
 

  
 
 

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

 

โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา 
อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอดุรธานี 

 
 
 
 
 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 
 



 

ค ำน ำ 
 

ตามที่ ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   กระทรวงศึกษาธิการ ไดด้ าเนินการตาม
นโยบายของรัฐบาล เพื่อผลกัดนัให้มีการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนัซ่ึงเป็นวาระแห่งชาติ โดยมีโครงการ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาภายใตช่ื้อ “โรงเรียนสุจริต” ในปีการศึกษา 
2563 ทางส านกังานเขตพ้ืนที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 20 ให้ทางโรงเรียนด าเนินกิจกรรม ในรูปแบบ
กิจกรรมบริษทัสร้างการดี 

โรงเรียนพิบูลยรั์กษ์พิทยา ส านกังานเขตพ้ืนที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 20 ไดเ้ขา้ร่วมโครงการใน
การจดักิจกรรม ภายใตช่ื้อ บริษทัสร้างการดี โรงเรียนพิบูลยรั์กษพ์ิทยาไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการตาม
โครงสร้างของบริษทัสร้างการดีและไดม้ีฉันทามติ เสนอให้มีการตั้งช่ือโครงการคือ “ไข่เค็มดินจอมปลวก” 

ทางโรงเรียนพิบูลยรั์กษ์พิทยา หวงัเป็นอยา่งย่ิง ว่ารายงานผลการจดักิจกรรม คงเป็นประโยชน์ต่อ
การด าเนินกิจกรรม บริษทัสร้างการดี 
 
 

โรงเรียนพิบูลยรั์กษ์พิทยา 
 
 
 
 
 
 
 
 



สำรบัญ 

หน้ำ 

บทสรุปผลส าหรับผูบ้ริหาร         ก -ข 

ค านา            ค 

สารบญั            ง 

บทที่ 1 บทน า           1-2 

บทที่ 2 หลกัการ แนวคิด ทฤษฎีที่เก่ียวขอ้ง        3 

บทที่ 3 การด าเนินงาน บริษทัสร้างการดี        4 

บทที่ 4 ผลการด าเนินงาน         5-6 

บทที่ 5 สรุปผลและขอ้เสนอแนะ         7-8 

ภาคผนวก           จ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
บทที ่1 บทน ำ 

1.1 ควำมเป็นมำ 

พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว ทรงมีพระบรมราโชวาทเก่ียวกบัการทุจริตที่เกิดขึ้นในสังคมว่า  
ถา้ส่ิงเหล่าน้ีเกิดขึ้นต่อไปแลว้ไมม่ีการแกไ้ขและป้องกนัจะท าให้ประเทศชาติล่มจมได ้ ดงันั้น
กระทรวงศึกษาธิการจึงไดน้อ้มน าพระบรมราโชวาท มาด าเนินการเร่ืองการป้องกนัการทุจริตและสร้าง 
ความสุจริตให้เกิดขึ้นในจิตใจของนกัเรียน ผูบ้ริหาร ครู และจะขยายขบัเคลื่อนต่อไปในทุกโรงเรียนจนถึง 
ประชาชน กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายเร่ืองการสร้างและปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมโดยผ่านกิจกรรม
ตามหลกัสูตรตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ จึงให้โรงเรียนสุจริตทัว่ประเทศ ด าเนินกิจกรรมการสร้างความ
สุจริตโปร่งใสและป้องกนัการทุจริต 

 
กิจกรรมบริษัทสร้ำงกำรดี 

บริษทัสร้างการดี โรงเรียนพิบูลยรั์กษพ์ิทยา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามธัยมศึกษา  เขต 20 
จึงไดด้ าเนินการจดัท าโครงการเพื่อให้นกัเรียนโรงเรียนพิบูลยรั์กษพ์ิทยา ไดศ้ึกษาความรู้เก่ียวกบัการด าเนิน
กิจกรรมมีทกัษะการบริหารจดัการที่ดี และมีเจตคติต่อการจดักิจกรรม ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่า
ประโยชน์ส่วนตน และไดฝึ้กตนเองตามคณุลกัษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริตจากความส าคญัดงักล่าว
โรงเรียนพิบูลยรั์กษ์พิทยา ซ่ึงไดรั้บมอบหมาย จากส านกังานเขตพ้ืนที่การศึกษามธัยมศึกษาเขต 20 รูปแบบ
ของการจดักิจกรรม ภายใตช่ื้อ บริษทัสร้างการดี โรงเรียนพิบูลยรั์กษ์พิทยา ไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการตาม
โครงสร้างของบริษทัสร้างการดีและไดม้ีฉันทามติ เสนอให้มีการตั้งช่ือโครงการคือ“ ไข่เค็มดินจอมปลวก” 
และด าเนินการจดัตั้งบริษทัสร้างการดี ในโรงเรียนพิบูลยรั์กษพ์ิทยาเพื่อเป็นการสนบัสนุนและส่งเสริมให้
นกัเรียนมีจิตสานึกสุจริต ส่งผลให้เป็นเยาวชนของประเทศชาติและพลโลกที่ดี 

 
1.2 วัตถุประสงค์ของบริษัทสร้ำงกำรดี 

1. เพื่อให้นกัเรียนมีความรู้เก่ียวกบัการด าเนินกิจกรรมบริษทัสร้างการดี 
2. เพื่อให้มีทกัษะการบริหารจดัการกิจกรรมบริษทัสร้างการดี 
3. เพื่อให้มีเจตคติที่ดีต่อการจดักิจกรรมบริษทัสร้างการดี 
4.  เพื่อให้มีคุณลกัษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต 
5.  เพื่อค านึงถึงประโยชน์ส่วนร่วมมากกว่าประโยชน์ส่วนตวั 
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1.3 เป้ำหมำยกำรจัดบริษัทสร้ำงกำรดี 
1.3.1 เป้ำหมำยเชิงปริมำณ 

1. นกัเรียนโรงเรียนพิบูลยรั์กษพ์ิทยา จ านวน 30 คน ที่เป็นคณะกรรมการบริษทัสร้างการดี 
เขา้ร่วมด าเนินการกิจกรรมฯมีบริษทัสร้างการดี ในโรงเรียน จ านวน 1 บริษทั 

2. นกัเรียนโรงเรียนพิบูลยรั์กษพ์ิทยา จ านวน 150 คน เขา้ร่วมกิจกรรมบริษทัสร้างการดี 
1.3.2  เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ 

1.นกัเรียนมีความรู้เก่ียวกบัการด าเนินกิจกรรมบริษทัสร้างการดี ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
2. นกัเรียนมีทกัษะการบริหารจดัการกิจกรรมบริษทัสร้างการดีร้อยละ 80 ขึ้นไป 
3. นกัเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการจดักิจกรรมบริษทัสร้างการดีร้อยละ 80 ขึ้นไป 
4. นกัเรียนมีคุณลกัษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริตร้อยละ 80 ขึ้นไป 
5. นกัเรียนค านึงถึงประโยชน์ส่วนร่วมมากกว่าประโยชน์ส่วนตวัร้อยละ 80 ขึ้นไป 

 

1.4 งบประมำณ 
จากโรงเรียนพิบูลยรั์กษพ์ิทยา จ านวน 1,000 บาท 

 

1.5 สถำนที่กำรด ำเนินกิจกรรม 
โรงเรียนพิบูลยรั์กษ์พิทยา อ าเภอพิบูลยรั์กษ ์จงัหวดัอุดรธานี  

 

1.6 ระยะเวลำด ำเนินกิจกรรม 
พฤษภาคม 2563  ถึง กุมภาพนัธ์ 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

บทที ่2 
หลักกำร แนวคิด ทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 

หลักในกำรด ำเนินกิจกรรมบริษัท เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตำมหลักกำรและแนวคิดดังน้ี 
 

1) ทักษะกระบวนกำรคิด 
1.1 ความคิดสร้างสรรคใ์นการสร้างผลผลิตให้เกิดขึ้นกบับริษทั 
1.2 ร่วมวางแผนในการด าเนินงานของบริษทั ให้เกิดผลิตภณัฑใ์หม่ ร่วมวางแผนการ 

ด าเนินการฝ่าย บญัชีและการเงิน ฝ่ายจดัหาและผลิตภณัฑ ์ฝ่ายลูกคา้สัมพนัธ์ ฝ่ายขายผลิตภณัฑ ์
 

2) มีวินัย 
2.1 วางแผนการบริหารงานการเงินและบญัชี อยา่งเป็นระบบ โปร่งใสสามารถตรวจสอบ 

ไดโ้ดยก าหนดการตรวจสอบ เดือนละ 1 คร้ัง 
2.2 จดัหาและผลิตภณัฑใ์ห้เป็นระบบ สามารถตรวจสอบเป็นไปตามระเบียบของบริษทั 

 

3) ซ่ือสัตย์สุจริต 
3.1 ด าเนินการให้คณะกรรมการทุกฝ่ายด าเนินการ ดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต โปร่งใส 

ตรวจสอบได ้
 

4) อยู่อย่ำงพอเพียง 
4.1 การด าเนินการให้คณะกรรมการด าเนินการดา้นความคุม้ค่า ค านึงถึงประโยชน์ต่อ 

สมาชิก 
 

5) มีจิตสำธำรณะ 
5.1 การด าเนินการของคณะกรรมการมาจาก ฉันทามติให้ทุกฝ่ายด าเนินการอยา่งมีประสิทธิภาพ 

ส่งผลต่อประสิทธิผลโดยเป็นการมีจิตสาธารณะเป็นหลกัส าคญั 
5.2  ผลก าไรจากการด าเนินการน าไปช่วยเหลือนกัเรียน โรงเรียนและชุมชน 

 

 

 



 
บทที ่3 

กำรด ำเนินงำน บริษัทสร้ำงกำรดี 
3.1 ข้ันกำรด ำเนินกำร 

1. ประชุมช้ีแจงโครงการ ซ่ึงไดรั้บมอบหมายจากหน่วยงานตน้สังกดั 
2. จดัท าโครงการเพื่อขออนุมตั ิ
3. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานตามโครงการ 
4. คณะกรรมการประชุมเพื่อวางแผนการ 

 
3.2 ข้ันด ำเนินกำร 

1. ด าเนินงานตามโครงการ ดงัน้ี 
- รับสมคัรคณะกรรมบริษทัสร้างการดี 
- แต่งตั้งคณะกรรมการบริษทัสร้างการดี 
- จดัเตรียมสถานที่ตั้งบริษทั 
- จดัท าคู่มือบริษทัสร้างการดี 

2. ปฏิบตัิหนา้ที่ตามที่รับมอบหมาย 
3. การนิเทศ ติดตามผลปฏิบตัิงาน 

 
3.3 ข้ันประเมินผล 

1. สังเกตการณ์ปฏิบตัิงาน 
2. ตรวจสอบบญัชี รายรับ - รับจ่าย 
3. สรุปผลและจดัท ารายงาน 

 

 

 

 

 

 



บทที ่4 
ผลกำรด ำเนินงำน 

 

จากการด าเนินการกิจกรรมของบริษทัสร้างการดีของโรงเรียนพิบูลยรั์กษพ์ิทยา สรุปผลการ
ด าเนินการดงัน้ี โรงเรียนไดส้ร้างแบบประเมินผลและใชก้ารด าเนินงานกิจกรรมบริษทัสร้างการดี และเก็บ
ขอ้มูลของผูต้อบแบบประเมินโดยแยกแบบประเมินออกเป็นกลุม่ ดงัน้ี นกัเรียนที่เป็นคณะกรรมการบริษทัฯ
ประเมินตนเอง จ านวน 20 คน ประเมินโดยครู 20 คน ประเมินโดยเพื่อนนกัเรียน 50 คน และประเมินโดย 
ปปช.สพฐ.นอ้ย จ านวน 10 คนสรุปผลการดาเนินการดงัตาราง 

 

ตาราง สรุปผลการประเมินการด าเนินงานของบริษทัสร้างการดี 
โรงเรียนพิบูลยร์ักษพ์ิทยา 

 
ท่ี รายการประเมิน ปรับปรุง พอใช ้ ดี ดีมาก 
1. การด าเนินกิจกรรมของบริษทัสร้างการดี  12.21 47.33 40.46 

2. การมีทกัษะการบริหารจดัการกิจกรรม  9.16 53.44 37.40 

3. มีเจตคติที่ดีต่อการจดักิจกรรมบริษทัสร้างการดี   35.11 64.89 

4. มีคุณลกัษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต  19.08 46.56 34.36 

5. ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน   39.69 60.31 

 
1. การด าเนินกิจกรรมบริษทัสร้างการดี โรงเรียนพิบูลยรั์กษพ์ิทยา ระดบัการด าเนินกิจกรรมบริษทั
สร้างการดี 

ระดบัดีมาก คิดเป็นร้อยละ 40.46 
ระดบัดี คิดเป็นร้อยละ 47.33 
ระดบัพอใชค้ิดเป็นร้อยละ 12.21 

2. การมีทกัษะบริหารจดัการกิจกรรมของคณะกรรมการบริษทั 
ระดบัดีมาก คิดเป็นร้อยละ 37.40 
ระดบัดี คิดเป็นร้อยละ 53.44 
ระดบัพอใช ้คิดเป็นร้อยละ 9.16 

3.นกัเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการจดักิจกรรมบริษทัสร้างการดี 
ระดบัดีมาก คิดเป็นร้อยละ 64.89 
ระดบัดี คิดเป็นร้อยละ 35.11 
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4. นกัเรียนมีคุณลกัษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต จากผลการด าเนินการ 

ระดบัดีมาก คิดเป็นร้อยละ 35.36 
ระดบัดี คิดเป็นร้อยละ 46.56 
ระดบัพอใช ้คิดเป็นร้อยละ 19.08 

5. นกัเรียนค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน จากผลการดาเนินการ 
ระดบัดีมาก คิดเป็นร้อยละ 60.31 
ระดบัดี คิดเป็นร้อยละ 39.69 

 
สรุปไดว้่าผลการประเมินการด าเนินการของบริษทัสร้างการดี ของโรงเรียนพิบูลยร์ักษพ์ิทยา 
ทั้ง 5 หวัขอ้ ดงัน้ี 
 

1. การด าเนินกิจกรรมบริษทัสร้างการดี โรงเรียนพิบูลยรั์กษพ์ิทยา ระดบัการด าเนินกิจกรรมบริษทั
สร้างการดี ค่าสูงสุดคือ ระดบัดี คิดเป็นร้อยละ 47.33 รองลงมา ระดบัดีมาก คิดเป็นร้อยละ 40.46 ค่าต ่าสุด
ระดบัพอใชค้ิดเป็นร้อยละ 12.21 

2. การมีทกัษะบริหารจดัการกิจกรรมของคณะกรรมการบริษทั ค่าสูงสุดคือ ระดบัดี คิดเป็นร้อยละ 
53.44 ค่ารองลงมา คือ ระดบัดีมากคิดเป็นร้อยละ 37.40 ค่าต ่าสุดระดบัพอใช้ คิดเป็นร้อยละ 9.16 

3. นกัเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการจดักิจกรรมบริษทัสร้างการดี จากผลการด าเนินการ ค่าสูงสุดคือ 
ระดบัดีมาก คิดเป็นร้อยละ 64.89 ค่าต ่าสุด ระดบัดี คิดเป็นร้อยละ 35.11 

4. นกัเรียนมีคุณลกัษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต จากผลการด าเนินการ ค่าสูงสุด คือ 
ระดบัดี คิดเป็นร้อยละ 46.56 ค่ารองลงมาคือ ระดบัดีมากคิดเป็นร้อยละ 35.36 และค่าต ่าสุดคือ 
ระดบัพอใช ้คิดเป็นร้อยละ 19.08 

5. นกัเรียนค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน จากผลการด าเนินการ ค่าสูงสุด
คือระดบัดีมากคิดเป็นร้อยละ 60.31 ค่าต ่าสุดคือ ระดบัดี คิดเป็นร้อยละ 39.69 

 
4,2 ผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 

1. งบประมาณจากบริษทัสร้างการดี จ านวน 1,000 บาท ( ค่าวสัดุอุปกรณ์ในการด าเนินงาน ) 
2. จ าหน่ายได ้    จ านวน   1,250 บาท 

 3. ผลก าไร    จ านวน   250 บาท 
 
 
 



 

บทที ่5 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
สรุปผลตำมเป้ำหมำย 

5.1 สรุปผลตำมวัตถุประสงค์ 
สรุปได้ว่ำผลกำรประเมินกำรด ำเนินกำรของบริษัทสร้ำงกำรดี ของโรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยำ 
ทั้ง 5 หัวข้อ ดังน้ี 
1. การด าเนินกิจกรรมบริษทัสร้างการดี โรงเรียนพิบูลยรั์กษพ์ิทยา ระดบัการด าเนินกิจกรรมบริษทัสร้างการ 
ดี ค่าสูงสุดคือ ระดบัดี คิดเป็นร้อยละ  47.33 รองลงมา ระดบัดีมาก คิดเป็นร้อยละ 40.46 ค่าต ่าสุด 
ระดบัพอใชค้ิดเป็นร้อยละ 12.21 
2. การมีทกัษะบริหารจดัการกิจกรรมของคณะกรรมการบริษทั ค่าสูงสุดคือ ระดบัดี คิดเป็นร้อยละ 
53.44 ค่ารองลงมา คือ ระดบัดีมากคิดเป็นร้อยละ 37.40 ค่าต ่าสุดระดบัพอใช้ คิดเป็นร้อยละ 9.16 
3. นกัเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการจดักิจกรรมบริษทัสร้างการดี จากผลการด าเนินการ ค่าสูงสุดคือระดบัดีมาก  
คิดเป็นร้อยละ 64.86 ค่าต ่าสุด ระดบัดี คิดเป็นร้อยละ 35.11 
4. นกัเรียนมีคุณลกัษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต จากผลการดาเนินการ ค่าสูงสุด คือ ระดบัดี คิดเป็น
ร้อยละ 46.56 ค่ารองลงมาคือ ระดบัดีมากคิดเป็นร้อยละ 35.36 และค่าต ่าสุดคือระดบัพอใช ้คิดเป็นร้อยละ 
19.08 
5. นกัเรียนค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน จากผลการดาเนินการ ค่าสูงสุดคือ 
ระดบัดีมากคิดเป็นร้อยละ 60.31 ค่าต ่าสุดคือ ระดบัดี คิดเป็นร้อยละ 39.69 

 
5.2 ข้อเสนอแนะ 
ปัญหำและอุปสรรค 
1. ขาดความเขา้ใจถึงแนวทางการด าเนินกิจกรรมบริษทัสร้างการดี 
2. การด าเนินการของกิจกรรมของคณะกรรมการบริษทั ใชเ้วลามากเกินไป ส่งผลกระทบต่อชัว่โมงเรียน  
ทั้งก่อนท าและหลงัท ากิจกรรม  
3. ครูที่ปรึกษามีภาระงานมาก ท าให้การดูแลและให้ค าปรึกษาการด าเนินงานของการบริษทัสร้างการดี
นอ้ยลงส่งผลต่อประสิทธิภาพของการดาเนินงานของบริษทัฯ 
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ข้อเสนอแนะ 
1. ปปช.สพฐ.นอ้ย ควรมีครูที่ปรึกษาปปช.สพฐ.ชุมชน ควรมีครูผูป้ระสานงานการดาเนินงานของบริษทั
สร้างการดี ผูจ้ดัการฝ่ายงาน 4 ฝ่ายของคณะกรรมการตามบริษทัสร้างการดี โรงเรียนพิบูลยรั์กษพ์ิทยา 
โครงสร้างบริษทัจะให้มีประสิทธิภาพ ควรมีครูที่ปรึกษาเฉพาะฝ่ายทั้ง 4 ฝ่าย 
2. การด าเนินกิจกรรมของบริษทัสร้างการดี ควรมีคาบสอนที่เอื้อต่อการปฏิบติักิจกรรมเพ่ือครูที่ปรึกษาจะได้
มีเวลาพบปะคณะกรรมการเพื่อการดาเนินงาน 
3. กิจกรรมของบริษทัสร้างการดี ควรบูรณาการกบัวิชาที่เก่ียวขอ้ง เพื่อให้การดาเนินงานของบริษทัมี
ประสิทธิภาพ 

 
กำรแก้ไข 
1. ด าเนินการกิจกรรมบริษทัสร้างการดี ตามแนวทางการดาเนินกิจกรรมบริษทัสร้างการดี 
2. แต่งตั้งคณะครูที่ปรึกษา ครูผูป้ระสานงาน ให้รับผิดชอบการดาเนินงาน ของปปช.สพฐ.นอ้ย ปปช.สพฐ.
ชุมชนและฝ่ายงานทั้ง 4 ฝ่ายของบริษทัสร้างการดี 
3. ศึกษาดูงาน การด าเนินงานกิจกรรมบริษทัสร้างการดีของโรงเรียนที่ประสบผลส าเร็จ 
ในการด าเนินการกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ภาพกิจกรรม 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


