
ค ำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ 
ท่ี  ๑๓๒ /2563 

เรื่อง   แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานกิจกรรมรา้นค้าสวัสดิการโรงเรียนหนองไผ่ 
   ………………………………………………. 

ด้วย โรงเรียนหนองไผ่ ได้จัดต้ังร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนหนองไผ่ ประจ าปี ๒๕๖๓ โดยมี
วัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนการจัดการกิจกรรมต่าง ๆ ของครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนหนอง
ไผ่ ใหส้ามารถ น าระบบการจัดการไปใช้ในชีวิตประจ าวัน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

        เพื่อใหก้ารด าเนินงานร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนหนองไผ่ ด าเนินงานเป็นไปอย่างมรีะบบ        
เกิดประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ โดยอาศัยอ านาจตามความใน  มาตรา  27  แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ. 2547  ให้ไว้  ณ  วันท่ี  24   ธันวาคม  พ.ศ. 2547  
จึงแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน  ดังนี้ 

1. คณะกรรมกำรที่ปรึกษำ  มีหน้าท่ี  ให้ค าปรึกษา  และให้การสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมให้ด าเนินไปด้วย
ความเรียบร้อย  ประกอบด้วย 

1. นายพัชริน ภู่ชัย ผู้อ านวยการ  ประธานกรรมการ 
2. นางสาวอารีรัตน์ ชูรวง รองผู้อ านวยการ  รองประธานกรร  
3. นางโรจณา มาคาน ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียน รองประธานกรรมการ 
4. นายพีรศิษย์ สิงห์โสภา ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียน ท่ีปรึกษา 
5. นายพรศักดิ์ ศรีพุ่ม ครู ท่ีปรึกษา 
6. นางปรารถนา แจ่มอ่วม ครู ท่ีปรึกษา 
7. นางสาวมัลลิกา ม่วงเล็ก ครู ท่ีปรึกษา 
8. นางพัชรินทร์ จันทพยัคฆ์ ครู      กรรมการและเลขานุการ 
9. นายมานะ บุญเกิด ครู กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

2. คณะกรรมกำรด ำเนินงำน   มีหน้าท่ี ประสานงานและด าเนินกิจกรรมให้เป็นไปตามก าหนดการ
และบรรลุตามวัตถุประสงค์ ประกอบด้วย 

2.1  นางโรจณา มาคาน ผู้ช่วยผู้อ านวยการ  ประธานกรรมการ 
2.2  นายพีรศิษย ์ สิงห์โสภา  ผู้ช่วยผู้อ านวยการ  รองประธานกรรมการ 
2.3  นายทรงศักดิ์ ศรีภักด ี หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ รองประธานกรรมการ 

     2.4  นางกุมารี  ทับทิมหล้า ครู กรรมการ 
2.5  นางนิตยา  ชาตินันท์ ครู กรรมการ 
2.6  นางกัญญา  หมื่นชนะ ครู กรรมการ 
2.7  นายไพรัช  ปัดชาเขียว ครู กรรมการ 
2.9   นายธีระวัฒน ์ พันธุ์แสง ครู กรรมการ 
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2.๑๐ นางสาวพรทิพย์ ด้วงธ ิ ครู กรรมการ 
๒.๑๑ นายราชัย แก้วยศ ครู กรรมการ 
2.1๒ นางพัชรินทร ์ จันทพยัคฆ์ ครู    ผู้จัดการร้านค้าสวัสดิการโรงเรียน 
 2.1๓ นายมานะ  บุญเกิด ครู    ผู้ช่วยผู้จัดการร้านค้าสวัสดิการโรงเรียน 

3. คณะกรรมกำรฝ่ำยขำย  มีหน้าท่ี  ให้บริการและจ าหน่ายสินค้าให้แก่สมาชิก บันทึกหมายเลขสมาชิก
เก็บใบเสร็จสินค้าให้เป็นระบบ น าส่งให้ฝ่ายบัญชี ส ารวจสินค้า นับเงินและส่งมอบเงินให้แก่ฝ่ายการเงิน 
ประกอบด้วย 

3.1  นายทรงศักดิ์ ศรีภักด ี ครู ประธานกรรมการ 
3.2  นางกุมารี  ทับทิมหล้า ครู รองประธานกรรมการ 
3.3  นายสมนึก  บุญนาค ครู กรรมการ 
3.4  นายสุวรรณ  กันแพงศร ี ครู กรรมการ 
3.5  นายณัฎฐนันท์ ทาชาด ครู กรรมการ 
3.6  นายธีระวัฒน ์ พันธุ์แสง ครู กรรมการ 
3.7  นางวีรนุช  ทองน้อย ครู กรรมการ 
3.8  นายชินกร  โสมภา ครู กรรมการ 
3.9  นางสาวใจแก้ว อ้อชัยภูม ิ ครู กรรมการ 
3.10 นางสายรุ้ง  นิลมูล ครู กรรมการ 
3.11 นายแดนชัย สิงห์สนิท ครู กรรมการ 
3.12 นางมณี  ด้วงนิล ครู กรรมการและเลขานุการ 

4. คณะกรรมกำรฝ่ำยกำรเงิน มีหน้าท่ี ประสานงานกับฝ่ายขาย จัดท าบัญชีรับ-จ่ายรายวันรวบรวบใบเสร็จรับเงิน
และจัดเก็บอย่างเป็นระบบ เพื่อรับการตรวจสอบ  เสนอต่อผู้จัดการร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนหนองไผ่  และน าเงิน
ฝากธนาคาร 

4.1. นางสาวสุวรรณี ภู่ชัย ครู ประธานกรรมการ 
๔.๒  นางนิตยา ชาตินันท์ ครู รองประธานกรรมการ 
4.3  นางอนัญญา จันทรัตน์ ครู กรรมการและเลขานุการ 

5. คณะกรรมกำรฝ่ำยบัญชี  มีหน้าท่ี  ประสานงานกับฝ่ายขาย ฝ่ายการเงิน จัดระบบบัญชีรายรับ-จ่าย รวบรวม
เอกสาร สรุปรายรับ รายจ่าย ต้นทุน ก าไร หุ้นของสมาชิก และการปันผลเมื่อเสร็จส้ินกิจกรรมปลายปี เสนอต่อ
ผู้จัดการร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนหนองไผ่   

5.1  นางกัญญา หมื่นชนะ ครู ประธานกรรมการ 
5.2  นางกุมารี ทับทิมหล้า ครู รองประธานกรรมการ 
5.3  นางมณี ด้วงนิล ครู กรรมการและเลขานุการ 

6. คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดซ้ือสินค้ำ  มีหน้าท่ี  ประสานงานกับฝ่ายขาย ฝ่ายสต๊อกสินค้า และร้านค้าต่าง ๆ
รวมทั้งสมาชิกร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนหนองไผ่  ท่ีต้องการจ าหน่ายสินค้า โดยน าเสนอผู้จัดการร้านค้าสวัสดิการ
โรงเรียนหนองไผ่ ทุกครั้งท่ีมีการจัดซื้อสินค้า 

6.1  นายพีรศิษย์  สิงห์โสภา ครู ประธานกรรมการ 
6.2  นายไพรัช  ปัดชาเขียว ครู รองประธานกรรมการ 
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6.3 นายชินกร  โสมภา ครู กรรมการ 
6.4 นายณัฎฐนันท์ ทาชาด ครู กรรมการ 
6.5 นายมานะ  บุญเกิด ครู กรรมการและเลขานุการ 

7. คณะกรรมกำรฝ่ำยเช็คสต๊อคสินค้ำ  มีหน้าท่ี  ประสานงานกับฝ่ายขาย ตรวจสอบเช็คจ านวนสินค้า วางระบบ
บัญชีการเบิกจ่ายสินค้าในแต่ละวัน เพื่อน าเสนอผู้จัดการร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนหนองไผ่ 

 7.1 นายธีระวัฒน ์ พันธุ์แสง ครู ประธานกรรมการ 
7.2 นายชินกร  โสมภา ครู รองประธานกรรมการ 
7.3 นายณัฎฐนันท์ ทาชาด ครู กรรมการ 
7.4 นายสุวรรณ  กันแพงศร ี ครู กรรมการ 
7.5 นางสาวใจแก้ว อ้อชัยภูม ิ ครู กรรมการและเลขานุการ 

8. คณะกรรมกำรฝ่ำยตรวจบัญชี  มีหน้าท่ี ประสานงานและให้ค าปรึกษากับฝ่ายการเงิน ฝ่ายบัญชี และผู้จัดการ
เพื่อใหก้ารด าเนินการถูกต้องตามระเบียบของร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนหนองไผ่ 

8.1 นางสาวพรทิพย์ ด้วงธ ิ ครู ประธานกรรมการ 
8.2 นายสุรัตน์ชัย พรมเท้า ครู รองประธานกรรมการ 
8.3 นางกรทิพย ์ มาอยู่วัง ครู กรรมการและเลขานุการ 

9. คณะกรรมกำรฝ่ำยวำงระบบซ้ือ-ขำย มีหน้าท่ี วางระบบการซื้อ-ขายให้สามารถตรวจสอบรายช่ือสมาชิก
ท่ีใช้บริการการจ าหน่ายสินค้าในแต่ละวันเพื่อให้เช่ือมโยงกับฝ่ายสต๊อกสินค้า ฝ่ายขาย  ฝ่ายการเงิน ฝ่ายบัญชี 
เพื่อสะดวกต่อการตรวจสอบ 

9.1 นายราชัย แก้วยศ ครู ประธานกรรมการ 
9.2 นายธีระวฒัน ์ พันธุ์แสง ครู รองประธานกรรมการ 
9.3  นายณัฎฐนันท์ ทาชาด ครู กรรมการ 
9.4 นายสรสิทธิ์ ขันตรีมิตร ครู กรรมการและเลขานุการ

10. ฝ่ำยสรุปและรวบรวมผลกำรด ำเนินงำน มีหน้าท่ี รายงานสรุปผลการด าเนินงานร้านค้าสวัสดิการโรงเรียน
หนองไผ่ จ่ายปันผล เสนอต่อฝ่ายบริหาร (และคืนหุ้นส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และปีท่ี 6 เมื่อส้ินปี
การศึกษา) 

10.1 นางพัชรินทร ์ จันทพยัคฆ์ ครู ประธานกรรมการ 
10.2 นายพีรศิษย์ สิงห์โสภา ครู รองประธานกรรมการ 
10.3 นางกัญญา หมื่นชนะ ครู กรรมการ 
10.4 นายสุรัตน์ชัย พรมเท้า ครู กรรมการและเลขานุการ 
10.5 นายมานะ  บุญเกิด ครู     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ให้ผู้ท่ีได้รับการแต่งต้ังปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบังเกิดผลดีต่อทางราชการ 

ส่ัง  ณ วันท่ี  8  มีนาคม   พ.ศ. 2563 

 (ลงช่ือ) 
        (นายพัชริน  ภู่ชัย) 
  ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองไผ่ 


