
  
บนัทึกข้อความ 

ส่วนราชการ       โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 
ท่ี              ………. / 2562                   วันท่ี 30 เดือน  กันยายน  พ.ศ.  2562 
เรื่อง     การรายงานการด าเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริต  พินิจคุณธรรม  

เรียน    ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 

โครงการ  โรงเรียนสุจริต  พินิจคุณธรรม  
ผู้มีส่วนรับผิดชอบโครงการ นางสาวธนันพัชร์   โพธิ์งามพุ่ม 

นางสาวพินทุสร  แสงเนตร  
นายอนุวัตร  ธิระมาร  
นางสาวเพ็ญนภา  พันพินิจ  

ระยะเวลาที่ด าเนินการ  1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 
กิจกรรมที่ด าเนินการ 
  1. ประชุมช้ีแจงรายละเอียดโครงการ เพื่อจัดกิจกรรมดังนี้                      
  กิจกรรมกลุ่มงานบริหารวิชาการ 
      -การวางแผนการให้บริการด้านวิชาการท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริต 
      -การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะ ๕ ประการของโรงเรียนสุจริต 
      -กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนมีคุณลักษณะ ๕ ประการของโรงเรียนสุจริต   
      -นักเรียนจัดท าโครงงาน/วิธีปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ (Best Practice) ท่ีสอดคล้องกับคุณลักษณะ ๕ 
ประการของโรงเรียนสุจริต 
       -ครูจัดท าวิธีปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ(Best Practice) และหรืองานวิจัยท่ีสอดคล้องกับคุณลักษณะ ๕ 
ประการของโรงเรียนสุจริต 
      -จัดท าแผนการนิเทศภายในท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้และการจัดกิจกรรมต่างๆของ
โครงการโรงเรียนสุจริต 
      -สร้างเครือข่ายการบริการด้านวิชาการท่ีเกี่ยวข้องการด าเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริต 
  กิจกรรมกลุ่มงานบริหารงบประมาณ 
      -การวางแผนงบประมาณโครงการและกิจกรรมต่างๆในโรงเรียนตามแนวทางโรงเรียนสุจริต    
      -ประชุมช้ีแจงแนวทางการใช้จ่ายเงินงบประมาณให้บุคลากรและผู้ท่ีเกี่ยวข้องของโรงเรียน
ทราบ 
   -แต่งต้ังคณะกรรมการก ากับ ติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของโรงเรียน                
โดยมีตัวแทน ป.ป.ช. สพฐ. ชุมชน และ ป.ป.ช. สพฐ. น้อย เข้ามามีส่วนร่วม 
     -จัดท าปฏิทินการก ากับ ติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของโรงเรียน 
      -แต่งต้ังคณะกรรมการบันทึกผลการก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ และรายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณของโรงเรียน  และรายงาน แก่ผู้เกี่ยวข้อง 
  กิจกรรมกลุ่มงานบริหารงานบุคคล 
      -จัดท าโครงการพัฒนาบุคลากรของโรงเรียน เพื่อสร้างความรู้  ความเข้าใจ และตระหนักใน
การด าเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริต    
     -สรุปและรายงานผลการพัฒนาบุคลากรของโครงการโรงเรียนสุจริต 



      - มีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ แลกเปล่ียนเรียนรู้ผลการด าเนินงาน การพัฒนาบุคลากรของ
โครงการโรงเรียนสุจริต 
      -ยกย่อง ชมเชยบุคลากรท่ีเป็นแบบอย่างตามคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต 
      -มอบรางวัลให้กับบุคลากรท่ีเป็นแบบอย่างตามคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต 
      -จัดสวัสดิการต่างๆ ให้กับบุคลากรโรงเรียนสุจริต 
      -ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรน าผลงานท่ีเกิดจากการด าเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริตไปใช้
ในการพัฒนาความก้าวหน้าในวิชาชีพ 
     -เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์  ผลงานความส าเร็จท่ีเกิดจากการด าเนินงานโครงการโรงเรียน
สุจริต 
  กิจกรรมกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 
      -วิเคราะห์สภาพชุมชนเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการด าเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริต 
      -แต่งต้ังผู้รับผิดชอบงานด้านความสัมพันธ์ชุมชนโดยมีตัวแทน ป.ป.ช. สพฐ. ชุมชน และ 
ป.ป.ช. สพฐ. น้อย เข้ามามีส่วนร่วม 
      -ส ารวจและวางแผนการพัฒนา ปรับปรุงอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดล้อมในโรงเรียน 
วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1. เพื่อมุ่งให้โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอปุถัมภ์) ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความโปร่งใสและ         
เป็นธรรม   

2. เพื่อมุ่งสร้างเสริมจิตส านึกและค่านิยมให้แก่คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนมีจิตสาธารณะ 
และส านึกในการเป็นพลเมืองดี  ปฏิบัติตนตามระเบียบวินัย และมีความซื่อสัตย์สุจริต    

3. เพื่อมุ่งพัฒนาคณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนให้มีความรู้เรื่องการป้องกนัและปราบปราม                
การทุจริตในสถานศึกษา และให้ความร่วมมือในกิจกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา  

4. เพื่อส่งเสริมให้คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม จริยธรรม 
และยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางปฏิบัติ   

5. เพื่อมุ่งประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับหน่วยงานทุกภาคส่วนในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา  

 
ผลที่ได้รับจากด าเนินงาน 
  1. โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม   
  2.  คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนมีจิตสาธารณะ และส านึกในการเป็นพลเมืองดี  ปฏิบัติ
ตนตามระเบียบวินัย และมีความซื่อสัตย์สุจริต    
  3.  คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนให้มีความรู้เรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน
สถานศึกษา  และให้ความร่วมมือในกิจกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา  
  4.  คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และยึดหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางปฏิบัติ   
  5.  โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) ประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษา
กับหน่วยงานทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 
 
 
 



 ปัญหา / อุปสรรค 
   - 
               
ข้อเสนอแนะ / รายละเอียดอื่น ๆ 
  ผู้รับผิดชอบโครงการและฝ่ายวิชาการร่วมกันวางแผนปรับและก าหนดเวลา  ช่วงเวลา  และการ
ด าเนินกิจกรรมให้เหมาะสม  เพื่อให้เกิดการพัฒนานักเรียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป  
 
 
ลงช่ือ………………………………. ผู้รายงาน                   (ลงช่ือ) ..............................................ผู้ตรวจรายงาน        
  (นางสาวธนันพัชร์  โพธิ์งามพุ่ม)                                (นางสาลินี สุขศิริ)  
          หัวหน้าโครงการ                        ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการด าเนินงานโครงการ 
 

โครงการ โรงเรียนสุจริต  พินิจคุณธรรม  
กลุ่มงาน บริหารวิชาการ      
แผนงาน การจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน                     
ระยะเวลาการด าเนินงาน       1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562  
ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม   นางสาวธนันพชัร์  โพธิ์งามพุ่ม ,นางสาวพินทุสร  แสงเนตร , 
นายอนุวัตร  ธิระมาร , นางสาวเพ็ญนภา  พันพนิจิ 
 
1.  หลักการและเหตุผล 
 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ก าหนดประเมินผลการปฏิบัติราชการตาม          
ค ารับรองการปฏิบั ติราชการของโรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์ ) ประจ าปีงบประมาณ                  
พ.ศ. 2561  ตัวช้ีวัดท่ี 7 ระดับความส าเร็จของการด าเนินการตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต  โดยพิจารณาจากผลส าเร็จของการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สถานศึกษา เพื่อขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตสถานศึกษา                
และการจัดการข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต  การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีโดยมิชอบของครู บุคลากร
ทางการศึกษา  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และข้อกล่าวหาครู บุคลากรทางการศึกษา ท่ีไม่ได้ปฏิบัติหน้าท่ี
ราชการด้วยความรับผิดชอบต่อประชาชน  ไม่มีคุณธรรม  ไม่มีจริยธรรมไม่ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นท่ีต้ัง 
และไม่มีธรรมาภิบาล ตามท่ีมีกฎหมาย ระเบียบ แบบแผนของทางราชการท่ีเกี่ยวข้องได้ก าหนดไว้ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  การตรวจสอบและน าเรื่องร้องเรียนเข้าสู่กระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริง การแจ้ง
ตักเตือน ด าเนินคดี หรืออื่นๆ ตามระเบียบ ข้อกฎหมายท่ีก าหนดไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 ในการจัดท าแผนปฏิบั ติการป้องกันและปราบปราม การทุจริตโรงเรียนวัดบางไกรนอก                 
(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 นั้น  โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์)                 
ได้ท าการ ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลจากแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา  และผล
การด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ               
พ.ศ. 2561 โดยก าหนดให้สถานศึกษาต้องจัดท าแผนปฏิบั ติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต                    
ในหน่วยงานของตน เพื่อสนับสนุนและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ว่าด้วยการปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 
 
2.  วัตถุประสงคโ์ครงการ 

 1. เพื่อมุ่งให้โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอปุถัมภ์) ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความโปร่งใสและ         
เป็นธรรม   

2. เพื่อมุ่งสร้างเสริมจิตส านึกและค่านิยมให้แก่คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนมีจิตสาธารณะ 
และส านึกในการเป็นพลเมืองดี  ปฏิบัติตนตามระเบียบวินัย และมีความซื่อสัตย์สุจริต    

3. เพื่อมุ่งพัฒนาคณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนให้มีความรู้เรื่องการป้องกนัและปราบปราม                
การทุจริตในสถานศึกษา และให้ความร่วมมือในกิจกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา  

4. เพื่อส่งเสริมให้คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม จริยธรรม 
และยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางปฏิบัติ   

5. เพื่อมุ่งประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับหน่วยงานทุกภาคส่วนในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา  
 



3.  เป้าหมาย   
  ผลผลิต (Outputs)    

1.  โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม   
2.  ร้อยละ 80 ของคณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนมีจิตสาธารณะ และส านึกในการ

เป็นพลเมืองดี ปฏิบัติตนตามระเบียบวินัย และมีความซื่อสัตย์สุจริต   
3.  ร้อยละ 80 ของคณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนมีความรู้เรื่องการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา และให้ความร่วมมือในกิจกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน
สถานศึกษา 

  4.  ร้อยละ 80 ของคณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม 
จริยธรรม และยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางปฏิบัติ   

  5. โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) ประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทุกภาค
ส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
1. โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) มีการปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม

เพิ่มขึ้น   
2.  คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนมีจิตสาธารณะ และส านึกในการเป็นพลเมืองดี

ปฏิบัติตนตามระเบียบวินัย  และมีความซื่อสัตย์สุจริตเพิ่มขึ้น   
3.  คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนมีความรู้เรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริต    

ในสถานศึกษา  และให้ความร่วมมือในกิจกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษาเพิ่มข้ึน 
4.  คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนมีการปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม จริยธรรมและยึด

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางปฏิบัติเพิ่มข้ึน   
5. โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) ประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทุกภาค

ส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษาเพิ่มข้ึน 
  
4. ตัวชี้วัดความส าเร็จ / วิธีการประเมิน / เคร่ืองมือการประเมินผลการปฏิบัติงาน  

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ใน         
การประเมิน 

ผลผลิต (Outputs)    
1. โรงเรียนวัดบางไกรนอก 
(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) ปฏิบัติหน้าท่ีด้วย
ความโปร่งใสและเป็นธรรม   

ประเมินความโปร่งใส            
ในการปฏิบัติงาน 

แบบประเมินความโปร่งใส            
ในการปฏิบัติงาน 

2. ร้อยละ 80 ของคณะครู บุคลากร
ทางการศึกษา นักเรียนมีจิตสาธารณะ 
และส านึกในการเป็นพลเมืองดี ปฏิบัติ
ตนตามระเบียบวินัย และมีความซื่อสัตย์
สุจริต   

ประเมินคุณลักษณะ                 
อันพึงประสงค์ 

แบบประเมินคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

 
 
 



ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ใน         
การประเมิน 

ผลผลิต (Outputs)    
3.  ร้อยละ  80  ของคณะครู บุคลากร
ทางการศึกษา นักเรียนมีความรู้เรื่องการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน
สถานศึกษา และให้ความร่วมมือใน
กิจกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตในสถานศึกษา 

ทดสอบความรู้ แบบทดสอบความรู้ 

4. ร้อยละ  80  ของคณะครู บุคลากร
ทางการศึกษา นักเรียนปฏิบัติตนตาม
หลักคุณธรรม จริยธรรม และยึดหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทาง
ปฏิบัติ   

ประเมินคุณลักษณะ                 
อันพึงประสงค์ 

แบบประเมินคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

5.โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อม
อุปถัมภ์) ประสานความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานทุกภาคส่วนในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 

ประเมินความพึงพอใจ แบบประเมินคุณลักษณะ                 
อันพึงประสงค์ 

ผลลัพธ์ (Outcomes)   
1. โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ ์
มีการปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความ โปร่งใสและ 
เป็นธรรมเพิ่มขึ้น   

ประเมินความโปร่งใส            
ในการปฏิบัติงาน 

แบบประเมินความโปร่งใส            
ในการปฏิบัติงาน 

2. คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนมี
จิตสาธารณะ และส านึกในการเป็นพลเมืองดี
ปฏิบัติตนตามระเบียบวินัย  และมีความ
ซื่อสัตย์สุจริตเพิ่มขึ้น   

ประเมินคุณลักษณะ                 
อันพึงประสงค์ 

แบบประเมินคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

3. คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนมี
ความรู้เรื่องการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตในสถานศึกษา  และให้ความร่วมมือใน
กิจกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ในสถานศึกษาเพิ่มข้ึน 

ทดสอบความรู้ แบบทดสอบความรู้ 

4. คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนมี
การปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม จริยธรรมและ
ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทาง
ปฏิบัติเพิ่มขึ้น   

ประเมินคุณลักษณะ                 
อันพึงประสงค์ 

แบบประเมินคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

5. โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 
ประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทุก 
ภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการ 
ทุจริตสถานศึกษาเพิ่มข้ึน 

ประเมินความพึงพอใจ แบบประเมินคุณลักษณะ                 
อันพึงประสงค์ 



5. งบประมาณโครงการ   
 จ านวนเงินโครงการ 5,000  บาท  
 ใช้ไปจ านวนเงิน  1,418  บาท 
 คงเหลือ   3,582  บาท 
 
6.  สรุปผลการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ 

 
ท่ี วัตถุประสงค์ของโครงการ/ 

กิจกรรม 
 สภาพความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

1. เพื่อมุ่งให้โรงเรียนวัดบางไกรนอก 
(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) ปฏิบัติหน้าท่ี
ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม   

  โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 
ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม   

2. เพื่อมุ่งสร้างเสริมจิตส านึกและ
ค่านิยมให้แก่คณะครู บุคลากร
ทางการศึกษา นักเรียนมีจิต
สาธารณะ และส านึกในการเป็น
พลเมืองดี  ปฏิบัติตนตามระเบียบ
วินัย และมีความซื่อสัตย์สุจริต    

  คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนมี
จิตสาธารณะ และส านึกในการเป็นพลเมืองดี  
ปฏิบัติตนตามระเบียบวินัย และมีความ
ซื่อสัตย์สุจริต    

3. เพื่อมุ่งพัฒนาคณะครู บุคลากร
ทางการศึกษา นักเรียนให้มี
ความรู้เรื่องการปอ้งกันและ
ปราบปรามการทุจริตใน
สถานศึกษา และให้ความร่วมมือ
ในกิจกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตใน
สถานศึกษา 

  คณะคร ูบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนมี
ความรู้เรื่องการป้องกันและปราบปราม                
การทุจริตในสถานศึกษา และให้ความร่วมมือ
ในกิจกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตในสถานศึกษา 

4. เพื่อส่งเสริมให้คณะครู บุคลากร
ทางการศึกษา นักเรียนปฏิบัติตน
ตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และ               
ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เป็นแนวทางปฏิบัติ   

  คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน
ปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และ               
ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็น
แนวทางปฏิบัติ   

5. เพื่อมุ่งประสานความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับ
หน่วยงานทุกภาคส่วนในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สถานศึกษา 

  โรงเรียนประสานความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานสถานศึกษากับหน่วยงานทุกภาค
ส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สถานศึกษา 

 
 
 



7.  สรุปผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
 

ท่ี ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ  สภาพ
ความส าเร็จ 

ผลการด าเนินงาน 

บรรลุ ไม่บรรลุ 
ผลผลิต (Outputs)     
1. โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 

ปฏิบั ติหน้าท่ีด้วยความโปร่งใสและเป็น
ธรรม   

  โรง เรียน วัดบางไกรนอก (แย้มพร้อม
อุปถัมภ์) ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความโปร่งใส
และเป็นธรรม   

2. ร้อยละ 80 ของคณะครู บุคลากรทางการ
ศึกษา นักเรียนมีจิตสาธารณะ และส านึกใน
การเป็นพลเมืองดี ปฏิบัติตนตามระเบียบ
วินัย และมีความซื่อสัตย์สุจริต   

  คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน            
มีจิตสาธารณะ และส านึกในการเป็น
พลเมืองดี ปฏิบัติตนตามระเบียบวินัย และ
มีความซื่อสัตย์สุจริต  ตามศักยภาพของ
ตนเอง   

3. ร้อยละ 80 ของคณะครู บุคลากรทางการ
ศึกษา นักเรียนมีความรู้เรื่องการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา 
และให้ความร่วมมือในกิจกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา 

  คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนมี
ความรู้เรื่องการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตในสถานศึกษา และให้ความร่วมมือ
ในกิจกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตในสถานศึกษา ตามศักยภาพของ
ตนเอง   

4. ร้อยละ 80 ของคณะครู บุคลากร
ทางการศึกษา นักเรียนปฏิบัติตน
ตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และยึด
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็น
แนวทางปฏิบัติ   

  คณะครู บุคลากรทางการศึกษา 
นักเรียนปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม 
จริยธรรม และยึดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทาง
ปฏิบัติ  ตามศักยภาพของตนเอง   

5. โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อม
อุปถัมภ์) ประสานความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานทุกภาคส่วนในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สถานศึกษา 

  โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อม
อุปถัมภ์) ประสานความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานทุกภาคส่วนใน
การป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตสถานศึกษา 

ผลลัพธ์ (Outcomes)    
1. โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อม

อุปถัมภ์) มีการปฏิบัติหน้าท่ีด้วย
ความโปร่งใสและเป็นธรรมเพิ่มขึ้น   

  โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อม
อุปถัมภ์) ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความโปร่งใส
และเป็นธรรมเพิ่มขึ้น   

2. คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนมี
จิตสาธารณะ และส านึกในการเป็นพลเมือง
ดีปฏิบัติตนตามระเบียบวินัย  และมีความ
ซื่อสัตย์สุจริตเพิ่มขึ้น   

  คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนมี
จิตสาธารณะ และส านึกในการเป็นพลเมือง
ดีปฏิบัติตนตามระเบียบวินัย  และมีความ
ซื่อสัตย์สุจริตเพิ่มข้ึน  ตามศักยภาพของ
ตนเอง   

 



ท่ี ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ  สภาพ
ความส าเร็จ 

ผลการด าเนินงาน 

บรรลุ ไม่บรรลุ 
ผลผลิต (Outputs)     
3. ร้อยละ 80 ของคณะครู บุคลากรทางการ

ศึกษา นักเรียนมีความรู้เรื่องการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา 
และให้ความร่วมมือในกิจกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา 

  คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนมี
ความรู้เรื่องการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตในสถานศึกษา และให้ความร่วมมือ
ในกิจกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตในสถานศึกษา ตามศักยภาพของ
ตนเอง   

4. ร้อยละ 80 ของคณะครู บุคลากร
ทางการศึกษา นักเรียนปฏิบัติตน
ตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และยึด
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็น
แนวทางปฏิบัติ   

  คณะครู บุคลากรทางการศึกษา 
นักเรียนปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม 
จริยธรรม และยึดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทาง
ปฏิบัติ  ตามศักยภาพของตนเอง   

5. โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อม
อุปถัมภ์) ประสานความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานทุกภาคส่วนในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สถานศึกษา 

  โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อม
อุปถัมภ์) ประสานความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานทุกภาคส่วนใน
การป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตสถานศึกษา 

ผลลัพธ์ (Outcomes)    
1. โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อม

อุปถัมภ์) มีการปฏิบัติหน้าท่ีด้วย
ความโปร่งใสและเป็นธรรมเพิ่มขึ้น   

  โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อม
อุปถัมภ์) ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความโปร่งใส
และเป็นธรรมเพิ่มขึ้น   

2. คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนมี
จิตสาธารณะ และส านึกในการเป็นพลเมือง
ดีปฏิบัติตนตามระเบียบวินัย  และมีความ
ซื่อสัตย์สุจริตเพิ่มขึ้น   

  คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนมี
จิตสาธารณะ และส านึกในการเป็นพลเมือง
ดีปฏิบัติตนตามระเบียบวินัย  และมีความ
ซื่อสัตย์สุจริตเพิ่มขึ้น  ตามศักยภาพของ
ตนเอง   

3. คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนมี
ความรู้เรื่องการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต    ในสถานศึกษา  และให้ความ
ร่วมมือในกิจกรรมการป้องกนัและ
ปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษาเพิ่มข้ึน 

  คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนมี
ความรู้เรื่องการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต    ในสถานศึกษา  และให้ความ
ร่วมมือในกิจกรรมการป้องกนัและ
ปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา
เพิ่มขึ้น ตามศักยภาพของตนเอง   

 
 
 
 



ท่ี ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ  สภาพ
ความส าเร็จ 

ผลการด าเนินงาน 

บรรลุ ไม่บรรลุ 
ผลลัพธ์ (Outcomes)    
4. คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนมี

การปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม จริยธรรม
และยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็น
แนวทางปฏิบัติเพิ่มขึ้น   

  คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนมี
การปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม จริยธรรม
และยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็น
แนวทางปฏิบัติเพิ่มขึ้น  ตามศักยภาพของ
ตนเอง   

5. โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อม
อุปถัมภ์) ประสานความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานทุกภาคส่วนในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สถานศึกษาเพิ่มข้ึน 

  โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อม
อุปถัมภ์) ได้ประสานความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานทุกภาคส่วนในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษาเพิ่มข้ึน 

 
8.  ผลการประเมินโครงการ / กิจกรรม 
 8.1 จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 

 เพศชาย  จ านวน  50  คน  เพศหญิง  จ านวน  50 คน 
 ผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน  205  คน   คิดเป็นร้อยละ  48.78  ของผู้เข้าร่วมโครงการท้ังหมด 

8.2 ผลการประเมินโครงการ / กิจกรรม 

ท่ี หัวข้อ 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

1 
จัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง   

97.00 3.00 - - - 

2 
ครูใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมผนวกกับการ
น าบริบทและภูมิปัญญาท้องถิ่น   

94.00 6.00 - - - 

3 
ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะการด ารงชีวิตท่ีมี
คุณภาพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   

100 - - - - 

4 

ความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับแหล่งเรียนรู้ 
และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนรู้
บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

97.00 3.00 - - - 

 สรุป 97.00 3.00    
 

- จ านวนผู้ตอบมากที่สดุ  คิดเป็นร้อยละ  97.00 ของผู้ท าแบบประเมินท้ังหมด 
- จ านวนผู้ตอบมาก  คิดเป็นร้อยละ  3.00  ของผู้ท าแบบประเมินท้ังหมด 
- จ านวนผู้ตอบปานกลาง คิดเป็นร้อยละ     -  ของผู้ท าแบบประเมินท้ังหมด 
- จ านวนผู้ตอบน้อย  คิดเป็นร้อยละ     -  ของผู้ท าแบบประเมินท้ังหมด 
- จ านวนผู้ตอบน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ     -  ของผู้ท าแบบประเมินท้ังหมด 

 



      8.3  สรุปข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบประเมิน 
8.3.1  ควรให้นักเรียนลงมือปฏิบัติจริงมากกว่านี้ 

9.  สรุปในภาพรวม 
 9.1  จุดเด่นของโครงการ/กิจกรรม 
  โครงการโรงเรียนสุจริต  พินิจคุณธรรม   เป็นโครงการท่ีส่งเสริมให้ท้ังหน่วยงานต่างๆ  และ
รวมทั้งบุคคลทุกคนในหน่วยงานปฏิบัติหน้าท่ีของตนเองด้วยความ  ซื่อสัตย์  ยุติธรรมท าให้ส่งผลดีต่อชุมชน             
ท่ีอยู่อาศัย  และประเทศชาติต่อไป 
 10.2  จุดควรพัฒนาของโครงการ/กิจกรรม 
  ควรให้นักเรียนได้เข้ามามีส่วนร่วมมากว่านี้ 
 10.3   ข้อเสนอแนะเพือ่การพัฒนาโครงการ/กิจกรรม 
  ผู้รับผิดชอบโครงการและฝ่ายวิชาการร่วมกันวางแผนปรับและก าหนดเวลา  ช่วงเวลา  และการด าเนิน
กิจกรรมให้เหมาะสม  เพ่ือให้เกิดการพัฒนานักเรียนให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึนต่อไป  

  
 
 
 
     ลงช่ือ............................................... ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                                       (นางสาวธนันพัชร์  โพธิ์งามพุ่ม) 
                              ต าแหน่ง  ครู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


