สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

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 งรายเขต 4
ประจํ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2564 ดํ าเนิ น การภายใต้ โ ครงการเสริ มสร้ างคุ ณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล
ในสถานศึ ก ษาและสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ แผนแม่ บ ทภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ช าติ ประเด็ น
การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ และยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3
(พ.ศ. 2560-2564) โดยเป็น ไปตามแนวทางการจัดทํางบประมาณในลั กษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประเด็น
การป้ อ งกั น ปราบปรามการทุจ ริ ต และประพฤติ มิช อบ ประจํ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 ภายใต้ แนวทางหลั ก
3 แนวทาง ประกอบด้วย 1) สร้างจิตสํานึก และปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต 2) สร้างกลไกป้องกันการทุจริต และ
3) เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต
แผนปฏิ บั ติก ารป้ องกัน การทุจ ริ ต สํ า นักงานเขตพื้น ที่การศึ กษาประถมศึก ษาเชีย งรายเขต 4 ประจํา ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกอบด้วยสาระสําคัญ คือ ส่วนที่ 1 บทนํา นําเสนอความเป็นมาการป้องกันการทุจริต
บทวิเคราะห์ สถานการณ์ทุจริ ต ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดําเนิน งานของสํ านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา (ITA) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส่วนที่ 2 บริบทที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบาย และคําสั่ง
ที่เกี่ยวข้อง ส่วนที่ 3 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แสดงรายละเอียดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของแผนปฏิบัติการฯ ดังกล่าว
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 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จนสําเร็จ
เพื่อเป็นกรอบทิศทางในการดําเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบาย
สําคัญ อันจะส่งผลให้การทุจริตในการปฏิบัติราชการลดน้อยลง

ส่วนที่ 1 บทนา
ความเป็นมา
การทุจริตในสังคมไทยระหว่างช่วงเวลากว่าทศวรรษ ส่งผลเสียต่อประเทศอย่างมหาศาลและเป็นอุปสรรค
สําคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ในทุกมิติ รูปแบบการทุจริตจากเดิมที่เป็นทุจริตทางตรงไม่ซับซ้อน
อาทิ การรับสินบน การจัดซื้อจัดจ้าง ในปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนเป็นการทุจริตที่ซับซ้อนมากขึ้นตัวอย่างเช่น 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 2563 ประเทศไทยได้ 36 คะแนน โดยมีคะแนนเท่ากับปี 2562 โดยในปีนี้จัดอยู่ในอันดับที่
104 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 ประกอบกับยุ ทธศาสตร์ช าติว่าด้ว ยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (2560 – 2564)
โดยกําหนดวิสัยทัศน์ว่า“ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” (Zero Tolerance & Clean Thailand) และ
กําหนดพันธกิจ“สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณาการ
และปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้มีมาตรฐานสากล” พร้อมทั้งกําหนดเป้าประสงค์
เชิงยุทธศาสตร์ว่า “ระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) สูงกว่าร้อย
ละ 50” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสังคมที่มีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง และมีปัจจัยความสําเร็จในการ
บรรลุวัตถุประสงค์ คือ ทุกภาคส่วนร่วมส่งเสริมการกล่อมเกลาทางสังคมและส่งเสริมการเรียนรู้ในทุกช่วงวัยตั้งแต่
ปฐมวัย รวมถึงผนึกกําลังและความร่วมมือทุกภาคส่วนในการเปลี่ยนสภาพแวดล้อมที่นําไปสู่สังคมที่มีค่านิยมร่วมต้าน
ทุจ ริ ต และมีวัตถุ ป ระสงค์ ที่สํ าคัญอี กประการหนึ่ ง คื อ สร้า งนวัตกรรมในการต่อต้านการทุจริ ต มีกลไกป้องกั น
การทุ จ ริ ต และระบบบริ ห ารจั ด การ ตามหลั ก ธรรมาภิ บ าล โดยมี ปั จ จั ย ความสํ า เร็ จ คื อ มี ก ระบวนการทํ า งาน
ด้านป้องกันการทุจริตเปลี่ยนแปลงสู่การทํางานเชิงรุก สามารถป้องกันการทุจริตได้อย่างเท่าทันและมีประสิทธิภาพ
มีการบูรณาการการทํางานระหว่างองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีกลุ่มเป้าหมาย
หลัก คือ เด็กและเยาวชน ทั้งนี้ มีความเชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต โดยดําเนินการ
ผ่านกลยุ ทธ์การปรั บ ฐานความคิดทุกช่วงวัย ตั้งแต่ปฐมวัยให้ สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่ ว นตนและ

ผลประโยชน์ส่วนรวม และส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพื่อต้านทุจริต พร้อมทั้งเสริมพลัง
การมีส่วนร่วมของพลเมือง (Civic Participation) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต และมีความ
เชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก โดยดําเนินการผ่านกลยุทธ์การพัฒนานวัตกรรม
และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลดปัญหาการทุจริต อีกทั้งพัฒนา วิเคราะห์และบูรณาการระบบการประเมินด้านคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงาน เพื่อเชื่อมโยงกับแนวทางการยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้เรื่องการทุจริต
(Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย
นอกจากนี้ ทิศทางการพัฒนายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 ยังมีความ
สอดคล้องกับทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคมแห่งชาติ ฉบั บที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ยุทธศาสตร์ที่ 6
ด้านการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพและธรรมาภิ บ าลในภาครั ฐ ซึ่ ง แผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ 12 ได้ จัด ทํ า ขึ้ น บนพื้ น ฐานของ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ถือเป็นแผนแม่บทหลักของการพัฒนาประเทศ และเป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) รวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0
โดยกําหนดประเด็นการพัฒนา พร้อมทั้ง แผนงาน/โครงการสําคัญที่ต้องดําเนินการให้เห็นผลเป็นรูปธรรมในช่วง 5 ปีแรก
ของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อเตรียมความพร้อมของคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัว
รองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การปลูกฝัง “คนไทยไม่โกง”
และยุทธศาสตร์การป้องกันด้วยการเสริมสร้างสังคมธรรมาภิบาล ของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี อีกด้วย
สํ า นั ก งาน ป.ป.ช. ร่ ว มกั บ สํ า นั กงานคณะกรรมการการศึก ษาขั้ น พื้น ฐานได้กํ า หนดแนวทางการจัด ทํ า
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให้ส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและ
มาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติฯ ไปสู่การปฏิบัติโดยกําหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการ
ประจํ าปี โดยให้ ยึดกรอบยุ ทธศาสตร์ห ลักที่ใช้ในการจัดทํา แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และประพฤติมิช อบ
ให้คํานึงถึงความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนแม่บทบูรณาการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ จึงนํามาสู่การจัดทํา แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 4 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฉบับนี้
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 จึงได้จัดทํา แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อเป็นกรอบทิศทาง
ในการดําเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายสําคัญ อันจะส่งผลให้
การทุจริตในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการลดน้อยลง

ข้อมูลของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ตั้งอยู่เลขที่ 17 หมู่ที่ 20 ตําบลเวียง อําเภอเทิง
จังหวัดเชียงราย มีพื้นที่เขตบริการการศึกษา ประกอบด้วยท้องที่ 5 อําเภอ ได้แก่ อําเภอเทิง อําเภอขุนตาล
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 มีแม่น้ําที่
สําคัญ คือ แม่น้ําอิง แม่น้ําลาว แม่น้ําต๋ํา และแม่น้ําต๊าก
ลักษณะภูมิอากาศ
ลักษณะภูมิอากาศโดยทั่วไป อากาศร้อนและมีอากาศหนาวเย็นในฤดูหนาว มีฤดูกาล ดังนี้ ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่
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 ด้านปศุสัตว์มี
การเลี้ยงโคเนื้อ โคนม สุกร ไก่ เป็ด และกุ้งแม่น้ํา
การพาณิชยกรรม สินค้าที่จําหน่ายเป็นรายได้หลักของประชาชน ได้แก่ ผลิตผลทางการเกษตร เช่น ข้าวโพด
กระเทียม หอม ถั่วลิสง ไก (สาหร่ายน้ําจืด) เป็นต้น มีผลไม้จําหน่ายและรับประทานตลอดปี เช่น ลําไย ส้มโอ
ส้มเขียวหวาน ลิ้นจี่ แก้วมังกร กล้วย และมะพร้าว เป็นต้น
การบริการและการท่องเที่ยว
- สถานบริการ โรงแรม ที่พัก มีบริการทุกอําเภอ
- สถานที่ท่องเที่ยวในอําเภอต่าง ๆ ได้แก่
อาเภอเทิง
1. วนอุทยานแห่งชาติภูชี้ฟ้า ตั้งอยู่ที่ตําบลตับเต่า อําเภอเทิง จังหวัดเชียงราย เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงใน
จังหวัดเชียงราย อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าแม่อิงฝั่งขวาและป่าแม่งาว ฟ้าทอง มีพื้นที่ประมาณ 2,500 ไร่ โดยกรมป่าไม้ได้มีคําสั่งจัดตั้งเป็นวนอุทยาน เมื่อ
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2541 พื้นที่วนอุทยานเป็นยอดเขาสูงในเทือกเขาดอยผาหม่น ติดชายแดนไทยและ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ภูชี้ฟ้า ตั้งอยู่บนเทือกเขาสูงทางตะวันออกของจังหวัดเชียงราย อยู่ระหว่างรอยตะเข็บชายแดนไทย–ลาว ลักษณะเป็น
หน้าผาสูงเป็นแนวยาวไปตามแนวชายแดน บริเวณปลายสุดของหน้าผา มีลักษณะแหลมคล้ายกับนิ้วมือชี้ยื่นออกไปใน
อากาศ จึงเป็นที่มาของชื่อ "ภูชี้ฟ้า" จุดที่สูงสุดของภูชี้ฟ้าอยู่สูงจากระดับน้ําทะเลปานกลาง 1,200 ถึง 1,628 เมตร
เบื้องล่างของหน้าผาเป็นแอ่งหุบเขา เป็นที่ตั้งของหมู่บ้านเชียงตอง แขวงไชยบุรี ประเทศลาว
2. วัดพระธาตุจอมจ้อ เป็นหนึ่งในพระธาตุ 9 จอม และยังเป็นพระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของอําเภอเทิง ตั้งอยู่ที่ ม.20 บ้าน
เวียงจอมจ้อ ตําบลเวียง อําเภอเทิง ห่างจากที่ว่าการอําเภอเทิงไปทางทิศตะวันตกประมาณ 1 กิโลเมตร ลักษณะเป็น
เจดีย์ทรงลังกาแบบสถาปัตยกรรมล้านนา
3. วัดเทิงเสาหิน ตั้งอยู่ที่บ้านร่องขามป้อม หมู่ 9 ตําบลเวียง อําเภอเทิง จังหวัดเชียงราย เป็นวัดเก่าแก่ของอําเภอเทิง
ภายในมีโบราณสถาน เช่น วิหาร เสาหิน
อาเภอขุนตาล
1. น้ําตกแดนดง น้ําตกธรรมชาติสูง 3 ชั้น ตั้งอยู่ที่บ้านงามเมือง ตําบลยางฮอม อําเภอขุนตาลจังหวัดเชียงราย
ระยะทางจากหมู่บ้านถึงน้ําตก เป็นทางดินระยะทาง 1.5 กิโลเมตร
2. วนอุทยานน้ําตกศรีชมภู น้ําตกธรรมชาติ มีน้ําตกตลอดปี ตั้งอยู่ที่บ้านชมภู ตําบลยางฮอมบ้านชมภู ตําบลยางฮอม
อําเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย ระยะทางห่างจากหมู่บ้าน 1.5 กิโลเมตร
3. ภูหลงถัง "ดินแดนสระน้ํามังกร" บนดอยพญาพิภักดิ์ สระน้ําที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติอยู่เหนือระดับน้ําทะเล
1200 เมตร ชนเผ่าม้งในแถบนี้เชื่อว่าเป็นที่อยู่
ของมังกร ภูหลงถังตั้งอยู่ห่างจากถนนเทิง-ขุนตาล-เชียงของ เพียง 6 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางเพียง 15 นาที ภูหลงถัง
เป็นยอดเนินที่สูงสามารถชมทิวทัศน์ได้ถึง 4 อําเภอ
คือ อําเภอพญาเม็งราย อําเภอขุนตาล อําเภอเวียงแก่น และอําเภอเทิง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสามารถมองเห็นยอดภูชี้ฟ้า
ได้อย่างชัดเจน เนื่องจากอยู่ห่างจากภูชี้ฟ้าประมาณ 18 กิโลเมตร โดยภูหลงถังเป็นจุดเริ่มต้นในการท่องเที่ยว 3 ภู ใน
1 วัน สถานที่แห่งนี้เป็นดินแดนประวัติศาสตร์ อดีตเป็นจุดยุทธศาสตร์ในการสู้รบระหว่างรัฐบาล

กับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยวันเสียงปืนแตกนัดแรกของจังหวัดเชียงรายเกิดขึ้น ณ ที่แห่งนี้ และเป็นเขต
ปฏิบัติการของกองพลที่ 24 และเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2525 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพระราชดําเนิน
มา ณ ภูแห่งนี้ หลังจากนั้นเหตุการณ์สู้รบก็ยุติลง ภูหลงถังมีความงดงามทางด้านภูมิทัศน์ วัฒนธรรม
และไม้เมืองหนาว ในช่วงเดือน มกราคม-มิถุนายน ของทุกปี ส่วนที่มาของชื่อ "ภูหลงถัง" มาจากคําว่าภูหลงถัง เป็น
ภาษาจีนกลางที่ทหารจีนคณะชาติ (กองพล 93)
ที่มาร่วมรบ ณ สมรภูมิแห่งนี้ใช้เรียกขาน แปลว่า "สระน้ํามังกร”
4. สถานที่ชมวิวและสักการะศาลาครอบพระบาทฯ หรือ วนอุทยานพญาพิภักดิ์ เป็นสถานที่จุดชมวิว ธรรมชาติ บน
ยอดดอย มองเห็นทัศนียภาพของอําเภอขุนตาล อําเภอเทิง ภูชี้ฟ้า ถนนลาดยางห่างจากถนนดํา 6 กิโลเมตร
อาเภอเชียงของ
1. ท่าเรือบั๊คบ้านหัวเวียง ตําบลเวียง อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย นักท่องเที่ยวสามารถนั่งเรือจากท่าเรือบ้านหัว
เวียงล่องน้ําโขงไปยังเมืองหลวงพระบาง
ได้ ทุก ๆ เย็นวันเสาร์จะมีการจัดงานถนนคนเดินที่ชาวบ้านในพื้นที่จะนําพืชผล ผลิตภัณฑ์ที่ทําขึ้นมา มาจําหน่ายกัน
ยังบริเวณถนนสายหลักตั้งแต่บ้านวัดแก้วไปจนถึง
บ้านหัวเวียง นักท่องเที่ยวสามารหาซื้อของฝากที่ผลิตในท้องถิ่นได้ในวันดังกล่าว
2. ท่าจับปลาบึก(ลานหน้าวัดหาดไคร้) ตําบลเวียง อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ทุกวันที่ 17-19 เมษายน จะมีการ
บวงสรวงและจับปลาบึกซึ่งหาดูได้ที่เดียว
ในโลก ปัจจุบันการล่าปลาบึกจะล่าได้ปีละครั้งในช่วงเดือนเมษายนของทุกปีเพื่อเป็นการอนุรักษ์ปลาบึก การล่าจึงทํา
เพื่อเป็นการสืบทอดการล่าปลาบึกให้คงอยู่
ตามประเพณีของชาวบ้านหาดไคร้ และช่วงสงกรานต์
3. จุดชมวิวห้วยทรายมาน ตั้งอยู่ที่ ตําบลริมโขง อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย จากตัวอําเภอเชียงของมุ่งหน้าไป
ทาง อ.เชียงแสน ประมาณ 13 กิโลเมตร
จะถึงที่ตั้งของสวนป่าห้วยทรายมาน มีจุดชมวิว 2 ฝั่ง ระหว่างไทย – ลาวได้ พื้นที่ติดน้ําโขงบริเวณตัวอําเภอเชียงของ
จะมีการสร้างถนนเรียบน้ําโขงเริ่มตั้งแต่ บ้านหาดไคร้ไปถึงบ้านหัวเวียงนักท่องเที่ยวสามารถแวะชมบรรยากาศริมโขง
ได้
4. น้ําตกห้วยเม็ง ตั้งอยู่ที่ ตําบลเวียง อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย น้ําตกห้วยเม็งอยู่ลึกเข้าไปในหุบเขาพื้นที่บ้าน
ห้วยเม็ง สามารถเดินทางไปได้โดยออกจากตัวอําเภอเชียงของมุ่งหน้าไปทางอําเภอเชียงแสนจากตัวอําเภอระยะทาง 3
กิโลเมตรจะถึงหมู่บ้านห้วยเม็ง เลี้ยวซ้ายเข้าไปผ่านหมู่บ้าน ระยะทางอีกประมาณ 6 กิโลเมตร สภาพเส้นทางเป็นลูก
ลัง โดยผ่านตามแนวเขาไปยังน้ําตก เหมาะแก่การเดินเท้าสัมผัสธรรมชาติ และปั่นจักรยาน สําหรับรถยนต์ต้องเป็นรถ
กระบะถึงสามารถเข้าไปยังน้ําตกห้วยเม็งได้ โดยตัวน้ําตกจะมี 2 ฝั่งคือฝั่งซ้ายและฝั่งขวาเป็นน้ําตกขนาดเล็ก ช่วงที่
เหมาะแก่การท่องเที่ยวคือปลายฝนต้นหนาว
5. ศูนย์สตรีทอผ้าบ้านศรีดอนชัย ตั้งอยู่ที่ ตําบลศรีดอนชัย อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ลายผ้าที่กลุ่มสตรีทอผ้า
ศรีดอนชัยทอนั้น เป็นลายเอกลักษณ์
ของชาวไทลื้อ เรียกว่าลายน้ําไหล ภาษาไทลื้อเรียกว่า ซิ่นเกาะล้วงมีหลากหลายลาย เช่น ลายเกาะพาน ลายเกาะขัน
ลายเกาะเครือ คือเถาวัลย์ต้นไม้ ลายงูลอย
(งูลอยอยู่ในน้ํา) ส่วนลายเกาะยอดหน่อไม้ เป็นลายจินตนาการของคนเฒ่าคนแก่ ที่ไปในป่า เห็นหน่อไม้ก็เอามาเป็น
ลายผ้า เป็นภูมิปัญญาแบบชาวบ้าน ผ้าลายเกาะพาน เกาะขัน ของกลุ่มสตรีทอผ้าศรีดอนชัยได้รับรางวัลชนะเลิศ
โครงการ “สุดยอดผ้าไทย 4 ภูมิภาค” การประกวดผ้าทอผืนงาม ประเภทผ้าฝ้าย

อาเภอพญาเม็งราย
1. คุ้มพญาเม็งราย(มังราย) ตั้งอยู่ที่บ้านสันป่าสัก หมู่ 3 ตําบลเม็งราย อําเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย คุ้มพญา
เม็งราย เป็นสถานที่ประดิษฐานพระบรมรูปเหมือนพ่อขุนเม็งราย เป็นสถานที่สักการบูชาและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
ของประชาชนโดยทั่วไป ในแต่ละปีจะมีประชาชนจํานวนมากแวะเวียนมาสักการบูชา โดยเฉพาะในวันที่ 18 เมษายน
ของทุกปี ทางอําเภอร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะจัดงานไหว้สาพญาเม็งราย มีประชาชนเข้างานไหว้สาพญา
เม็งรายเป็นจํานวนมาก
2. วนอุทยานน้ําตกตาดควัน ตั้งอยู่ที่ ตําบลตาดควัน อําเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย น้ําตกตาดควันมีความสูง
จากระดับน้ําทะเลปานกลางประมาณ
400 เมตร เป็นน้ําตกชั้นเดียวขนาดเล็กสูงประมาณ 15 เมตร มีน้ําไหลตลอดปี ด้านล่างน้ําตกมีสระน้ํา รอบ ๆ น้ําตก
เป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ ร่มรื่นและมีทิวทัศน์
ที่สวยงาม
อาเภอเวียงแก่น
1. ดอยผาตั้ง ตั้งอยู่ที่บ้านผาตั้ง หมู่ที่ 14 ต.ปอ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย สูงกว่าระดับน้ําทะเล 1,635 เมตร ห่างจาก ภู
ชี้ฟ้าประมาณ 30 ก.ม. เป็นที่ตั้งของหมู่บ้านชาวจีนฮ่อ ม้ง และเย้า ลักษณะเป็นสันเขาคดเคี้ยวมองเห็นทิวเขา
สลับซับซ้อนทําให้เกิดทัศนียภาพที่สวยงามจับตา ความสวยงามที่เป็น ลักษณะเฉพาะ ของดอยผาตั้ง
ไม่ว่าจะเป็นจุดชมทะเลหมอกที่งดงามและอลังการในยามเช้า ชมพระอาทิตย์อัศดง ยามเย็น มองเห็นดวงตะวันกลมโต
สีส้มค่อยๆ ลับทิวเมฆกลืนลงไปตามแนวสันเขายิ่งงดงามประทับใจ ในช่วงกลางเดือนมกราคม อาจมีโอกาสได้เห็น
ดอกนางพญาเสือโคร่งบานสะพรั่งทั่วทั้งดอยอีกด้วย จุดชมวิวและสถานที่สําคัญบริเวณดอยผาตั้ง ได้แก่
จุดชมวิวผาบ่องประตูสยาม ,ศาลาอนุสรณ์นายพลหลี่ ,ป่าหินยูนาน ,
จุดชมวิวช่องผาขาด ,เนิน 102 และเนิน 103
2. แก่งผาได ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 บ้านห้วยลึก ตําบลม่วงยาย อําเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย อยู่ห่างจากตัวอําเภอไปทาง
ทิศตะวันออก ประมาณ 14 กิโลเมตร
เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญของตําบลม่วงยาย มีพื้นที่ประมาณ 17 ไร่ เป็นสวนสาธารณะพักผ่อนหย่อนใจ มองเห็น
ธรรมชาติที่สวยงาม โดยเฉพาะในช่วงเดือนพฤศจิกายน – เดือนพฤษภาคม จะเป็นช่วงน้ําลดน้อยลง ทําให้มองเห็น
โขดหินที่โผล่พ้นแม่น้ํา ปกคลุมไปด้วยพื้นพันธุ์ธรรมชาติ ประกอบกับอากาศที่บริสุทธิ์ มองเห็นฝั่งตรงข้าม
แม่น้ําโขง คือ สาธารณะรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
3. วนอุทยานถ้ําผาแล ตั้งอยู่บริเวณบ้านผาแล หมู่ที่ 6 ตําบลปอ อําเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย อยู่ในเขตป่าสงวน
แห่งชาติ ป่าห้วยป่าแดง ป่าห้วยป่าตาล และป่าห้วยไคร้ ถ้ําผาแล เป็นถ้ําที่มีทิวทัศน์สวยงาม อยู่ใกล้แหล่งชุมชน เป็น
แหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญในท้องถิ่น ทุกปีจะมีนักท่องเที่ยวจากตําบลใกล้เคียง และต่างอําเภอ
เข้ามาท่องเที่ยวเป็นจํานวนมาก โดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาว และเทศกาลสงกรานต์
4. โบราณสถานดงเวียงแก่น ตั้งอยู่ที่บ้านม่วง ตําบลม่วงยาย ทางการเรียก ดงโบราณสถานเวียงแก่น มีเนื้อที่ประมาณ
200 ไร่ มีพันธุ์ไม้สมบูรณ์มากแห่งหนึ่งของประเทศไทย และยังปรากฏร่องรอยเมืองโบราณให้เห็นได้ เช่น ซุ้มกําแพง
แก้ว ร่องรอยกําแพงเมือง ซากเจดีย์ ครอบเมือง เป็นต้น โบราณสถานแห่งนี้มีอายุกว่า 700 ปี
เมื่อครั้งเจ้าหลวงเวียงแก่นปกครองเมือง และยังคงมีพิธีกราบไหว้เจ้าหลวงสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน สถานที่นี้นับเป็น
แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี
โดยขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานกับกรมศิลปากร เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2542

5. จุดชมวิวแม่น้ําโขง บ้านห้วยเอียน ตั้งอยู่ที่บ้านห้วยเอียน ตําบลหล่ายงาว เป็นจุดที่แม่น้ําโขงไหลผ่าน มีทวิ ทัศน์ที่
สวยงาม สามารถมองเห็น ทิวทัศน์ของประเทศลาวได้อย่างชัดเจน ทางเทศบาลตําบลหล่ายงาว และชาวตําบลหล่าย
งาว ได้พัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและจุดพักชมวิว เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ชาวบ้านใกล้เคียง ปัจจุบัน
มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงามยิ่งขึ้น มีระเบียบจุดชมวิว มีห้องน้ําที่สะอาดไว้คอยบริการนักท่องเที่ยวทั่วไป
การอุตสาหกรรม
อาเภอเทิง ประชาชนอําเภอเทิงบางส่วน ประกอบอาชีพการอุตสาหกรรมในโรงงาน เช่น โรงงานอบข้าวโพด
และลําไย โรงงานผสมปูนซีเมนต์ โรงงานผลิตน้ําแข็ง โรงงานเมทัลชีทและโรงงานยางพารา ส่วนอื่น ๆ ทํา
อุตสาหกรรมในครัวเรือน เช่น โรงงานทําเส้นก๋วยเตี๋ยว โรงงานทําลูกชิ้น โรงงานทําอิฐบล็อก โรงบ่มใบยาสูบ
การอุตสาหกรรมพื้นบ้าน เช่น การทําน้ําอ้อย การจักสานผักตบชวา การทอผ้าจักสาน
อาเภอขุนตาล มีการประกอบอาชีพอุตสาหกรรมในครัวเรือน เช่น ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากว่านหางจระเข้ ไม้
กวาดข้าวฟ่าง 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

การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์
(Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
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 – 2563 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. 2563 ซึ่งถือเป็นการดําเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เข้าสู่ปีที่ 6 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ได้ดําเนินการพัฒนาและออกแบบระบบการประเมินในครั้งนี้ให้ง่ายต่อการใช้งาน ลดความยุ่งยาก ซับซ้อน
ในการนําเข้าข้อมูล และคํานึงถึงความสะดวกในการตอบคําถามแบบสํารวจของผู้ที่เกี่ยวข้อง
นอกจากนี้ ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ยังถูกกาหนดเป็นตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตัวชี้วัดที่ 6.4 การกากับดูแลการทุจริ ต ในส่วนของการประเมิน
การกากับดูแลการทุจริตของผู้บริหารองค์การอีกด้วย
เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์
(Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online)
เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 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 นประโยชน์ต่อหน่ ว ยงานในการนําไปสู่ การปรับปรุงแก้ไข ลดโอกาสหรือความเสี่ย งที่จะเกิด
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) แบบตรวจการเปิดเผยข้ อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment:
OIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนทั่วไป
สามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1.1 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประจํ า ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2563 ในภาพรวมระดั บ ประเทศ จากการประเมิ น สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ทั้งสิ้น 225 เขต ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 83.51 ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานอยู่ใน ระดับ B
(Good)
1.2 ผลการประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการดํ า เนิ น งานของสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้คะแนน 83.51 ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความ
โปร่งใส ในการดําเนินงานอยู่ใน ระดับ B (ดี ) โดย ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อํานาจ และ4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ
ได้คะแนนสูงสุด 100 คะแนน ส่วนตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ํากว่าตัวชี้วัดอื่น ๆ คือ ตัวชี้วัด ที่ 10 การป้องกันการทุจริต
ได้คะแนน 43.75 คะแนน
1.3 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ที่ผ่านมา (พ.ศ. 2558 – 2563) สรุปได้ดังนี้
ปีงบประมาณ พ.ศ.
2558
2559
2560
2561
2562
2563

ผลคะแนน ITA
68.20
78.40
85.25
84.77
92.02
83.51

พัฒนาการ
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
ลดลง
เพิ่มขึ้น
ลดลง

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

1.4 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 4 เป็นรายตัวชี้วัด ซึ่งได้จากการสํารวจความคิดเห็นของบุคลากรและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และจากเอกสารหลักฐานการ
เปิดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เรียงตามลําดับคะแนนได้ ดังนี้
ตัวชี้วัดที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ประเด็นตัวชี้วัด
การปฏิบัติหน้าที่
การใช้งบประมาณ
การใช้อํานาจ
การใช้ทรัพย์สินของราชการ
การแก้ปัญหาการทุจริต
คุณภาพการดําเนินงาน
ประสิทธิภาพการสื่อสาร
การปรับปรุงระบบการทํางาน
การเปิดเผยข้อมูล
การป้องกันการทุจริต

คะแนน
99.90
98.58
100
100
99.74
92.38
87.69
85.02
91.79
43.75

ระดับ
AA
AA
AA
AA
AA
A
A
A
A
F

หมายเหตุ
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ไม่ผ่าน

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 85) มีดังนี้
1. การปฏิบัติหน้าที่
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจะต้องมีแนวทางปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปร่งใส
ปฏิบัติงานหรื อดําเนินการตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กําหนดไว้อย่างเคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน
ไม่ ว่ าจะเป็ นผู้ ม าติ ด ต่ อ ทั่ ว ไปหรื อ ผู้ ม าติ ด ต่ อ ที่ รู้ จั ก กั น เป็ น การส่ ว นตั ว รวมไปถึ ง การปฏิ บั ติ ง านอย่ า งมุ่ ง มั่ น เต็ ม
ความสามารถ และมีความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ
2. การใช้งบประมาณ
สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาจะต้ อ งจั ด ทํ า แผนการใช้ จ่ า ยงบประมาณประจํ า ปี แ ละเผยแพร่
อย่างโปร่งใส ใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และไม่เอื้อประโยชน์แก่ตนเอง
หรือพวกพ้อง และต้องเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน
ตนเองได้
3. การใช้อานาจ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจะต้องมีแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการมอบหมายงาน การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพื่อให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ซึ่งจะต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ
4. การใช้ทรัพย์สินของราชการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจะต้องมีการจัดทําแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ
ที่ถูกต้อง เพื่อเผยแพร่ให้บุคลากรภายในได้รับทราบและนําไปปฏิบัติ รวมไปถึงหน่วยงานจะต้องมีการกํากับดูแล
และตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานด้วย
5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต
สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาจะต้ อ งทบทวนนโยบายที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต
ในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ และจัดทําแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน เพื่อให้เกิด
การแก้ไขปัญหาการทุจริตได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมไปถึงการประเมินเกี่ยวกับประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาการทุจริต
ของหน่วยงาน ที่จะต้องทําให้การทุจริตในหน่วยงานลดลงหรือไม่มีเลย และจะต้องสร้างความเชื่อมั่นให้บุคลกรภายใน
ในการร้องเรียนเมื่อพบเห็น การทุจริตภายในหน่วยงานด้วย นอกจากนี้ หน่วยงานจะต้องมีกระบวนการเฝ้าระวัง

ตรวจสอบการทุจริตภายในหน่วยงาน รวมถึงการนําผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ จากทั้งภายในและภายนอก
หน่วยงาน ไปปรับปรุงการทํางาน เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน
6. คุณภาพการดาเนินงาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจะต้องมีแนวทางปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอน และ
ระยะเวลาที่กําหนดไว้อย่ างเคร่ งครัด และจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกันไม่เลื อกปฏิบัติ รวมถึงจะต้องให้ข้อมูล
เกี่ยวกับการดําเนินการ/ให้บริการของหน่วยงานแก่ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างตรงไปตรงมา
ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล และคํานึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก ไม่มีการเอื้อประโยชน์ให้กับ
บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
7. แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการสื่อการ
สํานั กงานเขตพื้น ที่การศึกษาจะต้องเผยแพร่ข้อมูล ของหน่ว ยงานในเรื่องต่างๆ ต่อสาธารณชน
ผ่ านช่องทางที่ห ลากหลาย สามารถเข้าถึงได้ง่าย และไม่ซับซ้ อน โดยข้อมูล ที่เผยแพร่ต้ องถูกต้องครบถ้ว นและ
เป็นปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลการดําเนินงานของหน่วยงานและข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบ รวมถึงการจัด
ให้ มี ช่ อ งทางให้ ผู้ รั บ บริ ก าร ผู้ ม าติ ด ต่ อ หรื อ ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย สามารถส่ ง คํ า ติ ช มหรื อ ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ
การดําเนินงาน/การให้บริการ และมีการชี้แจงในกรณีที่มีข้อกังวล สงสัยได้อย่างชัดเจน รวมถึงจัดให้มีช่องทางให้
ผู้มาติดต่อ สามารถร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
8. แนวทางการปรับปรุงระบบการทางาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจะต้องปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ทั้งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และ
กระบวนการทํ า งานของหน่ ว ยงานให้ ดี ยิ่ ง ขึ้ น รวมไปถึ ง การนํ า เทคโนโลยี ม าใช้ ใ นการดํ า เนิ น งาน เพื่ อ ให้ เ กิ ด
ความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยควรมีกระบวนการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ หรือผู้มาติดต่อ เข้ามามีส่วนร่วม
ในการปรับปรุง พัฒนา การดําเนินงาน เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการ และควรให้ความสําคัญกับการปรับปรุง
การดําเนินงานให้มีความโปร่งใสมากขึ้น
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 และการปฏิ สั ม พั น ธ์ ข้ อ มู ล
(2) การบริหารงาน ได้แก่ แผนดําเนินงาน การปฏิบัติงาน และการให้บริการ (3) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี และการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 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
10. แนวทางการป้องกันการทุจริต
1) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้องจัดทําโครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่มีแนวทาง
สอดคล้องหรือสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2) สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาต้ อ งดํ า เนิ น การเพื่ อ ป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต ได้ แ ก่ เจตจํ า นงสุ จ ริ ต
ของผู้บริหาร การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต
3) สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาต้ อ งวิ เ คราะห์ ผ ลการประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใส
ในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิเคราะห์แต่ละ

ตัวชี้วัด ยกตัวอย่างเช่น ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนตัวชี้วัดที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่จะต้องพัฒนา
ให้ดีขึ้น แนวทางการนําผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงานให้สอดคล้องกับตัวชี้วัด เป็นต้น
4) ดํ าเนิ น การทบทวนและจั ดทํา มาตรการภายในเพื่อป้ องกัน การทุจริต โดยกําหนดมาตรการ
เพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ผล
การประเมินฯ โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ ยกตัวอย่างเช่น การกําหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง การกําหนดขั้นตอน
หรือวิธีการปฏิบัติ การกําหนดแนวทางการกํากับติดตาม ให้นําไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผล เป็นต้น
แนวทางการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย
เขต 4 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
การจั ด ทํา แผนปฏิบั ติ การป้ องกัน การทุจ ริต สํ านักงานเขตพื้นที่ก ารศึกษาประถมศึก ษาเชีย งรายเขต 4
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีแนวทางและขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. ทบทวนข้อมูลและบริบทที่เกี่ยวข้อง
2. จั ดทํ า แผนปฏิ บั ติ ก ารป้ อ งกัน การทุ จ ริ ต สํ า นัก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเชี ยงรายเขต 4
ประจํ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยใช้กรอบแนวทางตามยุทธศาสตร์ช าติว่าด้ว ยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ระยะที่ 3 และ แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
3. เสนอแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ต่ อ สํ า นั ก งานคณะกรรมการการศึ กษาขั้ น พื้น ฐาน เพื่อ พิ จารณาให้ ความเห็ น ชอบให้
ทุกหน่วยงานถือปฏิบัติ

ส่วนที่ 2 บริบทที่เกี่ยวข้อง
สํ า หรั บ ประเทศไทยได้ กํ า หนดทิ ศ ทางการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต 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. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)
5. โมเดลประเทศไทยสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน (Thailand 4.0)
6. ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)
7. นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
8. นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ)
สาระสําคัญทั้ง 8 ด้านจะเป็นเครื่องมือชี้นําทิศทางการปฏิบัติงานและการบูรณาการด้านต่อต้านการทุจริต
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
ยังกําหนดชัดเจนในหมวดที่ 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 ซึ่งต้องไม่ต่ํา กว่ามาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว การที่รัฐ ธรรมนูญได้ให้ ความสํ าคัญต่อ
การบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพและการบริหารบุคคลที่มีคุณธรรมนั้นสืบเนื่องมาจากช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา

ได้เกิดปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารบุคคล มีการโยกย้ายแต่งตั้งที่ไม่เป็นธรรม บังคับหรือชี้ นําให้ข้าราชการหรือ
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 ยทัศน์ “ประเทศมีความมั่น คง มั่งคั่ง ยั่ งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้ว ยการพั ฒ นาตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง”นําไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุขและตอบสนองตอบต่อการบรรลุซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติ ในการที่จะ
พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสูงเป็นประเทศพัฒนาแล้ว และสร้างความสุขของคนไทย สังคมมีความมั่นคง
เสมอภาคและเป็ น ธรรม ประเทศสามารถแข่งขั นได้ในระบบเศรษฐกิจโดยมีกรอบยุทธศาสตร์ช 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
ความสัมพันธ์กบั ประเทศมหาอํานาจ 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 ผู้ประกอบการ ยกระดับผลิ ตภาพแรงงาน
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
พลวัตของการทุจริ 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 หน่วยงานด้านความมั่นคง 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 ามารถป้องกันและขจัดสาเหตุของประเด็ น
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
ค่าเป้าหมาย
เป้าหมาย
ประเทศไทย
ปลอดการทุจริต
และประพฤติ
มิชอบ

ตัวชี้วัด
ดัชนีการรับรู้
การทุจริตของ
ประเทศไทย
(อันดับ/คะแนน)

ปี 2561 2565

ปี 2566 –
2570

ปี 2571 2575

ปี 2576 2580

อยู่ในอันดับ 1 อยู่ในอันดับ 1 อยู่ในอันดับ 1 อยู่ในอันดับ
ใน 54 และ/ ใน 43 และ/ ใน 32และ/
1 ใน 20
หรือได้
หรือได้
หรือได้
และ/หรือได้
คะแนนไม่ต่ํา คะแนนไม่ต่ํา คะแนนไม่ต่ํา คะแนนไม่ต่ํา
กว่า 50
กว่า 57
กว่า 62
กว่า 73
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

4.6.4 การบริ ห ารจัด การการป้องกันและปราบปรามการทุจริ ตอย่างเป็นระบบแบบ
บูรณาการ

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 พร้อมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคีองค์กร
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
และการแสดงออกผ่านสื่อต่าง 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
กับ 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 และจะเกิดการรวมกลุ่มกันทางสังคมเพื่อก่อให้ เกิดสภาวะการลงโทษทางสังคมต่อการกระทํา 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 ปีข้ างหน้า การทุจริตน่าจะทวีความรุนแรง ซับซ้อน และยากแก่ การตรวจสอบ
มากยิ่งขึ้น อันเนื่องมาจากเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของสังคมโลกและพลวัตของการทุจริต
ที่ผู้กระทําการทุจริตหาช่องทางการทุจริตที่ยากแก่การตรวจสอบมากยิ่งขึ้น แต่สภาวะทางสังคมที่ ตื่นตัวต่อต้านและ
ตรวจสอบการทุจริตมากยิ่งขึ้น จึงอาจจะทําให้แนวโน้มการทุจริตลดลง ส่งผลให้กระบวนการป้องกันการทุจริตยิ่งทวี
ความสําคัญ โดยต้องพัฒนากระบวนการและรูปแบบของการป้องกันการทุจริตให้เท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต
เพื่อให้สามารถระงับยับยั้งการทุจริตได้อย่างเท่าทันไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อประเทศ ควรมุ่งเน้นการพัฒนากลไก
และกระบวนการป้องกันการทุจริตให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพในทุกหน่วยของสังคมทั้งระดับบุคคลและระดับ
องค์กร โดยสร้างจิตสํานึกและค่านิยมให้ทุกภาคส่วนตื่นตัวและละอายต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบทุก รูปแบบ
ส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคีองค์กรภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ชุมชนและประชาชน และเครือข่ายต่าง ๆ สอดส่อง
เฝ้าระวัง ให้ข้อมูลและร่วมตรวจสอบการดําเนินการของหน่วยงานภาครัฐตามความเหมาะสม โดยมีการวางมาตรการ

คุ้มครองพยานและผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกัน ต่อปัญหาการทุจริตและสร้างพลังร่วมในการแก้ไขปัญหา
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 และการปลู 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 ความผิ ด ไม่ เ พิ ก เฉยอดทน
ต่อการทุจ ริ ต และเข้ามามีส่ ว นร่ ว มในการต่อต้านการทุจริตทุ กรูปแบบ รวมถึงการส่ ง เสริมการสร้ างวัฒ นธรรม
และค่านิยมสุจริตในระดับชุมชนเพื่อนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมค่านิยมที่ยึดประโยชน์สาธาร ณะมากกว่า
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 โดยการสนับสนุนให้ข้ าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐเข้ามา
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 ขั้นตอนการดําเนินงานการเข้าถึงข้อมูล รวมถึง
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างและการใช้งบประมาณของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลสาธารณะ สร้างความ
โปร่งใส และส่งเสริมให้มีการตรวจสอบการบริหารจัดการของภาครัฐโดยสาธารณชน ซึ่งรวมถึงการมีกลไกที่เปิดโอกาส
ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างและการดําเนินการภาครัฐ เพื่อบูรณาการการทํางาน
ของรัฐและประชาชน รวมถึงส่งเสริมสนับสนุนการตื่นตัวและเพิ่มขีดความสามารถของประชาชนในการร่วมเฝ้าระวัง
และป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่ นที่มีอยู่ใกล้ตัว 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

ตัวชี้วัด

ปี 2561 2565

ปี 2566 –
2570

ปี 2571 2575

ปี 2576 2580

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 ให้มีความรวดเร็วและมี ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการปรับปรุงกฎหมายและตรากฎหมายใหม่
เพื่อสนับสนุนให้การบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และมุ่งทําให้ผู้กระทําความผิดได้รับการดําเนินคดี
และลงโทษ ทั้งทางวินัยและอาญาอย่างรวดเร็วและเป็นรูปธรรมเพื่อให้สังคมเกิดความเกรงกลัวต่อการทุจริต ควบคู่ไปกับ
การปรับปรุงระบบข้อมูลเรื่องร้องเรียนที่เชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานต่อต้านการทุจริตที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
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 เท่า ทันต่อการบิดเบือนทรัพย์สิ 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
ประสิทธิภาพเพื่อป้องกันการยักย้ าย 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 ยงานต่ 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
ที่จําเป็นต้องขอขยาย
ระยะเวลาเกินกว่า
กรอบเวลาปกติ
ที่กฎหมายกําหนด

ไม่เกินร้อยละ
25

ไม่เกินร้อยละ
20

ไม่เกินร้อยละ
15

ไม่เกินร้อยละ
10

จํานวนคดีอาญา
ที่หน่วยงานไต่สวน
คดีทุจริตถูกฟ้องกลับ

ไม่เกินร้อยละ
4
ของจํานวนคดี
ที่ส่งฟ้อง

ไม่เกินร้อยละ ไม่เกินร้อยละ ไม่เกินร้อยละ
3
2
1
ของจํานวนคดี ของจํานวนคดี ของจํานวนคดี
ที่ส่งฟ้อง
ที่สง่ ฟ้อง
ที่สง่ ฟ้อง

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564) กําหนดในยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหาร
จั ด การภาครั ฐ การป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบและธรรมาภิ บาลในสั ง คมไทย ในยุ ท ธศาสตร์ นี้
ได้กําหนดกรอบ แนวทางการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและคอร์รัปชัน มุ่งเน้นการส่งเสริม และพัฒนา
ปลูกฝังค่านิยม วัฒนธรรม วิธีคิดและกระบวนทัศน์ให้คนมีความตระหนัก มีความรู้เท่าทันและมีภูมิต้านทาน ต่อโอกาสและ
การชักจูงให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันและมีพฤติกรรมไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบ รวมทั้งสนับสนุนทุกภาคส่วน
ในสั งคมได้ เข้ ามามี ส่ วนร่ วมในการป้ องกั นและปราบรามการทุ จริ ต และมุ่ งเน้ นให้ เกิ ดการส่ งเสริ มธรรมาภิ บาลใน
ภาคเอกชน เพื่ อ เป็ น การตั ด วงจรการทุ จ ริ ต ระหว่ า งนั ก การเมื อ ง ข้ า ราชการ และนั ก ธุ ร กิ จ ออกจากกั น ทั้ ง นี้
การบริหารงานของส่วนราชการต้องมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้

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)

ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)
วิสัยทัศน์
ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)
พันธกิจ
สร้ า งวั ฒ นธรรมต่อ ต้า นการทุจ ริ ต ยกระดับ ธรรมาภิ บ าลในการบริหารจัดการทุ กภาคส่ วนแบบบูรณาการ
และปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้มีมาตรฐานสากล
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
ระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) สูงกว่าร้อยละ 50
วัตถุประสงค์หลัก
1) สังคมมีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง
2) เกิดวัฒนธรรมทางการเมือง (Political Culture) มุ่งต้านการทุจริตในทุกภาคส่วน
3) การทุจริตถูกยับยั้งอย่างเท่าทันด้วยนวัตกรรมกลไกป้องกันการทุจริต และระบบบริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล
4) การปราบปรามการทุจริตและการบังคั บใช้กฎหมาย มีความรวดเร็ว เป็นธรรม และได้รับความร่วมมือ
จากประชาชน
5) ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทยมีค่าคะแนนในระดับ
ที่สูงขึ้น
ยุทธศาสตร์หลัก
ยุทธศาสตร์มีความครอบคลุมกระบวนการดําเนินงานด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุ จริตและประพฤติ
มิชอบ โดยกําหนดยุทธศาสตร์การดําเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต”
เป็ น ยุ ท ธศาสตร์ ที่ มุ่ งเน้ น ให้ ค วามสํ าคั ญ ในกระบวนการการปรั บ สภาพสั ง คมให้ เ กิด ภาวะที่ “ไม่ท นต่ อ
การทุจริต” โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมในทุกระดับช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย เพื่อสร้างวัฒนธรรม
ต่อต้านการทุจริต และปลูกฝังความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต เป็นการดําเนินการผ่านสถาบันหรือกลุ่มตัวแทน
ที่ทําหน้ าที่ในการกล่ อมเกลาทางสั งคมให้มีความเป็นพลเมืองที่ดี ที่มีจิตสาธารณะ จิตอาสา และความเสี ยสละ
เพื่อส่วนรวม และเสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนมีพฤติกรรมที่ไม่ยอมรับและต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 กําหนดกลยุทธ์และแนวทางตามกลยุทธ์ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
กลยุทธ์
แนวทางตามกลยุทธ์
1. ปรับฐานความคิดทุกช่วงวัย 1.1 พัฒนาหลักสูตร บทเรียน การเรียนการสอน การนําเสนอ และรูปแบบ
ตั้งแต่ปฐมวัยให้สามารถแยก
การป้องกันการทุจริตตามแนวคิดแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและ ผลประโยชน์ส่วนรวม ในทุกระดับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม
1.2 การกําหนด พัฒนา หรือปรับปรุงมาตรฐานทางจริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ และมีการประกาศใช้อย่างจริงจัง
2. ส่งเสริมให้มีระบบและ
2.1 กล่อมเกลาทางสังคมในทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย เพื่อสร้างพลเมืองที่ดี

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
กลยุทธ์
แนวทางตามกลยุทธ์
กระบวนการกล่อมเกลาทาง
2.2 พัฒนานวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้สําหรับทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย
สังคมเพื่อต้านทุจริต
2.3 พัฒนาจิตสํานึกสาธารณะ
2.4 การใช้เครื่องมือการสื่อสารทางสังคมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
2.5 การเสริมบทบาทการกล่อมเกลาทางสังคมของสื่อมวลชนและองค์กร
วิชาชีพ
2.6 พัฒนามาตรวัดทางสังคม เพื่อเป็นเครื่องมือในการขัดเกลาพฤติกรรม
3. ประยุกต์หลักปรัชญา
3.1 นําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการกล่อมเกลาทางสังคม
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือ และการปฏิบัติงานต่อต้านการทุจริต
ต้านทุจริต
3.2 พัฒนาหลักสูตร บทเรียน การเรียนการสอน การนําเสนอ และรูปแบบ
การป้องกันการทุจริตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการเรียน
การสอนในทุกระดับ
3.3 พัฒนาระบบและจัดการองค์ความรู้การป้องกันการทุจริตตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4. เสริมพลังการมีส่วนร่วมของ 4.1 สร้างชุมชนเฝ้าระวัง ต่อต้านทุจริต
ชุมชน (Community) และ
4.2 สร้างความตื่นตัวในการแสดงออกต่อเหตุการณ์ทางสังคมที่ผิดต่อ
บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อ
จริยธรรมทางสังคมหรือกฎหมาย และผลักดันให้เกิดการลงโทษทางสังคม
ต่อต้านการทุจริต
(Social Sanction) และทางกฎหมาย บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงและเหตุผล
4.3 บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต

ยุทธศาสตร์ที่ 2 “ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต”
จากสถานการณ์ความขัดแย้งในสังคมไทยในห้วงระยะกว่าทศวรรษที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่าประชาชนทุกกลุ่ม
ทุกฝ่ ายต่างมีข้อเรี ย กร้ องที่ส อดคล้ องร่ ว มกันประการหนึ่งคือการต่อต้านการทุจริตของรัฐ บาลและเจ้าหน้าที่รั ฐ
การแสดงออกซึ่งเจตจํานงทางการเมืองของประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่ายที่ไม่ยอมรับและไม่อดทนต่อการทุจริตประพฤติ
มิชอบไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลใดก็ตาม ย่อมสะท้อนให้เห็นถึงเจตจํานงทางการเมืองอันแน่วแน่ของประชาชนไทยทุกกลุ่ม
ทุกฝ่ายที่ต้องการให้การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐเป็นไปด้วยความโปร่งใส
ปราศจากการทุจริตประพฤติมิชอบ ดังนั้น เพื่อเป็นการสนองตอบต่อเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
อันแน่วแน่ของประชาชน จึงได้กําหนดให้มียุทธศาสตร์การนําเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตไปสู่
การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้องเป็นหนึ่งเดียวกันโดยเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นให้ประชาชนและรัฐบาล
มี ก ารนํ า เจตจํ า นงทางการเมื อ งในเรื่ อ งการต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต ไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ อ ย่ า งเป็ น รู ป ธรรมและสอดคล้ อ ง
เป็นหนึ่งเดียวกัน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 กําหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
กลยุทธ์
แนวทางตามกลยุทธ์
1. พัฒนากลไกการกําหนดให้
1.1 กําหนดให้นักการเมืองต้องแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้าน
นักการเมืองแสดงเจตจํานงทาง การทุจริตต่อสาธารณชนก่อนลงสมัครรับเลือกตั้งหรือก่อนดํารงตําแหน่ง
การเมืองในการต่อต้านการทุจริต ทางการเมือง
ต่อสาธารณชน
1.2 กําหนดให้พรรคการเมืองจัดทําเอกสารแสดงเจตจํานงทางการเมืองของ
พรรคการเมืองในการต่อต้านการทุจริตและเผยแพร่ให้แก่ประชาชน
2. เร่งรัดการกํากับติดตาม
2.1 ศึกษาและกําหนดแนวทาง/ขั้นตอนการกํากับติดตามมาตรฐานทาง
มาตรฐานทางจริยธรรมของ
จริยธรรมของนักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐ
นักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐ
2.2 การกํากับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมืองและ
ในทุกระดับ
เจ้าหน้าที่รัฐโดยประชาชน
2.3 การประเมินมาตรฐานทางจริยธรรมและคุณธรรมของนักการเมือง
และเจ้าหน้าที่รัฐ
3. สนับสนุนให้ทุกภาคส่วน
3.1 ศึกษาและวิเคราะห์แนวทางการกําหนดกลยุทธ์และมาตรการ
กําหนดกลยุทธ์และมาตรการ
ในการปฏิบัติเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
สําหรับเจตจํานงในการต่อต้าน ทั้งในระดับชาติและท้องถิ่น
การทุจริต
3.2 ประสานความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ในการกําหนดกลยุทธ์
และมาตรการในการปฏิบัติเจตจํานงทางการเมืองในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
3.3 การส่งเสริมเจตจํานงทางการเมืองในระดับประชาชน
4. พัฒนาระบบการบริหาร
4.1 ศึกษาวิเคราะห์แนวทางการปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณ
งบประมาณด้านการป้องกันและ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่เพียงพอและเหมาะสม
ปราบปรามการทุจริตเพื่อให้
4.2 จัดทําแผนการปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณด้านการป้องกัน
ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
และปราบปรามการทุจริตที่เพียงพอและเหมาะสม

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
กลยุทธ์
แนวทางตามกลยุทธ์
รายจ่ายประจําปีที่มีสัดส่วน
เหมาะสมกับการแก้ปัญหา
5. ส่งเสริมการจัดตั้งกองทุน
5.1 การศึกษาแนวทางการจัดตั้งกองทุนต่อต้านการทุจริตในรูปแบบ
ต่อต้านการทุจริตสําหรับ
นิติบุคคล
ภาคเอกชนและภาคประชาชน 5.2 พัฒนาตัวแบบกองทุนต่อต้านการทุจริตสําหรับภาคเอกชนและ
โดยรัฐให้การสนับสนุนทุนตั้งต้น ภาคประชาชน
6. ประยุกต์นวัตกรรมในการ
6.1 กําหนดให้พรรคการเมืองต้องแสดงแนวทางในการดําเนินนโยบาย
กํากับดูแลและควบคุมการ
และการใช้งบประมาณต่อนโยบายนั้น ๆ ก่อนที่จะจัดให้มีการเลือกตั้ง
ดําเนินงานตามเจตจํานงทาง
6.2 จัดทําระบบฐานข้อมูลแนวทาง/มาตรการในการป้องกันการทุจริต
การเมืองของพรรคการเมืองที่ได้ ในแต่ละโครงการที่พรรคการเมืองได้หาเสียงไว้กับประชาชน
แสดงไว้ต่อสาธารณะ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย”
การทุจ ริ ตเชิงนโยบาย (Policy Corruption) เป็นปัญหาที่พบมากขึ้นในปัจจุบัน ก่อให้ เกิดผลเสี ยต่อ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างมหาศาล ซึ่งจากผลการวิจัยที่ผ่านมาพบว่าการทุจริตเชิงนโยบาย
มักเกิดจากการใช้ช่องว่างทางกฎหมายเข้าแสวงหาประโยชน์ส่ วนตน โดยพบตั้งแต่ขั้นตอนการกําหนดนโยบ าย
ของพรรคการเมือง การใช้อํานาจอย่างไม่โปร่งใส ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3
จึ ง ได้ กํ า หนดให้ มี ยุ ท ธศาสตร์ “สกั ด กั้ น การทุ จ ริ ต เชิ ง นโยบาย” ซึ่ ง เป็ น ยุ ท ธศาสตร์ ที่ มุ่ ง ป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต
ตลอดกระบวนการนโยบาย ผ่ านการกําหนดมาตรการกลไก เสริมสร้างธรรมาภิบาลตั้งแต่เริ่มขั้นก่อตัว นโยบาย
(Policy Formation) ขั้นการกําหนดนโยบาย (Policy Formulation) ขั้นตัดสินใจนโยบาย (Policy Decision)
ขั้นการนํานโยบายไปปฏิบัติ (Policy Implementation) ขั้นการประเมินนโยบาย (Policy Evaluation) และขั้น
ป้อนข้อมูลกลับ (Policy Feedback)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 กําหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
กลยุทธ์
แนวทางตามกลยุทธ์
1. วางมาตรการเสริมในการสกัด 1.1 การตรวจสอบแนวนโยบายหาเสียงของพรรคการเมือง
กั้นการทุจริตเชิงนโยบายบนฐาน 1.2 การพัฒนากระบวนการฉันทามติในการก่อตัวนโยบาย
ธรรมาภิบาล
1.3 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย
1.4 พัฒนากรอบชี้นําการกําหนดนโยบายตามหลักธรรมาภิบาล
1.5 พัฒนาเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงของนโยบาย Policy Risk Indicator (PRI)
1.6 พัฒนาแนวปฏิบัติในการยอมรับนโยบายที่ผิดพลาดและแสดงความ
รับผิดชอบต่อสังคม
1.7 กําหนดมาตรการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการใช้จ่ายงบประมาณ
1.8 เสริมสร้างความโปร่งใสในกระบวนการพิจารณาร่างกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง
1.9 การกําหนดความรับผิดชอบทางการเมืองของผู้ดํารงตําแหน่ง
ทางการเมืองเกี่ยวกับการทุจริตเชิงนโยบาย
1.10 การกําหนดบทลงโทษในกรณีที่มีการฝ่าฝืนจริยธรรม หรือเป็น
ความผิดในทางบริหาร
1.11 การสร้างกลไกการตรวจสอบการใช้อํานาจของฝ่ายบริหาร
1.12 พัฒนานวัตกรรมเพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสในการนํานโยบาย
ไปสู่การปฏิบัติ
1.14 บูรณาการการติดตามและประเมินนโยบาย
2. การรายงานผลสะท้อนการ
- บูรณาการและประมวลผลข้อมูลเพื่อการรายงานนโยบาย
สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
(Policy Cycle Feedback)
3. การพัฒนานวัตกรรมสําหรับ - การพัฒนานวัตกรรมสําหรับการส่งเสริมภาคธุรกิจเอกชน สื่อมวลชน
การรายงานและตรวจสอบ
และประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
แนวทางตามกลยุทธ์

กลยุทธ์
ธรรมาภิบาลในการนํานโยบาย
ไปปฏิบัติ
4. ส่งเสริมให้มีการศึกษา
วิเคราะห์ ติดตาม และตรวจสอบ
การทุจริตเชิงนโยบายในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

4.1 ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อสร้างองค์ความรู้ในการตรวจสอบการทุจริต
เชิงนโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4.2 เผยแพร่องค์ความรู้ในการดําเนินนโยบายอย่างโปร่งใส
และไร้การทุจริตให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 4 “พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก”
ยุ ท ธศาสตร์ นี้ มุ่ งเน้ น การพัฒ นากลไกและกระบวนงานด้ านการป้อ งกั นการทุจ ริต ของประเทศไทยให้ มี
ความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อลดโอกาสการทุจริตหรือทําให้การทุจริตเกิดยากขึ้นหรือไม่เกิดขึ้น
โดยอาศัยทั้งการกําหนดกลไกด้านกฎหมาย กลไกทางการบริหาร และกลไกอื่น ๆ ตลอดจนเสริมสร้างการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนให้มีธรรมาภิบาลมากยิ่งขึ้น
ยุทธศาสตร์ที่ 4 กําหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
กลยุทธ์
แนวทางตามกลยุทธ์
1. เพิ่มประสิทธิภาพระบบงาน 1.1 พัฒนามาตรการเชิงรุกที่สามารถแก้ไขปัญหาการทุจริตในแต่ละระดับ
ป้องกันการทุจริต
1.2 พัฒนาระบบการทํางานแบบบูรณาการระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน
และภาคประชาสังคม
1.3 เพิ่มบทบาทของภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในการเข้ามา
มีส่วนร่วมกับระบบการป้องกันการทุจริต
1.4 ยกระดับกลไกการกํากับ ติดตาม และประเมินผลการป้องกัน
การทุจริต
2. สร้างกลไกการป้องกันเพื่อ
2.1 สร้างกลไกป้องกันเพื่อยับยั้งการทุจริต
ยับยั้งการทุจริต
2.2 นําข้อเสนอแนะจากกลไกป้องกันเพื่อยับยั้งการทุจริตสู่การปฏิบัติ
2.3 กําหนดกลไกการติดตามและประเมินผลการนําข้อเสนอแนะไปสู่
การปฏิบัติ
3. พัฒนานวัตกรรมและ
3.1 พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในระบบบริหารงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลด
สาธารณะ เพื่อลดขั้นตอน หรือกระบวนการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่รัฐ
ปัญหาการทุจริต
3.2 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เปิดโอกาสให้
ประชาชนสามารถศึกษา เรียนรู้ และหาข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกัน
การทุจริต (กําหนดเรื่องที่ประชาชนให้ความสนใจ)
4. พัฒนารูปแบบการสื่อสาร
4.1 พัฒนาและยกระดับรูปแบบการสื่อสารสาธารณะเพื่อปรับเปลี่ยน
สาธารณะเชิงสร้างสรรค์เพื่อ
พฤติกรรม
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
4.2 กําหนดแผนการติดต่อสื่อสารการตลาด (Integrated Marketing
Communication : IMC) เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
5. การพัฒนา วิเคราะห์และ
5.1 พัฒนาเกณฑ์มาตรฐานการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใส
บูรณาการระบบการประเมินด้าน ในการดําเนินงานของหน่วยงาน
คุณธรรมและความโปร่งใส
5.2 การบูรณาการระบบการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดําเนินงานของหน่วยงาน ในการดําเนินงานของหน่วยงาน
เพื่อเชื่อมโยงกับแนวทางการ
ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้
การทุจริตของประเทศไทย
6. สนับสนุนให้ภาคเอกชน
6.1 ส่งเสริมการดําเนินงานตามหลักบรรษัทภิบาล
ดําเนินการตามหลัก
6.2 สร้างแรงจูงใจในการเป็นตัวอย่างองค์กรภาคเอกชนที่ปฏิบัติตาม

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
กลยุทธ์
แนวทางตามกลยุทธ์
บรรษัทภิบาล
หลักธรรมาภิบาล
6.3 กําหนดบทลงโทษกับภาคเอกชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต
อย่างเด็ดขาดและรุนแรง
7. พัฒนาสมรรถนะและ
7.1 พัฒนาและยกระดับการพัฒนาบุคลากรด้านงานป้องกันและ
องค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ของ
ปราบปรามการทุจริต ให้มีความเป็นมืออาชีพและเป็นไปตาม
บุคลากรด้านการป้องกัน
มาตรฐานสากล
การทุจริต
7.2 ต่อยอด ขยายผล องค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ สําหรับการป้องกัน
การทุจริต
8. การพัฒนาระบบและส่งเสริม 8.1 นโยบายและแนวปฏิบัติเชิงป้องกันเพื่อต่อต้านการทุจริต
การดําเนินการตามอนุสัญญา
8.2 ปรับปรุงประมวลจริยธรรมสําหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐให้รองรับ
สหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้าน การป้องกันการทุจริต
การทุจริต ค.ศ. 2003 (United 8.3 สร้างแนวทางการป้องกันการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดการคลังของรัฐ
Nations Convention against 8.4 การรวบรวม การแลกเปลี่ยน การวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
Corruption : UNCAC)
การทุจริต

ยุทธศาสตร์ที่ 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต”
ยุ ท ธศาสตร์ ก ารปฏิ รู ป กลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุ จ ริ ต เป็ น ยุ ท ธศาสตร์ ที่ มุ่ ง เน้ น
การปรับปรุงและพัฒนากลไกและกระบวนการต่าง ๆ ของการปราบปรามการทุจริตทั้งระบบให้สามารถดําเนินการ
ได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งในการปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริตดังกล่าว จะมุ่งเน้น การเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการตราเป็นกฎหมาย (Legislation) การบังคับใช้กฎหมาย (Enforcement) การตัดสินคดีและลงโทษผู้กระทําผิด
(Judiciary) การบู ร ณาการร่ ว มกั น ของหน่ ว ยงานต่า ง ๆ ในกระบวนการปราบปรามการทุ จริ ต และจะมีก ารใช้
เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อสารที่ทั น สมั ยในการพัฒ นากลไกการดํา เนิ นงานให้ มี ประสิ ทธิ ภ าพมากยิ่ง ขึ้ น
ซึ่งยุทธศาสตร์นี้จะทําให้การปราบปรามการทุจริตเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น คดีการทุจริต
จะถูกดําเนินการอย่างรวดเร็ว และผู้กระทําการทุจริตจะได้รับการลงโทษสาธารณชนและสังคมเกิดความตระหนัก
และเกรงกลัวทีจ่ ะกระทําการทุจริต อันจะส่งผลให้คดีการทุจริตมีอัตราลดลงได้ในที่สุด
ยุทธศาสตร์ที่ 5 กําหนดกลยุทธ์และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต”
กลยุทธ์
แนวทางตามกลยุทธ์
1. ปรับปรุงระบบรับเรื่อง
1.1 การปรับปรุงระบบการรับเรื่องร้องเรียนของหน่วยงานต่อต้าน
ร้องเรียนการทุจริตให้มี
การทุจริตต่าง ๆ ให้มีความรวดเร็ว เข้าถึงได้โดยง่าย
ประสิทธิภาพ
1.2 การสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจต่อระบบการรับเรื่องร้องเรียน
2. ปรับปรุงการตรวจสอบ
2.1 การพัฒนาระบบการตรวจสอบความเคลื่อนไหวและการตรวจสอบ
ความเคลื่อนไหวและความ
ความถูกต้องของทรัพย์สินและหนี้สิน รวมไปถึงระบบการติดตาม
ถูกต้องของทรัพย์สินและหนี้สิน ทรัพย์สินคืนจากการทุจริต
2.2 การกําหนดกลุ่มเป้าหมายในการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินให้
ครอบคลุมถึงโอกาสในการทุจริต
3. ปรับปรุงกระบวนการและ
3.1 การปรับปรุงกระบวนการปราบปรามการทุจริตให้มีความรวดเร็วยิ่งขึ้น
พัฒนากลไกพิเศษในการ
3.2 การสร้างมาตรฐานการดําเนินการปราบปรามการทุจริต
ปราบปรามการทุจริตที่มี
3.3 การพัฒนากลไกพิเศษ (Fast Track) ในการปราบปรามการทุจริต
ความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 3.4 การเพิ่มบทบาทในการปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ
ต้นสังกัด
4. ตรากฎหมายและการบังคับใช้ 4.1 การตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายให้เท่าทันต่อพลวัตของ
กฎหมายในการปราบปรามการ การทุจริต
ทุจริตให้เท่าทันต่อพลวัตของการ 4.2 การตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายเพื่อสนับสนุนให้หน่วยงาน
ทุจริตและสอดคล้องกับ
ในกระบวนการปราบปรามการทุจริตดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สนธิสัญญาและมาตรฐานสากล และสอดคล้องกับสนธิสัญญาและมาตรฐานสากล
4.3 การประเมินติดตามการอนุวัติการตามสนธิสัญญา เพื่อให้ความเห็น
ทางกฎหมายในการเสนอแก้ไขกฎหมายและกระบวนการปราบปราม
การทุจริตให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
4.4 การบังคับใช้กฎหมายและดําเนินคดีตามระดับความเสียหาย
ความเร่งด่วน และสถิติการทุจริต

ยุทธศาสตร์ที่ 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต”
กลยุทธ์
แนวทางตามกลยุทธ์
4.5 การบังคับใช้กฎหมายและดําเนินคดีเฉพาะในแต่ละพื้นที่ของประเทศ
4.6 การบูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐต้นสังกัดในการบังคับใช้
กฎหมายและลงโทษทางอาญาหรือทางวินัยในความผิดเกี่ยวกับ
การทุจริตหรือจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ
5. บูรณาการข้อมูลและข่าวกรอง 5.1 พัฒนาระบบฐานข้อมูลประกอบการปราบปรามการทุจริตระหว่าง
ในการปราบปราม
หน่วยงานปราบปรามการทุจริต
การทุจริต
5.2 จัดตั้งประชาคมข่าวกรองด้านการปราบปรามการทุจริต
5.3 การประสานความร่วมมือกับองค์กรสื่อมวลชน สื่อสาธารณะ
หน่วยงานประชาสังคมและหน่วยงานธุรกิจเอกชน เกี่ยวกับข้อมูลและ
ข่าวกรองประกอบการปราบปรามการทุจริต
6. การเพิ่มประสิทธิภาพในการ 6.1 การมีมาตรการในการคุ้มครองพยาน (Witness) และผู้ให้เบาะแส
คุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแส (Whistleblower) ที่มีความน่าเชื่อถือและสร้างความมั่นใจแก่ผู้ถูกคุ้มครองได้
(Whistleblower) และเจ้าหน้าที่ 6.2 การมีมาตรการในการคุ้มครองเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการ
ในกระบวนการปราบปราม
ปราบปรามการทุจริต
การทุจริต
6.3 การกําหนดรางวัลหรือสิ่งจูงใจในการแจ้งเบาะแสในคดี
7. พัฒนาสมรรถนะและ
7.1 การพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะ และขีดความสามารถ รวมไปถึงความรู้
องค์ความรู้เชิงสหวิทยาการของ ในเชิงสหวิทยาการให้แก่เจ้าหน้าที่ปราบปรามการทุจริต (Non-training)
เจ้าหน้าที่ในกระบวนการ
7.2 การพัฒนาเจ้าหน้าที่ปราบปรามการทุจริตให้มีความรู้ ทักษะ
ปราบปรามการทุจริต
และขีดความสามารถที่เป็นมาตรฐานและเท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต
(Training)
7.3 การแบ่งปันความรู้ (Knowledge Sharing) และแลกเปลี่ยน
เจ้าหน้าที่ปราบปรามการทุจริต
8. การเปิดโปงผู้กระทําความผิด - การเปิดโปงการทุจริตอย่างสร้างสรรค์และพัฒนาช่องทาง
ให้สาธารณชนรับทราบและ
ในการเผยแพร่เปิดโปงการทุจริตที่เข้าถึงการรับรู้ของสาธารณชน
ตระหนักถึงโทษของการกระทํา อย่างกว้างขวาง
การทุจริตเมื่อคดีถึงที่สุด
9. การเพิ่มประสิทธิภาพในการ - จัดให้มีทรัพยากรที่เหมาะสมเพื่อรองรับการเพิ่มขึ้นของปริมาณคดี
ดําเนินคดีทุจริตระหว่างประเทศ ทุจริตระหว่างประเทศตามกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจและสังคมที่
เปลี่ยนแปลงไป

ยุทธศาสตร์ที่ 6 “ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI)
ของประเทศไทย”
เป็นการกําหนดยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการยกระดับมาตรฐานด้านความโปร่งใสและการจัดการการยกระดับ
ค่ า ดั ช นี ก ารรั บ รู้ ก ารทุ จ ริ ต ของประเทศไทย โดยการศึ ก ษาวิ เ คราะห์ ป ระเด็ น การประเมิ น และวิ ธี ก ารสํ า รวจ
ตามแต่ละแหล่งข้อมูล และเร่งรัด กํากับ ติดตามให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติหรือปรับปรุงการทํางาน รวมไปถึง
การบูรณาการการทํางานร่วมกันระหว่างภาครัฐ หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมภาคเอกชน และต่างประเทศ
โดยมีกลยุทธ์การดําเนินงาน ได้แก่
ยุทธศาสตร์ที่ 6 กําหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 6 “ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย”
กลยุทธ์
แนวทางตามกลยุทธ์
1. ศึกษา และกํากับติดตาม
1.1 ศึกษา วิเคราะห์ประเด็นการประเมินและวิธีการสํารวจตาม
การยกระดับดัชนีการรับรู้
แต่ละแหล่งข้อมูลที่ใช้สําหรับการจัดอันดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI)
การทุจริต(Corruption
1.2 บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อยกระดับดัชนีการรับรู้
Perceptions Index :CPI)
การทุจริตของประเทศ (CPI)
ของประเทศไทย
1.3 เร่งรัด และกํากับ ติดตามการดําเนินการยกระดับดัชนีการรับรู้
การทุจริตของประเทศ (CPI)
1.4 การจัดการการรับรู้ (Perceptions)
2. บูรณาการเป้าหมาย
2.1 วิเคราะห์และเชื่อมโยงเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (ยุทธศาสตร์ที่ 1 การป้องกันและปราบปราม
ยุทธศาสตร์ที่ 5) เพื่อยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ของ
การทุจริตเพื่อยกระดับดัชนี
ประเทศ
การรับรู้การทุจริต (Corruption 2.2 กํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินการตามยุทธศาสตร์
Perceptions Index : CPI)
ของประเทศไทย

นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ตามที่ ค ณะรั ฐ มนตรี พลเอก ประยุ ท ธ์ จั น ทร์ โ อชา ได้ แ ถลง นโยบายต่ 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 รวมทั้งเป็นเครื่องมือในการติดตามการแ ก้ไข
ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างเป็นระบบ พร้อมทั้งเร่งสร้างจิตสํานึกของคนไทยให้ยึกมั่นในความซื่อสัตย์
สุจริต ถูกต้อง ชอบธรรม และสนับสนุนทุกภาคส่วนให้มามีส่วนร่วมในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตประพฤติมิชอบ
นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ)
ตามแผนแม่บทภายใต้ ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษากําหนดให้มีการพัฒนาเด็ก
ตั้งแต่ระดับปฐมวัยให้มีสมรรถนะและคุณลักษณะที่ดี สมวัยทุกด้าน โดยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนอง
ต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ ตระหนักถึงพหุปัญญา ของมนุษย์ที่หลากหลาย มีเป้าหมายให้ผู้เรียนทุกกลุ่มวัย

ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะ ที่จําเป็นของโลกอนาคต สามารถแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และ
ทํางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผล มีวินัย มีนิสัยใฝ่เรียนรู้ อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต รวมทั้งเป็น พลเมืองที่รู้สิทธิ
และหน้าที่ มีความรับผิดชอบ และมีจิตสาธารณะ กระทรวงศึกษาธิการจึงกําหนดนโยบายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 ที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริต โดยกําหนดจุดเน้นที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
มุ่งเน้นกิจกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ส่วนที่ 3 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงรายเขต 4 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
แผนงาน บูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โครงการ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสานักงานเขตพื้นที่ศึกษา
กิจกรรม เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและความตระหนักรู้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
กิจกรรม เสริมสร้างธรรมาภิบาลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
กิจกรรม การพัฒนานวัตกรรมการป้องกันการทุจริตเชิงรุก
หน่วยงาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4
1. เหตุผลความจาเป็น
ด้วย ยุทธศาสตร์ ชาติว่าด้วยการป้ องกันปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ได้กําหนด
วิสัยทัศน์ว่า “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)” มีพันธกิจ
ในการสร้างวัฒ นธรรมต่อต้านการทุจริ ต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริห ารจัดการทุกภาคส่ว นแบบบูรณาการ
และปฏิ รู ป กระบวนการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต ทั้ ง ระบบ ให้ มี ม าตรฐานสากล โดยมี เ ป้ า ประสงค์
เชิงยุทธศาสตร์ คือ ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI)
ไม่ น้ อ ยกว่า ร้ อยละ 50 นอกจากนี้ ทิศ ทางการพั ฒ นายุ ทธศาสตร์ ช าติว่ า ด้ว ยการป้อ งกัน ปราบปรามการทุจ ริ ต
ระยะที่ 3 ยั งมีความสอดคล้ องกับ ทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 12 (ยุทธศาสตร์ที่ 6
ด้านการเพิ่มประสิ ทธิภาพและธรรมาภิ บาลในภาครัฐ) และทิศทางยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (ยุทธศาสตร์การปลู กฝั ง
“คนไทยไม่โกง” และยุทธศาสตร์การป้องกันด้วยการเสริมสร้างสังคมธรรมาภิบาล) อีกด้วย
ทั้งนี้ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 มีแผนงานและโครงการสําคัญที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน (สพฐ.) คือ ยุ ท ธศาสตร์ที่ 6 ด้ า นการเพิ่ม ประสิ ท ธิ ภ าพและธรรมาภิ บ าล
ในภาครัฐ แผนงานที่ 5.9 การสร้างกลไก “ยับยั้ง” และ “สร้างความตระหนักรู้ ” เพื่อป้องกันการทุจริต ที่กล่ าวถึง
การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ภายใต้กรอบแนวคิด “โรงเรียนสุจริต” เพื่อสร้าง
องค์ความรู้และกระบวนการเรียนรู้ที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง ปลูกจิตสํานึก ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์
อยู่อย่างพอเพียง จิตสาธารณะ ซึ่งตรงกับคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 ตระหนักในความสําคัญของการเตรียมการด้าน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริ ตและประพฤติมิชอบ เพื่อร่วมสร้างจิตสํานึกและค่านิยมให้ทุกภาคส่วน
ตื่นตัว ละอายต่อ การทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ เพื่อวางรากฐานการปลูกจิตสํานึก ซึ่งเป็นกลไกในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตของประเทศชาติ

2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อปลูกฝังให้บุคลากรของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง ทั้งในระดับ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และชุมชน
2. เพื่อยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารการจัดการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3. เพื่อพัฒ นานวัตกรรมป้ องกัน และยับยั้งการทุจริตเชิงรุกสํ านักงานเขตพื้ นที่การศึกษาให้ เข้มแข็งและ
มีประสิทธิภาพ
3. เป้าหมาย
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน (Integrity and
Transparency Assessment: ITA) มีการปรับปรุงหรือพัฒนาในเรื่องคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน
ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน อีกทั้งมีการยกระดับความโปร่งใสในการดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง
4. กลุ่มเป้าหมายโครงการ
บุคลกรในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 จํานวน 78 คน

5. ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
1. แผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ปี 2564
1. ประชาชนมีวัฒนธรรมและ 1. ร้ อ ยละของประชาชนที่ มี วั ฒ นธรรม ค่ า นิ ย ม
ร้อยละ 48
พฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต
สุจริต มีทัศนคติและพฤติกรรมในการต่อต้านการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ
2. ร้อยละของหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ร้อยละ 65
ITA
(85 คะแนนขึ้นไป)

6. กิจกรรม - ตัวชี้วัด – เป้าหมาย – งบประมาณ
ระยะเวลาดาเนินการ

เป้าหมาย
กิจกรรม
กิจกรรมเสริมสร้าง
ธรรมาภิบาลในสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา

ตัวชี้วัด

ร้อยละของบุคลากร
ในสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
เกิดความตระหนักรู้
ในการป้องกันการ
ทุจริต มีค่านิยมร่วม
ต้านทุจริต
มีจิตสํานึก
สาธารณะ และ
สามารถแยกแยะ
ระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วน
ตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม
กิจกรรมสร้าง
ร้อยละของบุคลากร
ความตระหนักรู้ในการป้องกัน ในสานักงานเขตพื้นที่
การทุจริต
การศึกษา เกิดความ
ตระหนักรูใ้ นการ
ป้ องกันการทุจริต
กิจกรรมเสริมสร้างค่านิยมร่วม ร้อยละของบุคลากร
ต้านทุจริต
ในสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา มีค่านิยม

งบประมาณ

ไตรมาส 2
ม.ค. ก.พ. มี.ค.
64
64
64

ไตรมาส 3
เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
64
64
64

ไตรมาส 4
ผู้รับผิดชอบ
ก.ค. ส.ค. ก.ย.
64
64
64
ทุกกลุ่ม

หน่วยนับ

จานวน

ร้อยละ

90

20,000

ร้อยละ

90

20,000

ทุกกลุ่ม

ร้อยละ

90

20,000

ทุกกลุ่ม

ระยะเวลาดาเนินการ

เป้าหมาย
กิจกรรม

กิจกรรมสร้างจิตสํานึก
สาธารณะ

กิจกรรมเสริมสร้างการคิด
แยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม

กิจกรรมการประเมิน ITA
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ตัวชี้วัด

ร่วมต้านทุจริต
ร้อยละของบุคลากร
ในสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา มีจติ สานึก
จิตสาธารณะ มีคณ
ธรรมจริยธรรม นาไป
ประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบตั หิ น้าที่
ร้อยละของบุคลากร
ในสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา มีความ
ตระหนักรูใ้ นการ
ป้ องกันการทุจริต
สามารถแยกแยะ
ระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม
ค่าคะแนนเฉลี่ย
การประเมิน ITA
ของสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา

งบประมาณ

ไตรมาส 2
ม.ค. ก.พ. มี.ค.
64
64
64

ไตรมาส 3
เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
64
64
64

ไตรมาส 4
ผู้รับผิดชอบ
ก.ค. ส.ค. ก.ย.
64
64
64

หน่วยนับ

จานวน

ร้อยละ

90

5,000

ทุกกลุ่ม

ร้อยละ

90

5,000

ทุกกลุ่ม

คะแนน

85

10,000

ทุกกลุ่ม

ระยะเวลาดาเนินการ

เป้าหมาย
กิจกรรม

ตัวชี้วัด
(ITA) ปี 2564
รวม

หน่วยนับ

จานวน

งบประมาณ

80,000

ไตรมาส 2
ม.ค. ก.พ. มี.ค.
64
64
64

ไตรมาส 3
เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
64
64
64

ไตรมาส 4
ผู้รับผิดชอบ
ก.ค. ส.ค. ก.ย.
64
64
64

7. ระยะเวลาดาเนินการ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564
8. สถานที่/พื้นที่ดาเนินการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเ ขต 4
9. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (Impact)
1. บุคลากรของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเ ขต 4 มีฐานความคิดในการแยกแยะ
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
2. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเ ขต 4 มีกลไกและกระบวนการป้องกันการทุจริต
ที่เข้มแข็งและเท่าทันต่อสถานการณ์การทุจริต
3. ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยมีแนวโน้มที่ดีขึ้น
10. การติดตามประเมินผล
1. การนิเทศ กํากับ ติดตาม และการรายงานผลการดําเนินกิจกรรมสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต
2. การรายงานผลการดําเนินกิจกรรมของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ด้วยวิธีการออนไลน์ ผ่านทางเว็บไซต์
โครงการโรงเรียนสุจริต (www.uprightschool.net)
3. การประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสํ านักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์
(Integrity and Transparency Assessment Online: ITA Online)
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเ ขต 4
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
วิสัยทัศน์ : สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเ ขต 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. 2564 :
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 48)
2. ร้ อ ยละของครู ผู้ บ ริ ห าร และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาในสั ง กั ด สํ า นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษา
ขั้ น พื้ น ฐานที่ มี วั ฒ นธรรมค่ า นิ ย มสุ จ ริ ต มี ทั ศ นคติ แ ละพฤติ ก รรมในการต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบ
(ไม่น้อยกว่าร้อยละ 48)
3. ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดสํานั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการดํ า เนิ น งานของสถานศึ ก ษา/สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาออนไลน์
(ITA Online) (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65)
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กลยุทธ์

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

20,000

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 2564
ทุจริตของสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
ประจําปี 2564
1) สร้างสื่อ
จํานวนรูปแบบ
ประชาสัมพันธ์
การประชาสัมพันธ์
แนวสร้างสรรค์
ในด้านการต่อต้านการ
เพื่อให้เข้าถึงได้ง่าย
ทุจริต เพื่อสร้างการรับรู้
น่าสนใจ และกระตุ้นให้
ประชาชนรู้สึกร่วมเป็น
ส่วนหนึ่งในการต่อต้าน
การทุจริต
- สื่อประชาสัมพันธ์

งบประมาณ
(บาท)

20,000

10,000

-

10,000
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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. 2564
ระยะเวลาดาเนินการ
กิจกรรม

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

งบประมาณ

ไตรมาส 2
ม.ค.
64

1. กิจกรรมเสริมสร้าง
ธรรมาภิบาลในสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา

บุคลากรทุกระดับใน
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามีความตระหนัก
รู้ในการป้องกันการทุจริต
มีค่านิยมร่วมต้านทุจริต
มีจิตสํานึกสาธารณะ และ
สามารถแยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม
บุคลากรทุกระดับใน
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามีความตระหนัก
รู้ในการป้องกันการทุจริต
บุคลากรทุกระดับใน
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามีค่านิยมร่วม
ต้านทุจริตทุกรูปแบบ
ร้อยละของบุคลากรในสํานักงาน บุคลากรทุกระดับใน
เขตพื้นที่การศึกษา มีจติ สํานึก สํานักงานเขตพื้นที่
จิตสาธารณะ มีคณธรรม
การศึกษามีคณ
ุ ธรรม
จริยธรรม นําไปประยุกต์ใช้ใน จริยธรรม นําไป

ก.พ.
64

ไตรมาส 3
มี.ค.
64

ไตรมาส 4

ผู้รับผิดชอบ

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
64 64 64 64 64 64

ร้อยละของบุคลากรในสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
เกิดความตระหนักรู้ในการ
ป้องกันการทุจริต มีค่านิยมร่วม
ต้านทุจริต
มีจิตสํานึกสาธารณะ และ
สามารถแยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม
2. กิจกรรมสร้าง
ร้อยละของบุคลากรในสํานักงาน
ความตระหนักรู้ในการป้องกัน เขตพื้นที่การศึกษา เกิดความ
การทุจริต
ตระหนักรู้ในการป้องกันการ
ทุจริต
3. กิจกรรมเสริมสร้างค่านิยม ร้อยละของบุคลากรในสํานักงาน
ร่วมต้านทุจริต
เขตพื้นที่การศึกษา มีค่านิยม
ร่วมต้านทุจริต

20,000

ทุกกลุ่ม

20,000

ทุกกลุ่ม

20,000

ทุกกลุ่ม

4. กิจกรรมสร้างจิตสํานึก
สาธารณะ

5,000

ทุกกลุ่ม
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การปฏิบัตหิ น้าที่

ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติ
หน้าที่สู่การเป็นบุคคล
ต้นแบบ
กิจกรรมเสริมสร้างการคิด
ร้อยละของบุคลากรในสํานักงาน บุคลากรทุกระดับใน
แยกแยะระหว่าง
เขตพื้นที่การศึกษา มีความ
สํานักงานเขตพื้นที่
ผลประโยชน์ส่วนตนและ
ตระหนักรู้ในการป้องกันการ
การศึกษามีความตระหนัก
ผลประโยชน์ส่วนรวม
ทุจริต สามารถแยกแยะระหว่าง รู้ในการป้องกันการทุจริต
ผลประโยชน์ส่วนตนและ
สามารถแยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนรวม
ผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม
กิ จ กรรมการประเมิ น ITA ค่าคะแนนเฉลี่ย การประเมิน สํานักงานเขตพื้นที่
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ITA ของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
การศึกษา (ITA) ปี 2564
เชียงราย เขต 4 มีค่า
คะแนน การประเมิน ITA
ปี 2564 มากกว่า 85

5,000

ทุกกลุ่ม

10,000

ทุกกลุ่ม

คะแนน
รวม

80,000
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แบบสรุปโครงการ/กิจกรรม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

-

กลุ่มที่เกี่ยวข้อง

20,000
20,000
20,000

กลุ่มที่เกี่ยวข้อง
กลุ่มที่เกี่ยวข้อง

20,000
20,000
20,000

กลุ่มที่เกี่ยวข้อง
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ยุทธศาสตร์ชาติ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ระยะที่ 3
(พ.ศ.2560 - 2564)

ผู้เสนอแผนปฏิบัติการ

โครงการ/กิจกรรม
โครงการยกระดับการทางานให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
- กิจกรรมประชุมชี้แจงให้ปฏิบัติตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ
- การจัดทํามาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
- การจัดทํามาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
- การจัดทํามาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
- การจัดทํามาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
- การจัดทํามาตรการป้องกันการรับสินบน
- การจัดทํามาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์สว่ นรวม
- การจัดทํามาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
- การจัดทํามาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
โครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในองค์กรและสาธารณชน
- กิจกรรมสร้างการรับรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ และการดําเนินงาน ในด้านการส่งเสริม
จริยธรรมและต่อต้านการทุจริต
โครงการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขต
พื้นที่กาศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 (ITA Online)
กิจกรรมการพัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยเพื่อรองรับการประเมิน (ITA Online)
รวมทั้งสิ้น

(นางสาวนฤมล คําเทพ)
ตําแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
ผู้อนุมัติแผนปฏิบัติการ (สพฐ.)

ผู้เห็นชอบแผนปฏิบัติการ

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

กลุ่มที่เกี่ยวข้อง

10,000
10,000

กลุ่มที่เกี่ยวข้อง

10,000

กลุ่มที่เกี่ยวข้อง

10,000

80,000

(นายวิทย์ ศรีวะรมย์)
ตําแหน่ง ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

(.........................................)
ตําแหน่ง ...............................................
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

