
แบบการก ากบั ตดิตามและประเมินผลการด าเนนิงานแผนปฏิบตักิารปอ้งกนัและปราบปราม 
การทุจรติและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธกิาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

  รอบ 12 เดอืน 
************ 

๑. ช่ือส่วนราชการ/หน่วยงาน  ส านกังานศึกษาธิการจงัหวัดกาญจนบุร ี
๒. ช่ืองานโครงการ /กจิกรรม  โครงการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จรยิธรรมและจรรยาบรรณข้าราชการส านกังาน

ศึกษาธิการจงัหวัดกาญจนบรุ ี
๓. งบประมาณน     งบประมาณปกติ (ตามแผนงานพื้นฐานของส่วนราชการ/หน่วยงาน) 

                      งบประมาณบรูณาการ (ตามแผนงานบรูณาการต่อต้านการทจุริต 
                      งบประมาณจากแหล่งอื่น  

๔. หลกัการและเหตผุล  (โดยสังเขป) 
จากการวิเคราะห์สถานการณ์ทุจริตของข้าราชการ  พบว่า ปัจจัยด้านบุคคลในด้านการทุจริต  เกิด

จากการทุจริตที่เกิดจากการตั้งใจ และการทุจริตที่เกิดจากความไม่รู้   ไม่ตั้งใจ เห็นคนอื่นปฏิบัติ จึงปฏิบัติตาม  
จนเป็นเหตุน าไปสู่ปัญหาการทุจริต  ส่งผลให้เกิดเสียต่อประเทศอย่างมหาศาล และเป็นอุปสรรคส าคัญต่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมืองในทุกมิติ   รัฐบาลได้ตระหนักในสถานการณ์การทุจริตทั้งในภาครัฐ และใน
ระดับชาติ  จึงได้ประกาศนโยบายในการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต  โดยมติคณะรัฐมนตรี ในคราวประชุม 
เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2554   เห็นชอบให้กระทรวงศึกษาธิการ  แต่งตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจรติ โดย
จัดท าแผนป้องกันและปราบปราบการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 
– 2564)  และก าหนดให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ส่งสนับสนุนให้มีการจัดอบรมให้ความรู้กับ
บุคลากรในหน่วยงาน  เกี่ยวกับการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการทุจริต  โดยการปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม 
จริยธรรมและจิตส านึกในการรักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อร่วมกันพัฒนา
บุคลากรที่เกิดจากความไม่รู้ ไม่เข้าใจระเบียบกฎเกณฑ์ และการปฏิบัติไม่ถูกต้อง เช่นการปฏิบัติตามกันมาใน
เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจรับพัสดุ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ  รวมทั้งการรับมือในการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน และการใช้ดุลยพินิจ อย่างถูกต้องตามกฎหมายและสอดคล้องกับหลักคุณธรรม   ส่วน
บุคคลใดที่กระท าการทุจริตโดยต้ังใจ ให้หน่วยงานด าเนินการกวาดล้างและช้ีให้เห็นการลงโทษของผู้กระท าผิด
เหล่าน้ีอย่างจริงจัง เพื่อท าให้คนเกรงกลัว เพราะกระทรวงศึกษาธิการเอาจริงในการปราบปราบการทุจริต 

ส านักศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้ตระหนักถึงความส าคัญดังกล่าว  จึงได้จัดโครงการ
เสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ  ข้าราชการส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบรุีเพือ่ให้
ข้าราชการเป็นที่เช่ือถือไว้วางใจของประชาชนมีจิตส านึกพร้อมที่จะปฏิบัติงานเพื่อประชาชนและแผ่นดิน สร้าง
ภูมิคุ้มกันด้านจิตใจเพื่อให้มีพฤติกรรมในเชิงสรา้งสรรค์ มีจิตส านึกในการกระท าความดี รู้จักการให้การเสยีสละ
และไม่กระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบอันเนื่องมาจากอ านาจหน้าที่ที่ตนได้รับน าไปสู่การพัฒนา
ประเทศชาติที่ยั่งยืน 

 

/ 5.  วัตถุประสงค์ ... 
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๕. วัตถุประสงค์ 

5.1 เพื่อส่งเสริมและป้องปรามการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บุคลากรพัฒนาตนเองให้เป็นไปตาม
มาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และการใช้ดุลยพินิจ
อย่างถูกต้องตามกฎหมายและสอดคล้องกับหลักคุณธรรม 

5.2 เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความสามารถในการป้องปรามการทุจริต ลดความผิดทางวินัย 
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและหลักธรรมาภิบาล สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง และ
เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ  

5.3เพื่อให้บุคลากรได้รู้ระเบียบ หลักเกณฑ์และแนวทางในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประเภทต่างๆ 

5.4 เพื่อให้บุคลากรสามารถเบิกจ่ายเงินตามข้ันตอนได้อย่างถูกต้อง และเป็นไปตามระเบียบของทาง
ราชการ  

 

๖. ตัวช้ีวัดและเป้าหมายของโครงการ 
6.1  เชิงปรมิาณ 
       ข้าราชการ ศธจ.กาญจนบรุี และลูกจ้าง เข้ารบัการอบรม   จ านวน 38 คน 
6.2  เชิงคุณภาพ 
       ข้าราชการ ศธจ.กาญจนบรุี และลูกจ้างเป็นบุคคลที่มวิีนัย คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ  

และมีความซื่อสัตย์สุจริต 
 

๗. กิจกรรมที่ด าเนินการภายในโครงการ 
7.๑ มีการจัดท าฐานข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดที่ได้รับความรู้ตาม

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
7.๒ จัดโครงการพัฒนาข้าราชการส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ให้ความรู้ เกี่ยวกับการ

เสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ ข้าราชการส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  
7.๓ มีการพฒันาผลิตสื่อความดีใหบุ้คลากรทุกคนมีความคิดเชิงระบบ และสามารถเรียนรู้ก้าวทนัการ

เปลี่ยนแปลง โดยมกีารประชุมในเรือ่งตา่ง ๆ  เช่น  การประชุมบุคลากร เพื่อจัดระบบการควบคุมภายใน  ประชุม
บุคลากรเพื่อให้การด าเนนิงานเป็นไปตามมาตรฐานคุณธรรม  และจริยธรรม   เป็นต้น  

 

๘. ระยะเวลาด าเนนิการ  เดือนมกราคม - เดอืนกันยายน 2561 
๙. ผลการด าเนินงานของโครงการ 

9.๑ ผลผลิต  :  ข้าราชการ ศธจ.กาญจนบรุี และลกูจ้าง เข้ารับการอบรม   จ านวน 38 คน 
9.๒ ผลลัพธ์ :    ข้าราชการ ศธจ.กาญจนบรุี และลกูจ้างเป็นบุคคลที่มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม 

จรรยาบรรณ  และมีความซื่อสัตย์สุจริต 
๑๐. งบประมาณ 

10.1  งบประมาณที่ได้รบั  จ านวน  61,000   บาท 
10.2  งบประมาณที่ใช้ในไตรมาส   จ านวน  61,000   บาท 
 
 
 



 
๑๑. ปัญหา อปุสรรค และข้อเสนอแนะ 

11.1  ปัญหา อปุสรรค 
        มีผู้แจ้งความประสงค์เข้ารบัการอบรม ในสังกัดจ านวนหลายคน  แต่ได้รับการคัดเลือกเข้ารบัการอบรม
น้อย ไม่เป็นไปตามความต้องการ  และขาดอัตราก าลงัในต าแหน่งนิติกร  ท าให้การด าเนินงานเกีย่วกับกฎหมายไม่
มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร 

11.2 ข้อเสนอแนะ 
                  จัดสรรงบประมาณให้ความรู้ด้านกฎหมายอย่างทั่วถึง เพราะเป็นความคาดแคลนบุคลากรด้าน
กฎหมาย 

 

๑๒. ผู้รายงาน  น.ส.ปิยนาถ  สบืเนียม  ต าแหนง่  ผู้อ านวยการกลุ่มบรหิารงานบุคคล 
โทรศัพท์   08-9918-9294    โทรสาร  03-456-4006  e-mail:poopiyanard@gmail.com 
 

๑๓. วันที่รายงาน    วันที่  31   กันยายน  2561 
 

ภาพกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

พิธีเปิดการอบรม นายอนันต์ กัลปะ  ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
น ากล่าวค าปฏิญญา ศธจ.สุจริต 

เคารพธงชาต ิ



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

สวดมนต์ไหว้พระ   

นายอุดม อินทรเวศน์วิไล 
บรรยายมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม
ส าหรับเจ้าหน้าท่ีรัฐ และการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน และการใช้ดลุย
พินิจอย่างถูกต้องตามกฎหมายและ

สอดคล้องกับหลักคุณธรรม 

นายภุชงค์ เศรษฐยานนท์   
บรรยายระเบียบ หลักเกณฑ์และ

แนวทางในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
ประเภทต่างๆ ของทางราชการ 


