จค.บค./คก.10
รหัสโครงการ จค.บค./คก.10
โครงการที่ 10 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และวินัย ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา
1. ลักษณะโครงการ  งานประจำ  โครงการต่อเนื่อง  โครงการใหม่
2. ยุทธศาสตร์แผนการศึกษาชาติ ข้อ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
3. ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ข้อ 2 ปฏิรูปการพัฒนาวิชาชีพ
4. สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน ข้อ 2 พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการ
5. สอดคล้องแผนงาน/โครงการตามแผนกลยุทธ์
ข้อ 14 โครงการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
ตัวชี้วัดที่ 14.2 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และผลการดำเนินงานที่ส่งเสริมให้ปฏิบัติตามคุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณวิชาชีพครู
6. สอดคล้องกับมาตรฐานโรงเรียน มาตรฐานด้านที่ 2 ด้าน กระบวนการบริหารและการจัดการ
ประเด็นหลักข้อที่ 2.4 คือ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
7. สนับสนุน  ผลผลิตที่ 2 ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ  ผลผลิตที่ 3 ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย
8. ลักษณะกิจกรรม ตาม OUC  กิจกรรมสนับสนุน  กิจกรรมรอง  กิจกรรมหลัก
9. ฝ่ายบริหารที่รับผิดชอบ กลุ่มงานบริหารบุคคล
หลักการและเหตุผล
การบริหารงานบุคคลมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการขับเคลื่อนและพัฒนาองค์กรไปข้างหน้าเพื่อ
ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยี สถานศึกษาจึงต้องมีการ
บริหารงานบุคคลเพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่ความเป็นเลิศ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน เล็งเห็น ถึง
ความสำคัญของบุคลากรที่ปฏิบัติงานโรงเรียน ซึ่งต้องได้รับการส่งเสริมศักยภาพด้านความรู้ความสามารถแล้ว
ยังต้องส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครู และวินัย ด้วย เพราะหากบุคลากรขาดคุณธรรม
จริยธรรม และไม่ยึดระเบียบปฏิบัติให้ถูกต้องตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู และวินัย แล้ว การที่จะพัฒนาผู้เรียน
พัฒนาคุณภาพการศึกษาย่อมเป็นไปล่าช้าและไม่ถูกต้องตามทำนองครองธรรม

กิจกรรมที่ 1
รหัสกิจกรรม จค.บค./คก.10.01 ชื่อกิจกรรม อบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และวินัย ของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ประพฤติปฏิบัติตนโดยยึดหลักคุณธรรม
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
2. เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวินัย และการรักษาวินัย
3. เพื่อลดการกระทำผิดวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เป้าหมาย
ด้านปริมาณ
1. ข้าราชการครู และบุ คลากรทางการศึ กษา ร้อยละ 90 ได้รับการอบรมส่งเสริ มคุ ณธรรม จริยธรรม
จรรยาบรรณ และวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
2. การกระทำผิดวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลดลงร้อยละ 50
ด้านคุณภาพ
ข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษามี ค ุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม สามารถประพฤติ ป ฏิ บ ั ต ิ ต น
ตามจรรยาบรรณของวิชาชีพอย่างยั่งยืน
วิธีดำเนินการ
กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินการ
1.
2.
3.
4.

ประชุม วางแผนผู้ที่เกี่ยวข้อง
เสนอโครงการ
ดำเนินการอบรม
สรุปผลและรายงานผลต่อโรงเรียน

ระยะเวลาดำเนินการ
ภาคเรียนที่ 2/2562
ภาคเรียนที่ 1/2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
✓
✓

ระยะเวลาดำเนินการ
1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563
งบประมาณ/สถานที่ดำเนินการ
งบประมาณ 80,000 บาท
สถานที่
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

✓ ✓ ✓
✓

รายละเอียดงบประมาณ  เงินอุดหนุนรายหัว
 เงินบำรุงการศึกษา (ทั่วไป)
 เงินรายได้สถานศึกษา

 เงินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
 เงินบำรุงการศึกษา (นักเรียนโครงการพิเศษ)
 เงินอื่น ๆ ......................................................

รายละเอียดกิจกรรมหลัก
แผนการเบิกจ่าย
ปีงบประมาณ 2563
ภาคเรียนที่ 2/2562 ภาคเรียนที่ 1/2563
ที่
กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสำเร็จ งบประมาณ ไตรมาสที่ ไตรมาสที่ ไตรมาสที่ ไตรมาสที่
1
2
3
4
ต.ค.62- ม.ค.63- เม.ย.63- ก.ค.63ธ.ค.62 มี.ค.63 มิ.ย.63 ก.ย.63
1 อบรมส่งเสริม
1. ร้อยละของจำนวน
80,000
80,000
คุณธรรม จริยธรรม
ข้าราชการครูและ
จรรยาบรรณ และ
บุคลากร
วินัย ของข้าราชการ
ทางการศึกษาที่
ครูและบุคลากร
เข้ารับการอบรม
ทางการศึกษา
2. ร้อยละของการ
กระทำผิดวินัย
ของข้าราชการครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา
ที่ลดลง
รวมงบประมาณ
80,000
80,000
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางชลธิกาญจน์ จินาจันทร์. และคณะกรรมการกลุ่มงานบริหารงานบุคคล
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ฝ่ายบริหาร
- กลุ่มงานบริหารงานบุคคล

การติดตามประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1. ร้อยละของจำนวนข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่เข้ารับการอบรม
2. ร้อยละของการกระทำผิดวินัยของข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ลดลง

วิธีการวัด/ประเมินผล
- ตรวจสอบจำนวนผู้เข้ารับ
การอบรมฯ
- ตรวจสอบจำนวนการ
กระทำผิดวินัย

เครื่องมือที่ใช้
- แบบลงชื่อเข้ารับ
การอบรม
- แบบสำรวจ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ข้าราชการครู และบุ คลากรทางการศึ กษา ร้อยละ 90 ได้รับการอบรมส่งเสริ มคุ ณธรรม จริยธรรม
จรรยาบรรณ และวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
2. การกระทำผิดวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลดลงร้อยละ 50
3. ข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษามี ค ุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม สามารถประพฤติ ป ฏิ บ ั ต ิ ต น
ตามจรรยาบรรณของวิชาชีพอย่างยั่งยืน
กิจกรรมที่ 2
รหัสกิจกรรม จค.บค./คก.10.02 ชื่อกิจกรรม work shop สำนึกรักจักรคำฯ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อปลูกจิตสำนึกรักโรงเรีย นจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ให้กับข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
2. เพื่อสร้างความเข้าใจอันดี และความสามัคคี ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ย้าย
หรือบรรจุใหม่ ไม่เกิน 5 ปี กับบุคลากรเดิม/ผู้บริหาร และอดีตข้าราชการครูและผู้บริหารของ
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
3. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ย้ายหรือบรรจุใหม่ ไม่เกิน 5 ปี มีความตระหนักในการ
ประพฤติ ป ฏิ บ ั ต ิ ต น/วางตน ได้ อ ย่ า งเหมาะสม ในฐานะเป็ น ครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา
ของโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
เป้าหมาย
ด้านปริมาณ
1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ย้ายหรือบรรจุใหม่ ไม่เกิน 5 ปี ร้อยละ 90 เข้าร่วมกิจกรรม
สำนึกรักจักรคำฯ
ด้านคุณภาพ
1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ย้ายหรือบรรจุใหม่ ไม่เกิน 5 ปี มีความเข้าใจอันดี และ
ความสามัคคี กับบุคลากรเดิม/ผู้บริหาร และอดีตข้าราชการครูและผู้บริหารของโรงเรียนจักรคำคณาทร
จังหวัดลำพูน

2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ย้ายหรือบรรจุใหม่ ไม่เกิน 5 ปี มีความตระหนักในการ
ประพฤติปฏิบัติตน/วางตน ได้อย่างเหมาะสม ในฐานะเป็นครูและบุคลากรทางการศึกษาของ
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
วิธีดำเนินการ
กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินการ
1.
2.
3.
4.

ประชุม วางแผนผู้ที่เกี่ยวข้อง
เสนอโครงการ
ดำเนินกิจกรรม
สรุปผลและรายงานผลต่อโรงเรียน

ระยะเวลาดำเนินการ
ภาคเรียนที่ 2/2562
ภาคเรียนที่ 1/2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
✓
✓
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
✓

ระยะเวลาดำเนินการ
1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563
งบประมาณ/สถานที่ดำเนินการ
งบประมาณ 21,540 บาท
สถานที่
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
รายละเอียดงบประมาณ  เงินอุดหนุนรายหัว
 เงินบำรุงการศึกษา (ทั่วไป)
 เงินรายได้สถานศึกษา

 เงินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
 เงินบำรุงการศึกษา (นักเรียนโครงการพิเศษ)
 เงินอื่น ๆ ......................................................

รายละเอียดกิจกรรมหลัก

ที่

1

กิจกรรม

work shop
สำนึกรักจักรคำฯ

แผนการเบิกจ่าย
ปีงบประมาณ 2563
ภาคเรียนที่ 2/2562 ภาคเรียนที่ 1/2563
ตัวชี้วัดความสำเร็จ งบประมาณ ไตรมาสที่ ไตรมาสที่ ไตรมาสที่ ไตรมาสที่
1
2
3
4
ต.ค.62- ม.ค.63- เม.ย.63- ก.ค.63ธ.ค.62 มี.ค.63 มิ.ย.63 ก.ย.63
21,540
21,540
1. ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา ที่ย้ายหรือ
บรรจุใหม่ ไม่เกิน
5 ปี ร้อยละ 90
เข้าร่วมกิจกรรม
สำนึกรักจักรคำฯ
2. ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาที่ย้ายหรือ
บรรจุใหม่ ไม่เกิน
5 ปี มีความเข้าใจ
อันดี และ
ความสามัคคี กับ
บุคลากรเดิม/ผู้บริหาร
และอดีตข้าราชการครู
และผู้บริหารของ
โรงเรียนจักรคำ
คณาทร จังหวัดลำพูน
3. ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาที่ย้ายหรือ
บรรจุใหม่ ไม่เกิน
5 ปี มีความ
ตระหนักในการ
ประพฤติปฏิบัติ

ที่

กิจกรรม

แผนการเบิกจ่าย
ปีงบประมาณ 2563
ภาคเรียนที่ 2/2562 ภาคเรียนที่ 1/2563
ตัวชี้วัดความสำเร็จ งบประมาณ ไตรมาสที่ ไตรมาสที่ ไตรมาสที่ ไตรมาสที่
1
2
3
4
ต.ค.62- ม.ค.63- เม.ย.63- ก.ค.63ธ.ค.62 มี.ค.63 มิ.ย.63 ก.ย.63
ตน/วางตน ได้
อย่างเหมาะสม
ในฐานะเป็นครู
และบุคลากร
ทางการศึกษาของ
โรงเรียนจักรคำ
คณาทร จังหวัด
ลำพูน

รวมงบประมาณ

21,540

21,540

ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางชลธิกาญจน์ จินาจันทร์. และคณะกรรมการกลุ่มงานบริหารงานบุคคล
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ฝ่ายบริหาร
- กลุ่มงานบริหารงานบุคคล
- อดีตผู้บริหารและข้าราชการครูโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
การติดตามประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ที่ย้ายหรือบรรจุใหม่ ไม่เกิน 5 ปี ร้อยละ 90
เข้าร่วมกิจกรรมสำนึกรักจักรคำฯ
2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ย้าย
หรือบรรจุใหม่ ไม่เกิน 5 ปี มีความเข้าใจอันดี
และความสามัคคี กับบุคลากรเดิม/ผู้บริหาร

วิธีการวัด/ประเมินผล
- ตรวจสอบจำนวนผู้เข้ารับ
การอบรมฯ
- สังเกต

เครื่องมือที่ใช้
- แบบลงชื่อเข้ารับ
การอบรม
- แบบสังเกต

ตัวชี้วัดความสำเร็จ
และอดีตข้าราชการครูและผู้บริหารของ
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
3. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ย้าย
หรือบรรจุใหม่ ไม่เกิน 5 ปี มีความตระหนัก
ในการประพฤติปฏิบัติตน/วางตน ได้อย่าง
เหมาะสม ในฐานะเป็นครูและบุคลากร
ทางการศึกษาของโรงเรียนจักรคำคณาทร
จังหวัดลำพูน

วิธีการวัด/ประเมินผล

เครื่องมือที่ใช้

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ย้ายหรือบรรจุใหม่ ไม่เกิน 5 ปี ร้อยละ 90 เข้าร่วมกิจกรรม
สำนึกรักจักรคำฯ
2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ย้ายหรือบรรจุใหม่ ไม่เกิน 5 ปี มีความเข้าใจอันดี และ
ความสามัคคี กับบุคลากรเดิ ม/ผู้บริหาร และอดีตข้าราชการครูและผู้บริหารของโรงเรียนจักรคำคณาทร
จังหวัดลำพูน
3. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ย้ายหรือบรรจุใหม่ ไม่เกิน 5 ปี มีความตระหนักในการ
ประพฤติปฏิบัติตน/วางตน ได้อย่างเหมาะสม ในฐานะเป็นครูและบุคลากรทางการศึกษาของ
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
กิจกรรมที่ 3
รหัสกิจกรรม จค.บค./คก.10.03 ชื่อกิจกรรม ส่งเสริมประสิทธิภาพระบบงานวินัย
วัตถุประสงค์
เพื่อจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ใช้ในงานส่งเสริมประสิทธิภาพระบบงานวินัย และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
ทดแทนเครื่องเดิมที่เก่าและชำรุด
เป้าหมาย
ด้านปริมาณ
มีเครื่องคอมพิวเตอร์และ printer สำหรับใช้ในงานส่งเสริมประสิทธิภาพระบบงานวินัย และงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง
ด้านคุณภาพ
งานส่งเสริมประสิทธิภ าพระบบงานวินัย และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง สามารถดำเนินงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

วิธีดำเนินการ
กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินการ
1.
2.
3.
4.

ประชุม วางแผนผู้ที่เกี่ยวข้อง
เสนอโครงการ
ดำเนินกิจกรรม
สรุปผลและรายงานผลต่อโรงเรียน

ระยะเวลาดำเนินการ
ภาคเรียนที่ 2/2562
ภาคเรียนที่ 1/2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
✓
✓
✓ ✓

✓
✓

ระยะเวลาดำเนินการ
1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563
งบประมาณ/สถานที่ดำเนินการ
งบประมาณ 8,288 บาท
สถานที่
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
รายละเอียดงบประมาณ  เงินอุดหนุนรายหัว
 เงินบำรุงการศึกษา (ทั่วไป)
 เงินรายได้สถานศึกษา

 เงินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
 เงินบำรุงการศึกษา (นักเรียนโครงการพิเศษ)
 เงินอื่น ๆ ......................................................

รายละเอียดกิจกรรมหลัก
แผนการเบิกจ่าย
ปีงบประมาณ 2563
ภาคเรียนที่ 2/2562 ภาคเรียนที่ 1/2563
ที่
กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสำเร็จ งบประมาณ ไตรมาสที่ ไตรมาสที่ ไตรมาสที่ ไตรมาสที่
1
2
3
4
ต.ค.62- ม.ค.63- เม.ย.63- ก.ค.63ธ.ค.62 มี.ค.63 มิ.ย.63 ก.ย.63
1 ส่งเสริม
มีเครื่องคอมพิวเตอร์
8,288 8,288
ประสิทธิภาพ
และ printer สำหรั บ
ระบบงานวินัย
ใช้ ใ นงานส่ ง เสริ ม
- จัดหาคอมพิวเตอร์ ป ร ะ ส ิ ท ธ ิ ภ า พ
และ printer
ระบบงานวิน ัย และ
งานอื่นที่เกี่ยวข้อง

ที่

แผนการเบิกจ่าย
ปีงบประมาณ 2563
ภาคเรียนที่ 2/2562 ภาคเรียนที่ 1/2563
กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสำเร็จ งบประมาณ ไตรมาสที่ ไตรมาสที่ ไตรมาสที่ ไตรมาสที่
1
2
3
4
ต.ค.62- ม.ค.63- เม.ย.63- ก.ค.63ธ.ค.62 มี.ค.63 มิ.ย.63 ก.ย.63
รวมงบประมาณ
8,288 8,288

ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางชลธิกาญจน์ จินาจันทร์
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ฝ่ายบริหาร
- กลุ่มงานบริหารงานบุคคล
- อดีตผู้บริหารและข้าราชการครูโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
การติดตามประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
วิธีการวัด/ประเมินผล
มีเครื่องคอมพิวเตอร์และ printer สำหรับใช้ในงาน - สัมภาษณ์/สังเกต
ส่งเสริมประสิทธิภาพระบบงานวินัย และงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง

เครื่องมือที่ใช้
- แบบสัมภาษณ์/สังเกต

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. งานส่งเสริมวินัย และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง มีเครื่องคอมพิวเตอร์และ printer สำหรับใช้ในงาน
ส่ ง เสริ ม ประสิ ท ธิ ภ าพระบบงานวิ น ัย และงานอื ่ น ที ่ เ กี ่ ย วข้ อ ง สามารถดำเนิ น งานได้อ ย่ างมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
2. งานส่งเสริมวินัย และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ลงชื่อ ....................................................... ผู้เสนอโครงการ
(นางชลธิกาญจน์ จินาจันทร์)
1 ตุลาคม 2562

ลงชื่อ ....................................................... ผู้เห็นชอบโครงการ
(
)
1 ตุลาคม 2562

ลงชื่อ ....................................................... ผู้อนุมัติโครงการ
(นายสุพล ประสานศรี)
1 ตุลาคม 2562

