


แบบการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 รอบ 12 เดือน 

๑. ชื่อส่วนราชการ/หน่วยงาน  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

2. ชื่อโครงการ/ กิจกรรม   โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ                                  
ปีงบประมาณ 2563   

3. งบประมาณ  งบประมาณปกติ (ตามแผนงานพื้นฐานของส่วนราชการ/หน่วยงาน) 
   งบประมาณบูรณาการ (ตามแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ) 
      งบประมาณจากแหล่งอื่น (โปรดระบุ).................................................................................. 

4. หลักการและเหตุผล (โดยสังเขป) 
ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ ระยะ 

5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) ได้กำหนดแนวทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปรากฏในด้านการส่งเสริมการ
บริหาราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบในภาครัฐ ผ่าน
ยุทธศาสตร์ แนวทางการดำเนินการตามกลยุทธ์ และตัวชี้วัดความสำเร็จ 3 ยุทธศาสตร์ 

เพื่อให้การดำเนินการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็นรูปธรรม
ในทางปฏิบัติเป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 
(พ.ศ. 2560-2564) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จึงได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการบริหาร
จัดการที่มีความโปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืน จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมคุณธรรม 
และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่เป็นรูปธรรมอย่าง
ชัดเจน อันจะนำไปสู ่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายของการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริงจึงได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ  ปีงบประมาณ 2563  ขึ้น 

5. วัตถุประสงค์ 
5.1 เพื่อให้ข้าราชการและลูกจ้างในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้รับการพัฒนาเพื่อเพ่ิม

ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ  
5.2 เพ่ือให้ข้าราชการและลูกจ้างในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้รับการส่งเสริมให้ได้รับ

ความรู้เรื่องกฎหมาย ป.ป.ช.ที่เก่ียวข้อง และกรณีศึกษาการทุจริตและประพฤติมิชอบ เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง การ
เบิกค่าล่วงเวลาอันเป็นเท็จ  การรับสินบน ผลประโยชน์ทับซ้อน และหรือคดีอ่ืนใดที่เป็นประโยชน์ 

5.3 เพ่ือให้ข้าราชการและลูกจ้างในสำนักงานมีความรู้ ความเข้าใจในหลักการและเหตุผลในการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563และสามารถ
จัดส่งข้อมูล/หลักฐานเชิงประจักษ์ ตามข้อคำถามที่เกี่ยวข้องบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงในการดำเนินงาน 

6. ตัวชีว้ัดและเป้าหมายของโครงการ (ที่กำหนด)*  
 6.๑ ผู้ผ่านการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ิมประสิทธิภาพการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปี 2563 ร้อยละ 80 
 6.๒  ผู้เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ิมประสิทธิภาพการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปี 2563 มี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย และระเบียบ ที่เก่ียวข้องกับการเบิกจ่ายเงิน 

* ข้อมูลตัวช้ีวัดและคา่เป้าหมายของโครงการตามที่ท่านระบไุว้ในเอกสารแผนปฏิบตัิการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

 



7. กิจกรรมที่ดำเนินการภายในโครงการ (โปรดอธิบายกิจกรรม/วิธีการดำเนินงานที่เกิดข้ึนจริง)  
กิจกรรมที่ 1  เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2563  นายอนันต์  กัลปะ  ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้

ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ณ ห้อง
ประชุม 1 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  พร้อมด้วย นายโอภาส ต้นทอง รอง
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี และบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมกิจรรมในครั้งนี้ 

กิจกรรมที่ 2  เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จัดโครงการ
บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการส่งเสริมคุณธรรม ความโปร่งใสในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต และ
ประพฤติมิชอบ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี โดยมี นายอนันต์ กัลปะ ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
พร้อมด้วย นายโอภาส ต้นทอง รองศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี และผู้อำนวยการกลุ่ม สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกาญจนบุรี ทุกกลุ่ม  ร่วมบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการส่งเสริมคุณธรรม ความโปร่งใส ในการ
ป้องกันและต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อส่งเสริมการบริหาร
ราชการแผ่นดินที่มธีรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 6  ด้าน  ได้แก่ 

1. ด้านความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและการให้บริหาร 
2. ด้านการส่งเสริมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร  
3. ด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดำเนินภารกิจของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  
4. ด้านการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจุดจ้างหรือจัดหาพัสดุ  
5. ด้านการประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงต่อการทุจริต  
6.  ด้านการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่ดี  
เพ่ือตอบสนองความต้องการพร้อมอำนวยความสะดวกแก่ประชุาชน เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นในระบบ

ราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ณ ห้องประชุมบัวชมพู โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี 

 กิจกรรมที่ 3 เมื่อวันที่ 11 – 12 มิถุนายน 2563  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการป้องกัน และปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563  โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. การอบรมให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติ วินัย การเงิน การคลัง ของรัฐ พ.ศ 
2561 , ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. 2556  , พระราช
กฤษฎีกา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ ่มเติม  วิทยากร ได้แก่  นางพิศมัย         
บุญเทียม  คลังจังหวัดกาญจนบุรี 

2. กฎหมาย ป.ป.ช.ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และ
กรณีศึกษาการทุจริตและประพฤติมิชอบ เช่น การจัดซื้อ จัดจ้าง การเบิกค่าล่วงเวลาอันเป็นเท็จ  การรับสินบน 
ผลประโยชน์ทับซ้อน การเรียกรับเงิน  หรือประโยชน์อื่นใด และหรือกรณีศึกษาอ่ืนใด  วิทยากร ได้แก่ นายขจรศิลป์ 
จันกิมฮะ  และนายทาดา  เทศนีย์ พนักงานไต่สวนระดับกลาง  ส่วนงานปราบปรามการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช.
จังหวัดกาญจนบุรี 

8. ระยะเวลาดำเนินการ    

9. ผลการดำเนินงานของโครงการ (ท่ีเกิดข้ึนจริง)** 
 9.๑ ผลผลิต (ท่ีเกิดข้ึนจริง) ข้าราชการ ศธจ.กาญจนบุรี และลูกจ้าง เข้ารับการอบรม จานวน 50 คน 
ผลลัพธ์ (ท่ีเกิดขึ้นจริง)   ข้าราชการ ศธจ.กาญจนบุรี และลูกจ้าง เป็นบุคคลที่มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม 
จรรยาบรรณ มีความซื่อสัตย์สุจริต  และได้รับองค์ความรู้ในการปฏิบัติงาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณให้ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
** ข้อมูลผลผลิต (Outputs) ผลลพัธ์ (Outcomes) ที่เกิดขึ้นจริงภายหลังจากท่ีมีการดำเนินงานโครงการ  

 



10. งบประมาณ 
10.1 งบประมาณท่ีได้รับทั้งหมด จำนวน 50,000 บาท 
10.2 งบประมาณท่ีใช้ในไตรมาส จำนวน 50,000 บาท 

๑1. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
11.1 ปัญหา อุปสรรค ภาระงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  มีมาก ทำให้บุคลากรในสังกัดได้รับความรู้ ไม่

ครบถ้วน และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขาดอัตรากำลังในตำแหน่งนิติกร  
11.2 ข้อเสนอแนะ   จัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานอย่างต่อเนื่อง 

12. ผู้รายงาน น.ส.ปิยนาถ สบืเนียม ตาแหน่ง ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 

      โทรศัพท์ 08-9918-9294     โทรสาร 03-456-4006 eail:poopiyanard@gmail.com 

13. วันที่รายงาน ณ วันที่  16  เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประมวลภาพกิจกรรม 
ตามโครงการ/กิจกรรมแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

 

เมือ่วันที่ 1 มิถุนายน 2563  นายอนันต์  กัลปะ  ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้ประกาศเจตจำนง
สุจริตในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ณ ห้องประชุม 1 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  พร้อมด้วย นายโอภาส ต้นทอง รองศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี และบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมกิจรรมในครั้งนี้ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จัดโครงการบันทึกข้อตกลง
ว่าด้วยความร่วมมือในการส่งเสริมคุณธรรม ความโปร่งใสในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี โดยมี นายอนันต์ กัลปะ ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วย นาย
โอภาส ต้นทอง รองศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี และผู้อำนวยการกลุ่ม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ทุก
กลุ่ม  ร่วมบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการส่งเสริมคุณธรรม ความโปร่งใสในการป้องกันและต่อต้านการ
ทุจริต และประพฤติมิชอบ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที ่มี       
ธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 6  ด้าน  ได้แก่ 

1. ด้านความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและการให้บริหาร 
2. ด้านการส่งเสริมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร  
3. ด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดำเนินภารกิจของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  
4. ด้านการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจุดจ้างหรือจัดหาพัสดุ  
5. ด้านการประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงต่อการทุจริต  
6.  ด้านการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่ดี  

เพื่อตอบสนองความต้องการพร้อมอำนวยความสะดวกแก่ประชุาชน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในระบบ
ราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ณ ห้องประชุมบัวชมพู โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี 

 
            



  เมื่อวันที่ 11 – 12 มิถุนายน 2563  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563  โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. การอบรมให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติ วินัย การเงิน การคลัง ของรัฐ พ.ศ 
2561 , ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. 2556  , พระราช
กฤษฎีกา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  วิทยากร ได้แก่  นางพิศมัย บุญ
เทียม  คลังจังหวัดกาญจนบุรี 

 

 
 

 

 

 

 



2. กฎหมาย ป.ป.ช.ที ่เกี ่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และ
กรณีศึกษาการทุจริตและประพฤติมิชอบ เช่น การจัดซื้อ จัดจ้าง การเบิกค่าล่วงเวลาอันเป็นเท็จ  การรับสินบน 
ผลประโยชน์ทับซ้อน การเรียกรับเงิน  หรือประโยชน์อื่นใด และหรือกรณีศึกษาอ่ืนใด  วิทยากร ได้แก่ นายขจรศิลป์ 
จันกิมฮะ  และนายทาดา  เทศนีย์ พนักงานไต่สวนระดับกลาง  ส่วนงานปราบปรามการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช.
จังหวัดกาญจนบุรี 
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แบบก ำกับ ติดตำม และประเมินผลกำรด ำเนินงำนแผนปฏิบัติกำรส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงศึกษำธิกำร 
ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖3  

 (ตุลำคม 2562 - กันยำยน 2563) 
 

 รอบ 12 เดือน 

ชื่อหน่วยงาน  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  
สถานที่ตั้ง   ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ต าบลปากแพรก อ าเภอเมืองกาญจนบุรี ๗๑๐๐๐ 
ชื่อผู้ประสานงาน น.ส.ปิยนาถ  สืบเนียม  โทร 08-9918-9294     
e-mail: poopiyanard@gmail.com  
จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563    3  โครงการ 
จ านวนงบประมาณท่ีใช้ในปีงบประมาณ ๒๕๖3 รวม 120,000  บาท 

 จากงบปกติของหน่วยงาน รวมทุกโครงการจ านวน .............................. บาท 
 จากงบประมาณบูรณาการ (ตามแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริต) จ านวน 120,000  บาท 

 

ยุทธศาสตร์ 
โครงการ 

ผลส าเร็จ งบประมาณ 
ที่ใช ้

(บาท) 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลาที่ด าเนินการ 
ปีงบประมาณ 2563  

(  ) 
หมายเหต ุ

ผลลัพธ์เชิงปริมาณ ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.62) 

ไตรมาส 2  
(ม.ค.-มี.ค.63) 

ไตรมาส 3  
(เม.ย.-มิ.ย.63) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.63) 

1) ยุทธศาสตร์ 1 
    1.1 กลยุทธ ์1 
          1.1.1. โครงการ/ 
                    กจิกรรม
โครงการการพัฒนา
หลักสูตรเชิงพื้นที่เพื่อ
พัฒนานวัตกรสู่การพัฒนา
นวัตกรรมด้านการบรหิาร
โรงเรียนทั้งระบบ โดยใช้
ชุมชนเป็นฐาน จังหวัด
กาญจนบุร ี(ภายใต้
โครงการ ITA) 

มีวิจัยอย่างน้อย 
1 เร่ืองและมี
นวัตกรรม อย่างน้อย
1 นวัตกรรม 

การขับเคลื่อน
หลักสูตรเชิงพื้นที่
ส าหรับพัฒนา
นวัตกรรมสู่การ
พัฒนาด้านบริหาร
จัดการและน าไป
ปฏิบัติจริงใน
สถานศึกษาโดยใช้
ชุมชนเป็นฐาน 
จังหวัดกาญจนบุรี 
ต้านทุจริตศึกษา 
 

40,000 กลุ่มนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผล 

     

2) ยุทธศาสตร์ 1 
    2.1 กลยุทธ ์2 
          2.1.1. โครงการ/ 
                    กจิกรรม 
โครงการปลูกจิตส านึก ด้าน
คุณธรรม จริยธรรม และ 
จิตอาสา  ในส านักงาน
ศึกษาธกิารจังหวัด
กาญจนบุร ีปีงบประมาณ 
2563 

บุคลากรส านักงาน
ศึกษาธกิารจังหวัด
กาญจนบุรีเข้ารว่ม
โครงการ จ านวน 52 
ราย 

เพื่อส่งเสริมด้าน
คุณธรรม จริยธรรม
ให้กับบุคลากร เพือ่
สร้างวัฒนธรรมองค์
ด้านคุณธรรมและ
การต่อต้านการทุจริต 
และปรับฐาน
ความคิดปลูกฝัง
ค่านิยมคุณธรรมใน
การต่อต้านการทุจริต 
“พอเพียง วินัย 
สุจริต จิตอาสา” 
 

40,000 กลุ่ม
บริหารงาน
บุคคล 

     

3) ยุทธศาสตร์ 3 
    3.1 กลยุทธ ์2 
          3.1.1. โครงการ/ 
                    กจิกรรม 

-  หนว่ยงานทางการ
ศึกษาทุกสังกัดที่มี
สถานศึกษาใน
จังหวัดกาญจนบุรี
เสนอรายชื่อตาม
หลักเกณฑ์ จ าแนก

-การยกยอ่งเชิดชู
เกียรติและประกาศ
เกียรติคุณ 
การประกาศผลการ
คัดเลือกตามที่
ก าหนด/มอบรางวัล

40,000 กลุ่ม
บริหารงาน
บุคคล 
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ยุทธศาสตร์ 
โครงการ 

ผลส าเร็จ งบประมาณ 
ที่ใช ้

(บาท) 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลาที่ด าเนินการ 
ปีงบประมาณ 2563  

(  ) 
หมายเหต ุ

ผลลัพธ์เชิงปริมาณ ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.62) 

ไตรมาส 2  
(ม.ค.-มี.ค.63) 

ไตรมาส 3  
(เม.ย.-มิ.ย.63) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.63) 

 โครงการยกย่อง
เชิดชูเกียรติ
ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา  “ครูดีศรี
กำญจน์ศึกษำ” 
ประจ าปี 2563  

 

ตามสัดส่วนแต่ละ
สังกัด เพื่อส่งเสริม 
สนับสนับสนุนและ
ยกยอ่ง 
บุคลากรในเครือข่าย
การศึกษาในจังหวัด 
 กาญจนบุรีที่
ประพฤติดีเสียสละ 
ปฏิบัติหน้าที่ดว้ยด ี     
และสร้างขวัญ
ก าลังใจในการ
ปฏิบัติงาน จ านวน 
16 หน่วยงาน   
 

ในงานวันครู ปี 
2564 
-การจัดท าวิดีทัศน์
ประกอบประวัต ิ
เผยแพร่ผ่านเว็บไซด์
ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกาญจนบุรี 
/YouTube 
/Facebook เพื่อเชิด
ชูขวัญก าลังใจ และ
สร้างแบบอยา่งที่ดี 
ของบุคคลและ 
หน่วยงานของรัฐใน
งานวันครู ประจ าปี 
2564 

รวม   120,000       

หมำยเหตุ : ผลส ำเร็จเชิงปริมำณ คือ จ านวนคน จ านวนหน่วยงาน จ านวนชุมชน 
     ผลส ำเร็จเชิงคุณภำพ คือ คุณภาพชีวิต ความพึงพอใจ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ซึ่งมีความสอดคล้อง 
                                              กับวัตถุประสงค์ของโครงการ 

ผลที่ได้จำกกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำรส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงศึกษำธิกำร ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

 จ านวนบุคลากรและประชาชนทั้งภายในและภายนอกที่ได้รับการอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และ
สร้างภูมิคุ้มกันให้เข้มแข็งมีจ านวนรวม 52 คน  

 จ านวนหน่วยงาน/องค์กรทั้งภายในและภายนอกท่ีให้ความส าคัญสนับสนุนให้มีการจัดอบรมพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม ...16 ........ แห่ง 

 จ านวนหน่วยงาน/องค์กรทั้งภายในและภายนอกท่ีให้การสนับสนุนหรือร่วมจัดกิจกรรมเทิดทูน                
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ....16........... แห่ง 

 จ านวนบุคลากรและประชาชนทั้งภายในและภายนอกเข้าร่วมกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ ....1,600 คน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

รำยงำนกิจกรรม 

ตำมโครงกำรกำรพัฒนำหลักสูตรเชิงพื้นที่เพื่อพัฒนำนวัตกรสู่กำรพัฒนำนวัตกรรม 
ด้ำนกำรบริหำรโรงเรียนทั้งระบบ โดยใช้ชุมชนเป็นฐำน จังหวัดกำญจนบุรี (ภำยใต้โครงกำร ITA) 

 
1.หลักกำรและเหตุผล 
  ตามท่ีส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการอนุมัติงบเพ่ือด าเนินโครงการที่สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐ( Integrity  and Transparency Assessment : ITA) 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ได้ให้งบประมาณ 170,000 บาทนั้น ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีได้จัดประชุม
เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2563 ณ โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี เพ่ือจัดสรรงบประมาณในการ
ด าเนินงานโครงการต่างๆทีเ่กี่ยวข้อง 
 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้จัดสรรงบประมาณ จ านวน 40,000 บาท ให้โครงการวิจัย เรื่อง
หลักสูตรเชิงพ้ืนที่ส าหรับพัฒนานวัตกรสู่การพัฒนานวัตกรรมด้านบริหารจัดการโรงเรียน     ทั้งระบบโดยใช้ชุมชนเป็น
ฐาน จังหวัดกาญจนบุรี โดยเน้นความโปร่งใสในการด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity  and Transparency 
Assessment : ITA) ในการปฏิบัติงาน  ซึ่งการด าเนินงานโครงการวิจัยนี้  มีความส าคัญและสอดคล้องกับนโยบายที่
คณะรัฐมนตรีประกาศพ้ืนที่นวัตกรรมในการปฏิรูปการบริหารและการจัดการศึกษาเพ่ือสนับสนุนการสร้างนวัตกรรม
การศึกษา อ้างถึงพระราชบัญญัติพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ.2562 ระบุให้พ้ืนที่นวัตกรรมทางการศึกษาดังกล่าว
คิดค้นและพัฒนานวัตกรรมการศึกษาและการเรียนรู้เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา  
กระจายอ านาจ สร้างกลไกในการจัดการศึกษาร่วมกันระหว่างภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาค
ประชาสังคมในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา และจังหวัดกาญจนบุรี เป็นจังหวัดที่ประกาศพ้ืนที่นวัตกรรมทางการศึกษา 
 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ก าหนดแนวทางการด าเนินงานโดยใช้หลักการบริหารและการมีส่วน
ร่วม เพื่อการวิจัยและพัฒนา  โดยมีแผนด าเนินการประเมินความต้องการจ าเป็นโรงเรียนในจังหวัดกาญจนบุรี ที่มีสภาพ
ความพร้อมและมีความต้องการ พบว่า มีโรงเรียน จ านวน 7 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนอนุชนศึกษา  โรงเรียนวัดหนอง
เสือ โรงเรียนดิสกุล  โรงเรียนถาวรวิทยา  โรงเรียนทิพย์พิทยา โรงเรียนราษฎร์บ ารุงอักษร และโรงเรียนอนุบาลเมฆ
บัณฑิต  มีสภาพความพร้อมและความต้องการในการพัฒนาบุคลากรให้เป็นนวัตกรในการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือใช้พัฒนา
บุคลากรให้มีสมรรถนะการเป็นนวัตกรและส่งผลผู้เรียนให้มีคุณภาพ ซึ่งมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การศึกษาของ
จังหวัดกาญจนบุรีทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ โดยเฉพาะ ยุทธศาสตร์ที่ 2 ให้พัฒนาก าลังคน งานวิจัย และนวัตกรรมที่สอดคล้อง
กับความต้องการพัฒนาประเทศ ตัวชี้วัดที่ 2.3 ให้ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม 
รวมทั้งใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตามตัวชี้วัดที่ 1.5 ระดับความส าเร็จในการด าเนินวิจัยทางการศึกษา ตัวชี้วัดที่ที่ 1.9 
ระดับความส าเร็จการนิเทศการศึกษาหน่วยงานทางการศึกษาภายในจังหวัด ตัวชี้วัดที่ 5 ระดับความส าเร็จในการ
สร้าง/พัฒนานวัตกรรม โดยนวัตกรรมที่สร้างขึ้นมีเป้าหมายในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษาทั้งระบบ 
 ดังนั้นผู้วิจัยซึ่งมีบทบาทเป็นศึกษานิเทศก์สังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีจึงออกแบบนวัตกรรม
การศึกษาเพ่ือใช้ในการพัฒนาผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนในจังหวัดกาญจนบุรีโดยออกแบบสร้างหลักสูตรเชิงพ้ืนที่
ส าหรับพัฒนานวัตกรสู่การพัฒนานวัตกรรมด้านบริหารจัดการโรงเรียนทั้งระบบโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน จังหวัดกาญจนบุรี  
และนวัตกรรมการศึกษาที่พัฒนาขึ้นประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่ หลักสูตรเชิงพ้ืนที่  คู่มือการใช้หลักสูตร 
แผนการนิเทศ และปฏิทินการนิเทศ ซึ่งจะเป็นผลผลิตที่เป็นทั้งผลงานวิจัยและผลงานด้านนวัตกรรมการศึกษาของ
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีต่อไป 
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2. วัตถุประสงค์ 

1.เพ่ือวิจัยและพัฒนาหลักสูตรการพัฒนานวัตกรสู่การพัฒนานวัตกรรมด้านบริหารจัดการโรงเรียนทั้งระบบ
โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน  จังหวัดกาญจนบุรี จ านวน 1 เรื่อง 

2.เพ่ือสร้างนวัตกรรมของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อใช้พัฒนาหน่วยงานในสังกัด เรื่อง 
หลักสูตรเชิงพ้ืนที่พัฒนานวัตกรสู่การพัฒนานวัตกรรมด้านบริหารจัดการโรงเรียนทั้งระบบโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน  
จังหวัดกาญจนบุรี  

3.เพ่ือนิเทศ ติดตามผลการใช้ หลักสูตรเชิงพ้ืนที่พัฒนานวัตกรสู่การพัฒนานวัตกรรมด้าน                    บริหาร
จัดการโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน  จังหวัดกาญจนบุรี โดยนิเทศนวัตกรรมที่เกิดขึ้นในโรงเรียนกลุ่มป้าหมายที่มีสภาพความ
พร้อม จ านวน 7 โรงเรียน โรงเรียนละอย่างน้อย จ านวน 1 นวัตกรรม  

4.เพ่ือประเมินผลการพัฒนานวัตกรรมของหน่วยงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีและนวัตกรรม                 
ที่เกิดขึ้นในโรงเรียนกลุ่มป้าหมาย 
3. ตัวช้ีวัดของโครงกำร 
     3.1 ตัวช้ีวัดเชิงปริมำณ 

 1.ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีจัดท าวิจัยและพัฒนาด้านการศึกษา  เรื่อง หลักสูตร                       
เชิงพ้ืนที่ส าหรับพัฒนานวัตกรสู่การพัฒนานวัตกรรมด้านบริหารจัดการสังกัดโรงเรียนเอกชน จังหวัดกาญจนบุรี จ านวน 
1 เรื่อง และมีนวัตกรรมของหน่วยงานคือ หลักสูตรเชิงพ้ืนที่  คู่มือการใช้หลักสูตร แผนการนิเทศ และปฏิทินการนิเทศ 

 2.ศึกษานิเทศก์ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีมีนวัตกรรมการศึกษา เรื่อง หลักสูตร                  
เชิงพ้ืนที่ส าหรับพัฒนานวัตกรสู่การพัฒนานวัตกรรมด้านบริหารจัดการโรงเรียนทั้งระบบโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน จังหวัด
กาญจนบุรี อย่างน้อยโรงเรียนละ  1 นวัตกรรม 

3.ผู้บริหาร บุคลากร (นวัตกร) ในโรงเรียนจ านวน 7 โรงเรียนตามกลุ่มเป้าหมาย ในจังหวัดกาญจนบุรีที่มี
สภาพความพร้อม มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมที่มีคุณภาพได้อย่างน้อยร้อยละ 80 
  
     3.2 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภำพ 
  1.การประเมินผลงานวิจัยและพัฒนา เรื่อง หลักสูตรส าหรับพัฒนานวัตกรสู่การพัฒนานวัตกรรมด้าน
บริหารจัดการโรงเรียนทั้งระบบโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน จังหวดักาญจนบุรี  มีคุณภาพอย่างน้อยในระดับดี 

  2.นวัตกรรมการศึกษาเรื่ อง หลักสูตรเชิง พ้ืนที่ การพัฒนานวัตกรสู่ การพัฒนานวัตกรรม                      
ด้านบริหารจัดการโรงเรียนทั้งระบบโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน จังหวัดกาญจนบุรี มีคุณภาพอย่างน้อยในระดับดี 
  3.ผู้บริหาร บุคลากรครู(นวัตกร)โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย 7 โรงเรียน ในจังหวัดกาญจนบุรี                   มี
ความสามารถในการสร้างนวัตกรรมด้านการบริหารจัดการโรงเรียนทั้งระบบโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน จังหวัดกาญจนบุรี ที่มี
คุณภาพและน าไปใช้จริงได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  4.นักเรียนโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย 7 โรงเรียน จังหวัดกาญจนบุรี มีความรู้และความสามารถในการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ (ทั้ง 7 โรงเรียน จะได้ผลการพัฒนาด้านผู้เรียนไม่เท่ากัน และบางโรงเรียนมีการพัฒนาผู้เรียนใน
ภาคเรียนหรือปีการศึกษาต่อไป เพราะสภาพความพร้อมมีความแตกต่างกัน) 
4. กลุ่มเป้ำหมำยโครงกำร 
  โรงเรียน จ านวน 7 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนอนุชนศึกษา โรงเรียนวัดหนองเสือ โรงเรียนดิสกุล  
โรงเรียนถาวรวิทยา  โรงเรียนทิพย์พิทยา โรงเรียนบ้านไร่ป้า และโรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต 
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5. ระยะเวลำด ำเนินกำร 4 เดือน 15 วัน 
 
 
 
6. กิจกรรมท่ีด ำเนินกำร  
 6.1 ศึกษาสภาพความต้องการและข้อมูลพื้นฐาน 
 6.2 การยกร่างหลักสูตรเชิงพ้ืนที่พัฒนานวัตกรสู่การพัฒนานวัตกรรมด้านการบริหารจัดการโรงเรียนทั้งระบบ 
โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน จังหวัดกาญจนบุรี 
 6.3 น าหลักสูตรเชิงพ้ืนที่พัฒนานวัตกรสู่การพัฒนานวัตกรรมด้านการบริหารจัดการโรงเรียนทั้งระบบ โดยใช้
ชุมชนเป็นฐาน จังหวัดกาญจนบุรี 
 6.4 สรุปผลและประเมินผลการใช้นวัตกรรมและงานวิจัย 
 
7. ผลกำรด ำเนินงำนของกิจกรรม  

7.1 ผลการศึกษาสภาพความต้องการและข้อมูลพื้นฐาน 
โรงเรียนมีความต้องการพัฒนาด้านองค์ความรู้ของคณะครูในการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนทั้ง

ระบบโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน และเน้นการด าเนินงานอย่างโปร่งใส 
 7.2 ผลการยกร่างหลักสูตรเชิงพ้ืนที่พัฒนานวัตกรสู่การพัฒนานวัตกรรมด้านการบริหารจัดการโรงเรียนทั้ง
ระบบ โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน จังหวัดกาญจนบุรี 
 ผลการยกร่างหลักสูตรเชิงพ้ืนที่พัฒนานวัตกรสู่การพัฒนานวัตกรรมด้านการบริหารจัดการโรงเรียนทั้งระบบ 
โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน จังหวัดกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2563 พบว่า หลักสูตร
ควรใช้อบรมรายโรงเรียนเพ่ือให้สอดคล้องตามบริบทโรงเรียนที่แตกต่างกัน โดยในหลักสูตรระบุประเด็นการให้องค์
ความรู้คือ นวัตกรรมการศึกษา พระราชบัญญัติเกี่ยวกับพ้ืนที่นวัตกรรม ความส าคัญด้านการบริหารจัดการโรงเรียนทั้ง
ระบบ ความส าคัญในการพัฒนานวัตกรรม ขั้นตอนการพัฒนานวัตกรรมด้านการบริหารโรงเรียน การน านวัตกรรมด้าน
การบริหารโรงเรียนเชื่อมโยงสู่การพัฒนานวัตกรรมในชั้นเรียนและนวัตกรรมนักเรียน การพัฒนาคู่มือการใช้นวัตกรรม
การบริหารจัดการโรงเรียนทั้งระบบ 
 7.3 น าหลักสูตรเชิงพ้ืนที่พัฒนานวัตกรสู่การพัฒนานวัตกรรมด้านการบริหารจัดการโรงเรียนทั้งระบบ โดยใช้
ชุมชนเป็นฐาน จังหวัดกาญจนบุรี 
 ผลการน าหลักสูตรไปใช้พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนและคณะครูฝ่ายบริหารมีความสามารถในการพัฒนานวัตกรรม
เชิงพ้ืนที่พัฒนานวัตกรสู่การพัฒนานวัตกรรมด้านการบริหารจัดการโรงเรียนทั้งระบบ โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน จังหวัด
กาญจนบุรี คิดเป็นร้อยละ 100 และ โรงเรียนทั้ง 7 โรงเรียนมีนวัตกรรมด้านการบริหารจัดการโรงเรียนทั้งระบบครบ
ทั้ง 7 โรงเรียน 7 นวัตกรรม  
 11.4 ประเมินผลการใช้หลักสูตรเชิงพ้ืนที่พัฒนานวัตกรสู่การพัฒนานวัตกรรมด้านการบริหารจัดการโรงเรียน
ทั้งระบบ โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน จังหวัดกาญจนบุรี 
 ผลการประเมินผลการใช้หลักสูตรเชิงพ้ืนที่พัฒนานวัตกรสู่การพัฒนานวัตกรรมด้านการบริหารจัดการโรงเรียน
ทั้งระบบ โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน จังหวัดกาญจนบุรี พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนและคณะครูฝ่ายบริหารทั้ง 7 โรงเรียน เป็น
นวัตกร คิดเป็นร้อยละ 100 และ โรงเรียนทั้ง 7 โรงเรียนมีนวัตกรรมด้านการบริหารจัดการโรงเรียนทั้งระบบครบทั้ง 7 
โรงเรียน 7 นวัตกรรม คิดเป็นร้อยละ 100 รวมทั้งมีผลคุณภาพของนวัตกรรมทั้ง 7 โรงเรียนอยู่ในระดับดี 
  
8. ผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวช้ีวัด  
      8.1 ตัวช้ีวัดเชิงปริมำณ 
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 1.ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีจัดท าวิจัยและพัฒนาด้านการศึกษา  เรื่อง หลักสูตร                       
เชิงพ้ืนที่ส าหรับพัฒนานวัตกรสู่การพัฒนานวัตกรรมด้านบริหารจัดการสังกัดโรงเรียนเอกชน จังหวัดกาญจนบุรี จ านวน 
1 เรื่อง และมีนวัตกรรมของหน่วยงานคือ หลักสูตรเชิงพ้ืนที่  คู่มือการใช้หลักสูตร แผนการนิเทศ และปฏิทินการนิเทศ 4 
คิดเป็นร้อยละ 100 

 
 2.ศึกษานิเทศก์ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีมีนวัตกรรมการศึกษา เรื่อง หลักสูตร                  

เชิงพ้ืนที่ส าหรับพัฒนานวัตกรสู่การพัฒนานวัตกรรมด้านบริหารจัดการโรงเรียนทั้งระบบโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน จังหวัด
กาญจนบุรี อย่างน้อยโรงเรียนละ  1 นวัตกรรม คิดเป็นร้อยละ 100 

3.ผู้บริหาร บุคลากรฝ่ายบริหาร (นวัตกร) ในโรงเรียนจ านวน 7 โรงเรียนตามกลุ่มเป้าหมาย ในจังหวัด
กาญจนบุรีที่มีสภาพความพร้อม มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมที่มีคุณภาพได้ ร้อยละ 100 
  
     8.2 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภำพ 
  1. ผลการประเมินผลงานวิจัยและพัฒนา เรื่อง หลักสูตรส าหรับพัฒนานวัตกรสู่การพัฒนานวัตกรรม
ด้านบริหารจัดการโรงเรียนทั้งระบบโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน จังหวัดกาญจนบุรี  มีคุณภาพในระดับดี 

  2. นวัตกรรมการศึกษาเรื่อง หลักสูตรเชิง พ้ืนที่การพัฒนานวัตกรสู่การพัฒนานวัตกรรม                      
ด้านบริหารจัดการโรงเรียนทั้งระบบโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน จังหวัดกาญจนบุรี มีคุณภาพในระดับดี 
  3. ผู้บริหาร และบุคลากรครูฝ่ายบริหาร (นวัตกร)โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย 7 โรงเรียน ในจังหวัด
กาญจนบุรีมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมด้านการบริหารจัดการโรงเรียนทั้งระบบโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน จังหวัด
กาญจนบุรี ที่มีคุณภาพและน าไปใช้จริงได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  4.นักเรียนโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย 7 โรงเรียน จังหวัดกาญจนบุรี มีความรู้และความสามารถในการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ (ทั้ง 7 โรงเรียน จะได้ผลการพัฒนาด้านผู้เรียนไม่เท่ากัน และบางโรงเรียนมีการพัฒนาผู้เรียนใน
ภาคเรียนหรือปีการศึกษาต่อไป เพราะสภาพความพร้อมมีความแตกต่างกัน) 
 
9. งบประมำณ 
  

งบประมำณที่ได้รับ
ทั้งหมด 

 

ผลกำรใช้จ่ำย
งบประมำณรวม

(สะสม) 

ผลกำรใช้จ่ำย
งบประมำณ 
ไตรมำสที่ 1 

ผลกำรใช้จ่ำย
งบประมำณ 
ไตรมำสที่ 2 

ผลกำรใช้จ่ำย
งบประมำณ 
ไตรมำสที่ 3 

ผลกำรใช้จ่ำย
งบประมำณ 
ไตรมำสที่ 4 

    40,000บำท 40,000 5,000 5,000      20,000 10,000 
แหล่งงบประมำณ .....ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ....... 
10. ปัญหำ อุปสรรค และแนวทำงแก้ไข 
     10.1 ปัญหา อุปสรรค 
         สถานการณ์โรคระบาดโควิดส่งผลต่อการขับเคลื่อนโครงการ และมีโรงเรียนจ านวน 1 โรงเรียนปฏิบัติงานไม่ทัน
ตามปฏิทิน รวมทั้งทางโรงเรียนมีเรื่องที่ต้องจัดการเร่งด่วน คือ โรงเรียนราษฎร์บ ารุงอักษร อ.ท่ามะกา จังหวัด
กาญจนบุรี จึงแจ้งความประสงค์เข้าร่วมในปีงบประมาณต่อไป ในขณะเดียวกันโรงเรียน บ้านไร่ป้า อ าเภอทองผาภูมิ 
จังหวัดกาญจนบุรี ขอเข้าร่วมในโครงการนี้แทนจึงไม่มีผลกระทบด้านจ านวนโรงเรียนที่ต้องการพัฒนาโครงการแต่มี
ผลกระทบต่องบประมาณ เนื่องจากระยะทางของโรงเรียนที่ขอสมัครแทนที่นั้นมีระยะทางในการเดินทางนิเทศ ติดตาม 
ไกลกว่าเดิม 
     10.2 แนวทางแก้ไข 
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 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีอนุมัติงบประมาณเพ่ิมเติมเพ่ือให้การด าเนินการบรรลุตามวัตถุประสงค์
ทุกกลุ่มเป้าหมาย 7 โรงเรียน 
11. แผนที่จะด ำเนินกำรต่อไป 
 การขยายผลการพัฒนาตามที่โรงเรียนมีความต้องการ 
12. ประโยชน์ที่สำธำรณชนได้รับ 
 12.1 ประโยชน์ที่ได้รับระดับองค์กร(ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี) 
 1. การแสดงความโปร่งใสของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีในการปฏิบัติงาน ได้แก่ การให้
งบประมาณสนับสนุน และการให้องค์ความรู้รายโรงเรียนตอบสนองความต้องการและการพัฒนาอย่างแท้จริง ส่งผลให้
ได้รับความไว้วางใจ ความน่าเชื่อถือ และความร่วมมือในการพัฒนาในอนาคตต่อไป 
 2. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีมีนวัตกรรมระดับองค์กรที่ใช้ในการพัฒนาสถานศึกษาในจังหวัด
กาญจนบุรี ชื่อนวัตกรรมคือ “หลักสูตรเชิงพ้ืนที่ส าหรับพัฒนานวัตกรสู่การพัฒนานวัตกรรมด้านบริหารจัดการโรงเรียน
ทั้งระบบ โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน จังหวัดกาญจนบุรี” 
 3. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีมีงานวิจัยและพัฒนาที่มีคุณภาพ รองรับมาตรฐานด้านวิชาการและ
ด้านการศึกษาของจังหวัดกาญจนบุรี ชื่องานวิจัยคือ “หลักสูตรเชิงพ้ืนที่ส าหรับพัฒนานวัตกรสู่การพัฒนานวัตกรรม
ด้านบริหารจัดการโรงเรียนทั้งระบบ โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน จังหวัดกาญจนบุรี” 
 4. ศึกษานิเทศก์ผู้ด าเนินงานตามโครงการได้พัฒนาตนเองในการปฏิบัติงานด้านวิชาการอย่างสร้างสรรค์และ
สร้างเครือข่ายให้กับหน่วยงานและระหว่างหน่วยงาน เช่น บุคลากรในมหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ ข้าราชการบ านาญ 
ศึกษานิเทศก์ระหว่างหน่วยงาน ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรที่เก่ียวข้องในชุมชน  
 

12.1 ประโยชน์ที่ได้รับระดับองค์กร(ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี) 
 1. โรงเรียนทุกโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีนวัตกรรมด้านการบริหารจัดการอย่างมีระบบ โดยใช้ชุมชนเป็น
ฐาน ของจังหวัดกาญจนบุรี คิดเป็นร้อยละ 100 ที่ประสบความส าเร็จในการพัฒนาและเป็นต้นแบบของการพัฒนา
โรงเรียนอ่ืนๆต่อไป 
 2. โรงเรียนจ านวน 6 โรงเรียนที่มีศักยภาพในการน านวัตกรรมด้านการบริหารจัดการโรงเรียนทั้งระบบ โดยใช้
ชุมชนเป็นฐานไปใช้ต่อยอดสู่การพัฒนานวัตกรรมของครูระดับชั้นเรียน  เพื่อให้นักเรียนพัฒนานวัตกรรม 
เป็นกลุ่มเป้าหมายปลายทางของโครงการนี้ ได้รับผลกระทบเชิงบวกคือ ได้รับรางวัลผลงานระดับประเทศ ระดับภาค 
และระดับจังหวัด ซึ่งเป็นผลกระทบที่เกิดข้ึนเกินค่าเป้าหมายของโครงการ และเป็นสิ่งแสดงให้เห็นถึงประโยชน์ที่คุ้มค่า 
 3. โรงเรียน 1 โรงเรียน ที่พัฒนานวัตกรรมด้านการบริหารจัดการโรงเรียนทั้งระบบ โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน
ประสบความส าเร็จเพียงอย่างเดียว มีความตระหนักท่ีจะต่อยอดในการพัฒนาครูให้สามารถพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพ
เหมือนกับ 6 โรงเรียนที่ประสบความส าเร็จทั้งระบบคือ ครูมีนวัตกรรมด้านการจัดการเรียนรู้ และนักเรียนมีนวัตกรรม
ภายหลังการจัดการเรียนรู้ในล าดับต่อไป 
 4. ผู้บริหาร คณะครูฝ่ายบริหาร ครูผู้สอน ของโรงเรียนทั้ง 7 โรงเรียนมีคุณลักษณะการเป็นนักนวัตกรในการ
ออกแบบการพัฒนานวัตกรรมสู่การปฏิบัติจริงได้และส่งผลความส าเร็จอย่างคุ้มค่า 
 
๑3. ผู้รำยงำน นางสาลินี  อุดมผล .ต ำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ช านาญการ 
     โทรศัพท์ 081-7359641โทรสำร...034-564006-7....E–mail : nogissara@hotmail.com 
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ประมวลภำพกิจกรรมกำรศึกษำสภำพควำมต้องกำร ขั้นตอนที่ 1 
รูปภาพศึกษาสภาพความต้องการเชิงนโยบาย วันที่ 18 พฤษภาคม 2563  ณ โรงแรมราชศุภมิตร 
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รูปภาพศึกษาสภาพความต้องการเชิงพื้นที่ ระหว่างวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 -9 มิถุนายน ณ 

โรงเรียน 7 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนทิพย์พิทยา โรงเรียนอนุชนศึกษา โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต โรงเรียน
ถาวรวิทยา โรงเรียนราษฎร์บ ารุงอักษร โรงเรียนวัดหนองเสือ และโรงเรียนดิศกุล 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10 
 

 
 
 
 
ประมวลภำพกิจกรรมกำรยกร่ำงหลักสูตรเชิงพื้นที่พัฒนำนวัตกรสู่กำรพัฒนำนวัตกรรมด้ำนกำรบริหำร

โรงเรียนทั้งระบบ โดยใช้ชุมชนเป็นฐำน ขั้นตอนที่ 2 
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ประมวลภำพกิจกรรมกำรทดลองใช้หลักสูตรเชิงพ้ืนที่พัฒนำนวัตกรสู่กำรพัฒนำนวัตกรรมด้ำนกำรบริหำร

โรงเรียนทั้งระบบ โดยใช้ชุมชนเป็นฐำน ขั้นตอนที่ 3 
14.3.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ ณ โรงเรียนอนุชนศึกษา อ.ท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 

วันที่  2 ธันวาคม 2562 (โรงเรียนท าหนังสือเชิญศึกษานิเทศก์ ศธจ.กาญจนบุรี ให้ความรู้เรื่อง นวัตกรรมระดับ
โรงเรียน) 
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ประชุมเชิงปฏิบัติการ ณ โรงเรียนวัดหนองเสือ อ.ท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี  วันที่  10 มิถุนายน 2563  
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ประชุมเชิงปฏิบัติการ ณ โรงเรียนทิพย์พิทยา อ.ท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี  วันที่ 22 มิถุนายน 2563 
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ประชุมเชิงปฏิบัติการ ณ โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต อ.เมือง จังหวัดกาญจนบุรี  วันที่ 24 มิถุนายน 2563 
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ประชุมเชิงปฏิบัติการ ณ โรงเรียนบ้านไร่ป้า อ.ทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี  วันที่ 25 มิถุนายน 2563 
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ประชุมเชิงปฏิบัติการ ณ โรงเรียนถาวรวิทยา อ.เมือง จังหวัดกาญจนบุรี   วันที่ 26 มิถุนายน 2563 
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ประชุมเชิงปฏิบัติการ ณ โรงเรียนดิศกุล อ.ท่าม่วง  จังหวัดกาญจนบุรี   วันที่ 5 สิงหาคม 2563 
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แบบก ำกับ ติดตำม และประเมินผลกำรด ำเนินงำนแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำม 

กำรทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษำธิกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

 รอบ 12 เดือน 

1. ชื่อส่วนรำชกำร/หน่วยงำน ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี  

2. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม  กำรคัดเลือกคนดีกำญจน์ศึกษำ ประจ ำปี 2563 

3. งบประมำณ  งบประมำณปกติ (ตำมแผนงำนพื้นฐำนของส่วนรำชกำร/หน่วยงำน) 

   งบประมำณบูรณำกำร (ตำมแผนบูรณำกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ) 

   งบประมำณจำกแหล่งอื่น (โปรดระบุ)................................................................................  

4. หลักกำรและเหตุผล  

 จำกกำรที่รัฐบำล ได้ประกำศเป็นนโยบำยต่อรัฐสภำ เมื่อวันที่ 25 กรกฎำคม 2562 ว่ำ จะส่งเสริมระบบธรร
มำภิบำลในกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ โดยสร้ำงควำมเชื่อมั่น ศรัทธำ และส่งเสริมให้เกิดกำรพัฒนำข้ำรำชกำร บุคลำกร
และเจ้ำหน้ำที่ของรัฐอย่ำงจริงจัง โดยเฉพำะกำรปรับเปลี่ยนกระบวนกำรทำงควำมคิด    ให้ค ำนึงถึงประโยชน์ของชำติ 
และเน้นประชำชนเป็นศูนย์กลำง พร้อมกับยึดมั่นในหลักจริยธรรมและธรรมำภิบำล มีสรรถนะและควำมรู้ควำมสำมำรถ 
พร้อมต่อกำรปฏิบัติงำน ด ำเนินกำรปรับปรุงสวัสดิภำพชีวิต ควำมเป็นอยู่ตลอดจนสร้ำงขวัญก ำลังใจและควำมผูกพันใน
กำรท ำงำน 
 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี พิจำรณำแล้วเห็นว่ำกำรพัฒนำคุณภำพบุคคลภำครัฐจะต้องตั้งอยู่บน
ฐำนของควำมซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมและศีลธรรม มีจิตมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงำนที่รับผิดชอบที่เป็นที่ยอมรับของสังคม 
ดังนั้น ต้องส่งเสริมยกย่องคนดี เพ่ือปรับปรุงทัศนคติและค่ำนิยมที่ดี และป้องกันคนดีมิให้ออกไปจำกระบบรำชกำร อีก
ทั้งเป็นแบบอย่ำงของข้ำรำชกำรผู้อ่ืน ที่ยึดถือเป็นแนวทำงปฏิบัติในลักษณะเป็นแบบอย่ำงที่ดี (Model) ของข้ำรำชกำร
ที่ดี จึงจัดให้มีโครงกำร “คนดีกำญจน์ศึกษำ” เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติข้ำรำชกำรครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

5. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติ และประกำศเกียรติคุณข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในหน่วยงำนทำง

กำรศึกษำทุกสังกัดในจังหวัดกำญจนบุรี ที่ประพฤติปฏิบัติตนดี มีผลงำนเชิงประจักษ์ ดีเด่น เป็นที่ยอมรับยกย่องใน

สังคมผู้ร่วมงำนอย่ำงเปิดเผย และมีคุณสมบัติตำมที่ก ำหนด 

6. ตัวชี้วัดและเป้ำหมำยของโครงกำร 

 6.1 เชิงปริมำณ 

6.1.1 หน่วยงำนทำงกำรศึกษำทุกสังกัดในจังหวัดกำญจนบุรี จ ำนวน 16 สังกัด 

6.1.2 ข้ำรำชกำรครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ จ ำนวน 76 คน ก ำหนด (อัตรำส่วน 1:200)  

 6.2 เชิงคุณภำพ 

6.2.1 ข้ำรำชกำรครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกสังกัดในจังหวัดกำญจนบุรี ได้รับกำรยกย่องเชิดชู

เกียรติ และประกำศเกียรติคุณในงำนวันครู  
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6.2.2 เผยแพร่ “คนดีกำญจน์ศึกษำ” ผ่ำนช่องทำงเว็บไซต์ของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี 

และสื่อสังคมออนไลน์ของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรีเพ่ือเป็นขวัญก ำลังใจ และได้รับแรงบันดำลใจจำก

แบบอย่ำงที่ดี 
 *ข้อมูลตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำยของโครงกำรตำมท่ีท่ำนระบุไว้ในเอกสำรแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิ

ชอบ กระทรวงศึกษำธิกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 

7. กิจกรรมที่ด ำเนินกำรภำยในโครงกำร  

 7.1 เสนอขออนุมัติโครงกำรเพ่ือด ำเนินกำร 

 7.2 ประชุมวำงแผนเตรียมกำร/ประสำนไปยังหน่วยงำนทำงกำรศึกษำทุกสังกัดในจังหวัดกำญจนบุรี  เข้ำร่วม

จัดท ำหลักเกณฑ์กำรคัดเลือกคนดีศรีกำญจน์ศึกษำ 

7.3 แต่งตั้งคณะกรรมกำร เพ่ือพิจำรณำหลักเกณฑ์/ด ำเนินกำรจัดกำรคัดเลือก/พิจำรณำผลงำน ตัดสินและ

ประกำศผล/เผยแพร่ผลกำรประกวดจัดท ำสื่อประชำสัมพันธ์เพ่ือเผยแพร่ 

7.4 ติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินกำร 

8. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

 พฤษภำคม – กันยำยน 2563 

9. ผลกำรด ำเนินงำนของโครงกำร (ท่ีเกิดขึ้นจริง)** 

 9.1 ผลผลิต 

9.1.1 หน่วยงำนทำงกำรศึกษำในจังหวัดกำญจนบุรี จ ำนวน 15 สังกัด เข้ำร่วมกำรด ำเนินกำรคนดี

กำญจน์ศึกษำ ประจ ำปี 2563 (สังกัดกองก ำกับกำรต ำรวจตระเวนชำยแดนที่ 13 ขอสละสิทธิ์กำรเข้ำร่วมกำรคัดเลือก

คนดีกำญจน์ศึกษำ ประจ ำปี 2563 เนื่องจำกอยู่ในระหว่ำงติดรำชกำรส ำคัญ) 

9.1.2 ข้ำรำชกำรครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ได้รับกำรยกย่องเชิดชูเกียรติ และประกำศเกียรติคุณ 

“คนดีกำญจน์ศึกษำ” จ ำนวน 74 คน  

9.1.3 ข้ำรำชกำรครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ได้รับกำรยกย่องเชิดชูเกียรติ และประกำศเกียรติคุณ

เป็น ต้นแบบคนดีศรีกำญจน์ศึกษำ จ ำนวน 5 คน 

 9.2 ผลลัพธ์ (ท่ีเกิดข้ึนจริง) 

  9.1.2 กำรส่งเสริมยกย่องคนดี เพ่ือปรับปรุงทัศนคติและค่ำนิยมที่ดี และป้องกันคนดีมิให้ออกไปจำก

ระบบรำชกำร เป็นแบบอย่ำงของข้ำรำชกำรผู้อ่ืน ที่ยึดถือเป็นแนวทำงปฏิบัติในลักษณะเป็นแบบอย่ำงที่ดี (Model) 

ของข้ำรำชกำรที่ด ี

 **ข้อมูลผลผลติ (Outputs) ผลลพัธ์ (Outcomes) ที่เกิดขึ้นจริงภำยหลังจำกท่ีมีกำรด ำเนินงำนโครงกำร 
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10. งบประมำณ 

 10.1 งบประมำณท่ีได้รับทั้งหมด จ ำนวน 40,000 บำท (สี่หมื่นบำทถ้วน) 

 10.2 งบประมำณท่ีใช้ในไตรมำส จ ำนวน 40,000 บำท (สี่หมื่นบำทถ้วน) 

11. ปัญหำ อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

 11.1 ปัญหำ อุปสรรค 

  - กรอบระยะเวลำ ในกำรด ำเนินกำรคัดเลือกคนดีกำญจน์ศึกษำ ประจ ำปี 2563 อยู่ในช่วงระยะเวลำ
เดือนพฤษภำคม – กันยำยน 2563 ช่วงรอยต่อระหว่ำงไตรมำส 3 – ไตรมำส 4 กอปรกับเป็นช่วงหลังวิกฤตจำกโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนำสำยพันธุ์ใหม่ 2019 ท ำให้ทุกนโยบำย ทุกโครงกำรกิจกรรม ต้องด ำเนินกำรพร้อมๆ กัน ท ำให้บำงสังกัด
ไม่สำมำรถเข้ำร่วมด ำเนินกำรได้ตำมเป้ำหมำย 
 11.2 ข้อเสนอแนะ 
  - ในกำรคัดเลือกครั้งแต่ไปขยำยกรอบระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรให้เหมำะสมกับบริบทที่ 
หลำกหลำยของหน่วยงำนทำงกำรศึกษำแต่ละสังกัด 
  - ปรับปรุงและพัฒนำเกณฑ์กำรคัดเลือกให้ครอบคลุมรอบด้ำนมำกข้ึน 
 
12. ผู้รำยงำน  นำงสำวฉัตรกุล ตรงคมำลี  ต ำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่คุรุสภำจังหวัดกำญจนบุรี 

     โทรศัพท ์  08 9193 9456   E-mail: gr.chatkul@gmail.com 

13. วันที่รำยงำน ณ วันที่  15  เดือน  ตุลำคม  พ.ศ.2563 
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กำรประชุมจัดท ำหลักเกณฑ์กำรคัดเลือกคนดีศรีกำญจนศ์ึกษำ  

วันที่ 10 มิถุนำยน 2563 ณ โรงแรมรำชศุภมิตร จ.กำญจนบุรี 
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ประชุมคณะกรรมกำรคัดเลือกรำงวัล  

“คนดีศรีกำญจน์ศึกษำ ประจ ำปี 2563 จังหวัดกำญจนบุรี”  

วันที่ 31 สิงหำคม 2563 ณ ห้องประชุมพอเพียง โรงแรมพีลูส จังหวัดกำญจนบุรี
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ประชำสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ 

 
เว็บไซต์ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี https://www.kanpeo.go.th/ 

 

 
Facebook fanpage ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี https://www.facebook.com/www.kanpeo.go.th/ 

Youtube Channel ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLYSddyz43syWdDuqQs_vZX6AKhnsjUL1t 
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ค ำสั่งส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี 
ที่ 518 / ๒๕63 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรคัดเลือกรำงวัล “คนดีศรีกำญจน์ศึกษำ ประจ ำปี 2563 จังหวัดกำญจนบุรี” 
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แบบก ำกับ ติดตำม และประเมินผลกำรด ำเนินงำนแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำม 

กำรทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษำธิกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

 รอบ 12 เดือน 

1. ชื่อส่วนรำชกำร/หน่วยงำน ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี  

2. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม  เสริมสร้ำงจิตส ำนึกด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และจิตอำสำ ประจ ำปี 2563 

3. งบประมำณ  งบประมำณปกติ (ตำมแผนงำนพื้นฐำนของส่วนรำชกำร/หน่วยงำน) 

   งบประมำณบูรณำกำร (ตำมแผนบูรณำกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ) 

   งบประมำณจำกแหล่งอื่น (โปรดระบุ)....................................................... ......................... 

4. หลักกำรและเหตุผล  

 กำรจัดโครงกำรเสริมสร้ำงจิตส ำนึกด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และจิตอำสำ ประจ ำปี 2563 เป็นกำรด ำเนินกำรที่
สอดคล้องตำมบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ให้ควำมส ำคัญกับกำรส่งเสริมจริยธรรม
ของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ รวมทั้งสอดคล้องกับนโยบำยของรัฐบำลที่มุ่งเน้นกำรให้ควำมส ำคัญกับกำรปลูกจิตส ำนึก และ
พัฒนำข้ำรำชกำรให้มีคุณธรรม จริยธรรม  

กำรส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจิตอำสำข้ำรำชกำร ถือเป็นภำรกิจส ำคัญประกำรหนึ่งของรัฐบำลที่เน้น
ปลูกจิตส ำนึกและพัฒนำข้ำรำชกำรให้มีคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุ รีตระหนักถึง
ควำมส ำคัญเป็นอย่ำงมำก เนื่องจำกรำกฐำนควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินภำรกิจด้ำนกำรส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม คือ 
“กำรค ำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมำกกว่ำประโยชน์ส่วนตน” หรือ “กำรมีจิตอำสำ” อันจะส่งผลให้กำรปฏิบัติหน้ำที่ของ
ข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ เป็นไปเพ่ือประโยชน์ของประเทศชำติ 

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี จึงก ำหนดให้มีโครงกำรเสริมสร้ำงจิตส ำนึกด้ำนคุณธรรม จริยธรรม 
และจิตอำสำ ประจ ำปี 2563 เพ่ือให้ข้ำรำชกำรและบุคลำกรของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี มีกำรประพฤติ
ปฏิบัติตนตำมมำตรฐำนทำงจริยธรรม รวมทั้งกำรเสริมสร้ำงจิคอำสำ ค ำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม ท ำหน้ำที่เพ่ือชำติและ
ประชำชน ด ำรงตนอย่ำงมีเกียรติและมีศักดิ์ศรีของควำมเป็นข้ำรำชกำร สร้ำงจิตส ำนึกให้ข้ำรำชกำรตระหนักถึง
ภำระหน้ำที่อันส ำคัญต่อประเทศชำติ ตลอดจนประพฤติตนเป็นแบบอย่ำงท่ีดีแก่สังคม และคนรุ่นใหม่ต่อไป 

5. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้บุคลำกรของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในหลักจิตส ำนึกด้ำน
คุณธรรม จริยธรรม และสำมำรถน ำไปด ำเนินชีวิตได้อย่ำงมีควำมสุข 

2. เพ่ือให้บุคลำกรของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในหลักจิตอำสำ และ
สำมำรถน ำไปปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรโดยค ำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม 

3. เพ่ือเสริมสร้ำงทัศนคติที่ดี ค่ำนิยมท่ีดี วัฒนธรรมองค์กรที่ดี ในกำรปฏิบัติงำนที่มุ่งเพ่ิมสมรรถนะในกำร
ปฏิบัติงำน   

4. เพ่ือพัฒนำสมรรถนะด้ำนกำรยึดมั่นควำมถูกต้องชอบธรรม  มีคุณธรรม จริยธรรม  และส่งเสริมให้มี
จิตส ำนึกในกำรเป็นข้ำรำชกำรที่ดีตำมรอยพระยุคลบำท 

5. เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลสำธำรณะในเว็บไซต์ของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรีให้สำธำรณชนได้รับทรำบ 
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6. ตัวชี้วัดและเป้ำหมำยของโครงกำร 

 6.1 เชิงปริมำณ : บุคลำกรในสังกัดส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรีทุกคน จ ำนวน 50 คน  
 6.2 เชิงคุณภำพ 

6.2.1 บุคลำกรของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในหลักจิตส ำนึกด้ำน
คุณธรรม จริยธรรม และสำมำรถน ำไปด ำเนินชีวิตได้อย่ำงมีควำมสุข มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในหลักจิตอำสำ และสำมำรถ
น ำไปปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรโดยค ำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม มีทัศนคติที่ดี ค่ำนิยมที่ดี วัฒนธรรมองค์กรที่ดี ในกำร
ปฏิบัติงำนที่มุ่งเพ่ิมสมรรถนะในกำรปฏิบัติงำน  มีสมรรถนะด้านการยึดมั่นความถูกต้องชอบธรรม มีคุณธรรม จริยธรรม  
และส่งเสริมให้มีจิตส ำนึกในกำรเป็นข้ำรำชกำรที่ดีตำมรอยพระยุคลบำท 

6.2.2 มีกำรเผยแพร่ข้อมูลสำธำรณะในเว็บไซต์ของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรีให้
สำธำรณชนได้รับทรำบ 

*ข้อมูลตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำยของโครงกำรตำมท่ีท่ำนระบุไว้ในเอกสำรแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษำธิกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 

7. กิจกรรมที่ด ำเนินกำรภำยในโครงกำร  
 7.1 เสนอขออนุมัติโครงกำรเพื่อด ำเนินกำร 
 7.2 ด ำเนินกำรจัดท ำเค้ำโครงเนื้อหำกำรอบรม/หนังสืออิเล็กทรอนิกส์/จัดท ำเนื้อหำข้อมูลส ำหรับเผยแพร่
สำธำรณะ 

7.3 ด ำเนินกำรอบรม/จัดท ำสื่อประชำสัมพันธ์เผยแพร่ 
7.4 ติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินกำร 

8. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 พฤษภำคม – กันยำยน 2563 

9. ผลกำรด ำเนินงำนของโครงกำร (ท่ีเกิดข้ึนจริง)** 
 9.1 ผลผลิต 

9.1.1 บุคลำกรในสังกัดส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรีทุกคน จ ำนวน 50 คน ผ่ำนกำรอบรม
เสริมสร้ำงจิตส ำนึกด้ำนคณุธรรม จริยธรรม และจิตอำสำ ประจ ำปี 2563 

9.1.2 บุคคลภำยนอกสำมำรถเข้ำรับกำรอบรมเสริมสร้ำงจิตส ำนึกด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และจิต
อำสำ ประจ ำปี 2563 

9.1.3 บุคลำกรในสังกัดส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรีทุกคน และบุคคนภำยนอกเข้ำถึง
ข้อมูลสำธำรณะในเว็บไซต์ของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี และสื่อสังคมออนไลน์ของส ำนักงำนศึกษำธิกำร
จังหวัดกำญจนบุรี 
 9.2 ผลลัพธ์ (ท่ีเกิดข้ึนจริง) 
  9.1.2 กำรส่งเสริมยกย่องคนดี เพ่ือปรับปรุงทัศนคติและค่ำนิยมที่ดี และป้องกันคนดีมิให้ออกไปจำก
ระบบรำชกำร เป็นแบบอย่ำงของข้ำรำชกำรผู้อ่ืน ที่ยึดถือเป็นแนวทำงปฏิบัติในลักษณะเป็นแบบอย่ำงที่ดี (Model) 
ของข้ำรำชกำรที่ด ี
 **ข้อมูลผลผลิต (Outputs) ผลลัพธ์ (Outcomes) ที่เกิดขึ้นจริงภำยหลังจำกท่ีมีกำรด ำเนินงำนโครงกำร 
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10. งบประมำณ 
 10.1 งบประมำณที่ได้รับทั้งหมด จ ำนวน 40,000 บำท (สี่หมื่นบำทถ้วน) 
 10.2 งบประมำณที่ใช้ในไตรมำส จ ำนวน 40,000 บำท (สี่หมื่นบำทถ้วน) 

11. ปัญหำ อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
 11.1 ปัญหำ อุปสรรค 
  - กิจกรรม/โครงกำรที่มีก ำหนดกำรทับซ้อน เนื่องจำกกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 
2019 (COVID-19) บุคลำกรอำจไม่สำมำรถร่วมกิจกรรมได้ครบทุกคน  เนื่องจำกติดภำรกิจรำชกำร 
 11.2 ข้อเสนอแนะ 
  - สร้ำงสื่อกำรอบรมออนไลน์ในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เพ่ือให้สำมำรถเข้ำรับกำร
อบรม หรือเข้ำศึกษำ ท ำแบบทดสอบ และใช้เป็นหลักในกำรปฏิบัติงำนได้ทุกท่ี ทุกเวลำ 
12. ผู้รำยงำน  นำงสำวฉัตรกุล ตรงคมำลี  ต ำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่คุรุสภำจังหวัดกำญจนบุรี 
     โทรศัพท ์  08 9193 9456   E-mail: gr.chatkul@gmail.com 
13. วันที่รำยงำน ณ วันที่  15  เดือน  ตุลำคม  พ.ศ.2563 
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เผยแพร่กำรอบรมออนไลน์โครงกำรเสริมสร้ำงจิตส ำนึกด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และจิตอำสำ ประจ ำปี 2563 

เว็บไซต์ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี  

https://www.kanpeo.go.th/home/กำรอบรมออนไลน์-โครงกำร/ 
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ผู้รับกำรทดสอบท ำแบบทดสอบผ่ำน ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 80 จะได้รับเกียรติบัตรผ่ำนกำรอบรมออนไลน์ 

(ดังตัวอย่ำง) 

      
 

กำรเสริมสร้ำงจิตส ำนึกด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และจิตอำสำ ประจ ำปี 2563 

ข้อมูลสำธำรณะในเว็บไซต์ของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี  
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กำรเสริมสร้ำงจิตส ำนึกด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และจิตอำสำ ประจ ำปี 2563 

ผ่ำนสื่อสังคมออนไลน์ของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี 

 

  

 

 

 

ประกำศเจตจ ำนงบริหำรงำนด้วยควำมซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และเป็นตำมหลักธรรมำภิบำล ปีงบประมำณ 2563 
ผ่ำน youtube channel ของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี 

 

  
รณรงคต์่อต้ำนกำรทุจริตทุกรูปแบบ 

ผ่ำน facebook fanpage ของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี 
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รณรงคต์่อต้ำนกำรทุจริตทุกรูปแบบ ผ่ำน facebook fanpage ของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี 

 https://www.facebook.com/www.kanpeo.go.th 

คณะท ำงำนจัดท ำเค้ำโครงเนือ้หำกำรอบรม/หนังสืออิเล็กทรอนิกส์/จัดท ำเนื้อหำข้อมูล 

ที่ปรึกษำ 

นำยอนันต์ กัลปะ  ศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี 
นำงสำวปิยนำถ สืบเนียน  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
นำงสำวสัทธำ สืบดำ  ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำร 
นำงสำวภณิตำ สืบอำสำ  นักประชำสัมพันธ์ช ำนำญกำร 

 
คณะท ำงำน 

นำงสำวฉัตรกุล ตรงคมำลี  เจ้ำหน้ำที่บริหำรทั่วไปปฏิบัติกำร 
นำงทัดดำว พูลพิพัฒน์  เจ้ำหน้ำที่บริหำรทั่วไปปฏิบัติกำร 
นำงสำววรำภรณ์ ย่ำนงูเหลือม  เจ้ำหน้ำที่บริหำรทั่วไปปฏิบัติกำร 
นำงวสุรัตน์ วีระสุนทร  เจ้ำหน้ำที่บริหำรทั่วไปปฏิบัติกำร 
นำงสำวปำนไพลิน สิงหนองโดน นักวิชำกำรศึกษำปฏิบัติกำร 
นำงสำวจงกล สงวนศักดิ์  นักจัดกำรงำนทั่วไป 



แบบกำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 รอบ 12 เดือน 
1. ชื่อส่วนราชการ/หน่วยงาน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  
2. ชื่อโครงการ/กิจกรรม  การคัดเลือกคนดีกาญจน์ศึกษา ประจำปี 2563 
3. งบประมาณ  งบประมาณปกติ (ตามแผนงานพื้นฐานของส่วนราชการ/หน่วยงาน) 
   งบประมาณบูรณาการ (ตามแผนบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ) 
   งบประมาณจากแหล่งอื่น (โปรดระบุ)................................................................................ 
4. หลักการและเหตุผล  
 จากการที่รัฐบาล ได้ประกาศเป็นนโยบายต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ว่า จะส่งเสริมระบบ
ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการภาครัฐ โดยสร้างความเชื่อมั่น ศรัทธา และส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาข้าราชการ 
บุคลากรและเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างจริงจัง โดยเฉพาะการปรับเปลี่ยนกระบวนการทางความคิด    ให้คำนึงถึง
ประโยชน์ของชาติ และเน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง พร้อมกับยึดมั่นในหลักจริยธรรมและธรรมาภิบาล มีสรรถนะ
และความรู้ความสามารถ พร้อมต่อการปฏิบัติงาน ดำเนินการปรับปรุงสวัสดิภาพชีวิต ความเป็นอยู่ตลอดจนสรา้ง
ขวัญกำลังใจและความผูกพันในการทำงาน 
 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้วเห็นว่าการพัฒนาคุณภาพบุคคลภาครัฐจะต้องตั้งอยู่
บนฐานของความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมและศีลธรรม มีจิตมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานที่รับผิดชอบที่เป็นที่ยอมรับของ
สังคม ดังนั้น ต้องส่งเสริมยกย่องคนดี เพื่อปรับปรุงทัศนคติและค่านิยมที่ดี และป้องกันคนดีมิให้ออกไปจากระบบ
ราชการ อีกทั้งเป็นแบบอย่างของข้าราชการผู้อ่ืน ที่ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติในลักษณะเป็นแบบอย่างที่ดี (Model) 
ของข้าราชการที่ดี จึงจัดให้มีโครงการ “คนดีกาญจน์ศึกษา” เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษา 

5. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติ และประกาศเกียรติคุณข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในหน่วยงานทาง
การศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดกาญจนบุรี ที่ประพฤติปฏิบัติตนดี มีผลงานเชิงประจักษ์ ดีเด่น เป็นที่ยอมรับยกย่องใน
สังคมผู้ร่วมงานอย่างเปิดเผย และมีคุณสมบัติตามที่กำหนด 

 

 

6. ตัวชี้วัดและเป้าหมายของโครงการ 
 6.1 เชิงปริมาณ 

6.1.1 หน่วยงานทางการศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 16 สังกัด 
6.1.2 ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 76 คน กำหนด (อัตราส่วน 1:200)  



 6.2 เชิงคุณภาพ 
6.2.1 ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดกาญจนบุรี ได้รับการยกย่อง

เชิดชูเกียรติ และประกาศเกียรติคุณในงานวันครู  
6.2.2 เผยแพร่ “คนดีกาญจน์ศึกษา” ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

กาญจนบุรี และสื่อสังคมออนไลน์ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีเพ่ือเป็นขวัญกำลังใจ และได้รับแรง
บันดาลใจจากแบบอย่างที่ดี 
 *ข้อมูลตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของโครงการตามท่ีท่านระบุไว้ในเอกสารแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

7. กิจกรรมที่ดำเนินการภายในโครงการ  
 7.1 เสนอขออนุมัติโครงการเพ่ือดำเนินการ 
 7.2 ประชุมวางแผนเตรียมการ/ประสานไปยังหน่วยงานทางการศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดกาญจนบุรี  เข้า
ร่วมจัดทำหลักเกณฑ์การคัดเลือกคนดีศรีกาญจน์ศึกษา 

7.3 แต่งตั้งคณะกรรมการ เพ่ือพิจารณาหลักเกณฑ์/ดำเนินการจัดการคัดเลือก/พิจารณาผลงาน ตัดสิน
และประกาศผล/เผยแพร่ผลการประกวดจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ 

7.4 ติดตามและประเมินผลการดำเนินการ 

8. ระยะเวลาดำเนินการ 
 พฤษภาคม – กันยายน 2563 

9. ผลการดำเนินงานของโครงการ (ท่ีเกิดขึ้นจริง)** 
 9.1 ผลผลิต 

9.1.1 หน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 15 สังกัด เข้าร่วมการดำเนินการคน
ดีกาญจน์ศึกษา ประจำปี 2563 (สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 13 ขอสละสิทธิ์การเข้าร่วมการ
คัดเลือกคนดีกาญจน์ศึกษา ประจำปี 2563 เนื่องจากอยู่ในระหว่างติดราชการสำคัญ) 

9.1.2 ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ และประกาศ
เกียรติคุณ “คนดีกาญจน์ศึกษา” จำนวน 74 คน  

9.1.3 ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ และประกาศ
เกียรติคุณเป็น ต้นแบบคนดีศรีกาญจน์ศึกษา จำนวน 5 คน 
 9.2 ผลลัพธ์ (ท่ีเกิดข้ึนจริง) 
  9.1.2 การส่งเสริมยกย่องคนดี เพื่อปรับปรุงทัศนคติและค่านิยมที่ดี และป้องกันคนดีมิให้ออกไป
จากระบบราชการ เป็นแบบอย่างของข้าราชการผู้อื่น ที่ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติในลักษณะเป็นแบบอย่างที่ดี 
(Model) ของข้าราชการที่ด ี
 **ข้อมูลผลผลติ (Outputs) ผลลพัธ์ (Outcomes) ที่เกิดขึ้นจริงภายหลังจากท่ีมีการดำเนินงานโครงการ 



10. งบประมาณ 
 10.1 งบประมาณท่ีได้รับทั้งหมด จำนวน 40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) 
 10.2 งบประมาณท่ีใช้ในไตรมาส จำนวน 40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) 

11. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
 11.1 ปัญหา อุปสรรค 
  - กรอบระยะเวลา ในการดำเนินการคัดเลือกคนดีกาญจน์ศึกษา ประจำปี 2563 อยู่ในช่วง
ระยะเวลาเดือนพฤษภาคม – กันยายน 2563 ช่วงรอยต่อระหว่างไตรมาส 3 – ไตรมาส 4 กอปรกับเป็นช่วงหลัง
วิกฤตจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ทำให้ทุกนโยบาย ทุกโครงการกิจกรรม ต้องดำเนินการ
พร้อมๆ กัน ทำให้บางสังกัดไม่สามารถเข้าร่วมดำเนินการได้ตามเป้าหมาย 
 11.2 ข้อเสนอแนะ 
  - ในการคัดเลือกครั้งแต่ไปขยายกรอบระยะเวลาในการดำเนินการให้เหมาะสมกับบริบทที่ 
หลากหลายของหน่วยงานทางการศึกษาแต่ละสังกัด 
  - ปรับปรุงและพัฒนาเกณฑ์การคัดเลือกให้ครอบคลุมรอบด้านมากข้ึน 
 
12. ผู้รายงาน  นางสาวฉัตรกุล ตรงคมาลี  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่คุรุสภาจังหวัดกาญจนบุรี 
     โทรศัพท ์  08 9193 9456   E-mail: gr.chatkul@gmail.com 
13. วันที่รายงาน ณ วันที่  15  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.2563 
 
 

 
 
 
 

ภาคผนวก 



 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

การประชุมจัดทำหลักเกณฑ์การคัดเลือกคนดีศรีกาญจนศ์ึกษา  
วันที่ 10 มิถุนายน 2563 ณ โรงแรมราชศุภมิตร จ.กาญจนบุรี 

 

 



 

 
 

ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกรางวัล  
“คนดีศรีกาญจน์ศึกษา ประจำปี 2563 จังหวัดกาญจนบุรี”  

วันที่ 31 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมพอเพียง โรงแรมพีลูส จังหวัดกาญจนบุรี

 
 



       

   
 

 
 
 
 

ประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ 

 
เว็บไซต์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี https://www.kanpeo.go.th/ 

 



 
Facebook fanpage สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

https://www.facebook.com/www.kanpeo.go.th/ 
Youtube Channel สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLYSddyz43syWdDuqQs_vZX6AKhnsjUL1t 

  
 



  
 

  



แบบการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 รอบ 12 เดือน 

๑. ชื่อส่วนราชการ/หน่วยงาน  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

2. ชื่อโครงการ/ กิจกรรม   โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ                                  
ปีงบประมาณ 2563   

3. งบประมาณ  งบประมาณปกติ (ตามแผนงานพื้นฐานของส่วนราชการ/หน่วยงาน) 
   งบประมาณบูรณาการ (ตามแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ) 
      งบประมาณจากแหล่งอื่น (โปรดระบุ).................................................................................. 

4. หลักการและเหตุผล (โดยสังเขป) 
ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ ระยะ 

5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) ได้กำหนดแนวทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปรากฏในด้านการส่งเสริมการ
บริหาราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบในภาครัฐ ผ่าน
ยุทธศาสตร์ แนวทางการดำเนินการตามกลยุทธ์ และตัวชี้วัดความสำเร็จ 3 ยุทธศาสตร์ 

เพื่อให้การดำเนินการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็นรูปธรรม
ในทางปฏิบัติเป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 
(พ.ศ. 2560-2564) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จึงได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการบริหาร
จัดการที่มีความโปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืน จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมคุณธรรม 
และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่เป็นรูปธรรมอย่าง
ชัดเจน อันจะนำไปสู ่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายของการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริงจึงได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ  ปีงบประมาณ 2563  ขึ้น 

5. วัตถุประสงค์ 
5.1 เพื่อให้ข้าราชการและลูกจ้างในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้รับการพัฒนาเพื่อเพ่ิม

ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ  
5.2 เพ่ือให้ข้าราชการและลูกจ้างในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้รับการส่งเสริมให้ได้รับ

ความรู้เรื่องกฎหมาย ป.ป.ช.ที่เก่ียวข้อง และกรณีศึกษาการทุจริตและประพฤติมิชอบ เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง การ
เบิกค่าล่วงเวลาอันเป็นเท็จ  การรับสินบน ผลประโยชน์ทับซ้อน และหรือคดีอ่ืนใดที่เป็นประโยชน์ 

5.3 เพ่ือให้ข้าราชการและลูกจ้างในสำนักงานมีความรู้ ความเข้าใจในหลักการและเหตุผลในการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563และสามารถ
จัดส่งข้อมูล/หลักฐานเชิงประจักษ์ ตามข้อคำถามที่เกี่ยวข้องบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงในการดำเนินงาน 

6. ตัวชีว้ัดและเป้าหมายของโครงการ (ที่กำหนด)*  
 6.๑ ผู้ผ่านการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ิมประสิทธิภาพการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปี 2563 ร้อยละ 80 
 6.๒  ผู้เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ิมประสิทธิภาพการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปี 2563 มี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย และระเบียบ ที่เก่ียวข้องกับการเบิกจ่ายเงิน 

* ข้อมูลตัวช้ีวัดและคา่เป้าหมายของโครงการตามที่ท่านระบไุว้ในเอกสารแผนปฏิบตัิการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

 



7. กิจกรรมที่ดำเนินการภายในโครงการ (โปรดอธิบายกิจกรรม/วิธีการดำเนินงานที่เกิดข้ึนจริง)  
กิจกรรมที่ 1  เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2563  นายอนันต์  กัลปะ  ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้

ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ณ ห้อง
ประชุม 1 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  พร้อมด้วย นายโอภาส ต้นทอง รอง
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี และบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมกิจรรมในครั้งนี้ 

กิจกรรมที่ 2  เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จัดโครงการ
บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการส่งเสริมคุณธรรม ความโปร่งใสในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต และ
ประพฤติมิชอบ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี โดยมี นายอนันต์ กัลปะ ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
พร้อมด้วย นายโอภาส ต้นทอง รองศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี และผู้อำนวยการกลุ่ม สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกาญจนบุรี ทุกกลุ่ม  ร่วมบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการส่งเสริมคุณธรรม ความโปร่งใสในการ
ป้องกันและต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  เพื่อส่งเสริมการบริหาร
ราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 6  ด้าน  ได้แก่ 

1. ด้านความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและการให้บริหาร 
2. ด้านการส่งเสริมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร  
3. ด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดำเนินภารกิจของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  
4. ด้านการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจุดจ้างหรือจัดหาพัสดุ  
5. ด้านการประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงต่อการทุจริต  
6.  ด้านการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่ดี  
เพ่ือตอบสนองความต้องการพร้อมอำนวยความสะดวกแก่ประชุาชน เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นในระบบ

ราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ณ ห้องประชุมบัวชมพู โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี 

 กิจกรรมที่ 3 เมื่อวันที่ 11 – 12 มิถุนายน 2563  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการป้องกัน และปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563  โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. การอบรมให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติ วินัย การเงิน การคลัง ของรัฐ พ.ศ 
2561 , ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. 2556 , พระราช
กฤษฎีกา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ ่มเติม  วิทยากร ได้แก่  นางพิศมัย         
บุญเทียม  คลังจังหวัดกาญจนบุรี 

2. กฎหมาย ป.ป.ช.ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และ
กรณีศึกษาการทุจริตและประพฤติมิชอบ เช่น การจัดซื้อ จัดจ้าง การเบิกค่าล่วงเวลาอันเป็นเท็จ  การรับสินบน 
ผลประโยชน์ทับซ้อน การเรียกรับเงิน  หรือประโยชน์อื่นใด และหรือกรณีศึกษาอ่ืนใด  วิทยากร ได้แก่ นายขจรศิลป์ 
จันกิมฮะ  และนายทาดา  เทศนีย์ พนักงานไต่สวนระดับกลาง  ส่วนงานปราบปรามการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช.
จังหวัดกาญจนบุรี 

8. ระยะเวลาดำเนินการ    

9. ผลการดำเนินงานของโครงการ (ท่ีเกิดข้ึนจริง)** 
 9.๑ ผลผลิต (ท่ีเกิดข้ึนจริง) ข้าราชการ ศธจ.กาญจนบุรี และลูกจ้าง เข้ารับการอบรม จานวน 50 คน 
ผลลัพธ์ (ท่ีเกิดข้ึนจริง)   ข้าราชการ ศธจ.กาญจนบุรี และลูกจ้าง เป็นบุคคลที่มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม 
จรรยาบรรณ มีความซื่อสัตย์สุจริต  และได้รับองค์ความรู้ในการปฏิบัติงาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณให้ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
** ข้อมูลผลผลิต (Outputs) ผลลพัธ์ (Outcomes) ที่เกิดขึ้นจริงภายหลังจากท่ีมีการดำเนินงานโครงการ  

 



10. งบประมาณ 
10.1 งบประมาณท่ีได้รับทั้งหมด จำนวน 50,000 บาท 
10.2 งบประมาณท่ีใช้ในไตรมาส จำนวน 50,000 บาท 

๑1. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
11.1 ปัญหา อุปสรรค ภาระงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  มีมาก ทำให้บุคลากรในสังกัดได้รับความรู้ ไม่

ครบถ้วน และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขาดอัตรากำลังในตำแหน่งนิติกร  
11.2 ข้อเสนอแนะ   จัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานอย่างต่อเนื่อง 

12. ผู้รายงาน น.ส.ปิยนาถ สบืเนียม ตาแหน่ง ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 

      โทรศัพท์ 08-9918-9294     โทรสาร 03-456-4006 eail:poopiyanard@gmail.com 

13. วันที่รายงาน ณ วันที่  16  เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประมวลภาพกิจกรรม 
ตามโครงการ/กิจกรรมแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

 

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2563  นายอนันต์  กัลปะ  ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้ประกาศเจตจำนง
สุจริตในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ณ ห้องประชุม 1 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  พร้อมด้วย นายโอภาส ต้นทอง รองศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี และบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมกิจรรมในครั้งนี้ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จัดโครงการบันทึกข้อตกลง
ว่าด้วยความร่วมมือในการส่งเสริมคุณธรรม ความโปร่งใสในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี โดยมี นายอนันต์ กัลปะ ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วย นาย
โอภาส ต้นทอง รองศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี และผู้อำนวยการกลุ่ม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ทุก
กลุ่ม  ร่วมบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการส่งเสริมคุณธรรม ความโปร่งใสในการป้องกันและต่อต้านการ
ทุจริต และประพฤติมิชอบ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  เพื่อส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที ่มี       
ธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 6  ด้าน  ได้แก่ 

1. ด้านความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและการให้บริหาร 
2. ด้านการส่งเสริมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร  
3. ด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดำเนินภารกิจของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  
4. ด้านการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจุดจ้างหรือจัดหาพัสดุ  
5. ด้านการประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงต่อการทุจริต  
6.  ด้านการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่ดี  

เพื่อตอบสนองความต้องการพร้อมอำนวยความสะดวกแก่ประชุาชน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในระบบ
ราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ณ ห้องประชุมบัวชมพู โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี 

 
            



  เมื่อวันที่ 11 – 12 มิถุนายน 2563  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563  โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. การอบรมให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติ วินัย การเงิน การคลัง ของรัฐ พ.ศ 
2561 , ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. 2556  , พระราช
กฤษฎีกา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  วิทยากร ได้แก่  นางพิศมัย บุญ
เทียม  คลังจังหวัดกาญจนบุรี 

 

 
 

 

 

 

 



2. กฎหมาย ป.ป.ช.ที ่เกี ่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และ
กรณีศึกษาการทุจริตและประพฤติมิชอบ เช่น การจัดซื้อ จัดจ้าง การเบิกค่าล่วงเวลาอันเป็นเท็จ  การรับสินบน 
ผลประโยชน์ทับซ้อน การเรียกรับเงิน  หรือประโยชน์อื่นใด และหรือกรณีศึกษาอ่ืนใด  วิทยากร ได้แก่ นายขจรศิลป์ 
จันกิมฮะ  และนายทาดา  เทศนีย์ พนักงานไต่สวนระดับกลาง  ส่วนงานปราบปรามการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช.
จังหวัดกาญจนบุรี 

 

 


