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กลุ่มกฎหมายและคดี ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2  
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รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
กลุ่มกฎหมายและคดี ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 

 ตามที่กลุ่มกฎหมายและคดี ได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ส่งเสริมให้
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพ และจรรยาบรรณ ส่งเสริม
ให้มีคุณธรรม จริยธรรม และรักษาวินัย โดยการให้ความรู้ความเข้าใจ ปลูกจิตส านึก สร้างความตระหนัก  
ในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการรักษาวินัยต่อตนเอง ต่อผู้ร่วมปฏิบัติงาน ต่อหน่วยงาน 
และต่อผู้มารับบริหาร ปฏิบัติงานอย่างเต็มตามศักยภาพ โดยยึดมั่นในระเบียบวินัย จรรยาบรรณและมาตรฐาน
วิชาชีพ มีจิตส านึกด้านคุณธรรมและจริยธรรมความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และส่วนรวม 
มุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติราชการอย่างมีประสิทธิภาพ  และเพ่ือให้การด าเนินการทางวินัยของข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษาเป็นไป ในทิศทางเดียวกัน ทั้งมีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายที่ เกี่ยวกับ  
การบริหารงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือจะได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้ เป็นไปด้วย 
ความถูกต้อง เป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล สามารถน าความรูที่ไดจากการพัฒนา
มาประยุกต์ ใช้กับการปฏิบัติงาน แต่เนื่องจากการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID -
19)  ไม่สามารถเปิดตัวโครงการได้ ตามแผนที่ก าหนดเนื่องจากมติ คณะรัฐมนตรีที่ให้ส่วนราชการพิจารณางด
กิจกรรมคนจ านวนมาก ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID -19)  
ท าให้กลุ่มเป้าหมายของการฝึกอบรมไม่สามรถรวมกลุ่มกันเพ่ือจัดฝึกอบรมได้  

 ดังนั้น กลุ่มกฎหมายและคดีจึงได้จัดท าคู่มือการด าเนินการทางวินัย ความรับผิดทางละเมิด
เบื้องต้น การป้องการทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 เพ่ือใช้เป็นประโยชน์แก่ผู้ปฏิบัติงาน และให้เกิด
มาตรฐาน การปฏิบัติงานที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
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โครงการ เสริมสร้างศักยภาพด้านวินัย และด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต  

ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ความเป็นมา 

วินัยและปัญหาการทุจริต เป็นสิ่งจ าเป็นที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต้องดูแลรักษา
ทบทวนและพัฒนาอยู่เสมอ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะของสังคมและสิ่งแวดล้อม จึงอาจท าให้
มนุษย์เปลี่ยนแปลงไปได้ทั้งในทางที่ดีและไม่ดี ฉะนั้น การจะท าให้มนุษย์ประพฤติดี  ปร ะพฤติชอบ  
จ าเป็นต้องมีการทบทวน ย้ าเตือน ฝึกฝน อบรม หรือพัฒนาตนเอง หากไม่มีการทบทวน ย้ าเตือน ฝึกฝน อบรม 
หรือพัฒนาตนเองย่อมมีโอกาสที่จะหลงลืม ละเลย หลงผิด เข้าใจคลาดเคลื่อน หรือเกิดความย่อหย่อน  
จนเป็นเหตุให้เกิดความเสื่อมด้านจิตใจ และการแสดงออก การรักษาวินัยและความสุจริตให้มีความเข้มแข็ง
มั่นคงจึงต้องให้ความส าคัญโดยการด าเนินการให้มีการทบทวน อบรม ฝึกฝน และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
สม่ าเสมอ และการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เป็นวาระแห่งชาติ ตามมติคณะรัฐมนตรี  
เมื่อ วันที่ 19 ธันวาคม 2549 โดยใช้ชื่อว่า “วาระแห่งชาติด้านจริยธรรม ธรรมาภิบาล การป้องกันการทุจริต
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ” ต่อมามติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธุ ๒๕๕๘ ลงมติเห็นชอบ       
ทั้งหน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  
(พ.ศ. 2560-2564) ยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-
2564) โดยก าหนดไว ในแผนปฏิบัติราชการ ๔ ป และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี โดยใหส านักงาน
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ส านักงาน ก.พ.ร. ส านักงาน ก.พ. และส านักงาน
คณะกรรมการการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เปนหนวยงานหลักในการสนับสนุนการขับเคลื่อน 
ตามท่ีคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติเสนอ 
 กลุ่มกฎหมายและคดี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๒ เป็นหน่วยงาน 
ที่มีภารกิจในด้านเสริมสร้างและพัฒนาข้าราชการในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย 
เขต ๒ ให้มีวินัยและป้องกันมิให้ข้าราชการกระท าการทุจริต รวมทั้งส่งเสริมให้ข้าราชการมีความรู้ในระเบียบ 
กฎหมาย ที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นปัจจุบันทันต่อเหตุการณ์ถูกต้องครบถ้วนตามกระบวนการที่ระเบียบ 
กฎหมายก าหนด โดยการส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ในระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ควบคู่
ไปกับการสร้างจิตส านึกในด้านคุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งความสุจริตเพ่ือให้การบริหารจัดการศึกษาใน
ภาพรวมของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๒ เกิดสัมฤทธิผลในเชิงบูรณาการ  
จึงจัดโครงการดังกล่าวขึ้น ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมจ านวน ๔ กิจกรรม คือ 
  ๑. การให้ความรู้ด้านวินัยแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ๒. การด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง และการด าเนินการทางวินัย 
 ๓. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในกลุ่มกฎหมายและคดี 
 ๔. การป้องปรามและให้ความรู้เกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชั่นกับเจ้าหน้าที่  
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วัตถุประสงค ์ 

1.เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษา สังกัด ส านักงาน  
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความถูกต้องตามระเบี ยบกฎหมาย  
และการรักษาวินัย 
 2.เพ่ือเสริมสร้างให้ข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษา สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 มีความตระหนัก ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต และโปร่งใส ส่งผลให้หน่วยงาน
ปลอดการทุจริตคอร์รัปชั่น มุ่งสู่การเป็นองค์กรที่ใสสะอาดและมีประสิทธิภาพ 
          3.เพ่ือเสริมสร้างพฤติกรรมให้ข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความ
โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
          4.เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตในการปฏิบัติงานของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 
 

เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
       ข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
มีความรู้ในเรื่องวินัยของข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษา และด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
การทุจริต ทุกคน 

เชิงคุณภาพ 
            1.ส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถม
ศึกษาเชียงราย เขต 2 มีความรู้ความเข้าใจสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมายและ
ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัย 
          2.ให้หน่วยงานมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบบริหารจัดการหลักธรรมาภิบาล 
          3.ส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 2 ปฏิบัติงานในหน้าที่เป็นไปด้วยความถูกต้อง โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 

 

กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับผลประโยชน์จากโครงการ 

  ครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 
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วิธีการด าเนินงาน 

1. เสนอขออนุมัติโครงการ 
 2. แต่งตั้งคณะกรรมการ / ก าหนดปฏิทินการปฏิบัติงาน 
 3. ประชุม วางแผน การด าเนินงานของคณะกรรมการ 
 4. ด าเนินโครงการตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
 5. สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน 
 
ผลการด าเนินงาน 
           1. สถานศึกษาและหน่วยงานในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2  
มีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
 2. ข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย 
เขต 2 มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบกฎหมาย ปฏิบัติหน้าที่เป็นไปด้วยความถูกต้องโปร่งใสและสามารถ
ตรวจสอบได ้
          3.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง เป็นไปตามขั้นตอน 
ระเบียบกฎหมายที่ก าหนดไว้ การด าเนินงาน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ปราศจากข้อร้องเรียน 

 
ปัญหา อุปสรรค 

เนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ในช่วงที่จะด าเนินการ
จัดโครงการฯ ซึ่งได้มีประกาศของกระทรวงสาธารณสุข จึงไม่ให้ด าเนินการจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวกัน  
ของบุคคล ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  

กลุ่มกฎหมายและคดี ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 

เอกสารประกอบการรายงานผล 

              

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2


