ผูส้ มัครรับเลือกตัง้

กรรมการดําเนินการในเขตพื้นที่ภาคตะวันออก

หมายเลข

1

ชื่อ นายพรศักดิ์ คุณวุฒิมโนธรรม อายุ 51 ปี
ที่อยู่ปัจจุบนั บ้านเลขที่ 99/503 ถนนรัตนาธิ เบศร์ ตําบลบางกระสอ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
สหกรณ์ต้นสังกัด สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิ ทยาลัยหัวเฉี ยวเฉลิ มพระเกียรติ จํากัด
ที่ตงั ้ สํานักงานสหกรณ์ จังหวัดสมุทรปราการ
ประวัติการศึกษาและประสบการณ์ดา้ นสหกรณ์
1. คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/สถาบัน
วิ ทยาศาสตรมหาบัณฑิ ต มหาวิ ทยาลัยเกษตรศาสตร์
2. ประวัติการดํารงตําแหน่ งในหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์
หน่ วยงานที่ เกี่ยวข้องกับสหกรณ์
ที่
ตําแหน่ ง
สหกรณ์
ชสอ.
สันนิ บาต
1

ประธานกรรมการ

ออมทรัพย์.....ปี

.....ปี

สหกรณ์ฯ.....ปี

-

-

-

อื่นๆ (ระบุ).....ปี

สันนิบาตสหกรณ์จงั หวัด
สมุทรปราการ 6 ปี
-

2 กรรมการดําเนินการ
13
3 ผูต้ รวจสอบกิจการ
3. การศึกษาดูงาน และการฝึ กอบรมด้านสหกรณ์
3.1 อบรม “ผูต้ รวจสอบกิ จการ” (ขัน้ พืน้ ฐาน)
3.2 อบรม “เจ้าหน้ าที่บญ
ั ชีสหกรณ์ ” (ขัน้ พืน้ ฐาน)
3.3 อบรม “กรรมการดําเนิ นการสหกรณ์” (ขัน้ พืน้ ฐาน)
4. รางวัลหรือเกียรติ ประวัติที่ได้รบั ทางด้านสหกรณ์
4.1 โล่เกียรติ คณ
ุ “บุคคลดีเด่น” จากจังหวัดสมุทรปราการ (พ.ศ. 2559)
4.2 โล่เกียรติ คณ
ุ “ผูท้ าํ คุณประโยชน์ ” จาก สอ.มหาวิ ทยาลัยหัวเฉี ยวเฉลิ มพระเกียรติ จํากัด (พ.ศ. 2559)
5. นโยบายการบริ หารชุมนุมสหกรณ์ ออมทรัพย์ฯ
5.1 สร้างเครือข่ายและการบริ หาร ชสอ. แบบมีส่วนร่วมโดยการสนับสนุนการบริ หารงานของเขตพืน้ ที่
และชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์
5.2 ให้ ชสอ. เป็ นศูนย์กลางทางการเงิ นและการลงทุนของขบวนการสหกรณ์
5.3 ให้ ชสอ. เป็ นศูนย์กลางด้านกฎหมายของขบวนการสหกรณ์โดยจัดตัง้ สํานักงานให้คาํ ปรึกษา แนะนํา
และช่วยเหลือสหกรณ์สมาชิ ก
5.4 ให้ ชสอ. เป็ นศูนย์กลางด้านสวัสดิ การแก่สหกรณ์ สมาชิ ก
5.5 ให้ ชสอ. เป็ นศูนย์กลางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศโดยจัดตัง้ ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศบริ การข้อมูลแก่
สหกรณ์สมาชิ ก พัฒนา ชสอ. ในการนําดิ จิทลั มาใช้ในการบริ หารงาน
5.6 สนับสนุนด้านการศึกษาแก่สหกรณ์ สมาชิ กอย่างทัวถึ
่ งโดยผ่านระบบการศึกษาทางไกล
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กรรมการดําเนินการในเขตพื้นที่ภาคตะวันออก

หมายเลข

2

ชื่อ นายประกิ ต ประทุมกาญจน์ อายุ 60 ปี
ที่อยู่ปัจจุบนั บ้านเลขที่ 149/68 ถนนประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
สหกรณ์ต้นสังกัด สหกรณ์ออมทรัพย์ ธนบุรีประกอบรถยนต์ จํากัด
ที่ตงั ้ สํานักงานสหกรณ์ จังหวัดสมุทรปราการ
ประวัติการศึกษาและประสบการณ์ดา้ นสหกรณ์
1. คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/สถาบัน
ปริ ญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ปกครอง มหาวิ ทยาลัยรามคําแหง
2. ประวัติการดํารงตําแหน่ งในหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์
หน่ วยงานที่ เกี่ยวข้องกับสหกรณ์
ที่
ตําแหน่ ง
สหกรณ์
ชสอ.
สันนิ บาต
ออมทรัพย์.....ปี

.....ปี

สหกรณ์ฯ.....ปี

อื่นๆ (ระบุ).....ปี

1 ประธานกรรมการ
4
2 กรรมการดําเนินการ
10
3 ผูต้ รวจสอบกิจการ
3
3. การศึกษาดูงาน และการฝึ กอบรมด้านสหกรณ์
3.1 หลักกฎหมายในการบริ หารสหกรณ์ รุ่นที่ 1
3.2 ผูบ้ ริ หารสหกรณ์ ออมทรัพย์ระดับสูง รุ่นที่ 5
3.3 การเงิ น การบัญชีและการบริ หารสําหรับกรรมการดําเนิ นการและผูจ้ ดั การสหกรณ์ รุ่นที่ 4
4. รางวัลหรือเกียรติ ประวัติที่ได้รบั ทางด้านสหกรณ์ 5. นโยบายการบริ หารชุมนุมสหกรณ์ ออมทรัพย์ฯ
มุ่งมันให้
่ ชสอ. เป็ นศูนย์กลางนําขบวนการสหกรณ์ ออมทรัพย์ไทยให้เป็ นกลไกหลักในการพัฒนาเศรษฐกิ จ
ฐานรากของประเทศด้วยนโยบาย 8 ระบบ โดยพัฒนาสานต่อเน้ นหนักดังนี้
5.1 บริ หารจัดการชสอ. ให้เป็ นศูนย์กลางทางการเงิ นทัง้ ด้านการลงทุน การรับฝากและการจัดสิ นเชื่อ
เอื้อประโยชน์ และดูแลสหกรณ์ สมาชิ กทัง้ ในภาวะปกติ และภาวะเร่งด่วนโดยยึดหลักธรรมาภิ บาลและทัวถึ
่ ง
5.2 เป็ นผูน้ ําในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่ มีผลกระทบกับสหกรณ์ สมาชิ กรวมถึงการต่อสู้เพื่อแก้ไข
กฎกระทรวงหรือกฎหมายสหกรณ์ ที่สร้างความไม่ชอบธรรมต่อขบวนการสหกรณ์
5.3 ส่งเสริ มสหกรณ์สมาชิ กให้เป็ นสถาบันการเงิ นที่ ม่งุ เน้ นคุณภาพชีวิตของสมาชิ กด้านสวัสดิ การการ
สงเคราะห์สมาชิ กและครอบครัวอย่างมีธรรมาภิ บาล
5.4 พัฒนาให้บคุ ลากรของขบวนการสหกรณ์ เป็ นมืออาชีพทัง้ คณะกรรมการดําเนิ นการ ฝ่ ายจัดการ
ผูต้ รวจสอบกิ จการและสมาชิ กสหกรณ์
5.5 สนับสนุนเขตพืน้ ที่สหกรณ์ สมาชิ กและชมรมวิ ชาชี พเป็ นเครือข่ายสําคัญให้มีส่วนร่วมในการบริ หาร
และพัฒนาชสอ.

