภาครั ฐ มี ค วามโปร่ ง ใส ปลอดการทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบ มี ก ารบริ ห ารจั ด การตามหลั ก ธรรมาภิ บ าล
และหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งในทุ ก ระดั บ โดยเฉพาะการสร้ า งวั ฒ นธรรมแยกแยะประโยชน์
ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมของบุคลากรภาครัฐให้เกิดขึ้น รวมทั้งสร้างจิตสํานึกและค่านิยมให้ทุกภาคส่วนตื่นตัว
ละอายต่อการทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ มีส่วนร่วมต่อต้านการทุจริต พร้อ มทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคีองค์กร
ภาคเอกชน ภาคประชาสั งคม ชุ มชน ประชาชน และภาคี ต่ าง ๆ มี ส่ ว นร่ ว มในการสอดส่ องเฝ้ าระวั ง ให้ ข้ อมู ล
แจ้งเบาะแสการทุจริต และตรวจสอบการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และภาคส่วนอื่น ๆ โดยได้ รับความคุ้มครอง
จากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นนี้ได้กําหนดแผนย่อยไว้ 2 แผน คือ
1. แผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การประเมิ น ความเป็ น ไปได้ ข องสถานการณ์ ใ นอนาคตของประเทศไทยที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การป้ อ งกั น
และปราบปรามการทุจริ ตให้เห็ นภาพในมิติด้านต่าง ๆ เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในระยะ 20 ปีข้างหน้านั้นตั้งอยู่บนแนวคิดพื้นฐานว่า ประชาชนและสังคมจะตื่นตัวต่อการทุจริตให้ความสนใจข่าวสาร
และตระหนักถึงผลกระทบของการทุจริตต่อประเทศ มีการแสดงออกซึ่งการต่อต้านการทุจริตทั้งในชีวิตประจําวัน
และการแสดงออกผ่านสื่อต่ าง ๆ ประชาชนในแต่ละช่วงวัยจะได้รับกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมว่าการทุจริต
ถื อ เป็ น พฤติ ก รรมที่ น อกจากจะผิ ด กฎหมายและทํ า ให้ เ กิ ด ความเสี ย หายต่ อ ประเทศแล้ ว ยั ง เป็ น พฤติ ก รรมที่
ไม่ ไ ด้ รั บ การยอมรั บ ทางสั ง คม ประชาชนจะมี วิ ธี คิ ด ที่ ทํ า ให้ ส ามารถแยกแยะระหว่ า งผลประโยชน์ ส่ ว นตน
กั บ ผลประโยชน์ ส่ ว นรวมได้ วั ฒ นธรรมทางสั ง คมจะหล่ อหลอมให้ ป ระชาชนจะไม่ก ระทํา การทุ จริ ตเนื่อ งจากมี
ความละอายต่ อ ตนเองและสั ง คม และไม่ ย อมให้ ผู้ อื่ น กระทํ า การทุ จ ริ ต อั น ส่ ง ผลให้ เ กิ ด ความเสี ย หายต่ อ สั ง คม
ส่วนรวมด้วย และจะเกิดการรวมกลุ่มกันทางสังคมเพื่อก่อให้เกิดสภาวะการลงโทษทางสังคมต่อการกระทํา รวมทั้ง
ประชาชนคนไทยทุกคนจะแสดงเจตจํานงต่อต้านการทุจริตอย่างเข้มข้น ผ่านกระบวนการเลือกตั้งและกระบวนการ
เข้าสู่อํานาจของตัวแทนของประชาชนทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น ประชาชนจะให้ความสนใจในการตรวจสอบ
รัฐบาลและนักการเมืองในการดําเนินการตามเจตจํานงทางการเมืองมากขึ้น เป็นแรงกดดันให้รัฐบาลต้องบริหาร
ประเทศอย่ า งสุ จ ริ ต และโปร่ ง ใสโดยกระบวนการนโยบายของรั ฐ บาลไม่ ส ามารถเป็ น ช่ อ งทางในการแสวงหา
ผลประโยชน์ โดยจะมีกลไกการตรวจสอบการดําเนินนโยบายของรัฐที่เข้มข้นมากขึ้น
อย่างไรก็ตาม ในอนาคต 20 ปีข้างหน้า การทุจริตน่าจะทวีความรุนแรง ซับซ้อน และยากแก่ การตรวจสอบ
มากยิ่งขึ้น อันเนื่องมาจากเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของสังคมโลกและพลวัตของการทุจริต
ที่ผู้กระทําการทุจริตหาช่องทางการทุจริตที่ยากแก่การตรวจสอบมากยิ่งขึ้น แต่สภาวะทางสังคมที่ตื่นตัวต่อต้านและ
ตรวจสอบการทุจริตมากยิ่งขึ้น จึงอาจจะทําให้แนวโน้มการทุจริตลดลง ส่งผลให้กระบวนการป้องกันการทุจริตยิ่งทวี
ความสําคัญ โดยต้องพัฒนากระบวนการและรูปแบบของการป้องกันการทุจริตให้เท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต
เพื่อให้สามารถระงับยับยั้งการทุจริตได้อย่างเท่าทันไม่ก่อให้เกิด ความเสียหายต่อประเทศ ควรมุ่งเน้นการพัฒนากลไก
และกระบวนการป้องกันการทุจริตให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพในทุกหน่วยของสังคมทั้งระดับบุคคลและระดับ
องค์กร โดยสร้างจิตสํานึกและค่านิยมให้ทุกภาคส่วนตื่นตัวและละอายต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ
ส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคีองค์กรภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ชุมชนและประชาชน และเครือข่ายต่าง ๆ สอดส่อง
เฝ้าระวัง ให้ข้อมูลและร่วมตรวจสอบการดําเนินการของหน่วยงานภาครัฐตามความเหมาะสม โดยมีการวางมาตรการ

คุ้มครองพยานและผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันต่อปัญหาการทุจริตและสร้างพลังร่วมในการแก้ไขปัญหา
การทุจริ ตและประพฤติมิชอบ พร้ อมทั้งสร้ างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรภาครัฐ
และกํ า หนดมาตรการให้ ห น่ ว ยงานภาครั ฐ และทุ ก ภาคส่ ว นดํ า เนิ น งานอย่ า งโปร่ ง ใส เพื่ อ เสริ ม สร้ า งคุ ณ ธรรม
ความสุ จริ ตและความซื่อสั ตย์ ความโปร่ ง ใส และเป็ นธรรม นอกจากนี้ ต้อ งกํา หนดให้ มีก ารลงโทษผู้ กระทํ าผิ ด
กรณีทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างจริงจังและรวดเร็วเป็นการป้องกันการทุจริตเชิงรุกเพื่อให้เท่าทันต่อพลวัตของ
การทุจริต
1.1

แนวทางการพัฒนา

1) ปลู ก และปลุ ก จิ ต ส านึ ก การเป็ น พลเมื อ งที่ ดี มี วั ฒ นธรรมสุ จ ริ ต และ การปลู ก ฝั ง
และหล่ อ หลอมวั ฒ นธรรมในกลุ่ ม เด็ ก และเยาวชนทุ ก ช่ ว งวั ย ทุ กระดั บ มุ่ ง เน้ น การปรั บ พฤติ ก รรม “คน”
โดยการ “ปลู ก” และ “ปลุ ก” จิ ตสํ านึ กความเป็ นพลเมื องที่ ดี มี วั ฒ นธรรมสุ จ ริ ต สามารถแยกแยะได้ ว่ า สิ่ ง ใด
เป็ น ประโยชน์ ส่ ว นตน สิ่ ง ใดเป็ น ประโยชน์ ส่ ว นรวม มี ค วามละอายต่ อ การกระทํ า คว ามผิ ด ไม่ เ พิ ก เฉยอดทน
ต่อการทุจ ริ ต และเข้ามามีส่ ว นร่ ว มในการต่อต้านการทุจริตทุ กรูปแบบ รวมถึงการส่ ง เสริมการสร้ างวัฒ นธรรม
และค่านิยมสุจริตในระดับชุมชนเพื่อนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมค่านิยมที่ยึดประโยชน์สาธารณะมากกว่า
ประโยชน์ส่วนตน และต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกรูปแบบ โดยเฉพาะการส่งเสริมวัฒนธรรมสุจริต
ผ่านหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับที่เด็กไทยทุกคนต้องเรียนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึง
ระดับอุดมศึกษา เพื่อปฏิรูป “พลเมืองไทยในอนาคต” ให้มีความเป็นพลเมืองเต็มขั้น สามารถทําหน้าที่ความเป็น
พลเมืองที่ดี มีจิตสํานึกยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมมีระเบียบวินัย และเคารพกฎหมาย
2) ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ มีความใสสะอาด ปราศจาก
พฤติ กรรมที่ ส่ อไปในทางทุ จริ ต โดยการปฏิ บั ติ หน้ าที่ ราชการอย่ างเปิ ดเผย โปร่ งใส ถู กต้ องเป็ นธรรม ไม่ ค ดโกง
รู้จักแยกแยะเรื่องส่วนตัวออกจากหน้าที่การงาน การสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน ตลอดจนการสร้างจิตสํานึก
และค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตให้แก่บุคลากรขององค์กร โดยการสนับสนุนให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐ เข้ามา
มีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง สอดส่อง
ติดตามพฤติกรรมเสี่ยงและแจ้งเบาะแส เพื่อสกัดกั้นมิให้ เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ โดยมี มาตรการสนับสนุน
และคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส
3) พั ฒ นาค่ า นิ ย มของนั ก การเมื อ งให้ มี เ จตนารมณ์ ที่ แ น่ ว แน่ ใ นการท าตนเป็ น แบบอย่ า ง
ที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม เนื่องจากผู้บริหารประเทศ/ท้องถิ่น/ชุมชน
ต้องมีคุณธรรมและจริยธรรมสูงกว่ามาตรฐานทางจริยธรรมทั่วไปในสังคม เพื่อเป็นต้นแบบแก่ประชาชน เด็ก เยาวชน
และสั งคมโดยรวม โดยนอกเหนื อจากคุณสมบัติตามที่กําหนดตามกฎหมายแล้ว ผู้ บริหารประเทศต้องมีคุณสมบัติ
ทางจริ ยธรรมด้วย มีการพัฒ นายกระดับ การมีจ ริยธรรมของผู้ ดํารงตําแหน่ งทางการเมืองเพื่ อสร้างนัก การเมือ ง
ที่มีคุณธรรมจริยธรรม รวมทั้งกํากับจริยธรรมภายในพรรคการเมือง
4) ปรั บ “ระบบ” เพื่อลดจานวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครั ฐ มุ่งเน้น
การสร้างนวัตกรรมการต่อต้านการทุจริตอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนให้การดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐมีความ
โปร่งใส ตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนการดําเนินงาน และมีความเท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต โดยการพัฒนาเครื่องมือ
เพื่อสร้างความโปร่งใส มุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมและมาตรการในการต่อต้านการทุจริตที่มีประสิทธิภาพและเท่าทัน
ต่ อพลวั ตของการทุ จริ ต รวมถึ งการประเมิ นความเสี่ ยงด้ านการทุ จริ ต เพื่ อให้ หน่ วยงานภาครั ฐ มี มาตรการ ระบบ
หรื อแนวทางในบริ หารจั ดการความเสี่ ยงของการดํ าเนิ นงานที่ อาจก่ อให้ เกิดการทุจริ ต และการบูร ณาการติ ดตาม

ประเมินผลการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐในโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของรัฐและรัฐวิสาหกิจตั้งแต่
ขั้นวางแผนก่อนดําเนินงาน ขั้นระหว่างการดําเนินงาน และขั้นสรุปผลหลังการดําเนินโครงการ
5) ปรั บ ระบบงานและโครงสร้ า งองค์ ก รที่ เ อื้ อ ต่ อ การลดการใช้ ดุ ล พิ นิ จ ในการปฏิ บั ติ ง าน
ของเจ้า หน้า ที่ เช่น การนํ าระบบเทคโนโลยีเข้ามาใช้แทนการใช้ดุลพินิจเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน การสร้าง
มาตรฐานที่โ ปร่ งใสในกระบวนการบริ การของภาครัฐ ลดขั้นตอนกระบวนการและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
ด้ว ยวิ ธีป ฏิบั ติที่ ชัด เจนตรวจสอบได้ ปรั บ ปรุง แก้ ไขกฎหมายและระเบีย บที่เ กี่ย วข้ องเพื่ อลดการใช้ ดุล พินิ จของ
ผู้มีอํานาจในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต รวมถึง การสร้างความโปร่งใสในการบริการข้อมูลภาครัฐทั้งระบบ โดยการ
พัฒนาระบบข้อมูลดิจิทัลที่มีการกําหนดกฎเกณฑ์ กติกา กระบวนการ ขั้นตอนการดําเนินงานการเข้าถึ งข้อมูล รวมถึง
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างและการใช้งบประมาณของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลสาธารณะ สร้างความ
โปร่งใส และส่งเสริมให้มีการตรวจสอบการบริหารจัดการของภาครัฐโดยสาธารณชน ซึ่งรวมถึงการมีกลไกที่เปิดโอกาส
ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างและการดําเนินการภาครัฐ เพื่อบูรณาการการทํางาน
ของรัฐและประชาชน รวมถึงส่งเสริมสนับสนุนการตื่นตัวและเพิ่มขีดความสามารถของประชาชนในการร่วมเฝ้าระวัง
และป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นที่มีอยู่ใกล้ตัว โดยมีมาตรการสนับสนุนและคุ้มครองผู้ชี้เบาะแสที่สามารถสร้างความ
เชื่อมั่นและมั่นใจให้กับผู้ให้เบาะแส
เป้าหมายและตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
เป้าหมาย
1. ประชาชนมี
วัฒนธรรม
และพฤติกรรม
ซื่อสัตย์สุจริต

ตัวชี้วัด

ปี 2561 2565
ร้อยละ 50

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

ปี 2566 –
2570
ร้อยละ 60

ปี 2571 2575
ร้อยละ 70

ปี 2576 2580
ร้อยละ 80

ร้อยละ 60

ร้อยละ 70

ร้อยละ 80

ร้อยละ 100
(85 คะแนน
ขึ้นไป)

ร้อยละ 90
(90 คะแนน
ขึ้นไป)

ร้อยละ 100
(90 คะแนน
ขึ้นไป)

ค่าเป้าหมาย
เป้าหมาย
2. คดีทุจริตและ
ประพฤติ
มิชอบลดลง

ตัวชี้วัด
จํานวนคดีทุจริตใน
ภาพรวม
จํานวนคดีทุจริตราย
หน่วยงาน
- จํานวนข้อร้องเรียน
เจ้าหน้าที่ภาครัฐที่
ถูกชี้มูลเรื่องวินัย
(ทุจริต)
- จํานวนข้อร้องเรียน
เจ้าหน้าที่ภาครัฐที่
ถูกชี้มูลว่ากระทํา
การทุจริต
จํานวนคดีทุจริตที่
เกี่ยวข้องกับผู้ดํารง
ตําแหน่งทางการเมือง

ปี 2561 2565
ลดลงร้อยละ
10

ปี 2566 –
2570
ลดลงร้อยละ
50

ปี 2571 2575
ลดลงร้อยละ
70

ปี 2576 2580
ลดลงร้อยละ
80

ลดลงร้อยละ
10

ลดลงร้อยละ
50

ลดลงร้อยละ
70

ลดลงร้อยละ
80

ลดลงร้อยละ
10

ลดลงร้อยละ
50

ลดลงร้อยละ
70

ลดลงร้อยละ
80

ลดลงร้อยละ
25

ลดลงร้อยละ
50

ลดลงร้อยละ
80

ลดลงร้อยละ
90

2. แผนย่อยการปราบปรามการทุจริต
การจะบรรลุเป้าหมาย ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ กลไกและกระบวนการปราบปราม
การทุจริตจะต้องมีประสิทธิภาพมากขึ้น กฎหมายจะต้องมีความทันสมัย การบังคับใช้กฎหมายและการดําเนินคดี
จะต้องมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว ทําให้คดีความมีปริมาณลดลง แนวทางในการปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิ ช อบ จึ ง ควรมุ่ ง เน้ น การส่ ง เสริ ม การปรั บ ปรุ ง กระบวนการและกลไกที่ เ กี่ ย วข้ อ งในการปราบปรามการทุ จ ริ ต
อย่างต่อเนื่อง ให้มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการปรับปรุงกฎหมายและตรากฎหมายใหม่
เพื่อสนับสนุนให้การบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และมุ่ งทําให้ผู้กระทําความผิดได้รับการดําเนินคดี
และลงโทษ ทั้งทางวินัยและอาญาอย่างรวดเร็วและเป็นรูปธรรมเพื่อให้สังคมเกิดความเกรงกลัวต่อการทุจริต ควบคู่ไปกับ
การปรับปรุงระบบข้อมูลเรื่องร้องเรียนที่เชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานต่อต้านการทุจริตที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพ
ในการดําเนินคดี
2.1 แนวทางการพัฒนา
1) เพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงานของกระบวนการและกลไกการปราบปรามการทุจริต โดย
การปรั บ กระบวนการทํ า งานด้ า นการปราบปรามการทุ จ ริ ต เข้ า สู่ ร ะบบดิ จิ ทั ล มาใช้ ใ นกระบวนการทํ า งาน
ด้านการปราบปรามการทุจริตให้ได้มาตรฐานสากลและเป็นมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งรวมถึงการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและฐานข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินที่ทันสมัย เท่าทันต่อการบิดเบือนทรัพย์สิ น
และหนี้ สิ น รวมทั้ ง บู ร ณาการข้ อ มู ล กั บ หน่ ว ยงานทั้ ง ภาครั ฐ และเอกชนต่ า ง ๆ ในการตรวจสอบความถู ก ต้ อ ง
ของทรัพย์สินและหนี้สิน

2) ปรั บ ปรุ ง กระบวนการปราบปรามการทุ จ ริ ตที่ มี ค วามรวดเร็ ว และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ อาทิ
ปรั บ ปรุ ง ขั้ น ตอนการดํ า เนิ น การที่ ล่ า ช้า ของหน่ ว ยงานในกระบวนการปราบปรามการทุ จ ริ ตให้ มี ค วามรวดเร็ ว
และกระชับมากขึ้นเพื่อให้การดําเนินการปราบปรามการทุจริตตลอดกระบวนการจนถึงการลงโทษผู้กระทําความผิด
เมื่อคดีถึงที่สุดเป็นไปอย่างรวดเร็วเห็นผล มีประสิทธิภาพ และเป็นที่ประจักษ์ของประชาชน อาทิ การบูรณาการ
ประสานงานคดี ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบ การปรั บ ปรุ ง ขั้ น ตอนการดํ า เนิ น การ
ที่ล่าช้าและซ้ําซ้อนกันของหน่วยงานในกระบวนการปราบปรามการทุจริตทั้งระบบให้มีความรวดเร็ว การบูรณาการพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงานปราบปรามการทุจริตให้เข้าถึงง่ายและมีประสิทธิภาพ การปรับปรุงและพัฒนา
ระบบและกลไกที่เกี่ยวข้องกับการสืบสวนปราบปรามเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินการกับทรัพย์สินหรือผู้กระทํา
ความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่หรือทุจริตต่อหน้าที่ตามกฎหมายฟอกเงิน เพื่อให้การติดตามยึดคืนทรัพย์สินเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพเพื่อป้องกันการยักย้าย ถ่ายเททรัพย์สินที่ได้มาโดยมิชอบ ไม่ให้เกิดความเสียหายขึ้น รวมทั้งการพัฒนา
เครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงาน/องค์กรต่อต้านการทุจริตและองค์กรเอกชนในระดับนานาชาติ เพื่อสนับสนุนข้อมูล
และองค์ความรู้ในการปราบปรามการทุจริต และอาชญากรรมข้ามชาติ
3) พัฒนาการจัดการองค์ความรู้ด้านการปราบปรามการทุจริต โดยการจัดทําระบบฐานข้อมูล
องค์ ความรู้ ด้ านการปราบปรามการทุ จ ริ ต โดยประมวลจากคดี การทุ จริ ตและผู้ เชี่ ยวชาญของหน่ ว ยงา นต่ าง ๆ
ในกระบวนการปราบปรามการทุจริ ต เพื่อให้ เจ้าหน้าที่ปราบปรามการทุจริตของแต่ละหน่วยงานได้ศึกษาและมี
สมรรถนะและความรู้ ที่ เ ป็ น มาตรฐาน การพั ฒ นาสมรรถนะและองค์ ค วามรู้ เ ชิ ง สหวิ ท ยาการของเจ้ า หน้ า ที่
ในกระบวนการปราบปรามการทุจริตเพื่อให้มีความรู้/ทักษะ/ขีดความสามารถ ที่เป็นมาตรฐานและเท่าทันต่อพลวัต
ของการทุจริต
เป้าหมายและตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ปี 2561 2565

ปี 2566 –
2570

ปี 2571 2575

ปี 2576 2580

การดําเนินคดีทุจริต
มีความรวดเร็ว
เป็นธรรม โปร่งใส
ไม่เลือกปฏิบัติ

กระบวนการดําเนินคดี
ทุจริต
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10
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3
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ของจํานวนคดี ของจํานวนคดี ของจํานวนคดี
ที่ส่งฟ้อง
ที่สง่ ฟ้อง
ที่สง่ ฟ้อง

โมเดลประเทศไทยสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน (Thailand 4.0) เป็นโมเดลที่น้อมนําหลั กปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวคิดหลักในการบริหารประเทศ ถอดรหัสออกมาเป็น 2 ยุทธศาสตร์สําคัญ คือ (1) การ
สร้างความเข้มแข็งจากภายใน (StrengthfromWithin) และ (2) การเชื่อมโยงกับประชาคมโลกในยุทธศาสตร์ การ
สร้างความเข้มแข็งจากภายใน Thailand 4.0 เน้นการปรับเปลี่ยน 4 ทิศทางและเน้นการพัฒนาที่สมดุลใน 4 มิติ มิติที่
หยิบยก คือ การยกระดับศักยภาพและคุณค่าของมนุษย์ (Human Wisdom) ด้วยการพัฒนาคนไทยให้เป็น “มนุษย์ที่
สมบู รณ์ ” ผ่านการปรั บเปลี่ ยนระบบนิเวศน์ การเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างแรงบันดาลใจบ่มเพาะความคิดสร้างสรรค์
ปลู ก ฝั ง จิ ต สาธารณะ ยึ ด ประโยชน์ ส่ ว นรวมเป็ น ที่ ตั้ ง มี ค วามซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต มี วิ นั ย มี คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม
มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบ เน้ น การสร้ า งคุ ณ ค่ า ร่ ว ม และค่ า นิ ย มที่ ดี คื อ สั ง คมที่ มี ค วามหวั ง (Hope) สั ง คมที่ เ ปี่ ย มสุ ข
(Happiness) และสังคมที่มีความสมานฉันท์ (Harmony)

นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ตามที่ ค ณะรั ฐ มนตรี พลเอก ประยุ ท ธ์ จั น ทร์ โ อชา ได้ แ ถลงนโยบายต่ อ สภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห่ ง ชาติ
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 รวมนโยบายหลัก 12 ด้าน
ด้านที่ 12 การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม
แก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมอชอบ โดยจัดให้มีมาตรการและระบบเทคโนโลยีนวัตกรรม
ที่ช่วยป้องกันและลดการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างจริงจังและเข้มงวด รวมทั้งเป็นเครื่องมือในการติดตามการแก้ไข
ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างเป็นระบบ พร้อมทั้งเร่งสร้างจิตสํานึกของคนไทยให้ยึกมั่นในความซื่อสัตย์
สุจริต ถูกต้อง ชอบธรรม และสนับสนุนทุกภาคส่วนให้มามีส่วนร่วมในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตประพฤติมิชอบ

ส่วนที่ 3 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
แผนงาน บูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โครงการ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสานักงานเขตพื้นที่ศึกษา
กิจกรรม เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและความตระหนักรู้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
กิจกรรม เสริมสร้างธรรมาภิบาลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
กิจกรรม การพัฒนานวัตกรรมการป้องกันการทุจริตเชิงรุก
หน่วยงาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
1. เหตุผลความจาเป็น
ด้วย รัฐบาลได้จัดทํายุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ในการปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริย ธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ และด้านที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ในการการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ สอดคล้องกับ แผนแม่บทภายใต้
ยุ ทธศาสตร์ ช าติ (พ.ศ. 2561 – 2560) ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิ แผนการปฏิ รูปประเทศ
ด้านการป้ องกัน และปราบปรามการทุจ ริ ตและประพฤติมิช อบ นโยบายและแผนระดับชาติ ว่าด้ว ยความมั่นคง
แห่งชาตินโยบายเสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริต รวมถึงการส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมและค่านิยม
สุจริตของหน่วยงานในสังกัดเพื่อนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมค่านิยมที่ยึดประโยชน์สาธารณะมากกว่าประโยชน์
ส่วนตน และต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกรูปแบบ โดยเฉพาะการส่งเสริมวัฒนธรรมสุจริตผ่านการจัด
การศึกษา เพื่อปฏิรูป “พลเมืองไทยในอนาคต” ให้มีความเป็นพลเมืองเต็มขั้น สามารถทําหน้าที่เป็นพลเมืองที่ดี
มีจิตสํานึก ยึดมั่นในความซือ่ สัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมมีระเบียบวินัย และเคารพกฎหมาย
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ตระหนักในความสําคัญของการเตรียมการด้าน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อร่วมสร้างจิตสํานึกและค่านิยมให้ทุกภาคส่วน
ตื่นตัว ละอายต่อการทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ เพื่อวางรากฐานการปลูกจิตสํานึก ซึ่งเป็นกลไกในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตของประเทศชาติ
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อปลูกฝังให้บุคลากรของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง ทั้งในระดับ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และชุมชน
2. เพื่อยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารการจัดการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3. เพื่อพัฒ นานวัตกรรมป้ องกัน และยับยั้งการทุจริตเชิงรุกสํ านักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้ เข้มแข็งและ
มีประสิทธิภาพ

3. เป้าหมาย
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน (Integrity and
Transparency Assessment: ITA) มีการปรับปรุงหรือพัฒนาในเรื่องคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน
ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน อีกทั้งมีการยกระดับความโปร่งใสในการดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง
4. กลุ่มเป้าหมายโครงการ
บุคลากรในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

จํานวน 78 คน

5. ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
1. แผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ปี 2565
1. ประชาชนมีวัฒนธรรมและ 1. ร้อยละของนักเรียนในสังกัดสํานักงาน
ร้อยละ 50
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีพฤติกรรมที่
พฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต
ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต
2. ร้อยละของหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ITA

ร้อยละ 65
(85 คะแนนขึ้นไป)

6. กิจกรรม - ตัวชี้วัด – เป้าหมาย – งบประมาณ
ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วย จานวน
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
นับ
65 65 65 65 65 65 65 65 65
ร้อยละ 85
20,000
ทุกกลุ่ม
เป้าหมาย

กิจกรรม
กิจกรรมสนับสนุนการปลูก
จิตสํานึกจริยธรรมและ
คุณธรรมของสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา

ตัวชี้วัด

ร้อยละของบุคลากร
ในสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาได้รับการ
ปลูกฝังคุณธรรมและ
จริยธรรมที่ดี
กิจกรรมเสริมสร้างสมรรถนะ 1) จํานวนบุคลากร
ร้อยละ
บุคลากรสํานักงานเขตพื้นที่ ผู้เข้าร่วมโครงการ
การศึกษา ในการต่อต้านการ 2) จํานวนบุคลากร
ทุจริตและปลูกจิตสํานึกสู่การ ผู้เข้าร่วมโครงการ
เป็นข้าราชการที่ดี
ผ่านเกณฑ์การทดสอบ
กิจกรรมพัฒนาความรู้ให้
บุคลากรทุกระดับในการ
ป้องกันและปราบปราม
การทุจริต

บุคลากรทุกระดับ
ร้อยละ
ได้รับการพัฒนา
ความรู้ ด้านคุณธรรม
จริยธรรม และการ
ป้องกันปราบปราม
การทุจริต
กิจกรรมการปรับปรุงและ
จํานวนระบบหรือช่อง ร้อยละ
พัฒนาช่องทางการมีส่วนร่วม ทางการมีส่วนร่วมของ
ของภาคประชาชน.
ภาคประชาชน
รวม

85

50,000

ทุกกลุ่ม

85

50,000

ทุกกลุ่ม

85

5,000

กลุ่มนวยการ
,กลุ่ม ICT,
กลุ่มกฎหมายฯ

125,000

7. ระยะเวลาดาเนินการ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565
8. สถานที่/พื้นที่ดาเนินการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
9. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (Impact)
1. บุคลากรของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 มีฐานความคิดในการแยกแยะ
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
2. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 มีกลไกและกระบวนการป้องกันการทุจริตที่
เข้มแข็งและเท่าทันต่อสถานการณ์การทุจริต
3. ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยมีแนวโน้มที่ดีขึ้น
10. การติดตามประเมินผล
1. การนิเทศ กํากับ ติดตาม และการรายงานผลการดําเนินกิจกรรมสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต
2. การรายงานผลการดําเนินกิจกรรมของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ด้วยวิธีการออนไลน์ ผ่านทางเว็บไซต์
โครงการโรงเรียนสุจริต (www.uprightschool.net)
3. การประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนิ นงานของสํ านักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์
(Integrity and Transparency Assessment Online: ITA Online)

31
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
วิสัยทัศน์ : สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ใสสะอาด ปราศจากคอร์รัปชัน
พันธกิจ :
1. สร้างวัฒนธรรมและค่านิยมการต่อต้านการทุจริตในองค์กร
2. เสริมสร้างระบบบริหารจัดการภายในองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล
3. พัฒนาระบบและกลไกในการป้องกัน การควบคุม และการตรวจสอบการทุจริต
เป้าประสงค์ :
เพื่อผลักดันให้ดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (CPI) ของประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้น
แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ด้านป้องกันการทุจริต)
แนวทางที่ 1 ปลูกฝังวิธีคิด ปลุกจิตสานึกให้มีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต
ตัวชี้วัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 :
1. ร้ อ ยละของนั ก เรี ย นในสั ง กั ด สํ า นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานที่ มี พ ฤติ ก รรมยึ ด มั่ น
ความซื่อสัตย์สุจริต (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50)
3. ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการดํ า เนิ น งานของ สถานศึ ก ษา/สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาออนไลน์
(ITA Online) (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65)
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1. บุคลากรทุกระดับ
มีจิตสํานึกและ
พฤติกรรมทีส่ ามารถ
แยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์
ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม
ประพฤติตนเป็น
พลเมืองดี มีคณ
ุ ธรรม
จริยธรรม สู่การเป็น
บุคคลต้นแบบ

1) การประกาศ
เจตนารมณ์
บริหารงานด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต
และกําหนดนโยบาย
คุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการ
ด่าเนินงาน

โครงการ/กิจกรรม

1) การประกาศ
เจตนารมณ์/กําหนด
นโยบาย
- การประกาศเจตจํานง
การบริหารงานด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต
- การประกาศนโยบาย
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการ
ดําเนินงาน
- การออก/ติดตาม
แนวทางการปฏิบัติ
เกี่ยวกับการให้และรับ
ของขวัญ เพื่อให้
บุคลากร ถือปฏิบตั ิให้
เป็นไปตามนโยบายของ
รัฐบาล และนโยบาย
กระทรวง ในการ
ส่งเสริมการต่อต้าน
การทุจริต
2) สร้างจิตสํานึกทีต่ ัว 1) ปลูกฝังและสร้าง
บุคคลให้ตระหนักรู้ถึง จิตสํานึกและค่านิยม
ปัญหาและผลกระทบ การต่อต้านและไม่ทน
ของการทุจริต ให้
ต่อการทุจริต
ดํารงตนอย่างมี
- จัดเสวนา "เขตสุจริต
ศักดิ์ศรีและมี
ไม่คิดคอร์รัปชัน"
เกียรติภูมิ
3) ปรับฐานความคิด 1) ปรับฐานความคิด
บุคลากรให้สามารถ บุคลากรให้สามารถ
แยกแยะระหว่าง
แยกระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตัว ผลประโยชน์ส่วนตัว
และผลประโยชน์
และผลประโยชน์
ส่วนรวมในการ
ส่วนรวม
ดําเนินงาน
- การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ "การกระท่า
ที่ถือเป็นเรื่อง
ผลประโยชน์ทับซ้อน"
- การสร้างความรับรู้
เรื่องผลประโยชน์ทับ
ซ้อนให้กับข้าราชการ
ใหม่

ตัวชี้วัด

งบประมาณ
(บาท)

ร้อยละของความ สําเร็จ
ในการปฏิบัติงานตาม
แนวทางปฏิบัติ

-

ร้อยละของจํานวน
บุคลากรผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมีความ
ตระหนักรู้ และได้รับ
การปลูกฝังให้มีทัศนคติ
และค่านิยมที่ไม่ยอมรับ
การทุจริต
ร้อยละของจํานวน
บุคลากรเป้าหมายมี
ความตระหนัก
และปฏิบตั ิหน้าที่ให้
เป็นไปตามแนวทางเรื่อง
ผลประโยชน์ทับซ้อน

50,000

20,000
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2. สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
มีผลการประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการ
ดําเนินงานเป็นไปตาม
เป้าหมาย หรือสูงกว่า
เป้าหมาย เพื่อ
ผลักดันให้ดัชนี
ภาพลักษณ์คอร์รัปชัน
(CPI) ของประเทศ
ไทยเพิ่มสูงขึ้น

3. เสริมสร้าง
ภาพลักษณ์ทดี่ ี
ในองค์กรและ
สาธารณชนให้เกิด
ความเชื่อมั่นใน
กระบวนการท่างาน
ด้านการป้องกันและ
ต่อต้านการทุจริต

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

4) ส่งเสริมการสร้าง
คุณธรรมและ
จริยธรรมในการ
ปฏิบัติงานเพื่อต่อต้าน
การทุจริต

1) ส่งเสริมกิจกรรมทํา
ความดี เพื่อสาธารณะ
แบ่งปัน ลดความเห็น
แก่ตัว โดยยึดหลัก
พอเพียง มีวินัย สุจริต
จิตสาธารณะ

1) พัฒนาและ
ยกระดับการทํางาน
ให้สอดคล้องกับการ
ประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการ
ดําเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ
(ITA)

2) ขับเคลื่อนนโยบาย
และยุทธศาสตร์ด้าน
การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
สู่การปฏิบัติ
1) สร้างการรับรู้
เกี่ยวกับบทบาท
หน้าที่ และการ
ดําเนินงาน ในด้าน
การส่งเสริมจริยธรรม
และต่อต้านการทุจริต

ตัวชี้วัด

ร้อยละของจํานวน
บุคลากรทีไ่ ด้รบั การ
พัฒนาความรู้เกี่ยวกับ
คุณธรรมและจริยธรรม
และสามารถนําความรู้
ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้
ในการปฏิบัติหน้าที่
1) พัฒนาเกณฑ์
1) ค่าคะแนนเฉลี่ย
มาตรฐานการประเมิน การประเมินคุณธรรม
ด้านคุณธรรมและความ และความโปร่งใสของ
โปร่งใสในการ
สํานักงานเขตพื้นที่
ดําเนินงาน
การศึกษา (ITA)
- การเข้ารับการ
ประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใส
การดําเนินงานของ
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา (ITA)
- การประชุมเตรียม
ความพร้อมการเปิดเผย
ข้อมูล (Open Data)
ประจําปี 2564
- การประชุมชี้แจงให้
ปฏิบัติตามแนวทางการ
ประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสฯ
2) การจัดทํา
หน่วยงานมีแผนปฏิบัติ
แผนปฏิบัติการป้องกัน การป้องกันการทุจริต
และปราบปรามการ
ประจําปี 2565
ทุจริตของสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
ประจําปี 2565
1) สร้างสื่อ
จํานวนรูปแบบ
ประชาสัมพันธ์
การประชาสัมพันธ์
แนวสร้างสรรค์
ในด้านการต่อต้านการ
เพื่อให้เข้าถึงได้ง่าย
ทุจริต เพื่อสร้างการรับรู้
น่าสนใจ และกระตุ้นให้
ประชาชนรู้สึกร่วมเป็น
ส่วนหนึ่งในการต่อต้าน
การทุจริต
- สื่อประชาสัมพันธ์

งบประมาณ
(บาท)

50,000

-

-

5,000
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กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

2) พัฒนารูปแบบ
วิธีการ เนื้อหา สาระ
และช่องทางให้
เหมาะสม สอดคล้อง
กับความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมายทุก
ระดับ

รณรงค์ต่อต้านการ
ทุจริต
- โรลอัพขนาด 1.2 x
2.4 เมตร ภายใต้หัวข้อ
“สพท.ยุคใหม่ โปร่งใส
ไร้ทุจริต Zero
Corruption”
- โ ป ส เ ต อ ร์
“สพท.Zero
Corruption”
- สติ๊กเกอร์
ประชาสัมพันธ์ช่องทาง
การร้องเรียน
- คู่มือป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน
(กรณีศึกษาที่อาจ
เกิดขึ้น/Do & Don't)
- วารสาร ZERO
CORRUPTION
JOURNAL
ประจ่าปี 2564
1) การจัดทําและ
ดําเนินการตาม
ยุทธศาสตร์
ประชาสัมพันธ์โดยการ
มีส่วนร่วมของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วน
ได้เสีย

ตัวชี้วัด

ร้อยละของความ
พึงพอใจของผู้รับบริการ
ต่อระบบบริหารจัดการ
งานสื่อสารเพื่อต่อต้าน
การทุจริต (ช่องทาง/
การนําเสนอข้อมูล)

งบประมาณ
(บาท)

-

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ระยะเวลาดาเนินการ
กิจกรรม

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

งบประมาณ

ไตรมาส 2
ม.ค.
65

1. กิจกรรมประชุมเชิง
ปฏิบัติการ "การปลูก
จิตสํานึกจริยธรรมและ
คุณธรรมของสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา"

ร้อยละ 85 ของจํานวน
บุคลากร
ที่เข้าร่วมการประชุม
มีจิตสํานึกจริยธรรมและ
คุณธรรมของสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา

2. เสริมสร้างสมรรถนะ
บุคลากรสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา ในการ
ต่อต้านการทุจริตและปลูก
จิตสํานึกสู่การเป็น
ข้าราชการที่ดี

1) จํานวนบุคลากรผูเ้ ข้าร่วม
โครงการ
2) จํานวนบุคลากรผูเ้ ข้าร่วม
โครงการผ่านเกณฑ์
การทดสอบ

ก.พ.
65

ไตรมาส 3
มี.ค.
65

ไตรมาส 4

ผู้รับผิดชอบ

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

บุคลากรในสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 4 จํานวน
79 คน มีจิตสํานึก มีจริยธรรม
และคุณธรรม

20,000

ทุกกลุ่ม

บุคลกรในสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 4 จํานวน 79 คน
ได้รับการเสริมสร้างสมรรถนะ
ในการต่อต้านการทุจริตและ
ปลูกจิตสํานึกสู่การเป็น
ข้าราชการที่ดี
3. พัฒนาความรู้ให้บุคลากร บุคลากรทุกระดับได้รับการ บุคลากรในสํานักงานเขตพื้นที่
ทุกระดับในการป้องกันและ พัฒนาความรู้ ด้านคุณธรรม การศึกษาประถมศึกษา
ปราบปรามการทุจริต
จริยธรรม และการป้องกัน เชียงราย เขต 4 จํานวน 79
ปราบปรามการทุจริต
คน ได้รับการพัฒนาความรู้ด้าน
คุณธรรม จริยธรรม และการ
ป้องกันปราบปรามการทุจริต

50,000

ทุกกลุ่ม

50,000

ทุกกลุ่ม

36
4. การปรั บ ปรุ งและพัฒ นา จํานวนระบบหรือช่องทางการ ข้าราชการครู บุคลกรทาง
ช่ อ งทางการมี ส่ ว นร่ ว มของ มีส่วนร่วมของภาคประชาชน การศึกษา ตลอดจนประชาชน
ภาคประชาชน
มีช่องทางการมีส่วนร่วม และ
ได้รับการตอบกลับข้อสงสัย
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐

5,000

กลุ่มอํานวยการ
,กลุ่ม ICT ,
กลุ่มกฏหมาย

37

แบบสรุปโครงการ/กิจกรรม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
โครงการ/กิจกรรม
(ด้านป้องกันการทุจริต)
แนวทางที่ 1 ปลูกฝังวิธีคิด
กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์/กําหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
ปลุกจิตสานึกให้มีวัฒนธรรมและ
ในการดําเนินงาน
พฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต
โครงการปลูกฝังและสร้างจิตสานึกและค่านิยมการต่อต้านและไม่ทนต่อการทุจริต
- กิจกรรมเสวนา "เขตสุจริต ไม่คิดคอร์รัปชัน"
โครงการปรับฐานความคิดบุคลากรให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัว
และผลประโยชน์ส่วนรวม
- กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ "การกระทําที่ถือเป็นเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน"
- กิจกรรมสร้างความรับรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับข้าราชการใหม่
โครงการสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานเพื่อต่อต้านการทุจริต
กิจกรรมทําความดี เพื่อสาธารณะ
โครงการปรับปรุงพัฒนาช่องทางการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
-กิจกรรมปรับปรุงและพัฒนาช่องทางการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

-

-

50,000

ทุกกลุ่ม

-

-

20,000

ทุกกลุ่ม

5,000

กลุ่มอํานวยการ
,กลุ่ม ICT , กลุ่ม
กฏหมาย

38
แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
(ด้านป้องกันการทุจริต)

ผู้เสนอแผนปฏิบัติการ

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการยกระดับการทางานให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
- กิจกรรมประชุมชี้แจงให้ปฏิบัติตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ
- การจัดทํามาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
- การจัดทํามาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
- การจัดทํามาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
- การจัดทํามาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
- การจัดทํามาตรการป้องกันการรับสินบน
- การจัดทํามาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์สว่ นรวม
- การจัดทํามาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
- การจัดทํามาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
โครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในองค์กรและสาธารณชน
- กิจกรรมสร้างการรับรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ และการดําเนินงาน ในด้านการส่งเสริม
จริยธรรมและต่อต้านการทุจริต
รวมทั้งสิ้น

-

-

50,000

ทุกกลุ่ม

(นางสาวนฤมล คําเทพ)
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
ผู้อนุมัติแผนปฏิบัติการ (สพฐ.)

ผู้เห็นชอบแผนปฏิบัติการ

125,000

(นายวิทย์ ศรีวะรมย์)
ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

(.........................................)
เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

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

il:cnrfilondrur
dlun{1un nilurn'}renurrJruaufilnurts{r1u [?n d
oivt
?ulr d QUnffiuo bcbd
ovld

{rn16'r

XJa

uruifld rirv:ud druraril {dru:ernr:drfnlruttst iluiln1:finu'l

,1d

u:unilflnu1ttu{:1e, t'un d
.uod:un1fllon,t.tur siounarn:tudrfnqursrrfufinr:finurtj:vnufinurtiia$'la tter
t

d
uaua161:6utu 'irovrJfrrifirarirddrunrrudodnd qoin hJirta rr:?taouki rirunrrudrfin
u c

u

e

o d

Y J

r-r

2

4

-Cf--'-

'l
-[oun1u{fl{n?1il41t:n1o{{1uililno
[un1:U0ue{14u11in1iln'l:nQnu
ltaen:uililn1un?'lil5uilotou
{iuuinr:uau{fiairutdeirurf,orfludrfi'rg lri4oBnra?{ulnart:vlutridfina:ki lnsosdqudnqruo::tr
niuo::uuavilqnf,rnqfin::uqnin tfirfinrfluinruo::rarr{n: ovrjluiuaraU:vlutdTnudrrraa'n

s::lrfiura nrr:rldifla

BAUn?1il t6rJOn',rnlUnr:r3u1:{r1u

rJ:cnrn ru

iud < 6ou qunrrYuri il.fi. bdbd

W

uruivrli nirs:ud )
{
vo
o u
4 A
4
,
9.td1u?Ufl ',r5A1Un{1UttgtYrumn1:fi nu1u:Unilfl
t
(

d

ftul[tU{:1U ltn d

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
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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
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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
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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
ประกาศ ณ วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. ๒๕๖5

(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...
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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
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