ผูส้ มัครรับเลือกตัง้

กรรมการดําเนินการในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2

หมายเลข

1

ชื่อ นายชํานาญ อมตเวทย์ อายุ 59 ปี
ที่อยู่ปัจจุบนั บ้านเลขที่ 69 ถนนประชาอุทิศ 5 แยก 2 แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
สหกรณ์ต้นสังกัด สหกรณ์ออมทรัพย์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร จํากัด
ที่ตงั ้ สํานักงานสหกรณ์ กรุงเทพมหานคร
ประวัติการศึกษาและประสบการณ์ดา้ นสหกรณ์
1. คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/สถาบัน
1.1 ปริ ญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิ ทยาลัยรามคําแหง
1.2 ปริ ญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิ ทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
2. ประวัติการดํารงตําแหน่ งในหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์
หน่ วยงานที่ เกี่ยวข้องกับสหกรณ์
ที่
ตําแหน่ ง
สหกรณ์
ชสอ.
สันนิ บาต
ออมทรัพย์.....ปี

.....ปี

สหกรณ์ฯ.....ปี

อื่นๆ (ระบุ).....ปี

1 ประธานกรรมการ
2 กรรมการดําเนินการ
12
3 ผูต้ รวจสอบกิจการ
3. การศึกษาดูงาน และการฝึ กอบรมด้านสหกรณ์
3.1 อบรมนักสหกรณ์ ชนั ้ สูง (นสส.) รุ่นที่ 9 สันนิ บาตสหกรณ์
3.2 อบรมผูน้ ํา นําการเปลี่ยนแปลง (Leadership for change)
3.3 อบรมหลักสูตรกฎหมายแรงงานกับการบริ หารจัดการองค์กร
4. รางวัลหรือเกียรติ ประวัติที่ได้รบั ทางด้านสหกรณ์ 5. นโยบายการบริ หารชุมนุมสหกรณ์ ออมทรัพย์ฯ
5.1 สร้างเครือข่าย และการบริ หาร ชสอ. แบบมีส่วนร่วม โดยการสนับสนุนการบริ หารงานของเขตพืน้ ที่
และชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์
5.2 ดําเนิ นการให้ ชสอ. เป็ นศูนย์กลางด้านการเงิ น และการลงทุนของขบวนการสหกรณ์
5.3 ดําเนิ นการให้ ชสอ. เป็ นศูนย์กลางด้านกฎหมายของขบวนการสหกรณ์ โดยจัดตัง้ สํานักงานกฎหมาย
ช่วยเหลือ และให้บริ การสหกรณ์สมาชิ ก
5.4 ดําเนิ นการให้ ชสอ. เป็ นศูนย์กลางด้านสวัสดิ การแก่สหกรณ์ สมาชิ กในด้านต่างๆ
5.5 ดําเนิ นการให้ ชสอ. เป็ นศูนย์กลางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยจัดตัง้ ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศบริ การ
ข้อมูลแก่สหกรณ์สมาชิ ก พัฒนา ชสอ.ในการนําดิ จิทลั มาใช้ในการบริ หารงาน
5.6 สนับสนุนด้านการศึกษาแก่สหกรณ์ สมาชิ ก
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ชื่อ นางสาววันทนา บ่อโพธิ์ อายุ 58 ปี
ที่อยู่ปัจจุบนั บ้านเลขที่ 599/10 ถนนนวมิ นทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร
สหกรณ์ต้นสังกัด สหกรณ์ออมทรัพย์ บริ ษทั ที โอที จํากัด
ที่ตงั ้ สํานักงานสหกรณ์ กรุงเทพมหานคร
ประวัติการศึกษาและประสบการณ์ดา้ นสหกรณ์
1. คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/สถาบัน
ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิ จมหาบัณฑิ ต มหาวิ ทยาลัยรามคําแหง
2. ประวัติการดํารงตําแหน่ งในหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์
หน่ วยงานที่ เกี่ยวข้องกับสหกรณ์
ที่
ตําแหน่ ง
สหกรณ์
ชสอ.
สันนิ บาต
1
2

ประธานกรรมการ
กรรมการดําเนินการ

ออมทรัพย์.....ปี

.....ปี

สหกรณ์ฯ.....ปี

10

-

-

อื่นๆ (ระบุ).....ปี

เขตพืน้ ทีส่ หกรณ์สมาชิก
กทม.พืน้ ที่ 2 = 8 ปี
-

3 ผูต้ รวจสอบกิจการ
1
6
4
3. การศึกษาดูงาน และการฝึ กอบรมด้านสหกรณ์
- หลักสูตร “การเงิ น การบัญชี และการบริ หารสําหรับกรรมการดําเนิ นการ และผูจ้ ดั การสหกรณ์ ” รุ่นที่ 4
โดยชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด
4. รางวัลหรือเกียรติ ประวัติที่ได้รบั ทางด้านสหกรณ์
- โล่เกียรติ คณ
ุ จาก ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด
5. นโยบายการบริ หารชุมนุมสหกรณ์ ออมทรัพย์ฯ
มุ่งมันให้
่ ชสอ. เป็ นศูนย์กลางนําขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย ให้เป็ นกลไกหลักในการพัฒนา
เศรษฐกิ จฐานรากภายใต้แนวทาง “สานงานต่อ ก่องานใหม่” ดังนี้
5.1 บริ หารจัดการ ชสอ.ให้เป็ นศูนย์กลางทางการเงิ น ทัง้ ด้านลงทุน การรับฝาก การจัดสิ นเชื่อ
5.2 เป็ นผูน้ ําในการแก้ปัญหาต่างๆ ที่ มีผลกระทบกับสหกรณ์ สมาชิ ก
5.3 ส่งเสริ มสหกรณ์สมาชิ กให้เป็ นสถาบันการเงิ นที่ ม่งุ เน้ นคุณภาพชีวิตของสมาชิ ก ด้านสวัสดิ การ
การสงเคราะห์สมาชิ ก และครอบครัวอย่างมีธรรมาภิ บาล
5.4 พัฒนาให้บคุ ลากรของขบวนการสหกรณ์ เป็ นมืออาชีพทัง้ คณะกรรมการดําเนิ นการ ฝ่ ายจัดการ
ผูต้ รวจสอบกิ จการ และสมาชิ กสหกรณ์
5.5 สนับสนุนเขตพืน้ ที่สหกรณ์สมาชิ ก และชมรมวิ ชาชีพให้มีส่วนร่วมในการพัฒนา ชสอ.

