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ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

กระทรวงศึกษาธิการ 
 
 



 
ค าน า 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินการภาครัฐ ( Integrity Transparency 
Assessment : ITA) ได้เริ่มด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นต้นมาถึงปัจจุบัน โดยส านักงาน ป.ป.ช. ได้
พัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพ่ือเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตและเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้
หน่วยงานภาครัฐมีการด าเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรมในการด าเนินงานภาครัฐ(Integrity Transparency 
Assessment : ITA) เป็นการประเมินเชิงบวกที่ครอบคลุมการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภาครัฐในทุกมิติ ตั้งแต่
การบริหาร งานของผู้บริหาร และการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน มีการประเมิน  "ระบบงาน" และ 
"วัฒนธรรม" ในหน่วยงาน ตลอดจนประเมินผลการปฏิบัติงานในภาพรวมที่สะท้อนได้จากการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียภายใน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด เพชรบูรณ์ในฐานะเป็นหน่วยงานเครือข่ายต่อต้านการทุจริต
กระทรวงศึกษาธิการ ได้เห็นส าคัญท่ีจะช่วยท าให้ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในวงราชการลดน้อยลง จึงได้ด าเนินการ
จัดท าโครงการสร้างจิตส านึกและความตระหนักที่จะไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ หรือการมี
ผลประโยชน์ทับซ้อน ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 เพ่ือเป็นการ
สร้างความรู้ความเข้าใจการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ของบุคลากรส านักงานศึกษาธิการจังหวัด และ
ยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมทั้งน าผลการประเมินมาพัฒนา
และปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน และการให้บริการให้เกิดประสิทธิผลอย่างมีประสิทธิภาพ 

ในการนี้ ขอขอบพระคุณผู้บริหารและบุคลากรของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
หน่วยงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ให้ความร่วมมือในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินการภาครัฐ 
(Integrity Transparency Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 จนส าเร็จ 
 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
กันยายน ๒๕๖4 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

สารบัญ 

เรื่อง                   หน้า 

 ประกาศส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ    1 
 เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐ 

(Integrity and Transparency Assessment: ITA) ส าหรับส านักงานศึกษาธิการภาค 
และส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4      4 

 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและบูรณาการเพ่ือต่อต้านการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 12 
 ภาพบรรยากาศการด าเนินโครงการ/กิจกรรมประกอบโครงการ     17 
 รายงานผลการด าเนินงานโครงการ        18 
 ค าสั่งคณะกรรมการด าเนินโครงการ   20 
 บันทึกข้อความของอนุมัติการจัดกิจกรรม       22 

 
   
          



 

สารบัญ 

เรื่อง                   หน้า 

 ประกาศส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ    1 
 เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐ 

(Integrity and Transparency Assessment: ITA) ส าหรับส านักงานศึกษาธิการภาค 
และส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4      4 
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 ภาพบรรยากาศการด าเนินโครงการ/กิจกรรมประกอบโครงการ     17 
 รายงานผลการด าเนินงานโครงการ        18 
 ค าสั่งคณะกรรมการด าเนินโครงการ   20 
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โครงการ “ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและบูรณาการเพื่อต่อต้านการทุจริต” 

ประเด็นยุทธศาสตร์ สป. ท่ี 5   พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ ศธจ.พช. ที่ 6   การพัฒนาการบริหารเพื่อบูรณาการจัดการศึกษาโดยการมีส่วนร่วม 
  ในจังหวัด 

หน่วยงานรับผิดชอบ  กลุ่มอ านวยการ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  
                            ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person) 
ชื่อ – นามสกุล นางสายชล  สังขพันธ์ โทรศัพท์  08-1281-9121 

โทรสาร  0-5602-9938 E-mail  :  saichon.pbn3@gmail.com 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน  3  ระดับ ตามนัยมติคณะรัฐมนตรี 
             เมื่อวันที่  4  ธันวาคม  2560 
             1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 
                  1) ยุทธศาสตร์ชาติ ที่ 6  :  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
                      (1) เป้าหมาย  : ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                      (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 6 : ภาครัฐมีความโปร่งใส่ ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ทุกภาคส่วนร่วมต่อต้านการทุจริต 
                      (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ : โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและบูรณาการ
เพ่ือต่อต้านการทุจริต ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผู้บริหาร ข้าราชการ บุคลากรส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
เพชรบูรณ์และลูกจ้างที่เกี่ยวข้องร่วมมือกันในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ บุคลากรภาครัฐยึดมั่น
ในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต  การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบมีประสิทธิภาพมี
ความเด็ดขาด เป็นธรรม และตรวจสอบได้ การบริหารจัดการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็น
ระบบแบบบูรณาการ  
             1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 2)  
                   1) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : ประเด็นการต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ 
                       เป้าหมาย  :  การพัฒนาองค์ความรู้ ของกลุ่มข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เน้นการสร้าง
วัฒนธรรมและพฤติกรรมสุจริต  ควบคู่กับส่งเสริมการมีส่วนร่วมต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
                       การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บท ฯ การจัดท าโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและบูรณา
การเพ่ือต่อต้านการทุจริต จะเป็นการเสริมสร้างให้บุคลากรได้มีองค์ความรู้ มีวัฒนธรรม ได้รับการส่งเสริมให้มี 
ส่วนร่วมต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                   2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ : ผู้บริหาร ข้าราชการ บุคลากรส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
เพชรบูรณ์และลูกจ้าง มีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต  
                           - แนวทางการพัฒนาบุคลากร เน้นส่งเสริมการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน 
รู้จักแยกแยะเรื่องส่วนตัวออกจากหน้าที่การงาน พร้อมกับสร้างจิตส านึกและค่านิยมของบุคลากรในการต่อต้าน 
การทุจริต  ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง สอดส่อง และแจ้งเบาะแสการทุจริต พร้อมทั้ง 
ให้ความส าคัญกับการพัฒนายกระดับการมีจริยธรรมของข้าราชการ บุคลากรภายในหน่วยงานให้มีเจตนารมณ์
ที่แน่วแน่ ในการท าตนให้เป็นแบบอย่างที่ดี และส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรม  มีความซื่อสัตย์สุจริต เห็นแก่
ประโยขน์ส่วนรวม มากกว่าประโยขน์ส่วนตน 
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                           - เป้าหมายของแผนย่อย  ภายในหน่วยงาน มีวัฒนธรรมและบุคลกรมีพฤติกรรมซื่อสัตย์ 
สุจริต 
                           - การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  การจัดท าโครงการส่งเสริมการ  
มีส่วนร่วมและบูรณาการเพ่ือต่อต้านการทุจริต ในครั้งนี้เพ่ือเป็นการส่งเสริม สนับสนุน ให้ข้าราชการ และ
บุคลากรมีพฤติกรรมที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์ สุจริต  มีวัฒนธรรมค่านิยมสุจริต มีทัศนคติและพฤติกรรมในการ
ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ   
             1.3  แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา 
                   1) ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์ที่  6 กลยุทธ์ที่  6  
พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ของบุคลากรในหน่วยงานในสังกัด เพ่ือการป้องกันการทุจริต 
             1.4  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2565) 
                   1) วัตถุประสงค์ที่ 5 เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัยและมี 
การท างานเชิงบูรณาการของภาคีการพัฒนา 
                   2) เป้าหมายรวมที่ 6 มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส  
ตรวจสอบได้กระจายอ านาจและมีส่วนร่วมจากประชาชน 
                   3) ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และ 
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
                       (3.1)  เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่  1 ลดสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร และเพ่ิม 
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการให้บริการของภาครัฐ และประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศ 
                       (3.2)  แนวทางการพัฒนาที่ 1 ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพ 
บุคลากรภาครัฐให้มีความโปร่งใส ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า 
                              - พัฒนาบุคลากรและปฏิรูประบบบริหารจัดการก าลังคนภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ 
ส่วนที่  2  รายละเอยีดโครงการ 
             2.1 หลักการและเหตุผล 
                   การทุจริตในสังคมไทยระหว่างช่วงเวลากว่าทศวรรษส่งผลเสียต่อประเทศอย่างมหาศาล  
และเป็นอุปสรรคส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมืองในทุกมิติรูปแบบการทุจริตจากเดิม ที่เป็น  
ทุจริตทางตรงไม่ซับซ้อน อาทิ การรับสินบน การจัดซื้อจัดจ้าง ในปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนเป็นการทุจริตที่ซับซ้อน 
มากขึ้นตัวอย่างเช่น  การทุจริตเชิงนโยบาย การทุจริตข้ามแดนข้ามชาติ ซึ่งเชื่อมโยงไปสู่อาชญากรรมอ่ืน ๆ  
มากมายและส่งผลกระทบทางลบในวงกว้าง รัฐบาลได้ตระหนักในสถานการณ์การทุจริตทั้งในภาครัฐและ 
ระดับชาติ นายกรัฐมนตรีได้ประกาศนโยบายในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตปรากกฎในด้านการ
ส่งเสริมการการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในภาครัฐ ข้อ 10.5 ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและจิตส านึกในการ
รักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มี
ประสิทธิภาพเพ่ือป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับอย่าง
เคร่งครัดยกเลิกหรือแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่ไม่จ าเป็นสร้างภาระแก่ประชาชนเกินควร หรือ
เปิดช่อง โอกาสการทุจริต เช่นระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง การอนุญาต อนุมัติ และการขอรับบริการจากรัฐ ซึ่งมี
ขั้นตอนยืดยาวใช้เวลานานซ้ าซ้อนและเสียค่าใช้จ่ายทั้งของภาครัฐและประชาชน ประกอบกับยุทธศาสตร์ชาติ 
ว่าด้วย การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (2560 – 2564) ซึ่งเป็นกรอบทิศทางการด าเนินการ
ของทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและนโยบายปราบปรามการทุจริตของรัฐบาลที่มุ่ง
ส่งเสริมปลูกจิตส านึกให้สังคมไทยมีวินัย และยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม ควบคู่กับการพัฒนาป้องกันและ
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ปราบปรามการทุจริตอย่างบูรรณาการโดยให้หน่วยงานมีบทบาทส าคัญในกระบวนการด าเนินงาน อย่างมีส่วน
ร่วม โปร่งใส เสมอภาคและเป็นธรรม สร้างระบบและกลไกที่มีอิสระอย่างแท้จริงในการตรวจสอบ ควบคุม
กระจายถ่วงดุลอ านาจ ควบคู่กับการพัฒนากฎหมาย กฎ ระเบียบ ตลอดจนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ระบบ
ข้อมูลสารสนเทศ รวมทั้งพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างมี
จรรยาบรรณและต่อเนื่อง โดยยุทธศาสตร์ดังกล่าวเป็นผลจากสถานการณ์การทุจริตที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วต่อเนื่อง ดังนั้น ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น เพ่ือเป็นการส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของบุคลากร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในการต่อต้านการทุจริต 
            2.2  วัตถุประสงค์ 
                   2.2.1  เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด เกี่ยวกับ 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต การส่งเสริมความโปร่งใสและการป้องกันการทุจริตในภาครัฐ และปลูกฝัง 
สร้างจิตส านึก ค่านิยมไม่ทนต่อการทุจริต 
                   2.2.2  เพ่ือพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการประเมินของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
เพชรบูรณ์ 
                   2.2.3 เพ่ือให้บุคลากรมีองค์ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ วินัยการเงินและการคลัง                                                                                                              
            2.3  เป้าหมาย/กลุ่มเป้าหมายของโครงการ 
                  บุคลากรของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จ านวน  52  คน  
            2.4  ผลผลิต ผลลพัธ์ และดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
                  2.4.1 ผลผลิต (Out put) 
                  ร้อยละ 80 ผู้บริหาร ข้าราชการ บุคลากรส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์และลูกจ้าง  
ได้เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและบูรณาการเพ่ือต่อต้านการทุจริตมีความรู้ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มีจิตส านึกและค่านิยมการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
                  2.4.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 
                  1)  บุคลากรของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ร้อยละ 80 มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มีจิตส านึกและค่านิยมการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
                         2)  คะแนนผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ร้อยละ 80 
          2.5. ดัชนีตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) 
  2.5.1 เชิงปริมาณ 
                         ฝึกอบรมผู้บริหาร ข้าราชการ บุคลากรส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์และลูกจ้าง
ที่เก่ียวข้อง จ านวน 52 คน 
                 2.5.2 เชิงคุณภาพ 
     ผู้บริหาร ข้าราชการ บุคลากรส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์และลูกจ้างส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง มีกลไกการขับเคลื่อนงานโครงการสามารถ                                                                                                                           
ขับเคลื่อนงานส่งเสริมการมีส่วนร่วมและบูรณาการเพ่ือต่อต้านการทุจริต ให้เป็นระบบมีประสิทธิภาพเกิด
ประสิทธิผล และเกิดประโยชน์ต่อทางราชการ  
           2.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
       ผู้บริหาร ข้าราชการ บุคลากรส านักงานศึกษาธิการจั งหวัดเพชรบูรณ์และลูกจ้างส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องมีความชัดเจนในการปฏิบัติงาน มีทัศนคติที่ดีต่อการ
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ปฏิบัติงาน และสามารถขับเคลื่อนงานการโครงการสามารถขับเคลื่อนงานส่งเสริมการมีส่วนร่วมและบูรณาการ
เพ่ือต่อต้านการทุจริตได้อย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทาง
ราชการ 
           2.7 กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
                 ผู้บริหาร ข้าราชการ บุคลากรส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์และลูกจ้างส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์และบุคลากรที่เก่ียวข้อง หน่วยงานที่จัดการศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
           2.8 ระยะเวลาด าเนินโครงการ  มีนาคม - กันยายน 2564 
           2.9 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
                วงเงินงบประมาณท่ีด าเนินการ 40,000.- บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) 
 
 

 

แผนการปฏิบัติงาน 

(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  

รวม ไตรมาสที่ 

1/2564 

ไตรมาสที ่

2/2564 

ไตรมาสที ่

3/2564 

ไตรมาสที ่

4/2564 

1. กิจกรรมการประกาศเจตนารมณ์การ
ต่อต้านการทุจริต ภายใต้แนวคิด “ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ไม่ทนต่อการ
ทุจริต” 
- ค่าป้ายไวนิล 

    

 

3,600 

 

 

3,600 

2  ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก  
    - ค่าตอบแทนวิทยากร  2 คน/จ านวน 6 
ชั่วโมง/600 บาท 

   
      

 
3,600 

 
    

3,600 

3.  ค่าวัสดุ หมึกเติม Printer         6,000 6,000 

4.  ค่าจ้างพิมพ์ 
   - สติ๊กเกอร์ซีทรู ขนาด  
96*172 X14X1,290 
   - สติ๊กเกอร์ซีทรู ขนาด 
81*95 X8X435 

   

 

 

 

18,060 

3,490 

 

18,060 

3,490 
 

5. กิจกรรมอบรมให้ความรู้และ 
ปลูกฝังค่านิยม มีคุณธรรม จริยธรรม , สร้าง
จิตส านึกค่านิยมไม่ทนต่อการทุจริต, 
ระเบียบ กฎหมาย ฯลฯ 
    -ค่าอาหารว่าง  (35X35X2) 
    -ค่าอาหารกลางวัน  (25X80) 

    

 
      

2,450     
2,800 

 

 

            

  

5,250 
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แผนการปฏิบัติงาน 

(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  

รวม ไตรมาสที่ 

1/2564 

ไตรมาสที ่

2/2564 

ไตรมาสที ่

3/2564 

ไตรมาสที ่

4/2564 

รวมทั้งสิ้น (สี่หมื่นบาทถ้วน)     40,000 

หมายเหตุ อนุมัติถัวจ่ายภายในกิจกรรมตามความเหมาะสม ทุกรายการที่จ่ายจริง 
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ภาพบรรยากาศการด าเนินโครงการ/กิจกรรมประกอบโครงการ 
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