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เรื อง การสนับสนุนกิจกรรมส่ งเสริ มการออมทรัพย์ของโรงเรี ยน
เรี ยน ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนในจังหวัดศรี สะเกษ
สิ งทีส่งมาด้วย - เกณฑ์การพิจารณากิจกรรมส่ งเสริ มการออมฯ ในโรงเรี ยน จํานวน 1 ฉบับ
ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ศรี สะเกษ จํากัด ได้ต5งั งบประมาณรายจ่ายประจําปี 2560 เป็ นค่าใช้จา่ ย
ในการสนับสนุ นกิจกรรมส่ งเสริ มการออมของโรงเรี ยนในเขตบริ การของสหกรณ์ 14 เขต ๆ ละ 10,000 บาท
โดยมีเกณฑ์การพิจารณากิจกรรมส่ งเสริ มการออมฯ ในโรงเรี ยน ตามสิ งทีส่งมาด้วย 1
ในปี 2560 สหกรณ์ ฯ จะพิจารณาคัดเลื อกโรงเรี ยนในระดับการศึกษาขั5นพื5นฐาน ว่ามีกิจกรรม
ส่ งเสริ มการออมเป็ นไปตามเกณฑ์หรื อไม่ ในการเสนอขอเงินสนับสนุ นให้จดั ทําเป็ นโครงการดําเนิ นการเกียวกับ
เรื อง การส่ งเสริ มการออม โครงการละไม่เกิน 10,000 บาท (หนึงหมืนบาทถ้วน) ทั5งนี5 จะพิจารณาเงินสนับสนุน
จํานวนเท่าใดนั5นขึ5นอยูก่ บั ลักษณะของโครงการ ดังนั5น จึงขอความร่ วมมือจากท่านในการเสนอโครงการของโรงเรี ยน
พร้อมงบประมาณและรายละเอียดให้สหกรณ์ฯ ก่อนวันที 5 กันยายน พ.ศ.2560 เพือพิจารณาคัดเลือกโครงการ
ทีเห็นว่าเหมาะสมทีสุด เขตละ 1 โครงการ หรื อเขตละไม่เกิน 10,000 บาท ต่อไป
จึงเรี ยนมาเพือทราบ
ขอแสดงความนับถือ

( นายทวีศกั ดิC สังวัง)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ศรี สะเกษ จํากัด
ฝ่ ายธุรการ 061-0290923

เกณฑ์ การพิจารณากิจกรรมส่ งเสริมการออมฯ ในโรงเรียน
สหกรณ์ ออมทรัพย์ ครู ศรีสะเกษ จํากัด ประจําปี 2560
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ข้ อที0

เกณฑ์ การพิจารณา

คะแนน

ร่ องรอย/หลักฐาน

ไม่ เกินข้ อละ

1.

มีแผนงาน/โครงการ/แผนภูมิการบริ หารโครงการส่ งเสริ มการออมฯ

2

2.

มีการแต่งตั5งคณะกรรมการการดําเนินงาน/ครู ทีปรึ กษากิจกรรมและมี
ห้องปฏิบตั ิกิจกรรม
มีระเบียบ ข้อบังคับ ข้อตกลง หรื อแนวปฏิบตั ิทีชดั เจน
มีการประชุม/วางแผนและประชาสัมพันธ์ให้นกั เรี ยนเข้าร่ วมโครงการ

2

ผลลัพธ์จาํ นวนเงินทีออมกับสหกรณ์ฯ ระหว่างเดือน ก.ค. – ต.ค. 2559
หารด้วยจํานวนนักเรี ยนทั5งหมดของโรงเรี ยนนั5น โดยให้คะแนนตาม
ผลลัพธ์มากน้อยตามลําดับ
มีหลักฐาน/สมุดเงินฝากกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ศรี สะเกษ จํากัด
ผลงานของกิจกรรมส่ งเสริ มการออมฯ ทีประสบความสําเร็ จ
จนได้รับรางวัลเกียรติบตั ร/เหรี ยญรางวัล/โล่รางวัล หรื อหลักฐานอืน
มีภาพถ่าย/มีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
นําเงินฝากกับสหกรณ์ฯ เป็ นประจําทุกเดือน
มีสมุดบัญชีเงินฝาก และหรื อรายละเอียดการฝากเงินของนักเรี ยน
เป็ นรายคน
รวมคะแนน

3

3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.

2
1

2
2
2
2
2

1. เอกสารแผนงาน/โครงการ/
แผนภูมิ
2. เอกสารระเบียบ/ข้อบังคับ
แนวปฏิบตั ิและข้อตกลง
3. คําสัง แต่งตั5งคณะกรรมการ
4. เกียรติบตั ร/เหรี ยญรางวัล
โล่รางวัลหรื อหลักฐานอืน
5. สมุดบัญชี/เอกสารการฝากเงิน

6. สมุดเงินฝากกับสหกรณ์
7. ภาพถ่ายกิจกรรม/เอกสาร
ประชาสัมพันธ์
8. สมุดบันทึกการประชุม
9. หลักฐานอืนๆ

20

หมายเหตุ
1. กรรมการประจําเขตพิจารณาให้คะแนนในแต่ละข้อตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงความเรี ยบร้อย และสมบูรณ์
ของเอกสารหลักฐาน และประสิ ทธิภาพประสิ ทธิผลในการส่ งเสริ มการออม ทั5งนี5 ให้เปรี ยบเทียบโครงการเฉพาะ
ภายในเขตบริ การของสหกรณ์แต่ละเขตเท่านั5น
2. การพิจารณาของกรรมการประจําเขตแต่ละเขตให้เป็ นไปตามบริ บทของเขตนั5นๆ
3. เมือกรรมการประจําเขตพิจารณาแล้วให้ส่งผลการคัดเลือกต่อสหกรณ์ฯ ภายในวันที 15 ตุลาคม 2559 เพือมอบเงิน
สนับสนุนแก่โรงเรี ยนทีได้รับการคัดเลือกต่อไป

