ผูส้ มัครรับเลือกตัง้
ผูต้ รวจสอบกิจการ
หมายเลข

1

ชื่อ รองศาสตราจารย์วิศิษฐ์ศกั ดิ์ แป้ นสัมฤทธิ์ อายุ 66 ปี
ที่อยู่ปัจจุบนั บ้านเลขที่ 35/275 ถนนติ วานนท์ ตําบลบ้านใหม่ อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
ประวัติการศึกษาและประสบการณ์ด้านสหกรณ์
1. คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/สถาบัน
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิ ต (ศษ.ม.) มหาวิ ทยาลัยเชียงใหม่
2. ประวัติการดํารงตําแหน่ งในหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์
หน่ วยงานที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์
สหกรณ์
สันนิ บาต
ที่
ตําแหน่ ง
ชสอ.
ออมทรัพย์.....
สหกรณ์ฯ.....
อื่นๆ (ระบุ).....ปี
.....ปี
ปี
ปี
1 ประธานกรรมการ
8
2 กรรมการดําเนินการ
8
3 ผูต้ รวจสอบกิจการ
3. เป็ นสมาชิ กสหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิ ทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิ ราช จํากัด
4. การศึกษาดูงาน และการฝึ กอบรมด้านสหกรณ์
4.1 การเงิ น การบัญชีและการบริ หารสําหรับกรรมการดําเนิ นการฯ รุ่นที่ 5 ชสอ.
4.2 ผู้ตรวจสอบกิ จการฯ สํานักงานสหกรณ์จงั หวัดนนทบุรี และสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นนทบุรี
4.3 ผู้ตรวจสอบกิ จการฯ สํานักงานตรวจบัญชีที่ 1 จังหวัดสระบุรี
5. รางวัลหรือเกียรติ ประวัติที่ได้รบั ทางด้านสหกรณ์
- นักสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น สาขานักบริ หารสหกรณ์ ของ ชสอ. ปี 2561
6. นโยบายการตรวจสอบกิ จการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
- ตรวจสอบการดําเนิ นงานของ ชสอ. ในด้านการเงิ น การบัญชีและการปฏิ บตั ิ งานในการดําเนิ นธุรกิ จตามที่
กําหนดไว้ในข้อบังคับ รวมทัง้ การประเมิ นผลการควบคุมภายใน และการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล
สารสนเทศ ด้วยความซื่อสัตย์ เที่ยงธรรม และรักษาความลับ โดยใช้ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่จาํ เป็ นใน
การปฏิ บตั ิ งานตรวจสอบกิ จการ

ผูส้ มัครรับเลือกตัง้
ผูต้ รวจสอบกิจการ
หมายเลข

2

ชื่อ ดร.ศศิ มาศ พรรณรัตน์ อายุ 76 ปี
ที่อยู่ปัจจุบนั บ้านเลขที่ 58/117 ถนนนครอิ นทร์ ตําบลบางขุนกอง อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
ประวัติการศึกษาและประสบการณ์ดา้ นสหกรณ์
1. คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/สถาบัน
ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิ ต สาขาวิ ชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิ ทยาลัยศรีปทุม
2. ประวัติการดํารงตําแหน่ งในหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์
หน่ วยงานที่ เกี่ยวข้องกับสหกรณ์
ที่
ตําแหน่ ง
สหกรณ์
ชสอ.
สันนิ บาต
ออมทรัพย์.....ปี

3.
4.

5.
6.

.....ปี

สหกรณ์ฯ.....ปี

อื่นๆ (ระบุ).....ปี

1 ประธานกรรมการ
2 กรรมการดําเนินการ
26
7
6
3 ผูต้ รวจสอบกิจการ
1
8
เป็ นสมาชิ กสหกรณ์ออมทรัพย์ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ จํากัด
การศึกษาดูงาน และการฝึ กอบรมด้านสหกรณ์
4.1 ผูน้ ําสหกรณ์ ขนั ้ สูง รุ่นที่ 7 สสท.
4.2 ผูบ้ ริ หารระดับสูง รุ่นที่ 4 ชสอ.
4.3 การเงิ น การบัญชี และการบริ หารสําหรับกรรมการดําเนิ นการฯ รุ่นที่ 5 ชสอ.
รางวัลหรือเกียรติ ประวัติที่ได้รบั ทางด้านสหกรณ์ นโยบายการตรวจสอบกิ จการชุมนุมสหกรณ์ ออมทรัพย์ฯ
ตรวจสอบการดําเนิ นงานของ ชสอ. ในด้านการเงิ น การบัญชีและการปฏิ บตั ิ งานในการดําเนิ นธุรกิ จตามที่
กําหนดไว้ในข้อบังคับ รวมทัง้ การประเมิ นผลการควบคุมภายใน และการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล
สารสนเทศ ด้วยความซื่อสัตย์ เที่ยงธรรม และรักษาความลับ โดยใช้ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่จาํ เป็ นใน
การปฏิ บตั ิ งานตรวจสอบกิ จการ

ผูส้ มัครรับเลือกตัง้
ผูต้ รวจสอบกิจการ
หมายเลข

3

ชื่อ ร.ต.อ.ไพรสณฑ์ พันธ์พรหม อายุ 60 ปี
ที่อยู่ปัจจุบนั บ้านเลขที่ 555/5 หมู่ 8 ตําบลกบิ นทร์ อําเภอกบิ นทร์บรุ ี จังหวัดปราจีนบุรี
ประวัติการศึกษาและประสบการณ์ด้านสหกรณ์
1. คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/สถาบัน
ปริ ญญาตรีนิติศาสตรบัณฑิ ต มหาวิ ทยาลัยศรีปทุม
2. ประวัติการดํารงตําแหน่ งในหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์
หน่ วยงานที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์
สหกรณ์
สันนิ บาต
ที่
ตําแหน่ ง
ชสอ.
ออมทรัพย์.....
สหกรณ์ฯ.....
อื่นๆ (ระบุ).....ปี
.....ปี
ปี
ปี
1 ประธานกรรมการ
2 กรรมการดําเนินการ
8
3 ผูต้ รวจสอบกิจการ
3. เป็ นสมาชิ กสหกรณ์ออมทรัพย์ ตํารวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรี จํากัด
4. การศึกษาดูงาน และการฝึ กอบรมด้านสหกรณ์
- การวางแผนการเงิ นของสหกรณ์แบบองค์รวม รุ่นที่ 2
5. รางวัลหรือเกียรติ ประวัติที่ได้รบั ทางด้านสหกรณ์ 6. นโยบายการตรวจสอบกิ จการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
- ตรวจสอบการดําเนิ นงานของ ชสอ. ในด้านการเงิ น การบัญชีและการปฏิ บตั ิ งานในการดําเนิ นธุรกิ จตามที่กาํ หนด
ไว้ในข้อบังคับ รวมทัง้ การประเมิ นผลการควบคุมภายใน และการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ
ด้วยความซื่อสัตย์ เที่ยงธรรม และรักษาความลับ โดยใช้ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่จาํ เป็ นในการปฏิ บตั ิ งาน
ตรวจสอบกิ จการ

ผูส้ มัครรับเลือกตัง้
ผูต้ รวจสอบกิจการ
หมายเลข

4

ชื่อ นายธวัช จิ ตรชอบค้า อายุ 67 ปี
ที่อยู่ปัจจุบนั บ้านเลขที่ 50 ถนนพิ บลู ย์ศิริ ตําบลอุทยั ใหม่ อําเภอเมือง จังหวัดอุทยั ธานี
ประวัติการศึกษาและประสบการณ์ดา้ นสหกรณ์
1. คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/สถาบัน
ปริ ญญาโท สาขาบริ หารการศึกษา มหาวิ ทยาลัยนเรศวร
2. ประวัติการดํารงตําแหน่ งในหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์
หน่ วยงานที่ เกี่ยวข้องกับสหกรณ์
ที่
ตําแหน่ ง
สหกรณ์
ชสอ.
สันนิ บาต
1
2
3

ประธานกรรมการ
กรรมการดําเนินการ
ผูต้ รวจสอบกิจการ

ออมทรัพย์.....ปี

.....ปี

สหกรณ์ฯ.....ปี

35
8

-

-

อื่นๆ (ระบุ).....ปี

ผูต้ รวจสอบ สสอค. 6 ปี
ผูต้ รวจสอบชุมนุ ม
สอ.ครูไทย 2 ปี

3. เป็ นสมาชิ กสหกรณ์ออมทรัพย์ ครูอทุ ยั ธานี จํากัด
4. การศึกษาดูงาน และการฝึ กอบรมด้านสหกรณ์
- เลขานุการ การวิ เคราะห์งบการเงิ นขัน้ สูง หลักสูตรผูน้ ําสหกรณ์ ฯ หลักสูตรบริ หารการเงิ น การบัญชี
หลักสูตรทนายความของ ชสอ. หลักสูตรการบริ หารองค์กร พัฒนาองค์กร หลักสูตรผูน้ ํ าเครดิ ต
5. รางวัลหรือเกียรติ ประวัติที่ได้รบั ทางด้านสหกรณ์
- สมาชิ กสหกรณ์ดีเด่น ของกรมส่งเสริ ม ผูจ้ ดั การดีเด่น ของ ชสอ.
6. นโยบายการตรวจสอบกิ จการชุมนุมสหกรณ์ ออมทรัพย์ฯ
6.1 หลักการมีส่วนร่วม
6.2 หลักนิ ติธรรม
6.3 หลักคุณธรรมและจริ ยธรรม
6.4 หลักความโปร่งใส
6.5 หลักความรับผิดชอบ
6.6 หลักความสอดคล้อง
6.7 หลักความเสมอภาค
6.8 หลักการมีประสิ ทธิ ภาพ
6.9 หลักการมีเหตุผลอธิ บายได้

ผูส้ มัครรับเลือกตัง้
ผูต้ รวจสอบกิจการ
หมายเลข

5

ชื่อ นางสุนารี มีทรัพย์ อายุ 65 ปี
ที่อยู่ปัจจุบนั บ้านเลขที่ 81/1 หมู่ที่ 8 ตําบลบางหลวง อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
ประวัติการศึกษาและประสบการณ์ดา้ นสหกรณ์
1. คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/สถาบัน
ปริ ญญาโทพัฒนาสังคม มหาวิ ทยาลัยราชภัฏพระนคร
2. ประวัติการดํารงตําแหน่ งในหน่ วยงานที่ เกี่ยวข้องกับสหกรณ์
หน่ วยงานที่ เกี่ยวข้องกับสหกรณ์
ที่
ตําแหน่ ง
สหกรณ์
ชสอ.
สันนิ บาต
ออมทรัพย์.....ปี

3.
4.

5.
6.

.....ปี

สหกรณ์ฯ.....ปี

อื่นๆ (ระบุ).....ปี

1 ประธานกรรมการ
2 กรรมการดําเนินการ
18
2
3 ผูต้ รวจสอบกิจการ
1
เป็ นสมาชิ กสหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานบริ ษทั ขนส่ง จํากัด
การศึกษาดูงาน และการฝึ กอบรมด้านสหกรณ์
4.1 ผูต้ รวจสอบกิ จการมือทอง จากสันนิ บาตสหกรณ์ แห่งประเทศไทย
4.2 ผูต้ รวจสอบกิ จการสหกรณ์ ออมทรัพย์อย่างผูช้ าํ นาญการ มหาวิ ทยาลัยเกษตรศาสตร์
4.3 นักบริ หารสหกรณ์ ชนั ้ สูง รุ่น 7 สันนิ บาตสหกรณ์ แห่งประเทศไทย
4.4 ผูบ้ ริ หารสหกรณ์ ออมทรัพย์ชนั ้ สูง รุ่น 2 ชสอ.
รางวัลหรือเกียรติ ประวัติที่ได้รบั ทางด้านสหกรณ์ นโยบายการตรวจสอบกิ จการชุมนุมสหกรณ์ ออมทรัพย์ฯ
6.1 หลักการมีส่วนร่วม
6.2 หลักนิ ติธรรม
6.3 หลักคุณธรรมและจริ ยธรรม
6.4 หลักความโปร่งใส
6.5 หลักความรับผิ ดชอบ
6.6 หลักความสอดคล้อง
6.7 หลักความเสมอภาค
6.8 หลักการมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล
6.9 หลักการมีเหตุผลอธิ บายได้
มุ่งเน้ นความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล รายงานอย่างสร้างสรรค์

ผูส้ มัครรับเลือกตัง้
ผูต้ รวจสอบกิจการ
หมายเลข

6

ชื่อ นายพิ มพ์ลกั ษณ์ อยู่วฒ
ั นา อายุ 64 ปี
ที่อยู่ปัจจุบนั บ้านเลขที่ 27/13 ตําบลบ้านปรก อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม
ประวัติการศึกษาและประสบการณ์ดา้ นสหกรณ์
1. คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/สถาบัน
ปริ ญญาตรีศิลปศาสตรบัณฑิ ต สาขา รัฐศาสตร์การปกครอง มหาวิ ทยาลัยรามคําแหง
2. ประวัติการดํารงตําแหน่ งในหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์
หน่ วยงานที่ เกี่ยวข้องกับสหกรณ์
ที่
ตําแหน่ ง
สหกรณ์
ชสอ.
สันนิ บาต
1
2
3

ประธานกรรมการ
กรรมการดําเนินการ
ผูต้ รวจสอบกิจการ

ออมทรัพย์.....ปี

.....ปี

สหกรณ์ฯ.....ปี

7
15
1

-

-

อื่นๆ (ระบุ).....ปี

- ผูต้ รวจสอบกิจการเขต
พืน้ ทีฯ่ ภาคตะวันตก 3 ปี

3. เป็ นสมาชิ กสหกรณ์ออมทรัพย์ สาธารณสุขสมุทรสงคราม จํากัด
4. การศึกษาดูงาน และการฝึ กอบรมด้านสหกรณ์
4.1 การศึกษาดูงานด้านสหกรณ์ จากประเทศสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้)
4.2 การฝึ กอบรมหลักสูตร นักบริ หารระดับสูงสหกรณ์ ออมทรัพย์ รุ่นที่ 1 ปี 2556 จาก ชสอ.
4.3 การฝึ กอบรมหลักสูตร ผูต้ รวจสอบกิ จการขัน้ พืน้ ฐาน (หลักสูตร 1) รุ่นที่ 4 ปี 2560 จาก สสธ.
4.4 การฝึ กอบรมหลักสูตร การบัญชีและการบริ หารสําหรับกรรมการดําเนิ นการ และผูจ้ ดั การสหกรณ์ ร่นุ 3
ปี 2562 จาก ชสอ.
5. รางวัลหรือเกียรติ ประวัติที่ได้รบั ทางด้านสหกรณ์
5.1 รางวัลนักสหกรณ์ ออมทรัพย์ดีเด่น สาขานักบริ หารระดับประเทศ ปี 2555 จาก ชสอ.
5.2 รางวัลผูบ้ ริ หารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ขนาดกลางระดับดีมาก ปี 2555 จาก ชสอ.
6. นโยบายการตรวจสอบกิ จการชุมนุมสหกรณ์ ออมทรัพย์ฯ ภายใต้หลักธรรมาภิ บาลดังนี้
6.1 หลักการมีส่วนร่วม
6.2 หลักนิ ติธรรม
6.3 หลักคุณธรรมและจริ ยธรรม
6.4 หลักความโปร่งใส
6.5 หลักความรับผิ ดชอบ
6.6 หลักความสอดคล้อง
6.7 หลักความเสมอภาค
6.8 หลักการมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล
6.9 หลักการมีเหตุผลอธิ บายได้

