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โรงเรียนล ำปำงกัลยำณี 
ปีงบประมำณ 2565 

 

1.  รหัส / ชื่อโครงกำร  02.16 เสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรมและธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำ  
“ป้องกันกำรทุจริต”  (โครงกำรโรงเรียนล ำปำงกัลยำณีสุจริต) 

 

2.  ลักษณะโครงกำร      ต่อเนือ่ง 
 

3.  ยุทธศาสตร ์กระทรวงศึกษาธิการ 

  1.  การจดัการศึกษาเพื่อความมัน่คงของสงัคมและประเทศชาติ 

  2.  การผลิตและพฒันาก าลงัคน การวิจยั และนวตักรรม เพื่อสรา้งขีดความสามารถในการแขง่ขนั

ของประเทศ 

  3.  การพฒันาศกัยภาพคนทุกช่วงวยั และการสรา้งสงัคมแห่งการเรียนรู ้

  4.  การสรา้งโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 

  5.  การจดัการศึกษาเพื่อสรา้งเสริมคุณภาพชีวติท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 

  6.  การพฒันาประสิทธิภาพของระบบบริหารจดัการศึกษา 

4. กลยุทธ ์สพฐ. 

           กลยุทธท์ี ่1  จดัการศึกษาเพื่อความมัน่คงของสงัคมและประเทศชาติ 

           กลยุทธท์ี ่2   จดัการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ 

           กลยุทธท์ี ่3   พฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพทรพัยากรมนุษย ์

           กลยุทธท์ี ่4   สรา้งโอกาสในการเขา้ถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความ

เหล่ือมล ้าทางการศึกษา 

           กลยุทธท์ี ่ 5  จดัการศึกษาเพื่อพฒันาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 

           กลยุทธท์ี ่ 6  ปรบัสมดุลและพฒันาระบบการบริหารจดัการศึกษา 

 

5. กลยุทธ ์สพม.ล  าปาง ล  าพนู  

     กลยุทธท์ี ่1 ส่งเสริมการจดัการศึกษาใหผู้เ้รียนมีความปลอดภยัจากภยัทุกรูปแบบ 

     กลยุทธท์ี ่2 สรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาใหก้บัประชากรวยัเรียนทุกคน 

     กลยุทธท์ี ่3 พฒันาคุณภาพผูเ้รียนใหส้อดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 

     กลยุทธท์ี ่4 พฒันาผูบ้ริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาใหส้อดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลง

ในศตวรรษท่ี 21 

     กลยุทธท์ี ่5 จัดการศึกษาเพื่อพฒันาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดลอ้มตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง 
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     กลยุทธท์ี ่6 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจดัการ 

 

6. กลยุทธ ์โรงเรยีนล าปางกลัยาณี 

1.  ปลูกฝังใหผู้เ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรม โดยยึดหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2.  ส่งเสริมและพฒันาผูเ้รียนน้อมน าพระบรมราโชบายดา้นการศึกษา 

3.  พฒันาใหผู้เ้รียนมีความรูแ้ละทกัษะในศตวรรษท่ี 21 

4.  พฒันาครูและบุคลากรในสถานศึกษาใหม้ีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพและสมรรถนะดา้น

เทคโนโลยี 

5.  บริหารจดัการศึกษาตามหลกัธรรมาภิบาล 

6.  การบริหารจดัการการศึกษาโดยใชเ้ทคโนโลยี 

7.  ขยายเครือข่ายความร่วมมือใหทุ้กภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา 
7.  ผลกำรปฏิบัติตำมโครงกำรนี้ส่งผลถึงมำตรฐำน 

ด้ำนคุณภำพผู้เรียน       ข้อ 1.1 และ 1.2 

ด้ำนกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำ            ข้อ 2.3 – 2.6 

ด้ำนกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็ส ำคัญ  ข้อ 3.1 – 3.5 
 

8.  หลักกำรและเหตุผล 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ขับเคล่ือนงำนด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำร

ทุจริตผ่ำนโครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรมจริยธรรมและธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำ โครงกำรโรงเรียนสุจริต ซึ่ง
สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตระยะท่ี 3 พ. ศ. 2560 -2564 ท่ีให้
ควำมส ำคัญกับกำรปลูกฝังจิตส ำนึกคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งเป็นกำรลงทุนด้ำนกำรป้องกันระยะยำวโดยด ำเนินกำร
ตำมยุทธศำสตร์สร้ำงสังคมท่ีไม่ทนต่อกำรทุจริต เริ่มต้ังแต่กำรสร้ำงกระบวนกำรกล่อมเกลำทำงสังคมผ่ำนโรงเรียน
สุจริตเพื่อสร้ำงวัฒนธรรมต่อต้ำนกำรทุจริต ปรับฐำนควำมคิดให้สำมำรถ แยกแยะระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตน 
และผลประโยชน์ส่วนรวม พร้อมท้ังปลูกฝังควำมมีวินัย ควำมซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่ำงพอเพียง และมีจิตสำธำรณะ
ให้เด็กและเยำวชนได้เติบโตเป็นพลเมืองท่ีมีคุณภำพ มีควำมเสียสละเพื่อส่วนรวม นอกจำกนี้ยังต้องมีกำรเสริมพลัง
กำรมีส่วนร่วมของผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีพฤติกรรมท่ีไม่ยอมรับและต่อต้ำนกำรทุจริตในทุก
รูปแบบควบคู่กันไปเพื่อให้เกิดกำรเปล่ียนแปลงไปสู่สังคมท่ีไม่ทนต่อกำรทุจริตอย่ำงต่อเนื่องและยั่งยืน 

โครงกำรโรงเรียนสุจริต มีช่ือเต็มว่ำโครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรมจริยธรรมและธรรมำภิบำลใน
สถำนศึกษำป้องกันกำรทุจริตเกิดขึ้นตำมนโยบำยของรัฐบำลท่ีต้องกำรให้หน่วยงำนในสังกัดร่วมเป็นส่วนหนึ่งใน
กำรขับเคล่ือนยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต โดยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำนบูรณำกำรควำมร่วมมือกับส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติส ำนักงำน
ป.ป.ชในกำรปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้เด็กและเยำวชนซึ่งเป็นอนำคตของชำติให้มีคุณลักษณะ 5ประกำรของ
โรงเรียนสุจริตประกอบด้วย 1. ทักษะกระบวนกำรคิด       2. มีวินัย 3. ซื่อสัตย์สุจริต 4. อยู่อย่ำงพอเพียงและ 5. 
จิตสำธำรณะ ซึ่งโครงกำรโรงเรียนสุจริตเริ่มด ำเนินกำรต้ังแต่ปีงบประมำณ 2556 มีโรงเรียนเข้ำร่วมโครงกำรในปี
แรกเป็นโรงเรียนสุจริตต้นแบบจ ำนวน 225 โรงเรียนต่อมำในปีงบประมำณ 2557 ได้ขยำยเครือข่ำยโรงเรียนสุจริต
เพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 10 ของจ ำนวนโรงเรียนในแต่ละส ำนักงำนเขตพื้นท่ีจ ำนวน 3216 โรงเรียนล ำปำงกัลยำณีใน
ฐำนะองค์กรท่ีรับผิดชอบกำรจัดกำรศึกษำให้กับนักเรียนให้เป็นพลเมืองท่ีมีคุณภำพในอนำคตได้เข้ำร่วมโครงกำร 
10 %  ต้ังแต่ปีกำรศึกษำ 2559 ได้ตระหนักในควำมส ำคัญของกำรเตรียมกำรด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำร
ทุจริตในโรงเรียน จึงอนุมัติให้คณะกรรมกำรด ำเนินโครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรมจริยธรรมและธรรมำภิบำลใน
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สถำนศึกษำป้องกันกำรทุจริตภำยใต้ช่ือโรงเรียนสุจริต โดยให้ควำมส ำคัญกับ       กำรเตรียมกำรด้ำนกำรป้องกัน
และปรำบปรำมกำรทุจริตในโรงเรียนเพื่อวำงรำกฐำนปลูกจิตส ำนึกซึ่งเป็นกลไกในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำร
ทุจริตของประเทศชำติ  เป็นโครงกำรท่ีสอดคล้องกับเจตนำรมณ์เชิงกลยุทธ์ว่ำด้วยกำรป้องกันกำรทุจริต  โดย
โรงเรียนล ำปำงกัลยำณีก ำหนดจุดหมำยปลำยทำงท่ีมุ่งสู่กำรเป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้อยู่อย่ำงพอเพียง  มีควำม
สุจริตและมีควำมโปร่งใส หลีกเล่ียงอบำยมุข ทุกหน่วยงำนรับผิดชอบ ตอบสนองกำรป้องกันทุจริต 

 
9. วัตถุประสงค์ 

1. พัฒนำทุกหน่วยงำนของโรงเรียนล ำปำงกัลยำณีให้เป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้มีระบบและวิถี
พอเพียง มีควำมสุจริต รับผิดชอบและมีควำมโปร่งใสในกำรปฏิบัติงำน 

2.  พัฒนำกระบวนกำรเรียนรู้ท่ีเท่ำทันต่อกำรเปล่ียนแปลงรวมท้ังปลูกจิตส ำนึกให้นักเรียนโรงเรียน
ล ำปำงกัลยำณีมีคุณลักษณะ 5 ประกำรคือ  มีทักษะกระบวนกำรคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต  อยู่อย่ำงพอเพียง มีจิต
สำธำรณะยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันกำรทุจริต 

 3.  ส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัดกำรองค์ควำมรู้ด้ำนกำรส่งเสริมและต่อต้ำนกำรทุจริตอย่ำงเป็น
ระบบ 

4.   จัดให้มีกิจกรรมเสริมสร้ำงคุณธรรมจริยธรรมและธรรมมำภิบำลในสถำนศึกษำ 
5.  มีเครือข่ำยระดับชุมชนท่ีเข้มแข็งในกำรส่งเสริม ป้องกัน และพัฒนำตำมคุณลักษณะโรงเรียน

สุจริต 
6. เตรียมกำรรับกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหนว่ยงำนภำครัฐ ( 

ITA) จำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนร่วมกับส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกนัและปรำบปรำม
กำรทุจริตแห่งชำติ ( ส ำนักงำน ป.ป.ช. ) 

 

10. เป้ำหมำย 
10.1 ด้ำนผลผลิต (Outputs) 

10.1.1 ทุกหน่วยงำนของโรงเรียนล ำปำงกัลยำณีมีระบบกำรปฏิบัติงำน สุจริต โปร่งใส 
สำมำรถตรวจสอบได้ 

10.1.2 มีกิจกรรมตำมโครงกำรโรงเรียนสุจริต 6 คือ 1) กิจกรรม ป.ป.ช. สพฐ.น้อย      2) 
กิจกรรม ป.ป.ช.สพฐ.ชุมชน 3) กิจกรรมสร้ำงสรรค์ต่อต้ำนกำรทุจริตผ่ำนส่ือภำพยนตร์ส้ัน 4) กิจกรรมบริษัทสร้ำง
กำรดี 5) กิจกรรมค่ำยเยำวชนคนดีของแผ่นดิน 6) กิจกรรมถอดบทเรียน Best Practice ตลอดปีกำรศึกษำ 

10.1.3 ครูทุกคนมีแผนกำรสอนท่ีสอดแทรกกิจกรรมให้ผู้เรียนเกิดคุณลักษณะ 5 ประกำร 
อย่ำงน้อยคนละ 1 รำยวิชำ 

10.1.4 มีเอกสำร หลักฐำน สรุปงำน กำรปรับปรุงพัฒนำงำน ตรวจสอบได้ 
10.1.5 ชุมชนประสำนควำมร่วมมือกับโรงเรียนในกำรดูแลพฤติกรรมของนักเรียนท่ีไม่พึง

ประสงค์ ส่งเสริมให้ค ำปรึกษำและข้อแนะน ำกำรด ำเนินกิจกรรมเสริมสร้ำงทัศนคติและค่ำนิยมให้บรรลุตำม
คุณลักษณะโรงเรียนสุจริต 

10.1.5 มีกำรจัดท ำรำยงำนและเขียนผลงำนวิจัยในระดับโรงเรียนเพื่อน ำผลกำรวิ จัยไป
พัฒนำกำรจัดกิจกรรมให้ต่อเนื่อง น ำเสนอและแลกเปล่ียนเรียนรู้ในระดับเขตพื้นท่ีกำรศึกษำและระดับประเทศ 

 

 10.2 ด้ำนผลลัพธ์  (Outcomes) 
10.2.1 บุคลำกรทุกหน่วยงำนท ำงำนอย่ำงเป็นระบบ มีขั้นตอนชัดเจน เป็นองค์กรแห่ง

กำรเรียนรู้ มีควำมรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เป็นพลโลกที่ดีในปัจจุบันและอนำคต 
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10.2.2 นักเรียนมีส่วนร่วมในกำรปฏิบัติกิจกรรมและเกิดกำรเรียนรู้ตำมเป้ำหมำยของ
กิจกรรมตำมโครงกำรโรงเรียนสุจริตทั้ง 6 กิจกรรม และกิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้น 

10.2.3  นักเรียนมีคุณลักษณะ 5 ประกำรคือ ทักษะกระบวนกำรคิด มีวินัย ซื่อสัตย์ อยู่
อย่ำงพอเพียง มีจิตสำธำรณะยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมและไม่ทุจริต 

10.2.4  โรงเรียนสำมำรถผ่ำนกำรประเมินโรงเรียนสุจริต  ITA มีผลกำรประเมินใน
ระดับสูง 

10.2.5  มีเครือข่ำยชุมชนในกำรขับเคล่ือนโรงเรียนสุจริต  
10.2.6  โรงเรียนล ำปำงกัลยำณีเป็นโรงเรียนโปร่งใส มีควำมพร้อมรับผิด คุณธรรมกำร

ให้บริกำรของหน่วยงำนเกิดวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กรและคุณธรรมในกำรท ำงำน 
 

11. สถำนที่ด ำเนินกำร 
โรงเรียนล ำปำงกัลยำณี 
 

12. ระยะเวลำ 
 ตลอดปีงบประมำณ 2565 
 

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

ขั้นตอน/กิจกรรม งบประมำณ เป้ำหมำย ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 
1. แต่งต้ังคณะกรรมกำรบริหำร

โครงกำรโรงเรียนสุจริต  
 ได้คณะกรรมกำรผู้แทน

โครงกำรคือคณะท ำงำน
ขับเคล่ือนโคลงกำร
โรงเรียนสุจริต 
-หัวหน้ำระดับ 6 ระดับ    
-หัวหน้ำกลุ่มสำระ 
  

พ.ค.65 กลุ่มบริหำร 

2. วิเครำะห์ /สังเครำะห์งำน
บริหำร 4 ฝ่ำยของโรงเรียน
ว่ำมีควำมสมบูรณ์และ
สอดคล้องกับคู่มือกำร
ด ำเนินงำนโครงกำรโรงเรียน
สุจริต 

- วิเครำะห์มำตรฐำน
โรงเรียนสุจริต 

 มอบหมำยก ำกับ ติดตำม 
ขับเคล่ือนภำระตำม
หัวข้อท่ีเกี่ยวข้องกับงำน
เพื่อรวบรวมเอกสำร
เตรียมรับกำรประเมิน 
 

พ.ค.65 คณะกรรมกำร
บริหำรโครงกำร 

3. ด ำเนินกำรตำมกิจกรรม
โรงเรียนสุจริต 
3.1 ครูทุกคนจัดกำรเรียน

กำรสอนให้ผู้เรียนเกิด
คุณลักษณะ 5 ประกำร 

 - มีแผนกำรจัดกิจกรรม
แทรกคุณลักษณะ 5 
ประกำรครบทุกรำยวิชำ 

ตลอดปี
กำรศึกษำ 

2565 

 
 
ครูทุกคน  

    - บุคลำกรทุกคน 



งาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2565  โรงเรียนล าปางกัลยาณี 

ขั้นตอน/กิจกรรม งบประมำณ เป้ำหมำย ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 
3.2 โครงกำรเสริมสร้ำงวินัย

และอัตลักษณ์ล ำปำงกัลยำณี 
 - บุคลำกรทุกคนท้ิงขยะ

ลงถัง 
- บุคลำกรทุกคนท ำ
ควำมเคำรพเมื่อพบกัน 
- นักเรียนเดินเป็น
ระเบียบ 
- นักเรียนต้ังใจเรียน ครู
ต้ังใจสอน 

ตลอดปี
กำรศึกษำ 

2565 

- ฝ่ำยบริหำร 
- กลุ่มงำนพัฒนำ
พฤติกรรมนักเรียน 

3.3 กิจกรรมปฏิญญำ
โรงเรียนสุจริต 

       1,500 บุคลำกรทุกคนใน
โรงเรียน 

ตลอดปี
กำรศึกษำ 

บริหำร 

3.4 กิจกรรมเพลงโรงเรียน
สุจริต 

 บุคลำกรทุกคนใน
โรงเรียน 

ตลอดปี
กำรศึกษำ 

งำนศูนย์ข่ำว
ประชำสัมพันธ์ 

3.5 กิจกรรมประหยัดน้ ำไฟ
และคัดแยกขยะ  

1,500 บุคลำกรทุกคนใน
โรงเรียน 

ตลอดปี
กำรศึกษำ 

คณะกรรมกำร
โรงเรียนสุจริต 

3.6 กิจกรรมค่ำยเยำวชนคน
ดีของแผ่นดิน 
 

10,000 - นักเรียนแกนน ำ  
150 คน 
- นักเรียนทุกคน 

ม.ค.2565 คณะกรรมกำร
ด ำเนินงำน 

3.7 กิจกรรม ปปช. สพฐ.
น้อย ปปช.สพฐ.ชุมชน 

 ปปช.สพฐ.น้อย 30 คน  
 ปปช.สพฐ.ชุมชน 15 คน 

มิ.ย.2565 คณะกรรมกำร
ด ำเนินงำน 

3.8 กิจกรรมสร้ำงสรรค์
ต่อต้ำนกำรทุจริตผ่ำนส่ือ
ภำพยนตร์ส้ัน 

 

2,000 -ภำพยนตร์ส้ันท่ีผ่ำน
เกณฑ์ประเมินตำมกรอบ
โรงเรียนสุจริตเพื่อ
เผยแพร่สู่ชุมชน  
 

ม.ค. 
 2565 

คณะกรรมกำร
ด ำเนินงำน 

3.9 กิจกรรมบริษัทสร้ำงกำร
ดี 

2,000 จัดกิจกรรม งำนกัลยำณี
นิทัศน์ 

คณะกรรมกำรและ
นักเรียนทุกคน 
 

3.10 จัดท ำ Best Practice 
(ผู้บริหำร/ครู/นักเรียน ) 

 
 

1,000 - ผู้บริหำร ครู นักเรียน 
มี Best Practice ของ
ตนเอง คนละเรื่อง 
- จัดนิทรรศกำรแสดงผล
งำน / วิชำกำร 

งำนกัลยำณี
นิทัศน์ 2565 

บุคลำกรทุกคนใน
โรงเรียน 

3.11 จัดท ำวิจัยตำมรูปแบบ
กำรพัฒนำโครงกำรโรงเรียน
ล ำปำงกัลยำณีสุจริต 

 

- วิจัยโครงกำรโรงเรียน
ล ำปำงกัลยำณีสุจริต 
 

 กันยำยน 
2565 

ผู้รับผิดชอบ
โครงกำร 

4. ก ำกับ ติดตำมผลกำร
ด ำเนินงำน 

 กิจกรรมตำมโครงกำร มี.ค.65 และ 
ก.ย.65 

ฝ่ำยบริหำร 
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ขั้นตอน/กิจกรรม งบประมำณ เป้ำหมำย ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 
5. ประเมินผลกำรด ำเนิน

โครงกำร 
 กิจกรรมตำมโครงกำร มี.ค.65 และ 

ก.ย.65 
ฝ่ำยบริหำร 

6. รับกำรประเมิน ITA จำก
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ  

2,000 ผลกำรประเมิน โรงเรียน
สุจริตผ่ำนในระดับ สูง 

ธ.ค.2564 คณะกรรมกำร
ด ำเนินโครงกำร 

7. น ำผลกำรประเมินไปปรับปรุง 
และพัฒนำกำรด ำเนินงำน 

 พัฒนำงำนให้เป็นระบบ
ท่ีดียิ่งขึ้น 

ก.ย.64 คณะกรรมกำร
ด ำเนินโครงกำร 

8. น ำเสนอภำพควำมส ำเร็จ  น ำเสนอผลงำน 
Symposium ท่ี สพฐ.จัด 

 คณะกรรมกำร
ด ำเนินโครงกำร 

9. รำยงำนผล /เผยแพร่ผลกำร
ด ำเนินงำนของโรงเรียนและ
ผลกำรวิจัย 

 จัดท ำวิจัยโครงกำร
โรงเรียนสุจริตส่ง สพม.
และ สพฐ. 
 

ก.ย.64 คณะกรรมกำร
ด ำเนินโครงกำร 

 

หมำยเหตุ ถัวเฉลี่ยจ่ำยทุกรำยกำร 
 
14. งบประมำณ 

เงินอุดหนุนรำยหัว 20,000  บำท  
รวมเงิน 20,000  บำท 
( สองหม่ืนบำทถ้วน ) 
 

แผนกำรเบิกจ่ำยเงินของ งำน/โครงกำร ปีงบประมำณ 2563 
ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที่ 2 ไตรมำสที่ 3 ไตรมำสที่ 4 

ต.ค. 
2563 

พ.ย. 
2563 

ธ.ค. 
2563 

ม.ค. 
2564 

ก.พ. 
2564 

ม.ีค. 
2564 

เม.ย. 
2564 

พ.ค. 
2564 

มิ.ย. 
2564 

ก.ค. 
2564 

ส.ค. 
2564 

ก.ย. 
2564 

            

6,850 10,000 3,150 0 
รวมทั้งสิ้น  20,000  บำท   ( สองหม่ืนบำทถ้วน ) 

 
 
15. ผู้รับผิดชอบ (งำน/โครงกำร) 

หัวหน้ำงำนโรงเรียนสุจริต 
 

16. ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 ฝ่ำยวิชำกำร, ฝ่ำยกิจกำรนักเรียน, งำนกิจกรรมพฒันำผู้เรียน 
  

17. เนื้อหำสำระ  (กรณีที่มีกำรอบรม) 
- 
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18. กำรประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
ผลผลิต   
 ทุกหน่วยงำนของโรงเรียนล ำปำงกัลยำณีมีระบบกำร

ปฏิบัติงำน สุจริต โปร่งใส สำมำรถตรวจสอบได้ 
ประเมินตำมสภำพจริง -แบบประเมิน 

-แบบสอบถำม 
-แบบสังเกต 
-แบบสัมภำษณ ์

 มีกิจกรรมตำมโครงกำรโรงเรียนสุจริต 6 กิจกรรม คือ 
1)  กิจกรรม ป.ป.ช. สพฐ.น้อย  2) กิจกรรม ป.ป.ช. 
สพฐ.ชุมชม 3) กิจกรรมสร้ำงสรรค์ต่อต้ำนกำรทุจริต
ผ่ำนส่ือภำพยนตร์ส้ัน 4) กิจกรรมบริษัทสร้ำงกำรดี  5) 
กิจกรรมค่ำยเยำวชนคนดีของแผ่นดิน 6 ) กิจกรรม
ถอดบทเรียน Best Practice ตลอดปีกำรศึกษำ 
 

ประเมินตำมสภำพจริง -แบบประเมิน 
-แบบสอบถำม 
-แบบสังเกต 
-แบบสัมภำษณ ์

 ครูทุกคนมีแผนกำรสอนท่ีสอดแทรกกิจกรรมให้ผู้เรียน
เกิดคุณลักษณะ 5 ประกำร อย่ำงน้อยคนละ 1 
รำยวิชำ 

ประเมินตำมสภำพจริง -แบบประเมิน 
-แบบสอบถำม 
-แบบสังเกต 
-แบบสัมภำษณ ์

   
   

 มีเอกสำร หลักฐำน สรุปงำน กำรปรับปรุงพัฒนำงำน 
ตรวจสอบได้ 
 

 ชุมชนประสำนควำมรวมมือกับโรงเรียนในกำรดูแล 
พฤติกรรมของนักเรียนท่ีไม่พึงประสงค์ ส่งเสริมให้
ค ำปรึกษำและข้อแนะน ำกำรด ำเนินกิจกรรม 
เสริมสร้ำงทัศนคติและค่ำนิยมให้บรรลุตำม
คุณลักษณะโรงเรียนสุจริต 

 

ประเมินตำมสภำพจริง 

แบบประเมิน 
-แบบสอบถำม 
-แบบสังเกต 
-แบบสัมภำษณ ์
 

 มีกำรจัดท ำรำยงำนและเขียนผลงำนวิจัยในระดับ
โรงเรียนเพื่อน ำผลกำรวิจัยไปพัฒนำกำรจัดกิจกรรมให้
ต่อเนื่อง น ำเสนอและแลกเปล่ียนเรียนรู้ในระดับเขต
พื้นท่ีกำรศึกษำและระดับประเทศ 

 
 
 
 
 

ประเมินตำมสภำพจริง -แบบประเมิน 
-แบบสอบถำม 
-แบบสังเกต 
-แบบสัมภำษณ ์
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ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
ผลลัพธ ์   
 บุคลำกรทุกหน่วยงำนท ำงำนอย่ำงเป็นระบบ มีข้ันตอน

ชัดเจน เป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ มีควำมรับผิดชอบต่อ
ตนเองและสังคม เป็นพลโลกท่ีดีในปัจจุบันและอนำคต  

ประเมินตำมสภำพจริง -แบบประเมิน 
-แบบสอบถำม 
-แบบสังเกต 
-แบบสัมภำษณ์ 

 นักเรียนมีส่วนร่วมในกำรปฏิบัติกิจกรรมและเกิดกำร
เรียนรู้ตำมเป้ำหมำยของกิจกรรมตำมโครงกำรโรงเรียน
สุจริตท้ัง 6 กิจกรรม และกิจกรรมท่ีโรงเรียนจัดขึ้น 

ประเมินตำมสภำพจริง -แบบประเมิน 
-แบบสอบถำม 
-แบบสังเกต 
-แบบสัมภำษณ์ 

 นักเรียนมีคุณลักษณะ 5 ประกำรคือ ทักษะ
กระบวนกำรคิด มีวินัย ซื่อสัตย์ อยู่อย่ำงพอเพียง มีจิต
สำธำรณะยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมและไม่ทุจริต 

ประเมินตำมสภำพจริง -แบบประเมิน 
-แบบสอบถำม 
-แบบสังเกต 
-แบบสัมภำษณ์ 

 โรงเรียนสำมำรถผ่ำนกำรประเมินโรงเรียนสุจริต ITA มี
ผลกำรประเมินในระดับดีเย่ียม 

ประเมินตำมสภำพจริง -แบบประเมิน 
-แบบสอบถำม 
-แบบสังเกต 
-แบบสัมภำษณ์ 

 มีเครือข่ำยชุมชนในกำรขับเคล่ือนโรงเรียนสุจริต ประเมินตำมสภำพจริง -แบบประเมิน 
-แบบสอบถำม 
-แบบสัมภำษณ์ 

 โรงเรียนล ำปำงกัลยำณีเป็นโรงเรียนโปร่งใส มีควำม
พร้อม รับผิดชอบ  คุณธรรม ให้บริกำรของหน่วยงำน 
เกิดวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กรและคุณธรรมในกำร
ท ำงำน 

ประเมินตำมสภำพจริง -แบบประเมิน 
-แบบสอบถำม 
-แบบสังเกต 
-แบบสัมภำษณ์ 

 
  
                                                                       ( นำงวัชรียำ  กฤตสิริทิพย์ )  
                                                  หัวหน้ำงำนโครงกำรโรงเรียนสุจริต 
                                                                   ผู้จัดท ำโครงกำร  
    
ควำมเห็นรองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวิชำกำร 
   .......................................................เพื่อโปรดพิจำรณำ.......................................................................                     
                               
 

     ( นำงพนิดำ  สุประกำร ) 
       รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวิชำกำร 

 
 



งาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2565  โรงเรียนล าปางกัลยาณี 

ควำมเห็นประธำนคณะกรรมกำรสถำนศึกษำข้ันพื้นฐำน 
   .......................................................เหน็ชอบโครงกำร.......................................................................                     
                                 
 
                                                       ( นำยพีระ  มำนะทัศน์)  
                                           ประธำนคณะกรรมกำรสถำนศึกษำข้ันพื้นฐำน 
 
ควำมเห็นของผู้อนุมัติโครงกำร 
  อนุมัติโครงกำรนี ้
  ระงับโครงกำรนี ้
  อื่นๆ ................................................................. 
 
 
  
                                                         ( นำยนิรันดร  หมื่นสุข )         
                                                 ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนล ำปำงกัลยำณี      
                                                             ผู้อนุมัติโครงกำร 
 
 
 
 
 

 



รำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยในงำน/โครงกำร ปีงบประมำณ 2564 

ที่ 
รำยกำร 
(วัสดุ) 

หน่วย 
รำคำ/ 
หน่วย 

จ ำนวน 
รวม

ทั้งสิ้น 
รวมเป็น

เงิน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
รวม 
 1 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. 
รวม 
 2 

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. 
รวม 
 3 

ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
รวม  
4 

1 กระดำษท ำวุฒิบัตร  5        80     0    0   5 5    0 5 400 
2 กรดำษท ำปกสีขำว  

80 แกรม  
2         80     0    0   2 2    0 2 160 

3 ค่ำจ้ำงท ำป้ำยไวนิล  6 250   6  6    0    0    0 6 1,500 
4 กิจกรรมน ำเสนอ

โครงกำรโรงเรียนสุจริต 
1 1,500     0    0       1 0 1 

 
1,500 

5 ค่ำจัดจ้ำงท ำอำหำร
เหมำจ่ำย  

200         50     0 200   200        0 200 10,000 

6 กระดำษ เอ 4  5       100   5  5    0    0    0 5 500 
7 ค่ำจ้ำงถ่ำยเอกสำรเหมำ

จ่ำย  
200         10    100 100    0   100 100    0 200 2,000 

8 ซองพลำสติกใส่เอกสำร  6         15     0    0   6 6    0 6 90 
9 ค่ำจ้ำงท ำ pp บอร์ด 77 50   77 77              3,850 

 
รวมเงิน 

อุดหนุนรำยหัว 
  6,850  10,000  1,650  1,500   20,000 
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