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แบบการกำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

  รอบ 12 เดือน 
************ 

๑. ชื่อส่วนราชการ/หน่วยงาน  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
๒. ชื่องานโครงการ /กิจกรรม  โครงการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน

ภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๓. งบประมาณน     งบประมาณปกติ (ตามแผนงานพ้ืนฐานของส่วนราชการ/หน่วยงาน) 

                       งบประมาณบูรณาการ (ตามแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริต 
                      งบประมาณจากแหล่งอ่ืน  

๔. หลักการและเหตุผล  (โดยสังเขป) 
จากการวิเคราะห์สถานการณ์ทุจริตของข้าราชการ  พบว่า ปัจจัยด้านบุคคลในด้านการทุจริต  เกิด

จากการทุจริตที่เกิดจากการตั้งใจ และการทุจริตที่เกิดจากความไม่รู้   ไม่ตั้งใจ เห็นคนอื่นปฏิบัติ จึงปฏิบัติตาม  
จนเป็นเหตุนำไปสู่ปัญหาการทุจริต  ส่งผลให้เกิดเสียต่อประเทศอย่างมหาศาล และเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมืองในทุกมิติ   รัฐบาลได้ตระหนักในสถานการณ์การทุจริตทั้งในภาครัฐ และใน
ระดับชาติ  จึงได้ประกาศนโยบายในการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต  โดยมติคณะรัฐมนตรี ในคราวประชุม 
เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2554   เห็นชอบให้กระทรวงศึกษาธิการ  แต่งตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต โดย
จัดทำแผนป้องกันและปราบปราบการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 
– 2564)  และกำหนดให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ส่งสนับสนุนให้มีการจัดอบรมให้ความรู้กับ
บุคลากรในหน่วยงาน  เกี่ยวกับการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการทุจริต  โดยการปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม 
จริยธรรมและจิตสำนึกในการรักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต เพ่ือร่วมกันพัฒนา
บุคลากรที่เกิดจากความไม่รู้ ไม่เข้าใจระเบียบกฎเกณฑ์ และการปฏิบัติไม่ถูกต้อง เช่นการปฏิบัติตามกันมาใน
เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจรับพัสดุ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ  รวมทั้งการรับมือในการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน และการใช้ดุลยพินิจ อย่างถูกต้องตามกฎหมายและสอดคล้องกับหลักคุณธรรม   ส่วน
บุคคลใดที่กระทำการทุจริตโดยตั้งใจ ให้หน่วยงานดำเนินการกวาดล้างและชี้ให้เห็นการลงโทษของผู้กระทำผิด
เหล่านี้อยา่งจริงจัง เพ่ือทำให้คนเกรงกลัว เพราะกระทรวงศึกษาธิการเอาจริงในการปราบปราบการทุจริต 

สำนักศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว  จึงได้จัดโครงการ
โครงการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๒  เพื่อให้การดำเนินการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็นรูปธรรม
ในทางปฏิบัติเป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 
(พ.ศ. 2560-2564) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จึงได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการบริหาร
จัดการที่มีความโปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืน จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริม
คุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่เป็น
รูปธรรมอย่างชัดเจน อันจะนำไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายของการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง 

 

/ 5.  วัตถุประสงค์ ... 

๕. วัตถุประสงค์ 
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5.1 เพื่อให้ข้าราชการและลูกจ้างในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้รับการพัฒนางาน     
เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใส 

5.๒ เพ่ือให้ข้าราชการและลูกจ้างในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้รับการส่งเสริมให้ได้รับ
การยึดถือให้ปฏิบัติตนอันที่จะมุ่งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและสร้างความเชื่อถือศรัทธาให้แก่
ผู้รับบริการ 

5.๓ เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต และเตรียมความพร้อมให้ข้าราชการและลูกจ้างมี
ความรู้ ความเข้าใจในหลักการและเหตุผลในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และสามารถจัดส่งข้อมูล/หลักฐานเชิงประจักษ์ ตามข้อ
คำถามท่ีเกี่ยวข้องบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงในการดำเนินงาน 

 

๖. ตัวชี้วัดและเป้าหมายของโครงการ 
6.1  เชิงปริมาณ 
       ข้าราชการ ศธจ.กาญจนบุรี และลูกจ้าง เขา้รับการอบรม   จำนวน 52 คน 
6.2  เชิงคุณภาพ 
       ข้าราชการและลูกจ้างในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้รับการเสริมสร้างความ

เข้มแข็งด้านคุณธรรมจริยธรรม  ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและสร้างความเชื่อถือศรัทธาให้แก่
ผู้รับบริการ ต่อต้านและไม่ทนต่อการทุจริตคอรัปชั่น 

 

๗. กิจกรรมที่ดำเนินการภายในโครงการ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้เข้าร่วมโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and TransparencyAssessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 ซึ่งโครงการนี้เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต โดยถูกกำหนดเป็นกลยุทธ์ที่สาคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 
3 (พ.ศ. 2560 – 2564) เป็น “เครื่องมือในการยกระดับธรรมาภิบาล และมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก” ที่
หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้องดำเนินการ โดยมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐได้รับทราบผลการประเมินและ
แนวทางในการพัฒนาและยกระดับหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 
 

ในการนี้ เพ่ือให้การดำเนินการตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) และตามยุทธศาสตร์ชาติฯ บรรลุผลสัมฤทธิ์ที่ดี  นายอนันต์  กัลปะ  จึงได้ประกาศเจตจำนง
ในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใสและมีธรรมาภิบาล  เพ่ือเป็นแนวทางและนโยบายในการดำเนินงาน
ของบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ประกอบด้วย ดังนี้ 
 

๑. การปฏิบัติหน้าที่ 
๒. การใช้งบประมาณ 

๓. การใช้อำนาจ 

๔. การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 

๕. การแก้ไขปัญหาการทุจริต 

๖. คุณภาพการดำเนินงาน 

๗. ประสิทธิภาพการสื่อสาร 

๘. การปรับปรุงระบบการทำงาน 
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๙. การเปิดเผยข้อมูล 

๑๐. การป้องกันการทุจริต 

ทั้งนี้  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้มีการจัดประชุมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน
คุณธรรมและความโปร่งใส เป็นมาตรการป้องกันการทุจริตและเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้หน่วยงาน
ภาครัฐมีการดาเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม  จำนวน 5 ครั้ง ดังนี้ 
 

ครั้งที่ 1  ประชุมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  โดยมี นายอนันต์  กัลปะ 
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  เป็นประธานการประชุม ในวันอังคารที่ 7  พฤษภาคม  2562  เวลา  13.30 น.  
ณ ห้องประชุม 2  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1   
 

ครั้งที่ 2  การประกาศเจตจำนง “สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี บริหารงานด้วยความ
โปร่งใส ไร้ทุจริต” และการประชุมถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ ในวันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมใหญ่  กศน.กาญจนบุรี  โดยนายอนันต์  
กัลปะ  ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานการประชุม และเชิญ  นางศิริกร นาคเอ่ียม  เจ้าพนักงานป้องกัน
การทุจริตชำนาญการ สำนักงาน ปปช. ประจำจังหวัดกาญจนบุรี  เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่คณะทำงาน ในหัวข้อ 
“หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 
2562 
 

ครั้งที่ 3  การประชุมวางแผนเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานจัดทำมาตรฐานความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในศุกร์ที่ 5  กรกฎาคม 
2562    ณ  ห้องประชุม 2  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  โดยมี  นายโอภาส    
ต้นทอง  รองศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  เป็นประธานประชุม และมีประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ 
และเลขานุการ ของคณะกรรมการทุกคณะ  เข้าร่วมประชุมวางแผนเตรียมความพร้อมในการดำเนินงาน 
 

ครั ้งที ่ 4 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำมาตรฐานความโปร่งใสของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2562  ณ  โรงแรมบ้านแก้วฟ้ารี
สอร์ท อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี  โดยมี  นายอนันต์  กัลปะ  ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วย นายโอภาส 
ต้นทอง รองศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  และบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ทุกคนเข้าร่วม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
 

ครั้งที่ 5 ประชุมสัมมนาเกี่ยวกับระเบียบการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน การประชุม
ระหว่างประเทศ และกระบวนการสร้างสังคมสุจริต ระหว่างวันที่ 20-21 สิงหาคม 2562 โดยมี  นายอนันต์     
กัลปะ  ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วย นายโอภาส ต้นทอง รองศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  และ
บุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  จำนวน 40 คน เข้าร่วมประชุม 
 

และได้รับเกียรติจาก นายขจรศิลป์ จันกิมฮะ และนายทาดา เทศนี พนักงานไต่สวนชำนาญการ ส่วน
ปราบปราม สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดกาญจนบุรี และในวันที่ 21 สิงหาคม 2562 ได้รับเกียรติจาก นางสาวผุสดีพร 
อยู่ยงสินธุ์ นักวิชาการคลังชำนาญการ    กลุ่มบริหารค่าใช้จ่าย กองค่าตอบแทนและประโยชน์เกื้อกูล 
กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง    ให้เกียรติเป็นวิทยากรให้ความรู้ 
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๘. ระยะเวลาดำเนินการ  เดือนมกราคม – เดือนสิงหาคม 2562 
๙. ผลการดำเนินงานของโครงการ 

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

จรรยาบรรณ  และมีความซื่อสัตย์สุจริต 
๑๐. งบประมาณ 

10.1  งบประมาณที่ได้รับ  จำนวน   105,600   บาท 
10.2  งบประมาณที่ใช้ในไตรมาส   จำนวน  105,600   บาท 
 

๑๑. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
11.1  ปัญหา อุปสรรค 

        มีผู้แจ้งความประสงค์เข้ารับการอบรม ในสังกัดจำนวนหลายคน  แต่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการอบรม
น้อย ไม่เปน็ไปตามความต้องการ  และขาดอัตรากำลังในตำแหน่งนิติกร  ทำให้การดำเนินงานเกี่ยวกับกฎหมายไม่
มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร 

11.2 ข้อเสนอแนะ 
                  จัดสรรงบประมาณให้ความรู้ด้านกฎหมายอย่างทั่วถึง เพราะเป็นความคาดแคลนบุคลากรด้าน
กฎหมาย 

 

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

๑๓. วันที่รายงาน    วันที่  29   สิงหาคม  2562 
 
 
ภาพกิจกรรม  ในเว็บไซด์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
                  หัวข้อการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร  (OIT 031)       
                  https://www.kanpeo.go.th/home/8398-2/ 

 



 
 

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงศึกษาธิการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 (ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562) 

 
 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน  
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี    สถานที่ตั้ง ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี ๗๑๐๐๐ 
ชื่อผู้ประสานงาน น.ส.ปิยนาถ  สืบเนียม  โทร .๐-๓๔56-4001 ต่อ ๔๖๑  มือถือ ๐๘-๙๙๑๘-๙๒๙๔ 
 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
จำนวน 

โครงการ/
กิจกรรม 

ผลการดำเนินงาน 

1. มีการกำหนดเป็นนโยบายสำคัญของ
หน่วยงาน โดยสอดแทรกการส่งเสริมคุณธรรม 
(ยึดหลักธรรมทางศาสนา หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและวิถีวัฒนธรรมไทย)      
ลงในโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงาน
ตามความเหมาะสม 

4 เม ื ่อว ันท ี ่  16 ส ิงหาคม 2562 ที ่  ณ ว ิทยาล ัยเทคนิค
กาญจนบุรี  นายอนันต์ กัลปะ ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
นายโอภาส  ต้นทอง รองศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี            
นายภูวเดช  อินทรพรหม และผู้ที ่เกี ่ยวข้อง ร่วมโครงการ
น้อมนำพระราโชบายด้านการศึกษา    ของพระบาทสมเด็จ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส
มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และน้อมนำพระรา
โชบายสู่การปฏิบัติ โดยผ่านรูปแบบกิจกรรมที่หลากหลาย 
เพื ่อสร้างความตระหนัก และความรู ้พระราโชบายด้าน
การศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้า      อยู่หัวฯ รัชกาลที่ 
10 ให้ก ับผู ้บร ิหาร ครู นักเร ียน และบุคลากรของทุก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง        และเพื่อบูรณาการการทำงาน
ร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการดำเนินโครงการ        
ตามพระราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏบัติ ทั้งส่วนราชการ 
และส่วนภูมิภาคในทิศทางเดียวกัน 
ภาพกิจกรรม 
ลิงค์  https://bit.ly/30GS7U9 
 
ขับเคลื่อนเครือข่ายคุณธรรมของโรงเรียนในโครงการกอง
ทุนการศึกษาสู่ชุมชน  โดย  นายอนันต์ กัลปะ ศึกษาธิการ
จังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานการประชุมคณะทำงาน        
ขับเคลื่อนเครือข่ายคุณธรรมของโรงเรียนในโครงการกอง
ทุนการศึกษาสู่ชุมชน อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี 
ครั ้งที ่ 6/2562 เมื ่อวันอังคารที ่ 23 กรกฎาคม 2562 
เวลา 14.00 น.  ณ ห้องประชุม1 สำนักงานเขตพื ้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1   
ภาพกิจกรรม 
ลิงค์  https://bit.ly/2L0akXv 
 

https://bit.ly/30GS7U9
https://bit.ly/2L0akXv


ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
จำนวน 

โครงการ/
กิจกรรม 

ผลการดำเนินงาน 

ประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวฯ ประมุขของคณะลูกเสือ
แห่งชาติ เน ื ่องในโอกาสว ันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 
กรกฎาคม 2562  เมื ่อวันที ่ 22 กรกฎาคม 2562 เวลา 
13.30 น. ที่ห้องประชุม 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบ ุร ี  เขต 1   นายอน ันต ์  ก ัลปะ 
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการดำ เน ิ น โ คร งก าร เ ฉล ิ มพร ะ เ ก ี ย ร ติ  
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวฯ ประมุขของคณะลูกเสือ
แห่งชาติ เน ื ่องในโอกาสว ันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 
กรกฎาคม 2562   นายโอภาส  ต้นทอง รองศึกษาธิการ
จังหวัดกาญจนบุรี  และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าประชุมโดย
พร้อมเพรียงกัน 
ภาพกิจกรรม 
ลิงค์  https://bit.ly/2PlusYu 
 
โครงการ “ศธ. ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ” เนื่องในโอกาสมหา
มงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 และ
การบวชป่า  เมื ่อวันที ่ 19 กรกฎาคม 2562 สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 จัดโครงการ “ศธ. 
ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ”     เนื่องในโอกาสมหามงคลพระ
ราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 และการบวชป่า            
ณ ค่ายลูกเส ือเจดีย ์สามองค์ อำเภอพนมทวน จังหวัด
กาญจนบุรี โดยมี นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ รองผู ้ว่า
ราชการจังหวัดกาญจนบุรี ให้เกียรติเป็นประธาน นายอนันต์ 
ก ัลปะ ศ ึกษาธ ิการจ ังหว ัดกาญจนบุร ี  กล ่าวรายงาน
วัตถุประสงค์ของการจัดงาน ในการนี้มี นายโอภาส ต้นทอง               
รองศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ดร.อาดุลย์ พรมแสง 
ผู ้อำนวยการสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 2 นายอารักษ์ วิเศษสิงห์ รองผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่       การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี 
เขต 2 พร้อมด้วย ข้าราชการสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุร ี  ข ้าราชการสำนักงานเขตพื ้นท ี ่การศ ึกษา
ประถมศ ึกษากาญจนบ ุร ี  เขต 2  นายพยนต ์  ขำขจร 
ผู ้อำนวยการโรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ คณะครู และ
บุคลากรทางการศึกษา หัวหน้าหน่วยงาน ตำรวจ ข้าราชการ 
ลูกจ้าง จิตอาสา และนักเรียนโรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ 
ร่วมกิจกรรม ซึ่งก่อนเริ่มกิจกรรมการปลูกป่า ได้มีกิจกรรม

https://bit.ly/2PlusYu


ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
จำนวน 

โครงการ/
กิจกรรม 

ผลการดำเนินงาน 

การบวชป่า โดยพระมหาธวัชชัยกลฺยาโณ เจ้าคณะอำเภอ
พนมทวน เป็นผู้ประกอบพิธีบวชป่า 
ภาพกิจกรรม 
ลิงค์  https://bit.ly/349G304 
 

2. หน่วยงานร่วมมือสนับสนุนส่งเสริม
คุณธรรม เพ่ิมมากขึ้น 

3 เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2562 เวลา 19.00 น. ที่ ศาลา 60 
พรรษามหาราช อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี นายโอภาส 
ต้นทอง รองศึกษาธิการจังหว ัดกาญจนบุร ี พร้อมด้วย
ข้าราชการในสังกัด ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะพุ่มเงิน-
พุ่มทองและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
ภาพกิจกรรม 
ลิงค์  https://bit.ly/2MJLMUE 
 
เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 เวลา 19.00 น. ที่บริเวณ
ลานหน้าศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี อำเภอเมือง จังหวัด
กาญจนบุรี นายโอภาส ต้นทอง รองศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี พร้อมข้าราชการในสังกัด ร่วมถวายเครื่องราช
สักการะพานพุ่มทอง-พานพุ่มเงิน และจุดเทียนถวายพระพร
ชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562 
โดยมี นายจีระเก ียรต ิ ภ ูม ิสว ัสดิ ์  ผ ู ้ว ่าราชการจ ังหวัด
กาญจนบุรี เป็นประธาน 
ภาพกิจกรรม 
ลิงค์  https://bit.ly/2ZtpVTD 
 
นายอนันต์  กัลปะ ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วย
ข้าราชการในสังกัด ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็น
พระราชกุศล และพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวัน
เฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว 67 
พรรษา 28 กรกฎาคม 2562 เพ่ือแสดงความจงรักภักดีและ
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์โดยในพิธีฯ ได้
ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และทำบุญตักบาตรข้าวสาร
อาหารแห้งแด่พระภิกษุจำนวน 68 รูป เพื่อถวายเป็นพระ
ราชกุศล เนื ่องในโอกาสวัน เฉลิมพระชนมพรรษา 67  
พรรษา  28 กรกฎาคม 2562         พร้อมทั้งยังได้ร่วมกัน
ถวายสัตย์ปฏิญาณการเป็นข้าราชการที ่ด ีและพลังของ
แผ่นดิน เพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ได้แสดง
ความมุ ่งมั ่นแน่วแน่ที ่จะเป็นข้าราชการที ่ดีและพลังของ

https://bit.ly/2MJLMUE
https://bit.ly/2ZtpVTD


ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
จำนวน 

โครงการ/
กิจกรรม 

ผลการดำเนินงาน 

แผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่ตามรอยพระยุคลบาทในฐานะข้าของ
แผ่นดิน ให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนและประเทศชาติ
สืบไป โดยมี นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัด
กาญจนบุรี เป็นประธาน 
ภาพกิจกรรม 
ลิงค์  https://bit.ly/2LdemKZ 
 

3. มีการพัฒนาระบบกลไกการบริหารจัดการ
ดำเนินการส่งเสริมคุณธรรมในหน่วยงาน 

1 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ 2562  
 
ภาพกิจกรรม 
ลิงค ์https://www.kanpeo.go.th/home/ita/ 

4. มีบุคลากรกลุ่มเป้าหมายในหน่วยงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
ได้รับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและสร้าง
ภูมิคุ้มกัน 

2 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 ที่โรงเรียนลาซาล อำเภอสังข
ละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี       นายโอภาส ต้นทอง รอง
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที ่ร่วม
ต ิดตามและประเม ินโรงเร ียนลาซาล ตามโครงการ
สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ซึ่งโครงการ
ดังกล่าวมีว ัตถุประสงค์เพื ่อสร้างภูม ิค ุ ้มกันให้น ักเรียน 
นักศึกษา มีความเข้มแข็ง ไม่ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด และ
เป็นผู้เสพรายใหม่ ด้วยกิจกรรมห้องเรียนสีขาว แผนกวิชาสี
ขาว และมีกลุ่มนักเรียน แกนนำ นักศึกษา ช่วยดูแลและเฝ้า
ระวังไม่ให้มีการแพร่ระบาดยาเสพติดในสถานศึกษา โดยมี
คณะครูให้การต้อนรับ 
ภาพกิจกรรม 
ลิงค์  https://bit.ly/2ZslVrq 
 
แสดงตนเป ็นพุทธมามกะและเว ียนเท ียน เน ื ่องในวัน
อาสาฬหบูชา ประจำปี 26562  เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 
2562 ท ี ่ ว ัดไชยช ุมพลชนะสงคราม อ. เม ือง จ ังหวัด
กาญจนบุร ี     นางพรทิพย ์ ส ันทัด ผ ู ้อำนวยการกลุ่ม
อำนวยการ สำน ักงานศ ึกษาธ ิการจ ังหว ัดกาญจนบุรี         
พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมแสดงตนเป็นพุทธ
มามกะและเวียนเทียน เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 
2562 เพื ่อส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม บำเพ็ญกุศล 
รักษาศีล ละเว้นอบายมุขทั้งปวง ถวายเป็นพุทธบูชา และร่วม
อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาที่ดีงาม อีกทั้ง
ยังเป็นการส่งเสริม ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาต่อไป “วัน
อาสาฬหบูชา” ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 8 ของทุกปี 
 

https://bit.ly/2ZslVrq


ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
จำนวน 

โครงการ/
กิจกรรม 

ผลการดำเนินงาน 

ภาพกิจกรรม 
ลิงค์  https://bit.ly/2Hy0c6l 

5. หน่วยงานให้ความสำคัญกับการจัดอบรม
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมมากขึ้น 

1 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 ที่โรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่ง
ประเทศไทยอุทิศ  อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี นาย
โอภาส ต้นทอง รองศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วย
เจ้าหน้าที ่      ผู ้เกี ่ยวข้อง ร่วมติดตามนักเรียนผู ้ร ับทุน
พระราชทาน ทุนโครงการกองทุนการศึกษาในรัชกาลที่ 9 
จำนวน 2 คน ซึ่งนักเรียนที่ได้รับทุนเป็นนักเรียนที่เรียนดี มี
ความประพฤติดี มีจิตอาสา ทั้งนี้    คณะติดตามได้ลงพื้นที่
เยี่ยมบ้านนักเรียนทั้งสองคนด้วย โดยมี นายโสภณ เรืองบุญ 
ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูให้การต้อนรับ 
ภาพกิจกรรม 
ลิงค์  https://bit.ly/2UfZ3oX 

6. หน่วยงานให้การสนับสนุนจัดกิจกรรม
เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

5 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 ที่โรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่ง
ประเทศไทยอุทิศ  อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี นาย
โอภาส ต้นทอง รองศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วย
เจ้าหน้าที ่      ผู ้เกี ่ยวข้อง ร่วมติดตามนักเรียนผู ้ร ับทุน
พระราชทาน ทุนโครงการกองทุนการศึกษาในรัชกาลที่ 9 
จำนวน 2 คน ซึ่งนักเรียนที่ได้รับทุนเป็นนักเรียนที่เรียนดี มี
ความประพฤติดี มีจิตอาสา ทั้งนี้    คณะติดตามได้ลงพื้นที่
เยี่ยมบ้านนักเรียนทั้งสองคนด้วย โดยมี นายโสภณ เรืองบุญ 
ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูให้การต้อนรับ 
ภาพกิจกรรม 
ลิงค์  https://bit.ly/2UfZ3oX 
 
เมื ่อวันที ่ 14 สิงหาคม 2562 ที่โรงเรียนบ้านท่าดินแดง 
อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี นายโอภาส ต้นทอง รอง
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง 
ร่วมติดตามนักเรียนผู้รับทุนพระราชทาน ทุนร่วมจิตต์น้อม
เกล ้า ในพระบรมราช ิน ูปถัมภ ์ จำนวน 1 คน และทุน
โครงการในพระราชานุเคราะห์ จำนวน 1 คน ซึ่งนักเรียนที่
ได้รับทุนเป็นนักเรียนที่เรียนดี มีความประพฤติดี มีจิตอาสา 
โดยมี นายนริศ ไชยแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าดินแดง 
และคณะครูให้การต้อนรับ 
ภาพกิจกรรม 
ลิงค์  https://bit.ly/30HUOVN 
เมื ่อวันที ่ 14 สิงหาคม 2562 ที่โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 
อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี นายโอภาส ต้นทอง รอง
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง 

https://bit.ly/2UfZ3oX
https://bit.ly/30HUOVN


ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
จำนวน 

โครงการ/
กิจกรรม 

ผลการดำเนินงาน 

ร่วมติดตามนักเรียนผู ้ร ับทุนพระราชทาน จำนวน 8 คน 
แบ่งเป็นนักเรียนทุนโครงการกองทุนการศึกษารัชกาลที่ 9 
จำนวน 4 คน ทุนโครงการเฉลิมราชกุมารี รุ่นที่ 3/2560 
จำนวน 1 คน และทุนโครงการ  ในพระราชานุเคราะห์ 
จำนวน 3 คน ซึ่งนักเรียนที่ได้รับทุนเป็นนักเรียนที่เรียนดี มี
ความประพฤติดี มีจิตอาสา โดยมีคณะครูโรงเรียนอุดมสิทธิ
ศึกษาให้การต้อนรับ 
ภาพกิจกรรม 
ลิงค์  https://bit.ly/2Zxydtt 
 
  เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 ที่โรงเรียนตำรวจตระเวน
ชายแดน สหธนาคารกรุงเทพ อำเภอสังขละบุรี จังหวัด
กาญจนบุรี นายโอภาส ต้นทอง รองศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี     พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมติดตาม
นักเรียนผู้รับทุนพระราชทาน เด็กหญิงจิดาภา บงกชสมบัตร 
นักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 4 ทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้า 
ในพระบรมราชินูปถัมภ์  ซึ่งนักเรียนที่ได้รับทุนเป็นนักเรียนที่
เรียนดี มีความประพฤติดี มีจิตอาสา ซึ ่งในวันนี ้นักเรียน        
ไม่สามารถเดินทางมาโรงเรียนได้เนื่องจากฝนตกหนักทำให้
สะพานข้ามแม่น้ำขาด  โดยมี ร้อยตำรวจโทสมพร สุเพ็ญ
ศิลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูให้การต้อนรับ 
ภาพกิจกรรม 
ลิงค์  https://bit.ly/2L4eo9f 
 
เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 ที่โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี 
อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี นายโอภาส ต้นทอง รอง
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง 
ร่วมติดตามนักเรียนผู้รับทุนพระราชทาน นางสาวสดาพร 
พนาอุดม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 5 ทุนการศึกษาเฉลิม
ราชกุมารี รุ ่นที่ 2 ซึ่งนักเรียนที่ได้รับทุนเป็นนักเรียนที ่มี
ความประพฤติดี         มีจิตอาสา นักเรียนเป็นเด็กพักนอน 
เนื่องจากบ้านพักตั้งอยู ่บ้านหินตั้ง ซึ่งระยะทางกลับบ้าน     
ต้องใช้เวลาเดินเท้า 2 วัน โดยมีคณะครูให้การต้อนรับ 
ภาพกิจกรรม 
ลิงค์  https://bit.ly/2PjdtG9 

7. มีบุคลากรและประชาชนกลุ่มเป้าหมายใน
หน่วยงานเข้าร่วมหรือสนับสนุนจัดกิจกรรม
เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

2 วันที ่ 12 สิงหาคม 2562 เวลา 06.00 น. ที ่ศาลา 60 
พรรษามหาราช อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 
นายโอภาส ต้นทอง รองศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พร้อม
ด้วยเจ้าหน้าที่    ในสังกัด ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร

https://bit.ly/2Zxydtt
https://bit.ly/2L4eo9f


ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
จำนวน 

โครงการ/
กิจกรรม 

ผลการดำเนินงาน 

อาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ เพื ่อถวายพระพรชัยมงคล
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราช
ชนนีพันปีหลวง โดยมีนายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการ
จังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธี 
ภาพกิจกรรม 
ลิงค์  https://bit.ly/324Lo6S 
 
เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2562  ที่ค่ายลูกเสือชั่วคราว มณฑล
ทหารบกที่ 17 อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 
นายสมยศ ศิลปิโยดม รองผู ้ว ่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี               
เป็นประธานเปิดงานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ 1 
จังหวัดกาญจนบุรี(ครบรอบ 61 ปี    ลูกเสือสำรองประเทศ
ไทย)ท่ีจัดขึ้นโดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี โดย
มี นายอนันต์ กัลปะ ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี กล่าว
รายงานวัตถุประสงค์ของงาน เพ่ือเตรียมความพร้อมของ
เยาวชนลูกเสือไทย รองรับการเข้าสู ่ประชาคมอาเซียน 
เพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถ ทักษะทางวิชาการลูกเสือให้กับ
ลูกเสือสำรองและผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ให้ลูกเสือทำกิจกรม
ร่วมกัน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน เสริมสร้าง
ความร ักความสาม ัคค ี  และความส ัมพ ันธ ์อ ันด ีต ่อกัน 
แสดงออกถึงความสามารถทักษะทางการลูกเส ือ โดยมี
กิจกรรมค่ายย่อยตามชื่อตัวละคร      ในนิยายเรื่องป่าดงพง
พี คือ ค่ายย่อย 1 อาเคล่า (หมาป่า) ค่ายย่อย 2 เมาคลี 
(มนุษย์) ค่ายย่อย 3 บาลู (หมี) ค่ายย่อย 4 บาเคียร่า (เสือ
ดำ) ค่ายย่อย 5 แชร์คาน (เส ือโคร่ง) และค่ายย่อย 6        
บันเดอโล้ก (ลิง) พร้อมกับกิจกรรม ทักษะทางลูกเสือ ป่าดง
พงพี งานศิลปะ การสำรวจ การลูกเสือสำรอง งานฝีมือ และ
การชุมนุมรอบกองไฟ มีลูกเสือสำรองและผู ้บังคับบัญชา
ลูกเสือ จากโรงเรียนในจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมชุมนุม 
จำนวน 1,015 คน 
ภาพกิจกรรม 
ลิงค์  https://bit.ly/32eThXF 
 

8. ได้รับการพัฒนาให้เป็นองค์กรคุณธรรม/ 
องค์กรคุณธรรมต้นแบบ 

1 นายอนันต์  กัลปะ  ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วย 
นายโอภาส ต้นทอง รองศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี และ
เจ้าหน้าที่ ร่วมกราบมุทิตาสักการะพระเดชพระคุณ พระเทพ
ปริยัติโสภณ    ( ปัญญา วิสุทธฺิปญฺโญ/ครุฑวงศ์ ป.ธ.๙,พธ.บ.
,M.A. ) เจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี เจ้าอาวาสวัดไชยชุมพล

https://bit.ly/324Lo6S


ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
จำนวน 

โครงการ/
กิจกรรม 

ผลการดำเนินงาน 

ชนะสงคราม พระอารามหลวง เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562 
ณ วัดไชยชุมพลชนะสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 
ภาพกิจกรรม 
ลิงค์  https://bit.ly/2PAVJ9x 

 


