
 

ผลการดำเนินงาน 
 โรงเรียนบ้านดอนบม   

 โรงเรียนบ้านดอนบม ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อใช้ในการดำเนินงานตามแผนงานบูรณาการฃ
โครงการสโรงเรียนสุจริต จำนวน 4,800 บาท โรงเรียนบ้านดอนบม  ได้ขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในโรงเรียน เพื่อพัฒนาบุคลากรในสังกัดให้มีคุณธรรมจริยธรรมและ
ป้องกันการทุจริต ตามวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร โดยจัดกิจกรรมเสร็จสิ้นแล้ว และรายงานผลการ
ดำเนินงาน ดังนี้ 
 
รายงานความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
      1. ชื่อโครงการ          โครงการโรงเรียนสุจริต ปีงบประมาณ 2564  
      2. สนอง              นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา 
               ตัวชี้วัดที่ 5 รายละเอียดตัวชี้วัด/มาตรการ สถานศึกษา หน่วยงานในสังกัด ทุก                  
                                  ระดับผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน  
                                  ภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA)  
     3. กลุ่มที่รับผิดชอบ    นางสมประสงค์   พ่ึงสุข   
     4. แผนงาน             การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
     5. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์  1. สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อต้านการทุจริต 
                                        4. พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
    6. ลักษณะโครงการ            ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 
    7. หลักการและเหตุผล 

ปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมเกี่ยวกับหน่วยงานภาครัฐที่มีการดำเนินงานที่ไม่โปร่งใส มีการบริหารงาน
อย่างไม่มีคุณธรรมและจริยธรรม รวมไปถึงการทุจริตและประพฤติมิชอบเกิดขึ้นอย่างมากมาย เป็นอุปสรรค
สำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ในทุกมิติ รูปแบบการทุจริตจากเดิมที่เป็นทุจริตทางตรงไม่
ซับซ้อน อาทิ การรับสินบน การจัดซื้อจัดจ้าง ในปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนเป็นการทุจริตที่ซับซ้อนมากขึ้น
ตัวอย่างเช่น การทุจริตเชิงนโยบาย การทุจริตข้ามแดนข้ามชาติ ซึ ่งเชื ่อมโยงไปสู่อาชญากรรมอื ่น ๆ ซึ่ง
ก่อให้เกิดผลกระทบและความเสียหายต่อประเทศอย่างมหาศาล 

รัฐบาลได้ตระหนักในสถานการณ์การทุจริตทั้งในภาครัฐและในระดับชาติ จึงได้ประกาศนโยบายด้าน
การปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา เป็นนโยบายจุดเน้นที่สำคัญ เนื่องจากเป็นนโยบายที่
กระจายอำนาจการจัดการศึกษาให้สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริห ารและจัด
การศึกษา ครอบคลุมทั้งด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และ
ด้านการบริหารงานทั่วไป และปรับบทบาทภารกิจของหน่วยงานทั้งระดับสำนักงานทั้งส่วนกลาง และระดับ
ภูมิภาค โดยปรับโครงสร้างของหน่วยงานทุกระดับตั้งแต่สถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ



สำนักงานส่วนกลาง ให้มีความทันสมัย พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา 
หน่วยงานสำนักงานเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพื่อให้สถานศึกษาสามารถ
จัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานทั้งระบบ 
มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ พร้อมทั้งปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ์และเปิดโอกาสให้ทุก
ภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว  
 โรงเรียนบ้านดอนบม เห็นความสำคัญของดำเนินงานตามนโยบายดังกล่าว จึงได้มีการดำเนิน
โครงการโรงเรียนสุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ขึ้น เพื่อเป็นกรอบทิศทางในดำเนินการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายสำคัญ อันจะส่งผลให้การทุจริตในการปฏิบัติ
ราชการของหน่วยงานให้ลดน้อยลง  
     
 8. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

8.1  เพ่ือให้บุคลากรทุกระดับมีจิตสำนึกและพฤติกรรมที่สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม และมีการจัดทำข้อมูล ITA มาการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมเพ่ือต่อต้าน
การทุจริตทุกรูปแบบ 

8.2 เพ่ือให้โรงเรียนบ้านดอนบมมีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานเป็นไป
ตามเป้าหมาย  

8.3 เพ่ือเสริมสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีในองค์กร และสาธารณชนเกิดความเชื่อมั่นในกระบวนการทำงาน 
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

      9. ระยะเวลาดำเนินการ       1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 
      10. งบประมาณ                   4,800 บาท 
      11. ผลการดำเนินงาน 
 11.1 เชิงคุณภาพ บุคลากรภายในโรงเรียนบ้านดอนบม ด้านการป้องกัน ปลูกฝังและการสร้าง
เครือข่าย สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมได้ และมีการจัดทำข้อมูล ITA 
มาการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมเพ่ือต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ 
 11.2 โรงเรียนบ้านดอนบม มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานยังไมเ่ป็นไป
ตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ซึ่งต้องหาแนวทางแก้ไขและพัฒนาต่อไป 
 11.3 โรงเรียนบ้านดอนบม มีภาพลักษณ์ท่ีดี และสาธารณชนให้ความเชื่อมั่นในกระบวนการทำงาน 
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
 11.4 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบแนวนโยบายในการบริหารของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเก่ียวกับ
การบริหารเขตสุจริต 
 11.5 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและบุคลากรภายในเข้าใจความหมายของการประกาศเจตนารมณ์ เป็น 3 
ภาษา (ไทย จีน และอังกฤษ) 
 
 



  
12. แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ 
 12.1 โครงการนี้ทำให้บุคลากรได้ตระหนักถึงการดำเนินงานให้ปราศจากการทุจริต การเรียกรับ

ผลประโยชน์ จึงควรมาการดำเนินการอย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องเน้นการนั่งอบรมสัมมนาเพียงอย่างเดียว ให้เน้น
กิจกรรมที่สร้างความตระหนัก สำนึกรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความยินดี 

12.2 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่จัดทำขึ้นต้องมีความชัดเจน สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) และเป็นไปตามแนวทางของการจัดทำงบประมาณในลักษณะ
บูรณาการได้ และให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานด้วย 

12.3 องค์กรต้องมีการพัฒนาบุคลากรเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติงาน ในเรื่องการอบรม
คุณธรรม จริยธรรมเพื่อพัฒนาจิตใจที่ใสซื่อ ให้ปราศจากการทุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับผิดชอบ ซึ่งไม่
จำเป็นต้องอบรมนั่งอบรมเฉพาะธรรมะหรือปฏิบัติธรรม สามารถเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมด้วยกิจกรรมที่
สร้างความตระหนัก สำนึกรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความยินดี 

12.4 บุคลากรภายในโรงเรียนบ้านดอนบม ควรจัดให้มีการประชุม ปรึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับผล
การประเมิน กรอบการประเมิน และแนวทางการดำเนินงานให้มากขึ้น อย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง รวมทั้งควร
จัดให้มีการศึกษาดูงานเขตสุจริตต้นแบบหรือหน่วยงานที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศปีละ 1 ครั้ง 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ภาคผนวก 

 

ภาพประกอบกิจกรรม 

1. กิจกรรมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้องค์กร เน้นความมีวินัยและปลูกจิตสำนึกในการปฏิบัติหน้าที่ 
 ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน โรงเรียนบ้านดอนบม ร่วมปฏิบัติ
กิจกรรมเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร ตามโครงการประเมินคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ณ โรงเรียนบ้านดอนบม เช่น 

1) การเข้าแถว เคารพธงชาติ  
2) กล่าวคำปฏิญาณตน “โรงเรียนสุจริต” 
3) การลงเวลาปฏิบัติราชการ 
4) การเข้าร่วมงานพิธี 

ผลการดำเนินกิจกรรม 
   1. บุคลากรภายในโรงเรียนบ้านดอนบมมีวินัยและจิตสำนึกในการปฏิบัติหน้าที่ 
   2. องค์กรมีภาพลักษณ์ที่ดีต่อสู่สาธารณชนภายนอก 
   3. บุคลากรมีจิตสำนึกรักในความเป็นชาติไทย และเข้าใจในความหมายของคำปฏิญญาโรงเรียนสุจริต สุจริต 
งบประมาณ  ไม่มี 
แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ  
   จัดกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 
2. กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์/กำหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 
 วันที่ 1 กรกฎาคม 2564  นางวิเมลือง   ถิ่นปรุ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนบม บุคลากรและ
ลูกจ้างในสังกัด ประกาศเจตนารมณ์โรงเรียนสุจริต พร้อมแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ณ ลาน
หน้าเสาธงของโรงเรียนบ้านดอนบม โดยมี 
ผลการดำเนินกิจกรรม 
   1. การเผยแพร่เผยแพร่ประชาสัมพันธ์สู่สาธารณะ เช่น จดหมายข่าว  Facebook  และ Line  
   2. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบเจตนารมณ์ท่ีชัดเจน 
   3. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและบุคลากรภายในเข้าใจความหมายของการประกาศเจตนารมณ์ เป็น  ภาษา (ไทย 
และอังกฤษ) 
งบประมาณ  ไม่มี 
แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ  
   จัดกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
3. กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม “โครงการเข้าค่ายจิตพิสัย 
ผลการดำเนินกิจกรรม 
   1. บุคลากรภายในโรงเรียนบ้านดอนบมมีความรู้ ความเข้าใจมีคุณธรรม จริยธรรมในการดำเนินชีวิต 
   2. บุคลากรภายในสำนักงานเขตสามารถนำหลักธรรม น้อมนำมาสู่การปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต 
งบประมาณ  8,000 บาท 
แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ  
   จัดกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมบริษัทสร้างการดี 

Smart Farmer แปลงผักยืนปลูก  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนบ้านดอนบม 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 



 
คำนำ 

  
รายงานผลการดําเนินงานกิจกรรมบริษัทสร้างการดีฉบับนี้ จัดทําขึ้นเพ่ือรายงานผลการดําเนินงาน

กิจกรรมบริษัทสร้างการดีโรงเรียนบ้านดอนบม ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และ ธรรมาภิบาล
ในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต) 

คณะผู้จัดทํา มีความมุ่งหวังว่ารายงานผลการดําเนินงานกิจกรรมบริษัทสร้างการดีฉบับนี้จะอํานวย
ความสะดวก และสร้างการเรียนรู้ให้กับผู้ที่สนใจ รวมทั้งสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนในการประกอบ
อาชีพหรือการศึกษาต่อ ในอนาคตต่อไป 

 
โรงเรียนบ้านดอนบม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
สารบัญ 
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บทที่ ๒ หลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง       ๓ 
บทที่ ๓ การดำเนินงาน บริษัทสร้างการดี        ๘  
บทที่ ๔ ผลการดำเนินงาน         ๙  
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ภาคผนวก         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ชื่อกิจกรรม  : Smart Farmer แปลงผักยืนปลูก 
คณะผู้จัดทํากิจกรรม : คณะกรรมการบริษัทสร้างการดี สาขาโรงเรียนบ้านดอนบม 
ทีป่รึกษาโครงการ : ครูอัจฉราพร  มะลิทอง 
สถานศึกษา   : โรงเรียนบ้านดอนบม ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
      สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 
 
 

บทสรุปสําหรับผูบ้ริหาร 
 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ได้ดำเนินการตาม นโยบายของ
รัฐบาล เพ่ือผลักดันให้มีการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นซึ่งเป็นวาระแห่งชาติโดยมีโครงการ เสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “โรงเรียนสุจริต”  

ในปีการศึกษา ๒๕๖๔ โรงเรียนบ้านดอนบม สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาขอนแก่น เขต ๑ ได้เข้าร่วม
โครงการในการจัดกิจกรรม ภายใต้ชื่อบริษัทสร้างการดีโรงเรียนบ้านดอนบม  ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตาม
โครงสร้างของบริษัทสร้างการดีและได้มีฉันทามติเสนอให้มีการตั้งชื่อโครงการคือ “Smart Farmer แปลงผัก
ยืนปลูก” จากการดำเนินการกิจกรรมของบริษัทสร้างการดีของโรงเรียนบ้านดอนบม  โรงเรียนได้สร้างแบบ
ประเมินผลและใช้การดำเนินงานกิจกรรมบริษัทสร้างการดี และเก็บข้อมูลของผู้ตอบแบบประเมินโดยแยก
แบบประเมินออกเป็นกลุ่ม สรุปผลการดำเนินการ ดังนี้   

๑. การดำเนินกิจกรรมบริษัทสร้างการดีโรงเรียนบ้านดอนบม ระดับการดำเนินกิจกรรมบริษัท 
สร้างการดีค่าสูงสุดคือ ระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๐๐ รองลงมา ระดับดี คิดเปน็ร้อยละ ๒๘.๐๐ 

๒. การมีทักษะบริหารจัดการกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท ค่าสูงสุดคือ ระดับดีมาก คิดเป็น   
ร้อยละ ๗๖.๐๐ ค่ารองลงมา คือ ระดับดี คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๐๐ 

๓. นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการจัดกิจกรรมบริษัทสร้างการดีจากผลการดำเนินการ ค่าสูงสุดคือ 
ระดับดมีาก คิดเปน็ร้อยละ ๘๔.๐๐ ค่าต่ำสุด ระดับดีคิดเป็นร้อยละ ๑๖.๐๐ 

๔. นักเรียนมีคุณลักษณะ ๕ ประการของโรงเรียนสุจริต จากผลการดำเนินการ ค่าสูงสุด คือ 
ระดับดมีาก คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๐๐ ค่ารองลงมาคือ ระดับดี คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๐๐  

๕. นักเรียนคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน จากผลการดำเนินการ ค่าสูงสุดคือ 
ระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๐๐ ค่าต่ำสุดคือ ระดับดี คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๐๐ 
 
ข้อเสนอแนะ  

โรงเรียนเห็นควรว่า ควรนําเสนอผลการดําเนินงานเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโรงเรียนและชุมชนอ่ืน 
ทําการพัฒนาคุณภาพและชนิดของผักปลอดสารพิษ ให้มีความหลากหลาย ให้เป็นที่รู้จักและนิยมต่อบุคคล
ทั่วไป ดําเนินกิจกรรมอ่ืนๆ เพิ่มเติม ตามความสนใจของผู้เรียน และดําเนินการในรูปแบบของบริษัทสร้างการดี 

 



๑ 
 

บทที่ ๑  
บทนำ 

 
๑. ความเป็นมา  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระบรมราโชวาทเก่ียวกับการทุจริตที่เกิดขึ้นในสังคมว่า ถ้าสิ่ง 
เหล่านี้เกิดข้ึนต่อไปแล้วไม่มีการแก้ไขและป้องกันจะทำให้ประเทศชาติล่มจมได้ ดังนั้นกระทรวงศึกษาธิการจึง 
ได้น้อมนำพระบรมราโชวาท มาดำเนินการเรื่องการป้องกันการทุจริตและสร้างความสุจริตให้เกิดข้ึนในจิตใจ 
ของนักเรียน ผู้บริหาร ครูและจะขยายขับเคลื่อนต่อไปในทุกโรงเรียนจนถึงประชาชน กระทรวงศึกษาธิการ มี 
นโยบายเรื่องการสร้างและปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมโดยผ่านกิจกรรมตามหลักสูตรตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ต่าง ๆ จึงให้โรงเรียนสุจริตทั่วประเทศ ดำเนินกิจกรรมการสร้างความสุจริตโปร่งใสและป้องกันการทุจริต 
  
กิจกรรมบริษัทสร้างการดี  

บริษัทสร้างการดีโรงเรียนบ้านดอนบม สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 
จึงได้ดำเนินการจัดทำโครงการเพื่อให้นักเรียนโรงเรียนบ้านดอนบม ได้ศึกษาความรู้เกี่ยวกับการดำเนิน 
กิจกรรมมีทักษะการบริหารจัดการที่ดีและมีเจตคติต่อการจัดกิจกรรม คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่า 
ประโยชน์ส่วนตน และได้ฝึกตนเองตามคุณลักษณะ ๕ ประการของโรงเรียนสุจริต จากความสำคัญดังกล่าว 
โรงเรียนบ้านดอนบม ซึ่งได้รับมอบหมายจากสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑  ได้
จัดกิจกรรม บริษัทสร้างการดีโรงเรียนบ้านดอนบม ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตามโครงสร้างของบริษัทสร้างการ
ดีและได้มีฉนัทามติเสนอให้มีการตั้งชื่อโครงการคือ “Smart Farmer แปลงผักยืนปลูก” และดำเนินการจัดตั้ง
บริษัทสร้างการดีในโรงเรียนบ้านดอนบม เพ่ือเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมให้นักเรียนมีจิตสานึกสุจริต ส่งผล
ให้เป็นเยาวชนของประเทศชาติและพลโลกที่ดี 
  
๒.  วัตถุประสงค์ของบริษัทสร้างการดี  

๑. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมบริษัทสร้างการดี 
๒. เพื่อให้มีทักษะการบริหารจัดการกิจกรรมบริษัทสร้างการดี 
๓. เพื่อให้มีเจตคติท่ีดีต่อการจัดกิจกรรมบริษัทสร้างการดี 
๔. เพื่อให้มีคุณลักษณะ ๕ ประการของโรงเรียนสุจริต 
๕. เพื่อคำนึงถึงประโยชน์ส่วนร่วมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว 

  
๓. เป้าหมายการจัดบริษัทสร้างการดี  

๓.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ  
๑. นักเรียนโรงเรียนบ้านดอนบม จำนวน ๘  คน ที่เป็นคณะกรรมการบริษัทสร้างการดี เข้าร่วม

ดำเนินการกิจกรรมฯมีบริษัทสร้างการดีในโรงเรียน จำนวน ๑ บริษัท 



๒ 
 

๒. นักเรยีนโรงเรียนบ้านดอนบม จำนวน ๕๐ คน เข้าร่วมกิจกรรมบริษัทสร้างการดี 
๓.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
๑.นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมบริษัทสร้างการดี 
๒. นักเรียนมีทักษะการบริหารจัดการกิจกรรมบริษัทสร้างการดี 
๓. นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการจัดกิจกรรมบริษัทสร้างการดี 
๔. นักเรียนมีคุณลักษณะ ๕ ประการของโรงเรียนสุจริต 
๕. นักเรียนคำนึงถึงประโยชน์ส่วนร่วมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว 

  
๔. งบประมาณ  
      จำนวน ๕,๐๐๐ บาท 
 
๕. สถานที่การดำเนินกิจกรรม  
       โรงเรียนบ้านดอนบม ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
  
๖. ระยะเวลาดาเนินกิจกรรม  
       พฤษภาคม ๒๕๖๔ ถึง มีนาคม ๒๕๖๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓ 
 

บทที่ ๒ 
หลักการ แนวคิด เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 
บริษัทสร้างการดี สาขาโรงเรียนบ้านดอนบม ดําเนินกิจกรรมภายใต้ชื่อ “Smart Farmer แปลงผักยืน

ปลูก” คณะกรรมการบริษัทสร้างการดี ได้ศกึษาหลักการ แนวคิด เอกสารที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะนําเสนอ
รายละเอียด เป็นลําดับต่อไปนี้ 

๑. กรอบแนวคิดการดําเนินกิจกรรมบริษัทสร้างการดี 
๒. แผนภูมิการดําเนินกิจกรรมบริษัทสร้างการดี 
๓. แนวทางการดําเนินกิจกรรม 
๔. คุณลักษณะของนักเรียนโรงเรียนสุจริต 
๕. ความหมายของ Smart Farmer  
 

๑. กรอบแนวคิดกิจกรรมบริษัทสร้างการดี 
แนวทางการดําเนินกิจกรรมบริษัทสร้างการดี เป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการเสริมสร้างคุณธรรม 

จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต) เพ่ือปลูกฝังนักเรยีน
ให้ตระหนัก รูป เข้าใจ คิดอย่างมีเหตุผลเป็นคนเกง่เรียนรูป เป็นคนดีซื่อตรง มีกริยามารยาท รู้จักการทํามาหา
กินสร้างชีวิตให้รุ่งเรืองขึ้นได้ ซึมซับคุณค่าแห่งการทําความดี สร้างความรู้สึกรับผิดชอบในบริบทของสังคมไทย
ปัจจุบัน ปลูกฝังคา่นิยมการไม่ทุจริตให้กับเด็กนกัเรียน ให้มีจิตสํานึกของการมีคุณธรรม ไมมุ่ง่หวังแต่
ผลประโยชน์ส่วนตน ซึ่งจะส่งผลให้เยาวชนที่ผ่านกระบวนการ เป็นนักเรียนที่มีคุณภาพเป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนาชาติบ้านเมืองและมีความรักชาติในทางที่ถูก 

ในทุกสังคมจะประกอบด้วยสมาชิกหรือบุคคลที่แตกต่างหลากหลายตามบทบาทและหน้าทีต่่าง ๆ ที่
เหมือนกันบ้างและต่างกันบ้าง ตั้งแต่เป็นสมาชิกของครอบครัว สมาชิกของโรงเรียน สมาชิกของที่ทํางาน และ
สมาชิกของสังคม ดังนั้น การอยู่รว่มกันอย่างสันติสุข เข้าใจซึ่งกันและกัน ไม่ละเมิดผู้อ่ืน และพร้อมยอมรับใน
การกระทําของตนเองนั้น สมาชิกทุกคนจะต้องเข้าใจความรับผิดชอบในบทบาทและหน้าที่ของตนเองและ
บุคคลต่าง ๆ รวมทั้งการปฏิบัติหน้าที่ตา่ง ๆ อย่างมีความรับผิดชอบ พร้อมทีจ่ะให้มีการตรวจสอบได้ มีความ
เคารพต่อกฎเกณฑ์กติกาอย่างมีวินัย การดําเนินชีวิตในสังคมนั้น ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นเรื่องที่สําคัญและ
จําเป็นไม่วา่จะซื่อสัตย์ต่อตนเองหรือผู้อ่ืน  

ดังนั้น การที่เราจะมีความซื่อสัตย์สุจริตนั้น เราจะต้องปลูกฝังและสร้างจิตสํานึกเกี่ยวกับความซื่อสัตย์
สุจริตอยา่งถูกตอ้ง และให้เห็นโทษของการไม่ซื่อสัตย์สุจริตว่าจะส่งผลต่อตนเองและสังคมอย่างไรบ้าง การ
ดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้นถือเป็นแบบอย่างที่ดี ที่ควรถือปฏิบัติ การรู้จักความพอดี 
พอประมาณในการใช้ชีวิตการรู้สึกพอใจในสิ่งที่ตนเองมีอยู่ การประหยัดและรู้คุณค่าสิ่งของเป็นเรื่องสําคัญใน
การสร้างนิสัยที่เป็นอยู่อย่างพอเพียง จะไม่ทําให้เกิดการดิ้นรนแบบเห็นแก่ตัวและขาดสติ ไม่เอาเปรียบผู้อ่ืน 

 



๔ 
 

และสังคมในภาพรวม การอยู่ร่วมกันของสมาชิกในสังคมหนึ่งนั้น ต้องอาศัยความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ความเขา้ใจซ่ึง
กันและกัน รวมทั้งการที่สมาชิกในครอบครัวคิดและทําเพ่ือส่วนรวม 
รู้จักการให้เพ่ือสังคม ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนเป็นใหญ่ และพร้อมที่จะเสียสละหรือช่วยปกป้องผลประโยชน์
ของส่วนรวม 

กิจกรรมบริษัทสร้างการดี ไม่ได้จัดแคใ่นโรงเรียนเท่านั้นแต่หมายรวมถึงคนรอบข้างของนักเรียน  
เพราะเมื่อนักเรียนกลับบ้านพร้อมคําสอนและแนวปฏิบัติที่ดี นักเรียนสามารถถ่ายทอดให้คนในบ้าน 
ไดร้บัรู้ เป็นอีกแนวทางหนึ่งโดยวิธีทางอ้อมเพราะความซื่อสัตย์ สุจริตเกิดข้ึนตั้งแต่การบ่มเพาะใน 
ครอบครัว พ่อแม่และบุคคลในครอบครัวเป็นตัวอย่างโดยการดําเนินชีวิตตามหลักศีลธรรม ไม่พูดปด ไม่ 
หลอกลวงให้เห็นถ้าเด็ก ๆได้รับรู้ตั้งแตต้่นจะเป็นแบบพิมพ์ที่ดีและยั่งยืน ผู้นําในสังคมต้องเป็นแบบอย่าง 
มีสัญลักษณบ์ุคคลที่ซื่อสัตย์สุจริตที่สามารถสัมผัส แตะต้องได้ 
 
๒. แผนภูมิการดําเนินกิจกรรมบริษัทสร้างการดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๓. แนวทางการดําเนินกิจกรรม 

โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ปอ้งกัน
การทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต) ต้องดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 

๑) โรงเรียนแต่งตั้งบุคลากรรับผิดชอบการดําเนินกิจกรรมบริษัทสร้างการดี ได้แก่ 
 - คณะกรรมการที่ปรึกษา ประกอบด้วย ผู้อํานวยการโรงเรียนหรือรองอํานวยการโรงเรียนครูและ

ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 - คณะกรรมการอํานวยการ ประกอบด้วย ผู้อํานวยการโรงเรียนหรือผู้ที่ได้รับหมอบหมายจาก

ผู้อํานวยการโรงเรียน และครู จํานวน ๓ – ๙ คน 
  - คณะกรรมการกลั่นกรองประกอบด้วย เจ้าหน้าที่พัสดุ เจ้าหน้าที่การเงิน ครู จํานวน ๓ – ๕ คน 
และนําเสนอให้ผู้อํานวยการโรงเรียนพิจารณาอนุมัติโครงการ 

- คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย ป.ป.ช.สพฐ.ชุมชนและ ป.ป.ช.สพฐ.น้อย 
- คณะกรรมการจัดทําระเบียบและข้อตกลง ประกอบด้วย ครูที่ปรึกษาโครงการ และ ตัวแทนนักเรียน 

ที่เปน็คณะกรรมการจํานวน ๕ – ๙ คน 
๒) คณะกรรมการอํานวยการ จัดทําแผนดําเนินการ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการดําเนิน 

กิจกรรมบริษัทสร้างการดีแก่ครู บุคลากร นักเรียน คณะกรรมการป.ป.ช.สพฐ.ชุมชน และ คณะกรรมการ
ป.ป.ช.สพฐ.น้อย 
  ๓) กําหนดวันเวลาและรับสมัครนักเรียนที่ประสงค์ จะดําเนินกิจกรรมบริษัทสร้างการดี 

๔) จัดการอบรบเชิงปฏิบัติการ การดําเนินกิจกรรมบริษัทสร้างการดีให้แก่นักเรียน เพ่ือให้มี 
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขอบเขตการดําเนินงานบริษัทสร้างการดี ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท บทบาทหน้าที่ 
ของคณะกรรมการ การเขียนโครงการ การกู้ยืมเงินลงทุน (ถ้ามี) การจัดทําบัญชีรายรับรายจ่าย การบันทึกการ 
ปฏิบัติงาน การวัดและการประเมินผล 

๕) หุ้นส่วนดําเนินการเลือกคณะกรรมการตามโครงสร้างที่กําหนดนําเสนอสถานศึกษาเพ่ือพิจารณา
แตง่ตั้ง 



๖ 
 

๖) คณะกรรมการบริษัท สืบค้นขอ้มูลวิเคราะห์ข้อมลูเพ่ือตัดสินใจเลือกโครงการ/กิจกรรมตาม 
แบบตารางวิเคราะห์เพ่ือการตัดสินใจเลือกกิจกรรม (แบบ สก.๐๑) 
  ๗) คณะกรรมการบริษัทเขียนโครงการตามแบบฟอร์มรายละเอียดโครงการ (แบบ สก.๐๒) 
นําเสนอครูที่ปรึกษาพิจารณากลั่นกรองความเป็นไปได้ของโครงการ 
  ๘) ครูที่ปรึกษานําโครงการที่ผ่านความเห็นชอบ เสนอคณะกรรมการกลั่นกรอง 
  ๙) คณะกรรมการกลั่นกรองแจ้งมติผลการพิจารณาเพ่ือให้ผู้อํานวยการโรงเรียนอนุมัติ 
  ๑๐) โรงเรียนแจ้งผู้ปกครองของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมเพ่ือให้ความยินยอมตามแบบ
หนังสือแจ้งผู้ปกครอง (แบบ สก.๐๓) 
  ๑๑) นักเรียนดําเนินการยืมเงินดําเนินงานตามแบบสัญญายืมเงิน (แบบ สก.๐๔) 
  ๑๒) นักเรียนดําเนินงานตามโครงการตามแบบที่กําหนดได้แก่ 
  - แบบบันทึกผลการปฏิบัติงาน (แบบ สก.๐๕) 
  - บัญชีเงินสดคงเหลือประจําวัน (แบบ สก.๐๖) 
  - ใบสําคัญแทนใบเสร็จ (แบบ สก.๐๗) 
  - แบบบันทึกการประชุมของคณะกรรมการ (แบบ สก.๐๘) 
  - แบบทอดบทเรียนภายหลังกิจกรรม (แบบ สก.๐๙) 
  - แบบวัดและประเมินผลโครงการ (แบบ สก.๑๐) 
  ๑๓) คณะกรรมการ ป.ป.ช.สพฐ.น้อย ดําเนินการติดตามตรวจสอบการดําเนินงานของคณะกรรมการ
บริษัทสร้างการดี (แบบ สก.๑๑) และคณะกรรมการ ป.ป.ช.สพฐ.ชุมชน ดําเนินการติดตามตรวจสอบการ
ดําเนินงานของสถานศึกษา (แบบ สก.๑๒) 
  ๑๔) ประชุมใหญ่สามัญประจําปีเพ่ือสรุปงบดุลการดําเนินงานในรอบปี 
  ๑๕) จัดทํารายงานผลการดําเนินกิจกรรม บริษัทสร้างการดี 
 
๔. คุณลักษณะของนักเรียนโรงเรียนสุจริต 
หลักในการดำเนินกิจกรรมบริษัท เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามหลักการและแนวคิดดังนี้  

๑) ทักษะกระบวนการคิด  
    ๑.๑ ความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างผลผลิตให้เกิดข้ึนกับบริษัท 
    ๑.๒ ร่วมวางแผนในการดำเนินงานของบริษัท ให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ ร่วมวางแผนการดำเนินการ

ฝ่าย บัญชีและการเงิน ฝ่ายจัดหาและผลิตภัณฑ์ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ฝ่ายขายผลิตภัณฑ์ 
๒) มีวินัย  

     ๒.๑ วางแผนการบริหารงานการเงินและบัญชีอย่างเป็นระบบ โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้โดย
กำหนดการตรวจสอบ เดือนละ ๑ ครั้ง 

    ๒.๒ จัดหาและผลิตภัณฑ์ให้เป็นระบบ สามารถตรวจสอบเป็นไปตามระเบียบของบริษัท 
 



๗ 
 

๓) ซื่อสัตย์สุจริต  
    ๓.๑ ดำเนินการให้คณะกรรมการทุกฝ่ายดำเนินการ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส 

ตรวจสอบได้ 
๔) อยู่อย่างพอเพียง  
    ๔.๑ การดำเนินการให้คณะกรรมการดำเนินการด้านความคุ้มค่า คำนึงถึงประโยชน์ต่อสมาชิก 
๕) มีจิตสาธารณะ  
    ๕.๑ การดำเนินการของคณะกรรมการมาจาก ฉันทามติให้ทุกฝ่ายดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ 

ส่งผลต่อประสิทธิผลโดยเป็นการมีจิตสาธารณะเป็นหลักสำคัญ 
    ๕.๒ ผลกำไรจากการดำเนินการนำไปช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนและชุมชo 
 

๕. ความหมายของ  Smart Farmer  
 

Smart Farmer คือ  เกษตรกรที่มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและระบบดิจิทัล นวัตกรรม รวมถึง
ข้อมูล  หรือแนวคิดทางธุรกิจแบบใหม่ เพื่อผลักดันประสิทธิภาพการผลิตของตัวเองให้ได้มากที่สุด ภายใต้
งบประมาณท่ีเหมาะสมที่สุด   

หลายคนเข้าใจว่าการทำงานของ Smart Farmer นั้นไกลตัว แต่ในความเป็นจริงแล้วไม่ได้เป็นเช่นนั้น 
การใช้อุปกรณ์สมาร์ทโฟนและแอปพลิเคชันต่างๆ เพื่อเก็บข้อมูลการเกษตร การผลิตและการคำนวณหาการ
เพาะปลูกท่ีเหมาะสมที่สุด ก็เป็นขั้นแรกของ Smart Farmer แล้ว 

แนวคิดของ Smart Farmer เพ่ิมความเป็นไปได้ยิ่งขึ้นอีก เนื่องจากการพัฒนาของเทคโนโลยีและ
ระบบดิจิทัล ที่ทำให้อุปกรณ์ต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ IoT การใช้งาน Big Data การใช้งานโดรน 
หรือการใช้หุ่นยนต์รูปแบบต่างๆ ร่วมกับการเกษตรก็สามารถหาได้ง่ายขึ้น ต้นทุนลดต่ำลง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘ 
 

บทที่ ๓ 
การดำเนินงาน บริษัทสร้างการดี 

 
๑. ขั้นการดำเนินการ  

๑. ประชุมชี้แจงโครงการ ซึ่งได้รับมอบหมายจากหน่วยงานต้นสังกัด 
๒. จัดทำโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
๓. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการ 
๔. คณะกรรมการประชุมเพ่ือวางแผนการ 

  
๒. ขั้นดำเนินการ  

๑. ดำเนินงานตามโครงการ ดังนี้ 
   - รับสมัครคณะกรรมบริษัทสร้างการดี 
   - แต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทสร้างการดี 
   - จัดเตรียมสถานที่ตั้งบริษัท 
   - จัดทำคู่มือบริษัทสร้างการดี 
๒. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่รับมอบหมาย 
๓. การนิเทศ ติดตามผลปฏิบัติงาน 

  
๓. ขั้นประเมินผล  

๑. สังเกตการณ์ปฏิบัติงาน 
๒. ตรวจสอบบัญชีรายรับ - รบัจ่าย 
๓. สรุปผลและจัดทำรายงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙ 
 

บทที่ ๔ 
ผลการดำเนินงาน 

  
จากการดำเนินการกิจกรรมของบริษัทสร้างการดีของโรงเรียนบ้านดอนบม สรุปผลการดำเนินการ 

ดังนี้   
 
ผลการดำเนินงาน 

ตาราง คณะกรรมการบริษัทสร้างการดีโรงเรียนบ้านดอนบม 

คณะกรรมการบริษัทสร้างการดี 
จํานวน รวม 

 ชาย หญิง 
๑. ประธานบริษัท  ๑ ๑ 
๒. รองประธานบริษัท ๑  ๑ 
๓. เลขานุการบริษัท  ๑ ๑ 
๔. ผู้อํานวยการฝ่ายผลิต ๑  ๑ 
๕. ผู้จัดการและคณะกรรมการฝ่ายบัญชีและการเงิน  ๑ ๑ 
๖. ผู้จัดการและคณะกรรมการฝ่ายจัดหาและผลิตภัณฑ์ ๑  ๑ 
๗. ผู้จัดการและคณะกรรมการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ ๑  ๑ 
๘. ผู้จัดการและคณะกรรมการฝ่ายขายผลิตภัณฑ์  ๑ ๑ 

รวม ๔ ๔ ๘ 
 

ตาราง จำนวนสมาชิกกิจกรรม Smart Farmer แปลงผักยืนปลูก 
ชั้น จำนวนสมาชิก รวม 

ชาย หญิง 
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ๘ ๖ ๑๔ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ๑๙ ๖ ๒๕ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๙ ๒ ๑๑ 

รวม ๓๖ ๑๔ ๕๐ 
 
 
 
 
 



๑๐ 
 
ตาราง สรุปผลการประเมินการดำเนินงานของบริษัทสร้างการดีโรงเรียนบ้านดอนบม 

ที ่ รายการประเมิน ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก 
๑ การดำเนินกิจกรรมของบริษัทสร้างการดี - - ๒๘.๐๐ ๗๒.๐๐ 
๒ การมีทักษะการบริหารจัดการกิจกรรม - - ๒๔.๐๐ ๗๖.๐๐ 
๓ มีเจตคติท่ีดีต่อการจัดกิจกรรมบริษัทสร้างการดี - - ๑๖.๐๐ ๘๔.๐๐ 
๔ มีคุณลักษณะ ๕ ประการของโรงเรียนสุจริต - - ๒๐.๐๐ ๘๐.๐๐ 
๕ มีคุณลักษณะ ๕ ประการของโรงเรียนสุจริต - - ๓๐.๐๐ ๗๐.๐๐ 

  
๑. การดำเนินกิจกรรมบริษัทสร้างการดีโรงเรียนบ้านดอนบม ระดับการดำเนินกิจกรรมบริษัทสร้างการดี 

ระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๐๐ 
ระดับด ีคิดเป็นร้อยละ ๒๘.๐๐ 

๒. การมีทักษะบริหารจัดการกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท 
ระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๐๐ 
ระดับด ีคิดเป็นร้อยละ ๒๔.๐๐ 

๓.นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการจัดกิจกรรมบริษัทสร้างการดี 
ระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๐๐ 
ระดับด ีคิดเป็นร้อยละ ๑๖.๐๐ 

๔. นักเรียนมีคุณลักษณะ ๕ ประการของโรงเรียนสุจริต จากผลการดำเนินการ 
ระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๐๐  
ระดับดีคิดเป็นร้อยละ ๒๐.๐๐ 

๕. นักเรียนคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน จากผลการดาเนินการ 
ระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๐๐ 
ระดับดีคิด เป็นร้อยละ ๓๐.๐๐ 

  
สรุปได้ว่าผลการประเมินการดำเนินการของบริษัทสร้างการดี ของโรงเรียนบ้านดอนบม ทั้ง ๕  

หัวข้อ ดังนี้  
๑. การดำเนินกิจกรรมบริษัทสร้างการดีโรงเรียนบ้านดอนบม ระดับการดำเนินกิจกรรมบริษัท 

สร้างการดีค่าสูงสุดคือ ระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๐๐ รองลงมา ระดับดี คิดเปน็ร้อยละ ๒๘.๐๐ 
๒. การมีทักษะบริหารจัดการกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท ค่าสูงสุดคือ ระดับดีมาก คิดเป็นร้อย

ละ ๗๖.๐๐ ค่ารองลงมา คือ ระดับดี คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๐๐ 
๓. นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการจัดกิจกรรมบริษัทสร้างการดีจากผลการดำเนินการ ค่าสูงสุดคือ 

ระดับดมีาก คิดเปน็ร้อยละ ๘๔.๐๐ ค่ารองลงมา คือ ระดับดี คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๐๐ 



๑๑ 
 
๔. นักเรียนมีคุณลักษณะ ๕ ประการของโรงเรียนสุจริต จากผลการดำเนินการ ค่าสูงสุด คือ 

ระดับดมีาก คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๐๐ ค่ารองลงมาคือ ระดับดี คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๐๐  
๕. นักเรียนคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน จากผลการดำเนินการ ค่าสูงสุดคือ 

ระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๐๐ ค่ารองลงมา คือ ระดับดี คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๐๐ 
  
ตาราง ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
งบประมาณจากบริษัทสร้างการดีจำนวน ๕,๐๐๐ บาท ( ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินงาน) 
  

ที ่ รายการ ราคา 
๑ วัสดุการเกษตร ๑,๑๕๐ 
๒ วัสดุปลูก 

           -แกลบดิน (กระสอบ) 
 -แกลบเผา (กระสอบ) 
 -ขี้วัว (กระสอบ) 
 -ปูนขาว (ถุง) 
 -พีชมอส (กระสอบ) 
 -ถาดเพาะ 
 -ขุยมะพร้าว 
 -เปลือกมะพร้าวสับ (กระสอบ) 
 -ดินปลูก 
 -ถุงปลูก 
 -เมล็ดพันธุ์ทุกชนิด 

๓,๘๕๐ 

รวม ๕,๐๐๐ 
 
ตารางการจัดจำหน่ายผักปลอดสารพิษ จากกิจกรรม Smart Farmer แปลงผักยืนปลูก 
 

ที ่ รายการ ราคาต่อหน่วย ขายได้ เงิน 
๑ ผักสลัดรวม ๘๐/กิโลกรัม ๑๒ ๙๖๐ 
๒ ผักคะน้า ๓๐/กิโลกรัม ๕ ๑๕๐ 
๓ กระหล่ำปลี ๓๐/กิโลกรัม ๖ ๒๔๐ 

 
 



๑๒ 
 
ตารางการจัดจำหน่ายผักปลอดสารพิษ จากกิจกรรม Smart Farmer แปลงผักยืนปลูก (ต่อ) 
 

ที ่ รายการ ราคาต่อหน่วย ขายได้ เงิน 
๔ ถั่วฝักยาว ๔๐/กิโลกรัม ๑ ๔๐ 
๕ บวบ ๓๐/กิโลกรัม ๒ ๖๐ 
๖ น้ำเต้า ๑๐/ลูก ๒๐ ๒๐๐ 
๗ ข้าวโพดต้ม ๕/ฝัก ๔๐ ๒๐๐ 
๘ ผักกาดเขียว ๑๐/ถุง ๑๐ ๑๐๐ 
๙ ผักสวนครัวอ่ืนๆ ๑๐/ถุง ๒๐ ๒๐๐ 

รวม ๒,๐๙๐ 
 

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ  
๑. งบประมาณจากบริษัทสร้างการดีจำนวน ๕,๐๐๐ บาท ( ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินงาน ) 
๒. จำหน่ายได้ จำนวน ๒,๐๙๐๐ บาท 
๓. ผลกำไร จำนวน – บาท 

จากตารางจะเห็นว่า การขายผักปลอดสารพิษนี้ ยังไม่สามารถทำกำไรได้ เนื่องจากค่าวัสดุอุปกรณ์ใน
การตั้งต้น และจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด ทำให้ไม่สามารถดูแลพืชผักได้เต็มที่ ผลผลิตมีน้อย รวมถึงการ
ขายที่ไม่สามารถทำได้เต็มเวลา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓ 
 

บทที่ ๕ 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 
จากการดําเนินงานบริษัทสร้างการดี สาขาโรงเรียนบ้านดอนบม สรุปผลการดําเนินงาน 

และข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 
สรุปผลตามเปา้หมาย 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 

๑.นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการทุกคน  มีความรู้ในการบริหารจัดการบริษัทสร้างการดสีาขาโรงเรียน

บ้านดอนบม 

๒. นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการทุกคน  มีทักษะในการบริหารจัดการบริษัทสร้างการดีสาขาโรงเรียน

บ้านดอนบม 

๓.นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการทุกคนสามารถพัฒนา ปลูกและจำหน่ายผักปลอดสารพิษใน

ชีวิตประจำวันให้มีคุณภาพดีและราคาประหยัด 

๔.นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการทุกคนได้รับการพัฒนาคุณลักษณะสุจริต ๕ ประการของโรงเรียนสุจริต 

๕.นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการทุกคนได้รับพัฒนาทักษะการทำงานและการทำงานร่วมกับบุคคลอื่นได้

อย่างมีความสุข 

 
เป้าหมายเชิงปริมาณ 

๑. นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับการดําเนินกิจกรรมบริษัทสร้างการด ีผ่านเกณฑก์ารประเมินในระดับ    
ดีมาก 

๒. นักเรียนมีทักษะการบริหารจัดการกิจกรรมบริษัทสร้างการดีจากการติดตามตรวจสอบของ 
ป.ป.ช. สพฐ.น้อย และการติดตามตรวจสอบสถานศึกษาของ ป.ป.ช.สพฐ.ชุมชนพบว่าด้านการดําเนินงาน มี
การปฏิบัติงานตามรายการเอกสารครบถ้วน มีความถูกต้อง และเป็นปจัจุบัน แสดงใหเห็นว่านักเรียนมีทักษะ
การบริหารจัดการกิจกรรมบริษัทสร้างการดี และจากการถอดบทเรียนภายหลังกิจกรรม (After Action 
Review : AAR) ตามคําถามพบว่า 

- แนวปฏิบัติที่ดีหรือแนวทางการดําเนินงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมนี้คือการทํางานที่มีแนวทางใน
การปฏิบัติเป็นระบบมีแบบแผนและสามารถทําตามแผนได้ สามารถตรวจสอบ ความโปร่งใสได้  
  - สิ่งที่นักเรียนไดจ้ากการเข้าร่วมกิจกรรมบริษัทสร้างการดีครั้งนี้คือ ได้ฝึกประสบการณ์การจัดตั้ง
บริษัทและรับผิดชอบงานในรูปแบบบริษัทตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย และได้ฝึกให้ตัวเองมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงคต์ามคุณลักษณะ ๕ ประการโรงเรียนสุจริต 
 



๑๔ 
 

  - นักเรียนจะนําความรู้และทักษะที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมบริษัทสรา้งการดีไปใช้ประโยชน์ใน
การปฏิบัติงานหรือใช้ในชีวิตประจําวัน ได้คือ สามารถนําประสบการณ์ที่ได้รับไปเป็นแนวทางในการประกอบ
อาชีพในอนาคตได้ และจากการได้ฝึกฝนตัวเองให้มีคุณลักษณะ ๕ ประการ  โรงเรียนสุจริต ทําให้เรานําไปใช้
ในชีวิตประจําวันในการอยู่รว่มกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 

- ปจัจัยสูงความสําเร็จ คือ การมีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย มีความซื่อสัตย์สุจริตอยู่อย่างพอเพียง
และมีจิตสาธารณะ 

๓. นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการจัดกิจกรรมบริษัทสร้างการดีกล่าวคือ กิจกรรมบริษัทสร้างการดีเปน็
กิจกรรมที่ดีมาก การได้เขา้มาเป็นสมาชิกบริษัทนี้ทําให้ไดท้ั้งประสบการณ์การทํางาน ได้แนวคิดในการจะนําไป
ประกอบอาชีพในอนาคต ได้รายได้ระหว่างเรียน และยังช่วยฝึกให้เป็นคนที่รูจ้ักคิด มีวินัย มีความรับผิดชอบใน
การทํางาน สามารถทํางานเป็นทีมร่วมกับผู้อ่ืนได ้มีความซื่อสัตย์สุจริตรู้จักการอยู่อย่างพอเพียงและท่ีสําคัญ
รู้จักแบง่ปนัให้ผู้อ่ืน ทําให้อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในชีวิตประจําวันได้อย่างมีความสุข  

๔. นักเรียนมีคุณลักษณะ ๕ ประการของโรงเรียนสุจริต ได้แก่นักเรียนมีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย 
มีความซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียงและมีจิตสาธารณะ 

๕. นักเรียนคํานึงถึงประโยชน์สวนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว เห็นได้จากการทํางานที่มุ่งมั่น 
ให้เกิดผลสําเร็จของบริษัท มองเห็นงานบริษัทสําคัญกว่างานส่วนตัว  
 
ข้อเสนอแนะ  

โรงเรียนเห็นควรว่า ควรนําเสนอผลการดําเนินงานเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโรงเรียนและชุมชนอ่ืน 
ทําการพัฒนาคุณภาพและชนิดของผักปลอดสารพิษ ให้มีความหลากหลาย ให้เป็นที่รู้จักและนิยมต่อบุคคล
ทั่วไป ดําเนินกิจกรรมอ่ืนๆ เพิ่มเติม ตามความสนใจของผู้เรียน และดําเนินการในรูปแบบของบริษัทสร้างการดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕ 
 

บรรณานุกรม 
 

กระทรวงศึกษาธิการ. แนวทางการดําเนินกิจกรรมบริษัทสร้างการดี. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์สํานักงาน  
          พระพุทธศาสนาแห่งชาติ, ๒๕๕๙. 
บทความ สมาร์ทฟาร์เมอร์ (Smart Farmer) เกษตรอัจฉริยะ เพ่ือเกษตรกรไทย เข้าถึงจาก   
          https://www.smeknowledgecenter.com/slides/slide/smart-farmer-๒๐๗ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบ สก ๐๒ 

โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
“ป้องกันการทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต) 

 
๑.  ชื่อบริษัทสร้างการดี        บริษัทสร้างการด ีสาขาโรงเรียนบ้านดอนบม 
๒.  กิจกรรมที่ดำเนิน            โครงการ Smart farmer แปลงผักยืนปลูก 
๓.  หลักการและเหตุผล 
 

โรงเรียนบ้านดอนบม เป็นหนึ่งโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม  
และ ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต) ซึ่งโครงการได้กําหนด 
คุณลักษณะ ๕ ประการของโรงเรียนสุจริต อันได้แก ่ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่ 
อย่างพอเพียง และมีจิตสาธารณะ โรงเรียนได้ขับเคลื่อนโครงการมาอย่างต่อเนื่อง และกิจกรรมบริษัท 
สร้างการดีเป็นหนึ่งกิจกรรมที่จะปลูกฝังใหน้ักเรียนเกิดคุณลักษณะดังกล่าว และนําไปสู่ความสําเร็จของ 
โครงการ 

ด้วยเหตุผลดังกล่าว จากการได้รับขอ้มูล ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ คณะผู้จัดตั้งบริษัทมีความสนใจใน
กิจกรรมบริษัทสร้างการดี จึงไปสมัครกับครูที่ปรึกษาโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล
ในสถานศึกษา “ป้องกัน การทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต) และเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการความรู้ 
เกี่ยวกับการดําเนินการบริษัทสร้างการดี เพ่ือดําเนินการตามข้ันตอนขอจัดตั้งบริษัทสร้างการดี สาขา 
โรงเรียนบ้านดอนบมขึ้น 
 โรงเรียนบ้านดอนบม มีพ้ืนที่ในส่วนสวนเกษตร เราดำเนินกิจกรรมภายใต้ชื่อ Smart farmer แปลง
ผักยืนปลูก สร้างการดี 
 
๔. เป้าหมายการจัดบริษัทสร้างการดี  

เป้าหมายเชิงปริมาณ  
๑. นักเรียนโรงเรียนบ้านดอนบม จำนวน ๘  คน ที่เป็นคณะกรรมการบริษัทสร้างการดี เข้าร่วม

ดำเนินการกิจกรรมฯมีบริษัทสร้างการดีในโรงเรียน จำนวน ๑ บริษัท 
๒. นักเรียนโรงเรียนบ้านดอนบม จำนวน ๕๐ คน เข้าร่วมกิจกรรมบริษัทสร้างการดี 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
๑.นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมบริษัทสร้างการดี 
๒. นักเรียนมีทักษะการบริหารจัดการกิจกรรมบริษัทสร้างการดี 
๓. นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการจัดกิจกรรมบริษัทสร้างการดี 
๔. นักเรียนมีคุณลักษณะ ๕ ประการของโรงเรียนสุจริต 
๕. นักเรียนคำนึงถึงประโยชน์ส่วนร่วมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว 



  
๕.งบประมาณ  
      จำนวน ๕,๐๐๐ บาท 
 
๖.สถานที่การดำเนินกิจกรรม  
       โรงเรียนบ้านดอนบม ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
  
๗.ระยะเวลาดาเนินกิจกรรม  
       พฤษภาคม ๒๕๖๔ ถึง มีนาคม ๒๕๖๕ 
 
๘.  ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม 

ระยะเวลา งาน/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
๑ มิ.ย. ๒๕๖๔ รับสมัครผู้ร่วมงาน ด.ญ.จริญา  กล่อมสาร และคณะ 
๔ มิ.ย. ๒๕๖๔ วางแผนการดำเนินงานโครงการ ด.ญ.จริญา  กล่อมสาร และคณะ 
มิ.ย.๒๕๖๔-มี.ค.๒๕๖๕  ดำเนินงานตามแผนงานในโครงการ ด.ญ.จริญา  กล่อมสาร และคณะ 
มี.ค. ๒๕๖๕ ประเมินผลการดำเนินงานโครงการ ด.ญ.จริญา  กล่อมสาร และคณะ 
มี.ค. ๒๕๖๕ รายงานผลการดำเนินงานโครงการ ด.ญ.จริญา  กล่อมสาร และคณะ 
 
๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑. นักเรียนมีความรู้และมีทักษะในการบริหารจัดการ บริษัทสร้างการดี  สาขาโรงเรียนบ้านดอนบม 
๒. นักเรียนสามารถผลิต พัฒนา ปลูกผักปลอดสารพิษให้มีคุณภาพดี  ราคาประหยัด และมีรายได้

ระหว่างเรียน 
๓. นักเรียนมีวิถีชีวิตตามคุณลักษณะสุจริต ๕ ประการของโรงเรียนสุจริต 
๔. นักเรียนมีทักษะการทำงาน  สามารถทำงานร่วมกับบุคคลอ่ืนได้อย่างมีความสุข และนำความรู้ไป

ประยุคใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

เตรียมสถานที่สำหรับเพาะปลูก 

 

 

 

เตรียมแปลงสำหรับเพาะปลูก 



 

 

 

 

 

การเตรียมแปลงเพาะปลูก 



 

 

 

เตรียมแปลงเพาะปลูก 

 

 

การเตรียมทำอุโมงค์ปลูกผัก 



 

 

 

 

 

เตรียมต้นกล้า 

 



 

 

 

 

 

หยอดเมล็ดพันธุ์ 

 



 

 

 

 

 

การย้ายต้นกล้า 

 



 

 

 

 

 

นักเรียนแบ่งเวรดูแลรับผิดชอบผักที่ปลูก 

 



 

 

 

 

 

แปลงผักยืนปลูก 

 



 

 

 

การปลูกผักคะน้า 

 

 

การปลูกกะหล่ำปลี 



 

 

 

ท่านผอ.นิเทศและให้คำแนะนำนักเรียน 

 

การปลูกผักบุ้ง 



 

 

 

การปลูกข้าวโพด 

 

 

การปลูกถั่วลิสง 



 

 

 

การปลูกแตงกวา 

 

การปลูกถั่วฝักยาว 



 

 

 

 

 

การปลูกน้ำเต้า 



 

 

 

การปลูกมะเขือ 

 

 

การปลูกบวบ 

 



 

 

 

การปลูกพริก 

 

 

การปลูกฟักทอง 



 

 

 

การปลูกบวบงู 

 

 

การปลูกกะเพรา 



 

 

 

นักเรียนได้เรียนรู้ทักษะการเกษตร 

และได้รับการปลูกฝังคุณลักษณะสุจริต ๕ ประการของโรงเรียนสุจริต 

 

 

ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดขอนแก่นส่งมอบเชื้อจุลินทรีย์ 

และเยี่ยมชมแปลงผักปลอดภัย 



 

 

 

 

 

 

ท่านผอ.นิเทศติดตามการดำเนินงานตามโครงการ 

 



 

 

 
คณะครูนิเทศและให้กำลังใจการปฏิบัติงานตามโครงการ 

 

 

 
นักเรียนดีใจได้จำหน่ายผลผลิตจากการเกษตร 

 



 

 

 
 

นักเรียนจำหน่ายข้าวโพดให้คุณครูในโรงเรียน 

 

 

 
เก็บผักเตรียมจำหน่าย 

 

 



 

 

 
ผู้ปกครองมาซื้อผักที่สวนเกษตร 

 

 

 

นักเรียนจำหน่ายผักในโรงเรยีน 



 

 

 

จำหน่ายผักในโรงเรียน 

 

 

นักเรียนจำหน่ายผักในหมู่บ้าน 


