
 แบบ สก ๑๓/๒  
แบบสรุปผลการดำเนนิงานเม่ือสิน้สุดโครงการ/กิจกรรมบริษัทสร้างการดี 

โรงเรียนพนมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราฎร์ธานี ชุมพร 
ภาคเรียนที่ ๑ - ๒ ภายใน วันที่ ๓๑ มีนาคม ในปีการศึกษา(ที่ผ่านมา) 2564 

 
1. ชื่อกิจกรรม ไข่เค็มสมุนไพร(ใบเตย) 
 
๒. รายนามผู้รับผิดชอบกิจกรรม  

1) เด็กหญิงนัดดา   บุญกลับ    
2) เด็กหญิงปิ่นอนงค์   บางคราม   
3) เด็กชายนฤสรณ์   ศรีสวัสด์ิ    
4) เด็กชายปิยะภูมิ   คงประสิทธิ์   
5) เด็กชายนนทพัทธ์   สุลเม็ต    
6) เด็กชายณัฐภูมินทร์   ศรีรักษา    
7) เด็กชายธันฐกรณ์   ชนะแก้ว   
8) เด็กชายภานุวิชญ์   นพรัตน ์   
9) เด็กหญิงนันท์นภัส   สุระกา    
10) เด็กหญิงณิชกาญจน์  เอียดเกล้ียง   
11) เด็กหญิงสุธิมา   แสงจง    
12) เด็กชายทินภัทร   นิลทัพ    
13) เด็กชายมินคะนาย   พม่า    
14) เด็กชายอภิมงคล   บุญทองแก้ว    
15) เด็กหญิงเขมิกา   ศรีใย    
16) เด็กหญิงสุธิมา   แก้วทับทิม 
 

๓. งบประมาณ   
๓.๑ งบประมาณท้ังโครงการ           3,400 บาท              

1) งบประมาณจากบริษัทสร้างการดี            - บาท   
2) หุ้นสมาชิก จำนวน 170 หุ้น   เป็นเงิน 3,400 บาท             
๓) เงินกู้ยืมจากโรงเรียนพนมศึกษา จำนวน        - บาท   
4) เงินสนับสนุนจากแหล่งอื่น ๆ   จำนวน        - บาท   

รวมทั้งสิ้น   3,400 บาท   
๓.2 เบิกจ่ายจากงบประมาณ    3,040 บาท   
๓.3 จ่ายจริง       3,040 บาท   
๓.4 ส่งเงินคืนสถานศึกษา           - บาท   

๔. ระยะเวลาการดำเนินโครงการ    
วัน เดือน ปี ที่เร่ิมโครงการ  วันท่ี  1  เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2564 
วัน เดือน ปี ที่สิ้นสุดโครงการ วันท่ี 11  เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 



๕. สรุปผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม   
๕.๑ วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม    

1) เพื่อให้นักเรียนรู้และเข้าใจในการถนอมอาหารด้วยวิธีการดอง 
2) เพื่อให้นักเรียนได้นำความรู้ในการทำไข่เต็มไปใช้ทำเองท่ีบ้านหรือนำไปใช้ในการประกอบ

อาชีพหารายได้เสริมต่อไป 
3) เพื่อมีรายได้เสริมระหว่างเรียน ละภาวการณ์ใช้จ่ายของครอบครัว 
4) เพื่อส่งเสริมให้มีการบริโภคไข่เค็มท่ีเพิ่มขึ้น 
 

๕.๒ เป้าหมายโครงการ/กิจกรรม    
เป้าหมายเชิงปริมาณ :   

1) แปรรูปไข่เค็ม จำหน่ายในโรงเรียนและฝากจายตามร้านค้าในชุมชนและสหกรณ์โรงเรียน 
จำนวน 150 ฟอง/เดือน 

2) นักเรียนร้อยละ ๘๐  มีเจตคติท่ีดีตอการจัดกิจกรรมบริษัทสร้างการดี  
๔) นักเรียนร้อยละ ๘๐ เกิดคุณลักษณะ ๕ ประการของโรงเรียนสุจริต  
๕) นักเรียนร้อยละ ๘๐  คำนึงถึงประโยชนสวนรวมมากกว่าประโยชนสวนตัว 
 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ :   
1) เห็นช่องทางในการประกอบอาชีพและพัฒนาการประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสม 
2) มีทัศนคติท่ีดีต่อการผลิตผลงานสร้างสรรค์ของตนเอง 
3) มีทัศนคติท่ีดีต่อการหารายได้ระหว่างเรียนด้วยตนเอง 
4) นำความรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 

 
๕.๓  ผลการดำเน ินงาน (ระบุผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม การแบ่งป ันผลกำไรเพื่อ

สาธารณประโยชน์)    
จากการจำหน่ายไข่เค็มสมุนไพร ท้ังหมด 5 รอบ ได้จัดสรรเงินตาระเบียบของบริษัท ดังนี้ 

คืนทุนให้สมาชิก จำนวน 34 หุ้น หุ้นละ 10 บาท เป็นเงิน 3,400 บาท 
คงเหลือกำไรสุทธิ จำนวน 2,860 บาท 

การจัดสรรผลกำไรประจำปี ดำเนินการดังนี้ 
1) จ่ายโบนัสกรรมการ ร้อยละ 15  เป็นเงิน    429  บาท 
2) จ่ายเพื่อสารณะประโยชน์ ร้อยละ 50 เป็นเงิน  1,430 บาท 
3) สะสมเงินทุนสำรอง ร้อยละ 10 เป็นเงิน     286 บาท 
4) จ่ายปันผลผู้ถือหุ้น ร้อยละ 20 เป็นเงิน     572 บาท 
5) ค่าดำเนินการ  ร้อยละ 5 เป็นเงิน     143 บาท 

การปนผลกําไรประจำป ๒๕๖4 บริษัทสร้างการดี สาขา โรงเรียนพนมศึกษา ทั้งหมด 572 บาท           
แกสมาชิก จำนวน 170 หุ้น หุ้นละ 3.36 บาท 

 
 



 ๖.   ผลลัพธ์ของโครงการ/กิจกรรม (สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และสะท้อนถึงคุณลักษณะ 5 ประการ
ของโครงการโรงเรียนสุจริต)   

1) นักเรียนสามารถแปรรูปไข่เค็ม จำหน่ายในโรงเรียนและฝากจายตามร้านค้าในชุมชนและสหกรณ์
โรงเรียน จำนวน 150 ฟอง/เดือน จนกระท้ังสามารถเพิ่มปริมานการแปรรูปได้ 300 ฟอง/เดือน ซึง่สูงกว่า
เป้าหมายท่ีต้ังไว้ 

2) นักเรียนร้อยละ ๘๐  มีเจตคติท่ีดีตอการจัดกิจกรรมบริษัทสร้างการดี  
๔) นักเรียนร้อยละ ๘๐ เกิดคุณลักษณะ ๕ ประการของโรงเรียนสุจริต  
๕) นักเรียนร้อยละ ๘๐  คำนึงถึงประโยชนสวนรวมมากกว่าประโยชนสวนตัว 
 

๗.  ความต่อเนื่องภายหลังสิ้นสุดโครงการ/กิจกรรม   
 ดำเนินการต่อเนื่องในปีการศึกษา 2565 
 
๘.  ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข    

ปัญหา :     ไข่เป็ดภายในชุมชนไม่เพียงพอต่อการผลิตไข่เค็ม ในรอบท่ี 2  
การแก้ไข :  จัดซื้อไข่เป็ดจากชุมชนใกล้เคียง เพื่อให้ผลิตไข่เค็มได้ตามเป้าหมายท่ีวางไว้ 
 

๙.  ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ   
๑) โรงเรียนเห็นควรวาจะนําเสนอผลการดําเนินงานเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรูกับโรงเรียนและชุมชนอื่น   
๒) โรงเรียนเห็นควรวาจำการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ใหมีความหลากหลาย รักษาคุณภาพ ให

เป็นท่ีรูจักและนิยมตอบุคคลท่ัวไป   
๓) โรงเรียนเห็นควรวาจะดำเนินกิจกรรมอื่นๆ เพิ่มเติม ตามความสนใจของผู้เรียน และ ดำเนินการใน

รูปแบบของบริษัทสร้างการด ี
  
  
  
       (ลงช่ือ)...........................................................ผู้จัดทำรายงาน    

(เด็กชายปิยะภูมิ     คงประสิทธิ์)   
    ตำแหน่ง เลขานุการบริษัท  

  
 
      (ลงช่ือ)........................................................... ผู้รับรอง 
                        (นางผกา  สามารถ)   

      ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนพนมศึกษา 
  
 



ภาพกิจกรรมบริษัทสร้างการดี 
ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต) 

สาขาโรงเรียนพนมศึกษา อำเภอพนม  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี  ชุมพร 

เลขทะเบียน ๑๐๘๔๖๔๐๕๖๔(๑)/๒๕๖๔ 
 

การประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมบริษัทสร้างการดี 

 
 

 



ภาพกิจกรรมบริษัทสร้างการดี 
ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต) 

สาขาโรงเรียนพนมศึกษา อำเภอพนม  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี  ชุมพร 

เลขทะเบียน ๑๐๘๔๖๔๐๕๖๔(๑)/๒๕๖๔ 
 

การรับสมัครนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมบริษัทสร้างการดี 

 
 

 



ภาพกิจกรรมบริษัทสร้างการดี 
ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต) 

สาขาโรงเรียนพนมศึกษา อำเภอพนม  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี  ชุมพร 

เลขทะเบียน ๑๐๘๔๖๔๐๕๖๔(๑)/๒๕๖๔ 
 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำไข่เค็มสมุนไพร กิจกรรมบริษัทสร้างการดี 

 
 

 



ภาพกิจกรรมบริษัทสร้างการดี 
ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต) 

สาขาโรงเรียนพนมศึกษา อำเภอพนม  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี  ชุมพร 

เลขทะเบียน ๑๐๘๔๖๔๐๕๖๔(๑)/๒๕๖๔ 
 

การประชมุคณะกรรมการบริษัทสร้างการดี สาขาโรงเรียนพนมศึกษา 

 
 

 



ภาพกิจกรรมบริษัทสร้างการดี 
ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต) 

สาขาโรงเรียนพนมศึกษา อำเภอพนม  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี  ชุมพร 

เลขทะเบียน ๑๐๘๔๖๔๐๕๖๔(๑)/๒๕๖๔ 
 

การทำไข่เค็มสมุนไพร ข้ันตอนการเตรียมใบเตย 

 
 

 



ภาพกิจกรรมบริษัทสร้างการดี 
ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต) 

สาขาโรงเรียนพนมศึกษา อำเภอพนม  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี  ชุมพร 

เลขทะเบียน ๑๐๘๔๖๔๐๕๖๔(๑)/๒๕๖๔ 
 

การทำไข่เค็มสมุนไพร ข้ันตอนการนำไข่เป็ดพอกด้วยดินสอพอง 

 
 

 



ภาพกิจกรรมบริษัทสร้างการดี 
ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต) 

สาขาโรงเรียนพนมศึกษา อำเภอพนม  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี  ชุมพร 

เลขทะเบียน ๑๐๘๔๖๔๐๕๖๔(๑)/๒๕๖๔ 
 

การทำไข่เค็มสมุนไพร ข้ันตอนการไข่ที่พอกดินสอพองแล้วมาพอกใบเตย 

 
 

 



ภาพกิจกรรมบริษัทสร้างการดี 
ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต) 

สาขาโรงเรียนพนมศึกษา อำเภอพนม  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี  ชุมพร 

เลขทะเบียน ๑๐๘๔๖๔๐๕๖๔(๑)/๒๕๖๔ 
 

การทำไข่เค็มสมุนไพร ข้ันตอนการหุ้มไข่เค็มก่อนลงบรรจุภัณฑ์ 

 
 

 
ภาพกิจกรรมบริษัทสร้างการดี 

ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต) 



สาขาโรงเรียนพนมศึกษา อำเภอพนม  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี  ชุมพร 

เลขทะเบียน ๑๐๘๔๖๔๐๕๖๔(๑)/๒๕๖๔ 
 

การทำไข่เค็มสมุนไพร ข้ันตอนการเตรียมบรรจุภัณฑ์ สำหรับจำหน่ายไข่เค็ม 

 
 

 
 
 
 
 



ภาพกิจกรรมบริษัทสร้างการดี 
ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต) 

สาขาโรงเรียนพนมศึกษา อำเภอพนม  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี  ชุมพร 

เลขทะเบียน ๑๐๘๔๖๔๐๕๖๔(๑)/๒๕๖๔ 
 

การทำไข่เค็มสมุนไพร ข้ันตอนการนำไข่เค็มใส่กล่องบรรจุภัณฑ์ 

 
 

 
 
 



ภาพกิจกรรมบริษัทสร้างการดี 
ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต) 

สาขาโรงเรียนพนมศึกษา อำเภอพนม  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี  ชุมพร 

เลขทะเบียน ๑๐๘๔๖๔๐๕๖๔(๑)/๒๕๖๔ 
 

ไข่เค็มที่พร้อมนำไปจำหน่าย 

 
 

 



 


