
 
 

 

                                                โรงเรียนวัดบางไกรอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 

 
บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ       โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 
ท่ี              ………. / 256๓                   วันท่ี 30 เดือน มีนาคม พ.ศ.  25๖๓ 
เรื่อง  การรายงานการดำเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริต  พินิจคุณธรรม 

เรียน    ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 

โครงการ   โรงเรียนสุจริต  พินิจคุณธรรม 
ผู้มีส่วนรับผิดชอบโครงการ นางสาลินี  สุขศิริ 
    นางสาวทิพาภรณ์  มะหิน 
    นางสาวพินทุสร  แสงเนตร 
     นายอนุวัตร  ธิระมาร 
    นางสาวเพ็ญนภา  พันพินิจ 
ระยะเวลาที่ดำเนินการ  ตุลาคม 256๒ – กันยายน 256๓ 
กิจกรรมที่ดำเนินการ 
 1. ประชุมช้ีแจงรายละเอียดโครงการ เพื่อจัดกิจกรรม ดังนี้ 
 กิจกรรมกลุ่มงานบริหารวิชาการ 
  - การวางแผนการให้บริการด้านวิชาการท่ีเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริต 
  - การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะ ๕ ประการของโรงเรียนสุจริต  
  - กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนมีคุณลักษณะ ๕ ประการของโรงเรียนสุจริต 
  - นักเรียนจัดทําโครงงาน/วิธีปฏิบัติที ่เป็นเลิศ (Best Practice) ที่สอดคล้องกับคุณลักษณะ ๕ 
ประการของโรงเรียนสุจริต 
  - ครูจัดทําวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Best Practice) และหรืองานวิจัยที่สอดคล้องกับคุณลักษณะ ๕ 
ประการของโรงเรียนสุจริต 

  - จัดทําแผนการนิเทศภายในที่เกี ่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้และการจัดกิจกรรมต่างๆของ 
โครงการโรงเรียนสุจริต 

  - สร้างเครือข่ายการบริการด้านวิชาการท่ีเกี่ยวข้องการดําเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริต  

 กิจกรรมกลุ่มงานบริหารงบประมาณ 

  - การวางแผนงบประมาณโครงการและกิจกรรมต่างๆในโรงเรียนตามแนวทางโรงเรียนสุจริต 
  - ประชุมช้ีแจงแนวทางการใช้จ่ายเงินงบประมาณให้บุคลากรและผู้ท่ีเกี่ยวข้องของโรงเรียนทราบ 



 
 

 

                                                โรงเรียนวัดบางไกรอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 

  - แต่งตั้งคณะกรรมการกํากับ ติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของโรงเรียน โดยมี
ตัวแทน ป.ป.ช. สพฐ. ชุมชน และ ป.ป.ช. สพฐ. น้อย เข้ามามีส่วนร่วม 
  - จัดทําปฏิทินการกํากับ ติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของโรงเรียน 
  - แต่งตั ้งคณะกรรมการบันทึกผลการกํากับ ติดตาม ตรวจสอบ และรายงานผลการใช้จ่าย 
งบประมาณของโรงเรียน และรายงานแก่ผู้เกี่ยวข้อง  
 กิจกรรมกลุ่มงานบริหารงานบุคคล 
  - จัดทําโครงการพัฒนาบุคลากรของโรงเรียน เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักใน การ
ดําเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริต 
  - สรุปและรายงานผลการพัฒนาบุคลากรของโครงการโรงเรียนสุจริต 
  - มีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดําเนินงาน การพัฒนาบุคลากรของ 
โครงการโรงเรียนสุจริต 
  - ยกย่อง ชมเชยบุคลากรท่ีเป็นแบบอย่างตามคุณลักษณะ ๕ ประการของโรงเรียนสุจริต  
  - มอบรางวัลให้กับบุคลากรท่ีเป็นแบบอย่างตามคุณลักษณะ ๕ ประการของโรงเรียนสุจริต  
  - จัดสวัสดิการต่างๆ ให้กับบุคลากรโรงเรียนสุจริต 
  - ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรนําผลงานท่ีเกิดจากการดําเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริตไปใช้ ใน
การพัฒนาความก้าวหน้าในวิชาชีพ 
  - เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ผลงานความสําเร็จท่ีเกิดจากการดําเนินงานโครงการโรงเรียน 
สุจริต 
 กิจกรรมกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 

  - วิเคราะห์สภาพชุมชนเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการดําเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริต 
  - แต่งต้ังผู้รับผิดชอบงานด้านความสัมพันธ์ชุมชนโดยมีตัวแทน ป.ป.ช. สพฐ. ชุมชน และ ป.ป.ช. 
สพฐ. น้อย เข้ามามีส่วนร่วม 
  - สํารวจและวางแผนการพัฒนา ปรับปรุงอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดล้อมในโรงเรียน  

วัตถุประสงค์ของโครงการ 
1. เพื่อมุ่งให้โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม   
2. เพื่อมุ่งสร้างเสริมจิตสำนึกและค่านิยมให้แก่คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนมีจิตสาธารณะ 

และสำนึกในการเป็นพลเมืองดี  ปฏิบัติตนตามระเบียบวินัย และมีความซื่อสัตย์สุจริต    
3. เพื่อมุ่งพัฒนาคณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนให้มีความรู้เรื่องการป้องกันและปราบปราม                

การทุจริตในสถานศึกษา และให้ความร่วมมือในกิจกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา  
4. เพื่อส่งเสริมให้คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม  จริยธรรม และ               

ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางปฏิบัติ   
5. เพื่อมุ่งประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับหน่วยงานทุกภาคส่วนในการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา  
 



 
 

 

                                                โรงเรียนวัดบางไกรอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 

ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน 
 1. โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม   

2.  คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนมีจิตสาธารณะ และสำนึกในการเป็นพลเมืองดี  ปฏิบัติตน
ตามระเบียบวินัย และมีความซื่อสัตย์สุจริต    

3. คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนมีความรู้เรื ่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน
สถานศึกษา และให้ความร่วมมือในกิจกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา  

4. คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และยึดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางปฏิบัติ   

5. โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) ประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับ
หน่วยงานทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตนสถานศึกษา  
ปัญหา/อุปสรรค 
 - 
ข้อเสนอแนะ/รายละเอียดอื่น ๆ 
 ผู้รับผิดชอบโครงการและผู้มีส่วนร่วม ร่วมกันวางแผนกิจกรรมให้มีความเหมาะสมกับระยะเวลา  ส่งเสริม
และพัฒนานักเรียนให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
 
 
 
ลงช่ือ………………………………. ผู้รายงาน                   (ลงช่ือ) ..............................................ผู้ตรวจรายงาน        
    (นางสาวทิพาภรณ์ มะหิน)                              (นางสาลินี สุขศิริ)  
          หัวหน้าโครงการ                        ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

                                                โรงเรียนวัดบางไกรอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 

รายงานผลการดำเนินงานโครงการ 
 

โครงการ    โรงเรียนสุจริต  พินิจคุณธรรม   รหัสกลุ่มงาน  วชก. 1-23 
กลุ่มงาน    บริหารวิชาการ     แผนงาน   การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน                     
ผู้รับผิดชอบ  นางสาลินี  สุขศิริ, นางสาวทิพาภรณ์  มะหิน, นางสาวพินทุสร  แสงเนตร, นายอนุวัตร  ธิระมาร, 
นางสาวเพ็ญนภา  พันพินิจ  
ระยะเวลาดำเนินการ  1 ตุลาคม 256๒ – 30 กันยายน 2563               
งบประมาณ   ๑,๕00 บาท 
 
1. หลักการและเหตุผล 
 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) กำหนดประเมินผลการปฏิบัติราชการตาม          
คำรับรองการปฏิบัติราชการของโรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
ตัวชี้วัดที่ 7 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  โดยพิจารณา
จากผลสำเร็จของการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา เพื่อขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา  และการจัดการข้อร้องเรียนเรื่องการ
ทุจริต  การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีโดยมิชอบของครู บุคลากรทางการศึกษา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 และข้อกล่าวหาครู บุคลากรทางการศึกษา ที่ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความรับผิดชอบต่อประชาชน  
ไม่มีคุณธรรม  ไม่มีจริยธรรมไม่คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั ้ง และไม่มีธรรมาภิบาล ตามที่มีกฎหมาย 
ระเบียบ แบบแผนของทางราชการที่เกี่ยวข้องได้กำหนดไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  การตรวจสอบและนำ
เรื่องร้องเรียนเข้าสู่กระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริง การแจ้งตักเตือน ดำเนินคดี หรืออื่นๆ ตามระเบียบ ข้อกฎหมาย
ท่ีกำหนดไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 ในการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 นั้น  โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) ได้ทำการ ศึกษาและวิเคราะห์
ข้อมูลจากแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา  และผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  โดยกำหนดให้สถานศึกษา                
ต้องจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงานของตน เพื่อสนับสนุนและสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 
 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพื่อมุ่งให้โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม   
2.2 เพื่อมุ่งสร้างเสริมจิตสำนึกและค่านิยมให้แก่คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนมีจิตสาธารณะ 

และสำนึกในการเป็นพลเมืองดี  ปฏิบัติตนตามระเบียบวินัย และมีความซื่อสัตย์สุจริต    
2.3 เพื่อมุ่งพัฒนาคณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนให้มีความรู้เรื่องการป้องกันและปราบปราม                

การทุจริตในสถานศึกษา และให้ความร่วมมือในกิจกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา  



 
 

 

                                                โรงเรียนวัดบางไกรอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 

2.4 เพื่อส่งเสริมให้คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และ               
ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางปฏิบัติ   

2.5 เพื่อมุ่งประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับหน่วยงานทุกภาคส่วนในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา  

 
3. เป้าหมาย 
     3.1 ผลผลิต (Outputs)  

3.1.1.  โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม   
3.1.2.  ร้อยละ 80 ของคณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนมีจิตสาธารณะ และสำนึกในการ

เป็นพลเมืองดี ปฏิบัติตนตามระเบียบวินัย และมีความซื่อสัตย์สุจริต   
3.1.3.  ร้อยละ 80 ของคณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนมีความรู้เรื ่องการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา และให้ความร่วมมือในกิจกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน
สถานศึกษา 

  3.1.4.  ร้อยละ 80 ของคณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม 
จริยธรรม และยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางปฏิบัติ   

  3.1.5. โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) ประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทุก
ภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 

3.2 ผลลัพธ์ (Outcomes) 
3.2.1 โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) มีการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม

เพิ่มขึ้น   
3.2.2 คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนมีจิตสาธารณะ และสำนึกในการเป็นพลเมืองดี

ปฏิบัติตนตามระเบียบวินัย  และมีความซื่อสัตย์สุจริตเพิ่มขึ้น   
3.2.3  คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนมีความรู้เรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริต    

ในสถานศึกษา  และให้ความร่วมมือในกิจกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษาเพิ่มข้ึน 
3.2.4  คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนมีการปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม จริยธรรมและยึด

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางปฏิบัติเพิ่มขึ้น   
3.2.5 โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) ประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทุกภาค

ส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษาเพิ่มข้ึน 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

                                                โรงเรียนวัดบางไกรอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 

4. ตัวชี้วัดความสำเร็จ / วิธีการประเมิน / เคร่ืองมือการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ในการประเมิน 
ผลผลิต (Outputs)   
- โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 
ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม   

ประเมินความโปร่งใส 
ในการปฏิบัติงาน 

แบบประเมินความโปร่งใส 
ในการปฏิบัติงาน 

- ร้อยละ 80 ของคณะครู บุคลากรทางการ
ศึกษา นักเรียนมีจิตสาธารณะ และสำนึกในการ
เป็นพลเมืองดี ปฏิบัติตนตามระเบียบวินัย และ
มีความซื่อสัตย์สุจริต   

ประเมินคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

แบบประเมินคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

- ร้อยละ 80 ของคณะครู บุคลากรทางการ
ศึกษา นักเรียนมีความรู้เรื ่องการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา และให้
ความร ่วมม ือในก ิจกรรมการป ้องก ันและ
ปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา 

ทดสอบความรู้ แบบทดสอบความรู้ 

- ร้อยละ 80 ของคณะครู บุคลากรทางการ
ศึกษา นักเรียนปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม 
จริยธรรม และยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นแนวทางปฏิบัติ   

ประเมินคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

แบบประเมินคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

- โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 
ประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทุกภาค
ส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สถานศึกษา 

ประเมินความพึงพอใจ แบบประเมินความพึงพอใจ 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ   
ผลลัพธ์(Out comes)   
- โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) มี
การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม
เพิ่มขึ้น   
 

ประเมินความโปร่งใส 
ในการปฏิบัติงาน 

แบบประเมินความโปร่งใส 
ในการปฏิบัติงาน 

- คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนมีจิต
สาธารณะ และสำนึกในการเป็นพลเมืองดี
ปฏิบัติตนตามระเบียบวินัย  และมีความซื่อสัตย์
สุจริตเพิ่มขึ้น   
 
 

ประเมินคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

แบบประเมินคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 



 
 

 

                                                โรงเรียนวัดบางไกรอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ในการประเมิน 
ผลลัพธ์(Out comes)   
- คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนมี
ความรู ้เร ื ่องการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต ในสถานศึกษา  และให้ความร่วมมือใน
กิจกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ในสถานศึกษาเพิ่มข้ึน 

ทดสอบความรู้ แบบทดสอบความรู้ 

- คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนมี
การปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม จริยธรรมและ
ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทาง
ปฏิบัติเพิ่มขึ้น   

ประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

- โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 
ประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทุกภาค
ส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สถานศึกษาเพิ่มข้ึน 

ประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

 
 

5. งบประมาณโครงการ 
 จำนวนเงินโครงการ ๑,๕00  บาท 
 ใช้ไปจำนวนเงิน       -  บาท 
 คงเหลือ   ๑,๕00  บาท   
                            
6. การประเมินผล 
 
ท่ี วัตถุประสงค์ของโครงการ/ 

กิจกรรม 
 สภาพความสำเร็จ ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

1. เพื่อมุ่งให้โรงเรียนวัดบางไกรนอก 
(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) ปฏิบัติหน้าท่ี
ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม   

✓  โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 
ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม   

2. เพื่อมุ่งสร้างเสริมจิตสำนึกและ
ค่านิยมให้แก่คณะครู บุคลากร
ทางการศึกษา นักเรียนมีจิต
สาธารณะ และสำนึกในการเป็น
พลเมืองดี  ปฏิบัติตนตามระเบียบ
วินัย และมีความซื่อสัตย์สุจริต    

✓  คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนมี
จิตสาธารณะ และสำนึกในการเป็นพลเมืองดี  
ปฏิบัติตนตามระเบียบว ิน ัย และมีความ
ซื่อสัตย์สุจริต    



 
 

 

                                                โรงเรียนวัดบางไกรอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 

ท่ี วัตถุประสงค์ของโครงการ/ 
กิจกรรม 

 สภาพความสำเร็จ ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

3. เพื่อมุ่งพัฒนาคณะครู บุคลากร
ทางการศึกษา นักเรียนให้มีความรู้
เรื่องการป้องกันและปราบปราม                
การทุจริตในสถานศึกษา และให้
ความร่วมมือในกิจกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ในสถานศึกษา 

✓  คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนมี
ความรู้เรื่องการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตในสถานศึกษา และให้ความร่วมมือใน
กิจกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตในสถานศึกษา  
 

4. เพื่อส่งเสริมให้คณะครู บุคลากร
ทางการศึกษา นักเรียนปฏิบัติตน
ตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และ               
ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เป็นแนวทางปฏิบัติ   

✓  คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน
ปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และ
ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็น
แนวทางปฏิบัติ   

๕ เพื่อมุ่งประสานความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับ
หน่วยงานทุกภาคส่วนในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ในสถานศึกษา 

  โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 
ประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
สถานศึกษากับหน่วยงานทุกภาคส่วนในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตน
สถานศึกษา 

 
7.  สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ 
ท่ี ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ  สภาพความสำเร็จ ผลการดำเนินงาน 

บรรลุ ไม่บรรลุ 
ผลผลิต (Outputs)     
1. โรงเร ียนว ัดบางไกรนอก(แย้มพร ้อม

อุปถัมภ์) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส
และเป็นธรรม   

✓  โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อม
อุปถัมภ์) ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความ
โปร่งใสและเป็นธรรม   
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

                                                โรงเรียนวัดบางไกรอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 

ท่ี ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ  สภาพความสำเร็จ ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

ผลผลิต (Outputs)    
2. ร ้อยละ 80 ของคณะคร ู  บ ุคลากร

ทางการศึกษา นักเรียนมีจิตสาธารณะ 
และสำนึกในการเป็นพลเมืองดี ปฏิบัติ
ตนตามระเบียบวินัย และมีความซื่อสัตย์
สุจริต   

✓  คณะครู บุคลากรทางการศึกษา 
นักเรียนมีจิตสาธารณะ และสำนึกใน
การเป็นพลเมืองดี ปฏิบัติตนตาม
ระเบียบวินัย และมีความซื่อสัตย์
สุจริต   

๓. ร้อยละ 80 ของคณะครู บุคลากรทางการ
ศึกษา นักเรียนมีความรู้เรื่องการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา 
และให้ความร ่วมมือในกิจกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน
สถานศึกษา 

✓  คณะครู บุคลากรทางการศึกษา 
นักเรียนมีความรู้เรื่องการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา 
และให้ความร่วมมือในกิจกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน
สถานศึกษา 

๔. ร ้อยละ 80 ของคณะคร ู  บ ุคลากร
ทางการศึกษา นักเรียนปฏิบัติตนตาม
หลักคุณธรรม จริยธรรม และยึดหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทาง
ปฏิบัติ   

✓  คณะครู บุคลากรทางการศึกษา 
นักเรียนปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม 
จริยธรรม และยึดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางปฏิบัติ   

๕. โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร ้อม
อุปถัมภ์) ประสานความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานทุกภาคส่วนในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา 

✓  โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อม
อุปถัมภ์) ประสานความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานทุกภาคส่วนในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน
สถานศึกษา 

ผลลัพธ์ (Outcomes)    
1. โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อม

อุปถัมภ์) มีการปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความ
โปร่งใสและเป็นธรรมเพิ่มขึ้น   

✓  โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อม
อุปถัมภ์) มีการปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความ
โปร่งใสและเป็นธรรมเพิ่มขึ้น   

2. คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน
มีจิตสาธารณะ และสำนึกในการเป็น
พลเมืองดีปฏิบัติตนตามระเบียบวินัย  
และมีความซื่อสัตย์สุจริตเพิ่มขึ้น   

✓  คณะครู บุคลากรทางการศึกษา 
นักเรียนมีจิตสาธารณะ และสำนึกใน
การเป็นพลเมืองดีปฏิบัติตนตาม
ระเบียบวินัย  และมีความซื่อสัตย์
สุจริตเพิ่มขึ้น  
 



 
 

 

                                                โรงเรียนวัดบางไกรอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 

ท่ี ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ  สภาพความสำเร็จ ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

ผลลัพธ์ (Outcomes)   
๓. คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน

มีความรู้เรื่องการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ในสถานศึกษา  และให้ความ
ร ่วมม ือในก ิจกรรมการป ้องก ันและ
ปราบปรามการทุจร ิตในสถานศึกษา
เพิ่มขึ้น 

  คณะคร ู  บ ุคลากรทางการศ ึกษา 
นักเรียนมีความรู้เรื่องการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ในสถานศึกษา  
และให้ความร่วมมือในกิจกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน
สถานศึกษาเพิ่มข้ึน 

๔. คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน
ม ีการปฏ ิบ ัต ิตนตามหล ักค ุณธรรม 
จริยธรรมและยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นแนวทางปฏิบัติเพิ่มขึ้น   

  คณะคร ู  บ ุคลากรทางการศ ึกษา 
น ักเร ียนมีการปฏิบัต ิตนตามหลัก
ค ุณธรรม  จร ิยธรรมและย ึดหลัก
ปร ั ชญาเศรษฐก ิ จพอ เพ ี ย ง เ ป็ น
แนวทางปฏิบัติเพิ่มขึ้น   

๕. โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อม
อุปถัมภ์) ประสานความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานทุกภาคส่วนในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจร ิตในสถานศึกษา
เพิ่มขึ้น 

  โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อม
อ ุปถ ัมภ ์ )  ประสานความร ่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานทุกภาคส่วนในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน
สถานศึกษาเพิ่มข้ึน 

 
8.  ผลการประเมินโครงการ / กิจกรรม 
 8.1 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 
 เพศชาย  จำนวน  ๗๙  คน  เพศหญิง  จำนวน  ๘๐  คน 
 ผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน ๑๙๕ คน   คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้เข้าร่วมโครงการท้ังหมด 
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8.2 ผลการประเมินโครงการ / กิจกรรม 

ท่ี หัวข้อ 
ระดับความพึงพอใจ 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

1 
โรงเรียนมีการปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความโปร่งใสและ
เป็นธรรม 

9๘.00 2.00 - - - 

2 
โรงเรียนส่งเสริมให้มีจิตสาธารณะ และสำนึกใน
การเป็นพลเมืองดี ปฏิบัติตนตามระเบียบวินัย 
และมีความซื่อสัตย์สุจริต   

99.00 1.00    

๓ 

ผู้เรียนมีความรู้เรื่องการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในสถานศึกษา และร่วมมือใน
กิจกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ในสถานศึกษา 

9๕.00 ๕.00 - - - 

4 
โรงเรียนส่งเสริมและให้ความรู้ในการปฏิบัติตน
ตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และยึดหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางปฏิบัติ   

๙๗.00 3.00 - - - 

5 
โรงเรียนประสานความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานทุกภาคส่วนในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา 

๙๙.๐๐ 1.00    

  ๙๗.๖๐ ๒.๔๐    
 

- จำนวนผู้ตอบมากที่สุด  คิดเป็นร้อยละ ......๙๗.๖๐.... ของผู้ทำแบบประเมินท้ังหมด 
- จำนวนผู้ตอบมาก  คิดเป็นร้อยละ ......๒.๔๐...... ของผู้ทำแบบประเมินท้ังหมด 
- จำนวนผู้ตอบปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ..........-.......... ของผู้ทำแบบประเมินท้ังหมด 
- จำนวนผู้ตอบน้อย  คิดเป็นร้อยละ ..........-.......... ของผู้ทำแบบประเมินท้ังหมด 
- จำนวนผู้ตอบน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ ...........-......... ของผู้ทำแบบประเมินท้ังหมด 
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9.  สรุปในภาพรวม 
 10.1 จุดเด่นของโครงการ/กิจกรรม 
  โครงการโรงเรียนสุจริต พินิจคุณธรรม เป็นโครงการท่ีส่งเสริมให้โรงเรียนประสานความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา ทำให้เกิดการปฏิบัติหน้าท่ี
ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม ส่งเสริมให้มีจิตสาธารณะ และสำนึกในการเป็นพลเมืองดี ปฏิบัติตนตามระเบียบ
วินัย และมีความซื่อสัตย์สุจริต  ผู้เรียนมีความรู้เรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา และ
ร่วมมือในกิจกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา อันจะส่งผลดีต่อประเทศชาติต่อไป  
 10.2 จุดควรพัฒนาของโครงการ/กิจกรรม 
  ควรส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจจกรรมมากขึ้น 
 10.3   ข้อเสนอแนะเพือ่การพัฒนาโครงการ/กิจกรรม 
  ผู้รับผิดชอบโครงการและผู้มีส่วนร่วม ร่วมกันวางแผนกิจกรรมให้มีความเหมาะสมกับระยะเวลา  
ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
 
 
      ลงช่ือ........................................ ผู้รับผิดชอบโครงการ     
                                          ( นางสาวทิพาภรณ์  มะหิน ) 

      ตำแหน่ง  ครู 
 


