
 

 

 

คำสั่งโรงเรียนบานบางจาก 

ท่ี ๓๐ / ๒๕๖๕ 

เร่ือง แตงต้ังและมอบหมายงานขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ปฏิบัติหนาท่ีกิจกรรมสหกรณโรงเรียน ประจำปการศึกษา ๒๕๖๕ 
 

 

ดวยโรงเรียนบานบางจาก ไดจัดใหมีการดำเนินงานกิจกรรมสหกรณในโรงเรียน ท้ังนี้ เพื่ออำนวยความสะดวก

ใหแกนักเรียน ครูและบุคลากรภายในโรงเรียน อีกท้ังเพื่อสงเสริมใหผูเรียนมีความรูดานการดำเนินกิจการสหกรณ    

ตลอดจนแนวปฏิบัติ ระเบียบ ขอบังคับของการดำเนินกิจการสหกรณโรงเรียนท่ีไดรับไปใชประโยชนในการหารายได

ใหกับตนเอง ฝกใหผูเรียนมีความเสียสละ ซื่อสัตย ไมเห็นแกตัว ไมเอาเปรียบผูอื่น และอยูดวยกันกับผูอื่นไดอยางมี

ความสุข เพื่อใหการดำเนินการดังกลาวเปนไปดวยความเรียบรอย จึงขอแตงต้ังและมอบหมายงานขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหนาท่ีกิจกรรมสหกรณโรงเรียน ประจำปการศึกษา ๒๕๖๕ ดังนี ้

๑. คณะกรรมการอำนวยการ ประกอบดวย 

๑.๑ นายตรี ศตสังวัตสร  ผูอำนวยการโรงเรียน     ประธานกรรมการ 

๑.๒ นางสาววิไลลักษณ ภูกรุด รองผูอำนวยการโรงเรียน     รองประธานกรรมการ 

๑.๓ นางสุภาพ  อาจนนลา          ครูชำนาญการพิเศษ     กรรมการ 

๑.๔ นางสาวพรพไิล ธิการ ครู คศ.๑      กรรมการ 

๑.๕ นางสาวณหทัย ปอมชูแกว ครู คศ.๑      กรรมการและเลขานุการ 

หนาท่ีท่ีรับผิดชอบ 

ใหคำปรึกษา สนับสนุน ชวยเหลือ ใหการดำเนินกิจกรรมสหกรณในโรงเรียนเปนไปดวยความถูกตอง

ตามระเบียบ และขอปฏิบัติของสหกรณ บรรลุวัตถุประสงคและเกิดผลดีในการดำเนินการ 

 

๒. คณะกรรมการดำเนินการ ประกอบดวย 

๒.๑ ประธานกรรมการ 

  ๑. นางสาวณหทัย ปอมชูแกว ครู คศ.๑      หัวหนางานกิจกรรมสหกรณโรงเรียน 

หนาท่ีท่ีรับผิดชอบ 

๑. กำหนดใหมีการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ เปนประจำเดือน หรือกรณีพิเศษ 

 ๒. ลงนามในหนังสือเชิญประชุมใหญ ตามมติกรรมการ 

 ๓. แจงใหหัวหนาสถานศึกษาทราบกำหนดการประชุมตามขอ ๑ และ ๒ 

 ๔. รายงานการประชุมของคณะกรรมการดำเนินการ ในการประชุมใหญสมาชิกใหหัวหนาสถานศึกษาทราบ 

 ๕. ดูแล ควบคุม การดำเนินงานของคณะกรรมการดำเนินการ และเจาหนาท่ีใหเปนไปตามระเบียบ 

ขอบังคับ และมติของท่ีประชุมคณะกรรมการดำเนินการ และท่ีแระชุมใหญสมาชิกสหกรณ 



  ๖. เปนตัวแทนคณะกรรมการดำเนินการ และลงนามในเอกสารตางๆ ตามท่ีกำหนดในขอบังคับ

และระเบียบของกิจกรรมสหกรณ 

 

๒.๒ รองประธานกรรมการ 

  ๑. นางสาวพรพไิล ธิการ  ครู คศ.๑          รองประธานกรรมการ 

หนาท่ีท่ีรับผิดชอบ 

  ๑. ทำหนาท่ีแทนประธานกรรมการสหกรณในกรณีท่ีประธานไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได 

  ๒. ทำหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายจากประธานกรรมการสหกรณหรือคณะกรรมการดำเนินการ 

 

๒.๓ กรรมการฝายเหรัญญิก ประกอบดวย 

 ๑. นางสาวณหทัย ปอมชูแกว ครู คศ.๑      หัวหนางานกิจกรรมสหกรณโรงเรียน 

 ๒. นางสาวพรพไิล ธิการ  ครู คศ.๑      กรรมการและเปนเจาหนาท่ี 

                กิจกรรมสหกรณรานคาโรงเรียน 

 ๓. นางสาวนิดติญา บุญพา ครูผูชวย       กรรมการและเปนเจาหนาท่ี  

                         กิจกรรมสหกรณรานคาโรงเรียน 

หนาท่ีท่ีรับผิดชอบ 

   ๑. รับผิดชอบดานการเงินท้ังปวงในการดำเนินการของกิจกรรมสหกรณ ตามขอบังคับและ

ระเบียบท่ีกำหนด 

  ๒. ควบคุม ดูแลและเสนอแนะดานการเงินในการดำเนินกิจกรรมสหกรณ 

 

๒.๔ กรรมการฝายทะเบียน ประกอบดวย 

๑. นางสาวณหทัย ปอมชูแกว ครู คศ.๑      ประธานกรรมการ 

๒. นางสาวพรพไิล ธิการ  ครู คศ.๑      กรรมการ 

หนาท่ีท่ีรับผิดชอบ 

  ๑.ควบคุมทะเบียนจำนวนสมาชิก หุน เงินปนผลและเงินเฉล่ียคืน 

  ๒. ควบคุมจำนวนสมาชิก เขา – ออก 

 

๒.๕ กรรมการฝายการศึกษาประชาสัมพันธ ประกอบดวย 

๑. นางสาวณหทัย ปอมชูแกว ครู คศ.๑       ประธานกรรมการ 

๒. นางสาวพรพไิล ธิการ  ครู คศ.๑       กรรมการ 

๓. นางสาวนิดติญา บุญพา ครูผูชวย    กรรมการ 

หนาท่ีท่ีรับผิดชอบ 

   ๑. ใหความรูเรื่องการสหกรณแกสมาชิก และบุคลากรในโรงเรียนโดยจัดทำเปนโครงการเสนอ

ตอคณะกรรมการดำเนินการเพื่อขอความเห็นชอบ 



  ๒. ประเมินผลการดำเนินงานของกิจกรรมสหกรณืในดานวิชาการเพื่อรายงานตอคณะกรรมการ

ดำเนินการ เพื่อคณะกรรมการจะไดนำผลนั้นรายงานตอสถานศึกษาและท่ีประชุมใหญตอไป 

 

๒.๖ กรรมการฝายตรวจสอบกิจการ ประกอบดวย 

๑. นายรุจน เลาฮะ            ครูชำนาญการพิเศษ     ประธานกรรมการ 

๒. นางสาวณหทัย ปอมชูแกว ครู คศ.๑      กรรมการ 

หนาท่ีท่ีรับผิดชอบ 

   ตรวจสอบกิจกรรมของสหกรณแลวเสนอผลการตรวจสอบตอท่ีประชุมคณะกรรมการ

ดำเนินการ 

 

๒.๗ กรรมการฝายตรวจสอบบัญชี ประกอบดวย 

๑. นางสาวณหทัย ปอมชูแกว ครู คศ.๑      ประธานกรรมการ 

๒. นางสาวพรพไิล ธิการ  ครู คศ.๑      กรรมการ 

หนาท่ีท่ีรับผิดชอบ 

   ๑. ตรวจสอบและรับรองงบดุลประจำปของกิจกรรมสหรณ 

   ๒. ใหคำแนะนำแกคณะกรรมการดำเนินการ ในการจัดทำงบกำไร – ขาดทุน และงบแสดง 

สินทรัพย หนี้สิน แลวแตกรณี 

   ๓. จัดเก็บเอกสารตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับการเงิน เพื่อการตรวจสอบได 

 

๒.๘ กรรมการฝายเลขานุการ ประกอบดวย 

๑. นางสาวณหทัย ปอมชูแกว ครู คศ.๑      ประธานกรรมการ 

๒. นางสาวพรพไิล ธิการ  ครู คศ.๑      กรรมการ 

หนาท่ีท่ีรับผิดชอบ 

   ๑. นัดหมายและเตรียมการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานตามท่ีประธานกำหนด 

   ๒. เตรียมการในการประชุมใหญสมาชิกตามมติของคณะกรรมการ 

   ๓. บันทึกรายงานการประชุมเสนอใหประธานตรวจสอบและลงนามในรายงานการประชุม

ตามขอบังคับ 

   ๔. รับเรื่องท่ีสมาชิกหรือบุคคลอื่นยื่นตอสหกรณ แลวเสนอประธานเพื่อดำเนินการตอไป 

แลวแตกรณี 

   ๕. ควบคุมเอกสารตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับคณะกรรมการการดำเนินการ ท่ีอยูในระหวางการ

ดำเนินงานของคณะกรรมการดำเนินงานนัน้ๆ เพื่อประโยชนในการบริการกิจกรรมสหกรณ 

   ๖. ปฏิบัติงานตามท่ีประธานกรรมการและคณะกรรมการดำเนินการมอบหมาย 

   ๗. ปฏิบัติงานธุรการท่ัวไป เชน เก็บรักษา การออก – รับหนังสือ การควบคุมและจัดหาพัสดุ 

การดูแลจัดสถานท่ี ฯลฯ 

 



๓. คณะกรรมการฝายจัดการ ประกอบดวย 

๓.๑ ผูจัดการสหกรณ 

  ๑. นางสาวณหทัย ปอมชูแกว ครู คศ.๑      ผูจัดการสหกรณ 

หนาท่ีท่ีรับผิดชอบ 

   ๑. เสนอแตงต้ังเจาหนาท่ีกิจกรรมสหกรณ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการดำเนินการและ

กำหนดหนาท่ีในการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีตามความจำเปนของกิจกรรมสหกรณ 

   ๒. จัดระบบการปฏิบัติงาน ควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานใหเปนไปดวยความเรียบรอย 

   ๓. ตรวจสอบการรับ – จาย ใหถูกตอง 

   ๔. ทำบัญชีและลงทะเบียนตางๆ 

   ๕. ออกใบรับ เรียกเก็บเงิน หรือใบสำคัญตลอดจนเก็บรักษาเอกสารหลักฐานตางๆ ของ

กิจกรรมสหกรณใหครบถวนสมบูรณ 

 ๖. บริหารจัดการท่ัวไป ท่ีเกี่ยวกับกิจกรรมสหกรณใหเปนไปตามวัตถุประสงค 

   ๗. รับเงินสดตามจำนวนท่ีคณะกรรมการดำเนินการกำหนด เพื่อสำรองไวใชจายในกิจกรรม

สหกรณและนำสงเงินเกินฝากตามระเบียบ 

   ๘. จัดทำรายงาน กิจกรรม และบริหารประจำเดือนเสนอตอคณะกรรมการดำเนินการ 

   ๙. ดูแลสถานท่ี สำนักงาน ทรัพยสินและสินคา ตลอดจนอุปกรณตางๆ ใหอยูในสภาพดีและ

ปลอดภัย 

   ๑๐. เขารวมประชุมใหญและประชุมคณะกรรมการตามกำหนด 

   ๑๑. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ 

   ๑๒. สรุปผลการดำเนินงานตอผูบริหารสถานศึกษา 

 

๓.๒ กรรมการฝายการเงินและบัญชี ประกอบดวย 

๑. นางสาวณหทัย ปอมชูแกว ครู คศ.๑      ประธานกรรมการ 

๒. นางสาวพรพิไล ธิการ  ครู คศ.๑      กรรมการ 

หนาท่ีท่ีรับผิดชอบ 

   ๑. รับผิดชอบการรับ – จายเงินตามหลักฐาน 

   ๒. จัดทำบัญชีกิจกรรมสหกรณตามระบบบัญชีธุรกิจ 

 

๓.๓ กรรมการฝายจัดซ้ือและตีราคาสินคา ประกอบดวย 

๑. นางสาวณหทัย ปอมชูแกว ครู คศ.๑      ประธานกรรมการ 

๒. นางสาวพรพไิล ธิการ  ครู คศ.๑      กรรมการ 

หนาท่ีท่ีรับผิดชอบ 

   ๑. จัดทำบัญชีสินคา ควบคุม ดูแลจัดซื้อสินคาเพื่อนำมาจำหนายในสหกรณ 

   ๒. กำหนดราคาสินคาเพื่อการจำหนาย 



๓.๔ กรรมการฝายขาย ประกอบดวย 

๑. นางสาวณหทัย ปอมชูแกว ครู คศ.๑      ประธานกรรมการ 

๒. นางสาวพรพไิล ธิการ  ครู คศ.๑      กรรมการ 

๓. นางสาวนิดติญา บุญพา ครู คศ.๑      กรรมการ 

๔. นางสาวพิราวรรณ สมมิตร ครู คศ.๑      กรรมการ 

๕. นางสาวจรยิา จันทรแดง ครูอัตราจาง      กรรมการ 

หนาท่ีท่ีรับผิดชอบ 

   ๑. ควบคุม ดูแล รักษาสินคาใหครบจำนวนตามหลักฐานและอยูในสภาพท่ีพรอมจำหนาย 

   ๒. จัดสินคาใหเปนระเบียบเรียบรอย พรอมท่ีจะจำหนายในแตละวัน 

   ๓. จำหนายสินคา 

   ๔. ดูแล และควบคุมการปฏิบัติงานของนักเรียนท่ีจะมาชวยงานในแตละวัน 

 

๓.๕ กรรมการฝายคลังสินคา ประกอบดวย 

๑. นางสาวณหทัย ปอมชูแกว ครู คศ.๑      ประธานกรรมการ 

๒. นางสาวพรพไิล ธิการ  ครู คศ.๑      กรรมการ 

๓. นางสาวนิดติญา บุญพา ครู คศ.๑      กรรมการ 

๔. นางสาวพิราวรรณ สมมิตร ครู คศ.๑      กรรมการ 

๕. นางสาวจรยิา จันทรแดง ครูอัตราจาง      กรรมการ 

หนาท่ีท่ีรับผิดชอบ 

   ๑. ควบคุม ดูแล รักษาสินคาจากฝายจัดซื้อ 

   ๒. จายสินคาใหกับฝายขาย 

   ๓. จัดทำบัญชีคุมสินคาแยกตามหมวดหมู 

ขอกำหนด 

  ๑. ขายของในสหกรณรานคาในโรงเรียน โดยผูจัดการสหกรณจะเปนผูประสานงานกับรานคา

เพื่อเอาส่ิงของท่ีจะขายมาลงขายท่ีราน  

๒. จัดทำบัญชีเงินสดรับ - จายเงินแตละวัน สงเงินท่ีขายไดใหเหรัญญิก บัญชีเงินสดและ

เอกสารอื่นสงมอบเวรตอไปทุกทุกวัน  

๓. ภาคเชา เปดรานเวลา ๐๗.๐๐ - ๐๗.๔๐ น. ภาคเท่ียง เวลา ๑๑.๓๐ - ๑๒.๑๕ น. และปด

รานสหกรณ  

๔. กรณีมีงานในโรงเรียนใหข้ึนอยูกับความเหมาะสมในการเปดบริการ 

 

 

 



ใหคณะกรรมการท่ีไดรับคำส่ังแตงต้ังตามคำส่ังนี้ปฏิบัติหนาท่ีไดรับมอบหมายอยางเครงครัดเต็มความสามารถ

เพื่อบังเกิดผลดีแกนักเรียนและทางราชการตอไป พรอมท้ังใหลงลายมือช่ือรับทราบการปฏิบัติงานของขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบานบางจาก ตามเอกสารแนบทายคำส่ังนี้ 

 

ท้ังนี้ ต้ังแตบัดนี้เปนตนไป หรือจนกวาจะมีการเปล่ียนแปลงคำส่ัง 

 

                                            ส่ัง ณ วันท่ี ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕   

 

              ลงช่ือ 

                     (นายตรี ศตสังวัตสร) 

                                           ผูอำนวยการโรงเรียนบานบางจาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

แบบลงลายมือช่ือรับทราบการปฏิบัติงานของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

เร่ือง แตงต้ังและมอบหมายงานขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ปฏิบัติหนาท่ีกิจกรรมสหกรณโรงเรียน ประจำปการศึกษา ๒๕๖๕ 

อางถึง หนังสือคำสั่งโรงเรียนบานบางจาก ท่ี ๓๐ / ๒๕๖๕ สั่ง ณ วันท่ี ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

ลำดับท่ี ช่ือ – นามสกุล ตำแหนง ลายเซ็น 

๑ นายตรี ศตสังวัตสร ผูอำนวยการโรงเรียนบานบางจาก  

๒ นางสาววิไลลักษณ ภูกรุด รองผูอำนวยการโรงเรียนบานบางจาก  

๓ นางสุภาพ อาจนนลา ครูชำนาญการพิเศษ  

๔ นางสาวณหทัย ปอมชูแกว ครู คศ.๑  

๕ นางสาวพรพไิล ธิการ คร ูคศ.๑  

๖ นางสาวนิดติญา บุญพา ครู คศ.๑  

๗ นางสาวพิราวรรณ สมมิตร ครู คศ.๑  

๘ นางสาวจรยิา จันทรแดง ครูอัตราจาง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


