
 
 
 

ค ำสั่งโรงเรียนบ้ำนบำงจำก 
ท่ี ๔๑ / ๒๕๖๒ 

เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินงำนกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียน ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 
 

 

ด้วยโรงเรียนบ้านบางจาก ได้จัดให้มีการด าเนินงานกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียน ท้ังนี้ เพื่ออ านวยความสะดวก
ให้แก่นักเรียยน ครูและบุคลากรภายในโรงเรียน อีกท้ังเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ด้านการด าเนินกิจการสหกรณ์    
ตลอดจนแนวปฏิบัติ ระเบียบ ข้อบังคับของการด าเนินกิจการสหกรณ์โรงเรียนท่ีได้รับไปใช้ประโยชน์ในการหารายได้
ให้กับตนเอง ฝึกให้ผู้เรียนมีความเสียสละ ซื่อสัตย์ ไม่เห็นแก่ตัว ไม่เอาเปรียบผู้อื่น และอยู่ด้วยกันกับผู้อื่นได้อย่างมี
ความสุข เพื่อให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานกิจกรรมสหกรณ์
ในโรงเรียน ดังนี้ 

๑. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร ประกอบด้วย 
๑.๑ นายตรี ศตสังวัตสร์  ผู้อ านวยการโรงเรียน     ประธานกรรมการ 
๑.๒ นางสมพิศ  สินเปรม            ครูช านาญการพิเศษ     รองประธานกรรมการ 
๑.๓ นางสุภาพอาจนนลา  ครูช านาญการ      กรรมการ 
๑.๔ นายรุจน์ เล่าฮ่ะ            ครูช านาญการพิเศษ     กรรมการ 
๑.๕ นางสาวฐิติรัตน์ ฟอมไธสง ครู คศ.๑      กรรมการและเลขานุการ 

หน้ำที่ที่รับผิดชอบ 
ให้ค าปรึกษา สนับสนุน ช่วยเหลือ ให้การด าเนินกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียนเป็นไปด้วยความ

ถูกต้องตามระเบียบ และข้อปฏิบัติของสหกรณ์ บรรลุวัตถุประสงค์และเกิดผลดีในการด าเนินการ 
 

๒. คณะกรรมกำรด ำเนินกำร ประกอบด้วย 
๒.๑ ประธำนกรรมกำร 

  ๑. นางสาวฐิติรัตน์ ฟอมไธสง ครู คศ.๑      ประธานกรรมการและเป็นหัวหน้า
            งานกิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียน 
หน้ำที่ที่รับผิดชอบ 

   ๑. ก าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการด าเนินการ เป็นประจ าเดือน หรือกรณีพิเศษ 
  ๒. ลงนามในหนังสือเชิญประชุมใหญ่ ตามมติกรรมการ 
  ๓. แจ้งให้หัวหน้าสถานศึกษาทราบก าหนดการประชุมตามข้อ ๑ และ ๒ 
  ๔. รายงานการประชุมของคณะกรรมการด าเนินการ ในการประชุมใหญ่สมาชิกให้หัวหน้า

สถานศึกาทราบ 
  ๕. ดูแล ควบคุม การด าเนินงานของคณะกรรมการด าเนินการ และเจ้าหน้าท่ีให้เป็นไปตาม

ระเบียบ ข้อบังคับ และมติของท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการ และท่ีแระชุมใหญ่สมาชิกสหกรณ์ 
  ๖. เป็นตัวแทนคณะกรรมการด าเนินการ และลงนามในเอกสารต่างๆ ตามท่ีก าหนดในข้อบังคับ

และระเบียบของกิจกรรมสหกรณ์ 
  ๗. อื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 



๒.๒ รองประธำนกรรมกำร 
  ๑. นายรุจน์ เล่าฮ่ะ           ครูช านาญการพิเศษ     รองประธานกรรมการ 
หน้ำที่ที่รับผิดชอบ 
  ๑. ท าหน้าท่ีแทนประธานกรรมการสหกรณ์ในกรณีท่ีประธานไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ 
  ๒. ท าหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการสหกรณ์หรือคณะกรรมการด าเนินการ 
  ๓. อื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

 
๒.๓ กรรมกำรฝ่ำยเหรัญญิก ประกอบด้วย 

 ๑. นางสาวณหทัย ป้อมชูแก้ว ครูผู้ช่วย       ประธานกรรมการและเป็นเจ้าหน้าท่ี
            กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียน 
 ๒. นางสาวพรพิไล ธิการ  ครูผู้ช่วย       กรรมการและเป็นเจ้าหน้าท่ี 
                กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียน 
 ๓. นางสาวจุไรรัตน์ สาลี  ครูวิทย์ – คณิต สพป.สป.เขต๑   กรรมการและเป็นเจ้าหน้าท่ี 
                              กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียน 
หน้ำที่ที่รับผิดชอบ 

   ๑. รับผิดชอบด้านการเงินท้ังปวงในการด าเนินการของกิจกรรมสหกรณ์ ตามข้อบังคับและ
ระเบียบท่ีก าหนด 

  ๒. ควบคุม ดูแลและเสนอแนะด้านการเงินในการด าเนินกิจกรรมสหกรณ์ 
  ๓. อื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
 

๒.๔ กรรมกำรฝ่ำยทะเบียน ประกอบด้วย 
๑. นางสาวศศิธร จันทร์ชนะ ครู คศ.๑      ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวณหทัย ป้อมชูแก้ว ครูผู้ช่วย       กรรมการ 

หน้ำที่ที่รับผิดชอบ 
  ๑.ควบคุมทะเบียนจ านวนสมาชิก หุ้น เงินปันผลและเงินเฉล่ียคืน 
  ๒. ควบคุมจ านวนสมาชิก เข้า – ออก 
  ๓. อื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
 

๒.๕ กรรมกำรฝ่ำยกำรศึกษำประชำสัมพันธ์ ประกอบด้วย 
๑. นางสาวณหทัย ป้อมชูแก้ว ครูผู้ช่วย        ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวพรพิไล ธิการ  ครูผู้ช่วย        กรรมการ 
๓. นางสาวจุไรรัตน์ สาลี  ครูวิทย์ – คณิต สพป.สป.เขต๑     กรรมการ 

หน้ำที่ที่รับผิดชอบ 
   ๑. ให้ความรู้เรื่องการสหกรณ์แก่สมาชิก และบุคลากรในโรงเรียนโดยจัดท าเป็นโครงการเสนอ

ต่อคณะกรรมการด าเนินการเพื่อขอความเห็นชอบ 
  ๒. ประเมินผลการด าเนินงานของกิจกรรมสหกรณืในด้านวิชาการเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการ

ด าเนินการ เพื่อคณะกรรมการจะได้น าผลนั้นรายงานต่อสถานศึกษาและท่ีประชุมใหญ่ต่อไป 
  ๓. อื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 



๒.๖ กรรมกำรฝ่ำยตรวจสอบกิจกำร ประกอบด้วย 
๑. นางสาวฐิติรัตน์ ฟอมไธสง ครู คศ.๑      ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวณหทัย ป้อมชูแก้ว ครูผู้ช่วย       กรรมการ 

หน้ำที่ที่รับผิดชอบ 
   ๑. ตรวจสอบกิจกรรมของสหกรณ์แล้วเสนอผลการตรวจสอบต่อท่ีประชุมคณะกรรมการ

ด าเนินการ 
  ๒. อื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

 
๒.๗ กรรมกำรฝ่ำยตรวจสอบบัญชี ประกอบด้วย 
๑. นางสาวฐิติรัตน์ ฟอมไธสง ครู คศ.๑      ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวณหทัย ป้อมชูแก้ว ครูผู้ช่วย       กรรมการ 

หน้ำที่ที่รับผิดชอบ 
   ๑. ตรวจสอบและรับรองงบดุลประจ าปีของกิจกรรมสหรณ์ 
   ๒. ให้ค าแนะน าแก่คณะกรรมการด าเนินการ ในการจัดท างบก าไร – ขาดทุน และงบแสดง 

สินทรัพย์ หนี้สิน แล้วแต่กรณี 
   ๓. จัดเก็บเอกสารต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการเงิน เพื่อการตรวจสอบได้ 

  ๔. อื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
 

๒.๘ กรรมกำรฝ่ำยเลขำนุกำร ประกอบด้วย 
๑. นางสาวฐิติรัตน์ ฟอมไธสง ครู คศ.๑      ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวณหทัย ป้อมชูแก้ว ครูผู้ช่วย       กรรมการ 
๓. นางสาวพรพิไล ธิการ  ครูผู้ช่วย       กรรมการ 

หน้ำที่ที่รับผิดชอบ 
   ๑. นัดหมายและเตรียมการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานตามท่ีประธานก าหนด 
   ๒. เตรียมการในการประชุมใหญ่สมาชิกตามมติของคณะกรรมการ 
   ๓. บันทึกรายงานการประชุมเสนอให้ประธานตรวจสอบและลงนามในรายงานการประชุม

ตามข้อบังคับ 
   ๔. รับเรื่องท่ีสมาชิกหรือบุคคลอื่นยื่นต่อสหกรณ์ แล้วเสนอประธานเพื่อด าเนินการต่อไป 

แล้วแต่กรณี 
   ๕. ควบคุมเอกสารต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับคณะกรรมการการด าเนินการ ท่ีอยู่ในระหว่างการ

ด าเนินงานของคณะกรรมการด าเนินงานนัน้ๆ เพื่อประโยชน์ในการบริการกิจกรรมสหกรณ์ 
   ๖. ปฏิบัติงานตามท่ีประธานกรรมการและคณะกรรมการด าเนินการมอบหมาย 
   ๗. ปฏิบัติงานธุรการท่ัวไป เช่น เก็บรักษา การออก – รับหนังสือ การควบคุมและจัดหาพัสดุ 

การดูแลจัดสถานท่ี ฯลฯ 
   ๘. อื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 



๓. คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดกำร ประกอบด้วย 
๓.๑ ผู้จัดกำรสหกรณ์ 

  ๑. นางสาวฐิติรัตน์ ฟอมไธสง ครู คศ.๑      ผู้จัดการสหกรณ์ 
หน้ำที่ที่รับผิดชอบ 

   ๑. เสนอแต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีกิจกรรมสหกรณ์ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการด าเนินการและ
ก าหนดหน้าท่ีในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีตามความจ าเป็นของกิจกรรมสหกรณ์ 

   ๒. จัดระบบการปฏิบัติงาน ควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
   ๓. ตรวจสอบการรับ – จ่าย ให้ถูกต้อง 
   ๔. ท าบัญชีและลงทะเบียนต่างๆ 
   ๕. ออกใบรับ เรียกเก็บเงิน หรือใบส าคัญตลอดจนเก็บรักษาเอกสารหลักฐานต่างๆ ของ

กิจกรรมสหกรณ์ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ 
 ๖. บริหารจัดการท่ัวไป ท่ีเกี่ยวกับกิจกรรมสหกรณ์ให้เป๋นไปตามวัตถุประสงค์ 
   ๗. รับเงินสดตามจ านวนท่ีคณะกรรมการด าเนินการก าหนด เพื่อส ารองไว้ใช้จ่ายในกิจกรรม

สหกรณ์และน าส่งเงินเกินฝากตามระเบียบ 
   ๘. จัดท ารายงาน กิจกรรม และบริหารประจ าเดือนเสนอต่อคณะกรรมการด าเนินการ 
   ๙. ดูแลสถานท่ี ส านักงาน ทรัพย์สินและสินค้า ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพดีและ

ปลอดภัย 
   ๑๐. เข้าร่วมประชุมใหญ่และประชุมคณะกรรมการตามก าหนด 
   ๑๑. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ 
   ๑๒. สรุปผลการด าเนินงานต่อผู้บริหารสถานศึกษา 
 
๓.๒ กรรมกำรฝ่ำยกำรเงินและบัญชี ประกอบด้วย 
๑. นางสาวณหทัย ป้อมชูแก้ว ครูผู้ช่วย       ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวพรพิไล ธิการ  ครูผู้ช่วย       กรรมการ 

หน้ำที่ที่รับผิดชอบ 
   ๑. รับผิดชอบการรับ – จ่ายเงินตามหลักฐาน 
   ๒. จัดท าบัญชีกิจกรรมสหกรณ์ตามระบบบัญชีธุรกิจ 
   ๓. อื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
 
๓.๓ กรรมกำรฝ่ำยจัดซ้ือและตีรำคำสินค้ำ ประกอบด้วย 

 ๑. นางสาวฐิติรัตน์ ฟอมไธสง ครู คศ.๑      ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวณหทัย ป้อมชูแก้ว ครูผู้ช่วย       กรรมการ 

หน้ำที่ที่รับผิดชอบ 
   ๑. จัดท าบัญชีสินค้า ควบคุม ดูแลจัดซื้อสินค้าเพื่อน ามาจ าหน่ายในสหกรณ์ 
   ๒. ก าหนดราคาสินค้าเพื่อการจ าหน่าย 
   ๓. อื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 



๓.๔ กรรมกำรฝ่ำยขำย ประกอบด้วย 
 ๑. นางสาวฐิติรัตน์ ฟอมไธสง ครู คศ.๑       ประธานกรรมการ 

๒. นางสาวณหทัย ป้อมชูแก้ว ครูผู้ช่วย        กรรมการ 
๓. นางสาวพรพิไล ธิการ  ครูผู้ช่วย       กรรมการ 
๔. นางสาวจุไรรัตน์ สาลี  ครูวิทย์ – คณิต สพป.สป.เขต๑ กรรมการ 

หน้ำที่ที่รับผิดชอบ 
   ๑. ควบคุม ดูแล รักษาสินค้าให้ครบจ านวนตามหลักฐานและอยู่ในสภาพที่พร้อมจ าหน่าย 
   ๒. จัดสินค้าให้เป็นระเบียบเรียบร้อย พร้อมท่ีจะจ าหน่ายในแต่ละวัน 
   ๓. จ าหน่ายสินค้า 
   ๔. ดูแล และควบคุมการปฏิบัติงานของนักเรียนท่ีจะมาช่วยงานในแต่ละวัน 
   ๕. อื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
 
๓.๕ กรรมกำรฝ่ำยคลังสินค้ำ ประกอบด้วย 

 ๑. นางสาวฐิติรัตน์ ฟอมไธสง ครู คศ.๑      ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวณหทัย ป้อมชูแก้ว ครูผู้ช่วย       กรรมการ 
๓. นางสาวพรพิไล ธิการ  ครูผู้ช่วย       กรรมการ 

หน้ำที่ที่รับผิดชอบ 
   ๑. ควบคุม ดูแล รักษาสินค้าจากฝ่ายจัดซื้อ 
   ๒. จ่ายสินค้าให้กับฝ่ายขาย 
   ๓. จัดท าบัญชีคุมสินค้าแยกตามหมวดหมู่ 
   ๔. อื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
 

ข้อก ำหนด 
  ๑. ขายของในสหกรณ์ร้านค้าในโรงเรียน โดยผู้จัดการสหกรณ์จะเป็นผู้ประสานงานกับร้านค้า

เพื่อเอาส่ิงของท่ีจะขายมาลงขายท่ีร้าน  
๒. จัดท าบัญชีเงินสดรับ - จ่ายเงินแต่ละวัน ส่งเงินท่ีขายได้ให้เหรัญญิก บัญชีเงินสดและ

เอกสารอื่นส่งมอบเวรต่อไปทุกทุกวัน  
๓. ภาคเช้า เปิดร้านเวลา ๐๗.๐๐ - ๐๗.๔๐ น. ภาคเท่ียง เวลา ๑๑.๓๐ - ๑๒.๑๕ น. และปิด

ร้านสหกรณ์  
๔. กรณีมีงานในโรงเรียนให้ข้ึนอยู่กับความเหมาะสมในการเปิดบริการ 

   
ท้ังนี้ ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีการเปล่ียนแปลงค าส่ัง 

 
                                         ส่ัง ณ วันท่ี ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒   

 
                    ลงช่ือ 
                        (นายตรี ศตสังวัตสร์) 

                                              ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบางจาก 


