
 
 
 
ที ่ศธ ๐๒๕๘/855                                                                  

  
 

                                                              

                                                          3     พฤษภาคม  ๒๕64 
 

เรื่อง    รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
กระทรวงศึกษาธิการ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564  รอบ 6  เดือน   

  

เรียน   ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ   
 

อ้างถึง  หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0236/4183  ลงวันที่ 11  มีนาคม 2564 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  1. แบบการกำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานแผนป้องกันฯ              จำนวน  1   ฉบับ 
                    2. แบบการกำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานแผนส่งเสริมคุณธรรมฯ  จำนวน  1   ฉบับ 
 

ตามหนังสือที ่อ้างถึง  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดสรรงบประมาณ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นเงิน 250 ,000 บาท และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม     
เป็นเงิน 120,000 บาท โดยให้รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม รอบ 6 เดือน จัดส่งให้               
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ ภายในวันที่ 30 เมษายน 2564  นั้น 

 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ขอเรียนว่า อยู่ระหว่างดำเนินงานตามโครงการ และ   
ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ           
กระทรวงศึกษาธิการ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564  รอบ 6  เดือน  รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้ 

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

                  ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
 

                   (นางสาวอรวรรณ  คำมาก) 
                   รองศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  รักษาการในตำแหน่ง 

                    ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
 

 
      
 
 

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

 
 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี ๗๑๐๐๐ 



แบบการกำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

  รอบ 6 เดือน 
************ 

๑. ชื่อส่วนราชการ/หน่วยงาน  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
๒. ชื่องานโครงการ /กิจกรรม  โครงการยกระดับคุณธรรม ความโปร่งใสของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด                              

กาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562   
๓. งบประมาณน     งบประมาณปกติ (ตามแผนงานพ้ืนฐานของส่วนราชการ/หน่วยงาน) 

                      งบประมาณบูรณาการ (ตามแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริต 
                      งบประมาณจากแหล่งอ่ืน  

๔. หลักการและเหตุผล  (โดยสังเขป) 
“กระทรวงศึกษาธิการ บริหารจัดการโปร่งใส ร่วมใจต้านทุจริต” คือ วิสัยทัศน์ ที่สำนักงาน

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนหน่วยงาน ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เพื่อสร้างวัฒนธรรมต่อต้าน
การทุจริต การยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนทางการศึกษาแบบบูรณาการ และ       
การปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  เพื่อเป็นกรอบทิศทางในดำเนินการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบายสำคัญ อันจะส่งผลให้การทุจริตในการ
ปฏิบัติราชการของ ทุกส่วนราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการลดน้อยลง 

 
เพื่อให้การดำเนินการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็นรูปธรรม

ในทางปฏิบัติเป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 
(พ.ศ. 2560-2564) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จึงได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการบริหาร
จัดการที่มีความโปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืน จึงได้จัดทำโครงการ ขับเคลื่อน    
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้กับข้าราชการ และลูกจ้างของสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน อันจะนำไปสู่การปฏิบัติ
อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง 

 

๕. วัตถุประสงค์ 

5.1 เพื่อให้ข้าราชการและลูกจ้างในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้รับการพัฒนางาน     
เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใส 

5.๒ เพ่ือให้ข้าราชการและลูกจ้างในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้รับการส่งเสริมให้ได้รับ
การยึดถือให้ปฏิบัติตนอันที่จะมุ่งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและสร้างความเชื่อถือศรัทธาให้แก่
ผู้รับบริการ 

5.๓ เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต และเตรียมความพร้อมให้ข้าราชการและลูกจ้างมี
ความรู้ ความเข้าใจในหลักการและเหตุผลในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และสามารถจัดส่งข้อมูล/หลักฐานเชิงประจักษ์ ตามข้อ
คำถามท่ีเกี่ยวข้องบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงในการดำเนินงาน 

 
 
 
 
 
 
 



 

-2- 
 
 
 

๖. ตัวชี้วัดและเป้าหมายของโครงการ 
6.1  เชิงปริมาณ 
       บุคลากรในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีจำนวน 47 คน (ทุกคน)  
6.2  เชิงคุณภาพ 

ข้าราชการและลูกจ้างในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้รับการพัฒนา อย่างเป็นระบบ
ครบวงจร สู่การเป็นสำนักงานคุณธรรมและความโปร่งใส สร้างความเชื่อมั่นแก่หน่วยงานทางการศึกษา 
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด และผู้รับบริการ ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 

๗. กิจกรรมที่ดำเนินการภายในโครงการ 
7.๑ มีการจัดประชุมคณะกรรมการจัดทำมาตรฐานความโปรงใส ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

กาญจนบุรี      
7.๒ มีการจัดประชุมถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) จำนวน  3  ครั้ง  
7.๓ มีการพัฒนาข้าราชการสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ด้านการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 

และกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ  และการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและ
สร้างความเชื่อถือศรัทธาให้แก่ผู้รับบริการ ต่อต้านและไม่ทนต่อการทุจริตคอรัปชั่น 

 

๘. ระยะเวลาดำเนินการ  เดือนพฤษภาคม - เดือนกันยายน 2564 
๙. ผลการดำเนินงานของโครงการ 

9.๑ ผลผลิต  :  ข้าราชการ ศธจ.กาญจนบุรี และลูกจ้าง เข้ารับการอบรม   จำนวน 47 คน 
9.๒ ผลลัพธ์ :    ข้าราชการ ศธจ.กาญจนบุรี และลูกจ้างเป็นบุคคลที่มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม 

จรรยาบรรณ  และมีความซื่อสัตย์สุจริต 
๑๐. งบประมาณ 

10.1  งบประมาณที่ได้รับ  จำนวน  250,000    บาท 
10.2  งบประมาณที่ใช้ในไตรมาส                 -    บาท 
 

๑๑. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
11.1  ปัญหา อุปสรรค  - 

- 
11.2 ข้อเสนอแนะ  - 

                   
 

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

๑๓. วันที่รายงาน    วันที่  30   เมษายน  2564 
 



แบบกำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงศึกษาธิการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) 

 

 รอบ 6 เดือน 

ชื่อหน่วยงาน  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  
สถานที่ตั้ง   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี ๗๑๐๐๐ 
ชื่อผู้ประสานงาน น.ส.ปิยนาถ  สืบเนียม  โทร 08-9918-9294     
e-mail: poopiyanard@gmail.com  
จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564    1  โครงการ 
จำนวนงบประมาณท่ีใช้ในปีงบประมาณ ๒๕๖4 รวม 120,000  บาท 

• จากงบปกติของหน่วยงาน รวมทุกโครงการจำนวน .............................. บาท 
• จากงบประมาณบูรณาการ (ตามแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริต) จำนวน 120,000  บาท 

 

ยุทธศาสตร์ 
โครงการ 

ผลสำเร็จ งบประมาณ 
ที่ใช ้

(บาท) 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลาที่ดำเนินการ 
ปีงบประมาณ 2564  

( ✓ ) 
หมายเหต ุ

ผลลัพธ์เชิงปริมาณ ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.63) 

ไตรมาส 2  
(ม.ค.-มี.ค.64) 

ไตรมาส 3  
(เม.ย.-มิ.ย.64) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.64) 

3) ยุทธศาสตร์ 2 
    3.1 กลยุทธ ์1 
          2.1.9 โครงการ/ 
                    กจิกรรม 
 โครงการคัดเลือก
บุคคลผู้มีคุณธรรม 
จริยธรรม และการ
ประพฤติปฏิบัติตน
ด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต ประจำปี
งบประมาณ ปี 
2564 “ครูดีศรี
กาญจน์ศึกษา”  

 

ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาได้รับการ
คัดเลือกจาก
หน่วยงานทาง
การศึกษา ทุกสังกัด
ในจังหวัดกาญจนบุรี 
จานวน 80 คน 

ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาที่ได้รับการ
คัดเลือกเป็นผู้มี
ผลงานที่สามารถเป็น
แบบอยา่ง แก่บุคคล
อื่นได ้

120,000 กลุ่ม
บริหารงาน
บุคคล 

  ✓  อยู่
ระหว่าง
การ
ดำเนินการ 

รวม   120,000       

หมายเหตุ : ผลสำเร็จเชิงปริมาณ คือ จำนวนคน จำนวนหน่วยงาน จำนวนชุมชน 
     ผลสำเร็จเชิงคุณภาพ คือ คุณภาพชีวิต ความพึงพอใจ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ซึ่งมีความสอดคล้อง 
                                              กับวัตถุประสงค์ของโครงการ 

ผลที่ได้จากการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงศึกษาธิการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

• จำนวนบุคลากรและประชาชนทั้งภายในและภายนอกที่ได้รับการอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และ
สร้างภูมิคุ้มกันให้เข้มแข็ง  มีจำนวน รวม .... คน  

• จำนวนหน่วยงาน/องค์กรทั้งภายในและภายนอกท่ีให้ความสำคัญสนับสนุนให้มีการจัดอบรมพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม ........... แห่ง 

• จำนวนหน่วยงาน/องค์กรทั้งภายในและภายนอกท่ีให้การสนับสนุนหรือร่วมจัดกิจกรรมเทิดทูน                
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ................ แห่ง 

• จำนวนบุคลากรและประชาชนทั้งภายในและภายนอกเข้าร่วมกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ ......... คน 


