ชื่อโครงการ

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการ
ทุจริต” (ภายใต้ชื่อเขตสุจริต)สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒
แผนงาน
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
สอดคล้องกับ
๑. ดัชนีความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency
Assessment)
๒. คุณลักษณะเขตสุจริต ๕ ประการ (ทักษะกระบวนการคิด ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย อยู่อย่าง
พอเพียง จิตสาธารณะ)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวรณิดา อินนุพัฒน์ นักวิชาการศึกษาชานาญการ สพม.๑๒
ลักษณะโครงการ
ใหม่
ระยะเวลาดาเนินการ กันยายน – ตุลาคม ๒๕๕๙

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. หลักการและเหตุผล
ตามที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มียุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันการทุจริต
ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาทั้งในระดับโรงเรียนสุจริตและระดับเขตพื้นที่
การศึกษา โดยกาหนดให้ผู้บริหาร ครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา มีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านการป้องกันการทุจริต
ที่ผ่านกระบวนการพัฒนาระบบงานและวิถีแบบพอเพียง สุจริตรับผิดชอบ ปลอดอบายมุ ข มีการเรียนรู้และจัดการความรู้
อย่างเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ ได้กาหนดให้มีเขตพื้นที่การศึกษาสุจริตต้นแบบ เขตพื้นที่การศึกษาสุจริตคู่พัฒนา
และเขตพื้นที่การศึกษาสุจริตเครือข่าย นั้น
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริตคู่
พัฒนาโดย มี สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑ เป็นเขตพื้นที่การศึกษาสุจริตต้นแบบ ทั้งนี้ เพื่อให้การ
ดาเนินงานตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (ภายใต้ชื่อ
เขตสุ จริต) ของสานั กงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ เป็นไปตามแนวทางที่สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้น พื้นฐานกาหนด และสามารถขับเคลื่อนการดาเนินงานไปสู่เป้าหมาย ปรับเปลี่ยนทัศนคติและพัฒนา
บุคลากรให้เห็นความสาคัญของความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย อยู่อย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะ ผ่านกระบวนการคิดอย่าง
เป็นรูปธรรมนาไปสู่การปฏิบัติที่ถูกต้อง เหมาะสม และยั่งยืน มีการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ จึงได้จัดให้มีโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิ บาลในสถานศึกษา
“ป้องกันการทุจริต” (ภายใต้ชื่อเขตสุจริต)สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์
และแนวคิดดังกล่าวข้างต้น
๒. วัตถุประสงค์ของโครงการ
๒.๑ เพื่อพัฒ นาบุ คลากรส านั กงานเขตพื้นที่การศึกษามัธ ยมศึกษา เขต ๑๒ ให้มีคุณลั กษณะ ๕ ประการ
(ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และมีจิตสาธารณะ) และนาไปขับเคลื่อนอย่างเป็น
รูปธรรม
๒.๒ เพื่อทาความเข้าใจและวิเคราะห์ภารกิจงานตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน และดัชนีความ
โปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment)

-๒๓. เป้าหมาย
๓.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ
๓.๑.๑ บุคลากรแกนนาสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ จานวน ๒๐ คน
และบุคลากรสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ ทุกคน
๓.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ
๓.๒.๑ บุคลากรสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ มีองค์ความรู้ ทัศนคติ และค่านิยม
ที่ถูกต้อง ตามกลยุทธ์และจุดเน้นการดาเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
“ป้องกันการทุจริต” (ภายใต้ชื่อเขตสุจริต)
๓.๒.๒ บุคลากรสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ มีคุณลักษณะ ๕ ประการ และ
สามารถปฏิบัติตน/ปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน สอดคล้องกับตามดัชนีความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment) และนาไปขับเคลื่อนได้อย่างเป็นรูปธรรม
๓.๒.๓ มีเจ้าภาพรับผิดชอบงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริตอย่างเป็นระบบ เพื่อวางแผนการพัฒนา
บุคลากรให้มีคุณลักษณะ ๕ ประการ และเตรียมรับการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดาเนินงานภาครัฐ
๔.วิธีดาเนินงาน/ขั้นตอนดาเนินงาน
กิจกรรม/ขั้นตอน
๑. พัฒนาบุคลากรแกนนา สพม.๑๒
๒. พัฒนาบุคลากร สพม.๑๒
๓. รายงาน/สรุปผลการดาเนินงาน

ระยะเวลาดาเนินงาน
กันยายน ๒๕๕๙
กันยายน – ตุลาคม ๒๕๕๙
ตุลาคม ๒๕๕๙

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวรณิดา อินนุพัฒน์
บุคลากรแกนนา สพม.๑๒
คณะทางาน

๕. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
งบประมาณตามแผนงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ โครงการเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา งบดาเนินงาน เป็นเงิน ๓๖๒,๐๐๐ บาท (สามแสนหกหมื่นสองพัน
บาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดดังนี้
เงินงบประมาณ
เงินนอก
ที่
กิจกรรม/รายการ
งบ
รวม
ตอบแทน ใช้สอย
วัสดุ
รวม
ประมาณ
๒๐๐,๐๐๐
๒๐๐,๐๐๐
๒๐๐,๐๐๐
๑ กิจกรรมที่ ๑
๑.๑ ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงาน
ของบุคลากรแกนนา สพม.๑๒
๒๐๐,๐๐๐
๒๐๐,๐๐๐
๒๐๐,๐๐๐
จานวน ๒๐ คน (๓ วัน ๒ คืน) ใน
อัตราคนละ ๑๐,๐๐๐ บาท
๑๖๐,๐๐๐
๒ กิจกรรมที่ ๒
๑๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๑๖๐,๐๐๐
๒.๑ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม/
ค่าอาหารในการจัดอบรมพัฒนา
บุคลากร (บุคลากรและ
๘๐,๐๐๐
๘๐,๐๐๐
๘๐,๐๐๐๐
คณะทางานจานวน ๘๐ คน
(จานวน ๒ วัน)
#อบรมนอกสถานที่#

-๓ที่

กิจกรรม/รายการ

เงินงบประมาณ
ตอบแทน

ใช้สอย

๔๐,๐๐๐
๒.๒ ค่าที่พัก (๑ คืน)
๒.๓ ค่าวัสดุ/จัดทาเอกสาร
ประกอบการอบรมพัฒนา
บุคลากร
๒.๔ ค่าตอบแทนวิทยากร
๑๐,๐๐๐
๓ กิจกรรมที่ ๓
๓.๑ ค่าจัดทาเอกสารสรุป
รายงานผลการดาเนินงาน
รวม
๑๐,๐๐๐ ๓๒๐,๐๐๐
หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ

วัสดุ

รวม

เงินนอก
งบ
ประมาณ

รวม

-

๔๐,๐๐๐

๔๐,๐๐๐
๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๒,๐๐๐

๑๐,๐๐๐
๒,๐๐๐

-

๑๐,๐๐๐
๒,๐๐๐

๒,๐๐๐

๒,๐๐๐

-

๒,๐๐๐

๓๒,๐๐๐

๓๖๒,๐๐๐

-

๓๖๒,๐๐๐

๖.ระดับความสาเร็จ/การวัดและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ระดั บ ความส าเร็ จ ของการประเมิ น
ITA
ระดับความสาเร็จของการประเมิน
ITA จากส่วนกลาง/สพฐ.

วิธีการประเมิน
ประเมินภายใน

เครื่องมือ
แบบประเมิน/รายงานผลการประเมิน

ตรวจสอบ

แบบประเมิน/รายงานผลการประเมิน

๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๗.๑ บุคลากรสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ มีวินัย โปร่งใส ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และร่วมกัน
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
๗.๒ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ มีภาพลักษณ์ในการดาเนินงานที่ดีและเป็นที่ยอมรับของสังคม
ลงชื่อ

ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวรณิดา อินนุพัฒน์)
ตาแหน่ง นักวิชาการศึกษาชานาญการ สพม.๑๒
ลงชื่อ

ผู้เห็นชอบโครงการ

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติโครงการ

