
 

 

 
 

 



 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

ค ำสั่งโรงเรียนล ำปำงกัลยำณี 

ที่ 236 / 2562 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนขับเคลื่อนหลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำ (Anti-Corruption 

Education ) 

***************************** 

ตามที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35 ได้แจ้งให้โรงเรียนทราบว่าส านั กงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน               และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการจัดท าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา(Anti-Corruption 
Education) โดยจัดให้มีชุดการเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียนรู้ด้านการป้องกันการทุจริตส าหรับใช้เป็น
เนื้อหามาตรฐานกลางให้กับสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าไปพิจารณาปรับใช้ในการเรียนการ
สอนให้กับกลุ่มเป้าหมายครอบคลุมทุกระดับชั้นเรียน เพ่ือปลูกฝังจิตส านึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตน
และประโยชน์ส่วนรวมจิตพอเพียงและสร้างพฤติกรรมที่ไม่ยอมรับและไม่ทนต่อการทุจริต โดยสามารถน า
แนวทางการใช้หลักสูตรมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนตามความเหมาะสมของแต่ละโรงเรียน  ทั้งนี้
ส านักงานส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติและกระทรวงศึกษาธิการ
ก าหนดให้วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 ให้สถานศึกษาทุกแห่งจัดกิจกรรมเริ่มต้น การใช้หลักสูตรต้านทุจริต
ศึกษาพร้อมกันทั่วประเทศ โดยโรงเรียนล าปางกัลยาณีมีรูปแบบจัดกิจกรรมการเรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริต
ศึกษา(Anti-Corruption Education) โดยการน าไปบูรณาการกับคาบกิจกรรมโฮมรูม และได้ท ากิจกรรมวัน
เปิดหลักสูตรในวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 ไปแล้วนั้น เพ่ือให้การด าเนินการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริต
ศึกษาด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพประสิทธิผลเป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบการด าเนินงานฝ่ายต่าง ๆ  ดังนี้ 
 

1.  คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร  มีหน้าที ่ให้ค าปรึกษา แนะน า แก่คณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ไห้การ
สนับสนุนทรัพยากร บุคลากรประสานงานความร่วมมือ อ านวยความสะดวก และติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงานโดยภาพรวม 

   นายนิรันดร หมื่นสุข      ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนล ำปำงกัลยำณี   ประธำน
กรรมกำร 

นายสมบูรณ์      ดาวัลย ์  รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทั่วไป    กรรมการ 

 นายทรงพล  เฟ่ืองฟู     รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวิชำกำร    กรรมการ 

นางธีรดำ แก้วบุญปัน  รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยอ ำนวยกำร     กรรมกำร 

 นายสุขพัฒน์ โสรัจจกิจ ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการฝ่ายอ านวยการ    



 

นางวัฒนะ ทองปัญญา ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ       กรรมการ 

 นายหรินทร์ คะระวาด ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการฝ่ายกิจการนักเรียน    กรรมการ 

 นายชลอ    ประชุมฉลาด      ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทั่วไป    กรรมการ 

นายภูวณัฐ        โพธิ์งาม  หัวหน้างานหลักสูตร              กรรมการและ
เลขานุการ 

 

 2.  คณะกรรมกำรด ำเนินงำน มีหน้าที่ วางแผนงาน ประสานงาน ด าเนินการและติดตามแก้ไข
ปัญหาอุปสรรค อ านวยความสะดวกแก่ผู้ปฏิบัติงานโดยประสานงานกับฝ่ายต่างๆเพ่ือให้การด าเนินงาน
เป็นไป           ด้วยความเรียบร้อยคือ 

 นางวัฒนะ   ทองปัญญา           ประธานกรรมการ 

 นายภูวณัฐ            โพธิ์งาม          รองประธานกรรมการ 

นางสาวนันทนาพร   วงศ์ยศ    กรรมการ 

  นางลลิตา       ประชุมฉลาด   กรรมการ 

  นางพรทิพา      ผันผาย    กรรมการ 

นางวัชรียา      กฤตสิริทิพย์   กรรมการและเลขานุการ 

 3. คณะกรรมการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) มีหน้าที่
จัดเตรียมข้อมูลเอกสารให้ครูที่ปรึกษาทุกระดับชั้น ติดตามการจัดกิจกรรม รวบรวมเอกสารการประเมินผล
ปลายภาคเรียนส่งที่คณะกรรมการด าเนินงานเมื่อเสร็จสิ้นภาคเรียนเพื่อสรุปเป็นภาพรวมของโรงเรียน
น าเสนอคณะกรรมการอ านวยการ 

 นายภูวณัฐ            โพธิ์งาม    ประธานกรรมการ 

 นายหรินทร์        คะระวาท   รองประธานกรรมการ 

  นางณัฐนพัชร์  วงษ์วรเนตร   กรรมการ 

  นางวิไล    มังจักร์    กรรมการ 

  นางนาริถา   อินถานะ   กรรมการ 

  นางเนื้อน้อง  ศรีตะบุตร   กรรมการ 

นางสาวปิญชาญ์  รินง้าว    กรรมการ  

นางวัชรียา      กฤตสิริทิพย์   กรรมการและเลขานุการ 

    



 

4. คณะกรรมกำรจัดกำรเรียนกำรสอน  มีหน้าที่น าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption 
Education) ไปบูรณาการกับกิจกรรมโฮมรูมเพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการแยกแยะ
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม มีความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต มีจิต
พอเพียงต่อต้านการทุจริต  มีความเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่พลเมือง มีความรับผิดชอบต่อสังคมตระหนักและเห็น
ความส าคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต ประเมินผลการผ่านกิจกรรมของนักเรียน 80 % ขึ้นไป 
บันทึกรวบรวมผลการประเมินส่งหัวหน้าระดับ เมื่อจบภาคเรียน  มีคณะกรรมการดังนี้  
 

ระดับชั้น ม.๑                                    
ม.๑/๑  ๑. นำงสำวตรีนุช เพชรแสนงำม ๒.  นำงณัฐนพัชร์ วงษ์วรเนตร 
             ๓. นำยณัฐพงศ ์ กุญชร (น.ศ.ฝึกสอน) 
ม.๑/๒  ๑. นำงจันทรัตน์  ดวงฟู  ๒.  นำงสำวภำวรินทร์ วงศ์ป่ำขำม  

 ๓.  นำงสำวนพมำศ   วงศ์กุลบริรักษ์ (น.ศ.ฝึกสอน)    
ม.๑/๓  ๑. นำยยุทธนำ  เถียรประภำกุล ๒.  นำงเพ็ชรศรี  ทิพกนก          
ม.๑/๔    ๑. นำยประทีป  จันทร์มล ๒.  นำงสำวดวงฤทัย ธนำมี  
 
ม.๑/๕  ๑. นำงอ ำไพ  จันมะยม ๒.  นำงปิ่นทพิย ์  อินกร  
ม.๑/๖  ๑. นำงสำววรรณกมล ศุภวิมุต ิ  ๒.  นำงจันทร์ฟอง ประดิษฐ์ทอง 
 ม.๑/๗  ๑. นำงสำวกมลรัตน์ ชัยชนะ  ๒.  นำยสมบูรณ ์  เหมือนจันทร์  
ม.๑/๘  ๑. นำงสำวศิริลักษณ์ ใจขำว  ๒.  นำงสำวเปรมจิตร เกลียวฝั้น  
ม.๑/๙  ๑. นำงสำวพิชญ์รัศมิ์ ยูพำนิช  ๒.  ว่ำที่ร้อยตรีขวัญเรือน เพ็งมำ                
 ม.๑/๑๐  ๑. นำงสำวสกุลรัตน์ หอมแก่นจันทร์ ๒.  นำงสุดรัก  รำชประสิทธิ์ 

 ๓.  นำยอมรเทพ ฝั้นชมภ ู  
ม.๑/๑๑   ๑. นำงนิชำนันท์  เมฆศิริ  ๒.  นำงพรพรรณ์  ไชยเมือง       

 ๓. Mr.Samuel  Southworth Thompson 
     ม.๑/๑๒  ๑. นำงสำวศิรินุช ใจศีลธรรม ๒.  นำงนงนภัส  พงศ์สุพัฒน์                        
     ม.๑/๑๓   ๑. นำงจงกลณี  ภักดีเจริญ ๒.  นำงสำววรัญยำ ศรีตำบุตร               

 ๓.  Mr.Michael Chen  
ม.๑/๑๔   ๑. นำงศรีนวย  ส ำอำงค์ศรี ๒.  นำงสำววลิำวัลย ์ ทะวะดี      

๓.  นำยณัฐพงษ์  สีมำ 
 
 
ระดับชั้น ม.๒        

ม.๒/๑  ๑.  นำงอรชร  ฤกษ์วัลย์ ๒.  นำงกำญจนำ  ต๊ะวงศ์ษำ  
ม.๒/๒     ๑.  นำงสำวสุวรีย ์ ศิริวรรณ  ๒.  นำงวัชรียำ  กฤตสิริทิพย์                           
   ๓. นำงสำวพิสุทธิ์พรรณ สุนันต๊ะ 
ม.๒/๓  ๑.  นำยบุญเทียม เทพปินตำ ๒.  นำงสำวรัตติพร เสำจินดำรัตน์ 
  
ม.๒/๔    ๑.  นำยธีรพันธ์  ปิงแก้ว  ๒.  นำงสำวณฐำวิภำ ดอนอุบล   



 

   ๓.  นำงสำววลัยลักษณ์ เปำป่ำ 
ม.๒/๕  ๑.  นำงวำสนำ  ชัยเนตร  ๒. นำยกรกฎ  อุ่นเรือน   
ม.๒/๖      ๑.  นำงผกำวรรณ์ ตุลำพันธุ์ ๒. นำยฐิติพงศ ์  มิ่งเชื้อ   
    ๓.  นำงรุ้งลำวัลย ์      ใจแก้ว  
ม.๒/๗  ๑.  นำงสำวทัศนีย์ ทนุกิจ  ๒.  นำงวีณำ  ศิรประภำศิริ         
   ๓.  นำงวัฒนะ  ทองปัญญำ 
ม.๒/๘   ๑.  นำงสำวสำยทอง อินถำสำร ๒.  นำยสุพล  เครือสำร  
ม.๒/๙  ๑.  นำยอำทิตย์  ตั๋นมำเชื้อ ๒.  นำงบุณฑริกำ วงศ์ค ำลือ   
ม.๒/๑๐    ๑.  นำงสำวรุจิรัตน์ เป็งสำ  ๒.  นำงอนงค์วรรณ ไชยเตกุล  
ม.๒/๑๑  ๑.  นำยณัฏฐพล ขวัญเจริญ ๒.  นำงปรำณี  สวนเจริญ   
     ๓.  นำงสำวสุปรียำ   มูลเพ็ง (น.ศ.ฝึกสอน) 
ม.๒/๑๒    ๑.  นำงจุฬำรัตน์ ยะรินทร์  ๒.  นำงจิรำรัตน์  วงศ์วิไล   
     ๓.  นำยชลอ  ประชุมฉลำด  
 
 ระดับชั้น ม.๓                                        
ม.๓/๑ ๑.  นำงปำรมี  สุปินะ  ๒.  นำงสำวมำนิตำ ดวงสุดำ   
ม.๓/๒    ๑.  นำงรักชนก  ศรีชมภู  ๒.  นำงมำลินี  สำยสิงห์ทอง  
ม.๓/๓    ๑.  นำงสำวแพรพลอย ค ำปิงบุตร ๒.  นำงวรัทฐยำ  ฝั้นสืบ   
ม.๓/๔    ๑.  นำงอริศรำ  บุญยืน  ๒.  MissEmily   Joy  Kinsella   
   ๓.  นำงสำวธัญรด ี วรรณภิละ (น.ศ.ฝึกสอน) 
ม.๓/๕    ๑.  นำงสำวรัตนำ ธิชูโต  ๒.  นำงสำวอรวรรณ กันทิมำ   
ม.๓/๖    ๑.  นำงวิไล  มังจักร์  ๒.  นำยเดชพล  ตรีเพ็ชร   
ม.๓/๗    ๑.  นำงพรทิพำ  ผันผำย  ๒.  นำยพรชัย  มั่นเหมำะ  
ม.๓/๘ ๑.  นำงศิริวรรณ  วรงค์วรรธนะ ๒.  นำงหทัยภัทร  ลิ้นทอง   
ม.๓/๙     ๑.  นำงพรนภัส  เอ้ือแท้  ๒.  นำงระวิวรรณ ภักด ี    
ม.๓/๑๐ ๑.  นำงอัญชลี  ไชยดี  ๒.  นำงสำวสิริญำ ศรีชัย   
ม.๓/๑๑ ๑.  นำยชัยณรงค์  ภักศิลป์  ๒.  นำงทิพวรรณ  หงษ์แก้ว  
ม.๓/๑๒   ๑.  นำงสำวนำรีรัตน์ รุ่งเรือง  ๒.  นำงวำริศำ  ไชยญำ  

  
ระดับชั้น ม.๔        

ม.๔/๑  ๑.  นำงโสภิณ  ศิริค ำนอ้ย ๒.  นำยชลธิศ  ณ ล ำปำง  
ม.๔/๒  ๑.  นำงนพพร  ปรียำนนท์ ๒.  นำงพรทิพย์  จักรแก้ว   
ม.๔/๓  ๑.  นำงพัชรสุกำล อธิปัญญำพันธุ์ ๒.  นำยชัยวุฒ ิ  คมประดิษฐ์  
ม.๔/๔  ๑.  นำงปัทมำพร อินดำวงศ์ ๒.  นำงสิริวิมล  นิรันดร์กุลสิทธิ์          
ม.๔/๕  ๑.  นำงพิชญำภำ ไชยวรรณ ๒.  นำยปฐว ี  มณีวงศ์   
    ๓.  นำงสำวปิยะธิดำ ขวัญญำ 
ม.๔/๖  ๑.  นำงจันทนำ  สัญญเดช ๒. นำงมณีรัตน์  ภิญโญ   
ม.๔/๗  ๑.  นำยทศวัฒน์  หอมแก่นจันทร์ ๒. นำยจีรศักดิ์  ถำน้อย   
ม.๔/๘  ๑.  นำงสำยพร  นำละออง ๒. นำยบรรเจิด  สระปัญญำ  



 

ม.๔/๙  ๑.  นำยชัยวัฒน ์ นิรันดร์กุลสิทธิ์ ๒. นำงสำวศิริพร  ทวีชำติ   
ม.๔/๑๐  ๑.  นำยนิรันดร์  นำมนคร ๒. นำงสำวอัจฉรำ ชื่นใจ   
ม.๔/๑๑  ๑.  นำงกัญญำรัตน์ มูลวิชำ  ๒. นำงสำวเมธำพร ตันชุ่ม   
ม.๔/๑๒   ๑.  นำยอนุชิต  แสงศิริรัตน์ ๒.  นำงนำริฐำ  อินถำนะ  
ม.๔/๑๓   ๑.  นำงนภำรัตน์ สูตรเลข  ๒.  นำงศิริกำนดำ กันธิดำ   
    ๓. นำงขวัญจิตร  สุวรรณวงศ์ 
 

ระดับชั้น ม.๕                        
ม.๕/๑    ๑.  นำงกัญญำรัตน์ นำคอ่อน ๒.  นำงสำวสุพรทิพย ์ เปี้ยปลูก   
ม.๕/๒    ๑.  นำงสำวศิรินทิพย์ รุมำรถ  ๒.  นำยพรหมรังษี ทรงศรีสกุล  
ม.๕/๓   ๑.  นำงสำวสุภำนัน ปัญญำใหญ่ ๒.  นำงสำวมัลลิกำ อ่ิมลำภ   
ม.๕/๔    ๑.  นำงสำวภัสรลักษณ์ ใจขัด  ๒.  นำงสำวอริสรำ ปินใจ            
ม.๕/๕    ๑.  นำงสำวศศลักษณ์ เครือนันตำ ๒.  นำยกฤชณิ์พจน์ สะอำด   
ม.๕/๖    ๑.  นำงสำวอ ำไพ มนัสสันติ ๒.  นำงสำวพรศรี เหลี่ยมพงศำพุทธิ  
ม.๕/๗    ๑.  นำงสุภำณี  ธิสำระ  ๒.  นำงพิกุลทอง  เปล่งศิร ิ    
ม.๕/๘    ๑.  นำงสำวรุ่งนภำ ถนอมรอด ๒.  นำงอัญญ์ชลีย์ สิทธิ   
   ๓.  นำงสุชำดำ  สุวรรณศิริ 
ม.๕/๙   ๑.  นำงมยุรี  ท้ำวศรีชัย ๒.  นำยจิตตวัฒน์ เมืองมำหล้ำ  
ม.๕/๑๐   ๑.  นำงนงนุช  แสนเงิน  ๒.  นำงญำณสิรีค ์ วงค์เขียว  
ม.๕/๑๑   ๑. นำงสำวนันทนำพร วงศ์ยศ  ๒.  นำยหรินทร์  คะระวำด  
ม.๕/๑๒   ๑. นำงสำวศิรินทร์ สุดเจริญ  ๒.  นำงเนื้อน้อง  ศรีตะบุตร  
    ๓. นำงธนภรณ ์  โกศล 
ม.๕/๑๓   ๑. นำงสำวจริยำ  ก ำลังมำก ๒.  นำยธีรวัฒน ์  กันทะ  
   

 ระดับชั้น ม.๖                                 
ม.๖/๑     ๑.  นำยศรำวุฒิ  สุภำยอง  ๒. นำงจิตรำ  เครือตัน   
ม.๖/๒     ๑.  นำยพงศ์เกษม เตชะสำย ๒. นำงอัญชญำ  ต๊ะนำ   
ม.๖/๓     ๑.  นำงสำวประภำพร โล่ตระกูล ๒. นำงเบญญำภำ วรรณมณี  
ม.๖/๔     ๑.  นำงสำวกนกพร นิลแพทย์ ๒. นำยกู้เกียรติ  ตั้งพระกิตติคุณ           
    ๓.  นำยอนุชำ  ปัญญำยืน 
ม.๖/๕     ๑.  นำงสำวณัฐภรณ์ ใจวงศ ์  ๒. นำงสำวสมพร  กอนเชื้อ   
ม.๖/๖     ๑.  นำงทิพวรรณ์  บุญเป็ง  ๒. นำงวรำภรณ์   ช้ำงวิเศษ     
ม.๖/๗     ๑.  นำงสำวศิริญำ สุวรรณศร ๒. นำงสำวปิญชำน ์ รินง้ำว      
   ๓.  Mr.Isiah Blaze Adams 
ม.๖/๘     ๑.  นำยฐิติกร  หล้ำวงศ์ษำ ๒. นำยกิติศักดิ์  พรมค ำ  
  
ม.๖/๙    ๑.  นำงลลิตำ  ประชุมฉลำด ๒. นำยชเลงศักดิ์  ฤกษ์วัลย์  
    ๓.  นำยสุขพฒัน ์  โสรัจจกิจ 
ม.๖/๑๐   ๑.  นำยดุษฎี  ศรีทรงรำช ๒.  นำงสำววริศรำ กุณำบุตร  



 

ม.๖/๑๑   ๑.  นำงจุฑำทิพย์  นิมิตรเกียรติไกล ๒.  นำยเสร ี  จันมะยม  
    ๓.  นำงสำววำรุณ ี ดีจิตร 
ม.๖/๑๒   ๑.  นำยภูวณัฐ  โพธิ์งำม  ๒.  นำงสำวสุปรำณี กำศเกษม  

   ๓. นำยวิสิฐ  ตีรณวัฒนำกูล 
      ม.๖/๑๓   ๑.  นำยนพพร  ปุกค ำ  ๒.  นำยสินชัย  ชวลิตพิเชฐ  

 

 

4. กรรมกำรติดตำมและประเมินผล มีหน้าที่ รวบรวมรายงานผลการปฏิบัติกิจกรรม อุปสรรค
ปัญหาและข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงแก้ไข  จัดท ารูปเล่มเพ่ือส่งให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เขต 35  

  นางนงนุช  แสนเงิน          รองประธานกรรมการ 

  นางลลิตา    ประชุมฉลาด   กรรมการ 

  นางพรทิพา       ผันผาย    กรรมการ 

  นางสาวนันทนาพร   วงศ์ยศ    กรรมการ 

นางวัชรียา    กฤตสิริทิพย์    กรรมการและเลขานุการ 

  นางสาวแววใจ  แหนมเชย   กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

 ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายด้วยความรับผิดชอบ เพ่ือให้เกิดผลดี
ต่อทางราชการ 
 

สั่ง   ณ   วันที่          พฤษภาคม   พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

          

 

                  ( นายนิรันดร   หมื่นสุข) 

                     ผู้อ านวยการโรงเรียนล าปางกัลยาณี 

 

 

 
 



 

ค ำสั่งโรงเรียนล ำปำงกัลยำณี 
ที ่ 299    /๒๕๖๒ 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกิจกรรมตำม โครงกำรค่ำยเยำวชน“คนดีของแผ่นดิน”  

  ( ภำยใต้ชื่อ เยำวชนไทยหัวใจ STRONG ) 

********************************************************************* 

ตามท่ีโรงเรียนล าปางกัลยาณี ได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนสุจริตในฐานะองค์กรที่รับผิดชอบงานการ
จัดการศึกษาเยาวชน ให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพในอนาคต ได้ตระหนักในความส าคัญของการเตรียมการด้าน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา จึงด าเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและ
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษาป้องกันการทุจริต ภายใต้ชื่อ  “โรงเรียนล าปางกัลยาณีสุจริต”โดยให้ความส าคัญ
กับการเตรียมการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษาเพ่ือวางรากฐานการปลูกจิตส านึก
ซึ่งเป็นกลไกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของประเทศชาติที่มุ่งไปสู่การเป็น “องค์กรแห่งการ
เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง  หลีกเลี่ยงอบายมุขทุกหน่วยงานรับผิดชอบ  ตอบสนองการป้องกันทุจริต” เพ่ือให้
การขับเคลื่อนการด าเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกัน
การทุจริต”(โครงการโรงเรียนสุจริต) ด าเนินกิจกรรมประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
บรรลุตามวัตถุประสงค์ โรงเรียนล าปางกัลยาณีจึงจัดค่ำยเยำวชน”คนดีของแผ่นดิน” ( ภำยใต้ชื่อ เยำวชน
ไทยหัวใน STRONG ) ซึ่งเป็นรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนด้วยการสร้างประสบการณ์
ใหม่และประสบการณ์เชิงบวกในการเรียนรู้ ท าให้นักเรียนเกิดความตระหนัก เกิดแรงบันดาลใจ เปลี่ยนแปลง
ความเชื่อ ความคิด และพฤติกรรม  เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนล าปางกัลยาณีสุจริตเกิดคุณลักษณะ 5 
ประการประกอบด้วย ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และมีจิตสาธารณะ จึง
ขอแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ การด าเนินงานกิจกรรมฝ่ายต่าง ๆ  ดังนี้ 

1. คณะกรรมกำรฝ่ำยอ ำนวยกำร  มีหน้ำที่  ให้ค าปรึกษา เสนอแนะ ให้การสนับสนุนส่งเสริม 
ตลอดจนแก้ไขปัญหาให้ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์ ประกอบด้วย 

  นายนิรันดร      หมื่นสุข       ผู้อ านวยการโรงเรียนล าปางกัลยาณี   ประธานกรรมการ 

  นายทรงพล    เฟ่ืองฟู     รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ     รองประธานกรรมการ 

  นายสมบูรณ์     ดาวัลย์          รองผู้อ านวยการฝ่ายทั่วไป        รองประธานกรรมการ 

  นางธีรดา    แก้วบุญปัน    รองผู้อ านวยการฝ่ายอ านวยการ รองประธานกรรมการ 

  นายทรงพล    เฟ่ืองฟู        รองผู้อ านวยการฝ่ายกิจการนักเรียน รองประธาน
กรรมการ 

  นางวัชรียา   กฤตสิริทิพย์   หัวหน้างานโครงการโรงเรียนสุจริต    กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

 



 

2. คณะกรรมกำรด ำเนินกิจกรรมมีหน้ำที ่ วางแผนประสานงาน  ด าเนินการ  และแก้ไขปัญหา
ระหว่างการจัดกิจกรรมค่ายเยาวชน “คนดีของแผ่นดิน” ( ภายใต้ชื่อเยาวชนรุ่นใหม่หัวใจ STRONG ) 
คณะกรรมการประกอบด้วย 

นำยทรงพล    เฟื่องฟู     ประธานกรรมการ 

นายหรินทร์  คะระวาท        รองประธานกรรมการ 

นางลลิตา    ประชุมฉลาด         นางพรทิพา   ผันผาย   กรรมการ 

นางสาวนันทนาพร  วงศ์ยศ      นางณฐัณพัชร์  วงษ์วรเนตร  กรรมการ 

นางวิไล  มังจักร์            นางนาริฐา   อินถานะ   กรรมการ 

นาง เนื้อน้อง ศรีตะบุตร  นางสาว ปิญชาน์ รินง้าว   กรรมการ 

นางวัชรียา  กฤตสิริทิพย์                กรรมการและ
เลขานุการ 

  

 3.   กิจกรรม  ป.ป.ช. สพฐ. น้อย  ป.ป.ช. สพฐ.ชุมชม ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ก าหนดให้ด าเนินการใน
โครงการโรงเรียนสุจริต เพ่ือให้นักเรียนและชุมชนเกิดความภาคภูมิใจเป็นเจ้าของกิจกรรมในการร่วมกันสร้าง
ความดีให้กับสังคม เป็นต้นแบบในการท าความดีโดยผ่านกระบวนการท างานเป็นกลุ่ม เป็นผู้น าในการท า
ความดี ดูแลการสร้างความดีของเพ่ือนนักเรียนในโรงเรียนและบุคคลในชุมชน มีระบบการท างานอย่างเป็น
ขั้นตอนผ่านกระบวนการวางแผนการด าเนินงานอย่างมีส่วนร่วม มีการติดตามตรวจสอบพฤติกรรมของ
ตนเองเพ่ือนๆนักเรียนและชุมชนอย่างใกล้ชิด ปรับปรุง ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ระหว่างการ
ด าเนินงาน และการสรุปผลการด าเนินงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ พร้อมทั้งสามารถเผยแพร่ให้แก่สาธารณชน
ในรูปแบบต่าง ๆ อย่างหลากหลาย โดยมีเป้าหมายร่วมกันคือน าไปสู่การสร้างคุณธรรมให้เกิดกับนักเรียนตาม
คุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต เด็กและเยาวชน ได้เป็นผู้มีทักษะในการด ารงชีวิตที่ดีอันจะน าไปสู่การเป็น
ผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ และเป็นผู้ใหญ่ที่มีภูมิคุ้มกันมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป  คณะกรรมการด าเนินกิจกรรม
ประกอบด้วย  

นายหรินทร์  คะระวาด     ประธานกรรมการ 

นางสาวนันทนาพร  วงศ์ยศ    กรรมการ 

นางลลิตา   ประชุมฉลาด     กรรมการ 

นางพรทิพา   ผันผาย     กรรมการ 

นางวัชรียา     กฤตสิริทิพย์     กรรมการและเลขานุการ 

 



 

4.   กิจกรรมสร้ำงสรรค์ต่อต้ำนกำรทุจริตผ่ำนสื่อภำพยนตร์สั้นโดยการพัฒนานักเรียนให้มี
ความสามารถและส่งเสริมศักยภาพของนักเรียนในการผลิตสื่อภาพยนตร์สั้นต่อต้านการทุจริตและสามารถน า
ผลงานการผลิตไปใช้ประโยชน์ในอนาคตได้  คณะกรรมการประกอบด้วย 

นางสาวนัทนาพร  วงศ์ยศ             ประธานกรรมการ 

นางลลิตา   ประชุมฉลาด   นางพรทิพา   ผันผาย    กรรมการ 

นางวัชรียา     กฤตสิริทิพย์      กรรมการและเลขานุการ 

5. กิจกรรมสร้ำงส ำนึกพลเมือง  (Project Citizen)เพ่ือให้นักเรียนแกนน ามีความรู้เกี่ยวกับการ
ด าเนินกิจกรรมสร้างส านึกพลเมือง project citizen และจัดกิจกรรมสร้างส านึกพลเมืองให้นักเรียนเกิด
คุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริตประกอบด้วย ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่าง
พอเพียง และมีจิตสาธารณะ  คณะกรรมการประกอบด้วย 

  นางลลิตา  ประชุมฉลาด                ประธานกรรมการ 

นางพรทิพา   ผันผาย  นางสาวนันทนาพร  วงษฺยศ กรรมการ 

นางวัชรียา     กฤตสิริทิพย์     กรรมการและเลขานุการ 

 

 6. กิจกรรมบริษัทสร้ำงกำรดี “กำดเก๊ำสน คนพอเพียง” เพ่ือปลูกฝังนักเรียนให้ตระหนักรู้เข้าใจ
คิดอย่างมีเหตุผล รู้จักการท ามาหากินสร้างชีวิตให้รุ่งเรืองขึ้นได้ ซึมซับคุณค่าแห่งการท าความดีสร้าง
ความรู้สึกรับผิดชอบในบริบทของสังคมไทยปัจจุบัน ปลูกฝังค่านิยมการไม่ทุจริตให้กับเด็กนักเรียน มีจิตส านึก
ของการมีคุณธรรมไม่มุ่งหวังแต่ผลประโยชน์ส่วนตนซึ่งจะส่งผลให้นักเรียนที่ผ่านกระบวนการเป็นนักเรียนที่มี
คุณภาพประโยชน์ต่อการพัฒนาชาติคณะกรรมการประกอบด้วย 

  นางพรทิพา   ผันผาย     ประธานกรรมการ 

นางลลิตา  ประชุมฉลาด  นางสาวนันทนาพร  วงศ์ยศ กรรมการ 

นางวัชรียา     กฤตสิริทิพย์     กรรมการและเลขานุการ 

7.คณะกรรมกำรฝ่ำยอำคำรสถำนที่  มีหน้ำที่  จัดสถานที่ โต๊ะ เก้าอ้ีส าหรับ ผู้เข้ารับการอบรม 
จ านวน ๑๕๔ คน รวมถึงคณะกรรมการผู้ควบคุมดูแลนักเรียน คณะกรรมการประกอบด้วย 

นายยุทธนา เถียรประภากุล    ประธานกรรมการ 

นายพรหมรังสี ทรงศรีสกุล         รองประธานกรรมการ 

นายชัยณรงค์ ภักศิลป์  นางสาวสิริญา ศรีชัย  กรรมการ 

นายผัด  ใจเชื้อ  นายหยัด แขไข  กรรมการ 



 

นายอาทร รื่นเริง  นายณัฐพล กันทะตั๋น กรรมการ 

นายจตุรงค์ ค าสืบ  นายจักริน ธรรมสิทธิ์ กรรมการ 

นายวุฒิไกร สุสา  นายสมาน จอมค า  กรรมการ 

นางสาวกัลยา กันแต่ง  นางสาวล าดวน ช่างสัก  กรรมการ 

นางสาวจันทร์ สารหน่อแก้ว นางบุญยงค์ นนท์เต็ม กรรมการ 

นางศิริพร อินยาศรี  นางดวงชาญ จอมค า  กรรมการ 

นางวิลัยพร ยศปินตา นางอัมพา หอมน้อย กรรมการ 

นางสาวเกษกนก อินทรศิริธร นางเสาร์ค า คุณศรี  กรรมการ 

นางสาวกันทิมา   แก้วดิษฐ์ นางสุชัญญา ถาไชย  กรรมการ 

นางวรรณเพ็ญ แก้วพุง  นางศิริพร ฉิมพลี  กรรมการ 

นางบัววอน ใจนา  นางนิตยา จอมค า  กรรมการ 

นายปฐวี  มณีวงศ์          กรรมการและเลขานุการ 

นางบุญฑริกา วงศ์ค าลือ                       กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

               

  8. คณะกรรมกำรรับลงทะเบียนและรำยงำนตัว มีหน้าที่ จัดเตรียมเอกสารการลงทะเบียน เช่น 
แฟ้มลงชื่อผู้เข้ารับการอบรม ปากกา  และรับลงทะเบียนผู้เข้าอบรม พร้อมแจกเอกสารในการอบรม 
คณะกรรมการประกอบด้วย 

  นางลลิตา    ประชุมฉลาด     ประธานกรรมการ 
 นางสาวสุปรียา  มูลเพ็ง  นางสาวนพมาศ  วงค์กุลบริรักษ์  กรรมการ 

  นายณัฐพงศ์  กุญชร       กรรมการ 

นางวัชรียา  กฤตสิริทิพย์        กรรมการและเลขานุการ
   

     9. กรรมกำรโสตทัศนูปกรณ์ มีหน้าที่ จัดเตรียม ควบคุมดูแลเครื่องเสียง คอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องฉาย
ภาพ ในการอบรม คณะกรรมการประกอบด้วย 

นายพรหมรังสี ทรงศรีสกุล    ประธานกรรมการ 

นายพรชัย มั่นเหมาะ     รองประธานกรรมการ 



 

นายชัยณรงค์ ภักศิลป์  นายฐิติพงศ์ มิ่งเชื้อ   กรรมการ 

นายวรการ        ศิริประยงค์ นายลีนวัฒน์ สมพันธ์   กรรมการ 

      

10.  คณะกรรมกำรฝ่ำยพิธีกำร คณะกรรมกำรประชำสัมพันธ์และบันทึกภำพ  มีหน้าที่
ด าเนินการตามพิธีการ และบันทึกภาพกิจกรรมขณะที่นักเรียนเข้าร่วมอบรมเพ่ือเก็บไว้เป็นหลักฐาน 
คณะกรรมการประกอบด้วย  

  นางสาวศศลักษณ์ เครือนันตา     ประธานกรรมการ 

 นางณัฐนพัชร วงษ์วรเนตร นางสาวรัชดาวัลย์ วงศ์ประสิทธิ์  กรรมการ 

 นายกฤติศักดิ์ บัวละวงศ์      กรรมการ 

  นางสาวมัลลิกา แน่นอุดร      กรรมการและเลขานุการ 

 11. คณะกรรมกำรฝ่ำยสวัสดิกำร  มีหน้าที่จัดเตรียม น้ า อาหารว่าง ส าหรับวิทยากรและนักเรียน
ที่เข้ารับการอบรม คณะกรรมการประกอบด้วย    

  นางอนงค์วรรณ ไชยเตกูล     ประธานกรรมการ 

  นางผกาวรรณ์ ตุลาพันธ์          รองประธานกรรมการ 

  นางสาวรุจิรัตน์ เป็งสา  นางสาวนารีรัตน์ รุ่งเรือง  กรรมการ 

  นางสาวกุญชร ผ่านสุวรรณ นางจิรารัตน์ วงศ์วิไล  กรรมการ 

นางหทัยภัทร ลิ้นทอง  นางอัญชญา ต๊ะนา  กรรมการ 

นายฐิติพงศ์ มิ่งเชื้อ  นางสาวสมพร กอนเชื้อ  กรรมการ 

นางพรพรรณ์ ไชยเมือง นางบุญทริกา วงศ์ค าลือ กรรมการ 

นางสาวลัดดา   พันธุ์สุภา นางสาวปภาว ี กันทาวงศ์ กรรมการ 

นางจิตรา เครือตัน      กรรมการและ
เลขานุการ 

 12.  คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดท ำเกียรติบัตร มีหน้าที่จัดท าเกียรติบัตรส าหรับนักเรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรมครูผู้ท าหน้าที่เป็นวิทยากร คณะกรรมการประกอบด้วย  

  นายณัฏฐพล   ขวัญเจริญ     ประธานกรรมการ 
 นางสาวสุปรียา  มูลเพ็ง  นางสาวนพมาศ  วงค์กุลบริรักษ์  กรรมการ 

  นายณัฐพงศ์  กุญชร       กรรมการ 



 

นางวัชรียา  กฤตสิริทิพย์        กรรมการและเลขานุการ 
  

13. คณะกรรมกำรฝ่ำยติดตำมและประเมินผล   มีหน้าที่รายงานผลการปฏิบัติกิจกรรมกิจกรรม
ค่ำยเยำวชน “คนดีของแผ่นดิน” ( ภำยใต้ชื่อเยำวชนรุ่นใหม่หัวใจ STRONG ) อุปสรรคปัญหา และ
ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงแก้ไข คณะกรรมการประกอบด้วย   

  นายสุขพัฒน์ โสรัจจกิจ         ประธานกรรมการ 

  นางวัชรียา  กฤตสิริทิพย์          รองประธานกรรมการ 

นางสาวสุปรียา  มูลเพ็ง  นางสาวนพมาศ  วงค์กุลบริรักษ์ กรรมการ 

นางสาวแววใจ แหนมเชย       กรรมการและเลขานุการ 

  

 ทั้งนี้ให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด้วยความรับผิดชอบ เพื่อให้เกิดผลดีต่อทาง
ราชการ 
                                    

 

สั่ง ณ วันที่  7   มิถุนายน     พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 

 

  ( นายนิรันดร  หมื่นสุข ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนล าปางกัลยาณ ี

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

    

 

 

โรงเรียนล ำปำงกลัยำณี 

ปีงบประมาณ 2563 

 

1. 1. รหสั/ช่ือโครงการ เสริมสรา้งคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา”

ป้องกนัการทุจริต” (โครงการโรงเรียนล าปางกลัยาณีสุจริต) 
 

2. ลกัษณะโครงการ โครงการตอ่เน่ือง 

3. สนองยุทธศาสตรก์ระทรวงศึกษาธิการขอ้ที่ 1 - 6 

1.  การจดัการศึกษาเพ่ือความมัน่คงของสงัคมและประเทศชาติ 

2.  การผลิตและพฒันาก าลงัคน การวิจยั และนวตักรรม เพื่อสรา้งขีดความสามารถใน

การแข่งขนัของประเทศ 

3.  การพฒันาศกัยภาพคนทุกช่วงวยัและการสรา้งสงัคมแห่งการเรียนรู ้

4.  การสรา้งโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 

5.  การจดัการศึกษาเพ่ือสรา้งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกบัสิ่งแวดลอ้ม 

6.  การพฒันาประสิทธิภาพของระบบบริหารจดัการศึกษา 

 

4. สนองกลยุทธส์พฐ. ขอ้ที่ 1 - 4 

1. การพฒันาคุณภาพผูเ้รียนในระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

2. การเพ่ิมโอกาสใหผู้เ้รียนเขา้ถึงบริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

           3. การพฒันาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

           4. การพฒันาระบบการบริหารจดัการ 

 

5.  สนองกลยุทธส์พม.เขต 35 ขอ้ที่ 1 – 6 

1.  จดัการศึกษาเพื่อความมัน่คง 



 

2.  การจดัการศึกษาเพ่ือเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนั 

3.  ส่งเสริมการพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหเ้ป็นมืออาชีพ 

4.  การสรา้งโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียม การเขา้ถึงบริการทางการศึกษา 

5.  จดัการศึกษาเพื่อเสริมสรา้งคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกบัสิ่งแวดลอ้ม 

6.  การพฒันาระบบบริหารจดัการและส่งเสริมใหทุ้กภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา 

 

6.  สนองกลยุทธโ์รงเรียน ขอ้ที่ 1 – 5 

1.  ปลกูฝังใหผู้เ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามค่านิยมคนไทย 12 ประการ 

2.  พฒันาใหผู้เ้รียนมีความรูแ้ละทกัษะในศตวรรษที่ 21 

3.  พฒันาครูและบุคลากรในสถานศึกษาใหมี้ความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 

4.  ส่งเสริมการใชร้ะบบเทคโนโลยสีารสนเทศในการบริหารจดัการศึกษาตามหลกัธรรมาภิบาล 

5.  ขยายเครือข่ายความร่วมมือใหทุ้กภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา 

 

7. ผลการปฏิบตัติามโครงการน้ีส่งผลถึงมาตรฐาน 

 ดา้นคุณภาพผูเ้รียน       ขอ้ 1.1 - 1.10 

 ดา้นกระบวนการบริหารและการจดัการ    ขอ้ 2.3 – 2.6 

 ดา้นกระบวนการจดัการเรียนการสอนที่เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั  ขอ้ 3.1 - 3.5 

 

8. หลกัการและเหตผุล 

 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ขบัเคล่ือนงำนดำ้นกำรป้องกนัและปรำบปรำม

กำรทุจริตผ่ำนโครงกำรเสริมสรำ้งคุณธรรมจริยธรรมและธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำโครงกำร

โรงเรียนสุจริตซ่ึงสอดคลอ้งกบัยุทธศำสตรช์ำติว่ำดว้ยกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจริตระยะท่ี 3 

พ. ศ. 2560-2564 ท่ีใหค้วำมส ำคัญกับกำรปลูกฝังจิตส ำนึกคุณธรรมจริยธรรม ซ่ึงเป็นกำรลงทุน

ดำ้นกำรป้องกนัระยะยำวโดยด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตรส์รำ้งสงัคมท่ีไม่ทนต่อกำรทุจริต เร่ิมตั้งแต่

กำรสรำ้งกระบวนกำรกล่อมเกลำทำงสงัคมผ่ำนโรงเรียนสุจริตเพ่ือสรำ้งวฒันธรรมต่อตำ้นกำรทุจริต 

ปรบัฐำนควำมคิดใหส้ำมำรถ แยกแยะระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์ส่วนรวม พรอ้ม

ทั้งปลูกฝังควำมมีวินัย ควำมซ่ือสตัยสุ์จริตอยู่อย่ำงพอเพียงและมีจิตสำธำรณะใหเ้ด็กและเยำวชนได้



 

เติบโตเป็นพลเมืองท่ีมีคุณภำพมีควำมเสียสละเพ่ือส่วนรวมนอกจำกน้ียงัตอ้งมีกำรเสริมพลงักำรมีส่วน

ร่วมของผูบ้ริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำใหม้ีพฤติกรรมท่ีไม่ยอมรบัและต่อตำ้นกำรทุจริตใน

ทุกรูปแบบควบคู่กนัไปเพ่ือใหเ้กิดกำรเปล่ียนแปลงไปสู่สงัคมท่ีไม่ทนต่อกำรทุจริตอย่ำงต่อเน่ืองและ

ยัง่ยืน 

 โครงกำรโรงเรียนสุจริต มีช่ือเต็มวำ่โครงกำรเสริมสรำ้งคุณธรรมจริยธรรมและธรรมำภิบำลใน

สถำนศึกษำป้องกนักำรทุจริตเกิดขึ้ นตำมนโยบำยของรฐับำลท่ีตอ้งกำรใหห้น่วยงำนในสงักดัร่วมเป็น

ส่วนหน่ึงในกำรขบัเคล่ือนยุทธศำสตรช์ำติว่ำดว้ยกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจริต โดยส ำนักงำน

คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนบูรณำกำรควำมร่วมมือกบัส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและ

ปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติส ำนักงำนปป. ชในกำรปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมใหเ้ด็กและเยำวชนซ่ึง

เป็นอนำคตของชำติใหม้ีคุณลกัษณะ 5ประกำรของโรงเรียนสุจริตประกอบดว้ย 1. ทกัษะกระบวนกำร

คิด 2. มีวินัย 3. ซ่ือสตัยสุ์จริต 4. อยูอ่ยำ่งพอเพียงและ 5. จิตสำธำรณะ ซ่ึงโครงกำรโรงเรียนสุจริตเร่ิม

ด ำเนินกำรตั้งแต่ปีงบประมำณ 2556 มีโรงเรียนเขำ้ร่วมโครงกำรในปีแรกเป็นโรงเรียนสุจริตตน้แบบ

จ ำนวน 225 โรงเรียนต่อมำในปีงบประมำณ 2557 ไดข้ยำยเครือข่ำยโรงเรียนสุจริตเพ่ิมขึ้ นอีกรอ้ยละ 

10 ของจ ำนวนโรงเรียนในแต่ละส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีจ ำนวน 3216 โรงเรียนล ำปำงกัลยำณีในฐำนะ

องคก์รท่ีรบัผิดชอบกำรจดักำรศึกษำใหก้บันักเรียนใหเ้ป็นพลเมืองท่ีมีคุณภำพในอนำคตได้เขำ้ร่วม

โครงกำร 10 %  ตั้งแต่ปีกำรศึกษำ 2559 ได้ตระหนักในควำมส ำคัญของกำรเตรียมกำรดำ้นกำร

ป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจริตในโรงเรียน จึงอนุมติัใหค้ณะกรรมกำรด ำเนินโครงกำรเสริมสรำ้ง

คุณธรรมจริยธรรมและธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำป้องกนักำรทุจริตภำยใตช่ื้อโรงเรียนสุจริต โดยให้

ควำมส ำคญักบักำรเตรียมกำรดำ้นกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจริตในโรงเรียนเพ่ือวำงรำกฐำน

ปลูกจิตส ำนึกซ่ึงเป็นกลไกในกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจริตของประเทศชำติ  เป็นโครงกำรท่ี

สอดคลอ้งกบัเจตนำรมณเ์ชิงกลยุทธว์่ำดว้ยกำรป้องกนักำรทุจริต  โดยโรงเรียนล ำปำงกลัยำณีก ำหนด

จุดหมำยปลำยทำงท่ีมุ่งสู่กำรเป็นองคก์รแห่งกำรเรียนรูอ้ยู่อย่ำงพอเพียง  มีควำมสุจริตและมีควำม

โปร่งใส หลีกเล่ียงอบำยมุข ทุกหน่วยงำนรบัผิดชอบ ตอบสนองกำรป้องกนัทุจริต 

 

 

9. วตัถุประสงค ์

 9.1  พฒันำทุกหน่วยงำนของโรงเรียนล ำปำงกลัยำณีใหเ้ป็นองคก์รแห่งกำรเรียนรูม้ีระบบและ

วิถีพอเพียง มีควำมสุจริต รบัผิดชอบปลอดและมีควำมโปร่งใสในกำรปฏิบติังำน 

 9.2 พฒันำกระบวนกำรเรียนรูท่ี้เท่ำทันต่อกำรเปล่ียนแปลงรวมทั้งปลูกจิตส ำนึกใหนั้กเรียน

โรงเรียนล ำปำงกลัยำณีมีคุณลกัษณะ 5 ประกำรคือ  มีทกัษะกระบวนกำรคิด มีวินัย ซ่ือสตัยสุ์จริต  อยู่

อยำ่งพอเพียง มีจิตสำธำรณะยึดมัน่ในคุณธรรมจริยธรรมและป้องกนักำรทุจริต 



 

 9.3 ส่งเสริมและสนับสนุนกำรจดักำรองคค์วำมรูด้ำ้นกำรส่งเสริมและต่อตำ้นกำรทุจริตอย่ำง

เป็นระบบ 

 9.4  จดัใหม้ีกิจกรรมเสริมสรำ้งคุณธรรมจริยธรรมและธรรมมำภิบำลในสถำนศึกษำ 

 9.5  มีเครือข่ำยระดับชุมชนท่ีเขม้แข็งในกำรส่งเสริม ป้องกัน และพัฒนำตำมคุณลักษณะ

โรงเรียนสุจริต 

 9.6  เตรียมกำรรับกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน

ภำครัฐ( ITA) จำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนร่วมกับส ำนักงำนคณะกรรมกำร

ป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ ( ส ำนักงำน ป.ป.ช. ) 

10.  เป้าหมาย   

10.1  ดา้นผลผลิต (Outputs) 

 

 10.1.1  ครุทุกคนมีแผนกำรสอนท่ีสอดแทรกกิจกรรมใหผู้เ้รียนเกิดคุณลกัษณะ 5 ประกำร 

อยำ่งนอ้ยคนละ 1 รำยวิชำ   

 10.1.2  มีเอกสำร หลกัฐำน สรุปงำน กำรปรบัปรุงพฒันำงำน ตรวจสอบได ้

 10.1.3  ชุมชนประสำนควำมร่วมมือกบัโรงเรียนในกำรดูแลพฤติกรรมของนักเรียนท่ีไมพึ่ง

ประสงค ์ส่งเสริมใหค้ ำปรึกษำและขอ้แนะน ำกำรด ำเนินกิจกรรมเสริมสรำ้งทศันคติและค่ำนิยมให้

บรรลุตำมคุณลกัษณะโรงเรียนสุจริต 

 10.1.4  มีกำรจดัท ำรำยงำนและเขียนผลงำนวิจยัในระดบัโรงเรียนเพ่ือน ำผลกำรวิจยัไป

พฒันำกำรจดักิจกรรมใหต่้อเน่ือง น ำเสนอและแลกเปล่ียนเรียนรูใ้นระดบัเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำและ

ระดบัประเทศ 

 

 

10.2  ดา้นผลลพัธ ์(Outcomes) 

10.2.1 บุคลำกรทุกหน่วยงำนท ำงำนอยำ่งเป็นระบบ มีขัน้ตอนชดัเจน เป็นองคก์รแห่ง

กำรเรียนรู ้มีควำมรบัผิดชอบต่อตนเองและสงัคม เป็นพลโลกท่ีดีในปัจจุบนัและอนำคต 

      10.2.2  นักเรียนมีส่วนร่วมในกำรปฏิบติักิจกรรมและเกิดกำรเรียนรูต้ำมเป้ำหมำยของ

กิจกรรมตำมโครงกำรโรงเรียนสุจริตทั้ง 7 กิจกรรม และกิจกรรมท่ีโรงเรียนจดัข้ึน 

     10.2.3 นักเรียนมีคุณลกัษณะ 5 ประกำรคือ ทกัษะกระบวนกำรคิด มีวินัย ซ่ือสตัย ์อยู่

อยำ่งพอเพียง มีจิตสำธำรณะยึดมัน่ในคุณธรรมจริยธรรมและไมทุ่จริต 



 

         10.2.4 โรงเรียนสำมำรถผ่ำนกำรประเมินโรงเรียนสุจริต  ITA มีผลกำรประเมินในระดบัดี

เยี่ยม 

     10.2.5 มีเครือขำ่ยชุมชนในกำรขบัเคล่ือนโรงเรียนสุจริต  

    10.2.6  โรงเรียนล ำปำงกลัยำณีเป็นโรงเรียนโปร่งใส มีควำมพรอ้มรบัผิด คุณธรรมกำร

ใหบ้ริกำรของหน่วยงำนเกิดวฒันธรรมคุณธรรมในองคก์รและคุณธรรมในกำรท ำงำน 

 

11. สถานที่ด  าเนินการ 

โรงเรียนล ำปำงกัลยำณี 
           

12. ระยะเวลา 

ตลอดปีงบประมำณ 2563 

 

13. วิธีด  าเนินการ (ขั้นเตรียมการ,  ขั้นด าเนินการ, ขั้นประเมินผล) 

 

 

ขั้นตอน / กิจกรรม 
งบประมาณ เป้าหมาย ระยะเวลา 

ผูร้บัผิดชอบ 

 

1.แต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำร

โครงกำรโรงเรียนสุจริตจำกผูแ้ทน

กลุ่มงำนละ 4 คน 

- ไดค้ณะกรรมกำร

ผูแ้ทนกลุ่มงำนละ 4 

คน  

ผูบ้ริหำร 5 คน  

ผูป้ระสำนงำน

โครงกำร 2 คน  

รวม 18 คน  

 

 

พฤษภำคม 

2563 

กลุ่มบริหำร 

2. วิเครำะห ์ /สงัเครำะหง์ำนบริหำร 

4 ฝ่ำยของโรงเรียนว่ำมีควำมสมบรูณ์

และสอดคลอ้งกบัคู่มือกำรด ำเนินงำน

โครงกำรโรงเรียนสุจริต 

 - วิเครำะหม์ำตรฐำนโรงเรียนสุจริต 

- มอบหมำยก ำกบั 

ติดตำม ขบัเคล่ือน

ภำระตำมหวัขอ้ท่ี

เก่ียวขอ้งกบังำนเพ่ือ

รวบรวมเอกสำร

เตรียมรบักำรประเมิ 

พฤษภำคม 

2563 

-

คณะกรรมกำร

บริหำร

โครงกำร 



 

ขั้นตอน / กิจกรรม งบประมาณ เป้าหมาย ระยะเวลา 
ผูร้บัผิดชอบ 

 

4. ด ำเนินกำรตำมกิจกรรมโรงเรียน

สุจริต 

4.1 ครูทุกคนจดักำรเรียนกำรสอนให้

ผูเ้รียนเกิดคุณลกัษณะ 5 ประกำร 

 -มีแผนกำรจดั

กิจกรรมแทรก

คุณลกัษณะ 5 

ประกำรครบทุก

รำยวิชำ 

 

 

ตลอดปี

กำรศึกษำ 

2563 

 

 

ครูทุกคน  

4.2 โครงกำรเสริมสรำ้งวินัยและ  

 อตัลกัษณล์ ำปำงกลัยำณี 

 -บุคลำกรทุกคนท้ิง

ขยะลงถงั 

-บุคลำกรทุกคนท ำ

ควำมเคำรพเมื่อพบ

กนั 

-นักเรียนเดินเป็น

ระเบียบ 

-นักเรียนตั้งใจเรียน 

ครูตั้งใจสอน 

 

ตลอดปี

กำรศึกษำ 

2563 

บุคลำกรทุก

คน 

-กลุ่มบริหำร 

-กลุ่มงำน

พฒันำ

พฤติกรรม

นักเรียน 

4.3  กิจกรรมปฏิญญำโรงเรียนสุจริต 

 

 

 -บุคลำกรทุกคนใน

โรงเรียน 

 

ตลอดปี

กำรศึกษำ 

 

บริหำร 

4.4 กิจกรรมเพลงโรงเรียนสุจริต  บุคลำกรทุกคนใน

โรงเรียน 

 

 

ตลอดปี

กำรศึกษำ 

 

-งำนศูนยข์ำ่ว

ประชำสมัพนัธ ์

4.5  กิจกรรมประหยดัน ้ำไฟและ 

คดัแยกขยะ 
3,000 

บุคลำกรทุกคนใน

โรงเรียน 

ตลอดปี

กำรศึกษำ 

คณะกรรมกำร

โรงเรียนสุจริต 

4.6 กิจกรรมค่ำยเยำวชนคนดีของ

แผ่นดิน  

10,000 นักเรียนแกนน ำ 

150 คน  

-นักเรียนทุกคนใน

โรงเรียน  

 

มิถุนำยน 

2563 

คณะกรรมกำร

ด ำเนินงำน 

4.7 กิจกรรม ปปช. สพฐนอ้ย  

ปปช.สพฐ.ชุมชน 

 ปปช.สพฐ.นอ้ย 30 

คน  

ปปช.สพฐ.ชุมชย15 

คน  

 

มิถุนำยน 

2563  

คณะกรรมกำร

ด ำเนินงำน 



 

ขั้นตอน / กิจกรรม งบประมาณ เป้าหมาย ระยะเวลา ผูร้บัผิดชอบ 

 

4.8 กิจกรรมสรำ้งสรรคต่์อตำ้นกำร

ทุจริตผ่ำนส่ือภำพยนตรส์ั้น  

 

 

2,000 -ภำพยนตรส์ั้นท่ี

ผ่ำนเกณฑป์ระเมิน

ตำมกรอบโรงเรียน

สุจริตเพ่ือเผยแพร่สู่

ชุมชน  

 

มกรำคม 

2563 

คณะกรรมกำร

ด ำเนินงำน 

4.9 กิจกรรมบริษัทสรำ้งกำรดี 2,000 จดักิจกรรม งำนกลัยำณี

นิทศัน์ 

คณะกรรมกำร

และนักเรียน

ทุกคน 

 

4.10จดัท ำ Best Practice (ผูบ้ริหำร/

ครู/นักเรียน ) 

 

 

1,000 -ผูบ้ริหำร ครู 

นักเรียน มี Best 

Practice ของตนเอง

คนละ เร่ือง 

-จดันิทรรศกำร

แสดงผลงำน / 

วิชำกำร 

 

งำนกลัยำณี

นิทศัน์ 

2563 

บุคลำกรทุก

คนในโรงเรียน 

4.11จดัท ำวิจยัตำมรูปแบบกำร

พฒันำโครงกำรโรงเรียนล ำปำง

กลัยำณีสุจริต 

- วิจยัโครงกำร

โรงเรียนล ำปำง

กลัยำณีสุจริต 

 

มีนำคม 

2563 

ผูร้บัผิดชอบ

โครงกำร 

5. ก ำกบั ติดตำมผลกำรด ำเนินงำน  -กิจกรรมตำม

โครงกำร 

มีนำคม 

2563 และ 

กนัยำยน 

2562 

กลุ่มบริหำร 

6. ประเมินผลกำรด ำเนินโครงกำร  -กิจกรรมตำม

โครงกำร 

มีนำคม 

2563และ

กนัยำยน 

2562 

กลุ่มบริหำร 

7.รบักำรประเมิน ITA จำกส ำนักงำน

เขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำ  

2,000 -ผลกำรประเมิน 

โรงเรียนสุจริตผ่ำน

ในระดบั สูง 

 

ธนัวำคม 

2563 

คณะกรรมกำร

ด ำเนิน

โครงกำร 



 

ขั้นตอน / กิจกรรม งบประมาณ เป้าหมาย ระยะเวลา ผูร้บัผิดชอบ 

 

8.น ำผลกำรประเมินไปปรบัปรุง และ

พฒันำกำรด ำเนินงำน 

 -พฒันำงำนใหเ้ป็น

ระบบท่ีดียิ่งขึ้ น 

กนัยำยน 

2563 

คณะกรรมกำร

ด ำเนิน

โครงกำร 

9.น ำเสนอภำพควำมส ำเร็จ  น ำเสนอผลงำน 

Symposium ท่ี สพฐ.

จดั 

- คณะกรรมกำร

ด ำเนิน

โครงกำร 

10.รำยงำนผล /เผยแพร่ผลกำร

ด ำเนินงำนของโรงเรียนและ

ผลกำรวิจยั 

 -จดัท ำวิจยัโครงกำร

โรงเรียนสุจริตส่ง 

 สพม.และสพฐ. 

 

กนัยำยน 

2563  

คณะกรรมกำร

ด ำเนิน

โครงกำร 

 

14. งบประมำณ 

 เงินอุดหนุนรำยหวั 20,000 บำท 

 รวมเงิน                            20,000  บำท 

            ( สองหมื่นบำทถว้น ) 

 

แผนกำรเบิกจ่ำยเงินของ งำน/โครงกำร ปีงบประมำณ 2561 

ไตรมำสท่ี 1 ไตรมำสท่ี 2 ไตรมำสท่ี 3 ไตรมำสท่ี 4 

ต.ค. 

2562 

พ.ย. 

256

2 

ธ.ค. 

256

2 

ม.ค. 

2563 

ก.พ. 

2563 

มี.ค. 

256

3 

เม.ย. 

256

3 

พ.ค. 

256

3 

มิ.ย. 

2563 

ก.ค. 

2563 

ส.ค. 

2563 

ก.ย. 

2563 

- - - 2,000 3,000 - - - 13,000 2,000 - - 

    

รวมทั้งส้ิน   20,000   บำท   (สองหมื่นบำทถว้น ) 

 

 

 



 

15. ผูร้บัผิดชอบ (งำน/โครงกำร)     

 หวัหนำ้งำนโรงเรียนสุจริต 

16. ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

16.1ฝ่ำยวิชำกำร 

16.2  ฝ่ำยกิจกำรนักเรียน 

16.3 งำนกิจกรรมพฒันำผูเ้รียน 

17. เน้ือหำสำระ  (กรณีท่ีมีกำรอบรม)  

18. กำรประเมินผล 

ตวัช้ีวดัควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช ้

ผลผลิต   

 ทุกหน่วยงำนของโรงเรียนล ำปำงกลัยำณีมีระบบ

กำรปฏิบติังำน สุจริต โปร่งใส สำมำรถตรวจสอบได ้

ประเมินตำมสภำพจริง -แบบประเมิน 

-แบบสอบถำม 

-แบบสงัเกต 

-แบบสมัภำษณ ์

2.  มีกิจกรรมตำมโครงกำรโรงเรียนสุจริต 6 กิจกรรม 

คือ 1)  กิจกรรม ป.ป.ช. สพฐ.นอ้ย  2)กิจกรรม ป.ป.ช. 

สพฐ.ชุมชม 3) กิจกรรมสรำ้งสรรคต่์อตำ้นกำรทุจริต

ผ่ำนส่ือภำพยนตรส์ั้น 4) กิจกรรมบริษัทสรำ้งกำรดี  5) 

กิจกรรมค่ำยเยำวชนคนดีของแผ่นดิน 6 ) กิจกรรม

ถอดบทเรียน Best Practice ตลอดปีกำรศึกษำ 

 

ประเมินตำมสภำพจริง 

 

-แบบประเมิน 

-แบบสอบถำม 

-แบบสงัเกต 

-แบบสมัภำษณ ์

3.ครูทุกคนมีแผนกำรสอนท่ีสอดแทรกกิจกรรมให้

ผูเ้รียนเกิดคุณลกัษณะ 5 ประกำร อยำ่งน้อยคนละ 1 

รำยวิชำ   

ประเมินตำมสภำพจริง -แบบประเมิน 

-แบบสอบถำม 

-แบบสงัเกต 

-แบบสมัภำษณ ์



 

4. มีเอกสำร หลกัฐำน สรุปงำน กำรปรบัปรุงพฒันำ

งำน ตรวจสอบได ้

 

 

ประเมินตำมสภำพจริง 

 

-แบบประเมิน 

-แบบสอบถำม 

-แบบสงัเกต 

-แบบสมัภำษณ ์

5.ชุมชนประสำนควำมร่วมมือกบัโรงเรียนในกำรดูแล

พฤติกรรมของนักเรียนท่ีไม่พึงประสงค ์ ส่งเสริมให้

ค ำปรึกษำและขอ้แนะน ำกำรด ำเนินกิจกรรมเสริมสรำ้ง

ทศันคติและค่ำนิยมใหบ้รรลุตำมคุณลกัษณะโรงเรียน

สุจริต 

 

 

ประเมินตำมสภำพจริง 

 

-แบบประเมิน 

-แบบสอบถำม 

-แบบสงัเกต 

-แบบสมัภำษณ ์

 

ตวัช้ีวดัควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช ้

6.มีกำรจดัท ำรำยงำนและเขียนผลงำนวิจยัในระดบั

โรงเรียนเพ่ือน ำผลกำรวิจยัไปพฒันำกำรจดักิจกรรมให้

ต่อเน่ือง น ำเสนอและแลกเปล่ียนเรียนรูใ้นระดบัเขต

พ้ืนท่ีกำรศึกษำและระดบัประเทศ 

 

ประเมินตำมสภำพจริง 

 

-แบบประเมิน 

-แบบสอบถำม 

-แบบสงัเกต 

-แบบสมัภำษณ ์

ตวัช้ีวดัควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช ้

ผลลพัธ ์   

1.บุคลำกรทุกหน่วยงำนท ำงำนอยำ่งเป็นระบบมี

ขัน้ตอนชดัเจน เป็นองคก์รแห่งกำรเรียนรู ้ มีควำม

รบัผิดชอบต่อตนเองและสงัคมเป็นพลโลกท่ีดีใน

ปัจจุบนัและอนำคต 

 

ประเมินตำมสภำพจริง 

 

-แบบประเมิน 

-แบบสอบถำม 

-แบบสงัเกต 

-แบบสมัภำษณ ์



 

 

   

2. นักเรียนมีส่วนร่วมในกำรปฏิบติักิจกรรมและเกิด

กำรเรียนรูต้ำมเป้ำหมำยของกิจกรรมตำมโครงกำร

โรงเรียนสุจริตทั้ง 6 กิจกรรม และกิจกรรมท่ีโรงเรียนจดั

ขึ้ น 

 

 

ประเมินตำมสภำพจริง 

 

-แบบประเมิน 

-แบบสอบถำม 

-แบบสมัภำษณ ์

3.นักเรียนมีคุณลกัษณะ 5 ประกำรคือ ทกัษะ

กระบวนกำรคิด มีวินัย ซ่ือสตัย ์ อยูอ่ยำ่งพอเพียง มีจิต

สำธำรณะยึดมัน่ในคุณธรรมจริยธรรมและไมทุ่จริต 

 

 

 

ประเมินตำมสภำพจริง 

 

-แบบประเมิน 

-แบบสอบถำม 

-แบบสมัภำษณ ์

4. โรงเรียนสำมำรถผ่ำนกำรประเมินโรงเรียนสุจริต  

ITA มีผลกำรประเมินในระดบัดีเยี่ยม 

 

ประเมินตำมสภำพจริง 

 

-แบบประเมิน 

 

   

 5.มีเครือข่ำยชุมชนในกำรขบัเคล่ือนโรงเรียนสุจริต  

ประเมินตำมสภำพจริง 

-แบบประเมิน 

 

6.โรงเรียนล ำปำงกลัยำณีเป็นโรงเรียนโปร่งใส มีควำม

พรอ้มรบัผิด คุณธรรมกำรใหบ้ริกำรของหน่วยงำนเกิด

วฒันธรรมคุณธรรมในองคก์รและคุณธรรมในกำร

ท ำงำน 

ประเมินตำมสภำพจริง -แบบประเมิน 

-แบบสอบถำม 

-แบบสงัเกต 

-แบบสมัภำษณ ์

 

             ( นำงวชัรียำ   กฤตสิริทิพย ์)               

 (...................................................) 

      หวัหนำ้โครงกำรโรงเรียนสุจริต                รองผูอ้ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรกิจกำรนักเรียน 

      ผูจ้ดัท ำโครงกำร                      ผูเ้สนอโครงกำร 



 

 

 
 ( นำยนิรนัดร  หมื่นสุข )    ( นำยพีระ  มำนะทศัน์) 

    ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียนล ำปำงกลัยำณี         ประธำนคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

       ผูเ้สนอโครงกำร         ผูอ้นุมติัโครงกำร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 

โรงเรียนล ำปำงกัลยำณี 

ปีงบประมำณ 2562 
 

1. รหัส/ชื่อโครงกำร……. ค่ำยเยำวชนคนดี ภำยใต้ชื่อ “เยำวชนรุน่ใหม่หัวใจSTRONG” ( โครงกำรโรงเรียนสุจริต ) 
 
2. ลักษณะโครงกำร  ต่อเนื่อง 

 
3.สนองยุทธศำสตร์กระทรวงศึกษำธิกำรข้อที ่1,  2 , 3 , 4,6 

1.  ยุทธศำสตร์พัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรเรียนกำรสอน กำรวัดและประเมินผล 

2.  ยุทธศำสตร์ผลิต พัฒนำครู คณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

3.  ยุทธศำสตร์ผลิตและพัฒนำก ำลังคน รวมท้ังงำนวิจัยท่ีสอดคล้องกับควำมต้องกำรของกำรพัฒนำประเทศ 

4. ยุทธศำสตร์ขยำยโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำและกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต 

6.  ยุทธศำสตร์พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ 
 
4.สนองกลยุทธ์สพฐ. ข้อที่ 1 ,3, 4 

           1. กำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนในระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

           3. กำรพัฒนำคุณภำพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

           4. กำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร 
 
5.  สนองกลยุทธ์สพม.เขต 35 ขอ้ที ่1 - 5 

1.  พัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำทุกระดับตำมหลักสูตร  และส่งเสริมควำมสำมำรถด้ำนเทคโนโลยีเพ่ือ
เป็นเคร่ืองมือในกำรเรียนรู้ 

2. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ควำมเป็นไทยและวิถีตำมหลักปรชัญำของเศรษฐกจิพอเพียง 

     ควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

3. ขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำให้ทั่วถึงและลดควำมเหลื่อมล้ ำผู้เรียนได้รับโอกำสในกำรพัฒนำเต็มตำมศักยภำพ 

4. พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำท้ังระบบให้สำมำรถจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

5. พัฒนำกำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำให้มีประสิทธิภำพตำมหลักธรรมำภิบำลเน้นกำรมสี่วนร่วมจำกทุกภำคส่วนใน
กำรส่งเสริมสนับสนนุกำรจัดกำรศึกษำ 

 
 
6.  สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ 1–5 

1.  ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ตำมค่ำนิยมคนไทย 12 ประกำร 
2.  พัฒนำให้ผู้เรียนมีควำมรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 
3.  พัฒนำครูและบุคลำกรในสถำนศกึษำให้มีควำมเชี่ยวชำญทำงวิชำชีพ 
4.  ส่งเสริมกำรใช้ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำตำมหลักธรรมำภิบำล 
5.  ขยำยเครือข่ำยควำมร่วมมือให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ 
 

7. ผลกำรปฏิบัติตำมโครงกำรนี้ส่งผลถึงมำตรฐำน 

 ด้ำนคุณภำพผู้เรียน       ข้อ 1.1 และ 1.2 

 ด้ำนกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำ           ข้อ 2 
 ด้ำนกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ  ข้อ 3.1 , 3.2 , 3.3 

 ด้ำนระบบกำรประกันคุณภำพภำยในที่มีประสิทธิผล   ข้อ - 
 



 

8. หลักกำรและเหตุผล 

 โครงการเสรมิสรา้งคณุธรรมจรยิธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศกึษา “ปอ้งกนัการทจุรติ” ( ภายใต้

ช่ือโรงเรยีนสจุรติ) เกิดขึน้เนื่องจากยทุธศาสตรช์าติวา่ดว้ยการปอ้งกนัปราบปรามการทจุรติระยะที่ 2  ( พ. ศ. 2556  - 

2560 )  ไดก้ าหนด วิสยัทศันว์า่สงัคมไทยมวีินยั โปรง่ใส ยดึมั่นในคณุธรรมจรยิธรรมและรว่มกนัปอ้งกนัและปราบปราม

การทจุรติเป็นท่ียอมรบัในระดบัสากล มีเปา้หมายหลกัเพื่อลดปัญหาการทจุรติในสงัคมไทยและยกระดบัคณุธรรม

จรยิธรรมของคนไทยใหส้งูขึน้อนัจะสง่ผลตอ่คา่ดชันชีีว้ดัภาพลกัษณค์อรร์ปัชั่น(Corruption Perception Index : CPI 

I )ของประเทศไทยใหส้งูขึน้โดยตัง้คา่เปา้หมายไวท้ี่รอ้ยละ 50 ในปี พ. ศ. 2560 ซึง่ในปี 2556 ที่ผา่นมาประเทศไทยได้

คะแนนความโปรง่ใสเพียงรอ้ยละ 35 คะแนนอยูอ่นัดบัท่ี 102 จากการจดัอนัดบัทัง้หมด 177 ประเทศทั่วโลกเทา่กับ

ประเทศเอกวาดอรม์ มอลโดวา และปานามา 

นอกจากนีส้  านกังานป.ป.ช. ยงัไดก้ าหนดยทุธศาสตรก์ารด าเนินงานไว ้5 ยทุธศาสตรเ์พื่อน าไปสูก่ารบรรลุ

เปา้หมายใน 4 กลุม่คือ 1)  กลุม่เด็กเยาวชน โดยการปลกูฝังคณุธรรมจรยิธรรมใหย้ดึถือประโยชนส์ว่นรวมมากกวา่

ประโยชนส์ว่นตนใหเ้กิดความเขม้แข็งมากที่สดุเพราะเป็นอนาคตของชาติ 2)  กลุม่ภาครฐัเสรมิสรา้งและสนบัสนนุใหใ้ช้

หลกัธรรมาภิบาลในการบรหิารองคก์รใหเ้จา้หนา้ที่ของรฐัและผูด้  ารงต าแหนง่ทางการเมืองยดึถือหลกัปฏิบตัิตาม

ประมวลจรยิธรรมในการปฏิบตัิหนา้ที่ 3)  กลุม่ภาคเอกชน สง่เสรมิและสนบัสนนุใหใ้ชห้ลกัธรรมาภิบาลในการบรหิาร

องคก์รและเขา้มามีสว่นรว่มในการปอ้งกนัและปราบปรามการทจุรติ 4) กลุม่ภาคประชาสงัคมและสือ่มวลชน สง่เสรมิ

และสนบัสนนุใหเ้กิดการมีสว่นรว่มของทกุหมูเ่หลา่ในการปอ้งกนัและปราบปรามยาเสพตดิ 

จะเห็นไดว้า่ปัญหาการทจุรติคอรปัชั่นยงัคงเป็นประเด็นปัญหาที่นา่เป็นหว่งและเป็นอปุสรรคส าคญัตอ่การ

พฒันาประเทศ โรงเรยีนล าปางกลัยาณีในฐานะองคก์รที่รบัผิดชอบการจดัการศกึษาใหก้บันกัเรยีนใหเ้ป็นพลเมืองที่มี

คณุภาพในอนาคตไดต้ระหนกัในความส าคญัของการเตรยีมการดา้นการปอ้งกนัและปราบปรามการทจุรติในโรงเรยีน จึง

อนมุตัิใหค้ณะกรรมการด าเนินโครงการเสรมิสรา้งคณุธรรมจรยิธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศกึษาปอ้งกนัการทจุรติ

ภายใตช่ื้อโรงเรยีนสจุรติ โดยใหค้วามส าคญักบัการเตรยีมการดา้นการปอ้งกนัและปราบปรามการทจุรติในโรงเรยีนเพื่อ

วางรากฐานปลกูจิตส านกึซึง่เป็นกลไกในการปอ้งกนัและปราบปรามการทจุรติของประเทศชาติ  เป็นโครงการท่ี

สอดคลอ้งกบัเจตนารมณเ์ชิงกลยทุธว์า่ดว้ยการปอ้งกนัการทจุรติ  โดยโรงเรยีนล าปางกลัยาณีก าหนดจดุหมาย

ปลายทางที่มุง่สูก่ารเป็นองคก์รแหง่การเรยีนรูอ้ยูอ่ยา่งพอเพียง  มคีวามสจุรติและมคีวามโปรง่ใส หลกีเลีย่งอบายมขุ ทกุ

หนว่ยงานรบัผิดชอบ ตอบสนองการปอ้งกนัทจุรติ 

โรงเรยีนล าปางกลัยาณีจงึจดัคา่ยเยาวชน”คนดขีองแผน่ดิน” ซึง่เป็นรูปแบบการจดักิจกรรมการเรยีนรูน้อก

หอ้งเรยีนดว้ยการสรา้งประสบการณใ์หมแ่ละประสบการณเ์ชิงบวกในการเรยีนรูท้  าใหน้กัเรยีนเกิดความตระหนกัเกิดแรง

บนัดาลใจเปลีย่นแปลงความเช่ือ ความคิด และพฤติกรรม  เพื่อใหน้กัเรยีนในโรงเรยีนล าปางกลัยาณีสจุรติเกิด

คณุลกัษณะ 5 ประการประกอบดว้ย ทกัษะกระบวนการคิด มวีินยั ซื่อสตัยส์จุรติ อยูอ่ยา่งพอเพยีง และมีจิตสาธารณะ 

 
9. วัตถุประสงค ์

9.1 เพื่อใหน้กัเรยีนและบคุลากรโรงเรยีนล าปางกลัยาณีสจุรติไดจ้ดักิจกรรมคา่ย  “เยาวชนคนดขีองแผน่ดิน”

และปลกูฝังใหน้กัเรยีนเกิดคณุลกัษณะ 5 ประการของโรงเรยีนสจุรติ 



 

9.2 พฒันากระบวนการเรยีนรูท้ี่เทา่ทนัตอ่การเปลีย่นแปลงรวมทัง้ปลกูจิตส านกึใหน้กัเรยีนแกนน าโรงเรยีน

ล าปางกลัยาณีมีคณุลกัษณะ 5 ประการคือ  มีทกัษะกระบวนการคิด มีวินยั ซื่อสตัยส์จุรติ  อยูอ่ยา่งพอเพียง มีจิต

สาธารณะยดึมั่นในคณุธรรมจรยิธรรมและปอ้งกนัการทจุรติ 

 9.3 สง่เสรมิและสนบัสนนุการจดัการองคค์วามรูด้า้นการสง่เสรมิและตอ่ตา้นการทจุรติอยา่งเป็นระบบ 

9.4  จดัใหม้ีกิจกรรมเสรมิสรา้งคณุธรรมจรยิธรรมและธรรมมาภิบาลในสถานศกึษา 

9.5  มีเครอืขา่ยนกัเรยีนแกนน าโรงเรยีนล าปางกลัยาณีสจุรติที่เขม้แข็งในการสง่เสรมิ ปอ้งกนั และพฒันาตาม

คณุลกัษณะโรงเรยีนสจุรติ 

 
10.  เป้ำหมำย   

10.1  ด้ำนผลผลิต (Outputs) 

            10.1.1  มีนกัเรยีนซึง่เป็นตวัแทนหอ้งเรยีนละ 2 คนเป็นแกนน าในโครงการโรงเรยีนล าปางกลัยาณีสจุรติ

“เยาวชนคนดีของแผน่ดิน”  ภายใตช่ื้อเยาวชนไทยหวัใน STRONG  

  10.1.2  นกัเรยีนแกนน าประสานความรว่มมือกบัโรงเรยีนในการดแูลพฤติกรรมของนกัเรยีนที่ไมพ่งึ

ประสงค ์สง่เสรมิใหค้  าปรกึษาและขอ้แนะน าการด าเนินกิจกรรมเสรมิสรา้งทศันคติและคา่นิยมใหบ้รรลตุามคณุลกัษณะ

โรงเรยีนสจุรติ 

10.2  ด้ำนผลลัพธ์ (Outcomes) 

  10.2.1  นกัเรยีนแกนน ามีสว่นรว่มในการปฏิบตัิกิจกรรมและเกิดการเรยีนรูต้ามเปา้หมายของ

กิจกรรมตามโครงการโรงเรยีนสจุรติทัง้ 7 กิจกรรม และกิจกรรมที่โรงเรยีนจดัขึน้ 

  10.2.2 นกัเรยีนทกุคนมีคณุลกัษณะ 5 ประการคือ ทกัษะกระบวนการคิด มวีินยั ซื่อสตัย ์อยูอ่ยา่ง

พอเพียง มจิีตสาธารณะยดึมั่นในคณุธรรมจรยิธรรมและไม่ทจุรติ 

11. สถำนที่ด ำเนนิกำร 

โรงเรียนล ำปำงกลัยำณ ี

12. ระยะเวลำ 

11มิถุนำยน 2562 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

13. วิธีด ำเนินกำร (ขั้นเตรียมกำร,  ขั้นด ำเนินกำร, ขั้นประเมินผล) 

ขั้นตอน / กิจกรรม งบประมำณ เป้ำหมำย ระยะเวลำ 
ผู้รับผิดชอบ 

 
1. ศึกษำกำรจัดกิจกรรมค่ำยเยำวชนคน
ดีของแผ่นดิน ภำยใต้ชื่อเยำวชนรุ่นใหม่
หัวใจSTRONG 

- เข้ำใจควำมเป็นมำและ
ควำมส ำคัญของ
โรงเรียนสุจริต 

มิถุนำยน 
2562 

คณะกรรมกำร
โรงเรียนสุจริต 
 

2. แต่งตั้งคณะท ำงำน - ได้คณะท ำงำน  มิถุนำยน 
2562  

คณะกรรมกำร 

3. จัดกิจกรรมค่ำยเยำวชนคนดีของ
แผ่นดิน ภำยใต้ชื่อเยำวชนรุ่นใหม่หัวใจ
STRONG 

20,000  นักเรียนแกนน ำ 150 
คน  
คณะครูวิทยำกร 20 
คน  

มิถุนำยน 
2562  

-คณะกรรมกำร
โรงเรียนสุจริต  
-กลุ่มบริหำร
กิจกำรนักเรียน 

10. ประเมินผลกำรด ำเนินโครงกำร  -กิจกรรมตำมโครงกำร กันยำยน 
2562 

คณะกรรมกำร 

12.น ำผลกำรประเมินไปปรับปรุง และ
พัฒนำกำรด ำเนินงำน 

 -พัฒนำงำนให้เป็น
ระบบที่ดียิ่งขึ้น 

กันยำยน
2562 

คณะกรรมกำร
ด ำเนินโครงกำร 

13.น ำเสนอภำพควำมส ำเร็จ  เวบไซต์โรงเรียนและ
สื่อโชเชียลมีเดีย 

กันยำยน 
2562 

คณะกรรมกำร
ด ำเนินโครงกำร 

14.รำยงำนผล /เผยแพร่ผลกำร
ด ำเนินงำนของโรงเรียน 

 เวบไซต์โรงเรียนและ
สื่อโชเชียลมีเดีย 

กันยำยน 
2562 

คณะกรรมกำร
ด ำเนินโครงกำร 

14. งบประมำณ 

 เงินอุดหนุนรำยหัว 20,000 บำท 

 รวมเงิน                            20,000  บำท 
             

15. ผู้รับผิดชอบ (งำน/โครงกำร)     

 หัวหน้ำงำนโรงเรยีนสุจริต 

16. ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

1. กลุ่มบรหิำรงำนวิชำกำร 

2. งำนกิจกรรมพัฒนำผู้เรยีน 
 

17. เนื้อหำสำระ  (กรณีที่มีกำรอบรม) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 



 

 

18. กำรประเมินผล 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช้ 
ผลผลิต  นักเรียนแกนน ำโรงเรียนล ำปำงกัลยำณสีุจรติมีควำมรู้
ควำมเข้ำใจในกำรต่อต้ำนกำรทุจรติทุกรูปแบบ   

ประเมินตามสภาพจรงิ -แบบประเมิน 

-แบบสงัเกต 

-แบบสมัภาษณ ์

   
ผลลัพธ ์

1.  นกัเรยีนแกนน าโรงเรยีนล าปางกลัยาณีสจุรติมี

สว่นรว่มในการปฏิบตัิกิจกรรมและเกิดการเรยีนรูต้าม

เปา้หมายของกิจกรรมตามโครงการโรงเรยีนสจุรติทัง้ 

6 กิจกรรม และกิจกรรมท่ีโรงเรยีนจดัขึน้ 

 

 

ประเมินตามสภาพจรงิ 

-แบบประเมิน 

-แบบสอบถาม 

-แบบสงัเกต 

-แบบสมัภาษณ ์

2.นกัเรยีนแกนน าโรงเรยีนล าปางกลัยาณีสจุรติมี

คณุลกัษณะ 5 ประการคือ ทกัษะกระบวนการคิด มี

วินยั ซื่อสตัย ์อยู่อย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะยดึมั่น

ในคณุธรรมจรยิธรรมและไม่ทจุรติ 

 

 

ประเมินตามสภาพจรงิ 

-แบบประเมิน 

-แบบสอบถาม 

-แบบสงัเกต 

-แบบสมัภาษณ ์

 
          

  
  ( นำงวัชรียำ   กฤตสิริทิพย์ )              ( นำยทรงพล   เฟื่องฟ ู) 
        หัวหน้ำโครงกำรโรงเรียนสจุริต                     รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรวิชำกำร 

      ผู้จัดท ำโครงกำร         ผู้เสนอโครงกำร 
 

 

 
     ( นำยนิรันดร  หมื่นสุข )       
       ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนล ำปำงกัลยำณ ี           
              ผู้อนุมัติโครงกำร  
 
 
 
 
 
 
 
     
     



 

รำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยในงำน/โครงกำร 
 

ที ่
รำยกำร 

(เฉพำะวัสดุ) 
จ ำนวน หน่วย 

รำคำต่อหน่วย รวมเป็นเงิน 

(บำท) (บำท) 

1 กระดำษเอ 4  6 รีม   
2 แฟ้มสันห่วงขนำด 1.5 น้ิว 6 แฟ้ม   

3 กระดำษไข 12 แผ่น   

4 อำหำรเบรกช่วงบ่ำย  170 ชุด   

5 พีพีบอร์ดป้ำยช่ือติดขนำด10 x 30 ซม 80 แผ่น 30  

6 เกียรติบตัร  180 แผ่น   
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 รวมค่ำวัสดุ  

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


