
 

 
ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูล าพูน  จ ากัด 

เรื่อง   ประกาศรายช่ือคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูล าพูน  จ ากัด   
ชุดที่  55   ประจ าปี  2564 

--------------------------- 
 

 ตามท่ี สหกรณ์ออมทรัพย์ครูล าพูน  จ ากัด   ได้ด าเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์
ออมทรัพย์ครูล าพูน  จ ากัด   โดยผ่านการเลือกตั้งจาก ที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2563  เมื่อวันที่  19 
ธันวาคม พ.ศ. 2563   เป็นคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูล าพูน จ ากัด  ชุดที่ 55  ประจ าปี 
2564   ดังมีรายชื่อต่อไปนี้  
 
 

  1.  นายสมคิด  ปัญญาแก้ว ประธานกรรมการด าเนินการ 
  2.  นายธงชัย  ชัยศรีมา  รองประธานกรรมการฝ่ายพัฒนาและขยายกิจการ และ 
       กรรมการด าเนินการหน่วยบ านาญเหนือ 
  3.  นายชุมพล  ปันอิ่น  รองประธานกรรมการฝ่ายสวัสดิการและประชาสัมพันธ์ และ  
       กรรมการด าเนินการหน่วยอาชีวศกึษา- เทศบาลเมืองล าพูน และ กศน. 
  4.  นายปกรณ์ชัย  มะโนสมุทร รองประธานกรรมการฝ่ายการเงินและบริหารความเสี่ยง และ  
       กรรมการด าเนินการหน่วยบ านาญกลาง 
  5.  นายไตรรงค์  บุตรนุชิต รองประธานกรรมการฝ่ายระเบียบและวิชาการ  และ 
       กรรมการด าเนินการหน่วยบ านาญใต้ 
  6.  นายสากล  ฐานันตรานนท ์ กรรมการและเหรัญญิก  และ 
       กรรมการด าเนินการหน่วยอ าเภอเมืองเหนือ 
  7.  นายขุนหาญ  นิตตา  กรรมการและเลขานุการ  และ 
       กรรมการด าเนินการหน่วยมัธยมเหนือ 
  8.  นายจ ารัส  มูลรัตน์  กรรมการด าเนินการหน่วยอ าเภอบ้านโฮ่ง 
  9.  นายสุรพล  ศุกระศร  กรรมการด าเนินการหน่วยอ าเภอเมืองใต้ 
 10.  นางชนาพร  ทองน้อย กรรมการด าเนินการหน่วยอ าเภอป่าซาง  
 11.  นายปฏิญาณ  บุญมา  กรรมการด าเนินการหน่วยอ าเภอลี้  
 12.  นายอารี  วงศพ์นัสสัก กรรมการด าเนินการหน่วยอ าเภอแม่ทา 
 13.  นายศักดิ์สุรีย์  ศรีค า  กรรมการด าเนินการหน่วยอ าเภอทุ่งหัวช้าง 
 14.  นายณัฐจักร ์  รชตะไพโรจน์ กรรมการด าเนินการหน่วยโรงเรียนเอกชน 
 15.  นายประดิษฐ์  วังพฤกษ์ กรรมการด าเนินการหน่วยมัธยมใต้ 
 
  จึงประกาศมาเพ่ือให้สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูล าพูน  จ ากัด   ได้รับทราบโดยทั่วกัน  
 
    ประกาศ  ณ  วันที่  26  ธันวาคม   พ.ศ. 2563 
 
 
      (ลงชื่อ)            
           (นายสมคิด  ปัญญาแก้ว) 
         ประธานกรรมการด าเนินการ 
               สหกรณ์ออมทรัพย์ครูล าพูน  จ ากัด 



 

 
ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูล าพูน  จ ากัด 

เรื่อง   ประกาศแต่งตั้งคณะท างานของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูล าพูน  จ ากัด    
ประจ าปี  2564 

 
--------------------------- 

 
  ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูล ำพูน  จ ำกัด โดยมติที่ประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินกำร  ชุดที่ 55  
ครั้งที่ 1/2564  เมือ่วันที่  26 ธันวำคม พ.ศ. 2563   และอำศัยอ ำนำจตำมควำมในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
ล ำพูน  จ ำกัด  พ.ศ. 2558  ข้อ 79 (11) และ ข้อ 118  จึงประกำศแต่งตั้งคณะท ำงำนของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
ล ำพูน จ ำกัด  ประจ ำปี  2564  ดังนี้ 
 

1. นำยณัฐวุฒิ   หลวงธิจำ คณะท ำงำนประจ ำหน่วยอ ำเภอลี้เหนือ   
2. นำยประพันธ์   งำมชื่น  คณะท ำงำนประจ ำหน่วยอ ำเภอเวียงหนองล่อง 
3. นำยประหวิง แก้วพรหม คณะท ำงำนประจ ำหน่วยอ ำเภอบ้ำนธิ 
4. นำยแสวง  ไชยชนะ  คณะท ำงำนประจ ำหน่วยบ ำนำญเหนือ 

   ให้คณะท ำงำนมีบทบำทหน้ำที่ดังนี้  
(1) เข้ำร่วมประชุมประจ ำเดือนและประชุมใหญ่สำมัญประจ ำปี กับคณะกรรมกำร

ด ำเนินกำรสหกรณ์ออมทรัพย์ครูล ำพูน จ ำกัด  
(2) ช่วยเหลือคณะกรรมกำรด ำเนินกำรในกำรบริกำรสมำชิก ตำมท่ีมีมติที่ถือใช้      

และหรือปฏิบัติ 
(3) เสนอแนะและอภิปรำย แสดงข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อที่ประชุมได้ 
(4) ไม่มีสิทธิ์ออกเสียงในที่ประชุม 
(5) ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่คณะกรรมกำรด ำเนินกำรมอบหมำย 

  จึงประกำศมำเพ่ือให้สมำชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูล ำพูน จ ำกัด   ได้รับทรำบโดยทั่วกัน  
 
    ประกำศ  ณ  วันที่  4  มกรำคม  พ.ศ. 2564 
 
 
      (ลงชื่อ)            
           (นำยสมคิด  ปัญญำแก้ว) 
         ประธำนกรรมกำรด ำเนินกำร 
               สหกรณ์ออมทรัพย์ครูล ำพูน  จ ำกัด 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

ประกาศ 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูล าพูน  จ ากัด 

เรื่อง  แต่งตั้งผู้ประสานงานกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูล าพูน  จ ากัด 
ประจ าปี  2564 

**************** 
  อาศัยอ านาจตามข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูล าพูน  จ ากัด ข้อ 79 (11)  โดยมติเห็นชอบ
จากคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูล าพูน  จ ากัด  ชุดที่ 55  ในคราวประชุมครั้งที่  1/2564   เมื่อ
วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2563  เห็นสมควรแต่งตั้งผู้ประสานงานกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูล าพูน  จ ากัด  เพ่ือ
ประโยชน์ในการด าเนินกิจการสหกรณ์ฯ  ดังนี้ 
 

  1.  นายรุ่ง  บัวขม   ผู้ประสานงานหน่วยอ าเภอเมืองเหนือ 
  2.  นายสุวัฒน ์  ญาณะโค ผู้ประสานงานหน่วยอ าเภอเมืองใต้ 
  3.  นายอธิคม  ณะใจ  ผู้ประสานงานหน่วยมัธยมเหนือ 
  4.  นางรุ้งตะวัน  ไชยเจริญ ผู้ประสานงานหน่วยมัธยมใต้ 
  5.  นายอัญเชิญ  ใจเหิม  ผู้ประสานงานหน่วยบ านาญเหนือ 
  6.  นางลัดดา  บรรลือวงศ์ ผู้ประสานงานหน่วยบ านาญเหนือ 
  7.  นายมงคล  มูลชีพ  ผู้ประสานงานหน่วยบ านาญกลาง 
  8.  นายประมวล  ธนะแก้ว  ผู้ประสานงานหน่วยบ านาญใต้ 
  9.  นางสาวกิ่งแก้ว กาวี  ผู้ประสานงานหน่วยอ าเภอป่าซาง 
  10.  นายปวัฒน์  ทับทิมศรี ผู้ประสานงานหน่วยอ าเภอแม่ทา 
  11.  นายพิทักษ์  มาลาจักร์ ผู้ประสานงานหน่วยอ าเภอบ้านโฮ่ง 
  12.  นายสยาม  มูลอินทร์ ผู้ประสานงานหน่วยอ าเภอลี้ 
  13.  นายอ านาจ  แสงนา  ผู้ประสานงานหน่วยอ าเภอทุ่งหัวช้าง 
  14.  นายสมภพ  แสนพรหม ผู้ประสานงานหน่วยอาชีวศึกษา-เทศบาล-กศน. 
  15.  นางจิราภรณ์ เทพสุยะ  ผู้ประสานงานหน่วยเอกชน 
 

 ใหผู้้ประสานงานปฏิบัติหน้าที่ดังนี้  
 1.  ท าหน้าที่ประชาสัมพันธ์งานสหกรณ์ภายในหน่วยงานบริการที่ได้รับมอบหมายโดยตรง  หรือ 
      ผ่านคณะกรรมการประจ าหน่วยบริการนั้น ๆ 
 2.  ท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาแนะน าเบื้องต้นเกี่ยวกับกิจการสหกรณ์ฯ  แก่สมาชิก 
 3.  ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ  ตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูล าพูน  จ ากัด  มอบหมาย  
      หรือตามท่ีผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูล าพูน  จ ากัด  ร้องขอ 
 4.  ผู้ประสานงานจะต้องท าบันทึกการปฏิบัติงานทุกเดือน และน าส่งสหกรณ์ทุกเดือน ภายในวันที่   

     15  ของเดือน  เพ่ือขอรับเงินค่าตอบแทน 
 
  ทั้งนี้    ตั้งแต่วันที่  4  เดือน มกราคม  พ.ศ. 2564   เป็นต้นไป 
 
   ประกาศ  ณ   วันที่  4   เดือน  มกราคม   พ.ศ. 2564 
 

  
      (นายสมคิด  ปัญญาแก้ว) 
             ประธานกรรมการด าเนินการ 
         สหกรณ์ออมทรัพย์ครูล าพูน  จ ากัด   



 

ประกาศ 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูล าพูน  จ ากัด 

เรื่อง  แต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการด าเนินการ 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูล าพูน จ ากัด  ประจ าปี  2564 

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

 ด้วยคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูล าพูน  จ ากัด  ชุดที่  55  ในคราวประชุม 
ครั้งที่ 1/2564  เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ได้พิจารณาเห็นว่าบุคคลต่อไปนี้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้   
ความสามารถที่จะให้ค าปรึกษา ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อแนะน า และช่วยเหลือสหกรณ์ฯ ในด้านต่าง ๆ  
ได้ สหกรณ์ฯ จึงมีมติแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูล าพูน จ ากัด  ชุดที่ 55   
ดังนี้  
  1. นายจงเจตน์ ลวงระแหง   ที่ปรึกษาด้านบริหารงานบุคคล 
  2. นายอุทัย  จิกยอง    ที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการ 
  3. นายสุรชัย  เตชะพันธุ์   ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย 
  4  นายเทวฤทธิ์ ตรียาวรรณ์   ที่ปรึกษาช านาญการด้านสหกรณ์ 
  5. นายวิทยา  ปาอินทร์   ที่ปรึกษาช านาญการด้านสหกรณ์ 
  6. นายทนงศักดิ์ ทะหล้า    ที่ปรึกษาช านาญการด้านสหกรณ์ 
  7. ดร.วัฒนา  จันทนุปาน   ที่ปรึกษาช านาญการด้านสหกรณ์ 
  8. นายอรรถพงศ์ บุญมากาศ   ที่ปรึกษาช านาญการด้านสหกรณ์ 
  9. นายชาญวิช อภิวงค์งาม   ที่ปรึกษาช านาญการด้านสหกรณ์ 
  10. นายสวัสดิ ์ ใจจิตร    ที่ปรึกษาช านาญการด้านสหกรณ์ 
  11. นายวรเชษฐ์ จันทร์ภิรมย์   ที่ปรึกษาช านาญการด้านสหกรณ์ 
  12. นายบุญทวี วังพฤกษ์   ที่ปรึกษาช านาญการด้านสหกรณ์ 
  13. นายณัฐพล ศรีสุขล้อม   ที่ปรึกษาช านาญการด้านสหกรณ์ 
  14. นายสุรศักดิ์ ใบสุขันธ์    ที่ปรึกษาช านาญการด้านสหกรณ์ 
  15. นายอรรณพ ปัญญาโกษา   ที่ปรึกษาช านาญการด้านสหกรณ์ 
  
 ที่ปรึกษามีหน้าที่ให้ความเห็น  ให้ข้อเสนอแนะ  ข้อแนะน าในการด าเนินงานทั่วไปของสหกรณ์ฯ  
ในลักษณะของการประชุมชี้แนะการปฏิบัติงาน  
 
  ประกาศ  ณ  วันที่  26  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. 2563 
 
 
 
          (นายสมคิด  ปัญญาแก้ว) 
               ประธานกรรมการด าเนินการ 
           สหกรณ์ออมทรัพย์ครูล าพูน  จ ากัด  
 
 
 
 
 




