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คำ�ชี้แจง
 สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตระหนักถึงความ 

สำาคัญของการป้องกันการทุจริต จึงมอบหมายให้สำานักพัฒนานวัตกรรม 

การจัดการศึกษา ดำาเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและ 

ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต) 

เพ่ือปลูกจิตสำานึกให้นักเรียนสังกัดสำานักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ข้ันพ้ืนฐานทุกคนมีความรู้เท่าทันการเปล่ียนแปลง มีทักษะกระบวนการคิด 

มวีนิยั ซือ่สตัยส์จุรติ อยูอ่ยา่งพอเพยีง และจติสาธารณะ ยดึมัน่ในคณุธรรม 

จริยธรรม ควบคู่กับการพัฒนาครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา  

โดยให้ผู้เก่ียวข้องทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการดำาเนินงานเพ่ือให้เกิดความ 

โปร่งใส เสมอภาคและเป็นธรรม รวมทั้งการฝึกปฏิบัติให้นักเรียนมีทักษะ 

กระบวนการคิด เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 

อันจะนำามาซึ่งการปลูกฝังให้นักเรียนเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์สุจริต

 สำานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาได้ดำาเนินโครงการ 

เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” 

(โครงการโรงเรียนสุจริต) ต้ังแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ โดยได้ดำาเนินกิจกรรม 

เพือ่พฒันาผูบ้รหิารสถานศกึษา คร ูนกัเรยีนและบคุลากรทางการศกึษาให้

ประพฤตปิฏบิตัตินให้สอดคล้องกบัแนวทางของ “ปฏญิญาโรงเรยีนสจุรติ” 

ทั้ง ๓ ด้าน ได้แก่ ด้านการป้องกัน ด้านการปลูกฝัง และด้านการสร้าง 

เครือข่ายให้กับโรงเรียนสุจริตต้นแบบ จำานวน ๒๒๕ โรงเรียน และดำาเนินการ 

ขยายเครือข่ายโรงเรียนสุจริตเพ่ิมข้ึนร้อยละ ๑๐ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 
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สำาหรับปีงบประมาณ ๒๕๕๘ จะขยายเครือข่ายโรงเรียนสุจริตเพิ่มขึ้นอีก 

ร้อยละ ๒๐ ของจำานวนโรงเรียนในสังกัดสำานักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ จะขยายเครือข่ายโรงเรียนสุจริตเพิ่มขึ้น 

อีกร้อยละ ๓๐ นอกจากน้ี ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ สำานักงานคณะกรรมการ 

การศึกษาขั้นพื้นฐานกำาหนดเป้าหมาย ที่จะขยายเครือข่ายให้ทุกโรงเรียน

ในสังกัด เข้าร่วมโครงการโรงเรียนสุจริตครบทุกโรงเรียน รวมทั้งสำานักงาน  

เขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตจะต้องเข้าร่วมโครงการสำานักงานเขตพื้นที่ 

การศึกษาสุจริตตามนโยบาย “สพฐ. ใสสะอาดปราศจากคอร์รัปชัน” และ  

จะต้องรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำาเนินงานของ 

จากหน่วยงานภาครัฐ (ITA) จากสำานักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ข้ันพ้ืนฐาน ร่วมกับสำานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

แห่งชาติ (สำานักงาน ป.ป.ช.)

 เพื่อเป็นการเตรียมการรองรับการขยายตัวของเครือข่ายโรงเรียน 

สุจริตและสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริตที่จะเพิ่มขึ้น สำานักพัฒนา 

นวัตกรรมการจัดการศึกษาจึงดำาเนินการจัดทำาเอกสารคู่มือแนวทาง 

การดำาเนินกิจกรรมตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและ 

ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต)  

เพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือในการช้ีแจงและสร้างความเข้าใจให้กับบุคลากร ทุกคน 

ในโรงเรียนและสำานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ีเข้าร่วมเป็นเครือข่ายโรงเรียน 

สุจริต ได้ศึกษาและใช้เป็นแนวทางในการดำาเนินงานเพ่ือปลูกฝังให้นักเรียน 

และบุคลากรทางการศึกษาเกิดคุณลักษะ ๕ ประการของโรงเรียนสุจริต 

ได้แก่ ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง 

และจิตสาธารณะ
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 เอกสารคู่มือแนวทางการดำาเนินกิจกรรมตามโครงการเสริมสร้าง 

คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” 

(โครงการโรงเรียนสุจริต) ประกอบด้วยเอกสารดำาเนินกิจกรรมสำาหรับ 

สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต จำานวน ๔ เรื่อง เอกสารการดำาเนิน 

กิจกรรมสำาหรับโรงเรียนที่เข้าโครงการโรงเรียนสุจริต จำานวน ๙ เรื่อง และ 

เอกสารประกอบการประเมินสำานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริตและ 

โรงเรียนสุจริต จำานวน ๓ เรื่อง ได้แก่

 ๑. เอกสารแนวทางการดำาเนินกิจกรรมสำาหรับสำานักงาน 

เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ประกอบด้วย 

  ๑.๑ แนวทางการดำาเนินงานสำานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุจริต

  ๑.๒ แนวทางการดำาเนินกิจกรรมเกณฑ์มาตรฐานสำานักงาน 

เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต

  ๑.๓ แนวทางการดำาเนินกิจกรรม ป.ป.ช. สพฐ. จังหวัด

  ๑.๔ แนวทางการดำาเนินกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาสำานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต

 ๒. เอกสารแนวทางการดำาเนินกิจกรรมสำาหรับโรงเรียนสุจริต  

ประกอบด้วย

  ๒.๑ แนวทางการดำาเนินงานโรงเรียนสุจริต

  ๒.๒ แนวทางการดำาเนินกิจกรรมเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนสุจริต

  ๒.๓ แนวทางการดำาเนินกิจกรรม ป.ป.ช. สพฐ. น้อย/ป.ป.ช. 

สพฐ. ชุมชน

  ๒.๔ แนวทางการดำาเนินกิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) 
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  ๒.๕ แนวทางการดำาเนินกิจกรรมค่ายเยาวชน “คนดีของแผ่นดิน”

  ๒.๖ แนวทางการดำาเนินกิจกรรมบริษัทสร้างการดี

  ๒.๗ แนวทางการดำาเนินกิจกรรมสร้างสำานึกพลเมือง (Project 

Citizen)

  ๒.๘ แนวทางการดำาเนินกิจกรรมสร้างสรรค์ต่อต้านการทุจริต

ผ่านสื่อภาพยนตร์สั้น

  ๒.๙ แนวทางการดำาเนินกิจกรรมการวิจัยตามรูปแบบการพัฒนา

สถานศึกษาโครงการโรงเรียนสุจริต

 ๓. เอกสารคู่มือท่ีใช้ในการประเมินสำานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

สุจริตและโรงเรียนสุจริต ประกอบด้วย

  ๓.๑ คู่มือแบบประเมินเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนสุจริต  

  ๓.๒ คู่มือแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำาเนิน 

งานของหน่วยงานภาครัฐ 

  ๓.๓ คู่มือแบบประเมินโรงเรียนพระราชทานด้านความโปร่งใส
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๑. กรอบแนวคิด

 แนวทางการดำาเนินกิจกรรมบริษัทสร้างการดี  เป็นกิจกรรมหน่ึงใน 

โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา  

“ปอ้งกนัการทจุรติ”  (โครงการโรงเรยีนสุจรติ) เพือ่ปอ้งกัน ปลกูฝงันักเรยีน  

ให้ตระหนัก รู้ เข้าใจ คิดอย่างมีเหตุผลเป็นคนเก่งเรียนรู้ เป็นคนดีซื่อตรง  

มีกริยามารยาทรู้จักการทำามาหากินสร้างชีวิตให้รุ่งเรืองข้ึนได้ ซึมซับคุณค่า 

แห่งการทำาความดีสร้างความรู้สึกรับผิดชอบในบริบทของสังคมไทยปัจจุบัน 

ปลูกฝังค่านิยมการไม่ทุจริตให้กับเด็กนักเรียน ให้มีจิตสำานึกของการมี 

คุณธรรมไม่มุ่งหวังแต่ผลประโยชน์ส่วนตน ซึ่งจะส่งผลให้เยาวชนที่ผ่าน 

กระบวนการ เป็นนักเรียนที่มีคุณภาพเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาชาติ 

บ้านเมืองและมีความรักชาติในทางที่ถูก
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 ในทุกสังคมจะประกอบด้วยสมาชิกหรือบุคคลท่ีแตกต่างหลาก 

หลายตามบทบาทและหน้าที่ต่างๆ ที่เหมือนกันบ้างและต่างกันบ้าง ตั้งแต่  

เป็นสมาชิกของครอบครัว สมาชิกของโรงเรียน สมาชิกของที่ทำางาน 

และสมาชิกของสังคม ดังนั้น การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข เข้าใจซึ่งกัน  

และกัน ไม่ละเมิดผู้อ่ืน และพร้อมยอมรับในการกระทำาของตนเองน้ัน สมาชิก 

ทุกคนจะต้องเข้าใจความรับผิดชอบในบทบาทและหน้าท่ีของตนเองและ 

บุคคลตา่งๆ รวมท้ังการปฏิบติัหนา้ทีต่่างๆ อยา่งมคีวามรบัผดิชอบ พรอ้มที ่ 

จะให้มีการตรวจสอบได้ มีความเคารพต่อกฎเกณฑ์กติกาอย่างมีวินัย 

การดำาเนินชีวิตในสังคมน้ัน ความซ่ือสัตย์สุจริตเป็นเร่ืองท่ีสำาคัญและจำาเป็น 

ไม่ว่าจะซ่ือสัตย์ต่อตนเองหรือผู้อ่ืน ดังน้ัน การท่ีเราจะมีความซ่ือสัตย์สุจริต 

นั้น เราจะต้องปลูกฝังและสร้างจิตสำานึกเกี่ยวกับความซื่อสัตย์สุจริตอย่าง 

ถูกต้อง และให้เห็นโทษของการไม่ซื่อสัตย์สุจริตว่าจะส่งผลต่อตนเองและ 

สังคมอย่างไรบ้าง การดำาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้น 

ถือว่าเป็นแบบอย่างที่ดี ที่ควรถือปฏิบัติ การรู้จักความพอดี พอประมาณ 

ในการใช้ชีวิตการรู้สึกพอใจในสิ่งที่ตนเองมีอยู่ การรู้ประหยัดและรู้คุณค่า 

สิ่งของเป็นเรื่องสำาคัญในการสร้างนิสัยที่เป็นอยู่อย่างพอเพียง จะไม่ทำาให้

เกิดการดิ้นรนแบบเห็นแก่ตัวและขาดสติ ไม่เอาเปรียบผู้อื่นและสังคมใน 

ภาพรวม การอยู่ร่วมกันของสมาชิกในสังคมหน่ึงน้ัน ต้องอาศัยความเอ้ือเฟ้ือ 

เผ่ือแผ่ความเข้าใจซ่ึงกัน และกัน รวมท้ังการท่ีสมาชิกในสังคมคิดและทำาเพ่ือ  

ส่วนรวม รู้จักการให้เพื่อสังคม ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนเป็นใหญ่ และ 

พร้อมที่จะเสียสละหรือช่วยปกป้องผลประโยชน์ของส่วนรวม

 กิจกรรมบริษัทสร้างการดี ไม่ได้จัดแค่ในโรงเรียนเท่าน้ันแต่หมายรวม 

ถึงคนรอบข้างของนักเรียน เพราะเมื่อนักเรียนกลับบ้านพร้อมคำาสอน 
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และแนวปฏิบัติท่ีดี นักเรียนสามารถถ่ายทอดให้คนในบ้านได้รับรู้ เป็นอีก 

แนวทางหน่ึงโดยวิธีทางอ้อมเพราะความซ่ือสัตย์ สุจริตเกิดข้ึนต้ังแต่การบ่ม 

เพาะในครอบครัวพ่อแม่และบุคคลในครอบครัวเป็นตัวอย่างโดยการดำาเนิน 

ชีวิตตามหลักศีลธรรม ไม่พูดปด ไม่หลอกลวงให้เห็นถ้าเด็กๆ ได้รับรู้ต้ัง 

แต่ต้นจะได้แบบพิมพ์ท่ีดีและย่ังยืนผู้นำาในสังคมต้องเป็นแบบอย่างมีสัญลักษณ์

บุคคลที่ซื่อสัตย์สุจริตที่สามารถสัมผัส แตะต้องได้

 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถาน  

ศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต) กำาหนดกิจกรรม  

ปลูกฝังคุณลักษณะ ๕ ประการของโรงเรียนสุจริต อันได้แก่ ทักษะ  

กระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริตอยู่อย่างพอเพียง และจิตสาธารณะ 

โรงเรียนต้องจัดกิจกรรมตามที่โครงการกำาหนดและกิจกรรมที่โรงเรียนคิด 

ขึ้นเพื่อปลูกฝังให้นักเรียนเกิดคุณลักษณะดังกล่าว กิจกรรมบริษัทสร้าง 

การดีเป็นกิจกรรมหนึ่งที่จะนำาไปสู่ความสำาเร็จของโครงการ
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แผนภูมิก�รดำ�เนินกิจกรรมบริษัทสร้�งก�รดี
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ความสอดคล้องตามคุณลักษณะของนักเรียนโรงเรียนสุจริต

 การดำาเนินกิจกรรมบริษัทสร้างการดี เพื่อปลูกฝังคุณลักษณะของ  

นักเรียนโรงเรียนสุจริต ทั้ง ๕ คุณลักษณะ คือ ทักษะกระบวนการคิด 

มีวินัย ซ่ือสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และจิตสาธารณะตามตารางวิเคราะห์ 

ความสอดคล้องดังนี้

๒. วัตถุประสงค์

 ๑) เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับการดำาเนินกิจกรรมบริษัทสร้างการดี

 ๒) เพื่อให้มีทักษะการบริหารจัดการกิจกรรมบริษัทสร้างการดี

 ๓) เพื่อให้มีเจตคติที่ดีต่อการจัดกิจกรรมบริษัทสร้างการดี

 ๔) เพื่อให้มีคุณลักษณะ ๕ ประการของโรงเรียนสุจริต

 ๕) เพื่อให้คำานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว
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๓. แนวท�งก�รดำ�เนินกิจกรรม

 โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและ 

ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต)

ต้องดำาเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

 ๑) โรงเรียนแต่งตั้งบุคลากรรับผิดชอบการดำาเนินกิจกรรมบริษัท 

สร้างการดี ได้แก่

  - คณะกรรมการที่ปรึกษา ประกอบด้วย ผู้อำานวยการ 

โรงเรียนหรือรองอำานวยการโรงเรียน ครูและผู้ทรงคุณวุฒิ

  -  คณะกรรมการอำานวยการ ประกอบด้วย ผู้อำานวยการโรงเรียน 

หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายจากผู้อำานวยการโรงเรียน และครู จำานวน ๓ - ๙ คน

  - คณะกรรมการกลั่นกรองประกอบด้วย เจ้าหน้าที่พัสดุ 

เจ้าหน้าท่ีการเงิน ครู จำานวน ๓ - ๕ คน และนำาเสนอให้ผู้อำานวยการโรงเรียน 

พิจารณาอนุมัติโครงการ

  - คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย ป.ป.ช.สพฐ.

ชุมชนและ ป.ป.ช.สพฐ.น้อย

  - คณะกรรมการจัดทำาระเบียบและข้อตกลง ประกอบด้วย  

ครูที่ปรึกษาโครงการและตัวแทนนักเรียนที่เป็นคณะกรรมการจำานวน 

๕ - ๙ คน

 ๒) คณะกรรมการอำานวยการ จัดทำาแผนดำาเนินการ ประชาสัมพันธ์ 

ให้ความรู้เก่ียวกับการดำาเนินกิจกรรมบริษัทสร้างการดีแก่ครู บุคลากร นักเรียน 

คณะกรรมการป.ป.ช.สพฐ.ชุมชน และ คณะกรรมการป.ป.ช.สพฐ.น้อย
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 ๓) กำาหนดวันเวลาและรับสมัครนักเรียนที่ประสงค์จะดำาเนิน 

กิจกรรมบริษัทสร้างการดี

 ๔) จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การดำาเนินกิจกรรมบริษัทสร้าง  

การดีให้แก่นักเรียน เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับขอบเขตการดำาเนิน 

งานบริษัทสร้างการดี ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท บทบาทหน้าที่ของ 

คณะกรรมการ การเขียนโครงการ การกู้ยืมเงินลงทุน (ถ้ามี) การจัดทำา  

บัญชีรายรับ-รายจ่าย การบันทึกการปฏิบัติงาน การวัดและการประเมินผล

 ๕) หุ้นส่วนดำาเนินการเลือกคณะกรรมการตามโครงสร้างที่กำาหนด  

(รายละเอียดในภาคผนวก) นำาเสนอสถานศึกษาเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง

 ๖) คณะกรรมการบริษัท สืบค้นข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือตัดสินใจ 

เลือกโครงการ/กิจกรรมตามแบบตารางวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจเลือก 

กิจกรรม (แบบ สก.๐๑)

 ๗) คณะกรรมการบริษัทเขียนโครงการตามแบบฟอร์มรายละเอียด 

โครงการ (แบบ สก.๐๒) นำาเสนอครูท่ีปรึกษาพิจารณากล่ันกรองความเป็น 

ไปได้ของโครงการ

 ๘)  ครูท่ีปรึกษานำาโครงการท่ีผ่านความเห็นชอบ เสนอคณะกรรมการ 

กลั่นกรอง 

 ๙) คณะกรรมการกล่ันกรองแจ้งมติผลการพิจารณาเพ่ือให้ผู้อำานวยการ 

โรงเรียนอนุมัติ

 ๑๐) โรงเรียนแจ้งผู้ปกครองของนักเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม 

เพื่อให้ความยินยอมตามแบบหนังสือแจ้งผู้ปกครอง (แบบ สก.๐๓)

 ๑๑) นักเรียนดำาเนินการยืมเงินดำาเนินงานตามแบบสัญญายืมเงิน 

(แบบ สก.๐๔)
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 ๑๒) นักเรียนดำาเนินงานตามโครงการตามแบบที่กำาหนดได้แก่

  - แบบบันทึกผลการปฏิบัติงาน (แบบ สก.๐๕)

  - บัญชีเงินสดคงเหลือประจำาวัน (แบบ สก.๐๖)

  - ใบสำาคัญแทนใบเสร็จ (แบบ สก.๐๗)

  - แบบบันทึกการประชุมของคณะกรรมการ (แบบ สก.๐๘)

  - แบบถอดบทเรียนภายหลังกิจกรรม (แบบ สก.๐๙)

  - แบบวัดและประเมินผลโครงการ (แบบ สก.๑๐)

 ๑๓) คณะกรรมการ ป.ป.ช.สพฐ.น้อย ดำาเนินการติดตามตรวจสอบ 

การดำาเนินงานของ คณะกรรมการบริษัทสร้างการดี (แบบ สก.๑๑) 

และคณะกรรมการ ป.ป.ช.สพฐ.ชุมชน ดำาเนินการติดตามตรวจสอบ 

การดำาเนินงานของสถานศึกษา (แบบสก.๑๒)

 ๑๔) ประชุมใหญ่สามัญประจำาปีเพื่อสรุปงบดุลการดำาเนินงานใน

รอบปี

 ๑๕) จัดทำารายงานผลการดำาเนินกิจกรรม บริษัทสร้างการดี
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๔. ก�รวัดและประเมินผล

 เพ่ือให้ทราบผลกการดำาเนินกิจกรรมบริษัทสร้างการดี  สถานศึกษา 

ต้องวัดและประเมินผล ดังนี้

๕. ก�รร�ยง�นผล

 ให้สถานศึกษาที่ดำาเนินกิจกรรมบริษัทสร้างการดีรายงานผล 

การดำาเนินงาน ดังต่อไปนี้

 ๕.๑ การรายงานในภาคเรียนที่ ๑  ภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม 

ตามแบบฟอร์มดังนี้
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  - แบบรายงานผลการดำาเนินงานกิจกรรมบริษัทสร้างการดี 

(แบบ สก.๑๓/๑)

  - แบบรายงานสรุปผลการดำาเนินงานเม่ือส้ินสุดโครงการ/ 

กิจกรรม (แบบ สก.๑๓/๒)

 ๕.๒ การรายงานในภาคเรียนที่ ๒  ภายใน  วันที่   ๓๐  เมษายน 

(รายงาน ๕ บท)

  - ใช้รูปแบบการเขียนรายงาน กิจกรรมบริษัทสร้างการดี 

๕ บทดังนี้

   ๑. ปกหน้า

   ๒. รองปก (กระดาษ A4)

   ๓. กิตติกรรมประกาศ (ก)

   ๔. บทคัดย่อ (ข)

   ๕. สารบัญ

   ๖. บทที่ ๑ (บทนำา)

   ๗. บทที่ ๒ (เอกสารและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องโดย

ให้สืบค้นจากอินเตอร์เน็ต)

   ๘. บทท่ี ๓ (วิธีการจัดทำากิจกรรม ไม่เกิน ๒๐ หน้า)

   ๙. บทที่ ๔ (ผลการศึกษา)

   ๑๐. บทที่ ๕ (สรุปผลและข้อเสนอแนะ)

   ๑๑. บรรณานุกรม

   ๑๒. ภาคผนวก (ไม่เกิน ๑๐ หน้า)

   ๑๓. ข้อมูลผู้จัดทำา (รูปภาพ, ชื่อ-นามสกุล ,อายุ, 

เบอร์โทรศัพท์)
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   ๑๔. กระดาษ A4 ติดซองใส่ CD กิจกรรม

   ๑๕. รองปกหลัง (กระดาษ A4)

   ๑๖. ปกหลัง (สีเดียวกับปกหน้า)

๖. การประกวดกิจกรรม/แลกเปลี่ยนเรียนรู้

 เพ่ือให้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ควรมีการจัดกิจกรรมต่างๆ ดังน้ี

 ๑. ระดับสถานศึกษา ควรมีการนำาเสนอผลงานการดำาเนินกิจกรรม 

บริษัทสร้างการดีในโอกาสต่างๆ เช่น นิทรรศการทางวิชาการ Open House

 ๒. ระดับสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ควรมีการจัดนิทรรศการ 

การประกวดผลงานของสถานศึกษาท่ีดำาเนินกิจกรรมบริษัทสร้างการดี 

มีการจัดประชุมสัมมนาผลการจัดกิจกรรมบริษัทสร้างการดี

 ๓. ระดับภาค ระดับประเทศ ควรมีการจัดนิทรรศการ การประกวด 

ผลงานของสถานศึกษาท่ีดำาเนินกิจกรรมบริษัทสร้างการดี มีการจัดประชุม 

สัมมนาผลการจัดกิจกรรมบริษัทสร้างการดี
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จุลจักร  โนพันธุ์,  วิทยา  สิริอนุวัฒน์  (๒๕๔๐).  โครงงานเกษตรกรรม :  

 หนังสือเวียนวิชาการ ง.๓๒๑ – ง.๓๒๒.กรุงเทพ : วัฒนาพานิช.

สมศักด์ิ  ศรีทองอินทร์  (๒๕๔๓)  การปฏิบัติโครงงานอาชีพสมบูรณ์แบบ 

 กรุงเทพ : วัฒนาพานิช.

สำานักงานคณะกรรมการกำากับกิจการพลังงาน  (๒๕๕๕).  การเสนอแผนงาน 

 ประจำาปีและการดำาเนินโครงการชุมชนท่ีได้รับการสนับสนุนจาก

 กองทุนพัฒนาไฟฟ้า  กรุงเทพ : สำานักงาน.

สำานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา  สพฐ. (๒๕๕๘).  การประชุม 

 เชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้าง คุณธรรม  จริยธรรมและธรรมา 

 ภิบาลในสถานศึกษา  “ป้องกันทุจริต”  กิจกรรมการเรียนรู้ 

 บริษทัสรา้งการด ี  (เอกสารทางวิชาการ) : สำานักงานคณะกรรมการ 

 การศึกษาขั้นพื้นฐาน. www.uprightschool.net

บรรณ�นุกรม
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ภ�คผนวก
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แบบ สก ๐๑
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แบบ  สก ๐๑

แบบตารางวิเคราะห์เพื่อตัดสินใจเลือกกิจกรรม

กิจกรรมที่เลือกดำาเนินการคือ.................................

 กิจกรรมท่ีเลือกดำาเนินการ คือ กิจกรรมท่ีได้คะแนนสูงสมาชิกในบริษัท 

มีความสนใจการให้คะแนน

 คะแนนมี ๔ ระดับ คือ

  ๔  หมายถึง   มากที่สุด

  ๓  หมายถึง   มาก

  ๒  หมายถึง   ปานกลาง

  ๑  หมายถึง   น้อย
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แบบ สก ๐๒
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แบบ  สก ๐๒

แบบฟอร์มรายละเอียดโครงการ

โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา

“ป้องกันการทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต)

๑. ชื่อ บริษัทสร้างการดี

๒. กิจกรรมที่ดำาเนินการ................................................................................

๓. หลักการและเหตุผล

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

๔. วัตถุประสงค์

 ๑.................................................................................................................. 

 ๒..................................................................................................................

 ๓..................................................................................................................

๕. เป้าหมาย

 ๕.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ

  ............................................................................................................

 ๕.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ

  ............................................................................................................

๖. สถานที่ดำาเนินกิจกรรม

  ............................................................................................................

๗. ระยะเวลาดำาเนินกิจกรรม

 เริ่มโครงการ  วันที่..............เดือน.......................พ.ศ..................... 

 สิ้นสุดโครงการ  วันที่..............เดือน........................พ.ศ....................
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๘. ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม

/

๙. งบประมาณ

 ๙.๑ งบประมาณจากบริษัทสร้างการดี................................................บาท

 ๙.๒ หุ้นสมาชิก จำานวน.............หุ้น เป็นเงิน.......................................บาท

 ๙.๓ เงินกู้ยืม/สนับสนุนจากแหล่งอื่นๆ จำานวน...................................บาท

   รวมทั้งสิ้น................................................บาท

๑๐.ที่ปรึกษาโครงการ....................................................................................... 

๑๑. ประมาณการรายรับ-รายจ่าย

คงเหลือกำาไรสุทธิ.........................................................บาท

๑๒. รายชื่อสมาชิก

 ๑).......................................ถือหุ้น...............หุ้น  จำานวนเงิน................บาท 

 ๒).......................................ถือหุ้น...............หุ้น  จำานวนเงิน................บาท

 ๓).......................................ถือหุ้น...............หุ้น  จำานวนเงิน................บาท 

 ๔).......................................ถือหุ้น...............หุ้น  จำานวนเงิน................บาท 
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 ๕).......................................ถือหุ้น...............หุ้น  จำานวนเงิน................บาท 

 ๖).......................................ถือหุ้น...............หุ้น  จำานวนเงิน................บาท 

 ๗).......................................ถือหุ้น...............หุ้น  จำานวนเงิน................บาท 

 ๘).......................................ถือหุ้น...............หุ้น  จำานวนเงิน................บาท 

 ๙).......................................ถือหุ้น...............หุ้น  จำานวนเงิน................บาท 

       รวม.....................หุ้น  จำานวนเงิน.................บาท

๑๓. ผลที่คาดว่าจะได้รับ...................................................................................

ลงชื่อ............................ครูที่ปรึกษา  ลงชื่อ...........................ประธานกรรมการ

 (................................)                  (............................)

ความเห็นของคณะกรรมการกลั่นกรอง

 ◊ เห็นควรอนุมัติเงินจำานวน.............................บาท

 ◊ ไม่เห็นควรอนุมัติ  เพราะ..................................................................

               ลงชื่อ.........................................ประธานคณะกรรมการกลั่นกรอง

             (......................................)

               ........./............/............

ความเห็นผู้อำานวยการโรงเรียน

 ◊ อนุมัติ

 ◊ ไม่อนุมัติ เพราะ................................................................................

                     ลงชื่อ.........................................ผู้อำานวยการโรงเรียน

                          (......................................)

                           ......../............/............
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แบบ สก ๐๓
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แบบ  สก ๐๓

แบบหนังสือแจ้งผู้ปกครอง

ที่  ศธ .................../................  โรงเรียน.......................................

     ตำาบล................อำาเภอ................

     จังหวัด........................................

   วันที่...............เดือน.......................พ.ศ..............

เรื่อง การดำาเนินกิจกรรมบริษัทสร้างการดี

เรียน ผู้ปกครองของ (ด.ช.,ด.ญ.,นาย,น.ส.)...........................................

 ด้วย (ด.ช.,ด.ญ.,นาย,น.ส.)......................................................นักเรียน  

ในความปกครองของท่านเข้าร่วมกิจกรรม บริษัทสร้างการดี โดยทำากิจกรรม/ 

โครงการ.....................................................................................มีนักเรียนร่วม 

โครงการ..............คน ใช้เงินลงทุนทั้งสิ้น....................บาท โดยนักเรียนร่วมหุ้น 

..................บาท กู้ยืมเงินจากกิจกรรมบริษัทสร้างการดี จำานวน................บาท

(........................................................................................) โดยจะใช้คืนเงินยืม

วันที่.........................เดือน....................................พ.ศ....................................

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

   ลงชื่อ.........................................................

         (...................................................)

    ผู้อำานวยการโรงเรียน......................
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ข้าพเจ้า....................................................เป็นผู้ปกครองของ.............................

๐ อนุญาต  ๐ ไม่อนุญาต  ให้นักเรียนในปกครองของข้าพเจ้าร่วมกิจกรรมบริษัท 

สร้างการดีได้และถ้านักเรียนในปกครองของข้าพเจ้า ไม่สามารถคืนเงินยืม  

แก่โรงเรียนได้ไม่ว่ากรณีใดๆ ข้าพเจ้ายินดีคืนเงินยืมแก่โรงเรียน ทั้งหมด  

จึงลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน

 

    ลงชื่อ..................................................ผู้ปกครองนักเรียน

                    (...............................................)
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แบบ สก ๐๔
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แบบ สก. ๐๔

แบบสัญญายืมเงิน

                  วันที่.............เดือน...........................พ.ศ...........

 ข้าพเจ้า........................ประธานกรรมการบริษัทสร้างการดี พร้อมด้วยคณะ 

กรรมการฯ จะดำาเนินกิจกรม............................................................................. 

ใช้งบประมาณทั้งสิ้น.................................................บาท (...............................

...............................)  โดยสมาชิกร่วมลงทุน......................................บาท (......

.......................................) และขอยืมเงินจาก................จำานวน.................บาท 

(....................................................)  โดยข้าพเจ้าจะใช้คืนเงินยืม วันที่...............

เดือน.........................................พ.ศ.........................

 จึงลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน

 ลงชื่อ............................................ประธานกรรมการ ผู้ยืม

 ลงชื่อ............................................รองประธานกรรมการ ผู้ยืม

 ลงชื่อ............................................เลขานุการ ผู้ยืม

 ลงชื่อ............................................ผู้จัดการฝ่าย........ ผู้ยืม

 ลงชื่อ............................................ผู้จัดการฝ่าย....... ผู้ยืม

 ลงชื่อ............................................ผู้จัดการฝ่าย....... ผู้ยืม

 ลงชื่อ............................................เจ้าหน้าที่การเงิน ผู้ให้ยืม

 ลงชื่อ............................................ผู้อำานวยการโรงเรียน ผู้ให้ยืม

 ลงชื่อ............................................ที่ปรึกษาบริษัท พยาน
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แบบ สก ๐๕
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แบบ สก ๐๕

แบบบันทึกการปฏิบัติงาน

. . . /
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แบบ สก ๐๖
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แบบ สก ๐๖

ตัวอย่าง

บัญชีเงินสดคงเหลือรายวัน

. . .

. . - - - -

. . - - - -

ลงชื่อ..............................................................เหรัญญิก

(.......................................................)
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แบบ สก ๐๗
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แบบ  สก ๐๗

ใบสำาคัญแทนใบเสร็จ

          เขียนที่...................................

  วันที่...............เดือน................................พ.ศ. .......................

ข้าพเจ้า.................................................อาศัยอยู่บ้านเลขที่..................

หมู่ที่...................ตำาบล..............................อำาเภอ..................................จังหวัด

....................................ได้รับเงินจาก..............................................................

เพื่อจัดซื้อวัสดุตามรายละเอียดด้านล่างนี้

ลงชื่อ..........................................ผู้จ่ายเงิน/ผู้รับสินค้า    ลงชื่อ........................................ผู้รับเงิน

     (..........................................)                                      (.........................................)
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แนวทางการดำาเนินกิจกรรม บริษัทสร้างการดี 57

แบบ สก ๐๘
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แบบ  สก ๐๘

แบบบันทึกการประชุมของคณะกรรมการ

การประชุมคณะกรรมการ............................

ครั้งที่................./................

วันที่...........เดือน ................................ พ.ศ. ...............

สถานที่.......................................................

เริ่มประชุมเวลา................................น.

ผู้เข้าร่วมประชุม

 ๑......................................................................................................... 

 ๒.........................................................................................................

     ฯลฯ

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ

 ............................................................................................................

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

 ............................................................................................................

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว

 ............................................................................................................

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

 ............................................................................................................

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องจากฝ่ายต่างๆ

 ............................................................................................................
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ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ

 ............................................................................................................

ปิดประชุมเวลา.......................................น.

  ลงชื่อ...........................................ผู้จดบันทึกการประชุม

      (..............................................)

  ลงชื่อ............................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม

      (..............................................)
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แบบ สก ๐๙
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แนวทางการดำาเนินกิจกรรม บริษัทสร้างการดี 63

แบบ  สก ๐๙

แบบถอดบทเรียนภายหลังกิจกรรม (After Action Review : AAR)

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา

“ป้องกันการทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต) กิจกรรมบริษัทสร้างการดี

วันที่........................เดือน.........................พ.ศ................เวลา.......................น. 

สถานที่.......................................

๑. นักเรียนคิดว่าแนวปฏิบัติที่ดีหรือแนวทางการดำาเนินงานจากการเข้าร่วม 

กิจกรรมนี้ มีอะไรบ้าง

.........................................................................................................................

......................................................................................................................... 

๒. สิ่งที่นักเรียนได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมบริษัทสร้างการดีครั้งนี้ (สิ่งที่ได้เกิน

ความคาดหวังและน้อยกว่าความคาดหวัง)

......................................................................................................................... 

......................................................................................................................... 

๓. นักเรียนจะนำาความรู้และทักษะที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมบริษัทสร้าง 

การดี ไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานหรือใช้ในชีวิตประจำาวันอย่างไร

......................................................................................................................... 

......................................................................................................................... 

๔. นักเรียนคิดว่าปัจจัยสู่ความสำาเร็จ ( Key  Success  Factor ) คืออะไรบ้าง

......................................................................................................................... 

......................................................................................................................... 
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แนวทางการดำาเนินกิจกรรม บริษัทสร้างการดี 65

แบบ สก ๑๐
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แบบ สก ๑๐

แบบวัดและประเมินผลโครงการ

 การดำาเนินงานกิจกรรมบริษัทสร้างการดีของโรงเรียนสุจริต เพ่ือให้ทราบ 

ผลการดำาเนินงาน สถานศึกษาจะต้องดำาเนินการวัดผลและประเมินผลดังนี้
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ลงชื่อ............................................................  ผู้ประเมิน

(.............................................................)

วันที่............เดือน...............................พ.ศ...............
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เกณฑ์ระดับคุณภาพ

 –  –  – 

-

-

.  – .

คำาอธิบายระดับคุณภาพ

 ๑. ทักษะด้านความรู้ (Knowledge  Skills)

  ๑.๑ มีความรู้ในการดำาเนินงานกิจกรรมบริษัทสร้างการดี
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 ๑.๒ ใช้ความรู้จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ

 ๑.๓  สื่อสารถ่ายทอดความรู้ได้
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 ๑.๔  มีทักษะในการรวบรวมความรู้และการสร้างองค์ความรู้ได้

๒.ทักษะด้านความคิด (Thinking  Skills)

 ๒.๑  สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณและคิดได้อย่างเป็นอิสระ
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 ๒.๒ สามารถคิดได้อย่างสร้างสรรค์และมีจินตนาการ

 ๒.๓  สามารถคิดหาวิธีแก้ปัญหาได้
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 ๒.๔  สามารถสรุปและประเมินผลงานตนเอง

 ๓.๒ สามารถวางแผนการทำางานได้

๓. ทักษะส่วนบุคคล (Personal  Skills)

 ๓.๑  สามารถทำางานร่วมกับผู้อื่นได้
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 ๓.๓  สามารถทำางานได้อย่างมีขั้นตอนเป็นระบบ

 ๓.๔  มีนิสัยใฝ่เรียนใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง

๔. คุณลักษณะส่วนบุคคล (Personal  Attributes)

 ๔.๑  มีวินัย  เอื้อเฟื้อ  เสียสละ
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 ๔.๒  มีความซื่อสัตย์  คิดสร้างสรรค์

 ๔.๓  มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น

/ -

/ -

/ -

/ -

/ -
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 ๔.๔  มีความพอเพียงและจิตสาธารณะ

๕. ทักษะภาคปฏิบัติ (Practical  Skills)

  ๕.๑  สามารถรวบรวมและเรียบเรียงข้อมูลที่ 
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 ๕.๒ สามารถวิเคราะห์และอภิปรายผลการวิเคราะห์ข้อมูลได้

 ๕.๓ สามารถรายงานผลของการดำาเนินงานได้

 ๕.๔ สามารถประยุกต์ความรู้ไปใช้ในสถานการณ์ใหม่ได้
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แบบ สก ๑๑
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แนวทางการดำาเนินกิจกรรม บริษัทสร้างการดี 81

แบบ สก.๑๑

การติดตามตรวจสอบของ ป.ป.ช. สพฐ.น้อย

๑. ตรวจสอบ วันที่...............เดือน.........................พ.ศ...............

๒. ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ตามแผน เร็วกว่าแผน ช้ากว่าแผน

๓. การใช้งบประมาณ   เป็นไปตามแผน      ไม่เป็นไปตามแผน

๔. ปริมาณการผลิตสินค้า ตามแผน มากกว่าแผน น้อยกว่าแผน

๕. การจัดทำาเอกสาร

ข้อเสนอแนะ

.......................................................................................................................... 

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................
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..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

   ลงชื่อ....................................................กรรมการ

        (........................................................)

   ลงชื่อ....................................................กรรมการ

        (........................................................)

   ลงชื่อ....................................................กรรมการ

        (........................................................)
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แบบ สก ๑๒
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แบบ สก.  ๑๒

แบบติดตามตรวจสอบสถานศึกษาของ ป.ป.ช.สพฐ.ชุมชน

โรงเรียน...................................................

.

.

. . . . .

. .

.

.

.  / 

ข้อเสนอแนะ 

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

  ลงชื่อ..........................................ประธาน ป.ป.ช.สพฐ.ชุมชน

      (...............................................)



แนวทางการดำาเนินกิจกรรม บริษัทสร้างการดี86
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แบบ สก ๑๓/๑
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แบบ สก.๑๓/๑

แบบรายงานผลการดำาเนินกิจกรรม บริษัทสร้างการดี

ภาคเรียนที่ ๑ ภายใน วันที่ ๓๑  ตุลาคม ปีการศึกษา...........................

โรงเรียน.............................................สพป./สพม...............................

ชื่อกิจกรรม...................................................................................

ชื่อผู้รับผิดชอบกิจกรรม ๑..............................................

   ๒..............................................

   ๓................................................ 

ลักษณะกิจกรรม  ใหม่    ต่อเนื่อง

1. วัตถุประสงค์โครงการ

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

.......................................................................................................................... 

๒.เป้าหมายโครงการ

 เป้าหมายเชิงปริมาณ :

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

 เป้าหมายเชิงคุณภาพ :

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................
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๓. การดำาเนินการและกิจกรรมตามแผนโครงการ/กิจกรรม

/

๔. งบประมาณดำาเนินการ

 แหล่งงบประมาณที่ได้รับ ๑................................................................

    ๒................................................................

 งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ .............................................บาท

 งบประมาณที่ใช้จ่ายจริง .............................................บาท

 คงเหลือ   .............................................บาท

๕.ประโยชน์ที่ได้รับจากการดำาเนินโครงการ/กิจกรรม

.......................................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 

..........................................................................................................................

๖. ปัญหา อุปสรรค / ข้อเสนอแนะ 

 ๖.๑ ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข

.......................................................................................................................... 

..........................................................................................................................
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 ๖.๒ ข้อเสนอแนะ

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

 (ลงชื่อ) ...........................................................ผู้จัดทำารายงาน

          (..........................................................)

 ตำาแหน่ง.......................................................................

 (ลงชื่อ).............................................................ครูที่ปรึกษา/ผู้รับรอง

          (...........................................................)

 ตำาแหน่ง.......................................................................
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แบบ สก ๑๓/๒
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แนวทางการดำาเนินกิจกรรม บริษัทสร้างการดี 95

แบบ สก.๑๓/๒

แบบสรุปผลการดำาเนินงานเมื่อสิ้นสุดโครงการ/กิจกรรมบริษัทสร้างการดี

โรงเรียน.............................................สพป./สพม...............................

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม...................................................................................

๒. รายนามผู้รับผิดชอบกิจกรรม ๑..............................................

    ๒..............................................

    ๓................................................ 

๓. งบประมาณ

 ๓.๑ งบประมาณทั้งโครงการ .............................................บาท

 ๓.๒ งบประมาณที่ สพฐ.จัดสรรให้ .............................................บาท

 ๓.๓ งบประมาณอื่นสมทบ .............................................บาท

 (ระบุ)................................................................................................

 ๓.๔ เบิกจ่ายจากงบประมาณ .............................................บาท

 ๓.๕ จ่ายจริง   .............................................บาท

 ๓.๖ ส่งเงินคืนสถานศึกษา  .............................................บาท 

๔. ระยะเวลาการดำาเนินโครงการ

 วัน เดือน ปี ที่เริ่มโครงการ .....................................................

 วัน เดือน ปี ที่สิ้นสุดโครงการ .....................................................

๕. สรุปผลการดำาเนินโครงการ/กิจกรรม

 ๕.๑ วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม

  ๑)..........................................................................................

  ๒)..........................................................................................

  ๓).......................................................................................... 
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 ๕.๒ เป้าหมายโครงการ/กิจกรรม
 ............................................................................................................
 ............................................................................................................
 ๕.๓  ผลการดำาเนินงาน (ระบุผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม)
 ............................................................................................................ 
 ............................................................................................................ 
๖. ผลลัพธ์ของโครงการ/กิจกรรม
.......................................................................................................................... 
.......................................................................................................................... 
๗. ความต่อเนื่องภายหลังสิ้นสุดโครงการ/กิจกรรม
.......................................................................................................................... 
.......................................................................................................................... 
๘. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
.......................................................................................................................... 
.......................................................................................................................... 
๙.  ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
.......................................................................................................................... 
.......................................................................................................................... 

(ลงชื่อ)  .........................................     (ลงชื่อ).........................................
          (........................................)  (........................................)
       ผู้จัดทำารายงาน                   ผู้รับรองรายงาน
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บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการกิจกรรม บริษัทสร้างการดี

๑. ที่ปรึกษาบริษัทสร้างการดี

 ที่ปรึกษา ประกอบด้วย ผู้อำานวยการ รองผู้อำานวยการครูที่ปรึกษา 

และผู้ทรงคุณวุฒิ มีบทบาทหน้าที่ดังนี้

 ๑) ให้คำาปรึกษาคณะกรรมการ

 ๒) ส่งเสริมสนับสนุน อำานวยความสะดวก และสร้างขวัญกำาลังใจ

 ๓) ชี้แนะ กำากับ ติดตามการดำาเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 

ของบริษัท โดยยึด คุณลักษณะ ๕ ประการของโรงเรียนสุจริต

๒. คณะกรรมการตรวจสอบ

  คณะกรรมการตรวจสอบ  ประกอบด้วย คณะกรรมการ ป.ป.ช. สพฐ. 

ชุมชน มีบทบาทหน้าท่ี ตรวจสอบการดำาเนินงานกิจกรรมบริษัทสร้างการดีของ 

สถานศึกษา และ ป.ป.ช.สพฐ.น้อย มีบทบาทหน้าที่ ตรวจสอบการดำาเนินงาน

ของคณะกรรมการบริษัทสร้างการดี อย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง

๓. คณะกรรมการบริษัทสร้างการดี

 คณะกรรมการบริษัทสร้างการดี มีจำานวนท้ังส้ิน ๒๘ คน  ประกอบด้วย

 ๑) ประธานบริษัทสร้างการดี  มีจำานวน ๑ คน  คุณสมบัติต้องเป็น  

นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือก จากคณะกรรมการด้วยฉันทามติ ที่มีคุณลักษณะ  

ตามคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต มีวาระดำารงตำาแหน่ง ๑ ปี พ้นจาก  

ตำาแหน่งเหตุจากการย้าย หรือพ้นจากการเป็นนักเรียน และทุพพลภาพ 

ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ มีบทบาทหน้าที่ดังนี้

  ๑.๑ วางแผนการดำาเนินงานของบริษัทร่วมกับคณะกรรมการ

  ๑.๒ เป็นท่ีปรึกษาและอำานวยความสะดวกในการดำาเนินการทุกฝ่าย

  ๑.๓ กำาหนดบทบาทหน้าที่ และดูแลการดำาเนินการของคณะ 

กรรมการ
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  ๑.๔ สร้างขวัญกำาลังใจในการดำาเนินงานของคณะกรรมการ

  ๑.๕ ส่งเสริม สนับสนุน แก้ไขปัญหาในการดำาเนินงาน

 ๒) รองประธานบริษัทสร้างการดี มีจำานวน ๑ คน คุณสมบัติต้องเป็น  

นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการด้วยฉันทามติ ที่มีคุณลักษณะ  

ตามคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต มีวาระดำารงตำาแหน่ง ๑ ปี พ้นจาก  

ตำาแหน่งเหตุจากการย้าย หรือพ้นจากการเป็นนักเรียน และทุพพลภาพไม่สามารถ 

ปฏิบัติหน้าที่ได้ มีบทบาทหน้าที่ดังนี้

  ๒.๑ วางแผนการดำาเนินงานของบริษัทร่วมกับคณะกรรมการ

  ๒.๒ ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานบริษัท ด้วยเหตุที่ไม่สามารถ 

ปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทหน้าที่ที่กำาหนด

 ๓) เลขานุการบริษัทสร้างการดี มีจำานวน ๑ คน หรือให้มีผู้ช่วยเลขานุการ 

ได้อีกจำานวน ๑ คน ตามความเห็นชอบด้วยฉันทามติของคณะกรรมการ 

คุณสมบัติต้องเป็นนักเรียนท่ีได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการด้วยฉันทามติ ที่

มคีณุลักษณะ ตามคณุลกัษณะของโรงเรยีนสจุรติ มวีาระดำารงตำาแหนง่ ๑ ป ีพน้

จากตำาแหน่งเหตุจากการย้าย หรือพ้นจากการเป็นนักเรียน และทุพพลภาพ ไม่

สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ มีบทบาทหน้าที่ดังนี้

  ๓.๑ จัดทำาเอกสารต่างๆของบริษัทให้เป็นระบบ ตรวจสอบได้

  ๓.๒ จัดทำาบันทึกการประชุมคณะกรรมการบริษัท

  ๓.๓ ติดต่อ ประสานงาน คณะกรรมการทุกฝ่ายเป็นไปด้วยดี 

และรายงานให้ประธานทราบ

 ๔) ผู้อำานวยการผลิต มีจำานวน ๑ คน คุณสมบัติต้องเป็นนักเรียนท่ีได้รับ 

การคัดเลือกจากคณะกรรมการด้วยฉันทามติ ท่ีมีคุณลักษณะตามคุณลักษณะของ 

โรงเรียนสุจริต มีวาระดำารงตำาแหน่ง ๑ ปี พ้นจากตำาแหน่งเหตุจากการย้ายหรือ  

พ้นจากการเป็นนักเรียน และทุพพลภาพไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้มีบทบาทหน้าที่
ดังนี้
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  ๔.๑ วางแผนและกำาหนดเป้าหมายการผลิตสินค้า
  ๔.๒ ศึกษา การจัดหา วัสดุ วัตถุดิบ มาดำาเนินการ วางแนวทาง  
อย่างเหมาะสม
  ๔.๓ จัดคนเข้าทำางานให้เหมาะสมกับงาน
  ๔.๔ ตรวจสอบ ปรับปรุง กระบวนการผลิต ให้ได้มาตรฐาน
 ๕) ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน มีจำานวน ๑ คน มีคณะกรรมการ  
จำานวน ๔ คน และมีเลขานุการ ๑ คน คุณสมบัติต้องเป็นนักเรียนท่ีได้รับ 
การคัดเลือกจากคณะกรรมการด้วยฉันทามติ ท่ีมีคุณลักษณะตามคุณลักษณะของ 
โรงเรียนสุจริต มีวาระดำารงตำาแหน่ง ๑ ปี พ้นจากตำาแหน่งเหตุจากการย้าย 
หรือพ้น จากการเป็นนักเรียน และทุพพลภาพไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 
มีบทบาทหน้าที่ดังนี้
  ๕.๑ การรับเงินและเบิกจ่ายเงิน
  ๕.๒ การบันทึกบัญชีและทะเบียนคุมรายจ่าย
  ๕.๓ การรายงานผลการเบิกจ่ายเงิน
  ๕.๔ การตรวจสอบระบบบัญชี
 ๖) ผู้จัดการฝ่ายจัดหาและผลิตภัณฑ์ มีจำานวน ๑ คน มีคณะกรรมการ 
จำานวน ๓ คน และมีเลขานุการ ๑ คน คุณสมบัติต้องเป็นนักเรียนท่ีได้รับ 
การคัดเลือกจากคณะกรรมการด้วยฉันทามติ ท่ีมีคุณลักษณะตามคุณลักษณะของ  
โรงเรียนสุจริต มีวาระดำารงตำาแหน่ง ๑ ปี  พ้นจากตำาแหน่งเหตุจากการย้าย  
หรือพ้นจากการเป็นนักเรียน และทุพพลภาพไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ มีบทบาท 
หน้าที่ดังนี้
  ๖.๑ เลือกแหล่งสินค้าที่เหมาะสม
  ๖.๒ จัดหาจัดซื้อตามรายการที่ต้องการ
  ๖.๓ จัดทำาข้อตกลงตามใบสั่งซื้อ
  ๖.๔ การส่งมอบสินค้าและชำาระสินค้า
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 ๗) ผู้จัดการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ มีจำานวน ๑ คน มีคณะกรรมการจำานวน 

๔ คน และมีเลขานุการ ๑ คน คุณสมบัติต้องเป็นนักเรียนท่ีได้รับการคัดเลือกจาก 

คณะกรรมการด้วยฉันทามติ ท่ีมีคุณลักษณะตามคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต 

มีวาระดำารงตำาแหน่ง ๑ ปี พ้นจากตำาแหน่งเหตุ จากการย้าย หรือพ้นจาก 

การเปน็นกัเรยีน และทพุพลภาพไมส่ามารถปฏบิตัหินา้ท่ีได้มบีทบาทหนา้ท่ีดังนี้

  ๗.๑ ติดตามให้บริการลูกค้า

  ๗.๒ เก็บข้อมูลลูกค้าอย่างเป็นระบบ

  ๗.๓ สรรหาวิธีการสร้างแรงจูงใจ ความพอให้แก่ลูกค้า

  ๗.๔ มีระบบบริการลูกค้า

 ๘) ผู้จัดการฝ่ายขายผลิตภัณฑ์ มีจำานวน ๑ คน มีคณะกรรมการ 

จำานวน ๔ คน และมีเลขานุการ ๑ คน คุณสมบัติต้องเป็นนักเรียนท่ีได้รับ 

การคัดเลือกจากคณะกรรมการด้วยฉันทามติท่ีมีคุณลักษณะตามคุณลักษณะของ 

โรงเรียนสุจริต มีวาระดำารงตำาแหน่ง ๑ ปี พ้นจากตำาแหน่งเหตุจากการย้าย 

หรือพ้นจากการเป็นนักเรียน และทุพพลภาพไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้มี บทบาท 

หน้าที่ดังนี้

  ๘.๑ แสวงหาลูกค้าให้ข้อมูลข่าวสาร

  ๘.๒ สร้างลูกค้าโดยใช้แรงจูงใจ

  ๘.๓ จัดระบบ การคงสภาพของลูกค้าและเพิ่มจำานวนลูกค้า

  ๘.๔ จัดระบบ ขายผลิตภัณฑ์และบำารุงดูแลรักษาสินค้า
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ตัวอย่าง
(ครุฑ)

ประกาศโรงเรียนพระบางวิทยา
เรื่อง   ระเบียบการดำาเนินกิจกรรมบริษัทสร้างการดี พ.ศ.๒๕๕๘

 เพ่ือให้การดำาเนินงานของบริษัทสร้างการดีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
โรงเรียนพระบางวิทยาจึงวางระเบียบไว้ดังนี้
 ข้อ ๑ ระเบียบน้ีเรียกว่า “ระเบียบโรงเรียนพระบางวิทยาว่าด้วยการ  
  ดำาเนินงานบริษัทสร้างการดี พ.ศ.  ๒๕๕๘”
 ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดไปจากวันประกาศเป็นต้นไป
 ข้อ ๓ ในระเบียบน้ี 
  คำาว่า”บริษัท”หมายถึงบริษัทสร้างการดีโรงเรียนพระบางวิทยา
  คำาว่า”คณะกรรมการ”หมายถึงคณะกรรมการบริษัทสร้าง 
  การดีโรงเรียนพระบางวิทยา
 ข้อ ๔ ที่ตั้งบริษัท
  ตั้งอยู่ เลขที่  ๓๐๐ หมู่ ๑๕  ตำาบลหนองกระโดนอำาเภอเมือง 
  นครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ๖๐๒๔๐
 ข้อ ๕ วัตถุประสงค์
  เป็นบริษัทท่ีก่อตั้งข้ึนเพื่อดำาเนินการสร้างวิถีชีวิตของนักเรียน 
  ใหเ้ป็นคนสจุรติตามคณุลกัษณะ ๕ ประการของโรงเรยีนสจุรติ 
  คือ ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่าง  
  พอเพียง จิตสาธารณะ
 ข้อ ๖ คณะกรรมการ ประกอบด้วย
  ๖.๑ ที่ปรึกษา ประกอบด้วยผู้บริหาร ๑ คน ครูไม่เกิน ๕ คน  
มีหน้าที่ ให้คำาปรึกษาแนะนำา ชี้แนะแนวทาง การดำาเนินงานของบริษัทโดยยึด
หลักคุณลักษณะ ๕ ประการของโรงเรียนสุจริต
  ๖.๒ ประธานบริษัท จำานวน ๑ คนซึ่งได้รับการคัดเลือกจาก 
นักเรียนด้วยฉันทามติมีคุณลักษณะตามคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริตมีหน้าที่
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  ๑) กำากับติดตามการดำาเนินงานของคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ
  ๒) เป็นประธานในท่ีประชุมคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัท
  ๓) เป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีที่ประชุมคณะกรรมการ
มีคะแนนเสียงเท่ากัน
  ๖.๓ รองประธาน จำานวน ๑ คน เป็นนักเรียนที่ได้รับการคัด
เลือกจากนักเรียนด้วยฉันทามติมีคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริตมีหน้าที่ปฏิบัติ
หน้าที่ตามที่ประธานมอบหมาย
  ๖.๔ เลขานุการจำานวน ๑ คน เป็นนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก 
จากนักเรียนด้วยฉันทามติ มีคุณลักษณะตามคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต 
มีหน้าที่
  ๑) ให้ข้อเสนอและเบ้ืองต้นแก่คณะกรรมการเก่ียวกับระเบียบ 
กฎหมาย ข้อควรปฏิบัติ
  ๒) จัดเตรียมระเบียบวาระการประชุมเอกสารประกอบ
การประชุม
  ๓) จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำาปีของผู้ถือหุ้น
  ๔) บันทึกรายงานการประชุมของคณะกรรมการและผู้ถือหุ้น
  ๕) จัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้อง
  ๖) ประสานงานกับคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ
  ๖.๕ ผู้อำานวยการผลิตจำานวน ๑ คน เป็นนักเรียนที่ได้รับ 
การคัดเลือกจากนักเรียนด้วยฉันทามติมีคุณลักษณะตามคุณลักษณะของ
โรงเรียนสุจริตมีหน้าที่
  ๑) วางแผนการผลิต
  ๒) จัดทำางบประมาณประจำาปี
  ๓) ควบคุมการผลิต
  ๔) บริหารความปลอดภัย ชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
  ๖.๖ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน จำานวน ๑ คน และ  
คณะกรรมการอย่างน้อย ๕ คน เป็นนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกจากนักเรียน 
ด้วยฉันทามติ มีคุณลักษณะตามคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริตมีหน้าที่
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  ๑) จัดทำาใบวางบิลและสอบรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง
  ๒) ทำาบัญชีรายวันรายจ่าย
  ๓) รายงานด้านการเงินและบัญชีให้ ป.ป.ช สพฐ.น้อย และ 
ป.ป.ช.สพฐ.ชุมชนตรวจสอบ
  ๖.๗ ผู้จัดการฝ่ายจัดหาและผลิตภัณฑ์ จำานวน ๑ คน และ  
คณะกรรมการอย่างน้อย ๕ คน เป็นนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกจากนักเรียน 
ด้วยฉันทามติมีคุณลักษณะตามคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต มีหน้าที่  
  ๑) วิเคราะห์ความต้องการของผู้บริโภค
  ๒) ติดต่อ ประสานงานจัดหาวัตถุดิบเพื่อนำามาผลิตสินค้า
  ๓) จัดหาวัสดุ-อุปกรณ์เพื่อใช้ในสำานักงานของบริษัท
  ๖.๘ ผู้จัดการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ จำานวน ๑ คน และ  
คณะกรรมการอย่างน้อย ๕ คน เป็นนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกจากนักเรียนด้วย 
ฉันทามติมีคุณลักษณะตามคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต มีหน้าที่ 
  ๑) ขยายฐานลูกค้าใหม่
  ๒) ประสานงานกับลูกค้า รับเรื่องร้องเรียนพร้อมทั้งหาวิธ ี
แก้ไขปัญหาต่าง ๆ
  ๓) สร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าของบริษัท
  ๖.๙ ผู้จัดการฝ่ายการผลิตภัณฑ์ จำานวน ๑ คน และ  
คณะกรรมการอย่างน้อย ๕ คน เป็นนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกจากนักเรียน 
ด้วยฉันทามติมีคุณลักษณะตามคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริตมีหน้าที่
  ๑) ควบคุมการทำางานของฝ่ายผลิต
  ๒) ประเมินผล หากลยุทธ์ในการขายผลิตภัณฑ์
  ๓) หาแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำางานด้านการขาย
 ข้อที่ ๗ การถือหุ้น
  นักเรียนและครูสามารถถือหุ้นของบริษัทได้ ไม่เกินคนละ ๕๐ หุ้น  
  หุ้นละ ๑๐ บาท
 ข้อที่ ๘ การประชุมคณะกรรมการและผู้ถือหุ้น
  ๑) คณะกรรมการประชุมอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง
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  ๒) จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำาปีผู้ถือหุ้นภาคเรียน 
ละ ๑ ครั้ง
  ๓) การประชุมต้องมีผู้เข้าประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งและถือมติ 
ตามเสียงข้างมาก
 ข้อที่ ๙ การสิ้นสุดสมาชิกภาพของคณะกรรมการและผู้ถือหุ้น
  ๑) ตาย
  ๒) ลาออก
  ๓) สำาเร็จการศึกษา 
 กรณีคณะกรรมการส้ินสุดสมาชิกภาพให้คณะกรรมการคัดเลือกนักเรียน มา
ทำาหน้าที่แทนตำาแหน่งที่ว่างภายใน  ๓๐  วัน
 ข้อ ๑๐ การถอนหุ้น  การโอนหุ้น
  ๑) สมาชิกที่สิ้นสุดสมาชิกภาพตามข้อ ๙ ให้รับหุ้นคืนภายใน 
๑๕ วัน ถ้าพ้นกำาหนดให้หุ้นตกเป็นของบริษัท
  ๒) สมาชิกถือหุ้นสามารถโอนหุ้นให้นักเรียนที่กำาลังศึกษาอยู่ 
ในโรงเรียนพระบางวิทยาได้
 ข้อ ๑๑ การแบ่งปันผลกำาไร
  ๑) จ่ายโบนัสกรรมการ ร้อยละ ๑๕
  ๒) จ่ายเพื่อสาธารณะประโยชน์ ร้อยละ ๕๐
  ๓) สะสมเงินทุนสำารอง ร้อยละ ๑๐
  ๔) จ่ายปันผลผู้ถือหุ้น ร้อยละ ๒๐
  ๕) ค่าดำาเนินการ  ร้อยละ ๕
 ข้อ ๑๒ ให้ผู้บริหารสถานศึกษารักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้
  ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

ลงชื่อ    ถาวร  ตั้งเอี่ยมสกุล
(นางสาวถาวร ตั้งเอี่ยมสกุล)

รองผู้อำานวยการโรงเรียน  รักษาราชการแทน
 ผู้อำานวยการโรงเรียนพระบางวิทยา
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ตัวอย่างข้อตกลงบริษัทสร้างการดี

ข้อตกลงบริษัทสร้างการดีโรงเรียนพระบางวิทยา

สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  ๔๒

.............................................

 คณะกรรมการบริษัทสร้างการดีโรงเรียนพระบางวิทยา พึงปฏิบัติดังนี้

 ๑. ดำาเนินงานโดยยึดแนวทางตามคุณลักษณะของนักเรียนโรงเรียนสุจริต 

คือทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง จิตสาธารณะ

 ๒. ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด้วยความเสียสละ อดทน เต็มตาม  

ศักยภาพ

 ๓. รักษาทรัพย์สินของบริษัท ใช้งบประมาณ ส่ิงของอย่างประหยัดคุ้มค่า 

ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

 ๔. ต้องเข้าประชุมคณะกรรมการหรือการประชุมใหญ่สามัญประจำาปี

ผู้ถือหุ้น ยกเว้นมีเหตุจำาเป็น ต้องขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

 ๕. ไม่นำาทรัพย์สินของบริษัทไปใช้หรือแสวงหาประโยชน์ส่วนตน

 ๖. ไม่นำาชื่อของบริษัทไปใช้หรือแสวงหาประโยชน์ส่วนตน

 ๗. ไม่กระทำาการใดๆที่เป็นอุปสรรคต่อการดำาเนินงานของบริษัท

 ๘. ต้องนำาผลกำาไรที่ได้รับหลังจากหักค่าใช้จ่ายร้อยละ ๕๐ ไปจัด 

กิจกรรมสาธารณประโยชน์
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การติดตั้งป้าย และการจดทะเบียนบริษัทสร้างการดี

 บริษัทสร้างการดีติดต้ังป้ายของบริษัทตามรูปแบบและขนาดท่ีสำานักพัฒนา

นวัตกรรมการจัดการศึกษากำาหนด (๘๐ ซ.ม. x ๑๓๐ ซ.ม.) โดยติดตั้งบริเวณ 

ด้านหน้าสำานักงานของบริษัทหรือในที่ที่เหมาะสม สามารถมองเห็นได้ชัดเจน

 สำาหรับโรงเรียนเครือข่ายโรงเรียนสุจริตให้จดทะเบียนบริษัทสร้าง 

การดีกับโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนสุจริต ในสังกัดสำานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเดียวกัน 

และโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนสุจริตออกเลขทะเบียนให้กับโรงเรียนเครือข่ายโรงเรียน 

สุจริต โดยเรียงตามลำาดับที่ของการมาจดทะเบียน เช่น โรงเรียนพระบางวิทยา 

โรงเรียนต้นแบบโรงเรียนสุจริตของสำานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต ๔๒ ไดเ้ลขทะเบยีนบรษิทัสรา้งการด ีเลขท่ี ๒๒๕/๒๕๕๘  ซึง่มโีรงเรยีนเครอื 

ข่ายโรงเรียนสุจริต จำานวน ๖ โรงเรียน ดังนั้น โรงเรียนเครือข่ายโรงเรียนสุจริต 

ท่ีมาจดทะเบียนในปี ๒๕๕๙ จะได้ เลขทะเบียน ๒๒๕(๑)/๒๕๕๙, ๒๕๕(๒)/๒๕๕๙, 

๒๕๕(๓)/๒๕๕๙ , ๒๕๕(๔)/๒๕๕๙ , ๒๕๕(๕)/๒๕๕๙  และ  ๒๕๕(๖)/๒๕๕๙  

ตามลำาดับโรงเรียนที่มาจดทะเบียน

โลโก้ บริษัทสร้างการดี ให้นำาไฟล์ .ai ไปแก้ไข

สามารถทำาป้ายขนาด 80X130 Cm (เท่าขนาดมอบป้าย)

http://www.uprightschool.net/lo-ko-kho-rng-kar
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(ตัวอย่าง)

โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 

“ป้องกันการทุจริต”

(โครงการโรงเรียนสุจริต)

 ๑. ชื่อ บริษัทสร้างการดี

 ๒. กิจกรรมที่ดำาเนินการ การเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุยในวงบ่อซิเมนต์

 ๓. หลักการและเหตุผล

 ปลาดุกบ๊ิกอุย เป็นอาหารประเภทโปรตีน ท่ีมีรสชาติดี เล้ียงง่าย โตเร็ว 

สามารถนำามาประกอบอาหารได้หลายอย่าง เป็นท่ีต้องการของผู้บริโภคและตลาด 

 มีความต้องการสูงแต่ปัจจุบันปริมาณปลาในธรรมชาติมีน้อย จึงสมควรเลี้ยงไว้ 

เพ่ือบริโภคในครัวเรือนและจำาหน่ายเป็นรายได้เสริมการเล้ียงปลาดุกมีหลายวิธี  

แต่กลุ่มของข้าพเจ้าเลือกคือการเลี้ยงในวงบ่อซิเมนต์เพราะดูแลบริหารจัดการ

ได้สะดวก ประหยัดพื้นที่

 ๔. จุดประสงค์

  ๑. เพื่อหารายได้ระหว่างเรียน

  ๒. เพื่อฝึกประสบการการเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุยในวงบ่อซิเมนต์

  ๓. เพื่อปลูกฝังคุณลักษณะ ๕ ประการของโรงเรียนสุจริต

 ๕. เป้าหมาย

  ๕.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ

  เลีย้งปลาดกุบิก๊อยุ  จำานวน ๒  รุน่  รุน่ละ  ๑๐  บอ่ ปลอ่ยปลา  

จำานวนบ่อละ  ๑๐๐  ตัว รวมปลาที่เลี้ยงทั้งสิ้น  ๒,๐๐๐  ตัว

  ๕.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ

  ๑) ปลาไม่เป็นโรค ขนาดปลาได้มาตรฐาน รสชาติดี ปลอดสารพิษ 

เป็นที่ต้องการของตลาด
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   ๒) สมาชิกบริษัททุกคนมีความสามารถเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุยใน

วงบ่อซิเมนต์ได้

  ๓) สมาชิกบริษัททุกคนมีคุณลักษณะ ๕ ประการของ  

โรงเรียนสุจริต

 ๖. สถานที่ดำาเนินกิจกรรม  แปลงเกษตรโรงเรียนพระบางวิทยา

 ๗. ระยะเวลากำาเนินกิจกรรม

   เริ่มโครงการ  วันที่  ๑  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๘

    สิ้นสุดโครงการ วันที่  ๑๐  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๕๙

 ๘. ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม
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 ๙. งบประมาณ

  ๙.๑. งบประมาณจากบริษัทสร้างการดี  จำานวน  ๕,๐๐๐  บาท

  ๙.๒ หุ้นสมาขิก จำานวน  ๑๐๐  หุ้น จำานวน  ๑,๐๐๐  บาท

  ๙.๓ เงินกู้ยืม/สนับสนุนจากแหล่งอ่ืนๆ จำานวน ๖,๐๐๐  บาท

             รวมทั้งสิ้น ๑๒,๐๐๐  บาท

 ๑๐. ที่ปรึกษาโครงการ 

       นายไพฑูรย์  ไวยธัญกิจ

 ๑๑. ประมาณการรายรับ-รายจ่าย
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 ๑๒. รายชื่อสมาชิก

  ๑) นางสาวสุวิมล  ส่งศรีจันทร์ ถือหุ้น   ๑๐  หุ้น  

       จำานวนเงิน    ๑๐๐    บาท

  ๒) นางสาวรุจิรา  วิชาพร  ถือหุ้น   ๑๐  หุ้น  

       จำานวนเงิน    ๑๐๐    บาท

  ๓) นางสาวศรีฟ้า  เดชอาจ  ถือหุ้น   ๑๐  หุ้น  

       จำานวนเงิน    ๑๐๐    บาท

  ๔) นางสาววรารัตน์  เกตุสำาราญ ถือหุ้น   ๑๐  หุ้น  

       จำานวนเงิน    ๑๐๐   บาท

  ๕) นางสาวสุวนันท์  พานแก้ว ถือหุ้น   ๑๐  หุ้น  

       จำานวนเงิน    ๑๐๐    บาท

  ๖) นางสาวเพ็ญพักตร์  โดรณ ถือหุ้น   ๑๐  หุ้น  

       จำานวนเงิน    ๑๐๐    บาท

  ๗) นางสาวสุกัญญา  คร้ามคร้าย ถือหุ้น   ๑๐  หุ้น  

       จำานวนเงิน    ๑๐๐    บาท

  ๘) นางสาวรวิวรรณ  สูบุญ  ถือหุ้น   ๑๐  หุ้น  

       จำานวนเงิน    ๑๐๐    บาท

  ๙) นางสาวปนิดา  สวัสดี  ถือหุ้น   ๑๐  หุ้น  

       จำานวนเงิน    ๑๐๐    บาท

  ๑๐) นายสิริ   ทองสา  ถือหุ้น   ๑๐  หุ้น  

       จำานวนเงิน    ๑๐๐    บาท

     รวม  ๑๐๐  หุ้น  จำานวนเงิน  ๑,๐๐๐   บาท
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คณะทำางาน

ที่ปรึกษา

๑. นางรัตนา ศรีเหรัญ  รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

๒. นายอนุสรณ์ ฟูเจริญ  รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

๓. นายพิธาน พื้นทอง  ท่ีปรึกษา สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

๔. นายชวลิต โพธิ์นคร  ผู้อำานวยการสำานักพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

คณะทำางานจากสำานักงาน ป.ป.ช.

๑. นายอุทิศ บัวศรี  ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.

๒. นายธิติ เมฆวณิชย์  ผู้อำานวยการสำานักป้องกันการทุจริตภาครัฐ

๓. นายสมพจน์ แพ่งประสิทธิ์ เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำานาญการพิเศษ

๔. นายภิญโญยศ ม่วงสมมุข เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ

๕. นายเฉลิมชัยวงค์ บริรักษ์  เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ

๖. นายเทิดภูมิ ทัศนพิมล  เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ

คณะทำางานจาก สพฐ. และ สพท.

๑. นายเดช ศิรินาม  ผู้อำานวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต ๖

๒. นายโสธร บุญเลิศ  รองผู้อำานวยการ สพม. เขต ๓๒

๓. นายอนิรุทธ์ ล่ามพระยา  รองผู้อำานวยการ สพม. เขต ๓๔

๔. นายมณเฑียร ม่วงศรีศักดิ์ รองผู้อำานวยการ สพม. เขต ๓๙

๕. นางสาวสรรเสริญ สุวรรณ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.สิงห์บุรี

๖. นางสาวรัชนีวัลย์ จุลบาท ศึกษานิเทศก์ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓

๗. นายอินสวน สาธุเม  ศึกษานิเทศก์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑

๘. นางวันเพ็ญ ศิริคง  ศึกษานิเทศก์ สพป.นครสวรรค์ เขต ๓
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๙. นายสมเกียรติ ตุงคะเสรีรักษ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต ๓

๑๐. นายศุภกร มรกต  ศึกษานิเทศก์ สพป.ราชบุรี เขต ๒

๑๑. นายนิวัฒน์ โชติสวัสดิ์  ศึกษานิเทศก์ สพป.กาญจนบุรี เขต ๑

๑๒. นายอนันต์ แก้วแจ้ง  ศึกษานิเทศก์ สพป.พิษณุโลก เขต ๑

๑๓. นางจินดา ตุ่นหล้า  ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงใหม่ เขต ๖

๑๔. นางธนพรรณ รอดกำาเหนิด ศึกษานิเทศก์ สพป.พิจิตร เขต ๑

๑๕. นางณัฐพร พ่วงเฟื่อง  ศึกษานิเทศก์ สพป.พิษณุโลก เขต ๓

๑๖. นายจีรศักดิ์ รสลือชา  ศึกษานิเทศก์ สพป.สุโขทัย เขต ๒

๑๗. นางลาวัลย์ ตรีเนตร  ศึกษานิเทศก์ สพป.สมุทรปราการ เขต ๑

๑๘. นางสาวกิ่งนภา สกุลตั้ง ศึกษานิเทศก์ สพป.เลย เขต ๑

๑๙. นางสาวสุภาภรณ์ กัลยารัตน์ ศึกษานิเทศก์ สพป.มุกดาหาร

๒๐. นายพงษ์เทพ มนัสตรง  ศึกษานิเทศก์ สพป.ลำาพูน เขต ๑

๒๑. นายวินัย อสุณี ณ อยุธยา ศึกษานิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต ๑

๒๒. นายอดุลย์ ผินโพ  ศึกษานิเทศก์ สพป.อุบลราชธานี เขต ๓

๒๓. นายธนบดีพิพัฒน์ ดำานิล ครูโรงเรียนบ้านวังคอไห สพป.ชัยนาท

๒๔. นายนิพนธ์ พรหมเมศร์  ศึกษานิเทศก์ สพป.สงขลา เขต ๒

๒๕. นางนปภา ศรีเอียด  ศึกษานิเทศก์ สพป.ปัตตานี เขต ๑

๒๖. นางภาวนา นัครามนตรี ศึกษานิเทศก์ สพป.ปัตตานี เขต ๒

๒๗. นางศิริงาม ภูมิทัศน์  ศึกษานิเทศก์ สพม. เขต ๑๑

๒๘. นายอานนท์ วงศ์วิศิษฏรังสี ศึกษานิเทศก์ สพม. เขต ๒๙

๒๙. นายทวี บรรจง  ศึกษานิเทศก์ สพม. เขต ๓๑

๓๐. นายพีรวัฒน์ เศวตพัชร์  ศึกษานิเทศก์ สพม. เขต ๓๒

๓๑. นายทองคูณ หนองพร้าว ศึกษานิเทศก์ สพม. เขต ๓๒

๓๒. นายวีระ อุตสาหะ  ศึกษานิเทศก์ สพม. เขต ๓๔

๓๓. นายแสนศักดิ์ มีสิทธิ์  นิติกร สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔

๓๔. นางพิศมัย สุวรรณมาโจ นักวิชาการศึกษา สพป.นครพนม เขต ๒
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๓๕. นายณัฐพล คุ้มวงศ์  นักวิชาการศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต ๓

๓๖. นายวิเชียร ศิริคง  ผู้อำานวยการโรงเรียนอนุบาลตากฟ้า

    สพป.นครสวรรค์ เขต ๓

๓๗. นายเสวก บุญประสพ  ผู้อำานวยการโรงเรียนดงซ่อมวิทยาคม สพป.ตาก เขต ๑

๓๘. ว่าที่ร้อยโทกัมพล ผลพฤกษา ผู้อำานวยการโรงเรียนบ้านแก้ว สพป.จันทบุรี เขต ๑

๓๙. นายไกรสร พิมพ์ประชา ผู้อำานวยการโรงเรียนบ้านแบง สพป.หนองคาย เขต ๒

๔๐. นายธนกฤติ พรมบุตร  ผู้อำานวยการโรงเรียนบ้านโคกเฟือง สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓

๔๑. นายวิโรจน์ ฉายชูวงษ์  ผู้อำานวยการโรงเรียนบ้านแปรง สพป.นครราชสีมา เขต ๕

๔๒. นายสิทธิพงศ์ สั่งศร  ผู้อำานวยการโรงเรียนบ้านตะคร้อ สพป.นครสวรรค์ เขต ๓

๔๓. นางเพ็ญศรี ศรีสุนารถ  ผู้อำานวยการโรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง 

    สพป.มหาสารคราม เขต ๒

๔๔. นายสมบูรณ์ ขุนไพชิต  ผู้อำานวยการโรงเรียนสำานักสงฆ์ศรีวิชัย 

    สพป.สงขลา เขต ๑

๔๕.นายสมพร นาคพิทักษ์  ผู้อำานวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก 

    สพป.ลำาปาง เขต ๑

๔๖.นายนุศิษย์ พรชีวโชติ  ผู้อำานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง 

    สพป.นครราชสีมา เขต ๓

๔๗.นายพลธาวิน วัชรทรธำารงค์ ผู้อำานวยการโรงเรียนวัดหนองบอนแดง 

    สพป.ชลบุรี เขต ๑

๔๘. นายวิชิต เต็มนิล  ผู้อำานวยการโรงเรียนวัดบ้านแหลมโตนด 

    สพป.พัทลุง เขต ๑

๔๙. ว่าที่ร้อยตรี ประเสริฐ รุจิรา ผู้อำานวยการโรงเรียนบ้านยางน้ำากลัดใต้ 

    สพป.เพชรบุรี เขต ๑

๕๐. นายกนก จำาปามูล  ผู้อำานวยการโรงเรียนหนองขามนาดี 

    สพป.นครราชสีมา เขต ๖
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๕๑. นายสุพรรณ์ แก้วนิสัย  ผู้อำานวยการโรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์ 

    สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓

๕๒. นายขวัญใจ อุดมรัตน์  ผู้อำานวยการโรงเรียนบ้านแกวิทยาคม 

    สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๒

๕๓. นายภานุพงศ์ นวลบุญมา ผู้อำานวยการโรงเรียนบ้านผือ (สวัสดิ์ราษฎร์วิทยา)

    สพป.ขอนแก่น เขต ๑

๕๔. นางนิรมล บัวเนียม  ผู้อำานวยการโรงเรียนวัดเจ้ามูล สพป. กรุงเทพมหานคร

๕๕. นายอิสมาน มุวรรณสินธุ์ ผู้อำานวยการโรงเรียนประชาบำารุง 

    สพป.นราธิวาส เขต ๓

๕๖. นางอำาพร สุทธัง  ผู้อำานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว 

    สพป.อุบลราชธานี เขต ๕

๕๗. นางอมรรัตน์ เชิงหอม  ผู้อำานวยการโรงเรียนบ้านหาดแพง (หาดแพงวิทยา)

    สพป.นครพนม เขต ๒

๕๘. นายนรงค์ โสภา  ผู้อำานวยการโรงเรียนวัดศรีสาคร สพป.สิงห์บุรี

๕๙. นายนิพนธ์ ยศดา  ผู้อำานวยการโรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ 

    สพม.เขต ๒๖

๖๐. นางสาวอังคณา นารีสาร รองผู้อำานวยการโรงเรียนเมืองวิทยาคาร สพม. เขต ๒๙

๖๑. นางพัชภัสสร เสนทัพพระ รองผู้อำานวยการโรงเรียนสุรนารีวิทยา สพม. เขต ๓๑

๖๒.นายดิลก ราตรี  ครูโรงเรียนดงยางวิทยาคม สพม. เขต ๒๙

๖๓. นายจำาลอง น่วมนุ่ม  ครูโรงเรียนวัดปากคลอง (ประปามหาราช) ๓

    สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต ๑

๖๔. นายยรรยงค์ ดำารงค์ศักดิ์ ครูโรงเรียนบ้านพันเสา สพป.พิษณุโลก เขต ๑

๖๕. นายวันเฉลิม วุฒิศิษฏ์สกุล ครูโรงเรียนบ้านนกงาง สพป.ระนอง

๖๖. นายอุดรพัฒน์ บุญมา  ครูโรงเรียนบ้านนาฟ่อน สพป.เชียงใหม่ เขต ๕

๖๗. นางอังสนา พิไสยสามนต์เขต ครูโรงเรียนราชวินิต มัธยม สพม. เขต ๑

๖๘. นายพงศธร ผ่านสำาแดง ครูโรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ สพม. เขต ๒๖



แนวทางการดำาเนินกิจกรรม บริษัทสร้างการดี 119

๖๙. นายฉัตยา สารีวัลย์  ครูโรงเรียนวารินชำาราบ สพม. เขต ๒๙

๗๐. นายมงคล ปัญญารัตน์  ครูโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย สพม. เขต ๓๔

๗๑. นายอนุรักษ์ ปาทา  ครูโรงเรียนไชยปราการ สพม. เขต ๓๔

๗๒. นางสุนันท์ ธาราศักดิ์  ครูโรงเรียนไชยปราการ สพม. เขต ๓๔

๗๓. นายไพทูรย์ ไวยธัญกิจ  ครูโรงเรียนพระบางวิทยา สพม. เขต ๔๒

๗๔. นายสพลกิตติ์ สังข์ทิพย์ ครูโรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ สพม. เขต ๔๒

๗๕. นายฐาปณัฐ อุดมศรี  ครูโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ สพม. เขต ๔๒

๗๖. นายศิวกร รัตติโชติ  นักทรัพยากรบุคคล กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

๗๗. นางสาวจุฬาลักษณ์ ทรัพย์สุทธิ นักวิชาการศึกษา กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

๗๘. นางวันดี จิตรไพวรรณ  นักวิชาการศึกษาสำานักติดตาม

    และประเมินผลการจัดการศึกษา

๗๙. นายคู่บุญ สกุนตนาค  นักวิชาการศึกษาสำานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา

๘๐. นางเกศกัญญา อนุกูล  นักวิชาการศึกษา 

    สำานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา

๘๑. นายภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธำารง ผู้อำานวยการกลุ่มบริหารทั่วไป

    สำานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา

๘๒. นายจักรพงษ์ วงค์อ้าย  นักวิชาการศึกษา 

    สำานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา

๘๓. นางพิชชาภา วรวิทยาการ เจ้าพนักงานธุรการ 

    สำานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา

๘๔. นายสุจิตรา พิชัย  เจ้าพนักงานธุรการ 

    สำานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา

๘๕. นายบุญช่วย เหมศักดิ์  พนักงานธุรการ 

    สำานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา

๘๖. นางสมลิตร ไพรเถื่อน  พนักงานธุรการ 

    สำานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
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๘๗. นางเนตรทราย แสงธูป  พนักงานธุรการ 

    สำานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา

๘๘. นางสาวศรัญญา โชติ  พนักงานบันทึกข้อมูล 

    สำานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา

๘๙. นางจิณห์นิภา ดำาสนิท  พนักงานบันทึกข้อมูล 

    สำานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา

๙๐. นางวัชรินทร์ ทองวิลัย  พนักงานพิมพ์ดีด 

    สำานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา

๙๑. นายบดินทร์ วรวสุ  พนักงานพิมพ์ดีด 

    สำานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา

๙๒. นางสาวจุฑารัตน์ ก๋องคำา พนักงานพิมพ์ดีด 

    สำานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา

๙๓. นางสาวมณธิกา จิตต์สอาด เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป 

    สำานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา

๙๔. นายสหัสพล ษรบัณฑิต เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป

    สำานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
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