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ค าน า 
 
 

รายงานฉบับนี้  จัดท าขึ้นเพื่อรายงานสรุปผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ซึ่ง
ด าเนินงานภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา(ป้องกันการทุจริต)  ซึ่ง
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560-2564) และ
เป็นไปตามแนวทางการจัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประเด็นการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ภายใต้แนวทางหลัก 3 แนวทาง ประกอบด้วย  
1) สร้างจิตส านึก และปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต 2) สร้างกลไกป้องกันการทุจริต และ 3) เสริมสร้างประสิทธิภาพ
ในการปราบปรามการทุจริต    

ขอขอบคุณ ผู้บังคับบัญชา คณะกรรมการด าเนินงาน และบุคลากร ในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน ทุกท่าน ท่ีให้ค าปรึกษาและความร่วมมือด าเนินงานตามตามแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.
2564  จนส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี   
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ส่วนท่ี 1 
บทน า 

 
หลักการและเหตุผล 

ด้วย ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ได้ก าหนด
วิสัยทัศน์ว่า “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)”  มีพันธกิจ
ในการสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณาการ  
และปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตท้ังระบบ ให้มีมาตรฐานสากล โดยมีเป้าประสงค์ เชิง
ยุทธศาสตร์ คือ ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI)ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50 นอกจากนี้ ทิศทางการพัฒนายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริตระยะท่ี 3 
ยังมีความสอดคล้องกับทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (ยุทธศาสตร์ท่ี 6ด้านการเพิ่ม
ประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ) และทิศทางยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (ยุทธศาสตร์การปลูกฝัง“คนไทยไม่โกง” 
และยุทธศาสตร์การป้องกันด้วยการเสริมสร้างสังคมธรรมาภิบาล) อีกด้วย  

แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 มีแผนงานและโครงการส าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) คือ ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล 
ในภาครัฐ แผนงานท่ี 5.9 การสร้างกลไก “ยับย้ัง” และ “สร้างความตระหนักรู้” เพื่อป้องกันการทุจริต ท่ีกล่าวถึง 
การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ภายใต้กรอบแนวคิด “โรงเรียนสุจริต” เพื่อสร้าง
องค์ความรู้และกระบวนการเรียนรู้ท่ีเท่าทันต่อการเปล่ียนแปลง ปลูกจิตส านึก ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย 
ซื่อสัตย์ อยู่อย่างพอเพียง จิตสาธารณะ ซึ่งตรงกับคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน ตระหนักในความส าคัญของการเตรียมการด้าน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อร่วมสร้างจิตส านึกและค่านิยมให้ทุกภาคส่วน
ต่ืนตัว ละอายต่อการทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ เพื่อวางรากฐานการปลูกจิตส านึก ซึ่งเป็นกลไกในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตของประเทศชาติ จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
 
วัตถุประสงค์  

1. เพื่อปลูกฝังให้บุคลากรของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง ท้ังใน
ระดับ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และชุมชน  

2. เพื่อยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารการจัดการของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
3. เพื่อพัฒนานวัตกรรมป้องกันและยับยั้งการทุจริตเชิงรุกส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาให้เข้มแข็งและ 

มีประสิทธิภาพ 
 
เป้าประสงค์   
 1. เพื่อผลักดันให้ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาออนไลน์ เพิ่มสูงขึ้น  

2. เพื่อผลักดันให้ดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (CPI) ของประเทศไทย เพิ่มสูงขึ้น 
 



 
 

 

2 
 
กลุ่มเป้าหมาย  
 1.  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  จ านวน    54    คน 
 2.  พนักงานราชการ และลูกจ้าง   จ านวน    15    คน 
 
ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

  แผนย่อยการปอ้งกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ปี 2564 
ประชาชนมีวัฒนธรรมและ
พฤติกรรมซ่ือสัตย์สุจริต 

                                                                                                                                                                                    

1. ร้อยละของประชาชนท่ีมีวัฒนธรรม ค่านิยม
สุจริต มีทัศนคติและพฤติกรรมในการต่อต้านการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ร้อยละ 48 

2. ร้อยละของหน่วยงานท่ีผ่านเกณฑ์การประเมิน 
ITA  

ร้อยละ 65 
(85 คะแนนขึ้นไป) 

 

โครงการ - กิจกรรม - ตัวชี้วัด – เป้าหมาย – งบประมาณ  

      โครงการ  เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  

        “ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต”  

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 

 
เป้าหมาย งบประมาณ 

หน่วยนับ จ านวน 
1. กิจกรรม   
การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริต
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจ าปี 
2564 

หน่วยงาน มีแผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริต ประจ าปี 2564 

แผน 1 - 

2. กิจกรรม  
การประกาศเจตนารมณ์/นโยบาย เขต
พื้นที่การศึกษาสุจริต  
  1) ประกาศเจตจ านงการบริหารงานด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต 
  2) ประกาศนโยบายคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงาน 

- มีประกาศเจตจ านงการบรหิารด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริตและนโยบายด้าน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงาน  
 
- ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของหน่วยงาน (Integrity 
and Tranparency Assessment : ITA)    
อยู่ในระดับ ที่สูงข้ึน  

ประกาศ 
 
 
 
 

คะแนน
ประเมินฯ 

2 
 
 
 
 

90 

3,000 

3. กิจกรรม  
พัฒนาเชิงรุกด้านการป้องกันการทุจริต 
และ ส่งเสริมธรรมาภิบาล 
 -จัดอบรมพัฒนาเชิงรุกด้านการป้องกัน
การทุจริต เพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาล และ
เสริมสร้างวัฒนธรรม 

- ร้อยละของผู้บริหาร และบคุลากร
ทางการศึกษา พนักงานราชการ และ
ลูกจ้าง ในสังกัด  ได้รับการปลูกฝังและ
สร้างจิตส านึกความเป็นพลเมืองที่ดี  
สามารถแยกแยะได้ว่าสิ่งใด    

ร้อยละ 90 
 

100,000 
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โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 

 
เป้าหมาย งบประมาณ 

หน่วยนับ จ านวน 
องค์กร ให้บุคลากรมีทัศนคติ ค่านิยม ใน
การปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต   
1) ปลูกฝังและสร้างจิตส านึกและค่านิยม
การต่อต้านและไม่ทนต่อการทุจริต 
2) ปรับฐานความคิดบุคลากรให้สามารถ
แยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 
3) เสริมสร้างธรรมา    ภิบาลในการ
ปฏิบัติงาน 
4) สร้างวัฒนธรรมองค์กรในการต่อต้านการ
ทุจริต    

เป็นประโยชน์ส่วนตนสิ่งใดเป็นประโยชน์
ส่วนรวม / ได้รับการส่งเสริมหลักธรรมาภิ
บาล และ     เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
ให้ มีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงาน
อย่างซื่อสัตย์สุจริต 
 
- ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของหน่วยงาน (Integrity 
and Tranparency Assessment : ITA)      

 
 
 
 

คะแนน ประ
เมินฯ 

 
 
 
 

90 
 
 

 

 

4. กิจกรรม  
ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 
ในการต่อต้านการทุจริต 
   1) สร้างสื่อประชาสัมพันธ์ 
แนวสร้างสรรค ์เพ่ือให้เข้าถึงได้ง่าย น่าสนใจ 
และกระตุ้นให้ประชาชนรู้สึกร่วมเป็นส่วน
หน่ึงในการต่อต้านการทุจริต 
 2) ด าเนินการเก่ียวกับการประชาสัมพันธ์
เพ่ือต่อต้านการทุจริต 
3) ด าเนินกิจกรรมรณรงค์การต่อต้านการ
ทุจริต 

จ านวน สื่อหรือกิจกรรม 
การประชาสัมพันธ์ 
ในด้านการต่อต้านการทุจริต เพ่ือสร้าง
การรับรู้ กระบวนการท างาน ด้านการ
ป้องกันและต่อต้านการทุจริต 
 

สื่อ หรือ
กิจกรรม 

2 10,000 

5. กิจกรรม พัฒนามาตรการป้องกันการ
ทุจริต และ การประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสการด าเนินงานของ   เขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 
 1. ประชุมเพ่ือวิเคราะห์ผลการประเมินและ
ก าหนดแนวทางพัฒนาการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสฯ  
2. สรุปและจัดท ารายงานการวิเคราะหผ์ล
การประเมินและแนวทางพัฒนาการประเมิน   
คุณธรรมและความโปร่งใสฯ 
3. ก าหนดผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสฯ   
4. ประชุมผูร้ับผิดชอบตัวชี้วัดการประเมิน
คุณธรรมและความ 
โปร่งใสฯ 
 

- จ านวนมาตรการป้องกันการทุจริต    

 
- ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของหน่วยงาน (Integrity 
and Tranparency Assessment : ITA)  
อยู่ในระดับ ที่สูงข้ึน  

มาตรการ 
 
 
 

คะแนน  ประ
เมินฯ 

7 
 
 
 

90 

37,000 
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โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 

 
เป้าหมาย งบประมาณ 

หน่วยนับ จ านวน 
5. ประชุม เพ่ือขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต และการด าเนินงาน
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรม และ
ธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา “ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาสุจริต” 
6. ประชุมเชงิปฏิบัติการเพ่ือด าเนินการ   
กิจกรรม  พัฒนามาตรการป้องกันการทุจริต
และการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของเขตพ้ืนที่การศึกษาฯ   
  - จัดท ามาตรการการป้องกันการทุจริตของ
หน่วยงาน   
  - จัดเตรียมเอกสารหลักฐาน การเปิดเผย
ข้อมูล (Open Data)  
7. ประชุมชี้แจงบุคลากรในสังกัดเก่ียวกับ
การด าเนินการตามมาตรการป้องกันการ
ทุจริตฯ 
8. ประชุมชี้แจงบุคลากร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายใน และภายนอก เกี่ยวกับการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสฯ    
9. ด าเนินการเกี่ยวกับการประเมินคุณธรรม
และความ    โปร่งใสฯ    

  
 

   

 
 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน  
  
ระยะเวลาด าเนินการ 

เมษายน 2564  ถึง  กันยายน 2564   
 
งบประมาณที่ใชใ้นการด าเนินการ 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  จัดสรรงบประมาณประจ าปี 2564   แผนงานบูรณาการ
ป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษาและส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา งบด าเนินงาน เพื่อด าเนินกิจกรรมส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสุจริต 
ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต จ านวน  150,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)   
 
ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (Impact) 
 1. บุคลากรของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน  มีฐานความคิดในการแยกแยะ
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
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 2. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน  มีกลไกและกระบวนการป้องกันการทุจริตท่ี
เข้มแข็งและเท่าทันต่อสถานการณ์การทุจริต 

3. ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยมีแนวโน้มท่ีดีขึ้น  
 
การติดตามประเมินผล  

 1. การนิเทศ ก ากับ ติดตาม และการรายงานผลการด าเนินกิจกรรมส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสุจริต 
 2. การรายงานผลการด าเนินกิจกรรมของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ด้วยวิธีการออนไลน์ ผ่านทาง
เว็บไซต์โครงการโรงเรียนสุจริต (www.uprightschool.net)   
 3. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาออนไลน์ 
(Integrity and Transparency Assessment Online: ITA Online) 
 
 
 



 
 

 

 
 

ส่วนท่ี  2 
วิธีการด าเนินการ 

  
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564  ก าหนดให้ด าเนินการ โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ใน
สถานศึกษาและส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสุจริต  กิจกรรมส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสุจริต  ซึ่งมีกิจกรรม 
และกิจกรรมย่อย  คือ  

1. กิจกรรม การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
ล าปาง ล าพูน  ประจ าปีงบประมาณ 2564   

2. กิจกรรม การประกาศเจตจ านงการบริหารด้วยคงวามซื่อสัตย์สุจริต และประกาศนโยบายคุณธรรมและ
ความโปร่งในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน  

3. กิจกรรม พัฒนาเชิงรุกด้านการป้องกันการทุจริต และส่งเสริมธรรมาภิบาล 
4. กิจกรรม ส่งเสริมภาพลักษณ์ท่ีดีของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน  
5. กิจกรรม พัฒนามาตรการป้องกันการทุจริต และการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน   

 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดสรรงบประมาณประจ าปี 2564   แผนงานบูรณา
การป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษาและส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา งบด าเนินงาน เพื่อด าเนินกิจกรรม ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
สุจริต ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน      

วิธีด าเนินการ   
ด าเนินกิจกรรมตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและส านักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษา “ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสุจริต” ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ดังนี้  

1. ก าหนดเป้าประสงค์/กลยุทธ์/ตัวชี้วัดความส าเร็จ/งบประมาณ ของกิจกรรมท่ีจะด าเนินการ  ดังนี้  
 

เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
งบประมาณ 

(บาท) 
1. หน่วยงานมี
แผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต เพ่ือพัฒนา
กลไกและกระบวนงาน
ด้านการป้องกันการ
ทุจริต   

สร้างกลไกการป้องกัน
เพ่ือบับย้ังการทุจริต 
 

โครงการ เสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม และ
ธรรมาภิบาล ในสภาน
ศึกษา “ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาสุจริต"  
1. กิจกรรม  
จัดท าแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต  
  

หน่วยงานมี
แผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.
2564   

- 
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เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
งบประมาณ 

(บาท) 
2. ผู้บริหารแสดง
เจตจ านงการ
บริหารงานด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต  และมี
นโยบายด้านคุณธรรม
และความ โปร่งใสใน
การด าเนินงาน เพ่ือให้
บุคลากรถือปฏิบัติ  
 
 
 
 
 
 
3. บุคลากรทุกคนใน
สั ง กั ด  ไ ด้ รั บ ก า ร
ป ลู ก ฝั ง แ ล ะ ส ร้ า ง
จิ ตส า นึ ก ความเป็ น
พลเมืองที่ดี  สามารถ
แยกแยะได้ว่าสิ่งใดเป็น
ประโยชน์ส่วนตนสิ่งใด
เป็นประโยชน์ส่วนรวม     
ได้รับการส่งเสริมหลัก   
ธรรมาภิบาลและ
เสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กร ให้ มีทัศนคติ 
ค่านิยมในการ
ปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์
สุจริต 

 เพ่ิมประสิทธิภาพ
ระบบงานป้องกันการ
ทุจริต  
- ประกาศเจตนารมณ์ 
การบริหารงานด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต 
- ก าหนดนโยบาย
คุณธรรมและ 
ความโปร่งใสในการด าา
เนินงาน 

2. กิจกรรม  
การประกาศเจตนารมณ์/
นโยบาย เขตพื้นที่
การศึกษาสุจริต  
1) ประกาศเจตจ านงการ
บริหารงานด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต 
2) ประกาศนโยบาย
คุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงาน 
  

- มีประกาศเจตจ านง
การบริหารด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริตและ
นโยบายด้านคุณธรรม
และความโปร่งใสใน
การด าเนินงาน  
- ผลการประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการ
ด าเนินงานของ
หน่วยงาน (Integrity 
and Tranparency 
Assessment : ITA)    
อยู่ในระดับ ที่สูงข้ึน  

3,000 

1) ปรับฐานความคิด
บุคลากรใหส้ามารถ 
แยกแยะระหว่าง 
ผลประโยชน์ส่วนตัว 
และผลประโยชน์
ส่วนรวม 
2) สร้างจิตส านึกความ
เป็นพลเมืองที่ดีและ 
ค่านิยมความซื่อสัตย์
สุจริต 
3) สร้างวัฒนธรรม
องค์กรในการต่อต้าน
การทุจริต   

3. กิจกรรม   พัฒนาเชิง
รุกด้านการป้องกันการ
ทุจริต และส่งเสริมธรร
มาภิบาล 
-จัดอบรมพัฒนาเชิงรุก
ด้านการป้องกันการ
ทุจริต  เพื่อส่งเสริมธรร
มาภิบาล  และเสริมสรา้ง
วัฒนธรรมองค์กร ให้
บุคลากร  
มีทัศนคติ ค่านิยม 
ในการปฏิบัติงาน  
อย่างซื่อสัตย์ สุจริต   
1) ปลูกฝังและสร้าง
จิตส านึกและค่านิยม 
การต่อต้านและไม่ทนต่อ
การทุจริต 
2) ปรับฐานความคิด
บุคลากรใหส้ามารถแยก
ระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตัวและผลประโยชน์ 
ส่วนรวม 
3) เสริมสร้างธรรมาภิบาล
ในการปฏิบัติงาน4) สร้าง
วัฒนธรรมองค์กรในการ
ต่อต้านการทุจริต   

- ร้อยละของผู้บริหาร 
และบุคลากรทางการ
ศึกษา พนักงาน
ราชการ และลูกจ้าง 
ในสังกัด  ได้รับการ
ปลูกฝังและสร้าง
จิตส านึกความเป็น
พลเมืองที่ดี  สามารถ
แยกแยะได้ว่าสิ่งใดเป็น
ประโยชน์ส่วนตนสิ่งใด
เป็นประโยชน์ส่วนรวม 
/ ได้รับการส่งเสริม
หลักธรรมาภิบาล และ     
เสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กร ให้ มีทัศนคติ 
ค่านิยมในการ
ปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์
สุจริต 
- ผลการประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการ
ด าเนินงานของ
หน่วยงาน (Integrity 
and Tranparency 
Assessment : ITA)   

100,000 
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เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
งบประมาณ 

(บาท) 
4. เสริมสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีใน
องค์กร และให้
สาธารณชนเกิดความ
เชื่อมั่นในระบวนการ
ท างาน ด้านการ
ป้องกันและต่อต้าน
การทุจริต 

1) สร้างการรับรู้
เกี่ยวกับบทบาท 
หน้าท่ี และการ
ด าเนินงาน ในด้าน 
การส่งเสริมจริยธรรม 
และต่อต้านการทุจริต 
2) พัฒนารูปแบบ 
วิธีการ เน้ือหา สาระ 
และช่องทางให้
เหมาะสม สอดคล้องกับ
ความต้องการของ 
กลุ่มเป้าหมายทุกระดับ 

4. กิจกรรม 
ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา
ล าปาง ล าพูน ในการ
ต่อต้านการทุจริต 
1) สร้างสื่อประชาสัมพันธ์ 
แนวสร้างสรรค ์
เพ่ือให้เข้าถึงได้ง่าย 
น่าสนใจ และกระตุ้นให้ 
ประชาชนรูส้ึกร่วมเป็น
ส่วนหน่ึงในการต่อต้าน 
การทุจริต 
2) จัดท ากิจกรรม
ประชาสัมพันธ์รณรงค์การ
ต่อต้านการทุจริต 
 

จ านวนสื่อหรือ
กิจกรรม 
การประชาสัมพันธ์ 
ในด้านการต่อต้านการ 
ทุจริต เพ่ือสร้างการ
รับรู ้
กระบวนการท างาน 
ด้านการป้องกันและ
ต่อต้านการทุจริต 

10,000 

5. ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
มีผลการประเมิน 
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการ
ด าเนินงานเป็นไปตาม
เป้าหมาย เพ่ือผลักดัน
ให้ดัชนีภาพลักษณ์
คอร์รัปชัน 
(CPI) ของประเทศไทย
เพ่ิมสูงข้ึน 

1. พัฒนา วิเคราะห์ 
และบูรณาการระบบการ
ประเมินด้านคุณธรรม
และความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของ
หน่วยงานเพ่ือเชื่อมโยง
กับแนวทางการยกระดับ
คะแนนดัชนีการรับรู้การ
ทุจริตของประเทศไทย  
2.  พัฒนาและยกระดับ
การท างาน 
ให้สอดคล้องกับการ
ประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการ 
ด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) 

5. กิจกรรม พัฒนา
มาตรการป้องกันการ
ทุจริต และ การประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใสการด าเนินงาน
ของ   เขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
ล าปาง ล าพูน 
 1. ประชุมเพ่ือวิเคราะห์
ผลการประเมินและ
ก าหนดแนวทาง
พัฒนาการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงาน  
2. สรุปและจัดท ารายงาน
การวิเคราะห์ผลการ
ประเมินและแนวทาง
พัฒนาการประเมิน   
คุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงาน 
3. ก าหนดผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด 
การประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสฯ   
4. ประชุมผูร้ับผิดชอบ  

 37,000 
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เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
งบประมาณ 

(บาท) 
  ตัวชี้วัดการประเมิน

คุณธรรมและความ 
โปร่งใสในการฯ 
5. ประชุม เพ่ือขับเคลื่อน        
แผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริต และการด าเนินงาน
โครงการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรม และ
ธรรมาภิบาล ใน
สถานศึกษา “ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต” 
6. ประชุมเชงิปฏิบัติการ
เพ่ือด าเนินการ   กิจกรรม  
พัฒนามาตรการป้องกัน
การทุจริตและการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของเขต
พ้ืนที่การศึกษาฯ   
  - จัดท ามาตรการการ
ป้องกันการทุจริตของ
หน่วยงาน   
  - จัดเตรียมเอกสาร
หลักฐาน การเปิดเผย
ข้อมูล (Open Data)  
7. ประชุมชี้แจงบุคลากร
ในสังกัดเก่ียวกับการ
ด าเนินการตามมาตรการ
ป้องกันการทุจริตฯ 
8. ประชุมชี้แจงบุคลากร 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 
และภายนอก เก่ียวกับการ
ประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสฯ    
9. ด าเนินการเก่ียวกับการ
ประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสฯ    
 

 37,000 
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2. ก าหนดระยะเวลา /ผู้รับผิดชอบ  และผู้รับผิดชอบด าเนินการกิจกรรมตามกรอบระยะเวลา  ดังนี้  

       

โครงการ/กิจกรรม 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ม.ค. 
62 

ก.พ. 
62 

มี.ค. 
62 

เม.ย. 
62 

พ.ค. 
62 

มิ.ย. 
62 

ก.ค. 
62 

ส.ค. 
62 

ก.ย. 
62 

1. กิจกรรม   
การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกัน 
การทุจริตของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ประจ าปี 2564 

         - กลุ่มกฎหมาย 
  และคดี 

2. กิจกรรม  
การประกาศเจตนารมณ์/นโยบาย 
เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต  
  1) ประกาศเจตจ านงการ
บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
  2) ประกาศนโยบายคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงาน 

         - กลุ่ม 
   กฎหมาย 
  และคดี 
- กลุ่ม 
  อ านวยการ 
 
 

3. กิจกรรม  
พัฒนาเชิงรุกด้านการป้องกันการ
ทุจริต และ ส่งเสริมธรรมาภิบาล 
 -จัดอบรมพัฒนาเชิงรุกด้านการ
ป้องกันการทุจริต เพื่อส่งเสริมธรร
มาภิบาล และเสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กร ให้บุคลากรมีทัศนคติ 
ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่าง
ซื่อสัตย์ สุจริต 
1) ปลูกฝังและสร้างจิตส านึกและ
ค่านิยมการต่อต้านและไม่ทนต่อ
การทุจริต 
2) ปรับฐานความคิดบุคลากรให้
สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม 
3) เสริมสร้างธรรมา    ภิบาลใน
การปฏิบัติงาน 
4) สร้างวัฒนธรรมองค์กรในการ
ต่อต้านการทุจริต 

         - กลุ่ม 
  พัฒนาครู 
- กลุ่ม    
  อ านวยการ  
 

4. กิจกรรม  
ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน ในการ
ต่อต้านการทุจริต  
 

         - กลุ่ม    
  อ านวยการ  
- กลุ่ม    
  ส่งเสริม 
  การศึกษา 
  ทางไกล 
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โครงการ/กิจกรรม 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ม.ค. 
62 

ก.พ. 
62 

มี.ค. 
62 

เม.ย. 
62 

พ.ค. 
62 

มิ.ย. 
62 

ก.ค. 
62 

ส.ค. 
62 

ก.ย. 
62 

1) สร้างสื่อประชาสัมพันธ์ 
แนวสร้างสรรค ์เพ่ือให้เข้าถึงได้ง่าย 
น่าสนใจ และกระตุ้นให้ประชาชนรู้สึก
ร่วมเป็นส่วนหน่ึงในการต่อต้านการ
ทุจริต 
 2) ด าเนินการเก่ียวกับการ
ประชาสัมพันธ์เพ่ือต่อต้านการทุจริต 
3) ด าเนินกิจกรรมรณรงค์การต่อต้าน
การทุจริต 

         - กลุ่มนิเทศก์  
ติดตามฯ 

5. กิจกรรม พัฒนามาตรการป้องกัน
การทุจริต และ การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสการด าเนินงานของ   
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ล าปาง ล าพูน 
 1. ประชุมเพ่ือวิเคราะห์ผลการ
ประเมินและก าหนดแนวทาง
พัฒนาการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสฯ  
2. สรุปและจัดท ารายงานการ
วิเคราะห์ผลการประเมินและแนวทาง
พัฒนาการประเมิน   คุณธรรมและ
ความโปร่งใสฯ 
3. ก าหนดผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 
การประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสฯ   
4. ประชุมผูร้ับผิดชอบตัวชี้วัดการ
ประเมินคุณธรรมและความ 
โปร่งใสฯ 
5. ประชุม เพ่ือขับเคลื่อน        
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และ
การด าเนินงานโครงการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรม และธรรมาภิบาล 
ในสถานศึกษา “ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาสจุริต” 
6. ประชุมเชงิปฏิบัติการเพ่ือ
ด าเนินการ   กิจกรรม  พัฒนา
มาตรการป้องกันการทุจริตและการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของเขตพ้ืนที่การศึกษา   

         - ทุกกลุ่มงาน   
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โครงการ/กิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

  - จัดท ามาตรการการป้องกันการ
ทุจริตของหน่วยงาน   
  - จัดเตรียมเอกสารหลักฐาน การ
เปิดเผยข้อมูล (Open Data)  
7. ประชุมชี้แจงบุคลากรในสังกัด
เก่ียวกับการด าเนินการตามมาตรการ
ป้องกันการทุจริตฯ 
8. ประชุมชี้แจงบุคลากร ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายใน และภายนอก เก่ียวกับ
การประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสฯ    
9. ด าเนินการเก่ียวกับการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสฯ    

          

 
 

3. ก าหนดและด าเนนิการติดตามประเมินผลการด าเนินกิจกรรม   

  3.1 ด าเนินการก ากับ ติดตาม และการรายงานผลการด าเนินกิจกรรมส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาสุจริต 
  3.2  รายงานผลการด าเนินกิจกรรมของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ด้วยวิธีการออนไลน์ ผ่าน
ทางเว็บไซต์โครงการโรงเรียนสุจริต (www.uprightschool.net)   
  3.3  ด าเนินการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online: ITA Online) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

ส่วนที่ 3 
ผลการด าเนินงาน 

  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน  ด าเนินการโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติ

การป้องกันการทุจริตของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2564   มีผลการด าเนินการ  ดังนี้  
 
1. ผลการด าเนินการโครงการ/กิจกรรม   

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน  ด าเนินการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม และธรรมาภิบาล ในสถานศึกษาและส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา “ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสุจริต”  
ประจ าปีงบงบประมาณ พ.ศ.2564  โดยด าเนินการกิจกรรม คือ  1) กิจกรรม การจัดท าและด าเนินการเกี่ยวกับ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน  2) กิจกรรม การ
ประกาศเจตนารมณ์/นโยบายเขตพื้นท่ีการศึกษาสุจริต  3) กิจกรรมพัฒนาเชิงรุกด้านการป้องกันการทุจริตเพื่อ
ส่งเสริมธรรมาภิบาลและเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร  4) กิจกรรมเสริมภาพลักษณ์ท่ีดีของส านักงานงานฯในการ
ต่อต้านการทุจริต และ 5) กิจกรรม พัฒนามาตรการป้องกันการทุจริตและยกระดับการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา   มีผลการด าเนินการ ดังนี้    

 
1.1  ผลการด าเนินการกิจกรรม การจัดท าและด าเนินการเก่ียวกับแผนปฏบิัติการป้องกันการทุจริต

ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน  ประจ าปีงบงบประมาณ พ.ศ.2564   

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน  ด าเนินการเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริตของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน  ประจ าปีงบงบประมาณ พ.ศ.2564   ดังนี้    

(1)  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน  เห็นชอบด าเนินการ
ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
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(2)  อนุมัติให้ด าเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ในส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษา มัธยมศึกษา ล าปาง ล าพูน 

 

          
 
 
  (3)  แต่งต้ังคณะกรรมการขับเคล่ือนแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และคณะกรรมการด าเนิน
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา “ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสุจริต”  
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1.2  ผลการด าเนินการกิจกรรม ประกาศเจตจ านงการบริหารด้วยคงวามซ่ือสัตย์สุจริต และประกาศ
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน  

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน  ด าเนินการแสดงเจตนารมณ์ท่ีจะ
บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยการประกาศเจตจ านงสุจริต และประกาศนโยบายคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  เพื่อให้ค ามั่นว่าจะปฏิบัติหน้าท่ีและบริหารงาน
หน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และก าหนดนโยบายท่ีเป็นการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใส เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีในสังกัดทุกคน ยึดถือปฏิบัติ เพื่อให้ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม 
มีความโปร่งใส เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล  ดังนี้  

(1) ออกประกาศเจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร โดยท าเป็นประกาศฯ  3 ภาษา และนโยบาย
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  เมื่อวันท่ี 14 มิถุนายน 2564    
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(2) ประกาศเจตจ านงสุจริต และประกาศนโยบายเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน  เผยแพร่ให้แก่สาธารณะชนรับทราบกัน
ท่ัวไป  เมื่อวันท่ี 21 มิถุนายน 2564  ณ ห้องประชุมปันเจิง ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาล าปาง 
ล าพูน    
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1.3  ผลการด าเนินการ กิจกรรมพัฒนาเชิงรุกด้านการป้องกันการทุจริต และส่งเสริมธรรมาภิบาล  

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน  ด าเนินการกิจกรรม พัฒนาเชิงรุกด้านการป้องกัน
การทุจริต และส่งเสริมธรรมาภิบาล   โดยการจัดอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันการทุจริต และสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรให้มีความโปร่งใส และให้บุคลากรมีทัศนคติและค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต ดังนี้  

(1) ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน  ด าเนินการพัฒนา
บุคลากรด้านการป้องกันการทุจริต เพื่อให้ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง ในสังกัดทุกคน มีทัศนคติ ค่านิยม
ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต  โดยจัดอบรมเชิงปฏิบั ติการ พัฒนาเชิงรุกด้านการป้องกันการทุจริต และ
ส่งเสริมธรรมาภิบาล ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา “ส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาสุจริต” ระหว่างวันท่ี 1 - 2 กรกฎาคม 2564    โดยด าเนินกิจกรรมย่อย  ได้แก่ 

-  ปลุกจิตส านึก ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง ในสังกัด สพม.ล าปาง ล าพูน  ในเรื่องการต่อต้าน
การทุจริต การไม่ทนต่อการทุจริต และ การแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม  
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- พัฒนา ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง ในสังกัด สพม.ล าปาง ล าพูน  ในเรื่องธรรมาภิบาลของการ
บริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี กับ แนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่  ในแนวคิด 4 หลักการส าคัญ  คือ 

(1) การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่  ได้แก่  หลักประสิทธิภาพ / หลักประสิทธิผล / หลักการ
ตอบสนอง 

(2) ค่านิยมประชาธิปไตย  ได้แก่  หลักภาระความรับผิดชอบ สามารถตรวจสอบได้ / หลักความโปร่งใส /  
     หลักนิติธรรม / หลักความเสมอภาค 
(3) ประชารัฐ ได้แก่ หลักกระจายอ านาจ / หลักการมีส่วนร่วม   
(4) ความรับผิดชอบทางการบริหาร  ได้แก่ หลักคุณธรรม จริยธรรม   
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- ให้ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง ในสังกัด สพม.ล าปาง ล าพูน  ร่วมกันด าเนินการเพื่อให้มี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กร ท่ีมีความโปร่งใส 
ปราศจากการทุจริต  ได้แก่ 1) มาตรการเผยแพร่ข้อมูลบต่อสาธารณะ   2) มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วน
ร่วม  3) มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง  4) มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต  5) 
มาตรการป้องกันการรับสินบน  6) มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวม  
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- ส่งเสริม ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาล าปาง 
ล าพูน ท่ีมีความประพฤติดี ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซื่อสัตย์สุจริต   โดยให้ด าเนินการคัดเลือก ข้าราชการ พนักงาน
ราชการ และลูกจ้าง ในสังกัด เพื่อให้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ เป็นแบบอย่างท่ีดีในด้านคุณธรรม จริยธรรม 
ประพฤติดี ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564   
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 1.4  ผลการด าเนินการ กิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ลาง ล าพูน ในการต่อต้านการทุจริต      

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน  ด าเนินการกิจกรรม ส่งเสริมภาพลักษณ์ท่ีดีของ
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาลาง ล าพูน ในการต่อต้านการทุจริต  ดังนี้  

 
(1) ผู้บริหาร และบุคคลกร ในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน  ร่วม 

แสดงสัญลักษณ์ “ต่อต้านการทุจริต” เพื่อรณรงค์การต่อต้านการทุจริต อันแสดงถึง การมีความมุ่งมั่น ต้ังใจ และ
ให้ค ามั่นสัญญาว่า จะร่วมกันท าความดี มีความซื่อสัตย์สุจริต ให้เป็นวิถีชีวิตในองค์กร ร่วมกันป้องกันและต่อต้าน
การทุจริต เพื่อธ ารงชาติไทย ให้สถิตเสถียรสถาพร ตลอดจิรัฐติกาล  

 
 

(2) ผู้บริหาร และบุคคลกร ในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน  ร่วม 
แสดงสัญลักษณ์ Strong  “จิตพอเพียงต้านทุจริต”  เพื่อรณรงค์การต่อต้านการทุจริต อันแสดงถึง  การมีจิตใจท่ีมี
ความพอเพียง ไม่เห็นแก่ผลประโยชน์ส่วนตน มุ่งมั่นท าเพื่อประโยชน์ส่วนร่วม  
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(3)  จัดท าส่ือประชาสัมพันธ์แนวสร้างสรรค์ เพื่อสร้างทัศนคติ ค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต และ
รณรงค์การต่อต้านการทุจริต   
 

                  
 

                        
 
 
(4)  จัดท าเพลง สพม.ล าปาง ล าพูน ต่อต้านการทุจริต และ วีดีโอประชาสัมพันธ์ ส านักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษาสุจริต เพื่อสร้างทัศนคติ ค่านิยม ความซื่อสัตย์สุจริต และรณรงค์การ่อต้านการทุจริต  
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

https://youtu.be/8o5z2qGnfyg

 

https://youtu.be/8o5z2qGnfyg
https://youtu.be/8o5z2qGnfyg
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 1.5  ผลการด าเนินการ กิจกรรมพัฒนามาตรการป้องกันกรทุจริต และการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสการด าเนินงานของ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน  
 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน  ด าเนินการกิจกรรมพัฒนามาตรการป้องกนัการ
ทุจริต และการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
ล าปาง ล าพูน   ดังนี้  

 (1)  แต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนายกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา( ITA)  และก าหนดผู้รับผิดชอบตัวช้ีวัดการประเมินฯ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564   เพื่อพัฒนายกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา(ITA)   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ให้สูงขึ้น  

     

(2)  แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
หน่วยงานส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  เพื่อ
ด าเนินการน าผลวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเข ตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน ไปสู่การปฏิบัติ และก าหนดให้มีมาตรการต่างๆ เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
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  (3) ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพัฒนายกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา(ITA)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  และก าหนดให้มีมาตรการ
ต่างๆ เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน   เมื่อวันท่ี 21 มิถุนายน 2564   ณ ห้องประชุม
ปันเจิง    สพม.ล าปาง ล าพูน  

  
 

(4) ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อน าผลวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ 
ด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน ไปสู่การปฏิบัติ และจัดท ามาตรการต่างๆ   
เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564    ในวันท่ี  4 มิถุนายน 
2564   , วันท่ี 11 มิถุนายน 2564 , วันท่ี 25 มิถุนายน 2564  และวันท่ี 20 กรกฎาคม 2564     ณ ห้อง
ประชุม  สพม.ล าปาง ล าพูน  
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(5)  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน  เข้ารับการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาออนไลน์ (ITA Online)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ
2564   ผลการประเมินฯ  ได้คะแนนรวม  96.53  ระดับ AA  ผลการประเมิน ผ่าน    อยู่ในล าดับท่ี 45  จาก
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาท้ังหมด  245  แห่ง   
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2. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ   

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน ใช้งบประมาณด าเนินการโครงการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ในสถานศึกษาและส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา “ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาสุจริต”  ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน    
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564   จ านวนท้ังส้ิน  149,763  บาท(หนึ่งแสนสี่หม่ืนเก้าพันเจ็ดร้อยหกสิบสาม
บาท)   ซึ่งใช้งบประมาณจัดสรรจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบประมาณประจ าปี 2564   
แผนงานบูรณาการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และ
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา งบด าเนินงาน เพื่อด าเนินกิจกรรม “ส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาสุจริต”  จ านวน  150,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)     โดยมีรายละเอียด ดังนี้    
 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่ใช้ 

1. กิจกรรม การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน  ประจ าปีงบประมาณ 2564   

- 

2. กิจกรรม การประกาศเจตจ านงการบริหารด้วยคงวามซื่อสัตย์สุจริต และประกาศนโยบาย
คุณธรรมและความโปร่งในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
ล าปาง ล าพูน  

- 

3. กิจกรรม พัฒนาเชิงรุกด้านการป้องกันการทุจริต และส่งเสริมธรรมาภิบาล 
   จัดอบรมพัฒนาเชิงรุกด้านการป้องกันการทุจริต เพ่ือส่งเสริมธรรมาภิบาล และเสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กร ให้บคุลากรมีทศันคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต 
     1) ปลูกฝังและสร้างจิตส านึกและค่านิยมการต่อต้านและไม่ทนต่อการทุจริต 
     2) ปรับฐานความคิดบุคลากรให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม 
     3) เสริมสร้างธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน 
     4) สร้างวัฒนธรรมองค์กรในการต่อต้านการทุจริต 

98,528.- 

4. กิจกรรม ส่งเสริมภาพลักษณ์ท่ีดีของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาล าปาง 
ล าพูน  ในการต่อต้านการทุจริต  
    1) สร้างสื่อประชาสัมพันธ์แนวสร้างสรรค์ เพ่ือให้เข้าถึงได้ง่าย น่าสนใจ และกระตุ้นให้ประชาชนรู้สึก
ร่วมเป็นส่วนหน่ึงในการต่อต้านการทุจริต 
    2) ด าเนินการเก่ียวกับการประชาสัมพันธ์เพ่ือต่อต้านการทุจริต 
    3) ด าเนินกิจกรรมรณรงค์การต่อต้านการทุจริต 

27,020.- 

5. กิจกรรม พัฒนามาตรการป้องกันการทุจริต และการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน   
    (1) ประชุมเพ่ือวิเคราะห์ผลการประเมนิและก าหนดแนวทางพัฒนาการประเมิน ITA  
    (2) สรุปและจัดท ารายงานการวิเคราะหผ์ลการประเมนิและแนวทางพัฒนาการประเมิน ITA 
    (3) ประชุมผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปรง่ใสฯ 
    (4) ประชุม เพ่ือขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และการด าเนินงานโครงการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรม และธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา “ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต” 
    (5) ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือด าเนินการ   กิจกรรม  พัฒนามาตรการป้องกันการทุจริตและการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของเขตพ้ืนที่การศึกษา   
    (6) ด าเนินการเก่ียวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ    

24,215.- 

รวมงบประมาณท่ีใช้ด าเนินการท้ังส้ิน  149,763.- 
 



 
 

 

 
 

ส่วนท่ี 4 
สรุปผลการด าเนินงาน  

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
------------------------------------------- 

 
1. สรุปผลการด าเนินงาน  

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน  ด าเนินการโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติ
การป้องกันการทุจริตของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2564   สรุปผลการด าเนินการ  ดังนี้  

1.1  สรุปผลการด าเนินการ โครงการ/กิจกรรม  ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   ดังนี้  

 (1)  ด าเนินการกิจกรรม จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริตของส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา ประจ าปี 2564 

(2)  ด าเนินการกิจกรรม การประกาศเจตนารมณ์/นโยบาย เขตพื้นท่ีการศึกษาสุจริต  
    (3)  ด าเนินการกิจกรรม พัฒนาเชิงรุกด้านการป้องกันการทุจริต และ ส่งเสริมธรรมาภิบาล   
โดยการจัดอบรมพัฒนาเชิงรุกด้านการป้องกันการทุจริต เพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาล  และเสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กร ให้บุคลากรมีทัศนคติป้องกันการทุจริต เพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาล และเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ให้
บุคลากรมีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต 
       (4)  ด าเนินการกิจกรรม ส่งเสริมภาพลักษณ์ท่ีดีของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาล าปาง 
ล าพูน ในการต่อต้านการทุจริต   โดยการสร้างส่ือประชาสัมพันธ์แนวสร้างสรรค์ เพื่อให้เข้าถึงได้ง่าย น่าสนใจ และ
กระตุ้นให้ประชาชนรู้สึกร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการต่อต้านการทุจริต  และด าเนินกิจกรรมรณรงค์การต่อต้านการ
ทุจริต 
  (5)  ด าเนินการกิจกรรม พัฒนามาตรการป้องกนัการทุจริต และ การประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสการด าเนินงานของ  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน    โดยด าเนินการ  1) ประชุม
เพื่อวิเคราะห์ผลการประเมินและก าหนดแนวทางพัฒนาการประเมิน ITA   2) สรุปและจัดท ารายงานการวิเคราะห์
ผลการประเมินและแนวทางพัฒนาการประเมิน ITA   3) ประชุมผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใส  4) ประชุม เพื่อขับเคล่ือนแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และการด าเนินงานโครงการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรม และธรรมาภิบาล ในสถานศึกษาและส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  5) ประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อด าเนินการ กิจกรรม พัฒนามาตรการป้องกันการทุจริตและการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของเขตพื้นท่ีการศึกษา   และ 6) ด าเนินการเกี่ยวกับการประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสฯ 

1.2 สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ  ในการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม  ตามแผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริตของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ใช้
งบประมาณในการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม  จ านวนท้ังส้ิน  149,763  บาท(หนึ่งแสนสี่หม่ืนเก้าพันเจ็ด
ร้อยหกสิบสามบาท)   (แหล่งงบประมาณ : ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จัดสรรงบประมาณประจ าปี 2564  
แผนงานบูรณาการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา งบด าเนินงาน เพ่ือด าเนินกิจกรรม “ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต”  จ านวน  
150,000 บาท (หน่ึงแสนห้าหมื่นบาทถ้วน))     
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รายละเอียดโดยสรุป ดังนี้     

โครงการ/กิจกรรม 

ระยะเวลาที่ใช้ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ม.ค. 
62 

ก.พ. 
62 

มี.ค. 
62 

เม.ย. 
62 

พ.ค. 
62 

มิ.ย. 
62 

ก.ค. 
62 

ส.ค. 
62 

ก.ย. 
62 

1. ด าเนินการ กิจกรรม   
การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกัน 
การทุจริตของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ประจ าปี 2564 

   
 

      - 
 

2. ด าเนินการ กิจกรรม การ
ประกาศเจตนารมณ์/นโยบาย เขต
พ้ืนที่การศึกษาสุจริต  
  1) ประกาศเจตจ านงการ
บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
  2) ประกาศนโยบายคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงาน 

      
 

   - 
 

3. กิจกรรม  
พัฒนาเชิงรุกด้านการป้องกันการ
ทุจริต และ ส่งเสริมธรรมาภิบาล 
 จัดอบรมพัฒนาเชิงรุกด้านการ
ป้องกันการทุจริต เพ่ือส่งเสริมธรร
มาภิบาล และเสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กร ให้บคุลากรมีทศันคติ 
ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่าง
ซื่อสัตย์ สุจริต 
  1) ปลูกฝังและสร้างจิตส านึกและ
ค่านิยมการต่อต้านและไม่ทนต่อ
การทุจริต 
  2) ปรับฐานความคิดบุคลากรให้
สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม 
  3) เสริมสร้างธรรมาภิบาลในการ
ปฏิบัติงาน 
  4) สร้างวัฒนธรรมองค์กรในการ
ต่อต้านการทุจริต    

       
 

  98,528.- 
 

4. กิจกรรม ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดี
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน ในการ
ต่อต้านการทุจริต  
 

       
 

  
 

27,020.- 
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โครงการ/กิจกรรม 

ระยะเวลาที่ใช้ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ม.ค. 
62 

ก.พ. 
62 

มี.ค. 
62 

เม.ย. 
62 

พ.ค. 
62 

มิ.ย. 
62 

ก.ค. 
62 

ส.ค. 
62 

ก.ย. 
62 

1) สร้างสื่อประชาสัมพันธ์ 
แนวสร้างสรรค ์เพ่ือให้เข้าถึงได้ง่าย 
น่าสนใจ และกระตุ้นให้ประชาชน
รู้สึกร่วมเป็นส่วนหน่ึงในการต่อต้าน
การทุจริต 
 2) ด าเนินการเก่ียวกับการ
ประชาสัมพันธ์เพ่ือต่อต้านการ
ทุจริต 
3) ด าเนินกิจกรรมรณรงค์การ
ต่อต้านการทุจริต 

      
 

    

5. กิจกรรม พัฒนามาตรการ
ป้องกันการทุจริต และ การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสการ
ด าเนินงานของ  ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน  
(1) ประชุมเพ่ือวิเคราะห์ผลการ
ประเมินและก าหนดแนวทาง
พัฒนาการประเมิน ITA  
(2) สรุปและจัดท ารายงานการ
วิเคราะห์ผลการประเมินและ
แนวทางพัฒนาการประเมิน ITA 
(3) ประชุมผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
(4) ประชุม เพ่ือขับเคลื่อน
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
และการด าเนินงานโครงการ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรม และ
ธรรมาภิบาล ในสถานศึกษาและ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(5) ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือ
ด าเนินการ   กิจกรรม  พัฒนา
มาตรการป้องกันการทุจริตและการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของเขตพ้ืนที่
การศึกษา   
 (6) ด าเนินการเก่ียวกับการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ฯ 

      
 

 
 

 
 

 24,215.- 
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1.3. ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย  

 (1) ผู้บริหาร และบุคลากร ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ได้รับการปลูกฝังจิตส านึดให้มีพฤติกรรมร่วม
ต้านการทุจริต  

(2) ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน  มีการยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหาร
จัดการ และ ปรับปรุงหรือพัฒนาในเรื่องคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง  

(3) คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน  ได้คะแนนรวม  96.53  ระดับ AA  ผลการประเมิน ผ่าน   สูงขึ้นจากปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563   
 
2. ปัญหาและอุปสรรค 

 1. การด าเนินการโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564   ในส่วนของการด าเนินการกิจกรรมท่ี
เกี่ยวกับการพัฒนาเชิงรุกด้านการป้องกันการทุจริต และส่งเสริมธรรมาภิบาล  ไม่สามารถจัดกิจกรรมรวมกลุ่ม
อบรมพัฒนาเชิงรุกด้านการป้องกันการทุจริต เพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาล และ เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ให้
บุคลากรมีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต ปลูกฝังและสร้างจิตส านึกและค่านิยมการต่อต้าน
และไม่ทนต่อการทุจริต  ได้อย่างเต็มรูปแบบ  เนื่องจาก ปัญหาสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า
(Covid-19)  

  2. การด าเนินโครงการ/กิจกรรม  มีข้อจ ากัดเกี่ยวกับ วันเวลา สถานท่ี  เนื่องจาก จะต้องปฏิบัติตาม
มาตรการต่างๆ ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า(Covid-19)  

 3. บุคลากรในส านักงานฯ ยังไม่ค่อยให้ความส าคัญของการพัฒนาด้านการป้องกันการทุจริต และการ
เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ให้บุคลากรมีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต ปลูกฝังและสร้าง
จิตส านึก และค่านิยมการต่อต้านและไม่ทนต่อการทุจริต   

 
3. ข้อเสนอแนะ 

 1. หากปัญหาสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า(Covid-19) ไม่ดีขึ้น  จะต้อง
ปรับเปล่ียนวิธีการด าเนินการโครงการ/กิจกรรม ในส่วนของการด าเนินการกิจกรรมท่ีจะต้องมีการรวมกลุ่มกัน
มากๆ เป็นการด าเนินกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ให้มาก   

 2. ควรต้องจัดท าส่ือสร้างสรรค์ต่างๆ มากขึ้น เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ให้บุคลากรมีทัศนคติ 
ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต ปลูกฝังและสร้างจิตส านึกและค่านิยมการต่อต้านและไม่ทนต่อการ
ทุจริต 

 3. ด าเนินการกิจกรรมท่ีเน้นในเรื่องการปลูกฝังและสร้างจิตส านึก ค่านิยมการต่อต้านและไม่ทนต่อการ
ทุจริตให้แก่บุคลากร อย่างต่อเนื่อง เพื่อปรับเปล่ียนทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน  

  
   
 

 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 



 
 

 

 
 



 
 

 

 
 




