
 

 
 

 

 
 
 
 
 

โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำป ี

โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล 

ในสถานศึกษา 

“ป้องกันการทุจริต” ( โครงการโรงเรียนสุจริต ) 



ช่ือโครงการ   โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
“ป้องกันการทุจริต” ( โครงการโรงเรียนสุจริต ) 

กิจกรรม   บริษัทสร้างการดี 
แผนงบประมาณ   งบสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
สนองกลยุทธ์ของ สพฐ.  ท่ี ๓ ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ท่ัวถึง ครอบคลุม ผู้เรียนได้รับโอกาส 

ในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพงานด าเนินการด้านกิจการนักเรียน 

ผู้รับผิดชอบ  นายชัยราวี  ลาผม 
โรงเรียน  โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ ์
ลักษณะโครงการ โครงการใหม ่
ระยะเวลาดำเนินการ  ระหว่างเดือน มีนาคม-กันยายน ๒๕๖๔ 
________________________________________________________________________________ 
๑. หลักการและเหตุผล 

ดวยโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษไดรับคัดเลือกสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต ๑ ใหเปนโรงเรียนสุจริตตนแบบในโครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล 
ในสถานศึกษาในปการศึกษา ๒๕๖๑ โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษจึงไดดาํเนินงานในรูปแบบโรงเรียนสุจริตภาย
ใต กิจกรรม บริษัทสรางการดีซึ่งเปนบริษัทที่สรางขึ้นเพื่อดําเนินการสรางวิถีชีวิตของนักเรียนใหเปนคนสุจริตตาม 
คุณลักษณะ ๕ ประการของโรงเรียนสุจริตคือ มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตยสุจริต อยูอยางพอเพียง 
มีจิตสาธารณะ และทางโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษไดแตงตั้งคณะกรรมการของบริษัทสรางการดีและไดมีฉันทา
มติ เสนอใหมีการตั้งชื่อโครงการคือ “ผลิตภัณฑการประดิษฐแจกันจากเศษผาไทย” เนื่องจากสภาพชุมชนใน
ทองถิ่นปจจุบัน ไดมีการคาขายเชิงรุก ไมวาจะเปนตลาดนัดเคลื่อนที่ อํานวยความสะดวกแกผูบริโภค แตปญหาที่
ตามมาคือขยะ ที่ทําใหเกิดภาวะโลกรอน ซึ่งหลายคนอาจจะมองขามวัสดุ หรืออุปกรณที่เกาๆ ที่ไมมีคุณคา ใชได
เพียงครั้งเดียวแลวก็ทิ้งไป กอใหเกิดปญหาขยะและมลภาวะ ไมวาจะเปนแกวนํา้จากเครื่องปนดินเผา
ขวดน้ำพลาสติก เศษผ้า เศษวัสดุเหลือใช้อื่น ๆ ทางเราจึงได้มีแนวคิดท่ีจะช่วยกันลดขยะ อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมและ
ลดภาวะโลกร้อน โดยการนำวัสดุเหลือใช้ จากชุมชนในท้องถิ่น เช่น โอ่งดินแก้วน้ าจากการขายน้ำหวานท่ีใช้แล้ว 
มาสร้างให้เกิดมูลค่า โดยการนำเอาเศษผ้าไทย เช่น เศษผ้า ไหม ผ้าฝ้าย และวัสดุอื่นๆ มาประดิษฐ์ตกแต่งให้เป็น
แจกันอย่างสร้างสรรค์ ให้สวยงามและเป็นการเพิ่มมูลค่า ของผลิตภัณฑ์ ใช้ประดับตกแต่งสถานท่ีให้สวยงาม ใช้
เป็นของขวัญของท่ีระลึก ของฝาก ตลอดจนใช้ ประโยชน์ในโอกาศต่าง ๆ ตามความเหมาะสม จึงเห็นสมควรให้มี
การส่งเสริมการผลิตการประดิษฐ์แจกันจาก เศษผ้าไทยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนและเป็นเอกลักษณ์ 
หรือสินค้าโอทอปของตำบลต่อไป เพื่อให้นักเรียนมีคุณลักษณะ ๕ ประการของโรงเรียนสุจริต และเป็นการ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมตาม หลักธรรมมาภิบาล และปลูกฝังคุณลักษณะท่ีสังคมต้องการ คือ เน้นให้ผู้เรียนมี
ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์ อยู่อย่างพอเพียง และมีจิตสาธารณะ  



๒. วัตถุประสงค์ 

๒.๑ เพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะอาชีพหารายได้ด้วยตนเองระหว่างเรียน 
๒.๒ เพื่อปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีดีงามด้านความสุจริต โดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
๒.๓ เพื่อให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียนสุจริต ๕ ประการ คือ มีทักษะ 

กระบวนการคิด มีวินัย มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความพอเพียง และมีจิตสาธารณะ 
๓. เป้าหมาย 

๓.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 
          นักเรียนโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์  ระดับชั้น ม.๑ – ม.๓ รวมจ. นวนทั้งหมด ๑๕ คน 

๓.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
๑. นักเรียนร้อยละ ๘๕ เกิดทักษะอาชีพประดิษฐ์แจกันจากเศษผ้า ได้ 
๒. นักเรียนร้อยละ ๘๕ มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีดีงามด้านความสุจริต โดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
๓. นักเรียนร้อยละ ๘๕ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียนสุจริต ๕ ประการ คือ มีทักษะ 

กระบวนการคิด มีวินัย มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความพอเพียง และมีจิตสาธารณะ 
๔. สถานท่ีดำเนินกิจกรรม 
โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ ๑๓๑/๑-๒ ถนนเทอดไป  แขวงตลาดพลู เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 

๑๐๑๖๐ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

๕. ระยะเวลาดำเนินกิจกรรม 
เริ่มโครงการ วันที่ ๑ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
สิ้นสุดโครงการ วันที่ ๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 



๖. ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม 

ระยะเวลา งาน/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
๑. แตงตั้งคณะกรรมการบริษัทสร้างการดี โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์  คณะครูที่ปรึกษา 

บริษัทสร้างการดี 
ทุกคน 

๒. ประชุมช้ีแจง ทำความเข้าใจ วางแผนและเตรียมการ 

๓. รับสมัครนักเรียนที่มีความสนใจในการดำเนินการตามกิจกรรม 

๔. วางแผน คำนวณค่าใช้จ่าย เตรียมวัสดุ – อุปกรณ์ 

๕. จัดหา ผลิต จัดจำหน่าย การบัญชีและการเงิน 

๖. ระดมทุน จัดหาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำที่มีในทอ้งถิ่น 

๗. ดำเนินกิจกรรมตามกระบวนการที่เตรียมไว้อย่างสรา้งสรรค์ โดยแบง 

งาน และปฏิบัติตามหน้าท่ี ท่ีได้รับมอบหมายให้เรียบร้อย โดยคำนึงถึง 
ความประหยัดและให้เกิดประโยชน์สูงสุด บรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ 

๘. ทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายให้ถูกตอ้ง 

๙. ประชุมคณะกรรมการของบริษัท เพื่อสรุปรายงานและประเมิน
กิจกรรม 
๑๐. นำผลการประชุม มาปรับปรุงในจุดที่มีปัญหาและส่งเสริมในกิจการ 

ของบริษัท 

๗. งบประมาณ 
๗.๑ งบประมาณจากบริษัทสร้างการดี ๕๐๐ บาท 
๗.๒ หุ้นสมาชิก จ านวน ๒๘ หุ้น เป็นเงิน ๒,๘๐๐ บาท 
๗.๓ เงินกู้ยืม/สนับสนุนจากแหล่งอื่นๆ จ านวน - บาท 
รวมทั้งส้ิน ๓,๒๐๐ บาท 

๘.ท่ีปรึกษาโครงการ 
๘.๑ นางนงนุช  นามภูษา รองผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

๘.๒ นางสาวศิริพร จําปา         ครู  
๘.๓ นางจันทนา  เกษมจันทร์  ครู   
๘.๔ นางสุทธิดา  สุทินเกียรติ     ครู   
๘.๕ นางสาวนวนพิทย์  สังสา     ครู   
๘.๖ นายชัยราวี  ลาผม            ครู   กรรมการและเลขา 



๙. ประมาณการรายรับ-รายจ่าย 

๑๐. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
๑๑.๑ นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สำคัญของโรงเรียนสุจริต ๕ ประการ คือ มีทักษะ 
กระบวนการคิด มีวินัย มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีความพอเพียง และมีจิตสาธารณะ 
๑๑.๒ นักเรียนเกิดความสามัคคีในหมู่คณะ 
๑๑.๓ นักเรียนรู้จักรับผิดชอบและตอบแทนต่อสังคม 
๑๑.๔ นักเรียนนำความรู้ และประสบการณ์ ที่ได้จากการทำงานในบริษัทไปประกอบอาชีพและ 

ดำรงชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม 

 ( นายชัยราวี  ลาผม ) 
หัวหน้าโครงการ  






