รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา
อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

คำนำ
ตามที่ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ได้ดาเนินการตาม
นโยบายของรัฐบาล เพื่อผลักดันให้มีการต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชันซึ่งเป็ นวาระแห่งชาติ โดยมีโครงการ
เสริ มสร้างคุณธรรม จริ ยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาภายใต้ชื่อ “โรงเรี ยนสุจริ ต” ในปี การศึกษา
2563 ทางสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ให้ทางโรงเรี ยนดาเนินกิจกรรม ในรู ปแบบ
กิจกรรมบริ ษทั สร้างการดี
โรงเรี ยนพิบูลย์รักษ์พิทยา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ได้เข้าร่ วมโครงการใน
การจัดกิจกรรม ภายใต้ชื่อ บริ ษทั สร้างการดี โรงเรี ยนพิบูลย์รักษ์พิทยาได้แต่งตั้งคณะกรรมการตาม
โครงสร้างของบริ ษทั สร้างการดีและได้มีฉันทามติ เสนอให้มีการตั้งชื่อโครงการคือ “ไข่เค็มดินจอมปลวก”
ทางโรงเรี ยนพิบูลย์รักษ์พิทยา หวังเป็ นอย่างยิ่ง ว่ารายงานผลการจัดกิจกรรม คงเป็ นประโยชน์ต่อ
การดาเนินกิจกรรม บริ ษทั สร้างการดี

โรงเรี ยนพิบูลย์รักษ์พิทยา

สำรบัญ
หน้ ำ
บทสรุ ปผลสาหรับผูบ้ ริ หาร
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บทที่ 1 บทนา
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บทที่ 2 หลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
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บทที่ 3 การดาเนินงาน บริ ษทั สร้างการดี
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บทที่ 4 ผลการดาเนินงาน

5-6

บทที่ 5 สรุ ปผลและข้อเสนอแนะ

7-8

ภาคผนวก

จ

บทที่ 1 บทนำ
1.1 ควำมเป็ นมำ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระบรมราโชวาทเกี่ยวกับการทุจริ ตที่เกิดขึ้นในสังคมว่า
ถ้าสิ่ งเหล่านี้เกิดขึ้นต่อไปแล้วไม่มีการแก้ไขและป้องกันจะทาให้ประเทศชาติล่มจมได้ ดังนั้น
กระทรวงศึกษาธิการจึงได้นอ้ มนาพระบรมราโชวาท มาดาเนินการเรื่ องการป้องกันการทุจริ ตและสร้าง
ความสุจริ ตให้เกิดขึ้นในจิตใจของนักเรี ยน ผูบ้ ริ หาร ครู และจะขยายขับเคลื่อนต่อไปในทุกโรงเรี ยนจนถึง
ประชาชน กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายเรื่ องการสร้างและปลูกฝังคุณธรรม จริ ยธรรมโดยผ่านกิจกรรม
ตามหลักสูตรตามกลุ่มสาระการเรี ยนรู้ต่าง ๆ จึงให้โรงเรี ยนสุจริ ตทัว่ ประเทศ ดาเนินกิจกรรมการสร้างความ
สุจริ ตโปร่ งใสและป้องกันการทุจริ ต

กิจกรรมบริษัทสร้ ำงกำรดี
บริ ษทั สร้างการดี โรงเรี ยนพิบูลย์รักษ์พิทยา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20
จึงได้ดาเนินการจัดทาโครงการเพื่อให้นกั เรี ยนโรงเรี ยนพิบูลย์รักษ์พิทยา ได้ศึกษาความรู้เกี่ยวกับการดาเนิน
กิจกรรมมีทกั ษะการบริ หารจัดการที่ดี และมีเจตคติต่อการจัดกิจกรรม คานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่า
ประโยชน์ส่วนตน และได้ฝึกตนเองตามคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรี ยนสุจริ ตจากความสาคัญดังกล่าว
โรงเรี ยนพิบูลย์รักษ์พิทยา ซึ่งได้รับมอบหมาย จากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 20 รู ปแบบ
ของการจัดกิจกรรม ภายใต้ชื่อ บริ ษทั สร้างการดี โรงเรี ยนพิบูลย์รักษ์พิทยา ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตาม
โครงสร้างของบริ ษทั สร้างการดีและได้มีฉันทามติ เสนอให้มีการตั้งชื่อโครงการคือ“ ไข่เค็มดินจอมปลวก”
และดาเนินการจัดตั้งบริ ษทั สร้างการดี ในโรงเรี ยนพิบูลย์รักษ์พิทยาเพื่อเป็ นการสนับสนุนและส่งเสริ มให้
นักเรี ยนมีจิตสานึกสุจริ ต ส่ งผลให้เป็ นเยาวชนของประเทศชาติและพลโลกที่ดี

1.2 วัตถุประสงค์ของบริษัทสร้ ำงกำรดี
1. เพื่อให้นกั เรี ยนมีความรู้เกี่ยวกับการดาเนินกิจกรรมบริ ษทั สร้างการดี
2. เพื่อให้มีทกั ษะการบริ หารจัดการกิจกรรมบริ ษทั สร้างการดี
3. เพื่อให้มีเจตคติที่ดีต่อการจัดกิจกรรมบริ ษทั สร้างการดี
4. เพื่อให้มีคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรี ยนสุ จริ ต
5. เพื่อคานึงถึงประโยชน์ส่วนร่ วมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว
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1.3 เป้ำหมำยกำรจัดบริษัทสร้ ำงกำรดี
1.3.1 เป้ำหมำยเชิงปริมำณ
1. นักเรี ยนโรงเรี ยนพิบูลย์รักษ์พิทยา จานวน 30 คน ที่เป็ นคณะกรรมการบริ ษทั สร้างการดี
เข้าร่ วมดาเนินการกิจกรรมฯมีบริ ษทั สร้างการดี ในโรงเรี ยน จานวน 1 บริ ษทั
2. นักเรี ยนโรงเรี ยนพิบูลย์รักษ์พิทยา จานวน 150 คน เข้าร่ วมกิจกรรมบริ ษทั สร้างการดี
1.3.2 เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ
1.นักเรี ยนมีความรู้เกี่ยวกับการดาเนินกิจกรรมบริ ษทั สร้างการดี ร้อยละ 80 ขึ้นไป
2. นักเรี ยนมีทกั ษะการบริ หารจัดการกิจกรรมบริ ษทั สร้างการดีร้อยละ 80 ขึ้นไป
3. นักเรี ยนมีเจตคติที่ดีต่อการจัดกิจกรรมบริ ษทั สร้างการดีร้อยละ 80 ขึ้นไป
4. นักเรี ยนมีคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรี ยนสุจริ ตร้อยละ 80 ขึ้นไป
5. นักเรี ยนคานึงถึงประโยชน์ส่วนร่ วมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัวร้อยละ 80 ขึ้นไป

1.4 งบประมำณ
จากโรงเรี ยนพิบูลย์รักษ์พิทยา จานวน 1,000 บาท

1.5 สถำนที่กำรดำเนินกิจกรรม
โรงเรี ยนพิบูลย์รักษ์พิทยา อาเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี

1.6 ระยะเวลำดำเนินกิจกรรม
พฤษภาคม 2563 ถึง กุมภาพันธ์ 2564

บทที่ 2
หลักกำร แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้ อง
หลักในกำรดำเนินกิจกรรมบริษัท เพื่อให้ ผ้เู รียนได้ เรียนรู้ตำมหลักกำรและแนวคิดดังนี้
1) ทักษะกระบวนกำรคิด
1.1 ความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างผลผลิตให้เกิดขึ้นกับบริ ษทั
1.2 ร่ วมวางแผนในการดาเนินงานของบริ ษทั ให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ ร่ วมวางแผนการ
ดาเนินการฝ่ าย บัญชีและการเงิน ฝ่ ายจัดหาและผลิตภัณฑ์ ฝ่ ายลูกค้าสัมพันธ์ ฝ่ ายขายผลิตภัณฑ์

2) มีวินัย
2.1 วางแผนการบริ หารงานการเงินและบัญชี อย่างเป็ นระบบ โปร่ งใสสามารถตรวจสอบ
ได้โดยกาหนดการตรวจสอบ เดือนละ 1 ครั้ง
2.2 จัดหาและผลิตภัณฑ์ให้เป็ นระบบ สามารถตรวจสอบเป็ นไปตามระเบียบของบริ ษทั

3) ซื่ อสั ตย์สุจริต
3.1 ดาเนินการให้คณะกรรมการทุกฝ่ ายดาเนินการ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริ ต โปร่ งใส
ตรวจสอบได้

4) อยู่อย่ำงพอเพียง
4.1 การดาเนินการให้คณะกรรมการดาเนินการด้านความคุม้ ค่า คานึงถึงประโยชน์ต่อ
สมาชิก

5) มีจิตสำธำรณะ
5.1 การดาเนินการของคณะกรรมการมาจาก ฉันทามติให้ทุกฝ่ ายดาเนินการอย่างมีประสิ ทธิภาพ
ส่งผลต่อประสิ ทธิผลโดยเป็ นการมีจิตสาธารณะเป็ นหลักสาคัญ
5.2 ผลกาไรจากการดาเนินการนาไปช่วยเหลือนักเรี ยน โรงเรี ยนและชุมชน

บทที่ 3
กำรดำเนินงำน บริษัทสร้ ำงกำรดี
3.1 ขั้นกำรดำเนินกำร
1. ประชุมชี้แจงโครงการ ซึ่งได้รับมอบหมายจากหน่วยงานต้นสังกัด
2. จัดทาโครงการเพื่อขออนุมตั ิ
3. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานตามโครงการ
4. คณะกรรมการประชุมเพื่อวางแผนการ

3.2 ขั้นดำเนินกำร
1. ดาเนินงานตามโครงการ ดังนี้
- รับสมัครคณะกรรมบริ ษทั สร้างการดี
- แต่งตั้งคณะกรรมการบริ ษทั สร้างการดี
- จัดเตรี ยมสถานที่ต้งั บริ ษทั
- จัดทาคู่มือบริ ษทั สร้างการดี
2. ปฏิบตั ิหน้าที่ตามที่รับมอบหมาย
3. การนิเทศ ติดตามผลปฏิบตั ิงาน

3.3 ขั้นประเมินผล
1. สังเกตการณ์ปฏิบตั ิงาน
2. ตรวจสอบบัญชี รายรับ - รับจ่าย
3. สรุ ปผลและจัดทารายงาน

บทที่ 4
ผลกำรดำเนินงำน
จากการดาเนินการกิจกรรมของบริ ษทั สร้างการดีของโรงเรี ยนพิบูลย์รักษ์พิทยา สรุ ปผลการ
ดาเนินการดังนี้ โรงเรี ยนได้สร้างแบบประเมินผลและใช้การดาเนินงานกิจกรรมบริ ษทั สร้างการดี และเก็บ
ข้อมูลของผูต้ อบแบบประเมินโดยแยกแบบประเมินออกเป็ นกลุม่ ดังนี้ นักเรี ยนที่เป็ นคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
ประเมินตนเอง จานวน 20 คน ประเมินโดยครู 20 คน ประเมินโดยเพื่อนนักเรี ยน 50 คน และประเมินโดย
ปปช.สพฐ.น้อย จานวน 10 คนสรุ ปผลการดาเนิ นการดังตาราง

ตาราง สรุ ปผลการประเมินการดาเนินงานของบริ ษทั สร้างการดี
โรงเรี ยนพิบูลย์รักษ์พิทยา
ที่
1.
2.
3.
4.
5.

รายการประเมิน

ปรับปรุ ง

พอใช้

ดี

ดีมาก

การดาเนินกิจกรรมของบริ ษทั สร้างการดี

12.21

47.33

40.46

การมีทกั ษะการบริ หารจัดการกิจกรรม

9.16

53.44

37.40

35.11

64.89

46.56

34.36

39.69

60.31

มีเจตคติที่ดีต่อการจัดกิจกรรมบริ ษทั สร้างการดี
มีคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรี ยนสุ จริ ต
คานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน

19.08

1. การดาเนินกิจกรรมบริ ษทั สร้างการดี โรงเรี ยนพิบูลย์รักษ์พิทยา ระดับการดาเนินกิจกรรมบริ ษทั
สร้างการดี
ระดับดีมาก คิดเป็ นร้อยละ 40.46
ระดับดี คิดเป็ นร้อยละ 47.33
ระดับพอใช้คิดเป็ นร้อยละ 12.21
2. การมีทกั ษะบริ หารจัดการกิจกรรมของคณะกรรมการบริ ษทั
ระดับดีมาก คิดเป็ นร้อยละ 37.40
ระดับดี คิดเป็ นร้อยละ 53.44
ระดับพอใช้ คิดเป็ นร้อยละ 9.16
3.นักเรี ยนมีเจตคติที่ดีต่อการจัดกิจกรรมบริ ษทั สร้างการดี
ระดับดีมาก คิดเป็ นร้อยละ 64.89
ระดับดี คิดเป็ นร้อยละ 35.11
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4. นักเรี ยนมีคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรี ยนสุจริ ต จากผลการดาเนินการ
ระดับดีมาก คิดเป็ นร้อยละ 35.36
ระดับดี คิดเป็ นร้อยละ 46.56
ระดับพอใช้ คิดเป็ นร้อยละ 19.08
5. นักเรี ยนคานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน จากผลการดาเนินการ
ระดับดีมาก คิดเป็ นร้อยละ 60.31
ระดับดี คิดเป็ นร้อยละ 39.69

สรุ ปได้ว่าผลการประเมินการดาเนินการของบริ ษทั สร้างการดี ของโรงเรี ยนพิบูลย์รักษ์พิทยา
ทั้ง 5 หัวข้อ ดังนี้
1. การดาเนินกิจกรรมบริ ษทั สร้างการดี โรงเรี ยนพิบูลย์รักษ์พิทยา ระดับการดาเนินกิจกรรมบริ ษทั
สร้างการดี ค่าสูงสุดคือ ระดับดี คิดเป็ นร้อยละ 47.33 รองลงมา ระดับดีมาก คิดเป็ นร้อยละ 40.46 ค่าต่าสุด
ระดับพอใช้คิดเป็ นร้อยละ 12.21
2. การมีทกั ษะบริ หารจัดการกิจกรรมของคณะกรรมการบริ ษทั ค่าสูงสุดคือ ระดับดี คิดเป็ นร้อยละ
53.44 ค่ารองลงมา คือ ระดับดีมากคิดเป็ นร้อยละ 37.40 ค่าต่าสุดระดับพอใช้ คิดเป็ นร้อยละ 9.16
3. นักเรี ยนมีเจตคติที่ดีต่อการจัดกิจกรรมบริ ษทั สร้างการดี จากผลการดาเนินการ ค่าสูงสุดคือ
ระดับดีมาก คิดเป็ นร้อยละ 64.89 ค่าต่าสุด ระดับดี คิดเป็ นร้อยละ 35.11
4. นักเรี ยนมีคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรี ยนสุจริ ต จากผลการดาเนินการ ค่าสูงสุด คือ
ระดับดี คิดเป็ นร้อยละ 46.56 ค่ารองลงมาคือ ระดับดีมากคิดเป็ นร้อยละ 35.36 และค่าต่าสุดคือ
ระดับพอใช้ คิดเป็ นร้อยละ 19.08
5. นักเรี ยนคานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน จากผลการดาเนินการ ค่าสูงสุด
คือระดับดีมากคิดเป็ นร้อยละ 60.31 ค่าต่าสุดคือ ระดับดี คิดเป็ นร้อยละ 39.69

4,2 ผลกำรใช้ จ่ำยงบประมำณ
1. งบประมาณจากบริ ษทั สร้างการดี จานวน 1,000 บาท ( ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการดาเนินงาน )
2. จาหน่ายได้
จานวน 1,250 บาท
3. ผลกาไร
จานวน 250 บาท

บทที่ 5
สรุปผลและข้ อเสนอแนะ
สรุปผลตำมเป้ำหมำย
5.1 สรุปผลตำมวัตถุประสงค์
สรุปได้ ว่ำผลกำรประเมินกำรดำเนินกำรของบริษัทสร้ ำงกำรดี ของโรงเรียนพิบูลย์รักษ์ พิทยำ
ทั้ง 5 หัวข้ อ ดังนี้
1. การดาเนินกิจกรรมบริ ษทั สร้างการดี โรงเรี ยนพิบูลย์รักษ์พิทยา ระดับการดาเนินกิจกรรมบริ ษทั สร้างการ
ดี ค่าสูงสุดคือ ระดับดี คิดเป็ นร้อยละ 47.33 รองลงมา ระดับดีมาก คิดเป็ นร้อยละ 40.46 ค่าต่าสุด
ระดับพอใช้คิดเป็ นร้อยละ 12.21
2. การมีทกั ษะบริ หารจัดการกิจกรรมของคณะกรรมการบริ ษทั ค่าสูงสุดคือ ระดับดี คิดเป็ นร้อยละ
53.44 ค่ารองลงมา คือ ระดับดีมากคิดเป็ นร้อยละ 37.40 ค่าต่าสุดระดับพอใช้ คิดเป็ นร้อยละ 9.16
3. นักเรี ยนมีเจตคติที่ดีต่อการจัดกิจกรรมบริ ษทั สร้างการดี จากผลการดาเนินการ ค่าสูงสุดคือระดับดีมาก
คิดเป็ นร้อยละ 64.86 ค่าต่าสุด ระดับดี คิดเป็ นร้อยละ 35.11
4. นักเรี ยนมีคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรี ยนสุจริ ต จากผลการดาเนินการ ค่าสูงสุด คือ ระดับดี คิดเป็ น
ร้อยละ 46.56 ค่ารองลงมาคือ ระดับดีมากคิดเป็ นร้อยละ 35.36 และค่าต่าสุดคือระดับพอใช้ คิดเป็ นร้อยละ
19.08
5. นักเรี ยนคานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน จากผลการดาเนินการ ค่าสูงสุดคือ
ระดับดีมากคิดเป็ นร้อยละ 60.31 ค่าต่าสุดคือ ระดับดี คิดเป็ นร้อยละ 39.69

5.2 ข้ อเสนอแนะ
ปัญหำและอุปสรรค
1. ขาดความเข้าใจถึงแนวทางการดาเนินกิจกรรมบริ ษทั สร้างการดี
2. การดาเนินการของกิจกรรมของคณะกรรมการบริ ษทั ใช้เวลามากเกินไป ส่งผลกระทบต่อชัว่ โมงเรี ยน
ทั้งก่อนทาและหลังทากิจกรรม
3. ครู ที่ปรึ กษามีภาระงานมาก ทาให้การดูแลและให้คาปรึ กษาการดาเนินงานของการบริ ษทั สร้างการดี
น้อยลงส่งผลต่อประสิ ทธิภาพของการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ
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ข้ อเสนอแนะ
1. ปปช.สพฐ.น้อย ควรมีครู ที่ปรึ กษาปปช.สพฐ.ชุมชน ควรมีครู ผปู ้ ระสานงานการดาเนินงานของบริ ษทั
สร้างการดี ผูจ้ ดั การฝ่ ายงาน 4 ฝ่ ายของคณะกรรมการตามบริ ษทั สร้างการดี โรงเรี ยนพิบูลย์รักษ์พิทยา
โครงสร้างบริ ษทั จะให้มีประสิ ทธิภาพ ควรมีครู ที่ปรึ กษาเฉพาะฝ่ ายทั้ง 4 ฝ่ าย
2. การดาเนินกิจกรรมของบริ ษทั สร้างการดี ควรมีคาบสอนที่เอื้อต่อการปฏิบตั ิกิจกรรมเพื่อครู ที่ปรึ กษาจะได้
มีเวลาพบปะคณะกรรมการเพื่อการดาเนินงาน
3. กิจกรรมของบริ ษทั สร้างการดี ควรบูรณาการกับวิชาที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดาเนินงานของบริ ษทั มี
ประสิ ทธิภาพ

กำรแก้ไข
1. ดาเนินการกิจกรรมบริ ษทั สร้างการดี ตามแนวทางการดาเนินกิจกรรมบริ ษทั สร้างการดี
2. แต่งตั้งคณะครู ที่ปรึ กษา ครู ผปู ้ ระสานงาน ให้รับผิดชอบการดาเนินงาน ของปปช.สพฐ.น้อย ปปช.สพฐ.
ชุมชนและฝ่ ายงานทั้ง 4 ฝ่ ายของบริ ษทั สร้างการดี
3. ศึกษาดูงาน การดาเนินงานกิจกรรมบริ ษทั สร้างการดีของโรงเรี ยนที่ประสบผลสาเร็ จ
ในการดาเนินการกิจกรรม

ภาคผนวก

ภาพกิจกรรม

