คำสั่ง สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม จำกัด
ที่ 14 / 2562
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำร ดำเนินงำนสหกรณ์ให้สอดคล้องกับหลักกำรสหกรณ์สีขำวด้วยธรรมำภิบำล
************
เพื่อให้การดาเนินงานสหกรณ์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามหลักการ และเป้าหมายของสหกรณ์
และให้สอดคล้องกับหลักการสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล และเตรียม งานให้คณะทางานตรวจประเมินธรรมาภิ
บาล จังหวัดนครพนม ได้เข้าตราวจประเมิน สหกรณ์ฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง จึงอาศัยอานาจตาม
ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม จากัด พ.ศ. 2561 ข้อ 80 (11) และที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ
ชุดที่ 61 ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2562 มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อรับการประเมิน
สหกรณ์สีขาวด้วยธรรมมาภิบาล ดังรายชื่อต่อไปนี้
(1) คณะกรรมกำรอำนวยกำรประเมินสหกรณ์สีขำวด้วยธรรมำภิบำล ประกอบด้วย
1. นายปกรณ์ มณีปกรณ์
ประธานกรรมการ
2. นายถาวร จาปา
กรรมการ
3. นายเปรม แสนสุข
กรรมการ
4. นายอานาจ นาไชย
กรรมการ
5. นายอภิเชษฐ บุตรวร
กรรมการ
6. นายเชิดชัย สินพูน
กรรมการ
7. นายสุรชาติ นนทะแสน
กรรมการ
8. นางพรพิมล ทวีกุล
กรรมการ
9. นายโอภาส สุมนารถ
กรรมการและเลขานุการ
10. นางพัชรา สารสิทธิ์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้ำที่ ให้ความช่วยเหลือ อานวยความสะดวก สนับสนุน ให้คณะกรรมการแต่ละฝ่ายทางานให้บรรลุ
วัตถุประสงค์
(2) คณะกรรมกำรจัดทำแผนกลยุทธ์ ประจำปี 2563 ประกอบด้วย
1. นายอานาจ นาไชย
ประธานกรรมการ
2.นายสมภพ อินทร์ติยะ
กรรมการ
3.นายชูชาติ นามเสาร์
กรรมการ
4.นางจิตราพัชญ์ พวงแก้วพีระ กรรมการ/เลขานุการ
5.นางพัชรา สารสิทธิ์
กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้ำที่ ศึกษา ประมวลความคิดเห็นอย่างหลากหลายจาก ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ศึกษาผลการดาเนินงานของ
คณะกรรมการจากปีที่แล้วมา มาปรับปรุงและจัดทาร่างแผนกลยุทธ์ เสนอต่อคณะกรรมการ
(3) คณะกรรมกำรแผนปฏิบัติกำร ประจำปี 2563 ประกอบด้วย
1.นายปกรณ์ มณีปกรณ์
ประธานกรรมการ

2.นายโอภาส สุมนารถ
กรรมการ
3.นางเยาวพา จันทร์โยธา
กรรมการ/เลขานุการ
4.นางพัชรา สารสิทธิ์
กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้ำที่ ศึกษา ประมวลความคิดเห็นอย่างหลากหลายจาก ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ศึกษาผลการดาเนินงานของ
คณะกรรมการจากปีที่แล้วมา จากแผนปฏิบัติการ ปี 2563 มาปรับปรุงและจัดทาร่างแผนปฏิบัติการ ประจาปี 2564
เสนอต่อคณะกรรมการ และนาเสนอในที่ประชุมใหญ่สามัญประจาปี
(4) จัดทำแผนบริหำรทรัพยำกรบุคคล ประกอบด้วย
1นายปกรณ์ มณีปกรณ์
ประธานกรรมการ.
2.นายโอภาส สุมนารถ
กรรมการ
3.นางเยาวพา จันทร์โยธา
กรรมการ/เลขานุการ
4.นางพัชรา สารสิทธิ์
กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้ำที่ ศึกษา ประมวลความคิดเห็นอย่างหลากหลายจาก ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ติดตำมประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำนตำมแผนบริหำรทรัพยำกรบุคล 2563 มาปรับปรุงและจัดทาร่างแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี 2564
เสนอต่อคณะกรรมการ
(5) คณะกรรมกำรจัดทำแผนพัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศ ประกอบด้วย
1.นายภูวินทร์ โพธิสาขา
ประธานกรรมการ
2.นายลิขิต พิมพ์คา
กรรมการ
3.นางวรรณภา ศรียาวงศ์
กรรรมการ
4.นายเจษฏา เสนาคา
กรรมการ/เลขานุการ
5. นายเอกพล สินพูน
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้ำที่ ศึกษา ประมวลความคิดเห็นอย่างหลากหลายจาก ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ติดตำมประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำนตำมแผนพัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศ 2563 มาปรับปรุงและจัดทาร่างแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี
2564 เสนอต่อคณะกรรมการ
(7) คณะกรรมกำรจัดทำแผนกำรควบคุม/กำรเพิ่มประสิทธิภำพภำรกิจหรืองำนหลัก ประกอบด้วย
1.นายอภิเชษฐ บุตรวร
ประธานกรรมการ
2.นางพรพิมล ทวีกุล
กรรมการ
2.นายวิชาญ พลโลก
กรรมการ/เลขานุการ
3.นางสาวสุชิรดา คาหา
กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้ำที่ ศึกษา ประมวลความคิดเห็นอย่างหลากหลายจาก ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ติดตำมประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำนตำมแผนกำรควบคุม/กำรเพิ่มประสิทธิภำพภำรกิจหลัก 2563 มาปรับปรุงและจัดทาร่างแผนแผนกำร
ควบคุม/กำรเพิ่มประสิทธิภำพภำรกิจหลัก ปี 2564 เสนอต่อคณะกรรมการ
(8) คณะกรรมกำรงำนประเมินควำมคุ้มค่ำ มีหน้าที่ ศึกษา ทบทวน ทาความเข้าใจแนวคิด วัตถุประสงค์
ขอบเขต ขั้นตอนในการประเมินความคุ้มค่า ตามแนวทางการประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติภารกิจของสหกรณ์
ตัวชี้วัด และผลผลิตที่จะประเมินความคุ้มค่า ประกอบด้วย
1.นายสมชาติ คาหา
ประธานกรรการ
2.นายไพรัตน์ ชมศิริ
กรรมการ

3.นางจิตราพัชญ์ พวงแก้วพีระ กรรมการ
3.นายสาธร สุมนารถ กรรมการ /เลขานุการ
มีหน้ำที่ ศึกษา ประมวลความคิดเห็นอย่างหลากหลายจาก ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ติดตำมประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำร ประเมินควำมคุ้มค่ำของภำรกิจ เสนอต่อคณะกรรมการ
(9) คณะกรรมกำรผู้รับผิดชอบในกำรแก้ไขปัญหำข้อร้องเรียน ต่ำงๆ
1.นายเปรม แสนสุข
ประธานกรรการ
2.นายถาวร จาปา
กรรมการ
3.นายอภิสิทธิ์ บุตรวร
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้ำที่ แก้ไขปัญหา ข้อร้องเรียน ของกรรมการ เจ้าหน้าที่ สมาชิก หรือบุคคลทั่วไป ที่มีปัญหาต่อสหกรณ์
เสนอแนะการพัฒนาตามข้อร้องเรียน โดยใช้ช่องทางที่หลากหลาย อาศัยเทคโนโลยีการประชาสัมพันธ์ที่เข้าถึง ผู้มี
ส่วนได้เสีย อย่างทั่วถึง แล้วรายงานผลต่อคณะกรรมการดาเนินการ หากมีข้อร้องเรียนที่ปรับ หรือแก้ไขไม่ได้ให้
นาเสนอต่อคณะกรรมการดาเนินการ ในเดือนถัดไป ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ ต่อสหกรณ์ และสมาชิก
(10) คณะกรรมกำร ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ ประกอบด้วย
1.นายโอภาส สุมนารถ
ประธานกรรมการ
2.นางเยาวพา จันทร์โยธา
กรรมการ
3.นางจิตราพัชญ์ พวงแก้วพีระ
กรรมการ/เลขานุการ
มีหน้ำที่ ศึกษา ประมวลความคิดเห็นอย่างหลากหลายจาก ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง กำหนดส่ วนงำน ให้เจ้ำหน้ำที่
รับผิดชอบปฏิบตั ิตำม ข้อบังคับสหกรณ์ฯ หมวด 8 ข้อ 79 หมวด 9 ข้อ 94 และระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครู นครพนม
จำกัด ว่ำด้วยผูจ้ ดั กำรและเจ้ำหน้ำที่ พ.ศ.2558 ติดตำมตรวจสอบ ประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำนของเจ้ำหน้ำที่ เสนอต่อ

คณะกรรมการ
(11) คณะกรรมกำรควบคุมภำยใน ประกอบด้วย
1 นายภูวินทร์ โพธิสาขา
ประธานกรรมการ
2.นางพรพิมล ทวีกุล
กรรมการ
3.นางสาวสุชิรดา คาหา
กรรมการ
4.นายวิชาญ พลโลก
กรรมการ/เลขานุการ
มีหน้ำที่ การจัดให้มีการควบคุมภายในขึ้นในองค์กร ประสานการทางาน กับคณะกรรมการจตรวจสอบ
กิจการ คณะกรรมการตรวจสอบภายใน ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับของสหกรณ์ จัดทาแผนการตรวจสอบภายใน
แผนบริหารความเสี่ยง มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ 1. ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน 2. ความ
เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน 3. การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ เพื่อป้องกันมิให้เกิดความเสียหายใด ๆ
ขึ้นกับองค์กร จากสาเหตุการละเว้นไม่ปฏิบัติหรือ ปฏิบัติไม่เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับองค์กร รวมถึงข้อบังคับ
และกฎระเบียบของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม จากัด
(12) คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง ประกอบด้วย
1.นายเชิดชัย สินพูน
ประธานกรรมการ
2.นายอุดร วงษ์ตาแสง
กรรมการ

3.นายอภิเซษฐ บุตรวร
กรรมการ
4.นางวรรณภา ศรียาวงศ์
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้ำที่ กาหนดแผนงาน แนวทาง มาตรการการบริหารความเสี่ยงที่ชัดเจนโดยสามารถลดมูลเหตุและโอกาส
ที่ เป็นปัจจัยเสี่ยงในการก่อให้เกิดความเสียหายต่อ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม จากัด ในด้านต่าง ๆ ตาม กระแส
การเปลี่ยนแปลงของ เศรษฐกิจ สังคม และตลาดการเงิน เพื่อให้การด าเนินงานของสหกรณ์สามารถ บรรลุสู่
เป้าหมายที่ได้ให้ไว้ต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจาปีของสหกรณ์
(13) คณะกรรมกำรแต่งตั้งผู้ดูแลรับผิดชอบงำนด้ำนกำรเปิดเผยและให้บริกำรข้อมูลข่ำวสำรกำร
ให้บริกำร
1.นายวิชา จันทร์ดาประดิษฐ์
ประธานกรรมการ
2.นายวัชรินทร์ กุลยะ
กรรมการ
3.นายเอกพล สินพูน
กรรมการ/เลขานุการ
มีหน้ำที่ ขอรับ และพิจารณา ข้อมูลข่าวสาร การดาเนินงานของสหกรณ์ เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ นาเสนอ
ช่องทางการเผยแพร่ ข้อมูลข่าว ให้ครบถ้วน หลากหลาย และเป็นปัจจุบัน ติดตามประเมินผล การเผยแพร่ขาวสาร
นาเสนอคณะกรรมการดาเนินการ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาและบริหารข้อมูลข่าวสาร
(14) คณะกรรมกำร ศึกษำและวิเครำะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิและกำรใช้สิทธิ และกำรให้ควำมรู้กับ
สมำชิก ประกอบด้วย
1.นายดารงเดช วันนา
ประธานกรรมการ
2.นายเกสี ชัยมาโย
กรรมการ
3.นายสาธร สุมนารถ
กรรมการ /เลขานุการ
มีหน้ำที่
ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิและการใช้สิทธิ และการให้ความรู้กับสมาชิก
รวบรวมความเห็น จากผู้ที่เกี่ยวข้อง ทุกฝ่าย เสนอ แนวทางและข้อมูลที่ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้สมาชิก หรือผู้ที่
เกี่ยวข้องทราบ
(15) คณะกรรมกำร ศึกษำทบทวน กฎ ระเบียบ ประกำศ ข้อบังคับ ในกำร ปฏิบัติงำน ของสหกรณ์
ประกอบด้วย
1.นายพิชิต โกพล
ประธานกรรมการ
2.นางเลิศลักษณ์ ปัญญาดี
กรรมการ
3.นายวิชาญ พลโลก
กรรมการและเลขานุการ
4.นางพัชรา สารสิทธิ์
กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้ำที่
ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติ ตามระเบียบ ข้อบังคับ ที่มีปัญหาในทาง
ปฏิบัติที่มีผลกระทบต่อสมาชิก และขัดต่อประกาศ คาสั่งของนายทะเบียนสหกรณ์ เสนอคณะกรรมการดาเนินการ
แก้ไข ทบทวน ระเยียบ ข้อบังคับ และประกาศของสหกรณ์ ให้เป็นปัจจุบัน เป็นธรรมต่อสมาชิก และถูกต้องตาม
คาแนะนาของนายทะเบียน
(16) คณะกรรมกำร/คณะทำงำนกำกับดูแลกำรทำงำนด้ำนควำมเสมอภำค มีหน้ำที่ กำหนด
มำตรฐำนของกระบวนกำรทำงำนและกำรให้บริกำร เพื่อบูรณำกำรเข้ำกัน ประกอบด้วย
1.นายสุรชาติ นนทะแสน
2.นายประวิทย์ ศรีสมยา
3.นายเจษฎา เสนาคา

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

มีหน้ำที่ กากับดูแลการทางานด้านความเสมอภาค มีหน้าที่ กาหนดมาตรฐานของกระบวนการทางาน
และการให้บริการ เพื่อบูรณาการเข้ากัน
(17) เจ้ำหน้ำที่จัดเก็บข้อมูล และประชาสัมพันธ์
1. นายเอกพล สินพูน
2. นายอภิสิทธิ์ บุตรวร
มีหน้ำที่
1 จัดเก็บรวบรวมข้อมูล ข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะการดาเนินงานในแต่ละช่องทางการ
ให้บริการไว้ในฐานข้อมูลฯ อย่างครบถ้วน เพื่อนาเสนอคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ เพื่อนาเสนอคณะกรรมการ
ดาเนินการ
2 นาข้อมูลที่ได้รับพิจจารณาให้เผยแพร่ เผยแพร่ให้ สมาชิก และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้
รับทราบ ทุกช่องทางอย่างทั่วถึง
หมำยเหตุ ให้คณะกรรมการทุกชุด
1. ทาการศึกษา หลักเกณฑ์การประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล เพื่อนาไป แนะนา
ส่งเสริม กากับ ให้ทุกส่วนงานมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
2. อานายความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ หรือคณะบุคคลที่เข้าดาเนินการประเมินสหกรณ์
3. ร่วมประเมินสหกรณ์ตามเกณฑ์การประเมินฯ พร้อมกับเจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมสหกรณ์
ในครั้งแรก เพื่อรับทราบสภาพการปฏิบัติงานและนาไปปรับปรุงพัฒนาให้ดีขึ้น
4. งานอื่น ๆ ที่คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์มอบหมาย
ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งได้ปฏิบัติหน้าที่ เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบและมติ
คณะกรรมการดาเนินการโดยเคร่งครัด นับตั้งแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 24 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562

( นายปกรณ์ มณีปกรณ์ )
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม จากัด

คำสั่ง สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม จำกัด
ที่ 15 / 2562
เรื่อง กำรแต่งตั้งคณะทำงำนสหกรณ์สีขำวด้วยธรรมำภิบำล
*******************

เนื่องจากการแต่งตั้งคณะทางานสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล ขาดการมีส่วนร่วมทั้ง 3 ฝ่าย
ซึ่งประกอบด้วย ฝ่ายบริหาร ฝ่ายจัดการและสมาชิกสหกรณ์ฯ จึงอาศัยอานาจตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
นครพนม จากัด พ.ศ.2561 ข้อ 80 (11) จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการอานวยการ และคณะทางานสหกรณ์สีขาวด้วย
ธรรมาภิบาล
ดังรายชื่อต่อไปนี้
คณะกรรมกำรอำนวยกำรสหกรณ์สีขำวด้วยธรรมำภิบำล
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

นายปกรณ์ มณีปกรณ์
นายถาวร จาปา
นายเปรม แสนสุข
นายอานาจ นาไชย
นายอภิเชษฐ บุตรวร
นายเชิดชัย สินพูน
นายสุรชาติ นนทะแสน
นางพรพิมล ทวีกุล
นายโอภาส สุมนารถ
นางพัชรา สารสิทธิ์

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

คณะทำงำนสหกรณ์สีขำวด้วยธรรมำภิบำล
1. หลักประสิทธิผล
1. นายถาวร จาปา ประธานกรรมการ
2. นายสมชาติ คาหา กรรมการ
3. นายวัชรินทร์ กุลยะ กรรมการ
4.นายวิชาญ พลโลก กรรมการและเลขานุการ

2. หลักประสิทธิภำพ
1. นายวิชา จันทร์ดาประดิษฐ์ ประธานกรรมการ
2. นายสมภพ อินทร์ติยะ
กรรมการ
3. นายโอภาส สุมนารถ
กรรมการ
4. นายเอกพล สินพูน
กรรมการและเลขานุการ

3. หลักกำรตอบสนอง
1. นายเปรม แสนสุข
ประธานกรรมการ
2. นายเกสี ชัยมาโย
กรรมการ
3. นายอุดร วงษ์ตาแสง
กรรมการ
4. นายเจษฏา เสนาคา กรรมการและเลขานุการ
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4. หลักภำระรับผิดชอบ
1. นายอานาจ นาไชย ประธานกรรมการ
2. นายพิชิต โกพล
กรรมการ
3. นายประวิทย์ ศรีสมยา กรรมการ
4. นายอภิสิทธิ์ บุตรวร กรรมการและเลขานุการ

5. หลักควำมโปร่งใส
6. หลักกำรมีส่วนร่วม
1. นายอภิเชษฐ บุตรวร ประธานกรรมการ
1. นายเชิดชัย สินพูน
ประธานกรรมการ
2. นายลิขิต พิมพ์คา
กรรมการ
2. นายชูชาติ นามเสาร์
กรรมการ
3. นายภูวินทร์ โพธิสาขา กรรมการ
3. นางจิตราพัชญ์ พวงแก้วพีระ กรรมการ
4. นางวรรณภา ศรียาวงศ์ กรรมการและเลขานุการ 4. น.ส.สุชิรดา คาหา กรรมการและเลขานุการ
7. หลักกำรมอบอำนำจ
8. หลักนิติธรรม
1. นายสุรชาติ นนทะแสน ประธานกรรมการ
1. นางพรพิมล ทวีกุล
ประธานกรรมการ
2. นางเลิศลักษณ์ ปัญญาดี กรรมการ
2. นายดารงเดช วันนา
กรรมการ
3. นายสมเดช เสนาคา
กรรมการ
3.นางเยาวพา จันทร์โยธา กรรมการ
4. นางพัชรา สารสิทธิ์ กรรมการและเลขานุการ 4. นายสาธร สุมนารถ กรรมการและเลขานุการ
9. หลักควำมเสมอภำค
1. นายไพรัตน์ ชมศิริ
2. นายไพโรจน์ วงศ์ชาชม
3. นายชัยรัตน์ นันทสุรีย์อารักษ์
4. นายชัยวัฒน์ ธงยศ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ให้มีอำนำจหน้ำที่ 1. ทาการศึกษา หลักเกณฑ์การประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล เพื่อนาไป แนะนา
ส่งเสริม กากับ ให้ทุกส่วนงานมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
2. อานายความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ หรือคณะบุคคลที่เข้าดาเนินการประเมินสหกรณ์
3. ร่วมประเมินสหกรณ์ตามเกณฑ์การประเมินฯ พร้อมกับเจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมสหกรณ์
ในครั้งแรก เพื่อรับทราบสภาพการปฏิบัติงานและนาไปปรับปรุงพัฒนาให้ดีขึ้น
4. จัดทาแผนงาน โครงการ ตามหลักเกณฑ์การประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล
ทั้ง 9 หลัก
5. ให้คณะทางานส่งเสริมธรรมาภิบาล ก. หลักประสิทธิผล เป็นผู้ประเมินโครงการทุกโครงการ
6. งานอื่น ๆ ที่คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์มอบหมาย
ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งได้ปฏิบัติหน้าที่ เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบและมติ
คณะกรรมการดาเนินการโดยเคร่งครัด นับตั้งแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 24 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562
( นายปกรณ์ มณีปกรณ์ )
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม จากัด

