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กลุ่มงาน บริหารวิชาการ                                                  โรงเรียนวัดบางไกรอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 

 

โครงการ    โรงเรียนสุจริต  พินิจคุณธรรม   รหัสกลุ่มงาน  วชก. 1-22 
กลุ่มงาน    บริหารวิชาการ     แผนงาน   การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                     
มฐ. ที่.. 1....ตัวบ่งช้ีที่   1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

1.1.2  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 
          ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
1.1.3  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

   2.1.1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด 
มฐ. ที่.. 2....ตัวบ่งช้ีที่   2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
   2.3  ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
          และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
   2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
   2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี    
                                      คุณภาพ 
มฐ. ที่.. 3....ตัวบ่งช้ีที่     3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ใน  
                                     ชีวิตได้ 
   3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
   3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 

3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ 
       จัดการเรียนรู ้

กลยุทธ์ สพป.นบ.1 ที่  1. ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 
 2. สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน 
 3. ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
 4. เพ่ิมประประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 

 
รหัส KPI ที ่ 1.1, 2.2,3.2,3.3,3.7,4.3 
 ตัวชี้วัด 1.1 ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนในการสร้างภูมิคุ้มกันพร้อมรับมือการ
เปลี่ยนแปลงและภัยคุกคามแบบใหม่ ทุกรูปแบบ 
 ตัวชี้วัด 2.2 ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนในการสร้างภูมิคุ้มกันพร้อมรับมือการ
เปลี่ยนแปลงและภัยคุกคามแบบใหม่ ทุกรูปแบบ 

ตัวชี้วัด ๓.2  ร้อยละของผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับดีขึ้นไป 
ตัวชี้วัด ๓.๓  ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้สมรรถนะและทักษะที่จำเป็นในศตวรรษท่ี 21 
ตัวชี้วัด ๓.๗  ร้อยละของสถานศึกษาท่ีสามารถจัดการเรียนการสอนตามพหุปัญญา 
ต ัวช ี ้ว ัด 4.๓  ร ้อยละของสถานศึกษาผ ่านเกณฑ์การประเม ิน ITA ( Integrity & Transparency 

Assessment : ITA) 
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กลุ่มงาน บริหารวิชาการ                                                  โรงเรียนวัดบางไกรอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 

 

ผู้รับผิดชอบ  น.ส.ปาณิสรา คำมูล ,  น.ส. พิกุล  สีมาเพชร น.ส.ทิพาภรณ์  มะหิน ,น.ส.เพ็ญนภา  พันพินิจ 
น.ส.พินทุสร  แสงเนตร,นายอนุวัตร  ธิระมาร, 
ระยะเวลาดำเนินการ  1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 
งบประมาณ   ๑,000 บาท 
1. หลักการและเหตุผล 
 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) กำหนดประเมินผลการปฏิบัติราชการตาม          
คำรับรองการปฏิบัติราชการของโรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
ตัวชี้วัดที่ 7 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  โดยพิจารณา
จากผลสำเร็จของการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา เพื่อขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา  และการจัดการข้อร้องเรียนเรื่องการ
ทุจริต  การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ โดยมิชอบของครู บุคลากรทางการศึกษา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 และข้อกล่าวหาครู บุคลากรทางการศึกษา ที่ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความรับผิดชอบต่อประชาชน  
ไม่มีคุณธรรม  ไม่มีจริยธรรมไม่คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั ้ง และไม่มีธรรมาภิบาล ตามที่มีกฎหมาย 
ระเบียบ แบบแผนของทางราชการที่เกี่ยวข้องได้กำหนดไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  การตรวจสอบและนำ
เรื่องร้องเรียนเข้าสู่กระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริง การแจ้งตักเตือน ดำเนินคดี หรืออ่ืนๆ ตามระเบียบ ข้อกฎหมาย
ที่กำหนดไว้ในปีงบประมาณ 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. วัตถุประสงค ์

2.1 เพ่ือมุ่งให้โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม   
2.2 เพ่ือมุ่งสร้างเสริมจิตสำนึกและค่านิยมให้แก่คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนมีจิตสาธารณะ 

และสำนึกในการเป็นพลเมืองดี  ปฏิบัติตนตามระเบียบวินัย และมีความซื่อสัตย์สุจริต    
2.3 เพ่ือมุ่งพัฒนาคณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนให้มีความรู้เรื่องการป้องกันและปราบปราม                

การทุจริตในสถานศึกษา และให้ความร่วมมือในกิจกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา  
2.4 เพ่ือส่งเสริมให้คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และ               

ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางปฏิบัติ   
2.5 เพ่ือมุ่งประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับหน่วยงานทุกภาคส่วนในการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา  
2.6 เพ่ือให้สถานศึกษาผ่านการประเมิน ITA (Integrity & Transparency Assessment : ITA) 



141 
 

 
กลุ่มงาน บริหารวิชาการ                                                  โรงเรียนวัดบางไกรอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 

 

3. เป้าหมาย 
     3.1 ผลผลิต (Outputs)  

 3.1.1.  โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม   
        3.1.2.  ร้อยละ 95  ของผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนในการสร้างภูมิคุ้มกันพร้อมรับมือ
การเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคามแบบใหม่ ทุกรูปแบบ 

 
3.1.3.  ร้อยละ 80 ของคณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนมีความรู ้เรื ่องการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา และให้ความร่วมมือในกิจกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุ จริตใน
สถานศึกษา 

  3.1.4.  ร้อยละ 90 ของคณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม 
จริยธรรม และยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางปฏิบัติ   

  3.1.5  ร้อยละ 90 ของผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับดีขึ้นไป 
  3.1.6  ร้อยละ 12  ผู้เรียนให้มีความรู้ตามพหุปัญญา   
  3.1.7  ร้อยละ 80  ของสถานศึกษาผ่านการประเมิน ITA 
  3.1.8 โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) ประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทุกภาค

ส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 
 

3.2 ผลลัพธ์ (Outcomes) 
3.2.1 โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) มีการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม

เพ่ิมขึ้น   
3.2.2  คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนมีจิตสาธารณะ และสำนึกในการเป็นพลเมืองดี

ปฏิบัติตนตามระเบียบวินัย  และมีความซื่อสัตย์สุจริตเพิ่มขึ้น   
3.2.3  คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนมีความรู้เรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริต    

ในสถานศึกษา  และให้ความร่วมมือในกิจกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษาเพ่ิมขึ้น 
3.2.4  คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนมีการปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม จริยธรรมและยึด

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางปฏิบัติเพิ่มข้ึน   
3.2.5 โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) ประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทุกภาค

ส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษาเพ่ิมขึ้น 
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กลุ่มงาน บริหารวิชาการ                                                  โรงเรียนวัดบางไกรอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 

 

4.  กิจกรรมดำเนินการและรายละเอียดงบประมาณ 
 

ที ่ กิจกรรมและรายละเอียดงบประมาณ 
ไตรมาสที่ ผู้รับผิดชอบ 

1 2 3 4  
1. 

 
ประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการ                    
เพ่ือจัดกิจกรรมดังนี้                      

✓ 
 

   ผู้อำนวยการโรงเรียน 
และคณะครูทุกคน 

2. กิจกรรมกลุ่มงานบริหารวิชาการ      
    -การวางแผนการให้บริการด้านวิชาการ

ที ่เกี ่ยวข้องกับการดำเนินงานโครงการ
โรงเรียนสุจริต 

✓ 
 

 ✓ 
 

 นายอนุวัตร ธิระมาร 
และคณะครูทุกคน 

    -การจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนานักเรียน
ให้มีคุณลักษณะ ๕ ประการของโรงเรียน
สุจริต 

✓ ✓ ✓ ✓ น.ส.ปาณิสรา คำมูล 

    -กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน                        
มีคุณลักษณะ ๕ ประการของโรงเรียน
สุจริต   

✓ 200 ✓  คณะครูทุกคน 

    -นักเรียนจัดทำโครงงาน/วิธีปฏิบัติที่
เป็นเลิศ (Best Practice) ที่สอดคล้องกับ
คุณลักษณะ ๕ ประการของโรงเรียนสุจริต 
 
   -ครูจ ัดทำวิธ ีปฏิบัต ิท ี ่ เป ็นเล ิศ(Best 
Practice) และหรืองานวิจัยที่สอดคล้อง
กับคุณลักษณะ ๕ ประการของโรงเรียน
สุจริต 
   -จัดทำแผนการนิเทศภายในที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดการเรียนรู้และการจัดกิจกรรม
ต่าง ๆของโครงการโรงเรียนสุจริต 
   -สร้างเครือข่ายการบริการด้านวิชาการ                         
ท ี ่ เก ี ่ยวข ้องการดำเน ินงานโครงการ
โรงเรียนสุจริต 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
✓ 

✓ 
 
 

 
✓ 
 
 
 
✓ 
 
 
✓ 

200 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
✓ 

✓ 
 
 
 
✓ 
 
 
 
✓ 
 
 
✓ 

น.ส.ปาณิสรา คำมูล 
น.ส.พิกุล  สีมาเพชร 

 
 

น.ส.ปาณิสรา คำมูล 
น.ส.ทิพาภรณ์  มะหิน 

 
 

ผู้อำนวยการโรงเรียน 
และคณะครูทุกคน 

 
ผู้อำนวยการโรงเรียน 
และคณะครูทุกคน 
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กลุ่มงาน บริหารวิชาการ                                                  โรงเรียนวัดบางไกรอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 

 

ที ่ กิจกรรมและรายละเอียดงบประมาณ 
ไตรมาสที่ ผู้รับผิดชอบ 

1 2 3 4  
3. กิจกรรมกลุ่มงานบริหารงบประมาณ      

    -การวางแผนงบประมาณโครงการและ
กิจกรรมต่าง ๆ ในโรงเรียนตามแนวทาง
โรงเรียนสุจริต    

✓    ผู้อำนวยการโรงเรียน 
น.ส.พินทุสร  แสงเนตร 
น.ส.เพ็ญนภา  พันพินิจ 

    -ประชุมชี้แจงแนวทางการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณให้บุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้อง
ของโรงเรียนทราบ 

✓    ผู้อำนวยการโรงเรียน 
น.ส.พินทุสร  แสงเนตร 

 

-แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับ ติดตามและ
ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของ
โรงเรียน โดยมีตัวแทน ป.ป.ช. สพฐ. 
ชุมชน และ ป.ป.ช. สพฐ. น้อย เข้ามามี
ส่วนร่วม 

✓    น.ส.พินทุสร  แสงเนตร 

 
  -จัดทำปฏิทินการกำกับ ติดตามและ
ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของ
โรงเรียน 

✓    น.ส.พินทุสร  แสงเนตร 

 

   -แต่งตั ้งคณะกรรมการบันทึกผลการ
กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และรายงานผล
การใช้จ่ายงบประมาณของโรงเรียน  และ
รายงาน แก่ผู้เกี่ยวข้อง 

✓   ✓ นางสาวพินทุสร  แสงเนตร 
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กลุ่มงาน บริหารวิชาการ                                                  โรงเรียนวัดบางไกรอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 

 

ที ่ กิจกรรมและรายละเอียดงบประมาณ 
ไตรมาสที ่ ผู้รับผิดชอบ 

1 2 3 4 
4. กิจกรรมกลุ่มงานบริหารงานบุคคล      
    -จัดทำโครงการพัฒนาบุคลากรของโรงเรียน 

เพื่อสร้างความรู้  ความเข้าใจ และตระหนักใน
การดำเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริต    

✓ ✓ ✓ ✓ น.ส.ทิพาภรณ์ มะหิน 

   -สรุปและรายงานผลการพัฒนาบุคลากรของ
โครงการโรงเรียนสุจริต 

 200  ✓ น.ส.ทิพาภรณ์ มะหิน 

    - มีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ผลการดำเนินงาน การพัฒนาบุคลากร
ของโครงการโรงเรียนสุจริต 

✓ ✓ ✓ ✓ น.ส.ทิพาภรณ์ มะหิน 
 

    -ยกย่อง ชมเชยบุคลากรที ่เป็นแบบอย่าง                
ตามคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต 

✓ ✓ ✓ ✓ น.ส.ทิพาภรณ์ มะหิน 

    -มอบรางวัลให้กับบุคลากรที่เป็นแบบอย่าง                
ตามคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต 

   200 
 

น.ส.ทิพาภรณ์ มะหิน 

    -จัดสวัสดิการต่างๆ ให้กับบุคลากรโรงเรียน
สุจริต 

   ✓ น.ส.ทิพาภรณ์ มะหิน 

    -ส ่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรนำผลงาน                 
ที ่เกิดจากการดำเนินงานโครงการโรงเร ียน
สุจร ิตไปใช ้ในการพัฒนาความก้าวหน้าใน
วิชาชีพ 

✓ ✓ ✓ ✓ น.ส.ทิพาภรณ์ มะหิน 

   -เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์  ผลงานความสำเร็จ               
ที ่เกิดจากการดำเนินงานโครงการโรงเร ียน
สุจริต 

✓ ✓ ✓ ๒0๐ นายอนุวัตร ธิระมาร 

5. กิจกรรมกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป      
    -วิเคราะห์สภาพชุมชนเพื่อใช้เป็นข้อมูลใน

การวางแผนการดำเนินงานโครงการโรงเรียน
สุจริต 

✓  ✓  น.ส.เพ็ญนภา  พันพินิจ 
 

    -แต่งตั้งผู ้รับผิดชอบงานด้านความสัมพันธ์
ชุมชนโดยมีตัวแทน ป.ป.ช. สพฐ. ชุมชน และ 
ป.ป.ช. สพฐ. น้อย เข้ามามีส่วนร่วม 

✓  ✓  น.ส.เพ็ญนภา  พันพินิจ 
 

    -สำรวจและวางแผนการพัฒนา ปรับปรุง
อาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 

✓  ✓  น.ส.เพ็ญนภา  พันพินิจ 
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กลุ่มงาน บริหารวิชาการ                                                  โรงเรียนวัดบางไกรอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 

 

ที ่ กิจกรรมและรายละเอียดงบประมาณ 
ไตรมาสที ่

ผู้รับผิดชอบ 
1 2 3 4 

    -การกำกับ ติดตาม ตรวจสอบ การใช้อาคาร
สถานที่และรายงานผลต่อผู้เกี่ยวข้อง 

 ✓  ✓ น.ส.เพ็ญนภา  พันพินิจ 
 

   -ประเมินความพึงพอใจของชุมชนที่เข้ามามี
ส่วนร่วมในการดำเนินโครงการโรงเรียนสุจริต 

 ✓   น.ส.เพ็ญนภา  พันพินิจ 
 

6. 
 

7. 

นิเทศ กำก ับ ต ิดตามการดำเน ินงานของ     
กิจกรรมกลุ่มงาน  4  ฝ่าย 
ก า ร ป ร ะ เ ม ิ น ( Integrity & Transparency 
Assessment : ITA) 

 ✓ 
 
✓ 

 
 
✓ 

✓ 
 
✓ 

ผู้อำนวยการโรงเรียนและ
หัวหน้างาน 4 ฝ่าย 

ผู้อำนวยการโรงเรียนและ
หัวหน้างาน 4 ฝ่าย 
น.ส.ปาณิสรา คำมูล 

8. สรุปรายงานผลโครงการ  ✓  ✓ น.ส.ปาณิสรา คำมูล 
รวม ๑,000  

 
5. งบประมาณที่ใช้                             
     5.1 เงินงบประมาณ    จำนวน        -  บาท 
     5.2 เงินนอกงบประมาณ    จำนวน       -      บาท 
  5.3 อ่ืนๆ (งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปี 2564) จำนวน    ๑,000  บาท 
      รวม  ๑,000  บาท 
 

ลำดับ รายการ จำนวน ราคาต่อหน่วย ราคารวม 
1 กระดาษ A4/80 g 8    รีม 120 960 
2 ไส้แฟ้ม A4  2   แพ็ค 20 40 
 รวมทั้งสิ้น   1,000 

 
6. การประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ เป้าประสงค์  
ผลผลิต (Outputs) 

 1. โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส
และเป็นธรรม   

 2.ร้อยละ 95  ของผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนในการสร้างภูมิคุ้มกัน
พร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคามแบบใหม่ ทุกรูปแบบ 

 

 
ปฏิบัติได้ 

 
95 

 
 

80 
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กลุ่มงาน บริหารวิชาการ                                                  โรงเรียนวัดบางไกรอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 

 

 3. ร้อยละ 80 ของคณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนมีความรู้เรื่องการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา และให้ความร่วมมือในกิจกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา 

  4.  ร้อยละ 90 ของคณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนปฏิบัติตนตามหลัก
คุณธรรม จริยธรรม และยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางปฏิบัติ   

 5.  ร้อยละ 90 ของผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับดีขึ้นไป 
 6.  ร้อยละ 12  ผู้เรียนให้มคีวามรู้ตามพหุปัญญา   
 7.  ร้อยละ 80  ของสถานศึกษาผ่านการประเมิน ITA 
 8. โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) ประสานความร่วมมือระหว่าง

หน่วยงานทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 

 
 

90 
 

90 
12 
80 

ปฏิบัติได้ 
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ เป้าประสงค์  
ผลลัพธ์ (Outcomes) 
      1. โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) มีการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ  
โปร่งใสและเป็นธรรมเพิ่มข้ึน   
      2. คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนมีจิตสาธารณะ และสำนึกในการ

เป็น    
 พลเมืองดีปฏิบัติตนตามระเบียบวินัย  และมีความซื่อสัตย์สุจริตเพิ่มขึ้น   
     3. คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนมีความรู้เรื่องการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา  และให้ความร่วมมือในกิจกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษาเพ่ิมขึ้น 
      4. คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนมีการปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม 
จริยธรรมและยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางปฏิบัติเพิ่มขึ้น   
      5. โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์)  ประสานความร่วมมือระหว่าง   
หน่วยงานทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษาเพ่ิมข้ึน 

 
ปฏิบัติได้ 

 
ปฏิบัติได้ 

 
 

ปฏิบัติได้ 
 
 

ปฏิบัติได้ 
 

ปฏิบัติได้ 
 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1.  โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม   
2.  คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนมีจิตสาธารณะ และสำนึกในการเป็นพลเมืองดี  ปฏิบัติตน

ตามระเบียบวินัย และมีความซื่อสัตย์สุจริต    
3.  คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนให้มีความรู้เรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริต           

ในสถานศึกษา  และให้ความร่วมมือในกิจกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา  
4.  คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และยึดหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางปฏิบัติ   
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กลุ่มงาน บริหารวิชาการ                                                  โรงเรียนวัดบางไกรอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 

 

5.  โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) ประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับ
หน่วยงานทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา  

6. โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์)  ผ่านการประเมิน ITA (Integrity & Transparency 
Assessment : ITA) 

 

 
 

                  (นางสาวปาณิสรา คำมูล)     
                 ผู้รับผิดชอบโครงการ  
  
 
 
 
                                                                    (นายสนั่น ไชยหงษ์) 
                                ผู้อนุมัติโครงการ   


