
 
 
 
 

คําสั่ง 
สหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด 

ท่ี 4 / 2561 
เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินการ ประจําป 2561 

************************************** 
 อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับขอ 58,59 และ ขอ 60 แหงขอบังคับสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร 
จํากัด มติท่ีประชุมใหญสามัญประจําป 2560 ไดเลือกตั้งสมาชิกสหกรณเปนกรรมการดําเนินการ และมติท่ีประชุม
คณะกรรมการดําเนินการชุดท่ี 49 ในการประชุมคร้ังท่ี 1 เม่ือวันท่ี 27 ธันวาคม 2560 ไดมีการแตงตั้งกันเองขึ้นเพ่ือ
ดํารงตําแหนงกรรมการตางๆ ประจําป 2561 ไวดังรายนามดังตอไปน้ี 
 

  1. นายศุภรัฐ  พูนกลา  ประธานกรรมการ 
  2. นายสังวาลย  บุญโต  รองประธานกรรมการ (1) 
  3. ดร.ทพ.นพรัศม  เหลือลนนิธิศ รองประธานกรรมการ (2)  
  4. นางวรางคณา  ธุวังควัฒน กรรมการและเหรัญญิก 
  5. นายสิทธิศักดิ ์  อินทรสุข  กรรมการ 
  6. นายวิศัลย  ดีไดด ี  กรรมการ 

7. นายไมตรี  อรุณเพลิด กรรมการ 
8. นายรัชพล   สมานจิตร กรรมการ 

  9. นายสุราษฎร  บุญปญญา กรรมการ 
  10. ภก.กิตตภิัทร  อบอุน  กรรมการ 

11. นางอรัญญา  เชื้อเจริญ  กรรมการ 
  12. นางยุระ  เหลือลน  กรรมการ  

13. นายชัชพล  นับถือด ี  กรรมการ 
  14. นายศิโรดม  ดาบทอง  กรรมการ 
  15. ภก.พิษณุ  รัตนโคตร กรรมการและเลขานุการ 
  

 ใหมีอํานาจหนาท่ีความรับผิดชอบตามหมวด 7 ขอ 59 , ขอ 65 และขอ 66 แหงขอบงัคับสหกรณโดยเครงครัด 
 

  ท้ังน้ีตัง้แตบดัน้ีเปนตนไป 
 

   สั่ง ณ  28  ธันวาคม  2560 
 
 
           ศุภรัฐ  พูนกลา 

(นายศภุรัฐ  พูนกลา) 
ประธานกรรมการ 

สหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

คําส่ัง 
สหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด 

ที่ 5 / 2561 
เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการอํานวยการ คณะกรรมการเงินกู และคณะกรรมการศึกษา ประจําป 2561 

************************************** 
 อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับขอ 67,68,69,70,71 และ ขอ 72 แหงขอบังคับสหกรณออมทรัพยอนามัย
สุรินทร จํากัด มติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 49 ในการประชุมคร้ังที่ 1 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2560 ไดมีการ
แตงต้ังคณะกรรมการอํานวยการ คณะกรรมการเงินกูและคณะกรรมการศึกษา ประจําป 2561 ไวดังน้ี 
 คณะกรรมการอํานวยการ มีรายนามดังน้ี 
  1. นายศุภรัฐ  พูนกลา  ประธานกรรมการ 
  2. นายสังวาลย  บุญโต  กรรมการ 
  3. ดร.ทพ.นพรัศม  เหลือลนนิธิศ กรรมการ 
  4. นายวิศัลย  ดีไดดี  กรรมการ 
  5. นายชัชพล  นับถือดี  กรรมการ 
  6. นางวรางคณา  ธุวังควัฒน กรรมการ 
  7. นายสุราษฎร  บุญปญญา กรรมการ 

8. ภก.พิษณุ  รัตนโคตร กรรมการและเลขานุการ 
  ใหมีอํานาจและหนาที่ ตามหมวด 7 ขอ 67 และขอ 68 แหงขอบังคับสหกรณฯ โดยเครงครัด 
 คณะกรรมการเงินกู มีรายนามดังน้ี 
  1. นายวิศัลย  ดีไดดี  ประธานกรรมการ 
  2. นายไมตรี  อรุณเพลิด กรรมการ 
  3. นายศิโรดม  ดาบทอง  กรรมการ 
  4. นางยุระ  เหลือลน  กรรมการ 
  5. นายรัชพล  สมานจิตร กรรมการและเลขานุการ 
 ใหมีอํานาจและหนาที่ ตามหมวด 7 ขอ 69 และขอ 70 แหงขอบังคับสหกรณฯ  โดยเครงครัด 
 คณะกรรมการศึกษา มีรายนามดังน้ี 

1. นายชัชพล  นับถือดี  ประธานกรรมการ 
  2. นายสิทธิศักด์ิ  อินทรสุข  กรรมการ 
  3. นายสุราษฎร  บุญปญญา กรรมการ 
  4. นางอรัญญา  เชื้อเจริญ  กรรมการ 
  5. ภก.กิตติภัทร  อบอุน  กรรมการและเลขานุการ 
 ใหมีอํานาจและหนาที่ ตามหมวด 7 ขอ 71 และขอ 72 แหงขอบังคับสหกรณฯ  โดยเครงครัด 
 

  ทั้งน้ีต้ังแตบัดน้ีเปนตนไป 
 

   สั่ง ณ  28  ธันวาคม  2560  
 
 
            ศุภรัฐ  พูนกลา 

(นายศุภรัฐ  พูนกลา) 
ประธานกรรมการ 

สหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด 
 



 
 
 
 
 

คําสั่ง 
สหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด 

ท่ี 6 / 2561 
เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการพัสดุหรือจัดซื้อจัดจาง 

 

************************************** 
 

 อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับขอ 68 (3) (8) และในระเบียบสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด      
วาดวยการจัดซ้ือจัดจางของสหกรณ พ.ศ.2560 และมติท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการชุดท่ี 49 ในการประชุม        
คร้ังท่ี 1 เม่ือวันท่ี 27 ธันวาคม 2560 ไดมีมติใหแตงตั้งกรรมการพัสดุหรือจัดซ้ือจัดจาง ดังน้ี 
  คณะกรรมการจัดซ้ือหรือจัดจาง ดงัน้ี 
   1. นายสังวาลย  บุญโต  ประธานกรรมการ 
   2. นายชัชพล  นับถือด ี  กรรมการ 
   3. นายสิทธิศักดิ ์  อินทรสุข  กรรมการ 

4. ภก.กิตติภทัร  อบอุน  กรรมการ 
5. นายรัชพล  สมานจิตร กรรมการ 

   6. นางระเบียบ  ชูวา  กรรมการและเลขานุการ 
 ใหมีหนาท่ีจัดซ้ือพัสดุหรือจัดจางทําของ ตามท่ีไดรับการอนุมัติตามระเบียบวาดวยการจัดซ้ือจัดจางของ
สหกรณ พ.ศ.2560 
  คณะกรรมการตรวจรับพัสดุจัดซ้ือจัดจาง มีดงัน้ี 

1. ดร.ทพ.นพรัศม  เหลือลนนิธิศ ประธานกรรมการ 
   2. นายไมตรี  อรุณเพลิด กรรมการ 
   3. นางอรัญญา  เชื้อเจริญ  กรรมการ 
   4. นางยุระ  เหลือลน  กรรมการ 
   5. นายศิโรดม  ดาบทอง  กรรมการ 
   6. นายปณณทัต    บุญเย็น  กรรมการและเลขานุการ 
     ใหมีหนาที่ดังน้ี 
 1. ตรวจรับพัสดตุามจํานวนท่ีถูกตองแลวสงมอบใหเจาหนาท่ีพัสดุ จัดทําใบตรวจรับและลงชื่อไวเปนหลักฐาน 
 2. ถากรรมการตรวจรับบางคนไมยอมตรวจรับพัสดุใหทําความเห็นแยงไวใหเสนอผูสัง่ซ้ือพิจารณาสัง่การ 
 3. ถาตรวจรับงานแลว ใหเจาหนาท่ีพัสดุจัดทําทะเบยีนไวเปนหลักฐาน 
   

      จึงขอใหกรรมการผูท่ีไดรับมอบหมายปฏบิัตหินาท่ีโดยเครงครัด 
 

  ท้ังน้ีตัง้แตบดัน้ีเปนตนไป 
 

   สั่ง ณ  28  ธันวาคม  2560 
 
 
           ศุภรัฐ  พูนกลา 

(นายศภุรัฐ  พูนกลา) 
ประธานกรรมการ 

สหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด 
 



 
 
 
 
 

คําสั่ง 
สหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด 

ท่ี 7 / 2561 
เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

************************************** 
 

อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับขอ 65 (11) แหงขอบังคับสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด 
มติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 49 ในการประชุมครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2560 ไดมีการ
แตงต้ังคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําป 2561 ไวดังน้ี 

 1. นายศุภรัฐ    พูนกลา   ประธานกรรมการ  
 2. นายชัชพล  นับถือดี   กรรมการ    

3. นายรัชพล  สมานจิตร  กรรมการ    
4. น.ส.กาญจนสิตา ยงคหิรญัแสงงาม  กรรมการ  

 5. นายปณณทัต   บุญเย็น   กรรมการและเลขานุการ 
มีหนาท่ีดังน้ี 

1.  จัดทําแผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และจัดหาอุปกรณ เครื่องคอมพิวเตอร  
สําหรับการพัฒนางานใหสอดคลองกับนโยบายของสหกรณ 

2.  ดูแลและพัฒนาโปรแกรมระบบงานเสริมเพิ่มเติมจากโปรแกรมระบบงานสหกรณออม
ทรัพย ของ สอ.มอ. ที่ใชงานอยูเพื่อใหมีโปรแกรมจัดเก็บขอมูลที่มีประสิทธิภาพ 

3.  กํากับดูแลเว็บไซตของสหกรณ ใหมีการพัฒนาและเปนปจจุบัน 

4.  ดูแลและติดตามการดําเนินงานของคณะทํางานโครงการเผยแพรระบบงานสหกรณออม
ทรัพย ของ สอ.มอ. ตลอดจนใหคําแนะนําแกไขปญหา 

5. จัดใหมีการพัฒนาบุคลากรใหมีความรูและทักษะในดานเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
ฝกอบรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศแกบุคลากรในระดับตาง ๆ 

6.  ดําเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการดําเนินการ มอบหมาย 
 

ทั้งน้ีต้ังแตบัดน้ีเปนตนไป 
 

   สั่ง ณ  28  ธันวาคม  2560 
 
 
           ศุภรัฐ  พูนกลา 

(นายศุภรัฐ  พูนกลา) 
ประธานกรรมการ 

สหกรณออมทรพัยอนามัยสุรินทร จํากัด 
 


