
 
 
 
 

คำสั่ง 
สหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จำกัด 

ท่ี  13 / 2564 
เร่ือง แตงต้ังคณะกรรมการดำเนินการ ประจำป 2564 

************************************** 
 อาศัยอำนาจตามความในขอบังคับขอ 71,74 และ ขอ 75 แหงขอบังคับสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร 
จำกัด พ.ศ. 2562 มติที่ประชุมใหญสามัญ ประจำป 2563 ไดเลือกตั้งสมาชิกสหกรณเปนกรรมการดำเนินการ และมติ        
ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 52 ในการประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2563 ไดมีการแตงตั้ง
กันเองขึ้นเพื่อดำรงตำแหนงกรรมการตาง ๆ ประจำป 2564 ไวดังรายนามดังตอไปนี้ 
 

  1. นายศุภรัฐ  พูนกลา  ประธานกรรมการ 
  2. นายสังวาลย  บุญโต  รองประธานกรรมการ (1) 
  3. นายปองชยั  ศิริศรีจันทร รองประธานกรรมการ (2) 
  4. นายรัตนชยั   รัตนโคตร รองประธานกรรมการ (3) 
  5. นายสุทร  สุขรอบ  กรรมการและเหรญัญิก 
  6. นายสมเกียรติ  ศรีสรสิทธิ์ กรรมการ 
  7. นายสันต ิ  หมอยา  กรรมการ 
  8. นายอัครพงษ  แกวยศ  กรรมการ 
  9. น.ส.ศิริรัตน  สุระพรพิชิต กรรมการ 
  10. นายกฤษฎา  เจริญสุข  กรรมการ 
  11. นางพรศรี  จึงธนสมบูรณ กรรมการ 
  12. นางธรณธัญพัฒน วงศฉลาด กรรมการ 
  13. นางนิภา  แสนโยธา กรรมการ 
  14. นางอุดมพร  อุดมสินานนท กรรมการ   
  15. นายสุราษฎร  บุญปญญา กรรมการและเลขานุการ 
  

 ใหมีอำนาจหนาที่ความรับผิดชอบตามหมวด 8 ขอ 80 , ขอ 81 แหงขอบังคับสหกรณโดยเครงครัด 
 

  ทั้งนี้ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 

   สั่ง ณ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2563 
 
 
 

(นายศุภรัฐ  พูนกลา) 
ประธานกรรมการ 

สหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จำกัด 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

คำสั่ง 
สหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จำกัด 

ที่ 14 / 2564 
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการเงินกู และคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ ประจำป 2564 

************************************** 
 อาศัยอำนาจตามความในขอบังคับขอ 82,83,84,85,86 และ ขอ 87 แหงขอบังคับสหกรณออมทรัพยอนามัย
สุรินทร จำกัด พ.ศ. 2562 มติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดท่ี 52 ในการประชุมครั้งที่  1/2564 เมื่อวันที่              
28 ธันวาคม 2563 ไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการเงินกูและคณะกรรมการศึกษาและ
ประชาสัมพันธ ประจำป 2564 ไวดังนี้ 
 คณะกรรมการอำนวยการ มีรายนามดังน้ี 
  1. นายศุภรฐั  พูนกลา  ประธานกรรมการ 
  2. นายสังวาลย  บุญโต  กรรมการ 
  3. นายปองชยั  ศิริศรีจันทร กรรมการ 
  4. นายรัตนชยั   รัตนโคตร กรรมการ 
  5. นายสุทร  สุขรอบ  กรรมการ 
  6. นายสมเกียรต ิ  ศรีสรสิทธ์ิ กรรมการ 
  7. นายสนัต ิ  หมอยา  กรรมการ 
  8. นายสุราษฎร  บุญปญญา กรรมการและเลขานุการ  
  ใหมีอำนาจและหนาที่ ตามหมวด 8 ขอ 83 แหงขอบงัคับสหกรณฯ โดยเครงครัด 
 คณะกรรมการเงินกู มีรายนามดังนี ้
  1. นายสมเกียรต ิ  ศรีสรสิทธ์ิ ประธานกรรมการ 
  2. นายอัครพงษ  แกวยศ  กรรมการ 
  3. นางพรศรี   จึงธนสมบูรณ กรรมการ 
  4. นายกฤษฎา  เจริญสขุ  กรรมการ 
  5. นายสุทร  สุขรอบ  กรรมการและเลขานุการ 
 ใหมีอำนาจและหนาที่ ตามหมวด 8 ขอ 85 แหงขอบงัคับสหกรณฯ  โดยเครงครัด 
 คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ มีรายนามดังนี้ 

1. นายสันติ  หมอยา  ประธานกรรมการ 
  2. นางนิภา  แสนโยธา  กรรมการ 
  3. น.ส.ศิริรัตน  สุระพรพิชิต กรรมการ 
  4. นางธรณธัญพัฒน วงศฉลาด กรรมการ 
  5. นางอุดมพร  อุดมสินานนท กรรมการและเลขานุการ 
 ใหมีอำนาจและหนาที่ ตามหมวด 8 ขอ 87 แหงขอบังคับสหกรณฯ  โดยเครงครัด 
 

  ทั้งนี้ตั้งแตบัดนีเ้ปนตนไป 
 

   สั่ง ณ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2563  
 
 
 

(นายศุภรัฐ  พูนกลา) 
ประธานกรรมการ 

สหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จำกัด 
 



 
 
 
 
 

คำสั่ง 
สหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จำกัด 

ท่ี 15 / 2564 
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการพัสดุหรือจัดซื้อจัดจาง 

 

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

 อาศัยอำนาจตามความในขอบังคับขอ 80 (10) และในระเบียบสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จำกัด    
พ.ศ. 2562 วาดวยการจัดซื้อจัดจางของสหกรณ พ.ศ. 2561 และมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 52 ในการ
ประชุม ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันท่ี 28 ธันวาคม 2563 ไดมีมติใหแตงตั้งกรรมการพัสดุหรือจัดซื้อจัดจาง ดังนี้ 
  คณะกรรมการจัดซื้อหรือจัดจาง ดังนี ้
   1. นายศุภรัฐ  พูนกลา  ประธานกรรมการ 
   2. นายกฤษฎา  เจริญสุข  กรรมการ 
   3. นายสุทร  สุขรอบ  กรรมการ 

4. นายสุราษฎร  บุญปญญา กรรมการ 
5. นางธรณธัญพัฒน วงศฉลาด กรรมการ 

   6. นางระเบียบ  ชูวา  กรรมการและเลขานุการ 
 ใหมีหนาที่จัดซื้อพัสดุหรือจัดจางทำของ ตามทีไ่ดรับการอนุมัตติามระเบียบวาดวยการจัดซื้อจัดจางของ
สหกรณ พ.ศ.2561 
  คณะกรรมการตรวจรับพัสดุจดัซื้อจัดจาง มีดงันี ้

1. นายสังวาลย  บุญโต  ประธานกรรมการ 
   2. นายสมเกียรติ  ศรีสรสิทธิ์ กรรมการ 
   3. นายรัตนชยั  รัตนโคตร กรรมการ 
   4. น.ส.ศิริรตัน  สุระพรพิชิต กรรมการ 
   5. นางพรศรี  จึงธนสมบูรณ กรรมการ 
   6. นายปณณทัต    บุญเย็น  กรรมการและเลขานุการ 
     ใหมีหนาที่ดังนี ้
 1. ตรวจรับพัสดุตามจำนวนที่ถูกตองแลวสงมอบใหเจาหนาที่พัสดุ จัดทำใบตรวจรับและลงช่ือไวเปนหลักฐาน 
 2. ถากรรมการตรวจรับบางคนไมยอมตรวจรับพัสดุใหทำความเห็นแยงไวใหเสนอผูสั่งซื้อพิจารณาสั่งการ 
 3. ถาตรวจรบังานแลว ใหเจาหนาที่พัสดุจัดทำทะเบียนไวเปนหลักฐาน 
   

      จึงขอใหกรรมการผูที่ไดรับมอบหมายปฏิบัติหนาที่โดยเครงครัด 
 

  ทั้งนี้ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 

   สั่ง ณ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2563 
 
 

(นายศุภรัฐ  พูนกลา) 
ประธานกรรมการ 

สหกรณออมทรัพยอนามัยสุรนิทร จำกัด 
 
 



 
 
 
 
 

คำสั่ง 
สหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จำกัด 

ท่ี 16 / 2564 
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

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

อาศัยอำนาจตามความในขอบังคับขอ 80 (10) แหงขอบังคับสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จำกัด 
พ.ศ. 2562 มติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 52 ในการประชุมครั้งท่ี 1/2564 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 
2563 ไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำป 2564 ไวดังน้ี 

 1. นายศุภรัฐ    พูนกลา   ประธานกรรมการ  
 2. นายอัครพงษ  แกวยศ   กรรมการ    

3. นายรัตนชัย  รัตนโคตร  กรรมการ 
4. นายสังวาลย  บุญโต   กรรมการ 
5. นายสมเกียรติ  ศรีสรสิทธิ์  กรรมการ 
6. นายสุราษฎร  บุญปญญา  กรรมการ 
7. นางระเบียบ  ชูวา   กรรมการ 
8. นายปณณทัต  บุญเย็น   กรรมการ    
9. น.ส.กาญจนสิตา แสงงาม   กรรมการและเลขานุการ  

มีหนาที่ดังนี้ 
1.  จัดทำแผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และจัดหาอุปกรณ เครื่องคอมพิวเตอร  

สำหรับการพัฒนางานใหสอดคลองกับนโยบายของสหกรณ 
2.  ดูแลและพัฒนาโปรแกรมระบบงานเสริมเพ่ิมเติมจากโปรแกรมระบบงานสหกรณออม

ทรัพย ของ สอ.มอ. ท่ีใชงานอยูเพื่อใหมีโปรแกรมจัดเก็บขอมูลที่มีประสิทธิภาพ 

3.  กำกับดูแลเว็บไซตของสหกรณ ใหมีการพัฒนาและเปนปจจุบัน 

4.  ดูแลและติดตามการดำเนินงานของคณะทำงานโครงการเผยแพรระบบงานสหกรณออม
ทรัพย ของ สอ.มอ. ตลอดจนใหคำแนะนำแกไขปญหา 

5. จัดใหมีการพัฒนาบุคลากรใหมีความรูและทักษะในดานเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
ฝกอบรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศแกบุคลากรในระดับตาง ๆ 

6.  ดำเนินการอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการดำเนินการ มอบหมาย 
 

ทั้งนี้ตั้งแตบัดน้ีเปนตนไป 
 

   สั่ง ณ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2563 
 
 

(นายศุภรัฐ  พูนกลา) 
ประธานกรรมการ 

สหกรณออมทรัพยอนามยัสุรินทร จำกัด 
 


