
แบบรายงานผลการดำเนนิงานตามแผนปฏบิตัิราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  
 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศกึษาธิการ  

****************************** 
1. ชือ่หนว่ยงาน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน  
2. ชือ่โครงการ โครงการสร้างกลไกป้องกันการทุจริตที่เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพด้วยการปลุกจิตสำนึกของ 

บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
3. หว้งเวลารายงาน     
     ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 6๓   -   ธ.ค. 6๓     ไตรมาสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 6๔   -   มี.ค. 6๔     
     ไตรมาสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 6๔  -   ม.ิย. 6๔     ไตรมาสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 6๔   -   ก.ย. 6๔     
    สถานะโครงการ     ยังไม่สิ้นสุดโครงการ              สิ้นสุดโครงการแล้ว 
4. ความสอดคลอ้งกบัแผนระดบัตา่ง ๆ   
    (โปรดวิเคราะห์ความเชื่อมโยง โดยระบุข้อความ และทำเครือ่งหมาย √ ในช่อง  ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ) 

4.1 ยุทธศาสตรช์าต ิ(ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ) 
ประเด็น  * ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 * บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต 
4.2 แผนแมบ่ทภายใตย้ทุธศาสตรช์าติ (ประเด็น การตอ่ต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ) 
4.3 แผนยอ่ยภายใตแ้ผนแมบ่ท (แผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ) 

4.4 แผนปฏริปูประเทศ (แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ) เป้าหมายรวม ปรับปรุงระบบการศึกษา           
ให้มีประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากร เพ่ิมความคล่องตัวในการรองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา 
และสร้างเสริมธรรมาภิบาล  

4.5 แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที ่12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
      (โปรดระบยุุทธศาสตร์...................................................................................................................................) 
4.6 แผนความมัน่คง (โปรดระบุ.........................................................................................................................) 
4.7 นโยบายรฐับาล 
 4.7.1 นโยบายหลัก  (โปรดระบุข้อ............................................................................................................) 
 4.7.2 นโยบายเร่งดว่น (โปรดระบขุ้อ........................................................................................................) 
4.8 ยทุธศาสตรต์ามแผนปฏบิตัิราชการประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 256๔ ของกระทรวงศกึษาธิการ  
      (ฉบบัปรบัปรงุตามงบประมาณที่ได้รับจดัสรร) 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถ 
                         ในการแข่งขันของประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างโอกาสและความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
 
 
 
 
 
 

 

แบบฟอร์ม  
สำหรับ สป.(เดิม)  

และ กศน. สช. ก.ค.ศ. 
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 4.9 ประเดน็ยุทธศาสตรต์ามแผนปฏบิตัริาชการประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 256๔  
      ของสำนกังานปลดักระทรวงศกึษาธิการ (ฉบบัปรับปรงุตามงบประมาณทีไ่ดร้บัจดัสรร) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนากำลังคน การวิจัย และสรา้งความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
 

     ๔.9.1   แผนงานพืน้ฐาน 
  ผลผลิตที ่1 นโยบายและแผนด้านการศึกษา  ผลผลิตที่ 5 ผูร้ับบริการการศึกษาตามอัธยาศยั 
  ผลผลิตที่ ๒ หน่วยงานในสังกดักระทรวงศึกษาธิการ  ผลผลติที่ 6 มาตรฐานการบริหารงานบุคคล 
      ได้รับบริการเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา       ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  ผลผลิตที่ 3 ผูไ้ด้รับการส่งเสรมิและพัฒนาคณุธรรม จริยธรรม  ผลผลิตที่ 7 นักเรียนโรงเรยีนเอกชนที่ได้รับการอุดหนุน 
  ผลผลิตที่ 4 ผู้รับบริการการศกึษานอกระบบ  ผลผลติที ่8 ผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
       ได้รับการสงเคราะห์ตามกฎหมายโรงเรียนเอกชน 
    ๔.9.2   แผนงานยทุธศาสตร ์
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
            แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
            แผนงานยุทธศาสตรเ์พ่ือสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
                      แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 
    ๔.9.3 แผนงานบรูณาการ 
            แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
            แผนงานบูรณาการป้องกนั ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นทีร่ะดับภาค 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ 
                      แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                     แผนงานบูรณาการอ่ืน ๆ (โปรดระบ.ุ........................................................................................) 
5. ความสอดคลอ้งกบันโยบายการตรวจราชการและตดิตามประเมนิผลการจดัการศึกษาของกระทรวงศึกษาธกิาร  
    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  (ถา้ม)ี 
    (โปรดระบนุโยบายข้อ...................................................................................................................................) 
6. ความสอดคลอ้งกบันโยบายของหนว่ยงาน ปงีบประมาณ พ.ศ. 256๔ 
    (โปรดระบุนโยบายข้อ...................................................................................................................................) 
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7. หลกัการและเหตผุล  
การป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นวาระสำคัญที่ถูกกำหนดไว้ในยุทธศาสตร์

ชาติ ๒๐ ปี ด้านที่ ๖  การปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ  ประเด็นที่ ๖ ภาครัฐมีความโปร่งใส    
ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกภาคส่วนต่อต้านการทุจริต และภาครัฐต้องมีการบริหารจัดการ             
ตามหลักธรรมมาภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกระดับ  ซึ่งได้มีการกำหนดประเด็นการ
แก้ปัญหาการทุจริตเป็น ๑ ใน ๑๕ ประเด็นการพัฒนาเร่งด่วนในระยะ ๕ ปีแรกของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
และได้มีการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ   
รอบ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)  ตามแนวทางของยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) ยุทธศาสตร์
ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) และแผนแม่บทบูรณาการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ ๒๐ ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙)  รวมทั้ ง
กระทรวงศึกษาธิการได้ตั้งให้มีศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของกระทรวงศึกษาธิการขึ้น เพ่ือ ขับเคลื่อน
กระบวนการการดำเนินการและสร้างความรู้ความเข้าใจทิศทางการขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริตเพ่ือยกระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ สร้างความรู้ความเข้าใจและวิเคราะห์ความ
เสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติในระดับพ้ืนที ่ 

รัฐบาลได้ตระหนักถึงความสำคัญและจำเป็น จึงได้กำหนดยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  ที่กำหนดให้หน่วยงาน
ราชการต้องมีภารกิจการต่อต้านการทุจริตและป้องกันการทุจริต ตลอดจนส่งเสริมให้หน่วยงานได้สร้างความตระหนัก
ให้ข้าราชการและบุคลากร  เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม เพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ขององค์กร  โดยบุคลากรของหน่วยงานมีความรู้ ความเข้าใจและวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานเพ่ื อ
นำไปสู่การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  รวมทั้งแผนปฏิบัติการ
ส่งเสริมคุณธรรมของกระทรวงศึกษาธิการต่อไป  

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน  เป็นหน่วยงานทางการศึกษาของสำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค  มีหน้าที่ในการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของ
กระทรวงศึกษาธิการให้บรรลุเป้าหมาย  เล็งเห็นความสำคัญในการดำเนินการการต่อต้านการทุจริตและส่งเสริม
คุณธรรมให้เกิดขึ้นในองค์กร เพ่ือให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ดังกล่าว  จึงได้ จัดทำโครงการนี้ขึ้น  
เพ่ือให้บุคลากรในองค์กรมีความรู้ ความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญจำเป็นในการต่อต้านและส่งเสริม
คุณธรรมของหน่วยงานส่งผลแก่ภาพลักษณ์ของกระทรวงศึกษาธิการในภาพรวมต่อไป 
8. วตัถปุระสงค์ 

๑.  เพ่ือสร้างความตระหนัก และความเข้าใจให้กับบุคลากรในสังกัด เกี่ยวกับปัญหาคอร์รัปชั่นที่มี
ผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศและสร้างคุณค่าในความเป็นข้าราชการ ในการทำงานด้วยหลักธรรมาภิบาล 

2. เพื่อสร้างวิสัยทัศน์การพัฒนาองค์กรตามภารกิจงานที่รับผิดชอบด้วยความสื่อสัตย์สุจริต 
3. เพื่อพัฒนาบุคลากรไปสู่ การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้สู่ความสุจริต 
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9. ตัวชี้วัดของโครงการ 
ที ่ ตวัชีว้ดั เป้าหมาย 
๑ บุคลากรในสังกัด มีความพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนา

ตนพัฒนางานราชการ สู่มาตรฐาน  ตามหลักธรรมาภิบาล 
มีแนวทางการทำงานตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

๒ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีวัฒนธรรมองค์กรแห่งการ
เรียนรู้สู่ความซื่อสัตย์สุจริต มีค่านิยมสุจริต 

มีค่านิยมร่วมในองค์กร จัดทำ
ประมวลจริยธรรมของ
ข้าราชการสังกัดสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

๓ บุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นบุคคลแห่งการ
เรียนรู้ และเป็นข้าราชการที่มีความซื่อสัตย์สุจริต 

ศธจ.แม่ฮ่องสอนเป็นองค์กร
คุณธรรม ผ่านการประเมิน 
ITA  ร้อยละ 80 

 
10. กลุ่มเปา้หมายโครงการ บุคลากรในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอนทุกคน    จำนวน  23  คน
11. ระยะเวลาดำเนินการ เดอืนมีนาคม - กันยายน 2564 
12. สถานทีด่ำเนนิการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
13. กจิกรรมทีว่างแผนดำเนนิการ 

กิจกรรม งบ 
ประมาณ 

แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ 
ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 

ตค. พย ธค. มค กพ มีค เมย พค. มิย. กค. สค. กย. 

๑.ประชุมวางแผนการดำเนินงาน  
- แต่งตั้งคณะทำงานและจัดประชุม 

หารือเพ่ือกำหนดกรอบแนวทาง  การ
ดำเนินงานโครงการสร้างกลไกป้องกัน
การทุจริตที่เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ
ด้วยการปลุกจิตสำนึก  เพื่อปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมใหย้ึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต 
- ประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการปลุก
จิตสำนึกเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้
ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริตเพ่ือเตรียม
ความพร้อมเข้ารับการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพบุคลากร
ตามหลักธรรมาภิบาล “ข้าราชการยุค
ใหม่ไม่ทนต่อการทุจริต”  
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๒ - จดัประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนา
ศักยภาพบุคลากรตามหลักธรรมาภิ
บาล “ข้าราชการยุคใหม่ไม่ทนต่อการ
ทุจริต” โดยวิทยากรที่เป็นแบบอย่าง
ด้านคุณธรรมความซื่อสัตย์สุจริต และ
ดำเนินการจัดกิจกรรมเพ่ือปรับฐาน
ความคิดในหัวข้อ ข้าราชการยุคใหม่ไม่
ทนต่อการทุจริต  

             

๓. สรุปผลการดำเนินโครงการ               

  
14. ผลการดำเนินงานของกจิกรรม (จากขอ้ 13) 
๑.ประชุมวางแผนการดำเนินงาน โครงการการปลุกจิตสำนึกเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต 

1.1 แต่งตั้งคณะทำงานและจัดประชุมหารือเพ่ือกำหนดกรอบแนวทาง  การดำเนินงานโครงการสร้าง
กลไกป้องกันการทุจริตที่เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพด้วยการปลุกจิตสำนึก  เพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้ยึดมั่น
ความซื่อสัตย์สุจริต 

1.2 ประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการสร้างกลไกป้องกันการทุจริตที่เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพด้วยการ
ปลุกจิตสำนึกของบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

2. การดำเนินการกำหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานแจ้งให้บุคลากรทราบและ
ถือปฏิบัติ พร้อมทั้งมีการประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารและบุคลากรในสังกัด  

3..ประชุมชี้แจงการดำเนินการและผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 

4.แต่งตั้งคณะกรรมการผูัรับผิดชอบตัวชี้วัดด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

5..จัดทำมาตรการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

6.รายงานการประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ ITA ด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 

7..เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบ IIT แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน และการเผยแพร่ QR 
code แบบวัด EIT ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก 

8..เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบ IIT แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้เสียภายใน 

9. .ดำเนินการแจ้งผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดจัดทำข้อมูลและเอกสารประกอบการประเมินให้ครบถ้วน 
ตามแบบประเมินฯ OIT ด้านการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ ที่เว็บไซต์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ ITA ด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 ที่เว็บไซต์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมรายงานสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
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10.แต่งตั้งคณะทำงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพบุคลากรตามหลักธรรมาภิบาล “ข้าราชการยุค
ใหม่ไม่ทนต่อการทุจริต” 
 
11. จดัประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพบุคลากรตามหลักธรรมาภิบาล “ข้าราชการยุคใหม่ไม่ทนต่อการ
ทุจริต” พร้อมทำ  MOU ระหว่างศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอนกับบุคลากรทุกคน เพ่ือนำไปสู่องค์กรแห่งความ
ซื่อสัตย์สุจริต     
 

ตวัชีว้ดั ค่าเปา้หมาย ผลการดำเนนิงาน 
จำนวนเปา้หมาย ผลการดำเนนิงาน รอ้ยละ 

เชงิปรมิาณ  
บคุลากรในสังกัดสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอนทุก
คน จำนวน  23 คน 

 
    100% 

 
23 คน 

 
จากการดำเนิน

โครงการฯ  
มีผู้มาประชุมฯ 

จำนวน 21 คน 
 

 

 
91.30 

เชงิคณุภาพ      
         ๑. บุคลากรในสังกัดตระหนัก และความเข้าใจ เกี่ยวกับปัญหาคอร์รัปชั่นที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศ
และสร้างคุณค่าในความเป็นข้าราชการ มีความพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาตน พัฒนางานราชการ                 
สู่มาตรฐาน  มีแนวทางและทำงานตามหลักธรรมาภิบาล 
          2. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาองค์กรตามภารกิจงานที ่
รับผิดชอบด้วยความสื่อสัตย์สจุริต มีประมวลจริยธรรม มีวฒันธรรมองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่ความซื่อสัตย์สุจริต            
มีค่านิยมสุจริต 
        3. บุคลากรในสังกัดได้รับการพัฒนาเรียนรู้สู่ความสุจริต เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และเป็นข้าราชการ 

ที่มีความซื่อสัตย์สุจริต  เป็นองค์กรคุณธรรม ผ่านการประเมิน ITA  ร้อยละ 80 
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๑6. ภาพกจิกรรมทีเ่กดิขึ้นภายในโครงการ / กจิกรรม (ท่ีสื่อถึงการดำเนินการสู่ความสำเร็จ จำนวน 5 ภาพ ขนาด 
file เทา่กับหรือมากกว่า 2 MB) 

   

 
 
17. งบประมาณ 
  

งบประมาณทีไ่ดร้บั
ทั้งหมด 

 

ผลการใชจ้า่ย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใชจ้า่ย
งบประมาณ 
ไตรมาสที ่1 

ผลการใชจ้า่ย
งบประมาณ 
ไตรมาสที ่2 

ผลการใชจ้า่ย
งบประมาณ 
ไตรมาสที ่3 

ผลการใชจ้า่ย
งบประมาณ 
ไตรมาสที ่4 

ยังไมไ่ดร้ับการจดัสรร ยังไมไ่ดร้ับการ
จัดสรร 

ยังไมไ่ดร้ับการ
จัดสรร 

ยังไมไ่ดร้ับการ
จัดสรร 

4,725.- 35,275.- 
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แหล่งงบประมาณ  ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน  40,000 บาท 

18. ปญัหา อปุสรรค และแนวทางแก้ไข   
      18.1 ปัญหา อุปสรรค 

บุคลากรในสังกัดซ่ึงเป็นกลุ่มเป้าหมายไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตามกำหนดเวลา 
      18.2 แนวทางแก้ไข 

แจ้งให้กลุ่มเป้าหมายทราบถึงกำหนดการในการเข้าร่วมกิจกรรมล่วงหน้า 
19. แผนทีจ่ะดำเนนิการต่อไป 
       เสนอโครงการฯ เพ่ือขอรับงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2565 
20. ประโยชนท์ีส่าธารณชนไดร้ับ 

* หน่วยงานของรัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
          * บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต 

21. ผูร้ายงาน นางสาวบุปผา ต่อเชื้อ    ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งนิติกรชำนาญการพิเศษ 
     โทรศัพท ์053 611665  โทรสาร 053 611 660 โทรศัพท์เคลื่อนที่ 0882883582 

22. วนัทีร่ายงาน ณ วนัที ่14 เดอืน กันยายน พ.ศ. 2564 

 
 

-------------------------------------- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 




