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                                                           7  เมษายน  ๒๕63 
 

เรื่อง   รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
         กระทรวงศึกษาธิการ รอบ 6  เดือน  
  

เรียน   ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ   
 

อ้างถึง  หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0236/2976 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 
 
สิ่งที่ส่งมาด้วย  แบบการกำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานแผนป้องกันฯ          จำนวน  1   ฉบับ 
 

ตามหนังสือที่อ้างถึง  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ (ศปท.ศธ)  ให้ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เสนอแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ   
มิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และพ.ศ. 
2564 และรายงานผลการดำเนินงานตามแบบการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563  รอบ 6 เดือนกำหนด  ภายในวันที่ 24 เมษายน 2563 นั้น 

 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ขอเรียนว่า  ได้ดำเนินการเสนอโครงการและกิจกรรม
ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ  และ
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อรับการสนับสนุนงบประมาณ และได้
จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามและพ.ศ. 2564  ตามแบบการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการ
ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรว งศึกษาธิการ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  รอบ 6 เดือน เรียบร้อยแล้ว  รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้ 

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

                  ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
 
 

                   ( นายอนันต์  กัลปะ ) 
                ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

 
 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
โทร ๐-๓๔56-4001 ต่อ ๔๖๑  (ปิยนาถ  สืบเนียม) 
โทรสาร ๐-๓๔56-4006  มอืถือ ๐๘-๙๙๑๘-๙๒๙๔ 

 
 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี ๗๑๐๐๐ 
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แบบการกำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

  รอบ 6 เดือน 
************ 

๑. ชื่อส่วนราชการ/หน่วยงาน  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
๒. ชื่องานโครงการ /กิจกรรม  แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และส่งเสริม

คุณธรรมจริยธรรม ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ 2563 
๓. งบประมาณ       งบประมาณปกติ (ตามแผนงานพ้ืนฐานของส่วนราชการ/หน่วยงาน) 

                      งบประมาณบูรณาการ (ตามแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริต 
                      งบประมาณจากแหล่งอ่ืน  

๔. หลักการและเหตุผล  (โดยสังเขป) 
ตามที ่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  อนุมัติให้เสนอแผนปฏิบัติการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 และพ.ศ. 2564  เพ่ือเสนอโครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ และโครงการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และ2564 นั้น 

สำนักศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้จดัทำการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 และพ.ศ. 2564   และเสนอโครงการ เพื่อรับการสนับสนุนงบประมาณไปยังศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ (ศปท.ศธ)  ต่อไป 

 

๕. วัตถุประสงค์ 

5.1 เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ 2563 

5.๒ เพื ่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ให้ข้าราชการและลูกจ้างในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  

 

๖. ตัวชี้วัดและเป้าหมายของโครงการ 
6.1  เชิงปริมาณ 
       ข้าราชการ ศธจ.กาญจนบุรี และลูกจ้าง เข้าร่วมโครงการและกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 52 คน 

6.2  เชิงคุณภาพ 
       ข้าราชการและลูกจ้างในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้รับการเสริมสร้างความ

เข้มแข็งด้านคุณธรรมจริยธรรม  ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและสร้างความเชื่อถือศรัทธาให้แก่
ผู้รับบริการ ต่อต้านและไม่ทนต่อการทุจริตคอรัปชั่น 
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๗. กิจกรรมที่ดำเนินการภายในโครงการ 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   ดำเนินการ ดังนี้ 
1. จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ 

และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามแนวทางที่สำนักงาน ป.ป.ช. และศูนย์
ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ กำหนด  โดยอาศัยแผนยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) เพื่อให้การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการของสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นไปในทิศทางเดียวกับยุทธศาสตร์ชาติกำหนด 

2. ทบทวนกิจกรรม/โครงการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดของ
โครงการ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

3. เตรียมความพร้อมในการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563  

 

๘. ระยะเวลาดำเนินการ  เดือนเมษายน  – เดือนกันยายน  2563 
๙. ผลการดำเนินงานของโครงการ 

9.๑ ผลผลิต  :  ข้าราชการ ศธจ.กาญจนบุรี และลูกจ้าง เข้าร่วมโครงการ   จำนวน 52 คน 
9.๒ ผลลัพธ์ :    ข้าราชการ ศธจ.กาญจนบุรี และลูกจ้างเป็นบุคคลที่มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม 

จรรยาบรรณ  และมีความซื่อสัตย์สุจริต 
๑๐. งบประมาณ 

10.1  งบประมาณที่ได้รับ  จำนวน   -    บาท 
10.2  งบประมาณที่ใช้ในไตรมาส   จำนวน  -   บาท 
 

๑๑. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
11.1  ปัญหา อุปสรรค   - ไม่มี - 
11.2 ข้อเสนอแนะ  - ไม่มี - 
 

๑๒. ผู้รายงาน  น.ส.ปิยนาถ  สืบเนียม  ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
โทรศัพท์   08-9918-9294    โทรสาร  03-456-4006  e-mail:poopiyanard@gmail.com 
 

๑๓. วันที่รายงาน    วันที่  7   เมษายน  2563 
 
 

 


