
 

 

 
 
 

ค าสั่ง 
สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจปัตตานี จ ากัด 

ที่ สอ.19/2564 
เร่ือง  แต่งตั้งคณะท างานสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล 

..........................................................................................  

 อาศัยอ านาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจปัตตานี จ ากัด พ.ศ.2554      
ข้อ 66 (11) ประกอบมติที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 56 ครั้งที่ 5/2564 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 
พ.ศ.2564 เห็นสมควรแต่งตั้งคณะท างานสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล เพ่ือให้การบริหารกิจการของสหกรณ์
เป็นไปด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสมีความรับผิดชอบ สร้างการมีส่วนร่วม มีการใช้ทรัพยากรเป็นไป                             
อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล เกิดความคุ้มค่า  ประหยัด มีมาตรฐาน เกิดประโยชน์สูงสุด                
แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ด้วยความเป็นธรรม โดยแบ่งตามหลักเกณฑ์ การประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล                  
จ านวน  9  หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

 1. หลักประสิทธิผล (Effectiveness)   มีคณะท างานองค์ประกอบ ดังต่อไปนี้ 
 1.1 พ.ต.ท.นิพร    อินสุวรรณ์  เป็น ประธานคณะท างาน 
 1.2 พ.ต.ท.กรกฤษ    เกาะยอ   เป็น คณะท างาน 
 1.3 ร.ต.อ.วิชาญชัย    บัวทอง   เป็น คณะท างาน 
 1.4 ส.ต.อ.อนุรักษ์    โประเทพ  เป็น คณะท างาน 
 1.๕ นางภัททิรา  ธรรมรัตน์  เป็น เลขานุการคณะท างาน 
 ดูแลและจัดท ารายละเอียดดังนี้  
 -   การมีวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์และการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิผล 
 -   การบริหารทรัพยากรบุคคล (สมาชิก กรรมการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์) 
 -   การบริหารจัดการสารสนเทศ 

 2. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency)  มีคณะท างานองค์ประกอบ ดังต่อไปนี้ 
 2.1 พ.ต.ท.กรกฤษ    เกาะยอ   เป็น ประธานคณะท างาน 
 2.2 พ.ต.ท.กฤษนล   อุมาจิ   เป็น คณะท างาน 
 2.3 พ.ต.ต.อ านาจ    ไวยวุฒิ     เป็น คณะท างาน 
 2.๔ ร.ต.อ.สมพร    เขียวจันทร์    เป็น คณะท างาน 
 2.5  นางสาววัลภา  เงินวิลัย   เป็น เลขานุการคณะท างาน 
 ดูแลและจัดท ารายละเอียดดังนี้  

- การบริหารจัดการสหกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพ 
- การด าเนินการภารกิจด้วยความคุ้มค่า 
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 3. หลักการตอบสนอง (Responsiveness) มีคณะท างานองค์ประกอบ ดังต่อไปนี้ 
 3.1 พ.ต.อ.ปรเมษฐ์    พลับพลึง  เป็น ประธานคณะท างาน 
 3.2 ร.ต.ท.ชวน    สุทธิโพธิ์   เป็น คณะท างาน 
 3.3 ด.ต.เอกชัย    เจียระนัย  เป็น คณะท างาน 
 3.4 ส.ต.อ.อนุรักษ์   โประเทพ  เป็น คณะท างาน 
 3.5 นางสาวอุบล  สุขสมบูรณ์  เป็น เลขานุการคณะท างาน 
 ดูแลและจัดท ารายละเอียดดังนี้  

- ความส าเร็จในการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานประจ าปี เกี่ยวกับ
การพัฒนาคุณภาพการให้บริการ 

- ความส าเร็จในการปฏิบัติตามมาตรฐานระยะเวลาการให้บริการที่ครบถ้วน 
- การจัดให้มีช่องทางการให้บริการที่มีความครบถ้วนและมีประสิทธิผล 
- การน านวัตกรรมการมาพัฒนามาตรฐานคุณภาพการให้บริการ 
- ระบบการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนที่มีประสิทธิผล 
- การพัฒนาผู้ท าหน้าที่รับผิดชอบในการให้บริการที่มีความรู้ความสามารถ และมีใจ

ให้บริการ 
 4. หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) มีคณะท างานองค์ประกอบ ดังต่อไปนี้ 
 4.1 พ.ต.ท.จีรวัฒน์    ทิพย์อักษร    เป็น ประธานคณะท างาน 
 4.2 พ.ต.ท.หญิงปารีดะห์   สันบากอ   เป็น คณะท างาน 
 4.3 พ.ต.ต.อ านาจ    ไวยวุฒิ       เป็น คณะท างาน 
 4.๔ ด.ต.อ านาจ    โฉมงาม    เป็น คณะท างาน 
 4.5 นางสิริพร  เครือแตง   เป็น เลขานุการคณะท างาน 
 ดูแลและจัดท ารายละเอียดดังนี้  

- การจัดท าต าแหน่งงานและค าบรรยายลักษณะงานของสหกรณ์ได้ครบถ้วน 
- การถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายขององค์กรสู่ระดับบุคคล 
- การจัดให้มีการบริหารจัดการด้านการควบคุมภายในที่ดี 
- การจัดให้มีการบริหารจัดการด้านการบริหารความเสี่ยงในสหกรณ์ 
-  การจัดให้มีระบบการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานโดยมีการเชื่อมโยงกับ   

ระบบแรงจูงใจ และระบบการให้โทษอย่างเป็นรูปธรรม 
- การจัดให้มีกระบวนการสร้างความตระหนักในเรื่องความรับผิดขอบต่อสังคมและผู้มี

ส่วนได้เสีย 

 5. หลักความโปร่งใส (Transparency)  มีคณะท างานองค์ประกอบ ดังต่อไปนี้ 
 5.1 พ.ต.ท.กรกฤษ    เกาะยอ       เป็น ประธานคณะท างาน 
 5.2 พ.ต.ท.นิพร    อินสุวรรณ์           เป็น คณะท างาน 
 5.3 ร.ต.อ.สมพร    เขียวจันทร์      เป็น คณะท างาน 
 5.๔ ร.ต.ท.ชวน    สุทธิโพธิ์   เป็น คณะท างาน 
 5.5 นางสาวถลัชนันท์  หนูทอง   เป็น คณะท างาน 
 5.6 นางสาวกชกร  เรืองพุทธ  เป็น เลขานุการคณะท างาน 
 
 / ดูแลและจดัท า ... 
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 ดูแลและจัดท ารายละเอียดดังนี้  
- การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแก่สมาชิก กรรมการ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
- ระบบการควบคุมภายใน 

 6. หลักการมีส่วนร่วม (Participation)  มีคณะท างานองค์ประกอบ ดังต่อไปนี้ 
 6.1 พ.ต.อ.ชัยยันต์    บัณฑิต    เป็น ประธานคณะท างาน 
 6.2 พ.ต.ท.กฤษนล    อุมาจิ         เป็น คณะท างาน 
 6.3 ด.ต.อ านาจ    โฉมงาม     เป็น คณะท างาน 
 6.๔ ส.ต.อ.อนุรักษ์   โประเทพ        เป็น คณะท างาน 
 6.๕ นางสาวสุธิมา    อินทร์อุดม   เป็น คณะท างาน 
 6.6 นางสาวฐิติมา   ณ มณ ี    เป็น เลขานุการคณะท างาน 
 ดูแลและจัดท ารายละเอียดดังนี้  

- การเปิดเผยและให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่สมาชิก 
- การรับฟังและบริหารจัดการข้อคิดเห็นของสมาชิก 
- การบริหารงานและติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานของสหกรณ์โดยสมาชิก 

 7. หลักการมอบอ านาจ (Empowerment) มีคณะท างานองค์ประกอบ ดังต่อไปนี้ 
 7.1 พ.ต.อ.ปรเมษฐ์  พลับพลึง  เป็น ประธานคณะท างาน 
 7.2 พ.ต.ต.อ านาจ    ไวยวุฒิ       เป็น คณะท างาน 
 7.3 ร.ต.อ.สมพร    เขียวจันทร์  เป็น คณะท างาน 
 7.๔ ด.ต.เอกชัย    เจียระนัย  เป็น คณะท างาน 
 7.๕ นางสาวจิดาภา  คงแก้ว   เป็น คณะท างาน 
 7.๖ นางสาวขนิษฐา  สระโร   เป็น เลขานุการคณะท างาน 
 ดูแลและจัดท ารายละเอียดดังนี้  

-    การบริหารงานตามหลักการมอบอ านาจที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
-    กลไกสนับสนุนการบริหารงานตามหลักการมอบอ านาจ 
-    การติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติงานจากการมอบอ านาจ 

 8. หลักนิติธรรม (Rule of Law)   มีคณะท างานองค์ประกอบ ดังต่อไปนี้ 
 8.1 พ.ต.อ.ชัยยันต์    บัณฑิต   เป็น ประธานคณะท างาน 
 8.2 พ.ต.ท.จีรวัฒน์    ทิพย์อักษร  เป็น คณะท างาน 
 8.3 ร.ต.อ.วิชาญชัย    บัวทอง   เป็น คณะท างาน 
 8.4 ร.ต.ท.ชวน    สุทธิโพธิ์   เป็น คณะท างาน 
 8.5 นางสาวจิดาภา  คงแก้ว   เป็น คณะท างาน 
 8.6 นางสาวธัญกมล  เลิศวิไล   เป็น เลขานุการคณะท างาน 
 ดูแลและจัดท ารายละเอียดดังนี้  

- การเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิและการใช้สิทธิ 
- กิจกรรมการส่งเสริมพัฒนาความรู้ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย (ภายนอกและ

ภายใน) 
- การศึกษา ทบทวน กฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ในการปฏิบัติงาน 

/ ความเท่าเทียม ... 
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- ความเท่าเทียมกันของการบังคับใช้ กฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ดูแลพินิจในการ
ปฏิบัติงาน 

- การพัฒนาคุณภาพกรรมการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ในการใช้อ านาจ กฎ ระเบียบ 
ประกาศ ข้อบังคับ กฎหมาย (ภายนอกและภายใน) 

- กระบวนการพิจารณาความผิดและการก าหนดโทษ 
 9. หลักความเสมอภาค (Equity)   มีคณะท างานองค์ประกอบ ดังต่อไปนี้ 
 9.1 พ.ต.ท.หญิงปารีดะห์   สันบากอ   เป็น ประธานคณะท างาน 
 9.2 พ.ต.ท.กฤษนล    อุมาจิ    เป็น คณะท างาน 
 9.3 ด.ต.อ านาจ    โฉมงาม      เป็น คณะท างาน 
 9.๔ ด.ต.เอกชัย    เจียระนัย  เป็น คณะท างาน 
 9.๕ นางสาวอามานี  แวสาเมาะ  เป็น คณะท างาน 
 9.๖ นางสาวปาลิตา  วิเชียรบุตร  เป็น เลขานุการคณะท างาน 
 ดูแลและจัดท ารายละเอียดดังนี้  

- การสร้างกลไกด้านความเสมอภาคและจัดตั้งคณะกรรมการ/คณะท างานก ากับดูแล
การท างานด้วยความเสมอภาค 

- การพัฒนาศักยภาพของกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ด้านความเสมอภาค 
- การจัดท าฐานข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนด้านความเสมอภาพ 
- การจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านความเสมอภาค 
- การบูรณาการความเสมอภาคเข้ากับการก าหนดมาตรฐานของกระบวนการท างาน

และการให้บริการ 

 ให้มีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 
1. ท าการศึกษา หลักเกณฑ์การประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล เพ่ือน าไปแนะน า

ส่งเสริม ก ากับให้ทุกส่วนงานมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด 
2. จัดให้มีการประชุมมอบหมายงานในหลักเกณฑ์การประเมินที่ก าหนดในแต่ละหลัก 
3. อ านวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ หรือคณะบุคคลที่เข้าด าเนินการประเมินสหกรณ์ 
4. ร่วมประเมินสหกรณ์ตามเกณฑ์การประเมินฯ พร้อมกับเจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริม

สหกรณ์ในครั้งแรก เพ่ือรับทราบสภาพการปฏิบัติงาน และน าไปปรับปรุงพัฒนาให้ดีขึ้น 
5. งานอ่ืน ๆ ที่คณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์มอบหมาย  

 ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะมีค าสั่งเปลี่ยนแปลง 
 

 สั่ง  ณ  วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564  2 
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   พันต ารวจเอก      

(ภูดิท  พานิชประเสริฐ) 
ประธานกรรมการ 

 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจปัตตานี จ ากัด  


