
ระเบียบว่าด้วยบริษัทสร้างการดี โรงเรียนบ้านแนงมุด 
ว่าด้วย การบริหารจัดการบริษัท  พ.ศ.  2560 

…………………………… 
 

        โดยที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ได้ด ำเนินงำนตำมโครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม 
จริยธรรมและธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำ “ป้องกันกำรทุจริต”  เพ่ือปลูกฝังคุณลักษณะนิสัยให้เกิดข้ึนกับ
ผู้เรียนทั้ง 5 คุณลักษณะ คือ ทักษะกำรคิด มีวินัย  ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่ำงพอเพียง และมีจิตสำธำรณะ   โดย
ส่งเสริมให้สถำนศึกษำจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้บริษัทสร้ำงกำรดี เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรบริษัทสร้ำงกำรดี   
  เพ่ือให้เป็นไปตำมเจตนำรมณ์ของกำรด ำเนินกำรบริษัทสร้ำงกำรดีโรงเรียนบ้ำนแนงมุด อำศัยอ ำนำจ
ตำมควำมใน มำตรำ 39 (1) แห่ง พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรำงศึกษำธิกำร พ.ศ. 2546  
ประกอบกับมติคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ จึงก ำหนดระเบียบนี้ไว้ ดังต่อไปนี้ 

  ข้อ 1  ระเบียบนี้เรียกว่ำ “ระเบียบบริษัทสร้ำงกำรดี โรงเรียนบ้ำนแนงมุดพ.ศ. 2560” 
  ข้อ 2  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจำกวันประกำศ เป็นต้นไป 
  ข้อ 3  บรรดำระเบียบ  ข้อบังคับ หรือค ำสั่งอ่ืนใด ซื่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน    
    
                                                         หมวดที่ 1 
                                                       บทท่ัวไป 
  ข้อ 4   ในระเบียบนี้ 
    “โรงเรียน”  หมำยควำมว่ำ  โรงเรียนบ้ำนแนงมุด  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำสุรินทร์  เขต 3 
   “สกด.” หมำยควำมว่ำ  บริษัท สร้ำงกำรดีโรงเรียนบ้ำนแนงมุด 
    “คณะกรรมกำร”  หมำยควำมว่ำ  คณะกรรมกำร สกด.  
   “ประธำนกรรมกำร” หมำยควำมว่ำ ประธำนกรรมกำรบริหำร สกด.  
   “คณะกรรมกำรที่ปรึกษำ” หมำยควำมว่ำ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน และ คณะครูที่ได้รับกำร
แต่งตั้ง 
  ข้อ 5  ให้ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนแนงมดุ รักษำกำรตำมระเบียบนี้ และให้มีอ ำนำจตีควำมวินิจฉัย
ปัญหำ ก ำหนดข้อบังคับ หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติเพื่อด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมระเบียบนี้ 

 

                                                      หมวดที่ 2 
                                              คณะกรรมการบริหาร สกด. 

   ข้อ 6  ให้มีคณะกรรมกำรบริหำรกิจกำรของ สกด. โดยเลือกตั้งจำกนักเรียนโรงเรียนบ้ำนแนงมุด โดย
มีจ ำนวนกรรมกำรตำมท่ีสมำชิก สกด.  ส่วนใหญ่ก ำหนด ทั้งนี้ต้องไม่น้อยกว่ำยี่สิบแปดคน 

 
  ให้โรงเรียนบ้ำนแนงมุด เป็นผู้ด ำเนินกำรให้มีกำรเลือกตั้งคณะกรรมกำรตำมวรรคหนึ่ง ให้แล้วเสร็จ
ภำยในสำมสิบวัน 



  ให้คณะกรรมกำรคัดเลือกกันเองให้มีประธำนกรรมกำรหนึ่งคน  รองประธำนกรรมกำรหนึ่งคน 
เหรัญญิกหนึ่งคน   เลขำนุกำรหนึ่งคน  โดยให้ประธำนกรรมกำรเป็นผู้แทนของคณะกรรมกำร 
  ให้ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนแนงมุด เป็นประธำนที่ปรึกษำและครูที่ได้รับแต่งตั้งจำกผู้อ ำนวยกำร
โรงเรียนเป็นกรรมกำรที่ปรึกษำ 
  ให้คณะกรรมกำรตำมวรรคหนึ่งมีอ ำนำจหน้ำที่เก่ียวกับกำรด ำเนินงำนของ สกด.  ดังนี้ 
  (1)  วำงระเบียบใช้บังคับในกำรบริหำรบริษัท สกด. โดยระเบียบดังกล่ำวจะมีผลบังคับก็ต่อเมื่อได้รับ
ควำมเห็นชอบจำกโรงเรียนบ้ำนแนงมุด แล้ว 
  (2)  บริหำรกิจกำรบริษัท สกด. ให้เป็นไปตำมข้อบังคับให้เกิดควำมก้ำวหน้ำและบริกำรนักเรียนได้
อย่ำงทั่วถึงและเพียงพอ 
  (3)  จัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนให้โรงเรียนบ้ำนแนงมุด ทรำบ และรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนให้
สมำชิกทรำบ ตำมที่โรงเรียนบ้ำนแนงมุด ก ำหนด 
  (4)  ควบคุม ดูแล กำรท ำงำนของคณะกรรมกำรฝ่ำยต่ำง ๆ ของ สกด. 
  (5)  จัดท ำโครงกำรขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณจำกโรงเรียนบ้ำนแนงมุด ในกรณีท่ีรำยได้ของ 
สกด. ไม่เพียงพอต่อกำรด ำเนินงำน 
  คณะกรรมกำรอำจแต่งตั้งที่ปรึกษำเพ่ือให้ค ำแนะน ำปรึกษำในกำรบริหำร สกด.   
  ข้อ 7  กรรมกำรมีวำระอยู่ในต ำแหน่งครำวละสองปีนับแต่วันเลือกตั้ง  แต่จะด ำรงต ำแหน่งติดต่อกัน
เกินสองวำระไม่ได้ 
  ข้อ 8 กรรมกำรพ้นจำกต ำแหน่งเมื่อ 
   (1)  ถึงครำวออกตำมวำะ 
   (2)  ตำย 
   (3)  ลำอก 
   (4)  พ้นจำกกำรเป็นนักเรียนโรงเรียนบ้ำนแนงมุด ด้วยสำเหตุใด ๆ 
   (5)  กรณทีี่กรรมกำรว่ำงลงเกินกว่ำกึ่งหนึ่งให้กรรมกำรที่เหลือพ้นจำกต ำแหน่ง 

  ข้อ 9 กรณีกรรมกำรว่ำงลงเพรำะเหตุอ่ืนใดนอกจำกครบวำระน้อยกว่ำหรือเท่ำกับก่ึงหนึ่ง ให้มีกำร
เลือกตั้งกรรมกำรแทนต ำแหน่งที่ว่ำงภำยในสิบห้ำวันนับแต่วันที่ต ำแหน่งว่ำงลง  และให้ผู้ที่ได้รับเลือกแทนนั้น 
อยู่ในต ำแหน่งได้เพียงเท่ำวำระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน เว้นแต่กรณีต ำแหน่งที่ว่ำงลงมีวำระท่ีเหลือไม่ถึง
หนึ่งร้อยแปดสิบวัน จะไม่จัดให้มีกำรเลือกตั้งแทนต ำแหน่งกรรมกำรที่ว่ำงก็ได้ 
  ข้อ 10 ให้มีกำรประชุมคณะกรรมกำรอย่ำงน้อยเดือนละ 1 ครั้ง และกำรประชุมแต่ละครั้งต้องมี
กรรมกำรตัวแทนในแต่ละฝ่ำยงำนบริหำรทุกฝ่ำย และเมื่อนับรวมกันแล้ว มีจ ำนวนผู้เข้ำประชุมไม่น้อยกว่ำกึ่ง
หนึ่งของคณะกรรมกำรทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 
  ข้อ 11  มติที่ประชุมให้ถือเสียงข้ำงมำก หำกคะแนนเสียงเท่ำกันให้ประธำนเป็นผู้ชี้ขำดและให้ถือว่ำ
เป็นที่สุด 
  ข้อ 12  ในกรณีที่มีกำรแต่งตั้งที่ปรึกษำคณะกรรมกำร ที่ปรึกษำมีสิทธิเข้ำประชุมและมีสิทธิแสดง
ควำมคิดเห็นใด ๆ ก้ไม่ แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติ 
  ข้อ 13  ให้ประธำนกรรมกำรส่งรำยงำนกำรประชุมให้ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนทรำบภำยใน 
สิบห้ำวันนับแต่วันประชุม 
 



                                                      หมวดที่ 3 
                                    การบริหารกิจการบริษัทสร้างการดี 
 

          ข้อ 14  กิจกำรบริษัทสร้ำงกำรดีโรงเรียนบ้ำนแนงมุด เป็นทรัพย์สินของโรงเรียนบ้ำนแนงมุด โดย
มอบให้คณะกรรมกำรด ำเนินกำรบริหำรจัดกำร 
 ข้อ 15 ภำยใต้บังคับข้อ 6 กำรบริหำรบริษัทสร้ำงกำรดีโรงเรียนบ้ำนแนงมุด ให้ด ำเนินกำรให้เป็นไป
ตำมท่ีคณะกรรมกำรก ำหนด 
 ข้อ 16 กำรออกระเบียบข้อบังคับของ บริษัทสร้ำงกำรดีโรงเรียนบ้ำนแนงมุด จะต้องผ่ำนควำม
เห็นชอบจำกสมำชิก สกด. อย่ำงน้อยกึ่งหนึ่งของจ ำนวนสมำชิก สกด. โดยจะต้องไม่ขัดกับข้อก ำหนดของ
โรงเรียนบ้ำนแนงมุด 
 ข้อ 17 กำรประชุมสมำชิก สกด. ต้องมีสมำชิกเข้ำประชุมเกินกว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวนสมำชิก สกด. 
ทั้งหมด  จึงจะเป็นองค์ประชุม 
 ข้อ 18 บริษัทสร้ำงกำรดีโรงเรียนบ้ำนแนงมุด อำจมีรำยได้ ดังนี้  
  (1)  เงินค่ำธรรมเนียม เงินค่ำปรับ 
  (2)  เงินบริจำค   
   (3)  เงินที่ได้รับกำรอุดหนุนจำก สพฐ. และ โรงเรียนบ้ำนแนงมุด 
  (4)  เงินก ำไร หรือดอกผล ที่ได้จำกกำรด ำเนินกิจกำร  

 ข้อ 19 กำรจัดสรรผลประโยชน์จำกผลประโยชน์สุทธิรำยปี ให้ใช้ในกรอบวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้  
  (1) จ่ำยเป็นเงินปันผลก ำไรให้แก่มวลสมำชิก ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 40  
  (2) สนับสนุนกิจกำรของโรงเรียนบ้ำนแนงมุด 
   (3) พัฒนำกิจกำร,บุคลำกรของบริษัท 
   (4) เงินสมทบเข้ำกองทุนบริษัท เพื่อควำมมั่นคงและเจริญเติบโตของบริษัท 

                     สัดสว่นกำรใช้จ่ำยผลประโยชน์ตำมข้อ (๒), (3), (4) ให้เป็นไปตำมมติที่ประชุมใหญ่ประจ ำปี 
     ข้อ 20  บทบำทหน้ำที่ของคณะกรรมกำรที่ปรึกษำ  คณะกรรมกำรบริหำรทุกต ำหน่ง ให้เป็นไปตำม
บทบำทหน้ำที่ที่คณะกรรมกำรบริหำรบริษัทสร้ำงกำรดีโรงเรียนบ้ำนแนงมุด ก ำหนด 
 ข้อ 21 กำรล้มเลิกกิจกำรของบริษัทให้อยู่ในดุลพินิจและมติของมวลสมำชิกในกำรประชุมใหญ่ประจ ำ
ภำคเรียน หรือหน่วยงำนต้นสังกัดมีค ำสั่งให้เลิกกิจกำร 
  ข้อ 22 แนวทำงในกำรพัฒนำคุณลักษณะของบริษัทสร้ำงกำรดีให้เกิดข้ึนในตัวผู้เรียนดังต่อไปนี้ 
        1) ทักษะกระบวนกำรคิด 
            1.1 มีควำมคิดสร้ำงสรรค์ในกำรสร้ำงผลผลิตให้เกิดข้ึนกับบริษัท 
            1.2 ร่วมวำงแผนในกำรด ำเนินงำนของบริษัท ให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่  ร่วมวำงแผน
กำรด ำเนินกำรฝ่ำยบัญชีและกำรเงิน  ฝ่ำยจัดหำและผลิตภัณฑ์ ฝ่ำยลูกค้ำสัมพันธ์  ฝ่ำยขำยผลิตภัณฑ์ 

   2) มีวินัย 
             2.1 วำงแผนกำรบริหำรงำนกำรเงินและบัญชี อย่ำงเป็นระบบ  โปร่งใส่สำมำรถ
ตรวจสอบได้โดยก ำหนดกำรตรวจสอบ  เดือนละ  1 ครั้ง 



             2.2 จัดหำและผลิตภัณฑ์ให้เป็นระบบ สำมำรถตรวจสอบเป็นไปตำมระเบียบของ
บริษัท 

         3) ซื่อสัตย์สุจริต 
             3.1 ด ำเนินกำรให้คณะกรรมกำรทุกฝ่ำยด ำเนินกำร ด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส่ 
ตรวจสอบได้ 

         4) อยู่อย่ำงพอเพียง  
             4.1  กำรด ำเนินกำรให้คณะกรรมกำรด ำเนินกำรด้ำนควำมคุ้มค่ำค ำนึงถึงประโยชน์
ต่อสมำชิก 

         5)  มีจิตสำธำรณะ 
            5.1 กำรด ำเนินกำรของคณะกรรมกำรมำจำก ฉันทำมติให้ทุกฝ่ำยด ำเนินกำรอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ ส่งผลต่อประสิทธิผลโดยเป็นกำรมีจิตสำธำรณะเป็นหลักส ำคัญ 
            5.2 ผลก ำไรจำกกำรด ำเนินกำร ร้อยละ 15 น ำไปช่วยเหลือโรงเรียน หรือชุมชน  
 

                                                      หมวดที่ 4  
                                                      บทบาทหน้าที่ 

 ข้อ 23  บทบำทหน้ำที่ของคณะกรรมกำรต่ำงๆ ประกอบด้วย 
1.  ที่ปรึกษำบริษัท    ประกอบด้วย  ผู้อ ำนวยกำร   และครูที่ปรึกษำ 

     มีบทบำทหน้ำที่ดังนี้ 
           1.1  ให้ค ำปรึกษำคณะกรรมกำร 
           1.2  ส่งเสริมสนับสนุน อ ำนวยควำมสะดวก และสร้ำงขวัญก ำลังใจ 
           1.3  ชี้แนะ ก ำกับ ติดตำมกำรด ำเนินงำนให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ ของบริษัท 
โดยยึดคุณลักษณะ 5 ประกำรของโรงเรียนสุจริต  
 
    2. คณะกรรมกำรตรวจสอบ  ประกอบด้วย คณะกรรมกำรของ  ป.ป.ช. สพฐ. ชุมชน 
      มีบทบำทหน้ำที่ดังนี้ 
             2.1  ตรวจสอบกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรของบริษัท  เดือนละ 1 ครั้ง 
     3. คณะกรรมกำรบริษัทสร้ำงกำรดี   มีจ ำนวนทั้งสิ้น  28 คน ประกอบด้วย 
         3.1 ประธำนบริษัทสร้ำงกำรดี  จ ำนวน 1 คน  คุณสมบัติต้องเป็นนักเรียนที่รับกำร
คัดเลือกจำกคณะกรรมกำรด้วยฉันทำมติ ที่มีคุณลักษณะตำมคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต มีวำระด ำรง
ต ำแหน่ง 1 ปี  พ้นจำกต ำแหน่งเหตุจำกกำรย้ำย หรือพ้นจำกกำรเป็นนักเรียน และทุพพลภำพไม่สำมำรถ
ปฏิบัติหน้ำที่ได้ 
                  มีบทบำทหน้ำที่ดังนี้ 
             3.1.1 วำงแผนกำรด ำเนินงำนของบริษัทร่วมกับคณะกรรมกำร 
             3.1.2 เป็นที่ปรึกษำและอ ำนวยควำมสะดวกในกำรด ำเนินกำรทุกฝ่ำย 
             3.1.3 ก ำหนดบทบำทหน้ำที่ และดูแลกำรด ำเนินกำรของคณะกรรมกำร 



             3.1.4 สร้ำงขวัญก ำลังใจในกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำร 
             3.1.5 ส่งเสริม สนับสนุน แก้ไขปัญหำในกำรด ำเนินงำน 

 
        3.2 รองประธำนบริษัทสร้ำงกำรดี    มีจ ำนวน 1 คน  คุณสมบัติต้องเป็นนักเรียนที่
รับกำรคัดเลือกจำก คณะกรรมกำรด้วยฉันทำมติ ที่มีคุณลักษณะตำมคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต    มีวำระ
ด ำรงต ำแหน่ง 1 ปี  พ้นจำกต ำแหน่งเหตุจำกกำรย้ำย หรือพ้นจำกกำรเป็นนักเรียน และ ทุพพลภำพไม่
สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ 
          มีบทบำทหน้ำที่ดังนี้ 
              3.2.1 วำงแผนกำรด ำเนินงำนของบริษัทร่วมกับคณะกรรมกำร 
              3.2.2  ปฏิบัติหน้ำที่แทนประธำนบริษัท ด้วยเหตุที่ไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่
ตำมบทบำทหน้ำที่ที่ก ำหนด 

 
         3.3 เลขำนุกำรบริษัทสร้ำงกำรดี  มีจ ำนวน 1 คน   หรือให้มีผู้ช่วยเลขำนุกำรได้อีก
จ ำนวน 1 คน ตำม ควำมเห็นชอบด้วยฉันทำมติของคณะกรรมกำร  คุณสมบัติต้องเป็นนักเรียนที่รับกำร
คัดเลือกจำก คณะกรรมกำรด้วยฉันทำติ ที่มีคุณลักษณะ ตำมคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต   มีวำระด ำรง
ต ำแหน่ง 1 ปี  พ้นจำกต ำแหน่งเหตุจำกกำรย้ำย  หรือพ้นจำกกำรเป็นนักเรียน และ ทุพพลภำพไม่สำมำรถ
ปฏิบัติหน้ำที่ได้ 
           มีบทบำทหน้ำที่ดังนี้ 
                3.3.1 จัดท ำเอกสำรต่ำงๆของบริษัทให้เป็นระบบ ตรวจสอบได้ 
                3.3.2 จัดท ำบันทึกกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท 
                3.3.3 ติดต่อ ประสำนงำน คณะกรรมกำรทุกฝ่ำยเป็นไปด้วยดี  และ
รำยงำนให้ประธำนทรำบ 
 

     3.4 ผู้อ ำนวยกำรผลิต  มีจ ำนวน 1 คน  คุณสมบัติต้องเป็นนักเรียนที่รับกำรคัดเลือกจำก  
คณะกรรมกำรด้วยฉันทำมติ ที่มีคุณลักษณะตำมคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต  มีวำระด ำรงต ำแหน่ง 1 ปี  
พ้นจำกต ำแหน่งเหตุจำกกำรย้ำย หรือพ้นจำกกำรเป็นนักเรียน และ ทุพพลภำพไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ 
           มีบทบำทหน้ำที่ดังนี้ 
               3.4.1 วำงแผนและก ำหนดเป้ำหมำยกำรผลิตสินค้ำ 
               3.4.2 ศึกษำ กำรจัดหำ วัสดุ วัตถุดิบ มำด ำเนินกำร วำงแนวทำงอย่ำง
เหมำะสม 
               3.4.3 จัดคนเข้ำท ำงำนให้เหมำะสมกับงำน 
               3.4.4 ตรวจสอบ ปรับปรุง กระบวนกำรผลิต ให้ได้มำตรฐำน 
 
       3.5 ผู้จัดกำรฝ่ำยบัญชีและกำรเงิน  มีจ ำนวน 1 คน  มีคณะกรรมกำรจ ำนวน 4 คน และมี
เลขำนุกำร 1 คน  คุณสมบัติต้องเป็นนักเรียนที่รับกำรคัดเลือกจำก  คณะกรรมกำรด้วยฉันทำมติ ที่มี
คุณลักษณะตำม   คุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต  มีวำระด ำรงต ำแหน่ง 1 ปี  พ้นจำกต ำแหน่งเหตุจำกกำร



ย้ำย หรือพ้น   จำกกำรเป็นนักเรียน และทุพพลภำพไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ 
           มีบทบำทหน้ำที่ดังนี้ 
                    3.5.1   กำรรับเงินและเบิกจ่ำยเงิน 
                    3.5.2   กำรบันทึกบัญชีและทะเบียนคุมรำยจ่ำย 
                    3.5.3   กำรรำยงำนผลกำรเบิกจ่ำยเงิน 
                    3.5.4   กำรตรวจสอบระบบบัญชี 
 
        3.6  ผู้จัดกำรฝ่ำยจัดหำและผลิตภัณฑ์ มีจ ำนวน 1 คน  มีคณะกรรมกำรจ ำนวน 4 คน และ 
มีเลขำนุกำร 1 คน    คุณสมบัติต้องเป็นนักเรียนที่รับกำรคัดเลือกจำก  คณะกรรมกำรด้วยฉันทำมติ  ที่มี
คุณลักษณะตำม   คุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต  มีวำระด ำรงต ำแหน่ง 1 ปี  พ้นจำกต ำแหน่งเหตุจำกกำร
ย้ำย หรือพ้นจำกกำรเป็นนักเรียน และทุพพลภำพไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ 
            มีบทบำทหน้ำที่ดังนี้ 
                     3.6.1 เลือกแหล่งสินค้ำที่เหมำะสม 
                    3.6.2 จัดหำโครงกำรจัดซื้อตำมรำยกำรที่ต้องกำร 
                     3.6.3 จัดท ำข้อตกลงตำมใบสั่งซื้อ 
                     3.6.4 กำรส่งมอบสินค้ำ   และช ำระสินค้ำ 

 
           3.7  ผู้จัดกำรฝ่ำยลูกค้ำสัมพันธ์  มีจ ำนวน 1 คน     มีคณะกรรมกำรจ ำนวน 4 คน และ  มี
เลขำนุกำร 1 คน    คุณสมบัติต้องเป็นนักเรียนที่รับกำรคัดเลือกจำก  คณะกรรมกำรด้วยฉันทำมติ ที่มี
คุณลักษณะตำม   คุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต  มีวำระด ำรงต ำแหน่ง 1 ปี  พ้นจำกต ำแหน่งเหตุ จำกกำร
ย้ำย หรือพ้น    จำกกำรเป็นนักเรียน และทุพพลภำพไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ 
            มีบทบำทหน้ำที่ดังนี้ 
                    3.7.1 ติดตำมให้บริกำรลูกค้ำ 
                    3.7.2 เก็บข้อมูลลูกค้ำอย่ำงเป็นระบบ 
                    3.7.3 สรรหำวิธีกำรสร้ำงแรงจูงใจ ควำมพอให้แก่ลูกค้ำ 
                    3.7.4 มีระบบบริกำรลูกค้ำ 
 

          3.8  ผู้จัดกำรฝ่ำยขำยผลิตภัณฑ์  มีจ ำนวน 1 คน     มีคณะกรรมกำรจ ำนวน 4 คน และมี
เลขำนุกำร 1 คน    คุณสมบัติต้องเป็นนักเรียนที่รับกำรคัดเลือกจำก  คณะกรรมกำรด้วยฉันทำมติ ที่มี
คุณลักษณะตำม   คุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต  มีวำระด ำรงต ำแหน่ง 1 ปี  พ้นจำกต ำแหน่งเหตุ จำกกำร
ย้ำย หรือพ้น    จำกกำรเป็นนักเรียน และทุพพลภำพไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ 
           มีบทบำทหน้ำที่ดังนี้ 
                     3.8.1  แสวงหำลูกค้ำให้ข้อมูลข่ำวสำร 
                     3.8.2  สร้ำงลูกค้ำโดยใช้แรงจูงใจ 
                     3.8.3  จัดระบบ กำรคงสภำพของลูกค้ำและเพ่ิมจ ำนวนลูกค้ำ 
                     3.8.4  จัดระบบ ขำยผลิตภัณฑ์และบ ำรุงดูแลรักษำสินค้ำ 
 



ข้อ 24 ข้อตกลงของบริษัทสร้ำงกำรดี  ประกอบไปด้วย 
1) นักเรียนทุกคน มีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำนในบริษัท 
2) กำรด ำเนินงำนของบริษัทให้เป็นไปตำมหลักกำรและจุดมุ่งหมำยของโครงกำร 
3) เสริมสร้ำง คุณธรรมจริยธรรม และธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำ  กำรป้องกันกำรทุจริต 
4) คณะกรรมกำรของบริษัทสร้ำงกำรดี  ต้องเข้ำร่วมประชุมตำมก ำหนดกำรอย่ำงน้อย  เดือน

ละ 1 ครั้ง 
5) สมำชิกทุกคนมีหุ้นในบริษัท เท่ำกัน 
6) กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทภำยในวันที่  15 ของทุกเดือน 
7) ทรพัย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใดที่เกิดขึ้นจำกกำรด ำเนินงำนให้ถือว่ำเป็นสมบัติของบริษัท 

 
ข้อ 25  กรณีที่มีปัญหำในกำรวินิจฉัยหรือกำรตีควำมเพ่ือปฏิบัติตำมระเบียบนี้ ให้ผู้อ ำนวยกำร

สถำนศึกษำ เป็นผู้มีอ ำนำจในกำรวินิจฉัยชี้ขำดและให้ถือเป็นที่สิ้นสุด 

 

 ทั้งนี้ ตั้งแตว่ันถัดจำกวันประกำศเป็นต้นไป 

  ประกำศ  ณ  วันที่  9 มิถุนำยน  พ.ศ.2560 

 

 

     (นำยเทวัน   พอใจ) 
    ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนแนงมุด 
 

 

 


