โครงสร้ างการประสานงาน
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ ออมทรัพย์ ครู ไทย

โครงสร้ างการประสานงาน สสอค.

ทีป่ ระชุ มใหญ่ สสอค.
องค์การปกครอง
ส่ วนท้ องถิน่

คณะกรรมการดาเนินการ สสอค.

ผู้ตรวจสอบภายใน

สานักงาน
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ไทย
ศูนย์ ประสานงาน สสอค
ระดับจังหวัด
หรือ ระดับสหกรณ์

ผู้จัดการ

ผู้ประสานตามภูมิภาค
จานวน ....กลุ่มจังหวัด

คณะกรรมการ
ศูนย์ ประสานงาน

ฝ่ ายงาน
ใน สสอค.

รับผิดชอบประสานงาน
ในกลุ่มจังหวัด หรือ
กลุ่มสหกรณ์

สมาชิก สสอค.

สมาชิก สสอค.
สานักงาน

ทะเบียน
สมาชิก

บัญชี

การเงิน

โครงสร้ างการบริหารงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
สมาชิกชุ มนุมสหกรณ์ ออมทรัพย์ ครู ไทย

โครงสร้ างการบริหาร สสอค.
ทีป่ ระชุมใหญ่
ทีป่ รึกษา

คณะกรรมการ
อานวยการ

ผู้ตรวจสอบภายใน
หรือ ผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการดาเนินการ

คณะกรรมการ
ส่ งเสริมความเข้ มแข็ง
และสื่ อสารองค์ กร

คณะกรรมการระเบียบ
ข้ อบังคับ กฎหมาย
และวิชาการ

คณะอนุกรรมการ
ตามความจาเป็ น
สานักงาน สมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์ สมาชิกชุมนุมสหกรณ์
ออมทรัพย์ ครูไทย

ผู้จัดการ
ฝ่ าย
สานักงาน

ฝ่ าย
ทะเบียน
สมาชิก

ฝ่ าย
การเงิน

ฝ่ ายบัญชี

คณะกรรมการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ

โครงสร้ างการจัดการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สมาชิก
ชุ มนุมสหกรณ์ ออมทรัพย์ ครู ไทย
โครงสร้ างงานฝ่ ายจัดการ
ผู้จัดการ
นายสุ รศักดิ์ ยศปัญญา

ฝ่ ายสานักงาน
น.ส.จันทร์ ทพิ ย์ บุตรโยจันโท
น.ส. นาถยา โสระสิงห์
น.ส. สุ จติ รา เดชอุดม

ฝ่ ายทะเบียน
สมาชิก
นายอินทนิล อธิสุมงคล
น.ส.ภัทรวรรณ สาตาชนม์

ฝ่ ายการเงิน

นายธนวินท์ คีรีมงั คละ
น.ส. ชไมพร มงคลชัย

ฝ่ ายบัญชี

น.ส. ศันสนีย์ สิทธิโห
น.ส.จันทร์ ทิพย์ บุตรโยจันโท

โครงสร้ างการบริหารงาน
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ ออมทรัพย์ ครูไทย

โครงสร้ างการบริหารงาน สสอค.
คณะกรรมการ
อานวยการ

1. นายเอนก เนียมเทศ
2. นายสุ รชาติ อินแผลง
3. นายสมนึก ศักทอง
4. นายโกศล จิตตยะโสธร
5. นายทัศนะ วิเศษ
6. นายวิโรจน์ นคร
7. นายพงษ์ศกั ดิ์ คงยืม
8. นายสุ รศักดิ์ ยศปัญญา

คณะกรรมการ
ส่ งเสริมความเข้ มแข็ง
และสื่ อสารองค์ กร

คณะกรรมการ
ระเบียบข้ อบังคับ
กฎหมายและวิชาการ

คณะกรรมการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ

1. นายทัศนะ วิเศษ
2. นายชัยนาม นันทภานุวฒั น์
3. นายอานาจ กิตติวรรณ
4. นายพิทยา เรื องจันทร์
5. ผศ.เพียงแข พงษ์ศิริบญั ญัติ
6. นายกิตติชยั การโสภา
7. นายอุบล ตอฤทธิ์
8. นายปฏิภาณ ทับประยูร
9. นยฏศล ขิตตยะโสธร
10. นายสุ รศักดิ์ ยศปัญญา

1. นายประทีป นากกลัด
2. นายชัยวัฒน์ แจ่มมี
3. นายสัญชัย รอบรู ้
4. นายเสอดทัศน์ พัฒนมณี
5. นายฤทธิ รงค์ พวงคา
6. นายพงษ์ศกั ดิ์ คงแย้ม
7. นายอนุช ธรรมวรรณ
8. นายวุฒ คงรักษา
9. นายเกรี ยงศักดิ์ เนื้อสี จนั
10. นายสุ รศักดิ์ ยศปัญญา

1. นายอดิศกั ดิ์ ว่องเล่ห์
2. นายเธี ยร เหลืองณะลาภีร์
3. นายสัญชัย รอบรู ้
4. นายชัยยุทธ์ มาศสุ พงษ์
5. นายวิโรจน์ นคร
6. นายจิตใจ ประสงค์ทรัพย์
7. นายสมนึก ศักดิ์ทอง
8. นายประภาส เพ็ชรไทยสงค์
9. นายประพันธ์ สุ เนตรวรกุล
10. นายสุ รศักดิ์ ยศปัญญา

คณะกรรมการ
หรืออนุกรรมการ
ตามความจาเป็ น

