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แผนงาน/โครงการ 

โรงเรียนปายวิทยาคาร ประจ าปีงบประมาณ 2564 

ชื่อโครงการ : โครงการโรงเรียนสุจริต 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน : กลยุทธ์ ข้อที่ 1 , 2 , 3   

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา :  

มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน 
           1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
ลักษณะโครงการ :  โครงการต่อเนื่อง    โครงการใหม่ 

ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ : นายนิพนธ์ วิทยาวาณิตย์  

1. หลักการและเหตุผล 
โครงการโรงเรียนสุจริต  เกิดขึ้นตามนโยบายของรัฐบาลที่ตองการให้หน่ยงานในสังกัดรวมเปนสวนหนึ่งใน

การขับเคลื่อน ยุทธศาสตรชาติวาดวยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) บูรณาการความรวมมือกับสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 

(สํานักงาน ป.ป.ช.) ในการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรมใหเด็กและเยาวชน ซึ่งเปนอนาคตของชาติใหมีคุณลักษณะ    

5 ประการ ของโรงเรียนสุจริต ประกอบดวย 1) ทักษะกระบวนการคิด 2) มีวินัย 3) ซื่อสัตยสุจริต 4) อยูอยางพอ

เพียง และ 5) จิตสาธารณะ 

การดําเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริต ของโรงเรียนปายวิทยาคาร  ดําเนินงานตามปฏิญญาโครงการ

โรงเรียนสุจริต ซึ่งเปนขอตกลง รวมกันของโรงเรียนที่เขารวมโครงการโรงเรียนสุจริต 3 ดาน คือ ดานการปองกัน    

ดานการปลูกฝงและดานการสรางเครือขาย   เพ่ือใหทุกกลมุเปาหมายเกิดคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต  

2. วัตถุประสงค์       

2.1 เพ่ือปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตให้เกิดขึ้นกับนักเรียน ครู และบุคลากรในโรงเรียน 

2.2 เพ่ือพัฒนานักเรียนแกนนําและผู้ที่เก่ียวข้องให้มีความรู้ ความเข้าใจตามแนวทางการดาเนินงาน 

     โครงการโรงเรียนสุจริต 

2.3 เพ่ือขับเคลื่อนการดําเนินงานโรงเรียนสุจริต ให้นักเรียนมีคุณลักษณะ 5 ประการ คือ มีทักษะ 

กระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียงและมีจิตสาธารณะ 

 

 

 

 

 

 



3. เป้าหมาย  

    3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

3.1.1 นักเรียนหอพักและนักเรียนที่คัดเลือกโรงเรียนปายวิทยาคาร จํานวน 60 คน ได้รับการพัฒนาตรง

ตามวัตถุประสงค ์

3.1.2 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จํานวน 200 คน ได้รับการพัฒนาตรงตามวัตถุประสงค์ท่ีกําหนด 

     3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

 3.2.1 นักเรียนหอพักและนักเรียนที่คัดเลือก โรงเรียนปายวิทยาคาร ได้รับการพัฒนาตามคุณลักษณะ

โรงเรียนสุจริต  

 3.2.2 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีคุณลักษณะที่ดีตามโรงเรียนสุจริต   

4. รายละเอียดกิจกรรมและค าชี้แจงงบประมาณ 

    4.1 ระยะที่ 1 ปีงบประมาณ 2565 (1 ตุลาคม  2564 – 31 มีนาคม 2565) 

ที ่ กิจกรรม 
งบประมาณ ระยะเวลา 

ด าเนินการ 
ชื่อผู้รับผิดชอบ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

1 กิจกรรมอบรมนักเรียนแกนนํา

คณะกรรมการป.ป.ช.สพฐ.น้อย

(รุ่นที่ 2)           

1,300 - 6,890 8,190 ตุลาคม 64 – 

มีนาคม 65 

อ.นิพนธ์ 

อ.สุวนันท์ 

อ.ณัฐกาญจน์ 

อ.น้ําฟ้า 

อ.กาญจนา 

2 กิจกรรประเมิน (ITA Online) 
ปีงบประมาณ 2565 
 

- - - - ตุลาคม 64 – 

ธันวาคม 65 

อ.นิพนธ์ 

อ.สุวนันท์ 

อ.ณัฐกาญจน์ 

อ.น้ําฟ้า 

อ.กาญจนา 

 สรุป 1,300 - 6,890 8,190   

    4.2 ระยะที่ 2 ปีงบประมาณ 2563 (1 เมษายน 2565 – 30 กันยายน 2565) 

ที ่ กิจกรรม 
งบประมาณ ระยะเวลา 

ด าเนินการ 
ชื่อผู้รับผิดชอบ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

1 กิจกรรมสื่อภาพยนต์สั้น ต่อต้าน
การทุจริต 
 

  1,420 1,420 เมษายน 65–  

กันยายน 65 

อ.นิพนธ์ 

อ.สุวนันท์ 

อ.ณัฐกาญจน์ 

อ.น้ําฟ้า 

อ.กาญจนา 



ที ่ กิจกรรม 
งบประมาณ ระยะเวลา 

ด าเนินการ 
ชื่อผู้รับผิดชอบ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

2 กิจกรรมการขับเคลื่อนหลักสูตร

ต้านทุจริตศึกษา (บูรณาการกับ

รายวิชาสังคมศึกษา) 

- - 390 390 เมษายน 65–  

กันยายน 65 

อ.นิพนธ์ 

อ.สุวนันท์ 

อ.ณัฐกาญจน์ 

อ.น้ําฟ้า 

อ.กาญจนา 

 สรุป   1,810 1,810   

5. ระยะเวลาด าเนินการ  

 ระยะที่ 1 ปีงบประมาณ 2565 (1 ตุลาคม  2564 – 31 มีนาคม 2565) 

 ระยะที่ 2 ปีงบประมาณ 2565 (1 เมษายน 2565 – 30 กันยายน 2565)    

6.สถานที่ด าเนินการ 

โรงเรียนปายวิทยาคาร จังหวัดแม่ฮ่องสอน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน 

7.งบประมาณ 

เงินงบประมาณปี 2565 ระยะที่ 1  จํานวน  8,190   บาท 

เงินงบประมาณปี 2565 ระยะที่ 2  จํานวน  1,810   บาท 

รวมเงินงบประมาณปี 2564   จ านวน  10,000  บาท 

8. หน่วยงาน / ผู้ที่เกี่ยวข้อง  

8.1. สํานักงาน ป.ป.ช.จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

8.2 โรงเรียนปายวิทยาคาร 

9. ระดับความส าเร็จ/การประเมินผล 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

9.1 เชิงปริมาณ 

     9.1.1 สภานักเรียนและนักเรียนที่คัดเลือก 

โรงเรียนปายวิทยาคาร จํานวน 60 คน ได้รับ

การพัตนาตรงตามวัตถุประสงค์ 

ประเมินความพึงพอใจ แบบประเมินความพึงพอใจ 

     9.1.2 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

จํ านวน 200 คน ได้ รับการพัฒนาตรงตาม

วัตถุประสงค์ที่กําหนด  

ประเมินความพึงพอใจ แบบประเมินความพึงพอใจ 



ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

9.2 เชิงคุณภาพ 

    9.2.1 นักเรียนหอพักและนักเรียนที่คัดเลือก 

โรงเรียนปายวิทยาคาร ได้รับการพัฒนาตาม

คุณลักษณะโรงเรียนสุจริต  

ประเมินความพึงพอใจ แบบประเมินความพึงพอใจ 

    9.2.2 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มี

คุณลักษณะที่ดีตามโรงเรียนสุจริต   

     

ประเมินความพึงพอใจ แบบประเมินความพึงพอใจ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประมาณการค่าใช้จ่ายตามโครงการโรงเรียนสุจริต 

ระยะที่ 1 ปีงบประมาณ 2565 (1 ตุลาคม  2564 – 31 มีนาคม 2565) 

1.กิจกรรมอบรมนักเรียนแกนนําคณะกรรมการป.ป.ช.สพฐ.น้อย (รุ่นที่ 2)       

ล าดับ รายการ 
จ านวนหน่วย ราคาต่อ

หน่วย 
จ านวนเงิน 

(บาท) 
1. ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ 60  คน 40 2,400 
2. ค่าอาหารกลางวัน 1 ชุดสําหรบัครูและวิทยากร 9 คน 40 360 
3. ค่าอาหารว่าง 2 มื้อ    60  คน 20 1,200 
4. ป้ายไวนิล 1.5*4 เมตร 1   ผืน 900 900 
5. ค่ากระดาษเกียรติบัตรสีขาว E-JET 16 Million Colors  

(230 gsm) A4  
 2  แพ็ค 250 

250 
6. ค่าตอบแทนวิทยากร 1  ท่าน 1,300 1,300 
7. แฟ้มโชว์ตราช้าง #444 A4 (แดง) 1  แฟ้ม 100 100 
8. กระดาษ A4 Double A 1  รีม 130 130 
9. แฟ้มกระดุม     50 แฟ้ม       10 500 
10. ปากกาน้ําเงิน     50 ด้าม         5 250 
11. น้ําดื่มขวด    10 แพ็ค       70 700 
12. น้ําแข็ง    100 100 
13 หมึกเครื่องปริ้น รุ่นG2010 3สี    

รวม 8,190 
 

ประมาณการค่าใช้จ่ายตามโครงการโรงเรียนสุจริต 

ระยะที่ 1 ปีงบประมาณ 2565 (1 ตุลาคม  2564 – 31 มีนาคม 2565) 

2. กิจกรรประเมิน (ITA Online) ปีงบประมาณ 2565 

ล าดับ รายการ 
จ านวนหน่วย ราคาต่อ

หน่วย 
จ านวนเงิน 

(บาท) 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประมาณการค่าใช้จ่ายตามโครงการโรงเรียนสุจริต 

ระยะที่ 2 ปีงบประมาณ 2565 (1 เมษายน 2565 – 30 กันยายน 2565) 

1. กิจกรรมแข่งขันสร้างสื่อภาพยนต์สั้น (การต่อต้านการทุจริต) 

ล าดับ รายการ จ านวนหน่วย 
ราคาต่อ
หน่วย 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

1. กระดาษปริ้นรูป A-JET 180g 100P A4 2 รีม 210 420 
2. แฟ้มโชว์ตราช้าง #444 A4 (แดง) 1  แฟ้ม 100 100 
3. ป้ายไวนิล 1.5*4 เมตร 1   ผืน 900 900 

 1,420 
 

ประมาณการค่าใช้จ่ายตามโครงการโรงเรียนสุจริต 

ระยะที่ 2 ปีงบประมาณ 2565 (1 เมษายน 2565 – 30 กันยายน 2565) 

1.กิจกรรมการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (บูรณาการกับรายวิชาสังคมศึกษา) 

ล าดับ รายการ จ านวนหน่วย 
ราคาต่อ
หน่วย 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

1. กระดาษA4 (สีขาว) 2 รีม 130 260 
2. แฟ้มโชว์ตราช้าง #444 A4 (แดง) 1  แฟ้ม 100 100 
3. ปากกาน้ําเงิน 5 ด้าม และ แดง 5 ด้าม 6 ด้าม        5 30 

รวม 390 
 

 


