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โครงการ

ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการและกระทาผิดวินัย
หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ กลุ่มกฎหมายและคดี
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นายดวงจันทร์ ทาคาวงค์
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ.
ข้อที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
สนองตัวชี้วัดตามประเด็นกลยุทธ์ สพฐ. ข้อที่ 3.2 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท
ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ มีศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม
1. หลักการและเหตุผล
ตามที่สานั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มียุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันการทุจริต
ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาทั้งในระดับ โรงเรียนสุจริตและระดับ
เขตพื้นที่การศึกษา โดยกาหนดให้ผู้ บ ริหารครูนั กเรียน และบุ คลากรทางการศึกษามีส่ วนร่วมในกิจกรรมการ
ป้ องกันและป้องปรามการทุจริ ต ที่ผ่ านกระบวนการพัฒ นาระบบงานและวิถีแบบพอเพี ยง สุ จริตรับผิดชอบ
ปลอดอบายมุขมีการเรียนรู้และจัดการ ความรู้อย่างเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ได้กาหนดให้ มีเขตพื้นที่
การศึกษาสุจริตต้นแบบ และเขตพื้นที่การศึกษาสุจริตคู่พัฒนา อีกทั้งรัฐบาลได้มีการจัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ เพื่อเป็นมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ นั้น
ด้วยหลักการและเหตุผลดังกล่าว สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3 จึงจัดให้
มีโครงการส่งเสริม ป้องปราม ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตการปฏิบัติหน้าที่ราชการตามระเบียบ
กฎหมาย ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและหลักธรรมาภิบาลแก่ข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยการ
นิเทศน์ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน ป้องปรามการทุจริต การปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
มีคุณธรรมจริยธรรม รวมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สถานศึกษาและสานักงาน
เขตพื้น ที่การศึกษาเป็ น เขตสุ จ ริตปราศจากการทุจริตคอรัปชั่น เพื่ อให้ ภ ารกิจหลั กของโรงเรียนบรรลุ ตาม
วัตถุประสงค์ด้วยดี
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้ข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจและมีทักษะสามารถปฏิบัติงาน
ได้อย่างถูกต้อง ปราศจากการทุจริตคอรัปชั่น
2.2 เพื่อให้ข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถนาความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ ราชการ
ให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย
2.3 เพื่อให้ข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษาประพฤติ ปฏิบัติตนครองตนให้มีคุณธรรมจริยธรรม
เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียนและข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
2.4 เพื่อลดความผิดพลาดและความบกพร่องในการปฏิบัติราชการทางปกครองของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา และการกระทาที่ผิดระเบียบวินัยของข้าราชการ

2

3 เป้าหมาย
3.1 ด้านปริมาณ
- เพื่ อ ให้ ข้ า ราชครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา จ านวน 10 ศู น ย์ พั ฒ นาการศึ ก ษา 300 คน
(58 โรงเรียน) มีความรู้ ความเข้าใจและมีทักษะสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามระเบียบหลักเกณฑ์
แบบแผนของทางราชการและปราศจากการทุ จริตคอรัป ชั่ น ประพฤติ ปฏิ บั ติต นโดยการรักษาคุ ณ ธรรม
จริยธรรมและหลักธรรมมาภิบาล
- เพื่อให้ข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถนาความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพเป็นที่เคารพและเชื่อถือของผู้ปกครองนักเรียน
3.2 ด้านคุณภาพ
- เพื่อข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษาประพฤติ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ นักเรียน
ผู้ปกครองนักเรียนและข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
- เพื่อลดความผิดพลาดและความบกพร่องในการปฏิบัติราชการทางปกครองของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาและลดการกระทาผิดวินัยข้าราชการ
- ยึดมั่นในระเบียบกฎหมายปราศจากการทุจริตคอรัปชั่น
4. วิธีดาเนินงาน
ที่
กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
1 กิจกรรมที่ 1 ประชุมวางแผนการดาเนินงาน

1 ต.ค. 2561 -

กลุ่มกฎหมายและคดี

30 พ.ย. 2561
2 กิจกรรมที่ 2 ดาเนินการออกไปนิเทศให้ความรู้แก่ข้าราชการครู
จานวน 58 โรงเรียน

พ.ย. 2561 –

3 กิจกรรมที่ 3 ติดตาม ประเมินผลการอบรม
ขั้นตอนการดาเนินงาน
3.1 ดาเนินการติดตามและประเมินผล
3.2 สรุปผลและรายงานผลการดาเนินงาน

กันยายน 2562

กลุ่มกฎหมายและคดี

ส.ค. 2562

กลุ่มกฎหมายและคดี

5. ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ

ระยะเวลาดาเนินการ
สถานที่ดาเนินการ

ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562
โรงเรียนในสังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓
อาเภอฝาง อาเภอแม่อาย อาเภอไชยปราการ อาเภอเชียงดาว
10 ศูน ย์พัฒนาการศึกษา จานวน 58 โรงเรียน ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา จานวน 300 คน
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6. งบประมาณ
6.1 งบประมาณ จานวน 45,540 บาท
6.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ
ที่
กิจกรรม
1 กิจกรรมที่ 1 วางแผนการดาเนินงาน
รวมกิจกรรมที่ 1
2 กิจกรรมที่ 2 ดาเนินการออกนิเทศให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบข้อกฎหมาย
- ค่าเบี้ยเลี้ยง
240 × 3 × 10
- ค่าน้ามัน
- ค่าอาหารกลางวัน 80 × 300
- ค่าเบรก
30 × 300
รวมกิจกรรมที่ 2
กิจกรรมที่ 3 ติดตาม ประเมินผลการไปนิเทศน์
ดาเนินการติดตามและประเมินผล
สรุปผลและรายงานผลการดาเนินงาน
รวมกิจกรรมที่ 3
รวมทั้งสิ้น

งบประมาณ
0
0
7,200 .5,340.24,000.9,000.45,540
0
0
45,540

หมายเหตุ ขอถัว่ จ่ายทุกรายการ
7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ปัจจัยความเสี่ยง

- ด้านงบประมาณในการดาเนินโครงการ
- ด้านความร่วมมือของบุคลากรในการเข้าร่วมการอบรม

แนวทางการบริหารความเสี่ยง

- วางแผนการใช้งบประมาณให้เป็นระบบ
- ชีแ้ จงทาความเข้าใจให้ตรงกัน ให้เห็นถึงความสาคัญของการอบรม และประโยชน์ที่จะได้รับ
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8. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

1. เชิงปริมาณ
- ร้อยละข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจและมีทักษะสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ปราศจากการทุจริตคอรัปชั่น
- ร้อยละข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถนาความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เชิงคุณภาพ
- ร้อยละข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษาประพฤติ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
- ร้อยละข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านความผิดพลาดและความบกพร่องในการ
ปฏิบัติราชการทางปกครองน้อยลง

80
80

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจและมีทักษะสามารถปฏิบัติงานได้
อย่างถูกต้อง ปราศจากการทุจริตคอรัปชั่น
2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติตนโดยยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม/ปฏิบัติหน้าที่
ราชการโดยยึดระเบียบแบบแผนของราชการไม่กระทาผิดวินัยข้าราชการ
3. ข้ า ราชครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา สามารถน าความรู้ ไปใช้ ในการปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ได้ อ ย่ า ง
มีประสิทธิภาพ
4. ข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษามีความประพฤติ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
5. ความผิดพลาดและความบกพร่องในการปฏิบัติราชการทางปกครองของข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาน้อยลง
ลงชื่อ ............................................ ผูเ้ สนอโครงการ
(.......................................)
ตาแหน่ง ....................................................
ความเห็นของผู้อานวยการกลุ่ม
......................................................................................................................... .............................................
ลงชื่อ
(..............................................)
ตาแหน่ง ....................................................

5

ความเห็นของ รอง ผอ.สพป.ชม.3
......................................................................................................................................................................
ลงชื่อ
(..............................................)
ตาแหน่ง ....................................................
ความเห็นของผู้อนุมัติโครงการ
........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ
(นายรตนภูมิ โนสุ)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3

