
 

บันทึกข้อความ 
 
 

ส่วนราชการ    กลุ่มนิเทศก์ ติดตามและประเมินผล  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช              ช 
ที่  ศธ 0284/                                          วันที่  11 กรกฎาคม 2565                   

เร่ืองป รายงานสรุปผลการจัดท าแผนปฏิบัติการโครงการขับเคลื่อน การป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช  

          ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

เรียน  ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 ๑. เรื่องเดิม 

    ด้วย ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ก าหนดให้ส านักงานศึกษาธิการภาคและส านักงาน 
ศึกษาธิการจังหวัด ด าเนินการจัดท าข้อมูลเพ่ือเผยแพร่ต่อสาธารณะของหน่วยงาน และประชาชนสามารถ เข้า
ตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวให้บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data 
integrity and Transparency Assessment: OIT) ซึ่งประกอบด้วยตัวชี้วัดที่ 9 เรื่องการเปิดเผยข้อมูล จ านวน ๒
9 ข้อ และตัวชี้วัดที่ ๑๐ เรื่องการป้องกันการทุจริต จ านวน ๑๐ ข้อ 

๒. ข้อเท็จจริง 
         เนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 นั้น ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราชไม่ได้เข้าร่วมการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานภาครัฐด้านการเปิดเผยข้อมูลตามตัวชี้วัดดังกล่าวข้างต้น แต่
เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูล สาธารณะและความโปร่ง ใส (Open Data Integrity 
arid Transparency Assessment : OIT) แต่มีการด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการโครงการขับเคลื่อน การป้องกัน
การทุจริตเ พ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
นครศรีธรรมราช ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 นายสุภรณ์ แสงผะกาย และผู้รับผิดชอบจึงได้ร่วมสรุปรายงาน
ผลการด าเนินงานดังแนบ 

๓. ข้อพิจารณา 
    เห็นควรเผยแพร่ข้อมูลดังต่อไปนี้บนเว็บไซต์ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช  
๔. ข้อเสนอ  
    จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาอนุญาตให้เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวบนเว็บไซต์ 

   
 

        (นางดาวน้อย ญาณสูตร) 
                       ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

  

 



 
 

 

 

รายงานสรุปผลการจัดท าแผนปฏิบัติการโครงการขับเคลื่อน การป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้มีการประชุมจัดท าแผนปฏิบัติการโครงการขับเคลื่อน การ
ป้องกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
นครศรีธรรมราช ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และมีกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการขับเคลื่อนการ
ป้องกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
นครศรีธรรมราช ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยเรื่องดังกล่าวมีความส าคัญต่อการพัฒนาและปรับปรุง
กระบวนการปฏิบัติงานและการบริหารราชการของหน่วยงานทางการศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้เกิด
ประสิทธิผลอย่างมีประสิทธิภาพ ในรูปแบบระบบการให้บริการ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลสารสนเทศ  เป็นการ
ความรู้ ความเข้าใจ ตระหนัก ในคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน เพ่ือปรับฐานความคิดที่ไม่ทนต่อการ
ทุจริต ในกลุ่มข้าราชการ บุคลากรของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช และประเมินผลด้วยแบบสอบถาม
ความพึงพอใจผู้เข้ารับการอบรม โครงการขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

1. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

1.1 การวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพทั่วไปของผู้เข้ารับการอบรม โครงการขับเคลื่อนการป้องกันการ
ทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
นครศรีธรรมราช ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพทั่วไปของผู้เข้ารับการอบรม โดยมีกลุ่มตัวอย่างจ านวน 62 คน ผู้ตอบ
แบบสอบถามความพึงพอใจประกอบด้วย ข้าราชการ บุคลากรของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
วิเคราะห์โดยใช้ค่าเฉลี่ยและค่าร้อยละ ดังตารางที่ 1 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ตาราง 1 จ านวนและร้อยละสถานภาพทั่วไปของผู้ เข้ารับการอบรม โครงการขับเคลื่อนการป้องกันการ
ทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ข้อมูล จ านวน ร้อยละ 

1. เพศ   

 หญิง 55 83.33 

 ชาย  7 16.67  

รวม 62 100.00 

 
จากตาราง 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้เข้ารับการอบรม จ านวน 62 คน พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศ

หญิง จ านวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 83.33  
 
 2) การประเมินความพึงพอใจ / ความรู้ความเข้าใจ / การน าไปใช้ ต่อการเข้าร่วมโครงการขับเคลื่อน
การป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
นครศรีธรรมราช ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ในด้านความรู้ ความเข้าใจ 

ตาราง 2 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจ / ความรู้ความเข้าใจ / การน าไปใช้ 
ต่อการเข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในด้านความรู้ ความเข้าใจ 

ข้อที ่                         รายการ ระดับความพึงพอใจ การแปลผล 

  �̅� S.D.  

1. ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้ ก่อน การอบรม ๓.๓1 ๐.72 พอใจปานกลาง 

2. ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้ หลัง การอบรม ๔.36 ๐.48 พอใจมาก 

ภาพรวม ๓.๘3 ๐.60 พอใจมาก 

จากตารางที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจ / ความรู้ความเข้าใจ / การน าไปใช้ ต่อการเข้าร่วมโครงการ
ขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564ในด้านความรู้ ความเข้าใจ มีค่าเฉลี่ย ๓.๘3 อยู่ในระดับ
พอใจมาก เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลรายข้อ พบว่าความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้ ก่อน การอบรม มีค่าเฉลี่ย ๓.๓1 อยู่ใน
ระดับพอใจปานกลาง และความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้ หลัง การอบรม มีค่าเฉลี่ย 4.36 อยู่ในระดับพอใจมาก 
ตามล าดับ 



 
 

 

  3) การประเมินความพึงพอใจ / ความรู้ความเข้าใจ / การน าไปใช้ ต่อการเข้าร่วมโครงการ
ขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ในด้านการน าความรู้ไปใช้ 

ตาราง 3 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจ / ความรู้ความเข้าใจ / การน าไปใช้ 
ต่อการเข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564ในด้านการน าความรู้ไปใช้ 

 

ข้อที ่                         รายการ ระดับความพึงพอใจ การแปลผล 

  �̅� S.D.  

1. สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้ 

๔.50 ๐.๕1 พอใจมาก 

2. มีความม่ันใจและสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ได้ ๔.36 ๐.๕8 พอใจมาก 

3. คาดว่าสามารถน าความรู้ไปเผยแพร่/ถ่ายทอดได้ ๔.24 ๐.๕3 พอใจมาก 

ภาพรวม ๔.37 ๐.๕4 พอใจมาก 

 

จากตารางที่ 3 ผลการประเมินความพึงพอใจ / ความรู้ความเข้าใจ / การน าไปใช้ ต่อการเข้าร่วมโครงการ
ขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564ในด้านการน าความรู้ไปใช้ มีค่าเฉลี่ย ๔.37 อยู่ในระดับ
พอใจมาก เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลรายข้อ พบว่าสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ มีค่าเฉลี่ย 
๔.50 อยู่ในระดับพอใจมาก มีความมั่นใจและสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ได้ มีค่าเฉลี่ย ๔.36 อยู่ในระดับพอใจ
มาก และคาดว่าสามารถน าความรู้ไปเผยแพร่/ถ่ายทอดได้ มีค่าเฉลี่ย 4.24 อยู่ในระดับพอใจมาก ตามล าดับ 

  ประโยชน์ที่ได้รับจากการฝึกอบรม 

ผู้เข้าร่วมการอบรมมีความรู้เรื่องคุณธรรมและความโปร่งใส รู้จักผิดชอบชั่วดี มีคุณธรรมในจิตใจ
ป้องกันการทุจริต เกิดการสร้างจิตสาธารณะ จิตส านึกในการรักษาระเบียบ กฎหมาย เห็นถึงความส าคัญของ
ประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่หนึ่งและประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สอง  

 การน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์  

ผู้เข้าร่วมการอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจ แนวทางการปฏิบัติประพฤติตน และน าความรู้ที่ได้รับ
ปฏิบัติงานให้เกิดความโปร่งใส คุ้มค่า ตรวจสอบได้ ปรับใช้ในการท างานเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพตลอดจนการน า
หลักธรรมมาใช้ประยุกต์ในชีวิตประจ าวัน ยึดมั่นปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ไม่คล้อยตาม
หรือให้ผู้อื่นชักจูงในทางท่ีผิด 



 
 

 

  

 

ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

 ด้านวิทยากรควรเพ่ิมข้อชี้แนะหรือประสบการณ์ในการท างาน เสริมในกิจกรรมที่ต้องลงมือปฏิบัติ 
ให้ได้ท ากิจกรรมกลุ่ม มีการแสดงความคิดเห็น และเปิดโอกาสให้ผู้เข้าอบรมถาม 

 

 

 

 


