
ค ำกล่ำวรำยงำนในพิธีเปิด 
โครงกำรยกระดับคุณธรรม ควำมโปร่งใสของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562   
วันอังคำรที่ 14 พฤษภำคม   2562   

ณ  ห้องประชมุใหญ่  กศน. จังหวัดกำญจนบุรี 
 โดย 

นำยโอภำส  ต้นทอง 
ศึกษำธิกำรจังหวดักำญจนบุรี 

 

กรำบเรียน  นำยอนันต์ กัลปะ  ท่ำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี ที่เคำรพ 
 

  กระผมในนำมของผู้เข้ำร่วมโครงกำรยกระดับคุณธรรม ควำมโปร่งใสของ
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562  ขอขอบพระคุณ
ท่ำนเป็นอย่ำงสูงที่ให้เกียรติ และเสียสละเวลำมำเป็นประธำนในพิธีเปิดกำรประชุม ในวันนี้  

 

  เนื่องจำก  ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร ได้อนุมัติโครงกำรยกระดับ
คุณธรรม ควำมโปร่งใสของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี ประจ ำปีงบประมำณ       
พ.ศ.2562  เมื่อวันที่ 26 เมษำยน 2562  ภำยใต้แผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำร
ทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษำธิกำร ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ยุทธศำสตร์ที่ 2 
พัฒนำระบบงำนและระบบสำรสนเทศเพื่อกำรป้องกันกำรทุจริตเชิงรุก กลยุทธที่ 4 พัฒนำ
รูปแบบกำรสื่อสำรสำธำรณะเชิงสรำ้งสรรค์เพื่อปรับเปลีย่นพฤตกิรรมในวงเงิน 105,600 บำท 
(หนึ่งแสนห้ำพันหกร้อยบำทถ้วน)   เป้ำประสงค์เพื่อให้ ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด
กำญจนบุรี  มีกำรด ำเนินกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของ
หน่วยงำนภำครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA)    เพื่อสร้ำงควำมโปรง่ใส
และธรรมำภิบำลในกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินของหน่วยงำนภำครัฐตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ
ว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) ภำยใต้วิสัยทัศน์ 
“ประเทศไทยใสสะอำด ไทยทั้งชำติต้ำนทุจริต” เพื่อให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีมำตรฐำน
ควำมโปร่งใสเทียบเท่ำสำกล 
 

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี  จึงได้ก ำหนดให้มีกำรประชุมเพื่อ
ขับเคลื่อนโครงกำรยกระดับคุณธรรม ควำมโปร่งใสของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบรุี 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562    จ ำนวน  3  ครั้ง  ดังนี ้
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ครั้งที่  1    ประชุมคณะกรรมกำรขับเคลื่อนกำรประเมินคุณธรรมและควำม

โปร่งใส ในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี  เมื่อวันที่ 7 พฤษภำคม 
2562   ตำมค ำสั่งส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี ที่ 280/2562  สั่ง ณ วันที่ 3 
พฤษภำคม 2562   

ครั้งที่ 2   ประชุมบุคลำกรส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี เพื่อถ่ำยทอด
ควำมรู้เกี่ยวกับกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน ในวันอังคำรที่ 14 
พฤษภำคม 2562 ณ ห้องประชุมใหญ่  กศน. จังหวัดกำญจนบุรี    ตำมค ำสั่งส ำนักงำน
ศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี ที่ 288/2562  สั่ง ณ วันที่ 8 พฤษภำคม 2562    ซึ่งในกำร
ประชุมครั้งนี้  ได้เรียนเชิญวิทยำกรจำก ส ำนักงำน ป.ป.ช.จังหวัดกำญจนบุรี  มำให้ควำมรู้กับ
บุคลำกรของส ำนักงำน  เพื่อให้มีควำมเข้ำใจในเชิงนโยบำย เพื่อไปปฏิบัติตำมภำรกิจที่ได้รับ
มอบหมำยต่อไปประชุมต่อไป 

ครั้งที่ 3  ประชุมปฏิบัติกำรด ำเนินกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสใน    
กำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี ทั้ง 10 ด้ำน  ระหว่ำงวันที่  13  -
14  มิถุนำยน  2562  ณ  โรงแรมบ้ำนแก้วฟ้ำรีสอร์ท อ.ทองผำภูมิ จ.กำญจนบุรี   
 

ผู้เข้ำร่วมประชุมครั้งนี้ ประกอบด้วย ผู้บริหำรกำรศึกษำ 2 คน ผู้อ ำนวยกำร
กลุ่ม 6 คน ศึกษำนิเทศก์ 14 คน บุคลำกรตำมมำตรำ ๓๘ ค.(๒) 13 คน เจ้ำหน้ำที่คุรุสภำ   
4  คน  ลูกจ้ำงในส ำนักงำน ๕ คน รวมทั้งสิ้น  44  คน 

 

วิทยำกร  ได้รับควำมอนุเครำะห์จำก  นำงคิรำกร นำคเอี่ยม  เจ้ำพนักงำน
ป้องกันกำรทุจริตช ำนำญกำร  ส ำนักงำน ป.ป.ช. ประจ ำจังหวัดกำญจนบุรี  ร่วมเป็น
วิทยำกร  คำดว่ำกำรประชุมจะส ำเร็จเป็นไปตำมวัตถุประสงค์ทุกประกำร 

 

บัดนี้ ได้เวลำอันสมควรแล้ว ขอกรำบเรียนเชิญท่ำนประธำน กล่ำวเปิด     
กำรประชุมขับเคลื่อนโครงกำรยกระดับคุณธรรม ควำมโปร่งใสของส ำนักงำนศึกษำธิกำร
จังหวัดกำญจนบุรี ต่อไป 

 
ขอเรียนเชิญครับ  
 
 
 

 
 
 



ค ำกล่ำวเปิด 
พิธีเปดิโครงกำรยกระดบัคุณธรรม ควำมโปร่งใสของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด

กำญจนบุรี ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562   
วันอังคำรที่ 14 พฤษภำคม   2562   

ณ  ห้องประชมุใหญ่  กศน. จังหวัดกำญจนบุรี 
 โดย 

นำยอนันต์  กัลปะ 
   ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจงัหวัดกำญจนบุรี 

 

 

เรียน   ท่ำนรองศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี  ท่ำนวิทยำกร   
         ผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม และบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่รักทุกท่ำน 
 

  วันนี้ เป็นอกีหนึ่งวันที่ผมรู้สกึยินด ีเป็นเกียรติ และเตม็ใจอย่ำงยิ่ง ทีไ่ดม้ำเป็น
ประธำนเปดิกำรประชมุขับเคลือ่นโครงกำรยกระดับคุณธรรม ควำมโปรง่ใสของส ำนักงำน
ศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562  ในวนันี ้
 

  ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี  มีควำมตระหนักและให้ควำมส ำคัญกับ
กำรบริหำรงำน ด้วยควำมโปร่งใส ไร้ทุจริต ตำมนโยบำยของรัฐบำล พลเอกประยุทธ์             
จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี ในกำรส่งเสริมกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินที่มีธรรมำภิบำล และ
ป้องกันปรำบปรำมกำรทุจริต  ประพฤติมิชอบในภำครัฐ  กิจกรรมในวันน้ีเรำมีจุดมุ่งหมำย
เดียวกัน   คือ กำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น ที่ทุกภำคส่วนจะต้องร่วมมือร่วมแรงกันแก้ไข
ปัญหำอย่ำงจริงจัง  เพื่อประโยชน์สุข ควำมเท่ำเทียมและเป็นธรรมของทุกคนในโลกใบนี้ 
 

“ผม”  ในฐำนะผู้บริหำรสูงสุดของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี  
ขอให้ค ำมั่นที่จะบริหำรงำนด้วยควำมซื่อตรง สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และควำมโปร่งใส 
ยึดมั่นในควำมถูกต้อง ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมเสมอภำคโดยไม่เลือกปฏิบัติ พร้อมรับกำร
ตรวจสอบและรับผิดชอบในสิ่งที่ด ำเนินกำร ไม่เพิกเฉยที่จะด ำเนินกำรเพื่อยับยั้งกำรทุจริต และ
ไม่เข้ำไปมีส่วนรว่มใดๆ อันอำจเล็งเห็นไดว้่ำมีผลประโยชน์ทับซ้อน  พร้อมจะส่งเสริมสนับสนนุ
ให้บุคลำกรของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจบุรีทุกคน   ปฏิบัติงำน   อย่ำงมีคุณธรรม  
ควำมโปร่งใส  พร้อมที่จะรักษำผลประโยชน์ของรัฐและมอบควำมเป็นธรรมแก่ประชำชนอย่ำง
เสมอภำคและเท่ำเทียม 
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“ผม”  ขอแสดงเจตจ ำนง ต่อเพื่อนข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่ทุกคนว่ำ ผมจะ
ปฏิบัติหน้ำที่ด้ำนกำรบริหำรในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ ด้วยส ำนึกและ
ตระหนักในควำมรับผิดชอบที่มีอยู่  จะตั้งใจปฏิบัติหน้ำที่ โดยใช้สติปัญญำ  ควำมรู้
ควำมสำมำรถด้วยควำมสุจริต   เที่ยงตรง รู้ว่ำสิ่งใดถูก สิ่งใดผิด สิ่งใดควรกระท ำ สิ่งใด ควรงด
เว้น เพื่อให้งำนที่ท ำปรำศจำกควำมเสียหำย และบังเกิดประโยชน์สูงสุด   ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์
สูงสุดของประชำชน ตำมแนวทำงและนโยบำยในกำรด ำเนินงำนของบุคลำกรส ำนักงำน
ศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนุรี  จ ำนวน 10 ด้ำน  ซึ่งน ำมำจำกตัวช้ีวัดตำมกำรประเมิน ITA 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562  ซึ่งจะได้รับควำมรู้จำกวิทยำกร และจะได้พูดคุยท ำควำม
เข้ำใจกันในรำยละเอียดต่อไป 

 
 

ผมเชื่อมั่นว่ำ วันนี้จะเป็นอีกหนึ่งโอกำสที่ดี ที่เรำจะได้มำร่วมกันแสดงพลัง          
ในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชัน   โดยเริ่มต้นจำกตัวเรำ  จำกหน่วยงำนของเรำ ผมเชื่อว่ำ 
ในท้ำยที่สุด พลังอันบริสุทธิข์องพวกเรำในวันนี้ จะส่งต่อไปสู่กำรสร้ำงพลงัระดบัชำติและระดบั
โลก  เพื่อร่วมกันต่อสู้กับกำรทุจริตคอร์รัปชั่นให้จงได้ 

 

ผมขอเป็นหนึ่งพลังที่จะก้ำวเดินไปพร้อมๆ กันกับทุกท่ำนในที่นี้และประเทศนี้  
ขอขอบคุณวิทยำกร ที่ได้สละเวลำมำให้ควำมรู้แก่ผู้เข้ำประชุมในครั้งนี้ และขออ ำนวยพรให้
กำรประชุมปฏิบัติกำรในครั้งนี้จงบรรลุผลตำมวัตถุประสงค์ทุกประกำร 

  

   บัดนี้ ได้เวลำอันสมควรแล้ว  ผมขอเปิดกำรโครงกำรขับเคลื่อนยกระดับ
คุณธรรม ควำมโปร่งใสของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ.2562  ณ บัดนี ้
 

 


