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ค ำน ำ 
 

จากการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส่ในการด า เนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and 
Transparency Assessment - ITA) มีเจตนารมณ์มุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐกลุ่มเป้าหมายได้รับทราบระดับ
คุณธรรม และความโปร่งใสของหน่วยงานตนเองและน าข้อมูลผลการประเมิน รวมทั้งข้อเสนอแนะไปปรับใช้ในการ
พัฒนาและยกระดับการด าเนินงานของหน่วยงานได้อย่างเหมาะสม เพื่อแสดงให้เห็นถึงความพยายามของ
หน่วยงานภาครัฐในการขับเคล่ือนมาตรการเชิงบวกด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมท้ังสะท้องถึง
ความต้ังใจของหน่วยงานในการยกระดับมาตรฐานการด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล ( Good Governance) 
ให้เป็นท่ีประจักษ์ต่อสาธารณะท้ังในระดับซาติและระดับสากล รายงานผลการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส่
ในการด าเนินงานของหน่วยงาน ฉบับนี้ ประกอบด้วยผลการประเมินคุณธรรมและความ โปร่งใสในการด าเนินงาน
ปีงบประมาณ 2563 จุดท่ีต้องพัฒนา มาตรการเพื่อขับเคล่ือน กลยุทธ์ในการป้องกันการทุจริต มาตรการเพื่อ
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส และผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ 2565 

 โรงเรียนล าปางกัลยาณี ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาล าปาง  ล าพูน หวังเป็นอย่างยิ่งว่า
รายงานผลการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใส่ในการด าเนินงานของหน่วยงานจะช่วยสนับสนุน ส่งเสริมและ
ยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท่ีทุกหน่วยงาน
ได้ร่วมกันขับเคล่ือนการด าเนินงานภายใต้กรอบธรรมาภิบาลและประการส าคัญ คือได้มีบทบาทในการผลักดันกล
ไกรในการป้องกันการทุจริตของประเทศ ซึ่งจะสามารถสะท้อนภาพลักษณ์ชิงบวกให้กับหน่วยงานภาครัฐ และ
ส่งผลต่อการยกระดับ ค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index :CPI) ของประเทศไทยให้มีอัน
ตับและ ผลคะแนนท่ีดียิ่งขึ้นต่อไป 
 

 
โรงเรียนล าปางกัลยาณี 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาล าปาง 
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1. หลักกำรและเหตุผล 

ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) ได้พัฒนาเครื่องมือ
การประเมินเชิงบวกเพื่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้หน่วยงาน
ภาครัฐมีการด าเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ช่ือว่า "การประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใส่ในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment : ITA) ปัจจุบันการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส่ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้ถูกก าหนดเป็นกลยุทธ์ที่ส าคัญของยุทธศาสตร์
ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 – 2564 ท่ีประชุมคณะกรรมการ ปปช. 
ครั้งท่ี 1/2563 เมื่อวันท่ี 2 มกราคม พ.ศ. 2563 มีมติให้ขยายกรอบเวลาให้ใช้ต่อไปจนถึง 30 กันยายน 2565) ซึ่ง
ถือเป็นการยกระดับให้เป็นการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐให้เป็น 
"มาตรการข้องกันการทุจริตเชิงรุก" ท่ีหน่วยงานภาครัฐท่ัวประเทศจะต้อง ด าเนินการโดยมุ่งหวังให้หน่วยงาน
ภาครัฐท่ีข้ารับการประเมินได้รับทราบผลการประเมินและแนวทางในการพัฒนาและยกระดับหน่วยงานในด้าน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานได้อย่างเหมาะสม 

 
2. ผลกำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสในโรงเรียนล ำปำงกัลยำณี 

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของโรงเรียนล าปางกัลยาณีส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน ประจ าปีงบประมาณ 2563 มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละตัวช้ีวัดท่ีแสดงให้
เห็นถึงจุดแข็งและจุดท่ีจะต้องพัฒนา ไว้ดังต่อไปนี้ 

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของโรงเรียนล าปางกัลยาณีส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน ประจ าปีงบประมาณ 2563 โดยภาพ รวมได้คะแนนเท่ากับ 90.96 คะแนน ซึ่ง
ถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการเนินงานของหน่วยงาน ระดับ C เมื่อพิจารณาตามแบบวัดการรับรู้ท้ัง 3 
ส่วนพบว่า แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment 
: IIT) ได้คะแนนเท่ากับ 28.55 แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and 
Transparency Assessment : EIT ) ได้คะแนนเท่ากับ 26.11 แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open 
Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) ได้คะแนนเท่ากับ 16.30 

 
3. กำรวิเครำะห์ข้อมูล 

ในส่วนของแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency 
Assessment : EIT ) ได้คะแนนเท่ากับ 26.11 จาก 30 คะแนน คิดเป็นคะแนนร้อยละ 86.67 เป็นอันดับท่ี 28ซึ่ง
เป็นส่วนของตัวช้ีวัดท่ี 6-8 ได้แก่คุณภาพการด าเนินงาน (6) ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 89.89 ประสิทธิภาพการ
ส่ือสาร (7) ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 85.25 การปรับปรุงระบบการท างาน (8) ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 85.92 ซึ่ง
ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ท่ีดีแสดงถึงความเช่ือมั่นในองค์กรของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก รองลงมาเป็นอันดับ 2 คือแบบ
วัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT) ได้คะแนน
เท่ากับ 28.55 จาก 30 คะแนน คิดเป็นคะแนนร้อยละ 96.16 เป็นส่วนของตัวช้ีวัดท่ี 1-5 ได้แก่การใช้อ านาจ (3) 
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ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 93.94 การปฏิบัติหน้าท่ี (1) ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 94.67 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 
(5) ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 91.93 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ (4) ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 94.67 การใช้
งบประมาณ (2) ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 91.93 ซึ่งถือว่าอยู่ใน 2 เกณฑ์ท่ีดีและจะน าไปปรับปรุงพัฒนาต่อไป ส่วน
แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) ได้
คะแนนเท่ากับ 16.30 ใน 40 คะแนน คิดเป็นคะแนนร้อยละ 40.75 น้อยสุด ในส่วนนี้เป็นในส่วนของตัวช้ีวัดท่ี 9-
10 ได้แก่การเปิดเผยข้อมูล (9) ได้คะแนน เท่ากับร้อยละ 51.51 การป้องกันการทุจริต (10) ได้คะแนนเท่ากับร้อย
ละ 30.00 พบว่ายังมีข้อผิดพลาดมากมายเช่น ข้อมูลไม่สมบูรณ์ ไม่ตรงตามเกณฑ์ตัวช้ีวัด ซึ่งจะได้ปรับปรุงพัฒนา
มากท่ีสุดในครั้งต่อไป 

ผลการประเมินตามแบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal) ได้คะแนนเฉล่ีย 28.55 
จาก 30.00 คะแนน คิดเป็นคะแนนร้อยละ 95.17 บ่งช้ีให้เห็นว่าหน่วยงานมีแนวโน้มการด าเนินงานท่ีเป็นไปตาม
หลักการความโปร่งใสและมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน โดยบุคลากรส่วนใหญ่มีความเช่ือมั่นและแสดงความ
ไว้วางใจต่อกรบริหารงานของผู้บริหารท่ีมุ่งสู่การป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างมีประสิทธิผล และยังคง
ต้องร่วมมือกันพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

ผลการประเมินตามแบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนไต้ส่วนเสียกายนอก (External) ได้คะแนนเฉล่ีย 
26.11 จาก 30.00 คะแนน คิดเป็นคะแนนร้อยละ 87.03 บ่งช้ีให้เห็นว่าประชาชนหรือผู้รับบริการมีความเช่ือมั่นใน
คุณภาพการด าเนินงานของหน่วยงานว่ายึดหลักตามมาตรฐานขั้นตอนและระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ โดยมีการให้
ข้อมูลท่ีชัดเจนแก่ผู้รับบริการอย่างตรงไปตรงมา ไม่น าผลประโยชน์ของพวกพ้องอยู่เหนือผลประโยชน์สาธารณะ 
และไม่พบว่ามีการเรียกรับสินบนท้ังท่ีเป็นเงิน ทรัพย์สิน และผลประโยชน์อื่นๆ ท่ีอาจค านวณเป็นเงินได้ ซึ่งต้อง
พัฒนาให้มีคุณภาพการด าเนินงาน การส่ือสาร การปรับปรุงระบบการท างาน ของโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง 
 

จุดแข็ง (ตัวชี้วัดท่ีได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 85) จ านวน 8ตัวชี้วัด คือ 
(1) ตัวชี้วัดท่ี 1 การปฏิบัติหน้าท่ี โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 98.09 
(2) ตัวชี้วัดท่ี 2 การใช้งบประมาณ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 91.91 
(3) ตัวชี้วัดท่ี 3 การใช้อ านาจ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 97.17 
(4) ตัวชี้วัดท่ี 4 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการโดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 94.67 
(5) ตัวชี้วัดท่ี 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 93.94 
(6) ตัวชี้วัดท่ี 6 คุณภาพการด าเนินงานโดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 89.89 
(7) ตัวชี้วัดท่ี 7 ประสิทธิภาพการส่ือสาร โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 85.29 
(8) ตัวชี้วัดท่ี 8 การปรับปรุงระบบการท างาน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 85.92 

 
จุดที่ต้องพัฒนำเพื่อกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสภำยในหน่วยงำนปีงบประมำณ 2565  
ผลการประเมินตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ได้คะแนนเฉล่ีย 16.30 จาก 40.00 

คะแนน คิดเป็นคะแนนร้อยละ 40.75 บ่งช้ีให้เห็นว่า หน่วยงานต้องมีการปรับปรุงมีการวางระบบท่ีดีเพื่อเปิดเผย
ข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบอย่างเป็นปัจจุบัน ต้องแสดงถึงความพยายามของหน่วยงานท่ี
จะป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้ลดน้อยลงหรือไม่สามารถเกิดขึ้นได้และการด าเนินงานเพื่อส่งเสริมคุณธรรม
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และความโปร่งใสในสถานศึกษาจึงต้องพัฒนาตัวช้ีวัดท่ี9 และตัวชี้วัดท่ี 10  การป้องกันการทุจริต เนื่องจากผลการ
ประเมินรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 51.52 และ 30.00 ตามล าดับ  ซึ่งต่ ากว่าร้อยละ 85 เป็นคะแนนจากการ
เผยแพร่ข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผยการด า เนินการต่างๆ ของหน่วยงานให้
สาธารณชนได้รับทราบใน2 ประเด็น คือ 

(1) การด าเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่เจตจ านงสุจริตของผู้บริการ การประเมินความเส่ียงเพื่อการ
ป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

(2) มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการ
ทุจริต ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความพยายามของหน่วยงานท่ีจะป้องกันการทุจริตใน
หน่วยงานให้ลดน้อยลงหรือไม่สามารถเกิดข้ึนได้ 

ผลการประเมินข้างต้นช้ีให้เห็นว่า ส่ิงท่ีควรพัฒนาเพื่อให้หน่วยงานได้คะแนนดีขึ้นและหน่วยงานควรให้
ความส าคัญมากขึ้น คือการด าเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต อาทิเช่น การแสดงเจตจ านงสุจริตของผู้บริหารการ
ประเมินความเส่ียงเพื่อป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
และมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
ของหน่วยงาน 

 
4. มำตรกำรเพื่อขับเคลือ่นกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสภำยในหน่วยงำนปีงบประมำณ 2565 

จากผลการวิเคราะห์และประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษาทางโรงเรียน
ล าปางกัลยาณีได้มีมาตรการเพื่อขับเคล่ือนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้ น
ดังต่อไปนี้ 

มำตรกำร ขั้น/วิธีกำรปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ กำรก ำกับติดตำม 
1. การเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับผลประโยชน์
ส่วนตนและส่วนรวม
ให้แก่นักเรียนและ
บุคลากรของโรงเรียน 

1. ปรับฐานความคิดบุคลากรให้สามารถ 
แยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและ 
ผลประโยชน์ส่วนรวม 
- การประชุมประจ าเดือน 
"การกระท าท่ีถือเป็นเรื่องผลประโยชน์ 
ทับซ้อน" 
- การสร้างความรับรู้เรื่องผลประโยชน์ 
ทับซ้อนให้กับครูและบุคลากร 
2. การศึกษาดูงานโรงเรียนสุจริต 

ฝ่ายบริหารวิชาการ รายงาน 
ความก้าวหน้า 
และสรุปผล 
ภายในวันท่ี 31 
มีนาคม 2564 
และวันท่ี 30 
กันยายน 2564 

2. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ของโรงเรียน/
บุคคลภายนอกเข้า
มามีส่วนร่วมในการ 
ด าเนินกิจการใน
โรงเรียน 

1. การเตรียมความพร้อมประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงาน
ของโรงเรียน (ITA) 
- การประชุมเตรียมความพร้อมการตอบ 
แบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ประจ าปี 
2565 

- ฝ่ายบริหารวิชาการ 
- ฝ่ายกิจการนักเรียน 
- ฝ่ายอ านวยการ 
- ฝ่ายบริหารท่ัวไป 
 
 

รายงาน 
ความก้าวหน้า 
และสรุปผล 
ภายในวันท่ี 31 
มีนาคม 2565 
และวันท่ี 30 
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มำตรกำร ขั้น/วิธีกำรปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ กำรก ำกับติดตำม 
- การประชุมช้ีแจงให้ปฏิบัติตามแนว
ทางการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสฯ ในการประชุมผู้ปกครองนักเรียน 
2. การจัดท า web site และ 
ประชาสัมพันธ์โดยการ มีส่วนร่วมของ 
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 กันยายน 2565 

3. บุคลากรของ 
โรงเรียนประพฤติ 
ปฏิบัติตนตามหลัก 
ปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียงมาตรการ 
ขั้นตอน/วิธีการ
ปฏิบัติผู้รับผิดชอบ 
การก ากับติดตาม 

1. ส่งเสริมกิจกรรมท าความดีเพื่อ
สาธารณะแบ่งปัน ลดความเห็นแก่ตัวโดย
ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มี
วินัย สุจริต จิตสาธารณะ 
- กิจกรรมสาธารณะจิตอาสา 
- กิจกรรมการสวดมนต์ไหว้พระ 

- ฝ่ายบริหารวิชาการ 
- ฝ่ายกิจการนักเรียน 
- ฝ่ายอ านวยการ 
- ฝ่ายบริหารท่ัวไป 
 

รายงาน 
ความก้าวหน้า 
และสรุปผล 
ภายในวันท่ี 31 
มีนาคม 2565 
และวันท่ี 30 
กันยายน 2565 

4. มีแนวปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต
ร่วมกัน 

1. การประกาศเจตนารมณ์/ 
ก าหนดนโยบาย 
- การประกาศเจตจ านงการบริหารงาน
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
- การประกาศนโยบายคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
2. การจัดท าแผนปฏิบัติการ 
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ 
โรงเรียนประจ าปี 2565 
3. ปลูกฝังและสร้างจิตส านึกและค่านิยม 
การต่อต้านและไม่ทนต่อการทุจริต 
- เปิดหลักสูตรต้านทุจริตให้นักเรียนได้ 
เรียน 
- อบรม เรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์กับ
ประเทศไทย 
- จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องเครือข่าย 
และการมีส่วนร่วมในการต่อต้าน การ 
ทุจริต ป.ป.ช. สพฐ. น้อย, ป.ป.ช. สพฐ. 
ชุมชน 
- สร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมใน 

- ทุกกลุ่มงาน 
 
 
 
 
 
- ฝ่ายอ านวยการ 
 
-ฝ่ายกิจการ 
นักเรียน 

รายงาน
ความก้าวหน้า 
และสรุปผลภายใน
วันท่ี 31 มีนาคม 
2565 และวันท่ี 30 
กันยายน 2565 
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มำตรกำร ขั้น/วิธีกำรปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ กำรก ำกับติดตำม 
การต่อต้าน การทุจริต ป.ป.ช. สพฐ. 
น้อย, ป.ป.ช. สพฐ. ชุมชน 

5. การส่งเสริมคุณ 
ลักษณะ 5 ประการ 
ให้เกิดกับนักเรียน 

1. สร้างส่ือประชาสัมพันธ์แนวสร้างสรรค์
เพื่อให้เข้าถึงได้ง่ายน่าสนใจและกระตุ้นให้
ประชาชนรู้สึกร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการ
ต่อต้านการทุจริต 
- ส่ือประชาสัมพันธ์รณรงค์ต่อต้านการ 
ทุจริต ประจ าปี2565 โดยให้ความรู้ 
เรื่องเครือข่ายและการมีส่วนร่วมในการ 
ต่อต้าน การทุจริต ป.ป.ช. สพฐ. น้อย, 
ป.ป.ช. สพฐ. ชุมชน และสร้างเครือข่าย 
และการมีส่วนร่วมในการต่อต้าน การ 
ทุจริต ป.ป.ช. สพฐ. น้อย, ป.ป.ช. สพฐ. 
ชุมชน 

- ฝ่าย 
กิจการนักเรียน 
- งานโรงเรียน
สุจริต 

รายงาน 
ความก้าวหน้า 
และสรุปผล 
ภายในวันท่ี 31 
มีนาคม 2565 
และวันท่ี 30 
กันยายน 2565 

 
5. กำรด ำเนินงำนปีงบประมำณ 2565 

ในการด าเนินงานโรงเรียนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและธรรมมาภิบาลในสถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต) 
นั้นโรงเรียนล าปางกัลยาณีได้ก าหนดกลยุทธ์ในการป้องกันการทุจริตดังนี้ 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 : สร้ำงสังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต 
กลยุทธ์ที่ 1 การประกาศเจตนารมณ์บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและก าหนดนโยบายคุณธรรม 

และความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
กลยุทธ์ที่ 2 สร้างจิตส านึกท่ีตัวบุคคลให้ตระหนักรู้ถึงปัญหาและผลกระทบของการทุจริต ให้ด ารงตน 

อย่างมีศักดิ์ศรีและมีเกียรติภูมิ 
กลยุทธ์ที่ 3 ปรับฐานความคิดบุคลากรให้สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์

ส่วนรวมในการด าเนินงาน 
กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมการสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานเพื่อต่อต้านการทุจริต 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 : พัฒนำระบบป้องกันกำรทุจริตเชิงรุก 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาและยกระดับการท างานให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
กลยุทธ์ที่ 2 ขับเคล่ือนนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ

ชอบสู่การปฏิบัติ 
กลยุทธ์ที่ 3 สร้างการรับรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าท่ีและการด าเนินงาน ในด้านการส่งเสริมจริยธรรมและ

ต่อต้านการทุจริต 
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กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนารูปแบบวิธีการ เนื้อหา สาระและช่องทางให้เหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมายทุกระดับ 

การด าเนินงานโรงเรียนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและธรรมมาภิบาลในสถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต) นั้น
โรงเรียนล าปางกัลยาณีได้ก าหนดมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในสถานศึกษาดังนี้ 

มำตรกำรที่ 1 สร้างเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวมให้แก่นักเรียนและ
บุคลากรของโรงเรียน 

มำตรกำรที่ 2 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโรงเรียน/บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินกิจการของ
โรงเรียน 

มำตรกำรที่ 3 บุคลากรของโรงเรียนประพฤติปฎิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
มำตรกำรที่ 4 บุคลากรมีแนวปฏิบัติต่อการต่อต้านการทุจริตร่วมกัน 
มำตรกำรที่ 5 ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะ 5 ประการการด าเนินการส่งเสริมคุณธรรมและความ

โปร่งใสในสถานศึกษาในปีงบประมาณ 2565 ได้น ามาตรการท้ัง 5 มาตรการ มาด าเนินงานดังนี้ 
 

กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมกำร 
1. การประกาศเจตนารมณ์/ก าหนดนโยบาย 
- การประกาศเจตจ านงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต 
- การประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการ 
ด าเนินงาน 
2. การศึกษาดูงานโรงเรียนสุจริต 

 
1 ต.ค. – พ.ย. 64 

 
- ฝ่ายบริหารวิชาการ 
- ฝ่ายกิจการนักเรียน 
- ฝ่ายอ านวยการ 
- ฝ่ายบริหารท่ัวไป 
 

ขั้นด ำเนินกำร 
1. ปลูกฝังและสร้างจิตส านึกและค่านิยมการต่อต้านและ
ไม่ทนต่อการทุจริต 
- เปิดหลักสูตรต้านทุจริตให้นักเรียนได้เรียน 
- อบรม เรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย 
- จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องเครือข่ายและการมีส่วนร่วมใน 
การต่อต้าน การทุจริต ป.ป.ช. สพฐ. น้อย, ป.ป.ช. สพฐ. 
ชุมชน 
- สร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมในการต่อต้าน การ 
ทุจริต ป.ป.ช. สพฐ. น้อย, ป.ป.ช. สพฐ. ชุมชน 
2. ปรับฐานความคิดบุคลากรให้สามารถแยกระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม 
- การประชุประจ าเดือนเกี่ยวการกระท าท่ีถือเป็นเรื่อง 
ผลประโยชน์ทับซ้อน" 

 
ปีการศึกษา 2565 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปีการศึกษา 2565 
 
 
 

 
- ฝ่ายบริหารวิชาการ 
- ฝ่ายกิจการนักเรียน 
- ฝ่ายบริหารท่ัวไป 
 
 
 
 
 
- ฝ่ายบริหารวิชาการ 
- ฝ่ายกิจการนักเรียน 
- ฝ่ายบริหารท่ัวไป 
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- การสร้างความรับรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับครู
และบุคลากร 
3. ส่งเสริมกิจกรรมท าความดีเพื่อสาธารณะแบ่งปัน ลด 
ความเห็นแก่ตัวโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
มีวินัย สุจริต จิตสาธารณะ 
- กิจกรรมสาธารณะจิตอาสา 
- กิจกรรมการสวดมนต์ไหว้พระ 
4. การเตรียมความพร้อมประเมินคุณธรรมและความ 
โปร่งใสการด าเนินงานของโรงเรียน (ITA) 
- การประชุมเตรียมความพร้อมการตอบแบบส ารวจ 
หลักฐานเชิงประจักษ์ประจ าปี 2565 
- การประชุมช้ีแจงให้ปฏิบัติตามแนวทางการประเมิน 
คุณธรรมและความโปร่งใสฯ 
5. การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการ 
ทุจริตของโรงเรียนประจ าปี 2565 
6. สร้างส่ือประชาสัมพันธ์แนวสร้างสรรค์เพื่อให้เข้าถึงได้
ง่าย น่าสนใจและกระตุ้นให้ประชาชนรู้สึกร่วมเป็นส่วน
หนึ่งในการต่อต้านการทุจริต 
- ส่ือประชาสัมพันธ์รณรงค์ต่อต้านการทุจริต ประจ าปี 
2565 โดยให้ความรู้เรื่องเครือข่ายและการมีส่วนร่วมใน
การต่อต้าน การทุจริต ป.ป.ช. สพฐ. น้อย, ป.ป.ช. สพฐ. 
ชุมชนและสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมในการต่อต้าน 
การทุจริต ป.ป.ช. สพฐ. น้อย, ป.ป.ช. สพฐ. ชุมชน 
7. การจัดท า web site และประชาสัมพันธ์โดยการ มี
ส่วนร่วมของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 
 
ปีการศึกษา 2565 
 
 
 
 
ส.ค. 65 
 
 
 
 
 
ปีการศึกษา 2565 
 
ปีการศึกษา 2565 
 
 
 
 
 
 
 
ปีการศึกษา 2565 
 

 
- ฝ่ายบริหารวิชาการ 
- ฝ่ายกิจการนักเรียน 
- ฝ่ายบริหารท่ัวไป 
 
 
- ฝ่ายกิจการนักเรียน 
- ฝ่ายอ านวยการ 
 
 
 
 
- ฝ่ายอ านวยการ 
 
- ฝ่ายกิจการนักเรียน 
 
 
 
 
 
 
- ฝ่ายบริหารท่ัวไป 
 

ขั้นประเมินผล 
- ก ากับ ดูแล และติดตามการด าเนินงาน 
- ประเมินผลและสรุปผลการด าเนินงาน 
- รายงานผลการด าเนินงาน 

 
ส.ค. 65 

 
- ฝ่ายกิจการนักเรียน 
 

ขั้นปรับปรุง/แก้ไข/พัฒนำ 
- รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เกี่ยวข้องเป็น 
แนวทางในการด าเนินงาน/พัฒนางานต่อไป 

 
ก.ย. 65 

 
คุณครูและบุคลากรทุกคน 
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6. ผลกำรด ำเนินงำน 

ในปีงบประมาณ 2565 ปีการศึกษา 2564 ทางโรงเรียนล าปางกัลยาณี ได้ด าเนินงานโครงงานเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรมและธรรมมาภิบาลในสถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต) มีการจัดกิจกรรมตามท่ีก าหนดตามโครงการ
และกิจกรรมท่ีโรงเรียนจัดส่งเสริมโครงการ การน าหลักสูตรการป้องกันการต้านทุจริตศึกษา ส่งเสริมให้เกิด
คุณลักษณะ 5 ประการและการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบให้เกิดขึ้นกับนักเรียน และการบริหารงานใน
สถานศึกษา เช่น งานบริหารบุคคล งานบริหารสินทรัพย์ งานวิชาการ งานบริหารท่ัวไป 

จากการด าเนินงานโครงการ เสริมสร้าง คุณธรรมจริยธรรมและธรรมมาภิบาลในสถานศึกษา(โรงเรียน
สุจริต) มีผลการด าเนินงานดังนี้ 

ผลการด าเนินงานจากการประเมินความโปรงใสในการบริหารจัดการในสถานศึกษาผลจากการตอบแบบ
ประเมินออนไลน์ไม่มีผลการประเมิน (ปีงบประมาณ 2564 ไม่มีการด าเนินการ) 

ผลการประเมินคุณลักษณะ 5 ประการตามท่ีก าหนดในโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรม
มาภิบาลในสถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต) ผ่านการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาลงสู่จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
การจัดกิจกรรมในโครงการ การจัดกิจกรรมส่งเสริมของสถานศึกษา ส่งเสริมให้นักเรียน เกิดคุณลักษณะ 5 ประการ 
มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย มีความซื่อสัตย์ อยู่อย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะ และให้นักเรียนเกิดการต่ืนตัวใน
การต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ มีผลการด าเนินงานดังนี้ 

1) คุณลักษณะด้านการทักษะกระบวนการคิด ผ่านกิจกรรมหลักคือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วย
โครงงานคุณธรรม ผ่านวิชาสังคมศึกษา ทุกระดับช้ัน และการจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะกระบวนการคิดท่ี
หลากหลายท าให้ผลการประเมินทักษะกระบวนการคิดของนักเรียนโรงเรียนล าปางกัลยาณี มีผลการประเมินใน
ระดับ ดีขึ้นไป ร้อยละ 91.58 ของนักเรียนท้ังหมด 

2) คุณลักษณะด้านการมีวินัยผ่านกิจกรรมท่ีหลากหลาย โดยมีกิจกรรมโครงการหลักท่ีโดดเด่นของ
โรงเรียนคือ โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะและการพัฒนา โครงการโรงเรียนปลอดขยะส่งเสริม
ให้นักเรียน มีระเบียบวินัย ท าให้ผลการประเมินการมีวินัย ของนักเรียนโรงเรียนล าปางกัลยาณี มีผลการประเมินใน
ระดับ ดีขึ้นไป ร้อยละ 93.94 ของนักเรียนท้ังหมด 

3) คุณลักษณะด้านความซื่อสัตย์ โรงเรียนมีการกิจกรรมท่ีหลากหลายท่ีส่งเสริมให้นักเรียนมีความซื่อสัตย์
โดยมีกิจกรรมโครงการหลักท่ีโดดเด่นของโรงเรียน คือ โครงการประหยัดพลังงาน การจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ส่งเสริมให้นักเรียน มีความซื่อสัตย์ ท าให้ผลการประเมินความซื่อสัตย์ของนักเรียน
โรงเรียนล าปางกัลยาณี มีผลการประเมินในระดับ ดีขึ้นไป ร้อยละ 97.41 ของนักเรียนท้ังหมด 

4) คุณลักษณะด้านการอยู่อย่างพอเพียง โรงเรียนมีการกิจกรรมท่ีหลากหลายท่ีส่งเสริมให้นักเรียนมี
คุณลักษณะ อยู่อย่างพอเพียงโดยมีกิจกรรม/โครงการหลักท่ีโดดเด่นของโรงเรียน คือ โครงการเศรษฐกิจพอเพียง
ส่งเสริมให้นักเรียน ท าให้ผลการประเมินคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียงของนักเรียนโรงเรียนล าปางกัลยาณี มีผลการ
ประเมินในระดับ ดีขึ้นไป ร้อยละ 95.91 ของนักเรียนท้ังหมด 
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5) คุณลักษณะด้านการมีจิตสาธารณะ โรงเรียนมีการกิจกรรมท่ีหลากหลายท่ีส่งเสริมให้นักเรียนมี
คุณลักษณะการมีจิตสาธารณะโดยมีกิจกรรม/โครงการหลักท่ีโดดเด่นของโรงเรียน คือ โครงการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม จิตสาธารณะและการพัฒนา โครงการโรงเรียนจิตอาสา โครงการพัฒนากิจกรรมผู้บ าเพ็ญประโยชน์โดยมี
กิจกรรมในโครงการดังนี้ กิจกรรมสาธารณะประโยชน์ในชุมชน กิจกรรมสาธารณะประโยชน์ในโรงเรียน กิจกรรม
สาธารณะประโยชน์ในห้องเรียน ส่งเสริมให้นักเรียนมีจิตสาธารณะ ท าให้ผลการประเมินคุณลักษณะจิตสาธารณะ
ของนักเรียนโรงเรียนล าปางกัลยาณี มีผลการประเมินในระดับ ดีขึ้นไปร้อยละ 97.29 ของนักเรียนท้ังหมด 
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ภาคผนวก 
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