
 

ประกาศ 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูล าพูน  จ ากัด 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะท างานผู้ประสานงานกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูล าพูน  จ ากัด 
ประจ าปี  2562 

 

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

  อาศัยอ านาจตามข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูล าพูน  จ ากัด ข้อ 79 (11)  โดยมติเห็นชอบ
จากคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูล าพูน  จ ากัด  ชุดที่ 53  ในคราวประชุมครั้งที่  1/2562   เมื่อ
วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2561  เห็นสมควรแต่งตั้งคณะท างานผู้ประสานงานกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูล าพูน  
จ ากัด  เพื่อประโยชน์ในการด าเนินกิจการสหกรณ์ฯ  ดังนี้ 
 

  1.  หน่วยอ าเภอเมืองเหนือ ประกอบด้วย 
   (1)   นายอภิสิทธิ์  เหล็งไทย  ประธานคณะท างาน 
   (2)   นายสกล  สุทธิจิระพันธ์  คณะท างานและเลขานุการ 
 

  2.  หน่วยอ าเภอเมืองใต้  ประกอบด้วย 
   (1)   นายจรัญ  ชมภู   ประธานคณะท างาน 
   (2)   นายสุรพล  ศุกระศร   คณะท างานและเลขานุการ 
 

  3.  หน่วยมัธยมเหนือ ประกอบด้วย 
   (1)   ว่าที่ ร.ต.อดุลย์ กันทะวงศ์  ประธานคณะท างาน 
   (2)   นายอธิคม  ณะใจ   คณะท างานและเลขานุการ 
 

  4.  หน่วยมัธยมใต ้ ประกอบด้วย 
   (1)   ว่าที่ ร.ต.ทองศรี จินะ   ประธานคณะท างาน 
   (2)   นายนิมิตร  ปัญญายอง  คณะท างานและเลขานุการ 
 

  5.  หน่วยบ านาญเหนือ ประกอบด้วย 
   (1)   นายนรินทร์  สิทธิเดช   ประธานคณะท างาน 
   (2)   นายอัญเชิญ ใจเหิม   คณะท างานและเลขานุการ 
 

  6.  หน่วยบ านาญกลาง  ประกอบด้วย 
   (1)   นายสถาพร  สุภายอง   ประธานคณะท างาน 
   (2)   นายประเวท ใจเงี้ยวค า  คณะท างานและเลขานุการ 
   

7.  หน่วยบ านาญใต ้ ประกอบด้วย 
   (1)   นายไตรรงค์  บุตรนุชิต  ประธานคณะท างาน 
   (2)   นางนิพันธ์  วุฒิชาติ   คณะท างานและเลขานุการ 

  8.  หน่วยอ าเภอป่าซาง  ประกอบด้วย 
   (1)   นางชนาพร  ทองน้อย  ประธานคณะท างาน 
   (2)   นางภัทรนิษฐ์ อุปละกูล  คณะท างานและเลขานุการ 
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  9.  หน่วยอ าเภอแม่ทา ประกอบด้วย  
   (1)  นายอรรถพงค์ บุญมากาศ  ประธานคณะท างาน 
   (2)  นายจ านงค์  สุรินทร์เปา  คณะท างานและเลขานุการ 
 

  10.  หน่วยอ าเภอบ้านโฮ่ง  ประกอบด้วย 
   (1)   นายจ ารัส  มูลรัตน์   ประธานคณะท างาน 
   (2)   นางรุ่งทิพย์  ทาวดี   คณะท างานและเลขานุการ 
 

  11.  หน่วยอ าเภอลี้   ประกอบด้วย 
   (1)   นายสง่า  แก้วสร้อย  ประธานคณะท างาน 
   (2)   นายวิทยา  ไชยยาติ๊บ  คณะท างานและเลขานุการ 
 

  12.  หน่วยอ าเภอทุ่งหัวช้าง ประกอบด้วย 
   (1)   นางสาววันเพ็ญ อินต๊ะขัติย์  ประธานคณะท างาน 
   (2)   นายอ านาจ  แสงนา   คณะท างานและเลขานุการ 

 

13.  หน่วยอาชีวศึกษา  เทศบาลเมืองล าพูน      ประกอบด้วย 
   (1)   นายชุมพล  ปันอิ่น   ประธานคณะท างาน 
   (2)   นายสมภพ  แสนพรหม  คณะท างานและเลขานุการ 

 

14.  หน่วยโรงเรียนเอกชน ประกอบด้วย 
   (1)   นายพิสูตร  สุวรรณโรจน ์  ประธานคณะท างาน 
   (2)   นางรมย์ชลี   รชตะไพโรจน์  คณะท างานและเลขานุการ 

 
 ให้คณะท างานปฏิบัติหน้าที่ดังนี้  
 1.  ท าหน้าที่ประชาสัมพันธ์งานสหกรณ์ภายในหน่วยงานบริการที่ได้รับมอบหมายโดยตรง  หรือ 
      ผ่านคณะกรรมการประจ าหน่วยบริการนั้น ๆ 
 2.  ท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาแนะน าเบื้องต้นเกี่ยวกับกิจการสหกรณ์ฯ  แก่สมาชิก 
 3.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ  ตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูล าพูน  จ ากัด  มอบหมาย  
      หรือตามท่ีผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูล าพูน  จ ากัด  ร้องขอ 
 4.  คณะผู้ประสานงานจะต้องท าบันทึกการปฏิบัติงานทุกเดือน และน าส่งสหกรณ์ทุกเดือน ภายในวันที่   

     15  ของเดือน  เพื่อขอรับเงินค่าตอบแทน 
 
  ทั้งนี้    ตั้งแต่วันที่  2  เดือน มกราคม  พ.ศ. 2562   เป็นต้นไป 
 
   ประกาศ  ณ   วันที่  2   เดือน  มกราคม   พ.ศ. 2562 
 

  
   

      (นายสุรพล  โพธาเจริญ) 
             ประธานกรรมการด าเนินการ 
         สหกรณ์ออมทรัพย์ครูล าพูน  จ ากัด   
 




