
 

รายงานผลการด าเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริต 
กิจกรรมสร้างการดีมีอาชีพ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

 

  
 
 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 

 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ ปีงบประมาณ ๒๕๖3 
งบ สพฐ. 

********************* 
ชื่อโครงการ โครงการป้องกันและเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา   
   “ป้องกันการทุจริต”  “โรงเรียนสุจริต” 
กิจกรรม บริษัทสร้างการดีมีอาชีพ 
สนองยุทธศาสตร์ สพป.อด.๒  ยุทธศาสตร์ที ่๒  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษา 
                      เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
งบประมาณที่ตั้งไว้  34,440.-บาท  งบประมาณที่ใช้  34,440-บาท   
เวลาเริ่มโครงการ  สิงหาคม  2563     .เวลาสิ้นสุดโครงการ  3 ตุลาคม  ๒๕๖3 
สถานที่ด าเนินการ   ห้องประชุมร่วมคิด  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ 
เริ่มด าเนินการวันที่   กันยายน 2563  ถึงวันที ่ 3 ตุลาคม  2563  
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์ 

        1. นางสาววริศรา  เชิญชม เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๑-๕๔๔-๑๗๙๔        
    2. นางสาววิมล  เถาวัล์    เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๑-๗๑๗-๑๖๒๙     

 
************************************* 

๑. กระบวนการด าเนินงาน 
 ๑. ขออนุมัติโครงการเพ่ือด าเนินงานตามกิจกรรมที่ก าหนด โครงการป้องกันและเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา  “ป้องกันการทุจริต”  “โรงเรียนสุจริต” 
 ๒. แจ้งสถานศึกษาให้ส่งครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ผ่าน google From 
 ๓. จัดการอบรมเชิงปฎิบัติการบริษัทสร้างการดีมีอาชีพ ในวันเสาร์ที่ ๓ ตุลาคม  ๒๕๖๓  ณ ห้องประชุม
ร่วมคิด  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒  โดยวิทยากรจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี 
 ๔. ประเมินผลการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ 
 ๕. สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน 
 
๒. ผลการด าเนินงาน 
  ๒.๑ ครูในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  เข้ารับการอบรมเชิงปฎิบัติการบริษัทสร้างการดีมีอาชีพ 
จ านวน 52 คน 
 ๒.๒ ครูได้รับการพัฒนาทักษะอาชีพงานประดิษฐ์จากผ้าพ้ืนเมือง จ านวน ๖ ผลิตภัณฑ์ คือ   
   ๑) การท าปกแฟ้มจากผ้าพ้ืนเมือง 
   ๒) พวงกุญแจทิวลิป 
   ๓) พวงกุญแจนกฮูก 
   ๔) พวงกุญแจดอกพิกุล 
   ๕) กระเป๋าผ้าหูรูด 
   ๖) ซองใส่โทรศัพท์ 
 ๒.๓ ครูในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  มีทักษะในงานประดิษฐ์จากผ้าพ้ืนเมืองเพ่ิมข้ึน  
คิดเป็นร้อยละ 95.40  
 ๒.๔. ครูมีแผนพัฒนาทักษะอาชีพของนักเรียน คิดเป็นร้อยละ 100  
 



๓. ปัญหา/อุปสรรค 
   ๓.๑ ครูที่เข้ารับการอบรมไม่มีทักษะในการเย็บปัก และเป็นครูผู้ชาย คิดเป็นร้อยละ 18.6 
 ๓.๒ ห้องประชุมมีแสงสว่างไม่เพียงพอ    
 ๓.๓ เวลาในการอบรมน้อย เนื่องจากมีกิจกรรมที่ฝึกอบรมหลายกิจกรรม 
 
 
๔. ข้อเสนอแนะ 
 ๔.๑ ควรก าหนดคุณสมบัติผู้เข้าอบรมที่มีทักษะในด้านงานประดิษฐ์ 
 ๔.๒ ควรเพิ่มเวลาในการอบรม เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้แลกเปลี่ยนเทคนิค วิธีการต่าง ๆ  
ในงานประดิษฐ์ 
 ๔.๓ ควรอบรมเก่ียวกับการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ และการจัดจ าหน่ายสินค้าในรูปแบบต่าง ๆ 
 

ภาพกิจกรรมการด าเนินงาน 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

การน าสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา 



แบบรายงานผลการด าเนินงาน 
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 

“ป้องกันการทุจริต”  กิจกรรมบริษัทสร้างการดี  ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
............................ 

1. ชื่อ บริษัทสร้างการดี  สาขาโรงเรียนชุมชนจ าปี  อ.ศรีธาตุ   กิจกรรมสร้างการดีมีอาชีพ  
         สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 
2. กิจกรรมท่ีด าเนินการ  เส้นสานงานฝีมือ (การสานเส้นพลาสติกเป็นของใช้) 
3. หลักการและเหตุผล   
    การศึกษาเป็นเครื่องมือส าคัญในการพัฒนาความรู้ ความคิด คุณธรรมของเด็กและเยาวชนให้ 
เป็นพลเมืองที่ดีมีคุณภาพ นอกจากนี้ การศึกษายังเป็นกุญแจส าคัญท่ีจะน าไปสู่การประกอบอาชีพ รายได้ 
ประสิทธิภาพของการท างาน และการพ่ึงพาตนเองได้ในที่สุด ดังนั้น หากจะมุ่งหวังให้การพัฒนาประเทศ
เป็นไป อย่างสมบูรณ์ราบรื่น ก็มีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องกระจายโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กและ
เยาวชนอย่าง ทั่วถึง อย่างไรก็ตามปัญหาความยากจนยังเป็นอุปสรรคท่ีท าให้เด็กและเยาวชนไทยส่วนหนึ่ง
ขาดโอกาสทาง การศึกษา ต้องออกจากโรงเรียนกลางคันหรือไม่ได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น  
             โรงเรียนชุมชนจ าปมีองเห็นความส าคัญของการฝึกทักษะด้านอาชีพการสาน ซึ่งการสาน เกิดจาก
ภูมิปัญญาที่มีการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นในลักษณะของการท าเครื่องจักสานลักษณะต่างๆ  ซ่ึงแต่เดิมได้น า
วัตถุดิบจากธรรมชาติเท่าที่จะหาได้ใกล้ตัวมาท าให้เกิดประโยชน์  เช่น  ไม้ไผ่  หวาย  เป็นต้น  โรงเรียน
ต้องการฝึกอาชีพการสานให้กับกลุ่มที่สนใจ โดยการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีความรู้ความช านาญใน การ
สานมาให้ความรู้กับนักเรียน เพ่ือให้นักเรียนน าความรู้ที่ได้มาปฏิบัติจริง จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ได้และมีรายได้
ระหว่างเรียน โรงเรียนชุมชนจ าปีจึงได้จัดท าโครงการ“บริษัทสร้างการดี  สาขา โรงเรียนชุมชนจ าปี”ขึ้นโดย
ได้น าหลักธรรมาภิบาล (Good   Governance ) มาเป็นแนวทางการด าเนินงานเพื่อมุ่งหวังที่จะแก้ไขปัญหา
ดังกล่าว และมุ่งเน้นสอนให้นักเรียนเป็นผู้ที่มีความรู้  คู่คุณธรรม ปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  
เป็นบุคคลที่รักและภาคภูมิใจในความเป็นชาติ  ตั้งมั่นอยู่ในความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคนดีและมีคุณค่าต่อ
สังคมและประเทศชาติสืบต่อไป   
 

4. จุดประสงค์ 
1.  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้  เห็นความส าคัญและปฏิบัติตนอยู่ในความซื่อสัตย์สุจริต  

มีคุณลักษณะ 5 ประการของการเป็นนักเรียนโรงเรียนสุจริต ได้แก่ มีทักษะการคิด    มีวินัย  ซื่อสัตย์สุจริต    
อยู่อย่างพอเพียง  มีจิตสาธารณะ     
 2. เพื่อด าเนินงานตามกิจกรรมของบริษัทสร้างการดี ที่ปลูกฝัง  คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่
ดีงามด้านความสุจริต โดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
 3. เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะและได้รับประสบการณ์ตรงจากภูมิปัญญาท้องถิ่นในการสานเส้น
พลาสติกเป็นของใช้ชนิดต่างๆ 
 4. เพื่อให้นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะชีวิต  มีความตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อ่ืน 
 5. รู้จักคิดวิเคราะห์  ตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
 6. นักเรียนสามารถออกแบบลวดลายได้อย่างสร้างสรรค์ 
 7. เพือ่หารายได้ระหว่างเรียน   
. 



  5. เป้าหมายเชิงปริมาณ  
   5.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ  

               1. นักเรียนโรงเรียนชุมชนจ าปี  จ านวน ๑5 คนที่เป็นคณะกรรมการบริษัท 
สร้างการดีเข้าร่วมด าเนินการกิจกรรมที่ก าหนด 
              2. นักเรียนโรงเรียนชุมชนจ าปี  จ านวน 17๙ คน เข้าร่วมกิจกรรมบริษัทสร้างการดี 

   ๕.๑ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

               1. นักเรียนร้อยละ 80 ขึ้นไปมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินกิจกรรมบริษัทสร้างการดี  
               2. นักเรียนร้อยละ 80 ขึ้นไป มีทักษะการบริหารจัดการกิจกรรมบริษัทสร้างการดี 
               3. นักเรียนร้อยละ 80 ขึ้นไป มีเจตคติท่ีดีต่อการจัดกิจกรรมบริษัทสร้างการดี 
               4. นักเรียนร้อยละ 80 ขึ้นไป มีคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต 
               5. นักเรียนร้อยละ 80 ขึ้นไปค านึงถึงประโยชน์ส่วนร่วมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว 

  ๖. สถานที่ด าเนินกิจกรรม  โรงเรียนชุมชนจ าปี  อ าเภอศรีธาตุ  จังหวัดอุดรธานี 
  ๗.ระยะเวลาด าเนินการ 
 เริ่มโครงการ   7 ตุลาคม  2563  
  ๘.  ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม 

ขั้นเตรียมการ 
1. ประชุม ชี้แจง ท าความเข้าใจกับคณะครู  บุคลากรและคณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียน  

 ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  และการจัดตั้งบริษัทสร้างการดี” ให้กับนักเรียน  โดยน าหลักธรรมาภิ
บาล 
ไปร่วมบูรณาการ  

2. วิเคราะห์สภาพปัจจุบัน  ปัญหาของโรงเรียน  ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้น าชุมชน 
เพ่ือจัดตั้งบริษัทสร้างการดีเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะตามนักเรียนโรงเรียนสุจริต 5 ประการ 

ขั้นด าเนินการ 
๑. ประชาสัมพันธ์ถึงวัตถุประสงค์  รูปแบบ การจัดตั้งบริษัทสร้างการดี ให้นักเรียนในโรงเรียน

เข้าใจและเห็นถึงความส าคัญ 
๒. รับสมัครนักเรียนที่มีความสนใจในการท างานเป็นคณะกรรมการด าเนินงานของบริษัท 
๓.  ด าเนินงาน “บริษัทสร้างการดี” ที่มุ่งเน้นการปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริตและการน า 

หลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการพัฒนาผู้เรียนและสู่ชุมชน  ดังตารางนี้ 
 
 
 
 
 
 
. 



วัน  เดือน  ปี กิจกรรมที่ปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
7 ต.ค. 2563 เสนอโครงการแผนพัฒนาทักษะอาชีพในโรงเรียนในที่ประชุม เพื่อ

ประชุมผู้เกี่ยวข้องเพ่ือวางแผนการด าเนินงานกิจกรรมบริษัทสร้าง
การดี 

ผู้บริหาร   คณะครู 

10  ต.ค. 2563 แต่งตั้งบุคลากรรับผิดชอบการด าเนินการกิจกรรมบริษัทสร้างการดี 
-แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษา 

-แต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการ 

-แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรอง 

-แต่งตั้งคณะกรรมการ ปปช. สพฐ.ชุมชน 

-แต่งตั้งคณะกรรมการ ปปช. สพฐ.น้อย  

ผู้บริหาร 

10 7 ต.ค. 2563 คณะกรรมการอ านวยการจัดท าแผนด าเนินการประชาสัมพันธ์  
ให้ความรู้ 

คณะกรรมการ 

13-15 ต.ค. 2563 ก าหนดเวลาและรับสมัครนักเรียนที่ประสงค์จะด าเนินการกิจกรรมฯ นางอุไร  พรมบุตร 

และคณะ 
16 ต.ค. 2563 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการด าเนิน 

กิจกรรมบริษัทฯ ให้นักเรียน(คณะกรรมการ) 
นางอุไร  พรมบุตร 

และคณะ 
19 ต.ค. 2563 คณะกรรมการบริษัทเขียนโครงการเสนอของบประมาณ คณะกรรมการ 
20 ต.ค. 2563 นักเรียนด าเนินการยืมเงิน  ด าเนินงานตามแบบสัญญายืมเงิน คณะกรรมการ 

 
22 ต.ค. 2563 โรงเรียนแจ้งผู้ปกครองของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ นางอุไร  พรมบุตร 

และคณะ 
26 ต.ค. 2563 – 

20 มี.ค. 2564 
นักเรียนด าเนินงานตามโครงการตามแบบที่ก าหนด 

   -กิจกรรมเส้นสานงานฝีมือ (สานเส้นพลาสติกเป็นของใช้) 
นางอุไร  พรมบุตร 

และคณะ 
มี.ค. 2564 คณะกรรมการ ปปช. สพฐ.นอ้ย 

ติดตามตรวจสอบ การด าเนินงานบริษัทฯ 

คณะกรรมการ 

มี.ค. 2564 คณะกรรมการ ปปช. สพฐ.ชมุชน 
ติดตามตรวจสอบการด าเนินงานของสถานศึกษา 

คณะกรรมการ 

เมษายน 2564 ประชุมใหญ่สามัญประจ าปีเพ่ือสรุปงบดุล นางอุไร  พรมบุตร 

และคณะ 

เมษายน 2564 จัดท ารายงานผลการด าเนินกิจกรรม 
บริษัทสร้างการดี 

นางอุไร  พรมบุตร 

และคณะ 

 
ขั้นติดตามประเมิน 
 1. ประเมินจากพฤติกรรมของนักเรียนที่ได้รับการปลูกฝังและพัฒนาให้เป็นนักเรียนที่มี
คุณลักษณะ    5  ประการ ของนักเรียนโรงเรียนสุจริต 
 2. ประเมินจากผลส าเร็จของการด าเนินงานของบริษัทสร้างการดี  ที่เน้นกิจกรรมที่ปลูกฝัง
นักเรียนให้เป็นผู้มีคุณสมบัติ 5 ประการของนักเรียนโรงเรียนสุจริต 



ขั้นรายงานผล 
     1. จัดท าแบบประเมินผลการจัดโครงการ/กิจกรรม 

      2. สรุปผลการด าเนินงานเป็นรูปเล่ม  น าเสนอ  ผู้บริหาร  คณะกรรมการสถานศึกษา                         
ผู้น าชุมชน  และคณะครูในที่ประชุม 
 
  ๙.  งบประมาณจากโรงเรียน จ านวน    5,000  บาท  
       งบประมาณจากการรวมหุ้น  -  บาท  
 
  ๑๐. ที่ปรึกษาโครงการ 
             10.1 คณะกรรมการที่ปรึกษาและด าเนินงานฝ่ายสงฆ ์  
               1.พระอาจารย์ค ามุก               เจ้าอาวาสวดัป่าสามัคคีธรรม   บ้านท่าไฮ 
               2.พระครูประสิทธิ์  กิตติสาร     เจ้าอาวาสวัดชัยภูมิ   บ้านท่าไฮ 
            10.2 คณะกรรมการที่ปรึกษาและด าเนินงานฝ่ายฆราวาส 
     1. นายกฤษฎา   โสภากุล          ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา  ประธาน 

    2. นายสุริยา  ภูพลผัน              ผู้ใหญ่บ้าน  หมูที่ 1  บ้านท่าไฮ       กรรมการ 
    3. นายวิเชียร  หงษาอ่อน          ผู้ใหญ่บ้าน  หมูที่  3  บ้านหนองแวง กรรมการ  
    4. นายพูนสิริ   แก้วบุญเรือง       ผู้ใหญ่บ้าน  หมูที่ 7  บ้านหนองแวง  กรรมการ 
    5. นางอาทิตยา  แก้วจันดา        ผู้ใหญ่บ้าน  หมูที่  4  บ้านสงเปลือย  กรรมการ 
    6. นางอนิสา    บุตตะไทย         ผู้ใหญ่บ้าน  หมูที่  9  บ้านโนนสงเปลือย   กรรมการ 
    7. นายยงยุทธ  นารัตน์โท          ครูโรงเรียนชุมชนจ าปี     กรรมการ 
    8. นางรัชนีวรรณ  สอนโพธิ์        ครูโรงเรียนชุมชนจ าปี     กรรมการ 
    9. นางสาวณัชพร  ถาวงษ์กลาง    ครูโรงเรียนชุมชนจ าปี     กรรมการ 
    10. นางภาริพรรณ์  อัมวรรณ       ครูโรงเรียนชุมชนจ าปี     กรรมการ 
    11. นางวิจิตรา  รีศรีค า              ครูโรงเรียนชุมชนจ าปี     กรรมการ 
    12. นายปริญภัทร  หนูทอง         ครูโรงเรียนชุมชนจ าปี     กรรมการ 
    13. นางอุไร   พรมบุตร              ครูโรงเรียนชุมชนจ าปี     กรรมการ 
    14. นายรือสันต์   สุวรรณทา       ครูโรงเรียนชุมชนจ าปี     กรรมการ 
    15. นางสาวศศิชา   ปิตตาแสง     ครูโรงเรียนชุมชนจ าปี     กรรมการ 
    16. นางสาววนิดา   สุทธสิิงห์       ครโูรงเรียนชุมชนจ าปี     กรรมการ 
    17. นางสาวศุภจิตตา  วงษ์เสียงดัง  ครูโรงเรียนชุมชนจ าปี    กรรมการ 
    18. นางสาวกรวิการ์  สรวงศิริ       ครูอัตราจ้าง               กรรมการ 
    19. นายภาณุวัฒน์  นามวิเศษ       ครูพ่ีเลี้ยง      กรรมการ 
    20. นายณัฐพงศ์  ชมพูพ้ืน            ครูอัตราจ้าง     กรรมการ 
   21. นายด ารงศักดิ์  พรมบุตร         ผอ.โรงเรียนชุมชนจ าปี          กรรมการเลขานุการ 
   22. นางสาวพิชญาฎา   เชีย่วชาญ   ครูโรงเรียนชุมชนจ าปี    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
   23. นางสาวศิริภา   นามจมุจัง       ครูโรงเรียนชุมชนจ าปี      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
   24. นายอดิศักดิ์  ซื่อจริง              ครูธุรการ                    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 



  ๑๑. งบประมาณรายรับรายจ่าย   
 

ประมาณการรายรับ ประมาณการรายจ่าย 
รับเงินสนับสนุนโครงการ    5000   บาท 1. ค่าเส้นพลาสติกสีล้วนขนาด 12 มม.   5  ม้วน  

ม้วนละ  600   บาท   รวม   3000  บาท 
2. ค่าเส้นพลาสติกส าหรับท าลวดลาย ขนาด 12 มม. 

จ านวน   5  กิโลกรัมๆ ละ  120  บาท   
รวม  600   บาท 

3. ค่าสายยางขนาด 8 มม.  ส าหรับท าสายตะกร้า 
   จ านวน  3  กิโลกรัมละ 300  บาท 
    รวม        900   บาท 

4. ลวดขนาด 3 มม.                400   บาท 
5. ครีมตัดลวด  1 อัน               100  บาท  

 
 รวมทั้งสิ้น                    5000    บาท 
  
 ๑๒. ความส าเร็จของกิจกรรม ( อธิบายว่าเด็กท าอะไร อย่างไร   ได้อะไรบ้างจากกิจกรรมนี้ ) 
            จากการด าเนินการกิจกรรมของบริษัทสร้างการดีสาขาโรงเรียนชุมชนจ าปี ปีการศึกษา 2563   
สรุปผลการด าเนินการ  ดังนี้ 
            นักเรียนไดป้ฏิบัติตนอยู่ในความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณลักษณะ 5 ประการของการเป็นนักเรียน
โรงเรียนสุจริต ได้แก่ มีทักษะการคิด    มีวินัย  ซื่อสัตย์สุจริต   อยู่อย่างพอเพียง  มีจิตสาธารณะ  โดยการ
ฝึกปฏิบัติเริ่มจากการถอดบทเรียน นักเรียนได้ศึกษาหาความรู้เรื่องการสาน   วัสดุที่ใช้ท า   การออกแบบ
ลวดลาย  การตลาด  การท าบัญชีรับจ่าย  การท างานร่วมกับผู้อ่ืน  ตลอดจนศึกษาผลกระทบที่จะเกิด
ขึ้นกับวัตถุ  สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม  เมื่อมีความรู้ความเข้าใจแล้วนักเรียนลงมือปฏิบัติ  สร้าง
ชิ้นงานได้อย่างหลากหลาย ตามความต้องการของตลาดและมีความคิดสร้างสรรค์ โดยใช้เวลาว่างเมื่ออยู่ที่
โรงเรียนและท่ีบ้าน แล้วน าส่งชิ้นงานที่บริษัท  จากนั้นคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพ  ตรวจสอบโดยครู
ที่ปรึกษาเป็นผู้ควบคุมดูแล จัดจ าหน่ายสินค้า  จัดเป็นของฝาก  เป็นต้น    
              ผลการประเมินตามตัวชี้วัดโครงการ  นักเรียนผ่านร้อยละ 80  ทุกตัวชี้วัด 
 
 ๑๓. ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน 
                  - ขาดการมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมบริษัทสร้างการดีของนักเรียนบางส่วน  
             - เวลาในการด าเนินกิจกรรมน้อยส่งผลกระทบต่อชั่วโมงเรียนของนักเรียน 
             - นักเรียนไม่สามารถด าเนินกิจกรรมหลังเลิกเรียนได้  เนื่องจากนักเรียนต้องกลับพร้อมรถรับส่ง
ของโรงเรียน   
 
 
. 



      ๑๔. วิธีการแก้ไขปัญหา  
             -  ให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการด าเนินการทุกคน 
             - จัดให้มีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง  
   - จัดชั่วโมงสอนที่เอ้ือต่อการปฏิบัติกิจกรรมให้ครูที่ปรึกษา   เพ่ือทีจ่ะได้มีเวลาพบปะ
คณะกรรมการการด าเนินงาน 
    - ให้นักเรียนน าชิ้นงานกลับไปท าที่บ้าน 
 
     ๑๕. การด าเนินงานในอนาคต 
  - จัดโดยบูรณาการเป็นฐานการเรียนรู้ ให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการด าเนินการทุกคน 
โดยน้อมน าเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และหลักทรงงานของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาเป็น
แนวทางในการด าเนินกิจกรรมผ่านการถอดบทเรียนให้นักเรียนเข้าใจ  เข้าถึง และพัฒนาให้ยั่งยืน 

- ศึกษาดูงาน การด าเนินงานกิจกรรมบริษัทสร้างการดีของโรงเรียนที่ประสบผลส าเร็จ 
 

 ๑๖. ข้อเสนอแนะ 
  -  โรงเรียนควรสนับสนุนรถรับส่งนอกเวลาหลังเลิกเรียน 
  -  จัดให้มีกิจกรรมที่หลากหลายตามความสนใจของนักเรียน 
       -  จัดหาตลาดรองรับ   
       -  ฝึกให้นักเรียนท าตลาดออนไลน์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



       ๑๗. รายช่ือสมาชิก 
รายช่ือสมาชิกบริษัทสร้างการดี  สาขาโรงเรียนชุมชนจ าปี 

ปีการศึกษา  2563 
ที ่ ชื่อ-สกุล จ านวนหุ้น  จ านวนเงิน  ( บาท ) หมายเหตุ 
1 เด็กชายวัทธิกร   มะลิงาม       
2 เด็กชายภานุกร  โคตะค า       
3 เด็กชายสรุจ  จุตะโน       
4 เด็กชายชีวธันย ์ วงศ์สีทา       
5 เด็กชายภูมิรพี  วรรณทอง       
6 เด็กชายศราวุธ  แสนเมือง       
7 เด็กชายเจสัน  สาคร       
8 เด็กชายณัชชา  ศรีษาวงศ์       
9 เด็กหญิงอรดี   โพธิ์นุสนธิ ์       

10 เด็กหญิงปถมาภรณ์  ทิมพรมราช       
11 เด็กหญิงญาณิสา  วงศ์กันยา       
12 เด็กหญิงศศิกานต์  ขันโคกเครือ       
13 เด็กหญิงภัทรภา  พรมหนู       
14 เด็กหญิงนิศามณี  ไทยสิทธิ์       
15 เด็กหญิงรวิสรา  พรมราช       
16 เด็กหญิงอรจิรา  บรรพตา       
17 เด็กหญิงสุนินทรา  สุขครีพ       
18 เด็กหญิงฑิคัมพร  สมิงไพร       
19 เด็กหญิงภัทรรินทร์    หอมลา       
20 เด็กหญิงอินทิรา  สังวันนา       
21 เด็กหญิงวรัญญา  ธานี       
22 เด็กหญิงกัญญ์วรา  มะโหรี       
23 เด็กชายวรปรัชญ์  สายเสมา       
24 เด็กชายอาชวิน  ทองพูล       
25 เด็กชายภูริพัฒน์  ขันชมภู       
26 เด็กชายเสมอเทพ  นามวิเศษ       
27 เด็กชายพีระพัฒน์  ภูผู ้       
28 เด็กชายมัชฌิมา  ทองนาคอารักษ์       



 
ที ่ ชื่อ-สกุล จ านวนหุ้น  จ านวนเงิน  ( บาท ) หมายเหตุ 

29 เด็กชายวีรยุทธ  บุตตะไทย    
30 เด็กชายปรัชญา  แสงใส    
31 เด็กชายศักดิ์ธนภูมิ  ห่อทอง       
32 เด็กหญิงทิพปภา  กิ่งมิ่งแฮ       
33 เด็กหญิงปารีณา  จันทวงษา       
34 เด็กหญิงฉัตรฑริกา  นันทะกุล       
35 เด็กหญิงนริศรา  ต้นกันยา       
36 เด็กหญิงศศิธร  สิทธิโสภา       
37 เด็กหญิงศศิวรรณ  สิทธิโสภา       
38 เด็กหญิงวนัสนันท์  กองแสน       
39 เด็กหญิงวรัญญา  ปิ่นแก้ว       
40 เด็กชายเลิศชาย  เสนาชุม       
41 เด็กชายอรรคเดช  พรมรักษา       
42 เด็กชายนครินทร์  อุนารัตน์       
43 เด็กชายจักรินทร์แก้วเขียว       
44 เด็กหญงิผาณิต  นาหว้า       
45 เด็กหญิงณัชช  นาสีนวน       
46 เด็กหญิงวณิชยา  สีหาทับ       
47 เด็กหญิงยุพาภรณ์   จิตรชื่น       
48 นายศราวุธ  กองแสน       
49 นายธนากร  ต้นกันยา       
50 นายสุริยา  ชมภูราช       
51 เด็กหญิงจิราธิป  ธานี       
52 นางสาวไปรยา  พ่ึงสาย       
53 นางสาวโสภา  สาคร       

 
 
หมายเหตุ   ยังไม่มีการระดมทุนในปีการศึกษา  2563 
 
 



  ๑๘. ภาพการด าเนนิงาน (6-10ภาพ พร้อมบรรยายใต้ภาพและให้ครบขั้นตอนPDCA ) 
 

  
ภาพที่ 1 การประชุมชี้แจง ท าความเข้าใจกับคณะครู ภาพที่ 2 ประชุมชี้แจงกับคณะกรรมการสถานศึกษา 

  
ภาพที่ 3ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนในโรงเรียน 
ได้รับทราบ และรับสมัครนักเรียนร่วมโครงการ 

ภาพที่ 4 อบรมให้ความรู้คณะกรรมการบริษัท 
สร้างการดีสาขาโรงเรียนชุมชนจ าปี 

 

  
ภาพที่ 5 ด าเนินตามกิจกรรม (ถอดบทเรียน  

ฝึกหัดสาน  และได้ผลิตภัณฑ์ ตรวจสอบคุณภาพ) 
ภาพที่ 6  ติดตาม  ตรวจสอบ ประเมินผลการ

ด าเนินงาน  ปรับปรุงชิ้นงานตามท่ีตลาดต้องการ 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ค าสั่งโรงเรียนชุมชนจ าปี 
 ที่   19  / ๒๕๖3 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา  
“โรงเรียนสุจริต”และ “บริษัทสร้างการดี” ระดับสถานศึกษา 

******************** 
 เพ่ือให้การด าเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “โรงเรียน
สุจริต” เป็นไปตามยุทธศาสตร์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ ขับเคลื่อนสู่โรงเรียนตลอดจนการบริหารจัดการ การ
นิเทศก ากับติดตามโรงเรียนสุจริตให้มีแนวปฏิบัติที่ดีในการป้องกันการทุจริต สามารถเผยแพร่ผลงานสู่
สาธารณชน และขยายผลให้กับเครือข่ายโรงเรียนสุจริตของแต่ละเขตพ้ืนที่การศึ กษา จึงขอแต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “โรงเรียน
สุจริต”และ “บริษัทสร้างการดี”   ระดับสถานศึกษา ดังต่อไปนี้ 
 ๑. เด็กหญิงโสภา  สาคร      ประธานกรรมการ 

๒. เด็กหญิงจิราธิป  ธาน ี                รองประธานกรรมการ 
3.  เด็กชายศราวุธ    กองแสน      กรรมการ 
4.  เด็กชายมัฌชิมา  ทองนาคอารักษ์     กรรมการ 
5.  เด็กชายภูริพัฒน์  ขันชมภ ู       กรรมการ 
6. เด็กชายวรปรัชญ์  สายเสมา               กรรมการ 
7. เด็กหญิงนิศามณี  ไทยสิทธิ์     กรรมการ 
8.  เด็กหญิงศศิวรรณ  สิทธิโสภา     กรรมการ 
9.  เด็กชายปรัชญา   แสงใส     กรรมการ 
10.เด็กหญิงฉัตรฑริกา  นันทะกุล                        กรรมการและเลขานุการ 
โดยมีบทบาท/มีหน้าที่ ดังนี้   

๑. วางแผนพัฒนาโครงการ  “โรงเรียนสุจริตและบริษัทสร้างการดี” ทั้งระยะสั้นและระยะยาว 
๒. ด าเนินการขับเคลื่อนโครงการ “โรงเรียนสุจริต” และ “บริษัทสร้างการดี” ให้เป็นไปตามแผน/นโยบาย/
ยุทธศาสตร์ของโครงการ 
๓. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา วิจัยนวัตกรรมการเรียนการสอน และจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอน 
๔. นิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผล การด าเนินงานโครงการ “โรงเรียนสุจริต”และ“บริษัทสร้างการดี” 
๕. สรุปรายงานผลการด าเนินงานบริษัทสร้างการดีเพ่ือรายงานต้นสังกัด 
๖. อ่ืนๆ ที่เห็นสมควร และเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินโครงการ “โรงเรียนสุจริต”และ “บริษัทสร้างการดี” 
                 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

      สั่ง ณ  วันที่  1๐ เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖3 

        
                               (นายด ารงศักดิ์   พรมบุตร) 

                                   ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนจ าปี 



 
 

ค าสั่งโรงเรียนชุมชนจ าปี 
ที่  20 / ๒๕๖3 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ ป.ป.ช.สพฐ.น้อย 
------------------------------ 

ด้วยโรงเรียนชุมชนจ าปี  จะได้ด าเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา กิจกรรม  “บริษัทสร้างการดี”  

เพ่ือให้การด าเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตส าหรับนักเรียน เป็นไปตามแนวด าเนินการ
ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โรงเรียนจึงแต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตส าหรับนักเรียน (ป.ป.ช.สพฐ.น้อย)  ดังนี้ 

๑.  เด็กหญิงศศิธร   สิทธิโสภา     ประธานกรรมการ 
     ๒.  เด็กหญิงทิพปภา  กิ่งมิ่งแฮ       กรรมการ 

๓.  เด็กชายเสมอเทพ  นามวิเศษ       กรรมการ 
๔.  เด็กหญิงอรจิรา  บรรพตา       กรรมการ 
๕.  เด็กชายภานุกร  โคตะค า       กรรมการ 
๖.  เด็กชายภูมิรพี  วรรณทอง       กรรมการ 
๗.  เด็กหญิงผานิต   นาหว้า       กรรมการ 
๘.  เด็กชายเจสัน  สาคร        กรรมการ 
๙.  เด็กชายนครินทร์  อุนารัตน์       กรรมการ 
๑๐  เด็กหญิงยุพาภรณ์   จิตรชื่น       กรรมการและเลขานุการ 
 

 บทบาทและหน้าที่  ดังนี้  
๑) ก าหนดมาตรการและแนวทางการด าเนินการส่งเสริมป้องกันและพัฒนาตามคุณลักษณะของ

โรงเรียนสุจริต  
๒) ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีตามคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต  
๓) สอดส่องดูแลพฤติกรรมของนักเรียนที่ไม่พึงประสงค์ตามคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต  
๔) เป็นผู้น าในการสร้างเครือข่ายคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต ในการด าเนินการจัดกิจกรรมเพ่ือ

ป้องกันการทุจริตต่อโรงเรียนและชุมชน 
 ๕) ประสานความร่วมมือในการปฏิบัติงานระหว่างนักเรียน โรงเรียน ชุมชนและหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง 
 ๖) สรรหา/คัดสรร ผู้ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีตามลักษณะของโรงเรียนสุจริต  
๗) ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงเรียนสุจริตในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต  
๘) จัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานต่อโรงเรียน  
๙) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  
. 
 



 ทั้งนี้ขอให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ตามแนวทางการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตส าหรับนักเรียน (ป.ป.ช.สพฐ.น้อย)  โดยเคร่งครัด 

        สั่ง ณ  วันที่  1๐ เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖3 

 
                               (นายด ารงศักดิ์   พรมบุตร) 

     ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนจ าปี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 



ระเบียบว่าด้วยบริษัทสร้างการดี สาขาโรงเรียนชุมชนจ าป ี
ว่าด้วย การบริหารจัดการบริษัท  พ.ศ.  2563 

   ……………………………           
        โดยที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ด าเนินงานตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต”  เพ่ือปลูกฝังคุณลักษณะนิสัยให้เกิดข้ึนกับ
ผู้เรียนทั้ง 5 คุณลักษณะ คือ ทักษะการคิด มีวินัย  ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และมีจิตสาธารณะ    
โดยส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรู้บริษัทสร้างการดี เพ่ือให้การด าเนินการบริษัทสร้างการดี   
  เพ่ือให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของการด าเนินการบริษัทสร้างการดีโรงเรียนชุมชนจ าปี อาศัยอ านาจ
ตามความใน มาตรา 39 (1) แห่ง พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 
2546  ประกอบกับมติคณะกรรมการสถานศึกษา จึงก าหนดระเบียบนี้ไว้ ดังต่อไปนี้ 
ข้อ 1  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบบริษัทสร้างการดี สาขาโรงเรียนชุมชนจ าปี พ.ศ. 2563” 
  ข้อ 2  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ เป็นต้นไป 
  ข้อ 3  บรรดาระเบียบ  ข้อบังคับ หรือค าสั่งอ่ืนใด ซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน    
    
                                                         หมวดที่ 1 
                                                       บทท่ัวไป 
  ข้อ 4   ในระเบียบนี้ 
    “โรงเรียน”  หมายความว่า  โรงเรียนชุมชนจ าปี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 
   “สกด.” หมายความว่า  บริษัท สร้างการดีสาขาโรงเรียนชุมชนจ าปี 
    “คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการ สกด.  
   “ประธานกรรมการ” หมายความว่า ประธานกรรมการบริหาร สกด.  
   “คณะกรรมการที่ปรึกษา” หมายความว่า ผู้อ านวยการโรงเรียน และ คณะครูที่ได้รับการ
แต่งตั้ง 
  ข้อ 5  ให้ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนจ าปีรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอ านาจตีความวินิจฉัย
ปัญหา ก าหนดข้อบังคับ หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติเพ่ือด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                      หมวดที่ 2 
                                              คณะกรรมการบริหาร สกด. 
   ข้อ 6  ให้มีคณะกรรมการบริหารกิจการของ สกด. โดยเลือกตั้งจากนักเรียนโรงเรียนชุมชนจ าปี 
โดยมีจ านวนกรรมการตามที่สมาชิก สกด.  ส่วนใหญ่ก าหนด ทั้งนี้ต้องไม่น้อยกว่า10คน 
  ให้โรงเรียนชุมชนจ าปี เป็นผู้ด าเนินการให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ให้แล้วเสร็จ
ภายในสามสิบวัน 
  ให้คณะกรรมการคัดเลือกกันเองให้มีประธานกรรมการหนึ่งคน  รองประธานกรรมการหนึ่งคน 
เหรัญญิกหนึ่งคน   เลขานุการหนึ่งคน  โดยให้ประธานกรรมการเป็นผู้แทนของคณะกรรมการ 
  ให้ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนจ าปี เป็นประธานที่ปรึกษาและครูที่ได้รับแต่งตั้งจากผู้อ านวยการ
โรงเรียนเป็นกรรมการที่ปรึกษา 
  ให้คณะกรรมการตามวรรคหนึ่งมีอ านาจหน้าที่เก่ียวกับการด าเนินงานของ สกด.  ดังนี้ 
   (1)  วางระเบียบใช้บังคับในการบริหารบริษัท สกด. โดยระเบียบดังกล่าวจะมีผลบังคับก็
ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากโรงเรียนชุมชนจ าปีแล้ว 
   (2)  บริหารกิจการบริษัท สกด. ให้เป็นไปตามข้อบังคับให้เกิดความก้าวหน้าและบริการ
นักเรียนได้อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 
   (3)  จัดท ารายงานผลการด าเนินงานให้โรงเรียนชุมชนจ าปีทราบ และรายงานผลการ
ด าเนินงานให้สมาชิกทราบ ตามท่ีโรงเรียนชุมชนจ าปีก าหนด 
   (4)  ควบคุม ดูแล การท างานของคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ของ สกด. 
   (5)  จัดท าโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากโรงเรียนชุมชนจ าปี ในกรณีที่
รายได้ของ สกด. ไม่เพียงพอต่อการด าเนินงาน 
  คณะกรรมการอาจแต่งตั้งที่ปรึกษาเพ่ือให้ค าแนะน าปรึกษาในการบริหาร สกด.   
  ข้อ 7  กรรมการมีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปีนับแต่วันเลือกตั้ง  แต่จะด ารงต าแหน่ง
ติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้ 
  ข้อ 8 กรรมการพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 
   (1)  ถึงคราวออกตามวาะ 
   (2)  ตาย 
   (3)  ลาอก 
   (4)  พ้นจากการเป็นนักเรียนโรงเรียนชุมชนจ าปี ด้วยสาเหตุใด ๆ 
   (5)  กรณีที่กรรมการว่างลงเกินกว่ากึ่งหนึ่งให้กรรมการที่เหลือพ้นจากต าแหน่ง 
   ข้อ 9 กรณีกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากครบวาระน้อยกว่าหรือเท่ากับก่ึงหนึ่ง 
ให้มีการเลือกตั้งกรรมการแทนต าแหน่งที่ว่างภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ต าแหน่งว่างลง  และให้ผู้ที่ได้รับ
เลือกแทนนั้น อยู่ในต าแหน่งได้เพียงเท่าวาระท่ีเหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน เว้นแต่กรณีต าแหน่งที่ว่างลงมี
วาระท่ีเหลือไม่ถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวัน จะไม่จัดให้มีการเลือกตั้งแทนต าแหน่งกรรมการที่ว่างก็ได้ 
   ข้อ 10 ให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง และการประชุมแต่ละ
ครั้งต้องมีกรรมการตัวแทนในแต่ละฝ่ายงานบริหารทุกฝ่าย และเม่ือนับรวมกันแล้ว มีจ านวนผู้เข้าประชุม
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 
 



.   ข้อ 11  มติที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานเป็นผู้ชี้ขาด
และให้ถือว่าเป็นที่สุด 
   ข้อ 12  ในกรณีที่มีการแต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการ ที่ปรึกษามีสิทธิเข้าประชุมและมี
สิทธิแสดงความคิดเห็นใด ๆ ก้ไม่ แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติ 
   ข้อ 13  ให้ประธานกรรมการส่งรายงานการประชุมให้ผู้อ านวยการโรงเรียนทราบภายใน 
สิบห้าวันนับแต่วันประชุม 
 
 
                                                      หมวดที่ 3 
                                    การบริหารกิจการบริษัทสร้างการดี 
               ข้อ 14  กิจการบริษัทสร้างการดีสาขาโรงเรียนชุมชนจ าปี  เป็นทรัพย์สินของโรงเรียน
ชุมชนจ าปี โดยมอบให้คณะกรรมการด าเนินการบริหารจัดการ 
  ข้อ 15 ภายใต้บังคับข้อ 6 การบริหารบริษัทสร้างการดีสาขาโรงเรียนชุมชนจ าปี ให้
ด าเนินการให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการก าหนด 
  ข้อ 16 การออกระเบียบข้อบังคับของ บริษัทสร้างการดีสาขาโรงเรียนชุมชนจ าปี จะต้อง
ผ่านความเห็นชอบจากสมาชิก สกด. อย่างน้อยกึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิก สกด. โดยจะต้องไม่ขัดกับ
ข้อก าหนดของโรงเรียนชุมชนจ าปี 
  ข้อ 17 การประชุมสมาชิก สกด. ต้องมีสมาชิกเข้าประชุมเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน
สมาชิก สกด. ทั้งหมด  จึงจะเป็นองค์ประชุม 
  ข้อ 18 บริษัทสร้างการดีสาขาโรงเรียนชุมชนจ าปี อาจมีรายได้ ดังนี้  
   (1)  เงินค่าธรรมเนียม เงินค่าปรับ 
   (2)  เงินบริจาค   
    (3)  เงินที่ได้รับการอุดหนุนจาก สพฐ. และ โรงเรียนชุมชนจ าปี 
   (4)  เงินก าไร หรือดอกผล ที่ได้จากการด าเนินกิจการ  
  ข้อ 19 การจัดสรรผลประโยชน์จากผลประโยชน์สุทธิรายปี ให้ใช้ในกรอบวัตถุประสงค์
ดังต่อไปนี้  
   (1) จ่ายเป็นเงินปันผลก าไรให้แก่มวลสมาชิก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40  
   (2) สนับสนุนกิจการของโรงเรียนชุมชนจ าปี 
    (3) พัฒนากิจการ,บุคลากรของบริษัท 
    (4) เงินสมทบเข้ากองทุนบริษัท เพื่อความมั่นคงและเจริญเติบโตของบริษัท 

                         สัดสว่นการใช้จ่ายผลประโยชน์ตามข้อ (๒), (3), (4) ให้เป็นไปตามมติที่ประชุมใหญ่
ประจ าปี 
      ข้อ 20  บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการที่ปรึกษา  คณะกรรมการบริหารทุกต าแหน่ง  
ให้เป็นไปตามบทบาทหน้าที่ที่คณะกรรมการบริหารบริษัทสร้างการดีสาขาโรงเรียนชุมชนจ าปี ก าหนด 
  ข้อ 21 การล้มเลิกกิจการของบริษัทให้อยู่ในดุลพินิจและมติของมวลสมาชิกในการประชุม
ใหญ่ประจ าภาคเรียน หรือหน่วยงานต้นสังกัดมีค าสั่งให้เลิกกิจการ 



    ข้อ 22 แนวทางในการพัฒนาคุณลักษณะของบริษัทสร้างการดีให้เกิดข้ึนในตัวผู้เรียน
ดังต่อไปนี้ 
 
      1) ทักษะกระบวนการคิด 
         1.1 มีความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างผลผลิตให้เกิดขึ้นกับบริษัท 
         1.2 ร่วมวางแผนในการด าเนินงานของบริษัท ให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่  ร่วมวางแผนการด าเนินการ
ฝ่ายบัญชีและการเงิน  ฝ่ายจัดหาและผลิตภัณฑ์ ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์  ฝ่ายขายผลิตภัณฑ์ 
       2) มีวินัย 
          2.1 วางแผนการบริหารงานการเงินและบัญชี อย่างเป็นระบบ  โปร่งใส่สามารถตรวจสอบได้โดย 
               ก าหนดการตรวจสอบ  เดือนละ  1 ครั้ง 
          2.2 จัดหาและผลิตภัณฑ์ให้เป็นระบบ สามารถตรวจสอบเป็นไปตามระเบียบของบริษัท 
       3) ซื่อสัตย์สุจริต 
          3.1 ด าเนินการให้คณะกรรมการทุกฝ่ายด าเนินการ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส่ ตรวจสอบได้ 
       4) อยู่อย่างพอเพียง  
         4.1  การด าเนินการให้คณะกรรมการด าเนินการด้านความคุ้มค่าค านึงถึงประโยชน์ต่อสมาชิก 
       5)  มีจิตสาธารณะ 
         5.1 การด าเนินการของคณะกรรมการมาจาก ฉันทามติให้ทุกฝ่ายด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ  
              ส่งผลต่อประสิทธิผลโดยเป็นการมีจิตสาธารณะเป็นหลักส าคัญ 
         5.2 ผลก าไรจากการด าเนินการ ร้อยละ 15 น าไปช่วยเหลือโรงเรียน หรือชุมชน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                      หมวดที่ 4  
                                                      บทบาทหน้าที่ 
 1) ที่ปรึกษาบริษัท    ประกอบด้วย  ผู้อ านวยการ   และครูที่ปรึกษา  มีบทบาทหน้าที่ดังนี้ 
        1.1  ให้ค าปรึกษาคณะกรรมการ 
        1.2  ส่งเสริมสนับสนุน อ านวยความสะดวก และสร้างขวัญก าลังใจ 
        1.3  ชี้แนะ ก ากับ ติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ของบริษัท โดยยึดคุณลักษณะ  
               5 ประการของโรงเรียนสุจริต  
  2) คณะกรรมการตรวจสอบ  ประกอบด้วย คณะกรรมการของ  ป.ป.ช. สพฐ. ชุมชน 
      มีบทบาทหน้าที่ดังนี้ 
           ตรวจสอบการด าเนินงานของคณะกรรมการของบริษัท  เดือนละ 1 ครั้ง 
 
   3) คณะกรรมการบริษัทสร้างการดี   มีจ านวนทั้งสิ้น  10 คน ประกอบด้วย 
      3.1 ประธานบริษัทสร้างการดี  จ านวน 1 คน  คุณสมบัติต้องเป็นนักเรียนที่รับการคัดเลือกจาก 
           คณะกรรมการด้วยฉันทามติ ที่มีคุณลักษณะตามคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต 
           มีวาระด ารงต าแหน่ง 1 ปี  พ้นจากต าแหน่งเหตุจากการย้าย หรือพ้นจากการเป็นนักเรียน และ 
           ทุพพลภาพไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 
         มีบทบาทหน้าที่ดังนี้ 
         3.1.1 วางแผนการด าเนินงานของบริษัทร่วมกับคณะกรรมการ 
         3.1.2 เป็นที่ปรึกษาและอ านวยความสะดวกในการด าเนินการทุกฝ่าย 
         3.1.3 ก าหนดบทบาทหน้าที่ และดูแลการด าเนินการของคณะกรรมการ 
         3.1.4 สร้างขวัญก าลังใจในการด าเนินงานของคณะกรรมการ 
         3.1.5 ส่งเสริม สนับสนุน แก้ไขปัญหาในการด าเนินงาน 
 
     3.2 รองประธานบริษัทสร้างการดี     
         มีจ านวน 1 คน  คุณสมบัติต้องเป็นนักเรียนที่รับการคัดเลือกจาก คณะกรรมการด้วยฉันทามติ ที่มี 
        คุณลักษณะตามคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต    มีวาระด ารงต าแหน่ง 1 ปี  พ้นจากต าแหน่งเหตุ
จากการย้าย หรือพ้นจากการเป็นนักเรียน และ ทุพพลภาพไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 
        มีบทบาทหน้าที่ดังนี้ 
          3.2.1 วางแผนการด าเนินงานของบริษัทร่วมกับคณะกรรมการ 
          3.2.2  ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานบริษัท ด้วยเหตุที่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทหน้าที่ที่
ก าหนด 
 
      3.3 เลขานุการบริษัทสร้างการดี   
           มีจ านวน 1 คน   หรือให้มีผู้ช่วยเลขานุการได้อีกจ านวน 1 คน ตาม ความเห็นชอบด้วยฉันทามติ
ของคณะกรรมการ  คุณสมบัติต้องเป็นนักเรียนที่รับการคัดเลือกจาก คณะกรรมการด้วยฉันทาติ ที่มี         
คุณลักษณะ ตามคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต   มีวาระด ารงต าแหน่ง 1 ปี  พ้นจากต าแหน่งเหตุจาก         
การย้าย  หรือพ้นจากการเป็นนักเรียน และ ทุพพลภาพไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 



        มีบทบาทหน้าที่ดังนี้ 
             3.3.1 จัดท าเอกสารต่างๆของบริษัทให้เป็นระบบ ตรวจสอบได้ 
             3.3.2 จัดท าบันทึกการประชุมคณะกรรมการบริษัท 
             3.3.3 ติดต่อ ประสานงาน คณะกรรมการทุกฝ่ายเป็นไปด้วยดี  และรายงานให้ประธานทราบ 
   3.4 ผู้อ านวยการผลิต   
           มีจ านวน 1 คน  คุณสมบัติต้องเป็นนักเรียนที่รับการคัดเลือกจาก  คณะกรรมการด้วยฉันทามติ ที่
มี 
        คุณลักษณะตามคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต  มีวาระด ารงต าแหน่ง 1 ปี  พ้นจากต าแหน่งเหตุจาก 
        การย้าย หรือพ้นจากการเป็นนักเรียน และ ทุพพลภาพไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 
        มีบทบาทหน้าที่ดังนี้ 
            3.4.1 วางแผนและก าหนดเป้าหมายการผลิตสินค้า 
            3.4.2 ศึกษา การจัดหา วัสดุ วัตถุดิบ มาด าเนินการ วางแนวทางอย่างเหมาะสม 
            3.4.3 จัดคนเข้าท างานให้เหมาะสมกับงาน 
            3.4.4 ตรวจสอบ ปรับปรุง กระบวนการผลิต ให้ได้มาตรฐาน 
     3.5 ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน   
          มีจ านวน 1 คน  มีคณะกรรมการจ านวน 4 คน และมีเลขานุการ 1 คน  คุณสมบัติต้องเป็น
นักเรียนที่ 
        รับการคัดเลือกจาก  คณะกรรมการด้วยฉันทามติ ที่มีคุณลักษณะตาม   คุณลักษณะของโรงเรียน
สุจริต   
        มีวาระด ารงต าแหน่ง 1 ปี  พ้นจากต าแหน่งเหตุจากการย้าย หรือพ้น   จากการเป็นนักเรียน และ 
        ทุพพลภาพไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 
        มีบทบาทหน้าที่ดังนี้ 
                 3.5.1   การรับเงินและเบิกจ่ายเงิน 
                 3.5.2   การบันทึกบัญชีและทะเบียนคุมรายจ่าย 
                 3.5.3   การรายงานผลการเบิกจ่ายเงิน 
                 3.5.4   การตรวจสอบระบบบัญชี 
      3.6  ผู้จัดการฝ่ายจัดหาและผลิตภัณฑ์  
         มีจ านวน 1 คน  มีคณะกรรมการจ านวน 4 คน และ มีเลขานุการ 1 คน    คุณสมบัติต้องเป็น
นักเรียน 
         ที่รับการคัดเลือกจาก  คณะกรรมการด้วยฉันทามติ  ที่มีคุณลักษณะตาม   คุณลักษณะของ 
         โรงเรียนสุจริต  มีวาระด ารงต าแหน่ง 1 ปี  พ้นจากต าแหน่งเหตุจากการย้าย หรือพ้นจากการเป็น 
         นักเรียน และทุพพลภาพไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 
            มีบทบาทหน้าที่ดังนี้ 
                  3.6.1 เลือกแหล่งสินค้าที่เหมาะสม 
                  3.6.2 จัดหาโครงการจัดซื้อตามรายการที่ต้องการ 
                  3.6.3 จัดท าข้อตกลงตามใบสั่งซื้อ 
                  3.6.4 การส่งมอบสินค้า   และช าระสินค้า 



         3.7  ผู้จัดการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์  
          มีจ านวน 1 คน     มคีณะกรรมการจ านวน 4 คน และ  มีเลขานุการ 1 คน    คุณสมบัติต้องเป็น 
 นักเรียนที่รับการคัดเลือกจาก  คณะกรรมการด้วยฉันทามติ ที่มีคุณลักษณะตาม   คุณลักษณะของ 
 โรงเรียนสุจริต  มีวาระด ารงต าแหน่ง 1 ปี  พ้นจากต าแหน่งเหตุ จากการย้าย หรือพ้นจากการเป็นนักเรียน 
และทุพพลภาพไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 
           มีบทบาทหน้าที่ดังนี้ 
                 3.7.1 ติดตามให้บริการลูกค้า 
                 3.7.2 เก็บข้อมูลลูกค้าอย่างเป็นระบบ 
                 3.7.3 สรรหาวิธีการสร้างแรงจูงใจ ความพอให้แก่ลูกค้า 
                 3.7.4 มีระบบบริการลูกค้า 
        3.8  ผู้จัดการฝ่ายขายผลิตภัณฑ์   
          มีจ านวน 1 คน     มคีณะกรรมการจ านวน 4 คน และมีเลขานุการ 1 คน    คุณสมบัติต้องเป็น 
นักเรียนที่รับการคัดเลือกจาก  คณะกรรมการด้วยฉันทามติ ที่มีคุณลักษณะตาม   คุณลักษณะของ        
โรงเรียนสุจริต  มีวาระด ารงต าแหน่ง 1 ปี  พ้นจากต าแหน่งเหตุ จากการย้าย หรือพ้นจากการเป็น   
นักเรียน และทุพพลภาพไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 
         มีบทบาทหน้าที่ดังนี้ 
                  3.8.1  แสวงหาลูกค้าให้ข้อมูลข่าวสาร 
                  3.8.2  สร้างลูกค้าโดยใช้แรงจูงใจ 
                  3.8.3  จัดระบบ การคงสภาพของลูกค้าและเพ่ิมจ านวนลูกค้า 
                  3.8.4  จัดระบบ ขายผลิตภัณฑ์และบ ารุงดูแลรักษาสินค้า 

 
                 ข้อตกลงของบริษัทสร้างการดี   
 
1)  นักเรียนทุกคน มีส่วนร่วมในการด าเนินงานในบริษัท 
2)  การด าเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามหลักการและจุดมุ่งหมายของโครงการเสริมสร้าง  
     คุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา  การป้องกันการทุจริต 
3)  คณะกรรมการของบริษัทสร้างการดี  ต้องเข้าร่วมประชุมตามก าหนดการอย่างน้อย   
      เดือนละ 1 ครั้ง 
4)  สมาชิกทุกคนมีหุ้นในบริษัท เท่ากัน 
5)  การรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทภายในวันที่  15 ของทุกเดือน 
6)  ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใดท่ีเกิดข้ึนจากการด าเนินงานให้ถือว่าเป็นสมบัติของบริษัท 

 
 

 



แบบรายงานผลการดำเนินงาน 
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 

“ป้องกันการทุจริต”  กิจกรรมบริษัทสร้างการดี  ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

๑. ชื่อ บริษัทสร้างการดี สาขา โรงเรียนบ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ์  กิจกรรมสร้างการดีมีอาชีพ  
สังกัด สพป.อุดรธานี เขต ๒ 
๒. กิจกรรมที่ดำเนินการ การพัฒนาอาชีพในโรงเรียน (การทำธุงอีสาน) 
๓. หลักการและเหตุผล   

“การพัฒนาทักษะอาชีพระหว่างเรียน” เพ่ือให้นักเรียนในโรงเรียนมีทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพ ให้
มีทักษะ และความรู้ด้านวิชาชีพและยังเสริมสร้างให้นักเรียนพ่ึงตนเอง ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นวิถีพ้ืนบ้าน 
ตลอดจนมีการดำเนินชีวิตบนพ้ืนฐานแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ  ยังได้รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
ได้รับประสบการณ์จริง มีรายได้ระหว่างเรียนเพ่ือช่วยแบ่งเบาภาระให้แก่ครอบครัว ทางโรงเรียนบ้านเสาเล้าผักชีศรี
สวัสดิ์ จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมการหารายได้ระหว่างเรียนขึ้น เนื่องจากเล็งเห็นถึงประโยชน์ข้างต้น  และ
สอดคล้องกับแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงที่เน้นให้ทุกคนดำเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติ ปัญญา 
และความ รอบคอบ เพ่ือให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวางทั้งด้านวัตถุ
สังคม สิ่งแวดล้อม และ วัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี 
๔. จุดประสงค์ 

๔.๑ เพ่ือปลูกฝังคุณลักษณะ ๕ ประการของโรงเรียนสุจริต ได้แก่ มีทักษะการคิด มีวินัย   
ซื่อสัตย์สุจริต อย่างอย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะ     
 ๔.๒ เพ่ือหารายได้ระหว่างเรียน 

๔.๓ เพ่ือฝึกนักเรียนให้มีทักษะตามกิจกรรมที่โรงเรียนดำเนินการ ในการมีส่วนร่วม ส่งเสริมภูมิปัญญา
ท้องถิ่นวิถีพ้ืนบ้าน ส่งเสริมทักษะในการประกอบอาชีพ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และทักษะในอาชีพให้แก่นักเรียน ให้รู้จัก
ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
  ๕. เป้าหมายเชิงปริมาณ  
   ๕.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ  

๕.๑.๑ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๑ - ๓ ฝึกการประกอบอาชีพ ตลอดปีการศึกษา  
   ๕.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

๕.๒.๑ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๑ - ๓ มีแนวทางในการประกอบอาชีพ  
๕.๒.๒ นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  
๕.๒.๓ นักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียน  

  ๖. สถานที่ดำเนินกิจกรรม  โรงเรียนบ้านเสาเล้าผักชีศรสีวัสดิ์ 
  ๗. ระยะเวลาดำเนินการ 
 เริ่มโครงการ ๑๐ ต.ค. ๖๓ ถึง ๓ เม.ย. ๖๔ 
 
 
 
 



  ๘.  ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลา 
ปฏิบัติงาน 

 

ผู้รับผิดชอบ 

๑. รายานผลการพัฒนาตนเองต่อผู้บริหาร ๑๐ ต.ค. ๖๓ นางสาวสุกัญญา บุญหนา 
๒. เสนอโครงการแผนพัฒนาทักษะอาชีพ ในโรงเรียน ๑๕ ต.ค. ๖๓ นางสาวสุกัญญา บุญหนา 
๓. ประชุมผู้เกี่ยวข้องเพ่ือวางแผนการดำเนินงานกิจกรรม
ชุมนุมเด็กสร้างการดี 

๑ พ.ย. ๖๓ คณะกรรมการ 

๔. รับสมัครสมาชิกชุมนุมเด็กสร้างการดี ๑ ธ.ค. ๖๓ นางสาวสุกัญญา บุญหนา 
๕. จัดกิจกรรมชุมนุมเด็กสร้างการดี (สร้างข้อตกลง
ร่วมกันเลือกตั้งคณะกรรมการ) 

๗ ธ.ค. ๖๓ นางสาวสุกัญญา บุญหนา 

     ๕.๑ กิจกรรมธุงอีสาน 
           (ธุงใยแมงมุม) 

๑๔ ธ.ค. ๖๓ 
- ๒ ม.ค. ๖๔ 

นางสาวสุกัญญา บุญหนา 

     ๕.๕ กิจกรรมจำหน่าย 
           สินค้า 

๓๐ ม.ค. ๖๔ นางสาวสุกัญญา บุญหนา 

๖. นำเสนอผลการดำเนินงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ๒๒ มี.ค. ๖๔ นางสาวสุกัญญา บุญหนา 
๗. ประเมินผล ๒๙ มี.ค. ๖๔ คณะกรรมการ 
๘. สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน ๓ เม.ย. ๖๔ คณะกรรมการ 

 
  ๙. งบประมาณจากโรงเรียน จำนวน .....๕,๐๐๐....บาท  
      งบประมาณจากการรวมหุ้น .....-...บาท  
  ๑๐. ที่ปรึกษาโครงการ นางสาวสุกัญญา บุญหนา นางรัตนา หลวงกลาง 
  ๑๑. งบประมาณรายรับรายจ่าย   

ประมาณการรายรับ ประมาณการรายจ่าย 
๕,๕๐๐ ๕,๐๐๐ 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 ๑๒. ความสำเร็จของกิจกรรม (อธิบายว่าเด็กทำอะไร อย่างไร   ได้อะไรบ้างจากกิจกรรมนี้) 

๑. นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติ และเรียนรู้กิจกรรมในการธุงด้วยตนเองในทุกข้ันตอน สามารถนำผลงานของ
ตนเองมาใช้ให้เกิดประโยชน์ และคุ้มค่าในกิจกรรมของโรงเรียนได้อย่างสร้างสรรค์และสวยงาม 

๒. นักเรียนมีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ด้านทำธุงใยแมงมุม รวมถึงได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นวิถีพ้ืนบ้านให้มีคุณภาพ และสร้างประสบการณ์ด้านทักษะการฝึกอาชีพ 

 ๑๓. ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน 
 ระยะเวลาในการปฏิบัติกิจกรรม เนื่องจากกิจกรรมของโรงเรียนนั้นมีหลากหลายกิจกรรมทำให้
บางช่วงของกิจกรรมขาดหายไป 

 ๑๔. วิธีการแก้ไขปัญหา  
 นำกิจกรรมเข้าสู่กระบวนการบูรณาการในกลุ่มสาระการงานอาชีพ จัดตั้งเป็นกิจกรรมชุมนุม 
เพ่ือให้มีการพัฒนา และต่อยอดได้ในอนาคต 

 ๑๕. การดำเนินงานในอนาคต  
  โรงเรียนจัดส่งเสริมกิจกรรมในโครงการพัฒนาอาชีพในโรงเรียน ต่อไปเพ่ือเป็นการพัฒนาด้าน
อาชีพให้แก่นักเรียน ซึ่งจะหมุนเวียน เปลี่ยนกิจกรรมในการปฏิบัติไปเรื่อย ๆตามความต้องการของบริบท
โรงเรียน และสังคม 

 ๑๖. ข้อเสนอแนะ 
   ควรมีงบประมาณสนับสนุนในการจัดกิจกรรมหลังการจบหลักสูตรการอบรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



       ๑๗. รายช่ือสมาชิก 

ลำดับที ่ ชื่อ - สกุล ระดับชั้น 
๑.  เด็กชายนราธิป บีบง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
๒.  เด็กชายเจษฎา โคตโม้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
๓.  เด็กชายปรัญญา เทพคุณ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
๔.  เด็กชายศิวกร วิบูลย์กุล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
๕.  เด็กชายอดิศรณ ์ทรงคาสี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
๖.  เด็กชายอภินันท ์กิรัมย์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
๗.  เด็กชายฐิตินันท์ จันทรสอน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
๘.  เด็กชายวัชรพล เขียวคราม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
๙.  เด็กชายวิทยา สุริฉาย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
๑๐.  เด็กชายอนิวรรตน์ ผางสา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
๑๑.  เด็กชายจักรกฤษณ์ เฉลียวดี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
๑๒.  เด็กหญิงกมลรัตน์ โนรินทร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
๑๓.  เด็กหญิงวิทยพร ชัยชนะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
๑๔.  เด็กหญิงปณิศรา คำภาลา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
๑๕.  เด็กหญิงธารารัตน์ นามวงษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
๑๖.  เด็กหญิงปรีญาภา ขันทอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
๑๗.  เด็กหญิงอภิรดี ผิวคำ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
๑๘.  เด็กหญิงไอรดา ผาหัวดง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
๑๙.  เด็กหญิงทัศน์ภรณ ์จำปาเหลือง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
๒๐.  เด็กหญิงจุฑามาศ พันธุ์ทนิด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
๒๑.  เด็กหญิงจารุวรรณ มุงคุณแสน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
๒๒.  เด็กหญิงวิภาวดี พลทำ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
๒๓.  เด็กชายสุวัฒน์ หลงสวนจิตร ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ 
๒๔.  เด็กชายพงศธร มหาจันทร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ 
๒๕.  เด็กชายพิเชฐพงศ ์มูลปลา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ 
๒๖.  เด็กชายเกิดบุญ หมีมี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ 
๒๗.  เด็กชายวรากร กองนาง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ 
๒๘.  เด็กชายนิติพล เฉลียวดี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ 
๒๙.  เด็กชายณัฐพล ชัยเดช ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ 
๓๐.  เด็กชายกันติทัต ด้นดั้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ 

 
  
 
 



ลำดับที ่ ชื่อ - สกุล ระดับชั้น 
๓๑.  เด็กชายชิษณุพงศ ์บางทอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ 
๓๒.  เด็กชายปิยะพงษ ์เทพคุณ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ 
๓๓.  เด็กชายอาณัต ิประทุมชาติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ 
๓๔.  เด็กชายดนุสรณ์ โอดพิมพ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ 
๓๕.  เด็กชายนิติศาสตร์ คำภาลา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ 
๓๖.  เด็กชายภูษิต สมศรีษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ 
๓๗.  เด็กชายบดินทร์ วงค์ดา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ 
๓๘.  เด็กชายณัฐพงษ์ สีไว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ 
๓๙.  เด็กชายพงษกร อ่อนทอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ 
๔๐.  เด็กหญิงจิดาภา แสงสุวรรณ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ 
๔๑.  เด็กหญิงปริยฉัตร แก้วอุดม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ 
๔๒.  เด็กหญิงธนัญญา พงษ์ษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ 
๔๓.  เด็กหญิงบัณฑิตา ภูมิสง่า ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ 
๔๔.  เด็กหญิงกันยารัตน์ สาใส ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ 
๔๕.  เด็กหญิงพัชราภา ฉายาพัฒน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ 
๔๖.  เด็กหญิงจันทร์ธิภา จันทร์เพ็ง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ 
๔๗.  เด็กหญิงณัฐนันท์ บุตรศรีชา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ 
๔๘.  นายปฏิพล วิบูลย์กุล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
๔๙.  นายเดชสิทธิ์ ทรงคาศรี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
๕๐.  นายยศพล เครือสุวรรณ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
๕๑.  นางสาวนันทวรรณ พลแก้ว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
๕๒.  นางสาวดวงสิงห์หา สิงห์น้อย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
๕๓.  เด็กหญิงวรพิชชา ทีสุกะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
๕๔.  นางสาวนิจวิภา พรมแสนปัง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
๕๕.  นางสาวฐานิดา เทพคุณ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
๕๖.  นางสาวฐิติพร ศรีโมง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
๕๗.  นางสาววรกมล อดทน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
๕๘.  นางสาวอภิญญา ศรีเมืองคุณ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
๕๙.  นางสาวสุนันทา โนจันทรทึก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
๖๐.  นางสาวศุภารัตน์ ตะภา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 

 
 
 
 
 



  ๑๘. ภาพการดำเนนิงาน 
   การดำเนินกิจกรรมตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 

“ป้องกันการทุจริต”  กิจกรรมบริษัทสร้างการดี  ปีการศึกษา ๒๕๖๓  
ขั้นตอนการออกแบบกิจกรรมการพัฒนาอาชีพในโรงเรียน (การทำธุงอีสาน) โดยใช้ PDCA 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

โรงเรียนมีการจัดประชุม ปรึกษาหารือแนวทางในการกำหนด วางแผน เป้าหมายกระบวนการต่าง 
ๆ ที่จำเป็น ไม่ว่าจะเป็นด้านงบประมาณ หรือบุคลากรในการจัดกิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบโครงการดำเนินการตามกระบวนการต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ในโครงการ โดยการเตรียมวัสดุ/อุปกรณ์ 
เตรียมผู้เรียน และดำเนินกิจกรรมการสอน/การสาธิต โดยให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดำเนินกิจกรรมตามแผนการดำเนินโครงการ เปิดโอกาศให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง  
และสามารถนำเสนอชิ้นงานของตนเองได้ 



 
 
 

 
 

มีการติดตาม ตรวจสอบ และวัดผลกระบวนการทำงานทีเ่ป็นไปตามแผนหรือเป้าหมายทีก่ำหนด  
นักเรียนสามารถสร้างชิ้นงานได้ด้วยตนเอง และยงัสามารถนำช้ินงานนั้นมาตกแต่งกิจกรรมในโรงเรยีนได้อย่างสร้างสรรค์ และสวยงาม 

ดำเนินการสะท้อนผล ปรับปรุงสมรรถนะของกระบวนการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีกิจกรรมท่ี
หลากหลาย และนำไปสู่การสร้างอาชีพในอนาคต 



แบบรายงานผลการด าเนินงาน 
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 

“ป้องกันการทุจริต”  กิจกรรมบริษัทสร้างการดี  ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

๑. ชื่อ บริษัทสร้างการดี สาขา โรงเรียน......บ้านดงกลาง....................  กิจกรรมสร้างการดีมีอาชีพ  
สังกัด สพป.อุดรธานี เขต ๒ 
๒. กิจกรรมท่ีด าเนินการ .....การท าสายคล้องหน้ากากอนามัย (สายแมส).............................................. 
๓. หลักการและเหตุผล   

จากสถานการณ์ปัจจุบันประเทศไทยมีการระบาดของเชื้อไวรัส COVID -19 และปัญหาฝุ่น PM2.5 ทีมี่
การแผ่ระบาดอยู่ในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ซ่ึงสถานการณ์ดังกล่าว ส่งผลให้โรงเรียนบ้านดงกลาง มีการจัด
มาตรการในการป้องกัน นักเรียน ครูและ บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนบ้านดงกลางให้ปลอดภัยจาก ไวรัส 
COVID-19 และฝุ่น PM2.5 โดยการออกมาตรการให้ นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาหรือผู้มาติดต่อ
ขอรับบริการสวมใส่หน้ากาอนามัย เพ่ือป้องการการติดเชื้อดังกล่าว 

และจากมาตรการป้องกันดังกล่าว ปัญหาที่ตามมาคือ ปัญหานักเรียนท าหน้ากากอนามัยหายและต้อง
ซ้ือบ่อบ ๆ จากปัญหาดังกล่าว บริษัท สร้างการดี สาขาโรงเรียนบ้านดงกลาง จึงได้มีการจัดท า สายคล้อง
หน้ากาก อนามัยขึ้น เพ่ือลดปัญหาการท าหน้ากากอนามัยหายของนักเรียนและเพ่ือให้สะดวกต่อการใช้หรือการ
สวมใส่หน้ากากอนามัยของนักเรียน 
 
๔. จุดประสงค์ 

๔.๑ เพ่ือปลูกฝังคุณลักษณะ ๕ ประการของโรงเรียนสุจริต ได้แก่ มีทักษะการคิด    มีวินัย   
ซ่ือสัตย์สุจริต   อยู่อย่างพอเพียง    มีจิตสาธารณะ     
 ๔.๒ เพ่ือหารายได้ระหว่างเรียน 

๔.๓ เพ่ือฝึกให้นักเรียนมีสมาธิและความอดทนในการท าชิ้นงาน 
๔.๔ เพ่ือฝึกนักเรียนให้มีทักษะในการท าสายคล้องหน้ากากอนามัย 

  ๕. เป้าหมายเชิงปริมาณ  
   ๕.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ  
  นักเรียนโรงเรียนบ้านดงกลางต้ังแต่ อนุบาล ๒ – มัธยมศึกษาปีที่ ๓ จ านวน  ๒๓๐ คน ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา จ านวน  ๒๑   คน 
   ๕.๑ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

นักเรียนโรงเรียนบ้านดงกลางต้ังแต่ อนุบาล ๒ – มัธยมศึกษาปีที่ ๓ จ านวน  ๒๓๐ คน ครูและ 
บุคลากรทางการศึกษา จ านวน  ๒๑  คน 

.นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม มีทักษะการคิด  มีวินัย ซ่ือสัตย์สุจริต  อยู่อย่างพอเพียง   
มีจิตสาธารณะ     

 นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีรายได้ระหว่างเรียน 
นักเรียนมีทักษะในการท าสายคล้องหน้ากากอนามัยและสามารถน าไปต่อยอดเป็นงานฝีมือใน

รูปแบบอ่ืนๆเพ่ือสร้างรายได้ให้กับนักเรียน 
  ๖. สถานท่ีด าเนินกิจกรรม  โรงเรียน บ้านดงกลาง 
  ๗.ระยะเวลาด าเนินการ 
 เริ่มโครงการ 5ตุลาคม 2563 – 6 เมษายน 2564 
 
 
 
 



-๒- 
  ๘.  ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม 
 

ระยะเวลา งาน/กิจกรรม ผู้เก่ียวข้อง 
5  ต.ค.  2563 รายงานผลการพัฒนาตนเองต่อผู้บริหาร ครูผู้รับผิดชอบโครงการ 
15  ต.ค. 2563 เสนอโครงการ แผนพัฒนาทักษะอาชีพในโรงเรียน ครูผู้รับผิดชอบโครงการ 
1  พ.ย. 2563 ประชุมผู้เก่ียวข้องเพ่ือวางแผนการด าเนินงาน

กิจกรรมชุมนุมเด็กสร้างการดี 
ครูผู้รับผิดชอบโครงการ 
และนักเรียน 

1 ธ.ค. 2563 รับสมัครสมาชิกชุมนุมเด็กสร้างการดี ครูผู้รับผิดชอบโครงการ 
11  ธ.ค. 2563 จัดกิจกรรมชุมนุมเด็กสร้างการดี 

(สร้างข้อตกลงร่วมกัน เลือกต้ังคณะกรรมการ) 
ครูผู้รับผิดชอบโครงการ 
และนักเรียน 

18  ธ.ค. 2563 กิจกรรมเด็กท าสายคล้องหน้ากากอนามัย ครูผู้รับผิดชอบโครงการ 
และนักเรียน 

25 ธ.ค. 2563 กิจกรรมเด็กท าพวงกุญแจดอกทิวลิป ครูผู้รับผิดชอบโครงการ 
และนักเรียน 

8  ม.ค. 2564 กิจกรรมจ าหน่ายสินค้า ครูผู้รับผิดชอบโครงการ 
และนักเรียน 

22 ม.ค. 2564 กิจกรรมเด็กท าพวงกุญแจนกฮูก ครูผู้รับผิดชอบโครงการ 
และนักเรียน 

5 ก.พ. 2564 กิจกรรมเด็กท าซองโทรศัพท์ ครูผู้รับผิดชอบโครงการ 
และนักเรียน 

12 ก.พ. 2564 กิจกรรมจ าหน่ายสินค้า ครูผู้รับผิดชอบโครงการ 
และนักเรียน 

19 ก.พ. 2564 กิจกรรมเด็กท ากระเป๋าหูรูด ครูผู้รับผิดชอบโครงการ 
และนักเรียน 

26 ก.พ. 2564 กิจกรรมเด็กท ายางรัดผมดอกทิวลิป ครูผู้รับผิดชอบโครงการ 
และนักเรียน 

12  มี.ค.  2564 กิจกรรมจ าหน่ายสินค้า ครูผู้รับผิดชอบโครงการ 
และนักเรียน 

22  มี.ค.  2564 น าเสนอผลการด าเนินงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครูผู้รับผิดชอบโครงการ 
และนักเรียน 

26  มี.ค.  2564 ประเมินผลชุมนุม ครูผู้รับผิดชอบโครงการ 
9  เม.ย.  2564 รายงานผลการด าเนินงาน ครูผู้รับผิดชอบโครงการ 

 
  ๙.  งบประมาณจากโรงเรียน จ านวน 3,112 บาท  
       งบประมาณจากการรวมหุ้น ....-....บาท  
  ๑๐. ท่ีปรึกษาโครงการ  นายชาติณรงค์    ไชยทองศรี 
  
 
 
 
 



-๓- 
 
 ๑๑. งบประมาณรายรับรายจ่าย   
ประมาณการรายรับ ประมาณการรายจ่าย 
งบประมาณโรงเรียน   
จ านวน3,112  บาท  

ใช้ซ้ืออุปกรณ์ในการจัดท าสายคล้องหน้ากากอนามัย 
จ านวน  3,112  บาท 

 
๑๒. ความส าเร็จของกิจกรรม (อธิบายว่าเด็กท าอะไร อย่างไร   ได้อะไรบ้างจากกิจกรรมน้ี) 
 กิจกรรมการท าสายคล้องหน้ากากอนามัย โดยคุณครูให้นักเรียนดูตัวอย่างจากคุณครูและให้นักเรียนฝึกท า
ชิ้นงานของตนเองนักเรียนจะได้ชิ้นงานที่เป็นผลงานของตนเองในรูปแบบที่ไม่ซ้ าใครเกิ ดความภูมิใจในชิ้นงานและ
สามารถท าไปสร้างรายได้ให้แก่นักเรียนได้ถือเป็นความส าเร็จของการจัดกิจกรรม 
๑๓. ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน 
 ปัญหาอุปสรรคในการท าสายคล้องหน้ากากอนามัยคือ  
 ๑.อุปกรณ์บางชนิดหาซ้ือยากต้องเดินทางไปซ้ือในจังหวัดและโรงเรียนอยู่ห่างไกลจากตัวจังหวัด 
 ๒.อุปกรณ์บางชนิด เช่น ลูกปัด นักเรียนจะชอบสีเดียวกันเลือกใช้สีเดียวกันท าให้ลูกปัดสีนั้นหมดเร็ว 
๑๔. วิธีการแก้ไขปัญหา  
 ให้นักเรียนใช้ลูกปัดสีที่หลากหลายและให้ท าชิ้นงานหลายรูปแบบ 
๑๕. การด าเนินงานในอนาคต  
      นักเรียนมีทักษะในการท าสายคล้องหน้ากากอนามัยและสามารถน าไปต่อยอดเป็นงานฝีมือในรูปแบบอ่ืนๆ
เช่น ก าไลข้อมือ  พวงกุญแจ เพ่ือสร้างรายได้ให้กับนักเรียน 
๑๖. ข้อเสนอแนะ 
  - 
๑๗. รายชื่อสมาชิก  
 ตัวแทนนักเรียนท ากิจกรรม 
 ๑.เด็กหญิงสุธินา    สองสาย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓ 
 ๒.เด็กหญิงสุภาวิตา  มีแวว   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓ 
 ๓.เด็กหญิงรุจิยา  ขุนเรศ   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓ 

๔.เด็กหญิงศิรภัสสร  ค าฤาชัย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๒ 
 ๕.เด็กหญิงบุญรักษา   ชินพันธ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๒ 
 ๖.เด็กชายณัฐพงษ์   แสนโคตร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๒ 
 ๗.เด็กชายกฤตนัน  รักขันแสง  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๒ 

๘.เด็กหญิงวิไลลักษณ์  วะลัยใจ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
๙.เด็กหญิงช่อทิพย์   สารสินธุ์  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
๑๐.เด็กหญิงปิยธิดา  ค าทาน  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 



-๔- 
๑๘. ภาพการด าเนินงาน (6-10ภาพ พร้อมบรรยายใต้ภาพและให้ครบขั้นตอนPDCA ) 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กจิกรรม การท าสายคล้องหนา้กากอนามยั 

โรงเรียนบา้นดงกลาง ไดด้ าเนินกจิกรรมตามกระบวนการท  างาน PDCA ดงัน้ี 

P=Plan โรงเรียนไดม้ีการต ัง้เป้าหมายและการวางแผนการท  างานในกจิกรรมอย่างเป็นระบบ โดยมีการประชมุวางแผนและ
ก  าหนดเป้าหมายโดยรบัฟังและการเสนอความคดิเห็นจากท ัง้ครูและนักเรียนเพื่อร่วมกนัก  าหนดแผนการด าเนินกจิกรรม 

D=DO โรงเรียนบา้นดงกลางมีการด าเนินกจิกรรมอย่างเป็นข ั้นตอนตามทีม่ีการก  าหนดแผนการด าเนินงานไวใ้นขา้งตน้ โดยครู
เป็น ผูใ้ห้ การสาธิต ในการจัดท  า สายคลอ้งหน้ากากอยนามยั และเมื่อนักเรียนมีความเขา้ใจในข ัน้ตอนแลว้ครูให้นักเรียนไดล้งมือ
ปฏบิตัเิพื่อให้เกดิความเขา้ใจและเกดิทกัษะในการท  างาน 

C=Check เมื่อนักเรียนไดช้นิงานแลว้ครูจะเป็นผูต้รวจสอบความถูกตอ้ง หรือส่ิงทีเ่ป็นยงัไม่สมบรูณ์เพื่อแนะน าให้นักเรียนได้
ปรบัแตง่หรือแกไ้ขชิน้งานให้มีความประณีตและสวยงามยิ่งขึ้น 

A=Action ศึกษาปัญหาทีเ่กดิขึ้นจากการท  ากจิกรรม ทีย่งัมีขอ้บกพร่องมาปรบัปรุงเพื่อพฒันาให้ดียิ่งขึ้น อาทเิชน่ หากสาย
คลอ้งหน้ากากอนามยัของนักเรียนทีท่  าออกมามีปัญหาเร่ืองของความทนทานของชิน้งาน ครูและนักเรียนกจ็ะน าปัญหาดงักล่าว
มาหาขอ้บกพร่องและน ามาแกไ้ขให้สายคลอ้งหน้ากากอนามยัมีความทนทานมากขึ้น 
 



 

 
 
 

P=Plan โรงเรียนไดม้ีการต ัง้เป้าหมายและการวางแผนการท  างานในกจิกรรมอย่างเป็นระบบ โดยมีการประชมุ
วางแผนและก  าหนดเป้าหมายโดยรบัฟังและการเสนอความคดิเห็นจากท ัง้ครูและนักเรียนเพื่อร่วมกนัก  าหนด
แผนการด าเนินกจิกรรม 

 



 
 
 
 
 
 
 

D=DO โรงเรียนบา้นดงกลางมีการด าเนินกจิกรรมอย่างเป็นข ั้นตอนตามทีม่ีการก  าหนดแผนการด าเนินงานไวใ้น
ขา้งตน้ โดยครูเป็น ผูใ้ห้ การสาธิต ในการจัดท  า สายคลอ้งหน้ากากอยนามยั และเมื่อนักเรียนมีความเขา้ใจในข ัน้ตอน
แลว้ครูให้นักเรียนไดล้งมือปฏบิตัเิพื่อให้เกดิความเขา้ใจและเกดิทกัษะในการท  างาน 

 



 

 
 
 

 
 
 
 
 

C=Check เมื่อนักเรียนไดช้นิงานแลว้ครูจะเป็นผูต้รวจสอบความถูกตอ้ง หรือส่ิงทีเ่ป็นยงัไม่สมบรูณ์เพื่อแนะน าให้
นักเรียนไดป้รบัแตง่หรือแกไ้ขชิน้งานให้มีความประณีตและสวยงามยิ่งขึ้น 

 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

A=Action ศึกษาปัญหาทีเ่กดิขึ้นจากการท  ากจิกรรม ทีย่งัมีขอ้บกพร่องมาปรบัปรุงเพื่อพฒันาให้ดียิ่งขึ้น อาทเิชน่ 
หากสายคลอ้งหน้ากากอนามยัของนักเรียนทีท่  าออกมามีปัญหาเร่ืองของความทนทานของชิน้งาน ครูและนักเรียนกจ็ะ
น าปัญหาดงักล่าวมาหาขอ้บกพร่องและน ามาแกไ้ขให้สายคลอ้งหน้ากากอนามยัมีความทนทานมากขึ้น 
 



 
แบบรายงานผลการด าเนินงาน 

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
“ป้องกันการทุจริต”  กิจกรรมบริษัทสร้างการดี  ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 
๑. ชื่อ   บริษัทสร้างการดี สาขา โรงเรียนทับกุงประชานุกูล กิจกรรมสร้างการดีมีอาชีพ  
  สังกัด สพป.อุดรธานี เขต ๒ 
๒. กิจกรรมที่ด าเนินการ การเพาะเห็ดนางฟ้า 
๓. หลักการและเหตุผล   

  เนื่องจากสภาพสังคมในปัจจุบันนี้มีการเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว  ท าให้การด าเนินชีวิตของผู้คน
ในสังคมที่อยู่ร่วมกันเกิดการแข่งขันแก่งแย่งชิงดีกันเพื่อให้ตนเองอยู่รอดและมีความสุขโดยมีการเอารัดเอา
เปรียบในสังคมทุกรูปแบบ คิดวิธีการต่าง ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งความต้องการของตนอย่างไม่พอเพียง เป็นสาเหตุท า
ให้เกิดการทุจริตทุกรูปแบบ มีการคอร์รัปช่ัน  หรือการทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง  โดยการใช้อ านาจที่ได้มาโดย
หน้าท่ีในการหาประโยชน์ส่วนตัว เช่นการติดสินบน  การรีดไถขู่กรรโชก  การยักยอก  การเล่นพรรคเล่นพวก  
ผลประโยชน์ทับซ้อน การสนับสนุนพรรคการเมืองอย่างทุจริต   
 โรงเรียนทับกุงประชานุกูล สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต  ๒  ได้จัดท า
โครงการนี้ขึ้นเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้โรงเรียนได้ด าเนินงานท่ีเป็นการป้องกนัการทุจริตผ่านการปลูก
จิตส านึกให้กับนักเรียนต้ังแต่ระดับปฐมวัย ไปจนถึงระดับประถมศึกษาและเมื่อมีการด าเนินงานแล้ว ก็จะได้น า
ผลท่ีได้ไปใช้ปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานของ “โรงเรียนสุจริต” ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น และเพื่อเป็นแกนน า
ในการขับเคล่ือนในหลักคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” 
๔. จุดประสงค์ 

๔.๑ เพื่อปลูกฝังคุณลักษณะ ๕ ประการของโรงเรยีนสุจริต ได้แก่ มีทักษะการคิด มีวินัย   
ซื่อสัตย์สุจริต   อย่างอย่างพอเพียง    มีจิตสาธารณะ     
 ๔.๒ เพื่อหารายได้ระหว่างเรียนให้กับนักเรียน 

๔.๓ เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีทักษะในการเพาะเห็ดและน าไปจ าหน่ายเพื่อหารายได้ระหว่างเรียน 
  ๕. เป้าหมายเชิงปริมาณ  
   ๕.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ  
   นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ โรงเรียนทับกุงประชานุกูลจ านวน ๔๔ คน  

๕.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
   นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ โรงเรียนทับกุงประชานุกูลจ านวนไมน่้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการเพาะเห็ด และสามารถเพาะเห็ดขายหารายได้ระหว่างเรียนได้ 
  ๖. สถานที่ด าเนินกิจกรรม  โรงเรียนทับกุงประชานุกูล 



  ๗.ระยะเวลาด าเนินการ 
 เร่ิมโครงการ  ๕ ตุลาคม ๖๓ ถึง ๓ กุมภาพันธ์ ๖๔ 
  ๘.  ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม 
วัน/เดือน/ป ี กิจกรรมที่ปฏิบัติ ผู้เก่ียวข้อง หมายเหตุ 
5 ต.ค. 63 รายงานผลการพัฒนาตนเองต่อผู้บริหาร นางสาวแพรวพรรณ  พลลม  
15 ต.ค. 63 เสนอโครงการ แผนพัฒนาทักษะอาชีพในโรงเรียน นาวสาวแพรวพรรณ  พลลม  
1 พ.ย. 63 ประชุมผู้ท่ีเกี่ยวข้องเพื่อวางแผนการด าเนินงาน

กิจกรรมชุมนุมเด็กสร้างการดี 
คณะกรรมการ  

1 ธ.ค. 63 รับสมัครสมาชิกชุมนุมเด็กสร้างการดี นางสาวศิระกาญจณ์ อะนันเอื้อ  
7 ธ.ค. 63  จัดกิจกรรมชุมนุมเด็กสร้างการดี  

(สร้างข้อตกลงร่วมกัน เลือกตั้งคณะกรรมการ) 
นางสาวศิระกาญจณ์ อะนันเอื้อ  

14 ธ.ค. 63 จัดอบรมและให้ความรู้เรื่องการเพาะเห็ดนางฟ้า นางสาวศิระกาญจณ์ อะนันเอื้อ  
21 ธ.ค. 63 กิจกรรมสร้างโรงเรือน นางสาวศิระกาญจณ์ อะนันเอื้อ  
28 ธ.ค. 63 เริ่มท าการเพาะเช้ือเห็ดและดูแลก้อนเห็ด นางสาวศิระกาญจณ์ อะนันเอื้อ  
2 ม.ค. 63  กิจกรรมน าเห็ดไปจ าหน่ายเพื่อสร้างรายได้ นางสาวศิระกาญจณ์ อะนันเอื้อ  
22 มี.ค. 63 น าเสนอผลการด าเนินงาน แลกเปล่ียนเรียนรู้ คณะกรรมการ  
29 มี.ค. 63  ประเมินผลชุมนุม คณะกรรมการ  
3 เม.ย. 63 รายงานผลการด าเนินงาน นางสาวแพรวพรรณ  พลลม  
  ๙.   งบประมาณจากการรวมหุ้น ...๗๔๐๐.....บาท  
  ๑๐. ที่ปรึกษาโครงการ  นายนิยม  คลังแสง 
  ๑๑. งบประมาณรายรับรายจ่าย   

ประมาณการรายรับ ประมาณการรายจ่าย 
งบสนับสนุนจากทางโรงเรียนจ านวน 
๗,๔๐๐ บาท 

ซื้อเช้ือเห็ดจากผู้ประกอบการเพาะเช้ือเห็ดจ านวน ๑,๒๐๐ 
ก้อน เป็นเงินจ านวน ๗,๔๐๐ บาท 

๑๒. ความส าเร็จของกิจกรรม (อธิบายว่าเด็กท าอะไร อย่างไร   ได้อะไรบ้างจากกิจกรรมนี้) 
   นักเรียนได้รับการอบรมและได้รับความรู้ในเรื่องการเพาะเห็ดนางฟ้า และได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองต้ังแต่
ขั้นตอนแรกคือการสร้างโรงเรือนและการน าเห็ดเข้าไปในโรงเรือนจนถึงกระบวนการน าไปจ าหน่าย ท าให้เกิด
ทักษะในการท างาน และสามารถน าไปสร้างอาชีพและรายได้ในครอบครัวได้ 
๑๓. ปัญหาอุปสรรคในการด าเนนิงาน 

๑. ปัญหาคือโรงเรือนท่ียังไม่ได้มาตรฐาน ท าให้อากาศและอุณหภูมิในการเพาะเห็ดยังไม่ดีเท่าท่ีควร 
๒. การแบ่งเวรในการดูแลรดน ้าและสังเกตการออกดอกของเห็ด 
 



๑๔. วิธีการแก้ไขปัญหา  
  ๑. ปรับปรุงโรงเรือนใหม ่ 
  ๒. จัดแบ่งเวรในการดูแลโรงเรือนใหม่ โดยให้นักเรียนท่ีอยู่บ้านใกล้และสะดวกมาดูแลในวันหยุดเสาร์-
อาทิตย์ 
๑๕. การด าเนินงานในอนาคต  
  มีแนวโน้มในการขยายโรงเรือนและจ านวนก้อนเห็ดเพิ่มข้ึน เพราะเป็นการสร้างโครงการท่ีสามารถท าได้
ต่อเนื่อง และการจ าหน่ายเห็ดมีกลุ่มลูกค้าท่ีรู้จักโครงการนี้กว้างขึ้นทัง้ในโรงเรียน ในหมู่บ้านหมู่บ้านท่ีเป็น
ผู้ปกครอง และในตลาดท่ีอยู่ห่างโรงเรียนระยะทางเพียง ๑ กิโลเมตร  
๑๖. ข้อเสนอแนะ 
  ๑. มีการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเพาะเห็ดกับผู้ท่ีสนใจในโครงการเพื่อเป็นแนวทางในการ
เสริมสร้างทักษะสร้างอาชีพ 
  ๒. งบประมาณในการท าโครงการเพาะเห็ดท่ีเพิ่มขึ้น เพราะในส่วนของโรงเรอืนเป็นการสร้างขึ้นจากวัสดุท่ี
หาได้ในโรงเรียนเพื่อประหยัดงบประมาณ ท าให้โรงเรือนไม่ได้มาตรฐานและได้ผลผลิตไม่ได้เยอะตามสมควร 
 ๑๗. ภาพการด าเนินงาน  

          

 

     
 

เริ่มน าก้อนเช้ือเห็ดนางฟ้าเข้าจัดเรียงในโรงเรือนเพาะเล้ียงเห็ด 



ดูแลรดน ้าและควบคุมอุณหภูมิโดยการผลัดเปล่ียนเวรในการดูแล 



 

เก็บผลผลิตเพื่อน าออกจ าหน่าย 



นักเรียนมีส่วนร่วมในการเก็บผลผลิตและน าออกจ าหน่ายด้วยตนเอง 



จัดส่งและจัดจ าหน่ายในหมู่บ้านและในโรงเรียน 



จัดส่งและจัดจ าหน่ายในหมู่บ้านและในโรงเรียนสร้างรายได้
ให้กับนักเรียนโรงเรียนได้และน าไปประกอบอาหารกลางวัน

ส าหรับเด็กนักเรียนในโรงเรียน 
 



 

สร้างรายได้และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจากความร่วมมือของ
ครู นักเรียน และบุคลากรในโรงเรียน 



แบบรายงานผลการดำเนินงาน 
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 

“ป้องกันการทุจริต”  กิจกรรมบริษัทสร้างการดี  ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

๑. ชื่อ บริษัทสร้างการดี สาขา โรงเรียนคำไฮพิทยาคม กิจกรรมสร้างการดีมีอาชีพ  
สังกัด สพป.อุดรธานี เขต ๒ 
๒. กิจกรรมที่ดำเนินการ  มะยมแช่อิ่ม 
๓. หลักการและเหตุผล   
     บริษัทสร้างการดี จัดทำขึ้นเพื่อฝึกและสร้างจิตสำนึกในการรู้จักสร้างอาชีพ สร้างรายได้แบบสุจริต  การทำมะยม
แช่อิ่มเป็นอีกหนึ่งอาชีพให้กับนักเรียนในการหารายได้เสริม และนำไปใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคตได้ 
๔. จุดประสงค์ 

๔.๑ เพ่ือปลูกฝังคุณลักษณะ ๕ ประการของโรงเรียนสุจริต ได้แก่ มีทักษะการคิด มีวินัย   
ซื่อสัตย์สุจริต  อย่างอย่างพอเพียง  มีจิตสาธารณะ     
 ๔.๒ เพ่ือหารายได้ระหว่างเรียน 

๔.๓ เพ่ือฝึกนักเรียนให้มีทักษะในการทำมะยมแช่อ่ิมแบบอร่อย และมีคุณค่าทางโภชนาการ 
  ๕. เป้าหมายเชิงปริมาณ  
   ๕.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ  
        นักเรียนโรงเรียนคำไฮพิทยาคม ชั้น ป.4 -ม.3 ทำมะยมแช่อิ่มจำหน่ายได้แบบอร่อยและมีคุณค่าทาง
โภชนาการ 
   ๕.๑ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
         นักเรียนเข้าใจวิธีการทำมะยมแช่อิ่มการทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย และต้นทุนการผลิต 
  ๖. สถานที่ดำเนินกิจกรรม  โรงเรียนคำไฮพิทยาคม 
  ๗.ระยะเวลาดำเนินการ 
 เริ่มโครงการ  1 ธันวาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564 
  ๘.  ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม 

ระยะเวลา งาน/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
  1 ธ.ค.63- 
  31 มี.ค.64 

- จัดหาวัตถุดิบในการทำมะยมแช่อิ่ม แพคกล่องๆล่ะ 10 บาท  
- จัดทำต้นทุนการผลิต-กำไร 

นักเรียนชั้น ม.1-ม.3 

   
๙.  งบประมาณจากโรงเรียน จำนวน - บาท  
       งบประมาณจากการรวมหุ้น 630 บาท  
  ๑๐. ที่ปรึกษาโครงการ นางลดาวัลย์  ศรีสำราญ  นางสาวกิง่กมล  หลักคำ 
  
 
 
 
 



                                                      -๒- 
 
 ๑๑. งบประมาณรายรับรายจ่าย   

ประมาณการรายรับ ประมาณการรายจ่าย 
    มะยมแช่อิ่ม กล่องล่ะ 10 บาท 
    ขายได้ 150 กล่อง  
 

- ค่าน้ำตาล 10 กก. ราคา 280 บาท 
- มะยม 10 กก. ราคา 200 บาท 
- ปูนขาว 2 ถุง ราคา 20 บาท 
- เกลือ 1 ถุง ราคา 20 บาท 
- กล่องพลาสติกเล็ก 1 ชุด ราคา 80 บาท 

          รวมเป็นเงิน 1500 บาท                        รวมเป็นเงิน 600 บาท 
  
 ๑๒. ความสำเร็จของกิจกรรม (อธิบายว่าเด็กทำอะไร อย่างไร   ได้อะไรบ้างจากกิจกรรมนี้) 
            นักเรียนรวมกันลงทุนหุ่นคนละ 20 บาท จำนวน 30 คน จัดทำมะยมแช่อ่ิมขายในโรงเรียนกล่องล่ะ 10 
บาท โดยจัดทำบัญชี รายรับ-รายจ่าย และคงเหลือสุทธิกำไร แบ่งกันในกลุ่มลงทุน 
 ๑๓. ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน 
            ปัญหาในการทำงาน การทำมะยมแช่อ่ิม เริ่มแรกไม่หวาน ต่อมาไม่แดง ทำจนกว่าจะได้รสชาดอร่อยและ
น่ารับประทาน 
 ๑๔. วิธีการแก้ไขปัญหา  
            ได้ลองผิดลองถูก ทำให้เกิดความชำนาญ จนประสบผลสำเร็จได้รสชาติอร่อยเป็นที่พึงพอใจ 
 ๑๕. การดำเนินงานในอนาคต  
            เมื่อมีผลกำไรที่ด ีจะดำเนินการทำให้ดีและมีคุณภาพขยายผลต่อไปในชุมชน 
 ๑๖. ข้อเสนอแนะ 
            ควรให้มีกิจกรรมดีๆแบบนี้ในคราวต่อไป 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                            -๓- 
 
๑๗. รายช่ือสมาชิก  
1. เด็กชายทิวัตถ์  ผ่านภูมี 
2. เด็กชายอนุ  ตุละกรรณ์ 
3. เด็กชายธีระเดช  วงศักดิ์ 
4. เด็กชายทักษิณ  ลีลาน้อย 
5. เด็กชายวัชชิระ  ศรสัมฤทธิ์ 
6. เด็กชายจักรตุเทพ  อาดธานี 
7. เด็กชายวรรณลภย์  เขียวขำ 
8. เด็กชายธีรศักดิ์  ทองหัวเตย 
9. เด็กชายเมธา  ใจทัด 
10. เด็กชายสุทธิราช  มูลกัน 
11. เด็กหญิงนภัสสร  ธรรมชอบ 
12. เด็กหญิงทักชิณา  โฮมวงศ์ 
13. เด็กหญิงรัชนีวรรณ  การะบนเรียง 
14. เด็กหญิงผ่องศรี  คาดประครอง 
15. เด็กหญิงช่อแก้ว  ศรีสวัสดิ์ 
16. เด็กหญิงพัชราภา  แก้ววงษา 
17. เด็กหญิงจินวรา  ไตยขันธ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
                                                           -๔- 
 ๑๘. ภาพการดำเนนิงาน (6-10ภาพ พร้อมบรรยายใต้ภาพและให้ครบขั้นตอนPDCA ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                           
                                                        -๕- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



 
                                                           -๖- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
แบบรายงานผลการด าเนินงาน 

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
“ป้องกันการทุจริต”  กิจกรรมบริษัทสร้างการดี  ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 
๑. ชื่อ บริษัทสร้างการดี สาขา โรงเรียนบ้านหนองกุงทับม้า  กิจกรรมสร้างการดีมีอาชีพ  
สังกัด สพป.อุดรธานี เขต ๒ 
๒. กิจกรรมท่ีด าเนินการ ........ 
  ๒.๑  กิจกรรมท ำกระเป๋ำหูรูด 
 ๒.๒  กิจกรรมท ำพวงกุญแจดอกทิวลิป 
 ๒.๓  กิจกรรมท ำพวงกุญแจนกฮูก 
 ๒.๔  กิจกรรมปลูกผักสวนครัว 
๓. หลักการและเหตุผล   
  กำรทุจริตเป็นปัญหำที่ท ำลำยสังคมอย่ำงรุนแรงและฝังรำกลึก เป็นปัญหำที่สะท้อนวิกฤตกำรณ์    ด้ำนคุณธรรม
จริยธรรมของคนในสังคม ซึ่งกำรที่จะแก้ไขปัญหำได้อย่ำงยั่งยืนนั้น คนในสังคมต้องมีค่ำนิยมในกำรรักควำมดีและรู้สึก                           
ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตและกำรโกงทุกรูปแบบ โดยเฉพำะในกลุ่มเด็กและเยำวชน   ที่ต้องมำอยู่ร่วมกันในห้องเรียน
และในโรงเรียน นักเรียนแต่ละคนอำจมำจำกสภำพครอบครัวที่ต่ำงกัน อำจมีพฤติกรรมบำงอย่ำงที่ไม่พึงประสงค์ เช่น                          
กำรขโมยของคนอื่นมำเป็นของตน กำรพูดจำก้ำวร้ำว พูดปด พูดค ำหยำบ กำรเล่นกันด้วยควำมรุนแรง เป็นต้น 
  ปัจจุบันปัญหำคอรัปชั่นถือได้ว่ำเป็นปัญหำใหญ่ที่เกิดข้ึนในประเทศต่ำงๆทั่วโลก ไม่ว่ำจะเป็นประเทศท่ีพัฒนำ
แล้วหรือประเทศท่ีด้อยพัฒนำ และกำรคอรัปชั่นได้กลำยมำเป็นปัญหำที่มีควำมส ำคัญที่สุดปัญหำหนึ่งของหลำยประเทศ 
โดยปัญหำนี้ยังไม่มีทีท่ำว่ำจะหมดไป อีกท้ังยังทวีควำมรุนแรงและซับซ้อนมำกข้ึนเรื่อยๆ  ส ำหรับประเทศไทย ปัญหำ
คอรัปชั่นเกิดขึ้นในสังคมไทยมำช้ำนำนและมีแนวโน้มที่จะมีควำมรุนแรงมำกขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งพบปัญหำดังกล่ำวเกือบทุกภำค
ส่วน ถึงแม้รัฐบำลมีควำมพยำยำม ป้องกันและแก้ไขมำโดยตลอด  แต่ดูเหมือนว่ำปัญหำกำรคอรัปชั่นก็ไม่ได้ถูกแก้ไข
เท่ำใดนัก เนื่องจำกกำรรำยงำนผลกำรจัดอันดับค่ำดรรชนีภำพลักษณ์คอรัปชั่นของประเทศไทยในอดีตตั้งแต่ปี พ.ศ.2541
จนถึงปี พ.ศ.2554 พบว่ำ ค่ำดรรชนีภำพลักษณ์คอรัปชั่นยังอยู่ในระดับต ่ำนั่นคืออยู่ที่ระดับ 32 จำกคะแนน
เต็ม 100 คะแนน มำโดยตลอด ซึ่งเป็นเครื่องชี้วัด ที่สะท้อนให้เห็นว่ำประเทศไทยเป็นประเทศที่มีปัญหำคอรัปชั่นในระดับ
ที่สูงและมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้น ซึ่งน่ำเป็นห่วงอย่ำงยิ่งแสดงให้เห็นถึงกำรด ำเนินงำนในกำรต่อต้ำนกำรคอรัปชั่นของประเทศ
ไทยที่ผ่ำนมำจนถึงปัจจุบันนั้น ยังไม่ประสบควำมส ำเร็จเท่ำที่ควร  โรงเรียนบ้ำนหนองกุงทับม้ำ เข้ำร่วมโครงกำร
เสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรมและธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำ “ป้องกันกำรทุจริต” ภำยใต้ชื่อ  “โรงเรียนสุจริต(Upright 
School)”  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องกำรพัฒนำผู้บริหำรและบุคลำกรในสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น
พ้ืนฐำนให้มีวิสัยทัศน์ที่กว้ำงไกลเป็นผู้น ำแห่งกำรเรียนรู้มีระบบวิถีพอเพียง มีควำมซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบและปรำศจำก
อบำยมุขบนฐำนกำรเรียนรู้ที่เท่ำทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงอันจะน ำไปสู่องค์กรที่ทันสมัย  โดยเน้นไปที่คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์  5 ประกำรของโรงเรียนสุจริต คือ ทักษะกระบวนกำรคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่ำงพอเพียง และมีจิต
สำธำรณะ โครงกำร “โรงเรียนสุจริต”  นี้  เป็นโครงกำรที่มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ที่เน้นถึงควำมส ำคัญของกำรคิด
อย่ำงมีเหตุผล คุณค่ำควำมดี กำรรู้ผิดชอบชั่วดี กำรภูมิใจในกำรท ำควำมดีและรังเกียจกำรโกง รวมถึงกำรเติบโตไปเป็นคน
เก่งที่ไม่โกงโดยกำรเน้นทักษะ 5 ด้ำน พัฒนำโรงเรียนสู่สำกล มีควำมโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ไม่คอร์รัปชัน                        



กำรเรียนกำรสอน แบบดังกล่ำว เริ่มข้ึนจำกกำรฝึกสอนเด็กในเรื่องง่ำยๆ อย่ำงเช่น กำรเคำรพกฎกติกำสังคมพ้ืนฐำน 
อย่ำงกำรรู้จักต่อแถว ไม่พูดปด เพื่อให้เมื่อเด็กเติบโตไปจะได้สำมำรถเคำรพกฎของสังคมที่ใหญ่ข้ึนได้  
 ดังนั้น โรงเรียนบ้ำนหนองกุงทับม้ำจึงจัด กิจกรรมบริษัทสร้ำงกำรดี  ที่เป็นกิจกรรมที่ท ำให้นักเรียนเกิด
คุณลักษณะอันพึงประสงค์  5 ประกำรของโรงเรียนสุจริต คือ ทักษะกระบวนกำรคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่ำง
พอเพียง และมีจิตสำธำรณะ 
 
 

 ๔. จุดประสงค์ 

๔.๑ เพ่ือปลูกฝังคุณลักษณะ ๕ ประกำรของโรงเรียนสุจริต ได้แก่ มีทักษะกำรคิด    มีวินัย   
ซื่อสัตย์สุจริต   อย่ำงอย่ำงพอเพียง    มีจิตสำธำรณะ     
 ๔.๒ เพ่ือหำรำยได้ระหว่ำงเรียน 

๔.๓ เพ่ือฝึกนักเรียนให้มทีักษะด้ำนกำรเนำผ้ำ  กำรด้นถอยหลัง  ทักษะกำรปลูกผักสวนครัวและกำรมี                            
จิตสำธำรณะ 
  ๕. เป้าหมายเชิงปริมาณ  
   ๕.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ  

 ๕.๑.๑  นักเรียนได้ปลูกฝังคุณลักษณะ  ๕  ประกำรของโรงเรียนสุจริตได้แก่ มีทักษะกำรคิด    มีวินัย  
ซื่อสัตย์สุจริต   อย่ำงอย่ำงพอเพียง    มีจิตสำธำรณะ    คิดเป็นร้อยละ ๙o  
 ๕.๑ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

๕.๑.๒    นักเรียนตั้งแต่ชั้น ป.๔ ถึง ม.๓  สร้ำงผลิตภัณฑ์  ชิ้นงำน  ผลงำนได้เองคิดเป็นร้อยละ๑oo 
  ๖. สถานที่ด าเนินกิจกรรม  โรงเรียนบ้านหนองกุงทับม้า 
  ๗.ระยะเวลาด าเนินการ 
 เริ่มโครงการ พฤศจิกายน  ๒๕๖๓ 
  ๘.  ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม 

ระยะเวลา งาน/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

พ.ย ๖๓  ถึง ๑. กิจกรรมท ำพวงกุญแจตั้งแต่ชั้น  ป.๔ ถึง ม.๓   นางอรวรรณ  ต้นยวด 
มีนาคม  ๖๔  นางละมัย  ผองสง่า 

 ๒. กิจกรรมท ำพวงกุญแจนกฮูกตั้งแต่ชั้น  ป.๔ ถึง ม.๓   นางอรวรรณ  ต้นยวด 

  นางละมัย  ผองสง่า 
 ๓. กิจกรรมท ำกระเป๋าหูรดตั้งแต่ชั้น  ป.๔ ถึง ม.๓   นางอรวรรณ  ต้นยวด 

  นางละมัย  ผองสง่า 
   
๙.  งบประมาณจากโรงเรียน จ านวน ๒,ooo  บาท  
       งบประมาณจากการรวมหุ้น  ๔,๕๖o  บาท  
  ๑๐. ที่ปรึกษาโครงการ .นำยชำนนท์   ต้นยวด 
 
 



  ๑๑. งบประมาณรายรับรายจ่าย   
ประมาณการรายรับ ประมาณการรายจ่าย 

รับเงินจากโรงเรียน จ านวน ๒,ooo  บาท จ่ายค่าวัสดุ อุปกรณ์ฝึก  จ านวน  ๖,๘๗๔  บาท 
รับเงินจากการรวมหุ้น  ๔,๕๖o  บาท  

  
 
 ๑๒. ความส าเร็จของกิจกรรม (อธิบายว่าเด็กท าอะไร อย่างไร   ได้อะไรบ้างจากกิจกรรมนี้) 
  - นักเรียนชั้น  ป.๔ ถึง ม.๓  ได้ท ำพวงกุญแจดอกทิวลิป  คนละ  ๑  พวง 
  - นักเรียนชั้น  ป.๔ ถึง ม.๓  ได้ท ำพวงกุญแจนกฮูก คนละ  ๑  พวง 
  - นักเรียนชั้น  ป.๔ ถึง ม.๓  ได้ท ำกระเป๋ำหูรูด  คนละ  ๑  ถุง 
  - นักเรียนชั้น  ป.๔ ถึง ม.๓  มีแปลงผักสวนครัว  คนละ  ๑ แปลง 
 ๑๓. ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน 
  งบประมำณในกำรด ำเนินงำนไม่เพียงพอ 
 ๑๔. วิธีการแก้ไขปัญหา  
  ระดมทุนกับนักเรียน 
 ๑๕. การด าเนินงานในอนาคต  
  - หำตลำดรับซื้อผลิตภัณฑ์จำกนักเรียน 
 ๑๖. ข้อเสนอแนะ 
......................................................... .........................................................................................................  
............................................................................................................................. ..................................... 
       ๑๗. รายช่ือสมาชิก  
 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล  

๑. เด็กชำยณัฐวุฒิ        แสนสิทธิ  

๒. เด็กชำยวีรภัทร       นำเมืองรักษ์  

๓. เด็กชำยชนพล        โพนโสกเชือก  

๔. เด็กชำยยิ่งยอด       แสนสิทธิ์  

๕. เด็กชำยณัฐวุฒิ     พิมดำ  

๖. เด็กชายธันวำ     เหง้ำพรมมินทร์  

๗. เด็กชายทนง     แสงจันดำ  

๘. เด็กชายวิภพ     พรหมบุบผำ  

๙. เด็กชายนฤเบศร์     เนตรน้อย  

๑๐. เด็กชายธนำวุฒิ       ภูส่ำล ี  

๑๑. เด็กชายศุภกร     ศรีเคนำ  

๑๒. เด็กชายณัฐวัตร     รัตนโชต ิ  

๑๓. เด็กหญิงอติกำนต ์    แก้วอินทร์  



๑๔. เด็กหญิงอุทุมพร     บุริขันธ ์  

๑๕. เด็กหญิงเนตรชนก    คุลำวัน  

๑๖. เด็กหญิงณพำวัล     มุ่งเกิด  

๑๗. เด็กหญิงสวรินทร ์     โสพิน  

๑๘. เด็กหญิงพรนิภำ     พิมพ์แย้ม  

๑๙. เด็กหญิงสุภำนัน     สงรัต  

๒๐. เด็กหญิงปัณฑิตำ     วิบุญอรรถ  

๒๑. เด็กหญิงนรำธิป     สุขแฉล้ม  

๒๒. เด็กหญิงสุพรรษำ     หลักค ำ  

๒๓. เด็กหญิงชลธชิำ     ค ำวิจำรณ์  

๒๔. เด็กหญิงจุฑำทิพย์     ก้องเวหำ  

๒๕. เด็กหญิงพิยะดำ     ชำรินทร ์  

๒๖. เด็กหญิงจริภิญญำ    แสนกล้ำ  

๒๗. เด็กหญิงขวัญจิรำ     บุตรอินทร์  

๒๘. เด็กหญิงกมลรัตน ์    บุรำญศรี  

๒๙. เด็กหญิงรุ่งรว ี          มะณีษำ  

๓๐. เด็กหญิงชัชฎำภรณ์       อรงเดช  

๓๑. เด็กหญิงปนัดดำ         ค ำสิงห์หำ  

๓๒. เด็กหญิงคณิตำ         พิมพำที  

๓๓. เด็กหญิงลลิตำ         ดงบัง  

๓๔. เด็กหญิงชุติกำญจน์      พันธุระศรี  

๓๕. เด็กชำยธันวำ        พรมกุล  

๓๖. เด็กชำยณัฐพล        โสพิน  

๓๗. เด็กชำยปรเมศฐ์        ทำโบรำณ  

๓๘. เด็กชำยวัชรภรณ์       โสภำค ำ  

๓๙. เด็กชำยธนำกร        แสงย้อย  

๔๐. เด็กชำยอภิชำต        ลือจันทรำ  

๔๑. เด็กชำยทนงศักดิ์       ถุงเกษแก้ว  

๔๒. เด็กชำยจิรำยุทธ        ก้องเวหำ  

๔๓. เด็กชำยธนศักดิ์        บวัผัน  

๔๔. เด็กชำยพสุนิต        อินทะสร้อย  

๔๕. เด็กชำยชนำธิป        ฤทธิ์ไธสง  

๔๖. เด็กหญิง ศศิกำน        พูนสวสัดิ์  

๔๗. เด็กหญิง ภัทรภร        ค ำด ี  

๔๘. เด็กหญิง วรดำ        ก้องเวหำ  

๔๙. เด็กหญิง นฤมล        วิชัยศร ี  



๕๐. เด็กหญิง กัญญำรัตน์    คิมเข้ม  

๕๑. เด็กหญิง พรไพริน        เชื้อดวงผุย  

๕๒. เด็กหญิง วิสำ        ธีระพงษ์  

๕๓. เด็กหญิง พิชชำพร       ไชยสงค์  

๕๔. เด็กหญิง ขวัญจิรำ        ดำเลียน  

๕๕. เด็กชำยศรำนนท์        พลฤทธิ์  

๕๖. เด็กชำยธนกร         ทวีไว  

๕๗. เด็กชำยสุริยำ         บุญประคม  

๕๘. เด็กชำยปกรณ์         ก้องเวหำ  

๕๙. เด็กชำยกมลภพ         ปั้นทอง  

๖๐. เด็กชำยอังกูร         บัวผัน  

๖๑. เด็กชำยฐิติพงษ์         ทองเฟ่ือง  

๖๒. เด็กชำยศุภกฤต         ชนะพันธ์  

๖๓. เด็กชำยณัฐวุฒิ         คำค ำลอง  

๖๔. เด็กชำยตะวัน         สุกกระ  

๖๕. เด็กหญิง ธีรนำฎ         จันทะศรี  

๖๖. เด็กหญิง ผกำวรรณ       ธันศรี  

๖๗. เด็กหญิง ธำรำทิพย์       ทุ่มวิเศษ  

๖๘. เด็กหญิง ปรียำพร          อุปนันท์  

๖๙. เด็กหญิง สุภำวด ี          ภำคสันเทียะ  

๗๐. เด็กหญิง ศุภำพิชญ์        สุขรมย์  

๗๑. เด็กหญิง จิรำพัชร          สุริสำร  

๗๒. เด็กหญิง มำนิตำ          เถื่อนเหลือ  

๗๓. เด็กหญงิ วรำลี          ไพบูลย์  

๗๔. เด็กหญิง เกศริน          สำยเสมำ  

๗๕. เด็กหญิง นภำรัตน์         ศรีลำวงค์  

๗๖. เด็กชำยจักรภพ          ควำมหมั่น  

๗๗. เด็กชำยณัฐวุฒิ          วิไชยวงษ ์  

๗๘. เด็กชำยอนุสรณ์          สุขรมย์  

๗๙. เด็กชำยวงศกร          บุริขันธ ์  

๘๐. เด็กชำยนันทพัฒน์        บุญศรี  

๘๑. เด็กชำยอภิรักษ์          เกษโสภำ  

๘๒. เด็กชำยชนิตพล          ศรีเสำวงค ์  

๘๓. เด็กชำยกิตติกวิน          แก้วตำ  

๘๔. เด็กหญิง สุชัญญำ          รักษ์ทอง  

๘๕. เด็กหญิง กมินตรำ          แกมนิรัตน์  



๘๖. เด็กหญิง เเวววะรินทร์     ถุงเกษแก้ว  

๘๗. เด็กหญิง อรอุมำ           สัสด ี  

๘๘. เด็กหญิง สุพัตรำ           เกตุแก้ว  

๘๙. เด็กหญิง พัชรำ           ศรีไชย  

๙๐. เด็กหญิง วนัญญำ           เขจรกลำง  

๙๑. เด็กหญิง พรญำณี           พันทึก  

๙๒. เด็กชำยดนุพนธ์          ปัตตะเกษำ  

๙๓. เด็กชำยอนุชำ        จันทรเสนำ  

๙๔. เด็กชำยธนกร        จันทรเสนำ  

๙๕. เด็กชำยกฤษดำ        ค ำศร ี  

๙๖. เด็กชำยธณิสร        บวัผัน  

๙๗. เด็กชำยสุภนัย        ปัดภัย  

๙๘. เด็กชำยวุฒิศักดิ์        เหล่ำออง  

๙๙. เด็กชำยอนุศร        ค ำเกษ  

๑๐๐. เด็กชำยเฉลิมชัย        ตรีศำสตร ์  

๑๐๑. เด็กชำยวันชนะ        นำมวิเศษ  

๑๐๒. เด็กหญิง กิตติธรำ       โสพิน  

๑๐๓. เด็กหญิง ชนำภำ       ปัดชำกำว  

๑๐๔. เด็กหญิง บุณยกร       พรมกุล  

๑๐๕. เด็กหญิง บุญสิตำ       จันทแพน  

๑๐๖. เด็กหญิง อรณิชำ        นำมนนท์  

๑๐๗. เด็กหญิง มณัฐชญำ     อ้นข ำ  

๑๐๘. เด็กหญิง จิรสุดำ       ค ำสิงห์หำ  

๑๐๙. เด็กชำยนนทวัฒน์ วิชิตรัมย์  

๑๑๐. เด็กชำยณรงค์เดช ศรีนุกูล  

๑๑๑. เด็กชำยนนทกร           สำยรัตน ์  

๑๑๒. เด็กชำยจีระศักดิ์           ภำคแก้ว  

๑๑๓. เด็กชำยกรวิชญ์           พรมกุล  

๑๑๔. เด็กชำยสกรรจ์           พรมกุล  

๑๑๕. เด็กชำยประชำนำถ ไสยวรรณ  

๑๑๖. เด็กชำยรัฐภูม ิ           แสนกล้ำ  

๑๑๗. เด็กชำยวรวุฒิ           ถังทอง  

๑๑๘. เด็กชำยเจษน์ฎำพร       ตำลประไพ  

๑๑๙. เด็กชำยศักรินทร์          นำมวิเศษ  

๑๒๐. เด็กชำยประสิทธิ์          ทวินันท์  

๑๒๑. เด็กหญิง อรฤดี          บุตตอินทร์  



๑๒๒. เด็กหญิง ธนำภรณ์        ทองศรี  

๑๒๓. เด็กหญิง อันธิรำ          มุละศรีวะ  

๑๒๔. เด็กหญิง ธำวิณี          ศรีบุญเรือง  

๑๒๕. เด็กหญิง ปำริชำติ          แก้วค ำสอน  

๑๒๖. เด็กหญิง ภิยดำ          เคนบุ  

๑๒๗. เด็กหญิง ฐิติกำนต์         สำรวิทย ์  

๑๒๘. เด็กหญิง รัชนีกร          วำริคิด  

๑๒๙. เด็กหญิง วำริณี          สำรสิน  

๑๓๐. เด็กหญิง แพรวำ          ใจเอม  

๑๓๑. เด็กหญิง ฐิตำภรณ์         สีลำฤทธิ์  

๑๓๒. เด็กชำยกฤษฎำ          ขันตรี  

๑๓๓. เด็กหญิง สุทธิกำนต์       ภูสดแสง  

๑๓๔. เด็กชำยอนุสร       บุตตอินทร์  

๑๓๕. เด็กชำยเจ้ำพระยำ     สำรสิน  

๑๓๖. เด็กชำยณฐัพงศ์       มำตตำ  

๑๓๗. เด็กชำยชิษณุพงค์      บุญยะพัฒน์  

๑๓๘. เด็กชำยธนำคม       มุ่งเกิด  

๑๓๙. เด็กชำยธัญพิสิษฐ์      ศิริชัย  

๑๔๐. เด็กชำยพีรพัฒน์       ล้ำนภูเขียว  

๑๔๑. เด็กชำยนครรินทร์     กำกี  

๑๔๒. เด็กชำยวัชรพล       ลืนภูเขียว  

๑๔๓. เด็กชำยฐิติวัฒน์       ยิ่งยวด  

๑๔๔. เด็กชำยธนำกร       แสงใส  

๑๔๕. เด็กหญิง ณธิดำ       สุนทรสูงเนิน  

๑๔๖. เด็กหญิง ชุติมำ       วรรณพรำหมณ์  

๑๔๗. เด็กหญิง วีรนุช       พิมพำลำ  

๑๔๘. เด็กหญิง อริสรำ       บุตตอินทร์  

๑๔๙. เด็กหญงิ ธันยมัย       สำยสุด  

๑๕๐. เด็กหญิง ผกำวดี       ตู้ละซอง  

๑๕๑. เด็กหญิง อรอุมำ       ดวงหนูใจ  

๑๕๒. เด็กหญิง ธิดำลักษณ์   รัตนโชติ  

๑๕๓. เด็กหญิง กตัญญู       มะโนรำษฎร ์  

๑๕๔. เด็กหญิง จิรภรณ์       ธีระพงษ์  

๑๕๕. เด็กหญิง นิชำภัทร      ค ำด ี  

๑๕๖. เด็กชำย พรพินิต พุ่มมำลำ  

๑๕๗. เด็กหญิง ขวัญตำ สอนสกุล  



๑๕๘. เด็กชำยศุภกฤษณ์        นำมนนท์  

๑๕๙. เด็กชำยลัทธพล          แสงจันดำ  

๑๖๐. เด็กชำยจิรศักดิ์          แสนลุน  

๑๖๑. เด็กชำยกิตติศักดิ์         อินทะสร้อย  

๑๖๒. เดก็ชำยภัครพงษ์         พรมกุล  

๑๖๓. เด็กชำยปกรณ์         จ ำสูนย ์  

๑๖๔. เด็กชำยพุธยำ         งอเหงียน  

๑๖๕. เด็กชำยภัทรภณ         แก้วอินทร์  

๑๖๖. เด็กชำยวฤทธินันท์       สำนนท์  

๑๖๗. เด็กหญิง ชุติณันท์พร     พลรักษำ  

๑๖๘. เด็กหญิง ปรำชนก        พิมพ์แย้ม  

๑๖๙. เด็กหญิง สโรลักษ์         บัวล ำธำร  

๑๗๐. เด็กหญิง ณัฐทิชำ         ผิวฝ้ำย  

๑๗๑. เด็กหญิง อนงค์นำฏ      โสพิน  

๑๗๒. เด็กหญิง จิรฐำ         ทองค ำ  

๑๗๓. เด็กหญิง อรปรียำ         ถำบุตร  

๑๗๔. เด็กหญิง กฤษณำ         สวัสดิ์เอ้ือ  

๑๗๕. เด็กหญิง พรสุดำ         บุญคุณกำร  

๑๗๖. เด็กหญิง ทิพย์สุดำ        ล้ำนภูเขียว  

๑๗๗. เด็กหญิง สุพัตรำ         ดำรมณ ์  

๑๗๘. เด็กหญิง ณัฐวิภำ         ขันทอง  

๑๗๙. เด็กหญิง ปำลิตำ         ชมภูพื้น  

๑๘๐. เด็กหญิง ขัตติยำ         ศรีหลง  

๑๘๑. เด็กหญิง นิศำชล         ศรีกะสินธ์  

๑๘๒. เด็กหญิง ณิชำ           ดำเลียน  

๑๘๓. เด็กหญิง ศศิพิมพ์         โพธิหล้ำ  

๑๘๔. เด็กหญิง นิชำดำ         ประเสริฐหล้ำ  

๑๘๕. เด็กหญิง สุพรรณิกำร์     เรืองแสน  

๑๘๖. เด็กหญิง ขวัญฤดี          สมสอง  

๑๘๗. เด็กหญิง จันทกำนต์       ชูประยูร  

๑๘๘. เด็กหญิง สุธิดำ          ภูผำดวง  

๑๘๙. เด็กหญิง ภำวิน ี          เนื่องโสม  

๑๙๐. เด็กชำยนำคำ          เนตวงค ์  

๑๙๑. เด็กชำยจักริน          ตรีโยธำ  

๑๙๒. เด็กชำยปรเมศร์          แก้วดวงดี  

๑๙๓. เด็กชำยรพีภัทร          จวบสมบัต ิ  



๑๙๔. เด็กชำยศุภัทร์ชัย          ใยค ำ  

๑๙๕. เด็กชำยนัฐพล          ควำมหมั่น  

๑๙๖. เด็กชำยอนุสรณ์          สำยเมือง  

๑๙๗. เด็กชำยณัฐวุฒิ          โสภำค ำ  

๑๙๘. เด็กชำยภูวนัย          บุตตอินทร์  

๑๙๙. เด็กชำยภำณุพงษ์         เกษโสภำ  

๒๐๐. เด็กชำยชัยรัตน์          กำญบุตร  

๒๐๑. เด็กชำยภิรวัฒน์          วำริคิด  

๒๐๒. เด็กชำยธนพนธ์          มุงเคน  

๒๐๓. เด็กชำยกฤษกร          ไชยเสนำ  

๒๐๔. เด็กชำยพีระศักดิ์          สำรสิน  

๒๐๕. เด็กชำยนพชัย          ละดำพันธ์  

๒๐๖. เด็กชำยณัฐพงศ์          ฤทธิเจริญ  

๒๐๗. เด็กชำยตั้งปณิธำน        วิชัยศรี  

๒๐๘. เด็กชำยภัทรพล          ภำษีดำ  

๒๐๙. เด็กชำยพัฒนพงษ์         บุรำณเดช  

๒๑๐. เด็กหญิง ดวงแก้วสว่ำง    ลองทอง  

๒๑๑. เด็กหญิง จริำพัชร           เหลำหอม  

๒๑๒. เด็กหญิง ปภัสรำ           สำรสิน  

๒๑๓. เด็กหญิง เบญญำภำ        บุตตอินทร์  

๒๑๔. เด็กหญิง ชุติกำญจน์ โพธิหล้ำ  

๒๑๕. เด็กหญิง อรอุมำ           กุดโอภำส  

๒๑๖. เด็กหญิง จิรำภำ           บุญยะพัฒน์  

๒๑๗. เด็กหญิง กรกนก           หอมจิตร์  

๒๑๘. เด็กหญิง พิชิญำกร หวังให้สุข  

๒๑๙. เด็กหญิง อชิรคิน            โกทำ  

๒๒๐. เด็กหญิง อัจฉริยำ            โกทำ  

๒๒๑. เด็กหญิง ตวิษำ            พนำพนม  

๒๒๒. เด็กชำยนวพล            อ่อนลี  

๒๒๓. เด็กชำยพิทักษ์            วันจรูญ  

๒๒๔. เด็กชำยณัฐพล            จิตพิมำย  

๒๒๕. เด็กชำยกรวีร์            ทับมะโรง  

๒๒๖. เด็กชำยณัฐวุฒิ            เคนม ี  

๒๒๗. เด็กชำยสิทธิรัตน์            ทองค ำ  

๒๒๘. นำงสำวอำทิตยำ            บุตตะวงค ์  

 



  ๑๘. ภาพการด าเนนิงาน (6-10ภาพ พร้อมบรรยายใต้ภาพและให้ครบขั้นตอนPDCA ) 
 

กิจกรรมปลูกผักสวนครัว 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



กิจกรรมท าพวงกุญแจนกฮูก 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
กิจกรรมท าพวงกุญแจดอกทิวลิป 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

กิจกรรมท ากระเป๋าหูรูด 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบรายงานผลการดำเนินงาน 
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 

“ป้องกันการทุจริต”  กิจกรรมบริษัทสร้างการดี  ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

๑. ช่ือ บริษัทสร้างการดี สาขา โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกหญ้าม้า กิจกรรมสร้างการดีมีอาชีพ  
สังกัด สพป.อุดรธานี เขต ๒ 
๒. กิจกรรมที่ดำเนินการ ปลูกเห็ดนางฟ้า 
๓. หลักการและเหตุผล   
๔. จุดประสงค์ 

๔.๑ เพื่อปลูกฝังคุณลักษณะ ๕ ประการของโรงเรยีนสุจริต ได้แก่ มีทักษะการคิด    มีวินัย   
ซื่อสัตย์สุจริต   อย่างอย่างพอเพียง    มีจิตสาธารณะ     
 ๔.๒ เพื่อหารายได้ระหว่างเรียน 

๔.๓  เพื่อฝึกด้านงานอาชีพนำไปสู่การประกอบอาชีพเล้ียงตนเองและครอบครัวได้  
  ๕. เป้าหมายเชิงปริมาณ  
   ๕.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ  
.               – นักเรียนร้อยละ ๑๐๐  มีทักษะในการปลูกเห็ดและนำไปปฏิบัติได้ 
      - นักเรียนร้อยละ  ๑๐๐  นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
   ๕.๑ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
      - นักเรียนมีทักษะในการปลูกเห็ดและนำไปปฏิบัติได้ 
               - นักเรียนนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
  ๖. สถานที่ดำเนินกิจกรรม  โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกหญ้าม้า 
  ๗.ระยะเวลาดำเนินการ 
 เร่ิมโครงการ  ๑ มาราคม -  ๓๐ เมษายน  ๒๕๖๔ 
 ๘.  วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
๑ ขั้นวางแผน (Plan) 

๑.๑  วิเคราะห์สภาพและผลการดำเนินการท่ี
ผ่านมา 
๑.๒  ประชุมช้ีแจง ทำความเข้าใจเพื่อกำหนด
แผน/โครงการ/กิจกรรม 
๑.๓  แต่งต้ังมอบหมายผู้รับผิดชอบและคณะ
ดำเนินงาน 

 
 
 

มกราคม  ๒๕๖๔ 

 
 
 
นางประยงค์  ภักดีวุฒิ 



๒ ขั้นปฏิบัติ  (Do) 
๒.๑  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
๒.๒ ดำเนินการตามโครงการดังนี้ 

•    -ปรับปรุงโรงเรือน 
•    - ศึกษาดูงานการปลูกเห็ด 
•   - ดูแลรดน้ำ เก็บผลผลิต 
•   - ผลผลิตส่งเสริมโครงการอาหาร

กลางวัน 
•   - การจำหน่าย/การแปรรูป/การ

จัดทำบัญชี  

 
มกราคม  – 

เมษายน  ๒๕๖๔ 

 
นางประยงค์  ภักดีวุฒิ 
 

๓ ขั้นตรวจสอบ (Check) 
๓.๑    นิเทศ  ติดตาม  กำกับ 

มกราคม – 
เมษายน  ๒๕๖๔ 

นางพงษพ์ิส  จำปาหอม 

๔ ขั้นปรับปรุงแก้ไข  (Act) 
 ๔.๑   ประเมินผลการดำเนินการ 
 ๔.๒  สรุป  รายงานผลการดำเนินการ 

เมษายน  ๒๕๖๔  
นางประยงค์  ภักดีวุฒิ 

   ๙.   งบประมาณ 

 งบประมาณจากโรงเรียน จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท  
          งบประมาณจากการรวมหุ้น  ๕,๐๐๐ บาท  
   ๑๐. ที่ปรึกษาโครงการ  นางพงษ์พิส  จำปาหอม  
    ๑๑. งบประมาณรายรับรายจ่าย   
 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณที่
ใช ้

งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

- ค่าก้อนเห็ด 
- ค่าวัสดุ 
- ค่าปรับปรุงโรงเรือน 

๘,๐๐๐ 
  

๘,๐๐๐          

๒,๐๐๐ 
๕,000 

รวมงบประมาณ ๑๕,๐๐๐ 

 
 ๑๒. ความสำเร็จของกิจกรรม (อธิบายว่าเด็กทำอะไร อย่างไร   ได้อะไรบ้างจากกิจกรรมนี้) 

          ๑)  นักเรียนมีทักษะในการทำงานทักษะชีวิตและสามารถนำวิธีการปลูกเห็ดไปใช้ประกอบอาชีพได้ 
  ๒) นักเรียนนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน  

 ๑๓. ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน 
                    - ช่วง เดือน มกราคม เป็นฤดูหนาว เห็ดอาจออกดอกน้อย 
 ๑๔. วิธีการแก้ไขปัญหา  
                      - ใช้วัสดุปิดให้โรงเห็ดอากาศเข้าน้อยท่ีสุด 

https://sites.google.com/a/rimphaka.ac.th/khorngkar-leiyng-ki-phanthu-khi-pheux-sng-serim-phlphlit-khorngkar-xahar-klang-wan/phl-kar-danein-ngan/suksa-du-ngankar-leiyng-ki-phanthu-khi
https://sites.google.com/a/rimphaka.ac.th/khorngkar-leiyng-ki-phanthu-khi-pheux-sng-serim-phlphlit-khorngkar-xahar-klang-wan/phl-kar-danein-ngan/phlphlit-sng-serim-khorngkar-xahar-klang-wan
https://sites.google.com/a/rimphaka.ac.th/khorngkar-leiyng-ki-phanthu-khi-pheux-sng-serim-phlphlit-khorngkar-xahar-klang-wan/phl-kar-danein-ngan/phlphlit-sng-serim-khorngkar-xahar-klang-wan
https://sites.google.com/a/rimphaka.ac.th/khorngkar-leiyng-ki-phanthu-khi-pheux-sng-serim-phlphlit-khorngkar-xahar-klang-wan/phl-kar-danein-ngan/kar-cahnay-hi-kab-phu-pkkhrxng


 ๑๕. การดำเนินงานในอนาคต  
        -  ปรับปรุ่งให้โรงเห็ดสามารถกำหนดอุณหภูมิได้ ไม่ว่าจะร้อนหรือหนาว 
 ๑๖. ข้อเสนอแนะ 
                        - ควรมีงบประมาณสนับสนุนเพื่อจะได้ดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง 
        ๑๗. รายชื่อสมาชิก  

๑. เด็กชายพงศธร  ละครชัย 
๒. เด็กชายณัฐวัตร  ขันทะแพทย์ 
๓. เด็กชายสุณัฐพล   สุขเกษม 
๔. เด็กชายธนภัทร   มิตรอุดม 
๕. เด็กชายกฤษนัยต์    แน่นอุดร 
๖. เด็กชายพุฒิเมธ   อินทรวิโศษ 
๗. เด็กชายณัฐดนัย  คำดี 
๘. เด็กชายกิตติชัย    นามวิเศษ 
๙. เด็กชายปรินทร    อินวิเศษ 
๑๐. เด็กชายเจริญทรัพย์  โคตรสมุทร 
๑๑. เด็กชายธนากร    ไสย์จอม 
๑๒. เด็กหญิงสุพรรษา   พันสวัสด์ิ 
๑๓. เด็กหญิงกัลยา    คณาจันทร์ 
๑๔. เด็กหญิงชลธิชา   ขันละไว 
๑๕. เด็กหญิงพรพิมล   โฉมที 
๑๖. เด็กหญิงวาสิตา   บันเทิงสุข 
๑๗. เด็กหญิงพัฒนน์รี    วงศ์สนิท 
๑๘. เด็กชายวรางคณา  ดรไชย 
๑๙. เด็กหญิงสุภัสสรา  บุดดีหัส 
๒๐. เด็กหญิงสุพัตรา  ปั้นเจริญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



  ๑๘. ภาพการดำเนินงาน (๖-๑๐ภาพ พร้อมบรรยายใต้ภาพและให้ครบขั้นตอนPDCA ) 
 

 
 

 

 

ประชุมช้ีแจงแนวทางการดำเนินงานโครงการ 
 

 
 

 



 

 
 

ศึกษาดูงาน จากโรงเรียนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง การปลูกเห็ด โรงเรียนโคกสว่างนาดี สพป.อด.๓ 
 

 

 
 
 
 
 



 
 

 

จดัซ้ือกอ้นเห็ดและจดัเตรียมโรงเรือนส ำหรับปลูกเห็ด 
 

 
 
 



 
 

แนะนำวิธีการดูแลและเก็บเห็ด 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

รดน้ำและดูแลก้อนเห็ด 
 
 
 
 



 
 

การเก็บผลผลิตและจำหน่าย 
 

 


