โครงการงานสวัสดิการ

ปการศึกษา 2562

1.
2.
3.
4.

โครงการงานสวัสดิการ
ผูรับผิดชอบ
ฝายบุคลากร/งานสัมพันธชุมชน และฝายธุรการ
แผนงาน
ฝายบริหารการจัดการ
หลักการละเหตุผล
ขวัญ (Morale)หมายถึงความพึงพอใจและความตั้งใจในการทํางานของบุคคลที่จะอุทิศทุกสิ่งทุกอยางเพื่องาน
นั้น ๆ บุคคลที่มีขวัญกําลังใจในการทํางานยอมจะมีความรักความพอใจในงานที่ตนทําอยู สิ่งที่ตองพิจารณาในการสราง
ขวัญกําลังใจมีสวนประกอบหลายอยางรวมถึงสวัสดิการที่โรงเรียนจัดให ถารายไดของครูไมดีแตสวัสดิการดีก็พอทดแทน
กันได ทานผูบริหารและฝายบุคลากรไดเล็งเห็นความสําคัญของการดําเนินชีวิตประจําวันที่มีผลกระทบตอครูเอกชนจึงได
จัดใหมีสวัสดิการเพื่อชวยเหลือครูและบุคลากรในคราวจําเปน
5. วัตถุประสงค
เพื่อเปนขวัญกําลังใจในการทํางานของครูและลดภาระที่มีผลกระทบตอครูทั้งดานการเงินและจิตใจ
6. เปาหมาย
เชิงปริมาณ ครูโรงเรียนสมาคมสตรีไทยทุกทานเขารวมกิจกรรมสวัสดิการที่โรงเรียนจัดใหคิดเปนรอยละ 100
เชิงคุณภาพ ครูโรงเรียนสมาคมสตรีไทยทุกทานมีขวัญกําลังใจในการทํางาน รักองคกรและปฏิบัติงานตาม
หนาที่ไดเต็มศักยภาพ
7. ความสอดคลอง
สอดคลองกับแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียน ภารกิจดานบุคลากร
สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผูบริหารสถานศึกษา
8. ระยะเวลา
ตลอดปการศึกษา 2562
9. สถานที่ดําเนินงาน
- โรงเรียนสมาคมสตรีไทย
10. การเตรียมการดําเนินกิจกรรม
การจัดกิจกรรมในปการศึกษาที่ผานมา คุณครูทุกทานมีความพึงพอใจและตื่นเตนกับการเปลี่ยนแปลงในกิจกรรม
จากการสอบถามกิจกรรมสวัสดิการที่โรงเรียนจัดใหเพียงพอและเอื้อประโยชนตอบุคลากรและองคกร ทางฝายบริหาร
และฝายบุคลากรจึงไดนําขอคิดเห็นมาปรับปรุงงานสวัสดิการในปตอไป
11. การดําเนินงาน
- หัวหนาโครงการแตงตั้งบุคลากรรับผิดชอบในแตละกิจกรรม นําเสนอผูบริหารเพื่อพิจารณา
- ออกสมุดคําสั่ง เรียกประชุมวางแผนงาน ประสานกับหนวยงานและผูเกี่ยวของ
- ประชาสัมพันธกิจกรรม

ลําดับ

รายละเอียดของกิจกรรม

1

กิจกรรมเงินกู สสท. เปนสวัสดิการที่ชวยเหลือครูและพนักงานของ
โรงเรียน ในภาวะฉุกเฉินอันมีความจําเปนที่ตองใชเงิน โดยการนําเงิน
กอนในอัตราที่กําหนดออกมาใหกูยืม ผูกูผอนชําระภายในเวลา 10
เดือน ดอกเบี้ยที่ไดเขาบัญชีเงินกูเพื่อเปนทุนในการใหกูตอไป
นางเบญจภรณ ฑีฆวาณิช รับผิดชอบกิจกรรม
กิจกรรมเพื่อนชวยเพื่อน เปนกิจกรรมที่แสดงถึงความมีนา้ํ ใจตอ
เพื่อนรวมงานในภาวะทีส่ ูญเสียบุคคลในครอบครัว โดยหัก
3 % ของเงินเดือน เดือนนั้นไปชวยเหลือเพื่อนครุ
ผูรับผิดชอบ
นางเบญจภรณ ฑีฆวาณิช
นางสาวพิชชาภา อติชน
นางสาวสุดารัตน สีดา
กิจกรรมบุคลากรทํางานตลอดป คุณครูที่มาทําหนาทีส่ อนทุกวันไม
ขาด ทางผูรับผิดชอบประสานงานกับฝายธุรการเสนอชื่อตอผูบริหาร
และมีรางวัลให
ผูรับผิดชอบ
นางเบญจภรณ ฑีฆวาณิช
นางสาวพิชชาภา อติชน
นางสมพิศ
ปาลกะวงศ ณ อยุธยา
กิจกรรมบุคลากรทํางานนานป เพื่อเปนกําลังใจใหคุณครูที่อยูทํา
การสอนมานาน โดยกําหนดวาเมื่อครูสอนครบทุก 5 ป 10 ป 15 ป
20 ป 25 ป และ 30 ป ทางโรงเรียนรวมกับสมาคมครูผูปกครอง มี
รางวัลเพื่อเปนกําลังใจ
ผูรับผิดชอบ
นางสาวพิชชาภา อติชน
นางเบญจภรณ ฑีฆวาณิช
นางปรานี
สังขทอง
กิจกรรมมอบของขวัญเพิ่มกําลังใจ ผูบ ริหารโรงเรียนไดจัดของขวัญ
เล็ก ๆ นอย ๆ มอบใหในวันเกิดของครูแตละคน ซึ่งสิ่งเล็ก ๆ นอย ๆ
นี้เปนขวัญกําลังใจ ที่ผูบริหาร ไมละเลย ผูรับผิดชอบประสานงานกับ
ฝายธุรการ
ผูรับผิดชอบ
นางเบญจภรณ
ฑีฆวาณิช
นางสาวพิชชาภา อติชน
นางสาวอรรัมภา วังมูล
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งบประมาณ
(บาท)
200,000

-

-

-

หมายเหตุ

งบประมาณ
(บาท)

ลําดับ

รายละเอียดของกิจกรรม

6

กิจกรรมขอเครื่องราชอิสริยาภรณ และเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ
ฝายบุคลากรประสานงานกับฝายธุรการ สํารวจรายชื่อครูที่มีความ
พรอมตามหนังสือที่แจงมา สงรายชื่อพรอมใบสมัครไปยังหนวยงาน
นั้น ๆ
ผูรับผิดชอบ
นางสาวสุดารัตน สีดา
นางเบญจภรณ ฑีฆวาณิช
นางสาวพิชชาภา อติชน
กิจกรรมชอปสนุก สสท. เปนกิจกรรมรวมบูรณาการกับวิชา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี วิชาคณิตศาสตร เพื่อใหนักเรียนมี
ประสบการณตรงในการลงมือปฏิบัติและคาขาย โดยการดูแลของ
คณะครู รายไดเก็บเขาบัญชีไวเปนสวัสดิการครู
ผูรับผิดชอบ
นางเบญจภรณ
ฑีฆวาณิช
นางสาวสุดารัตน สีดา
นางสาวอรรัมภา วังมูล
โครงการครูอาวุโส เพื่อเปนขวัญกําลังใจ สําหรับคุณครูที่ทํางานและ
ครบกําหนดเกษียณ
ผูรับผิดชอบ
นางสุมณฑา
ไกรฤกษ
นางศศิเพ็ญ
เพ็ญประภา
ผูประสานงาน นางสาวพิชชาภา อติชน
นางเบญจภรณ ฑีฆวาณิช
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8

หมายเหตุ
ปนี้ไมมีใครไดรับครื่อง
ราชอิสริยาภรณ

35,000

ปนี้ไมมีกิจกรรม
เนื่องจากแมครัวหลัก
ปวย/อาวุโส/ผาตัด

-

12. งบประมาณ
235,000
บาท
13. ผลที่คาดวาจะไดรับ
- ครูมีขวัญและกําลังใจในการทํางาน
- ครูมีความภาคภูมิใจและปฏิบัติงานเต็มตามศักยภาพ
14. การประเมินผลกิจกรรม
- ประเมินผลโดยการสังเกต สัมภาษณ และแบบประเมิน
- สรุปผลการดําเนินงานในแตละกิจกรรม หลังกิจกรรมสิ้นสุด
15. ขอเสนอแนะ / ขอควรปรับปรุง
นําผลการประเมินการของกิจกรรมที่จัด มาประชุมรวมกันเพื่อปรับปรุงและหาแนวทางแกไข นํามาเปนขอมูลใน
การจัดกิจกรรมปตอไป
ผูเสนอโครงการ _____________________
(นางเบญจภรณ ฑีฆวาณิช)
หัวหนาฝายบุคลากร

ผูอนุมัติโครงการ ____________________
(นางสาวจินตนา ธรรมวานิช)
ผูจัดการและผูอาํ นวยการ

สรุปกิจกรรม
เงินกู สสท.
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สรุปกิจกรรมเงินกู ส.ส.ท.
ผูรับผิดชอบ
นางเบญจภรณ ฑีฆวาณิช
หลักการและเหตุผล
จากการที่โรงเรียนสมาคมสตรีไทยจัดใหมีโครงการเงินกู ส.ส.ท. ขึ้น สามารถใหความชวยเหลือดานการเงิน
แกสมาชิกเปนอยางดี ดวยในปจจุบันภาวะคาครองชีพสูงขึ้นทําใหสมาชิกตองมีรายจายสูงตามไปดวย โครงการเงินกู
ส.ส.ท. จึงยังคงดําเนินการตอเนื่องมาทุกป
กิจกรรมเงินกู สส.ท. เริ่มตนตั้งแตพ.ศ. 2540 จากการแนะนําของคุณอํานวย บุญประเสริฐ อดีตผูจัดการ
อาวุโส ธนาคารไทยทนุไดแนะนําใหมีเงินกอนเปนกองทุนที่ใชจายหมุนเวียนเพื่อใหสมาชิกไดกูไปบรรเทาความเดือดรอน
โดยทานผูบริหารไดอนุมัติเงินสวนตัวและเงินทุนที่ผูปกครองมอบใหเปนสวัสดิการแกครู พรอมทั้งสนับสนุนใหดําเนินการ
สืบเนื่องมา
ลักษณะการกู
สมาชิกประเภทที่ 1 คือคณะกรรมการบริหารโรงเรียนประกอบดวยผูบริหาร ผูชวยครูใหญ หัวหนาระดับ
หัวหนาหมวด มีสิทธิ์กูไดครั้งละ 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถวน) และผอนชําระคืนทั้งเงินตนและดอกเบี้ยภายใน 10
เดือน ๆ ละ 3,150 บาท(สามพันหนึ่งรอยหาสิบบาทถวน)
สมาชิ กประเภทที่ 2 คื อคณะครูผูส อนที่ขน ทะเบีย นเปน ครูโ รงเรีย นสมาคมสตรีไทย มีสิทธิ์กูไดครั้งละ
15,000 บาท (หนึ่งหมื่นหาพันบาทถวน) และผอนชําระคืนทั้งเงินตนและดอกเบี้ยภายใน 10 เดือน ๆ ละ 1,575 บาท
(หนึ่งพันหารอยเจ็ดสิบหาบาทถวน)
ดําเนินการตอเนื่ องมาจนกระทั่งชว งระยะหลังนี้มีโ ครงการเกี่ยวกับ การใหกูยื มเงินจากสวนเอกชนและ
ธนาคารเขามาบริการมากมาย คุณครูหลายทานไดเขารับบริการจากสวนนี้จึงทําใหกิจกรรมเงินกู ส.ส.ท. ลดความจําเปน
ลง ทางคณะกรรมการเห็นวาเมื่อครูกูยืมเงินหลายทาง การจัดเก็บเริ่มมีปญหาและอาจสงผลกระทบใหครูมีหนี้สินเพิ่มขึ้น
จึงไดเปลี่ยนระบบการกูยืมใหมคือ นําเงินทุนปลอยใหกูพรอมกันทีเดียวหลายคนในวงเงินคนละ 15,000 บาท จัดเก็บ
ตอเนื่องกันทั้งเงินตนและดอกเบี้ยเดือนละ 1,575 บาท (หนึ่งพันหารอยเจ็ดสิบหาบาท)
วัตถุประสงค
- เพื่อบรรเทาความเดือดรอนในกรณีฉุกเฉินดานการเงิน
- เพื่อแบงเบาภาระหนี้สินที่มีดอกเบี้ยสูงจากแหลงเงินกูนอกระบบ
เปาหมาย
- คุณครูที่เขารวมกิจกรรมไดรับความชวยเหลือคิดเปนรอยละ 70
การดําเนินงาน
การวางแผน (Plan)
- ครูเบญจภรณ ทีฆวาณิช ชีแ้ จงและสรุปผลกิจกรรมเงินกูปที่ผานมากลาวถึงขอดี ขอเสียของการใหกูและ
ปญหาในการจัดเก็บ
- นําผลสรุปเสนอผูบริหารเพื่อขออนุมัติ

การปฏิบัติงาน (Do)
- ประชาสัมพันธรูปแบบกิจกรรมเงินกู ส.ส.ท.
- คณะครูเขียนรายชื่อประสงคเขารวมกิจกรรม มีผูเขารวมกิจกรรมจํานวน 16 คน
- ครูเบญจภรณ ฑีฆวาณิช นําบัญชีธนาคารและรายชื่อครูเสนอตอผูบริหารและคณะทํางานขออนุมัติเบิกเงิน
เพื่อมาชวยเหลือตามวงเงินที่กําหนด
- ครูที่ใชสิทธิ์กูเงินเขียนหลักฐานการกู สงหลักฐานที่ ครูเบญจภรณ กําหนดยื่นคําขอกู-รับเงินกู สงคําขอกู
ภายในเวลาที่กําหนดพรอมเอกสารหนังสือสัญญา
- คุณครูเบญจภรณ ฑีฆวาณิช รับผิดชอบเก็บเงินและนําเขาธนาคาร โดยบัญชีธนาคารมีชื่อผูดูแล 2 คนคือ
ครูสมพิศ ปาลกะวงศ ณ อยุธยา และครูเบญจภรณ ฑีฆวาณิช
ผลการประเมิน (Check)
- จากการสัมภาษณและสอบถาม คุณครูที่กูเงินในโครงการมีความพึงพอใจและสงคืนเงินกู ส.ส.ท. ไดตาม
กําหนดคิดเปนรอยละ 95
- เมื่อครบกําหนดจะมีดอกเบี้ยจากการกูเพื่อนํามาเปนสวัสดิการใหแกคุณครูตามความ
ขอเสนอแนะ (Action)
- คุณครูขอใหมีสวัสดิการนี้ทุกตนป เพื่อเอาไวใชจายชวงปดเทอม
- เพิ่มวงเงินใหสูงขึ้น
- มีการจับฉลากลดดอกเบี้ย 1 เดือน

สรุปกิจกรรม
เพื่อนชวยเพือ่ น

ปการศึกษา 2562

สรุปกิจกรรมเพื่อนชวยเพื่อน
ผูรับผิดชอบ
นางสาวกรรณิกา แสวง และ นางสาวพิชชาภา อติชน
หลักการและเหตุผล
กิจกรรมเพื่อนชวยเพื่อนเปนความประสงคของผูบริหารที่จะใหสวัสดิการ และความชวยเหลือแกเพื่อนรวมงาน
แสดงถึงความมีน้ําใจ เอื้ออาทรในการที่เพื่อนครูและบุคลากรที่เกี่ยวของตองสูญเสียบุคคลในครอบครัว อาทิ พอ – แม
สามี - ภรรยา บุตร - ธิดา อยางกะทันหัน คาใชจายในการจัดงานมีมาก ดังนั้นจึงมีโครงการแสดงน้ําใจ “เพื่อนชวย
เพื่อน” เกิดขึ้น
จุดประสงค
- เพื่อบรรเทาความเดือดรอนในกรณีฉุกเฉินดานการเงิน
เปาหมาย
ดานปริมาณ : คุณครูทุกทานเขารวมกิจกรรม
ดานคุณภาพ : คุณครูของโรงเรียนสมาคมสตรีไทยมีน้ําใจชวยเหลือเพื่อนครู
การดําเนินงาน
การวางแผน (Plan)
- ฝาย บุคลากร สัมพันธชุมชน และฝายธุรการประชุมสรุปงานการจัดกิจกรรมเห็นวาควรมีการจัดกิจกรรมอยา
ตอเนื่องโดยดูจากแบบสัมภาษณความคิดเห็นจากเพื่อนครูวายินดีรวมกิจกรรมตอไปหรือไม
- นําผลการประเมินเสนอตอผูบริหารเพื่อขออนุมัติและดําเนินการ
การปฏิบัติงาน
- ประสานงานกับฝายธุรการการเงิน เมื่อใดที่ครูสูญเสียบุคคลในครอบครัวทางธุรการจะเปนผูจัดการจัดสง
พวงหรีด
แสดงความเสียหายและกําหนดวันเปนเจาภาพสวดพระอภิธรรมศพ
- ฝายธุรการคิดจํานวนเงิน 3% ของครู ผูบริหารมอบเงินแกผูสูญหายเพื่อบรรเทาความเดือดรอน
ผลการประเมิน (Check)
- จากการสัมภาษณคุณครูทุกทานเห็นชอบกับกิจกรรมนี้
- เกิดความรักผูกพันระหวางผูบริหาร และ เพื่อนครูดวยกัน
มีผูใชสวัสดิการในกิจกรรม เพื่อนชวยเพื่อน ดังนี้
ปการศึกษา 2550
- ชวยเหลือในงานศพ มารดาครูพิฐชญาน พงษสุวรรณ 21 ธันวาคม 2550
ปการศึกษา 2551
- ชวยเหลือในงานศพ บิดาครูสมบัติ สืบจุย
20 พฤศจิกายน 2551
- ชวยเหลือในงานศพ บิดาครูนิสาชล ดนตรี
5 ธันวาคม 2551

ปการศึกษา 2554
- ชวยเหลือในงานศพ บิดาครูประภาวดี เจริญโภคราช
ปการศึกษา 2555
- ชวยเหลืองานศพ มารดาครูพิชชาภา อติชน
ปการศึกษา 2561
- ชวยเหลือในงานศพ บิดาครูธนินทธร แดงทิม
- ชวยเหลือในงานศพ มารดาครูศรีนวล ภูมิประเทศ
ปการศึกษา 2562
- ชวยเหลือในงานศพ มารดาครูจริยา เลิศสมบูรณ
- ชวยเหลือในงานศพ มารดาครูสุมณฑา ไกรฤกษ
ขอเสนอแนะ (ACTION)
ควรจัดกิจกรรมนี้อยางตอเนื่อง

2 กันยายน 2554
12 มกราคม 2555

15 เมษายน 2562
3 กรกฎาคม 2562

สรุปกิจกรรม
มอบของขวัญเพิ่มกําลังใจ

ปการศึกษา 2562

สรุปกิจกรรมมอบของขวัญเพิ่มกําลังใจ ปการศึกษา 2562
ผูรับผิดชอบ
ฝายบุคลากร / สัมพันธชุมชน
หลักการและเหตุผล
เพื่อเปนขวัญและกําลังใจใหกับบุคลากรครู การไดรับของขวัญเล็กนอยจากผูบริหารก็ทําใหผูรับมีความสุข
กิจกรรมการใหนี้ มีมาอยางตอเนื่องเปนประจําทุกป ทําใหคุณครูมีพลังในการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค
เพื่อเปนการแสดงสัมพันธภาพอันดีระหวางผูบริหารและบุคลากรในโรงเรียน
เพื่อเปนขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานรวมกัน
เปาหมาย
บุคลากรครูในโรงเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมคิดเปนรอยละ 100
บุคลากรมีความผูกพันกับผูบริหารและองคกร สามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ
การดําเนินการ
กิจกรรมสุขสันตวันเกิด
นางสาวอรรัมภา วังมูล รับผิดชอบรวมกับฝายธุรการ
กิจกรรมของขวัญปใหมและตรุษจีน นางสาวพิชชาภา อติชน รับผิดชอบ
การวางแผน (Plan)
ทานผูบริหารประสานงานกับฝายธุรการและบุคลากรในการจัดซื้อของขวัญ
ผูรับผิดชอบกิจกรรมประสานงานผานฝายธุรการในแตละกิจกรรม
การดําเนินงาน (Do)
นางสาวพิชชาภา อติชน เตรียมของขวัญ และการดอวยพรแตละกิจกรรม
จัดซื้อของขวัญโดยผูบริหาร
นางเบญจภรณ ทีฑวาณิช และทีมงาน นําของขวัญวันเกิดไปแจกแกเพื่อนครู หรือรับของขวัญจาก
ผูอํานวยการโดยตรง

รายชื่อครูโรงเรียนสมาคมสตรีไทยพรอมเกิดในแตละเดือน
เดือนมกราคม
เดือนกุมภาพันธ
- 2 มกราคม ครูศศิเพ็ญ เพ็ญประภา
- 2 กุมภาพันธ ครูอนุกูล เชื้อมอญ
- 5 มกราคม ครูพรเพ็ญ เริงโกมุท
- 6 กุมภาพันธ ครูกันตวัฒน เมืองเกษม
- 11 มกราคม ครูวศิน
รัตนะวราหะ
เดือนมีนาคม
เดือนเมษายน
- 3 มีนาคม
ครูชลิดา เพชรรัตน
- 1 เมษายน ครูเกสรี
เมืองเกษม
- 13 มีนาคม ครูเครือมาส บัวทอง
- 8 เมษายน ครูกรรณิกา แสวง
- 9 เมษายน ครูนพวรรณ พรรัตนพันธุ
- 25 เมษายน ครูเบญจรัตน ตางทอง
เดือนพฤษภาคม
เดือนมิถุนายน
- 1 พฤษภาคม ครูบุญเรือน รัชตารมย
- 3 มิถุนายน ครูนฤมล
คิดดี
- 5 พฤษภาคม ครูสมพิศ ปาลกะวงศฯ
- 22 มิถุนายน ครูอุไรวรรณ เคลียรี่
- 8 พฤษภาคม ครูจริยา
เลิศสมบูรณ
- 28 มิถุนายน ครูสุรางค
อิ่มจาด
- 12 พฤษภาคม ครูประภาวดี เจริญโภคราช
เดือนกรกฎาคม
เดือนสิงหาคม
- 21 กรกฎาคม ครูสุมณฑา ไกรฤกษ
- 15 สิงหาคม ครูพิชชาภา
อติชน
- 26 สิงหาคม อาจารยจินตนา ธรรมวานิช
- 29 สิงหาคม ครูปรานี
สังขทอง
เดือนกันยายน
เดือนตุลาคม
- 2 กันยายน ครูรัตติกาล ชุนวร
- 19 ตุลาคม ครูสุดารัตน สีดา
- 16 กันยายน ครูเบญจภรณ ทีฑวาณิช
- 20 ตุลาคม ครูสายใจ
ผลานุสนธิ
- 21 กันยายน ครูศรีนวล
ภูมิประเทศ
- 22 ตุลาคม ครูฐิติมา
สุทธิภิญโญกุล
- 26 กันยายน ครูอรรัมภา
วังมูล
เดือนพฤศจิกายน
เดือนธันวาคม
- 5 พฤศจิกายน ครูพัชรินทร ปาเบา
- 10 ธันวาคม ครูธนินธทร แดงทิม
- 26 พฤศจิกายน ครูจรัสศรี ศรีรัตนวิบูลย
- 29 ธันวาคม ครูกชกร
อนุตระกูล
- 30 ธันวาคม ครูบุญเกื้อ
มิ่งขวัญตา
- 31 ธันวาคม ครูฐิตติวัฒน อิศรางกูล ณ อยุธยา

สรุปโครงการ
ครูอาวุโส

ปการศึกษา 2562

สรุปกิจกรรมกองทุนครูอาวุโส ปการศึกษา 2562
ผูรับผิดชอบ
ฝายบุคลากร / สัมพันธชุมชน
หลักการและเหตุผล
ทานผูอํานวยการ อาจารยจินตนา ธรรมวานิช มีแนวคิดใหนําเงินที่ไดรับจากการจั ดงานนี้ กอตั้ ง
กองทุนครูอาวุโสขึ้นเนื่องจากเห็นวาครูเอกชน เมื่อเกษียณออกไปแลวก็จะไมมีรายได ไมมีเงินบํานาญเลี้ยงชีพ
เหมือนขาราชการ ซึ่งกองทุนนี้จะเปนการชวยเหลือและบรรเทาความเดือนรอนเบื้องตนแกเพื่อนครูที่เกษียณ
ออกไป
วัตถุประสงค
- เพื่อชวยเหลือเพื่อนครูที่ไดรับความเดือดรอน
- สงเสริมบรรยากาศของความรักฉันครอบครัวเดียวกันและมีจิตตารมณชวยเหลือสังคม
การดําเนินงาน
- ประชาสัมพันธเรื่องการจัดตั้งกองทุนครูอาวุโส มีผูเขารวมสนับสนุนในโครงการนี้อยางตอเนื่อง
- จัดตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน ดังนี้
นางสาวจินตนา
ธรรมวานิช
ประธาน ผูจัดการและผูอํานวยการ
นางสาวสายใจ
ผลานุสนธิ
ผูแทนครู
นางศศิเพ็ญ
เพ็ญประภา
ผูแทนครู
นางสุมณฑา
ไกรฤกษ
ผูแทนครู
นางฐิรารัตน
สงวนกชกร
ผูแทนศิษยเกา
รศ.โรจน
คุณอเนก
ผูแทนศิษยเกา
นางภัทรพร
ตันตนะรัตน
ผูแทนศิษยเกา
นางกุลนรี
หิรัญพฤกษ
ผูแทนศิษยเกา
- คุณครูศศิเพ็ญ เพ็ญประภา เยี่ยมบานเพื่อนครู
- จัดกิจกรรมเลี้ยงเพลพระ วันที่ 25 ตุลาคม 2562 โดยมีผูบริหาร ครูอาวุโส ครูเกา ศิษยเกา ครู
ปจจุบัน รวมกิจกรรมดังกลาว และรวมกันรับประทานอาหารกลางวัน
จากการที่มีศิษยเกามาเยี่ยมคุณครูและไดพูดคุยกับทานผูอํานวยการเรื่องกองทุนครูผูอาวุโส ทําใหมี
คนสนใจ และเพื่อเปนการตอบแทนพระคุณ จึงรวมตัวกันจัดหาเงินเขากองทุนครูผูอาวุโส จํานวนเงิน 30,000 บาท

