ผูส้ มัครรับเลือกตัง้

กรรมการดําเนินการในเขตพื้นที่ภาคกลาง

หมายเลข

1

ชื่อ นายสุรศักดิ์ วาดเขียน อายุ 62 ปี
ที่อยู่ปัจจุบนั บ้านเลขที่ 54 หมู่ที่ 5 ตําบลมิ ตรภาพ อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
สหกรณ์ต้นสังกัด สหกรณ์ออมทรัพย์ ครูสระบุรี จํากัด
ที่ตงั ้ สํานักงานสหกรณ์ จังหวัดสระบุรี
ประวัติการศึกษาและประสบการณ์ดา้ นสหกรณ์
1. คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/สถาบัน
ปริ ญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิ ต (บริ หารการศึกษา) 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
8
2 กรรมการดําเนินการ
3 ผูต้ รวจสอบกิจการ
3. การศึกษาดูงาน และการฝึ กอบรมด้านสหกรณ์ 4. รางวัลหรือเกียรติ ประวัติที่ได้รบั ทางด้านสหกรณ์ 5. นโยบายการบริ หารชุมนุมสหกรณ์ ออมทรัพย์ฯ
5.1 ด้านการเงิ น
- เพิ่ มผลิ ตภัณฑ์ที่เหมาะสมให้เงิ นทุนหมุนเวียนอยู่ในสหกรณ์ สมาชิ กมากขึน้ ลดการลงทุนใน
ตราสารหนี้ และตราสารทุนเพื่อลดความเสี่ ยง
- การบริ การเงิ นกู้ เงิ นฝากและการลงทุนใน ชสอ. ต้องสะดวก รวดเร็ว ทันการณ์
5.2 ด้านสมาชิ ก
- ในเขตพืน้ ที่เลือกผูแ้ ทนที่จะสมัครรับเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ ชสอ. ด้วยความโปร่งใส และยุติธรรม
- ในกรณี ที่สหกรณ์สมาชิ กประสบปัญหา ต้องให้ความช่วยเหลือเยียวยา ฟื้ นฟูอย่างทันการ
- สหกรณ์ ขนาดเล็กต้องได้รบั การดูแลให้เข้มแข็ง
- ส่งเสริ มสนับสนุนให้ความรู้แก่สหกรณ์ สมาชิ กเกี่ยวกับการบริ หารการเงิ น การบริ หารความเสี่ยง
ให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ.สหกรณ์ และกฎกระทรวง โดยจัดการสัมมนาฟรี
5.3 ด้านภาพลักษณ์ของขบวนการสหกรณ์
- ส่งเสริ มสนับสนุนภาพลักษณ์ของขบวนการสหกรณ์ ให้เป็ นที่ ประจักษ์ต่อสังคม ตามหลักการ
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ชื่อ นายเอนก ล่วงลือ อายุ 66 ปี
ที่อยู่ปัจจุบนั บ้านเลขที่ 10 ถนนบางบัวทอง-สุพรรณบุรี ตําบลหลักชัย อําเภอลาดบัวหลวง
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สหกรณ์ ต้นสังกัด สหกรณ์ ออมทรัพย์ ครูนนทบุรี จํากัด
ที่ตงั ้ สํานักงานสหกรณ์ จังหวัดนนทบุรี
ประวัติการศึกษาและประสบการณ์ดา้ นสหกรณ์
1. คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/สถาบัน
ปริ ญญาเอก การบริ หารการศึกษาจาก University of Northern Philippines
ปริ ญญาโท การบริ หารการศึกษาจากมหาวิ ทยาลัยขอนแก่น
2. ประวัติการดํารงตําแหน่ งในหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์
หน่ วยงานที่ เกี่ยวข้องกับสหกรณ์
ที่
ตําแหน่ ง
สหกรณ์
ชสอ.
สันนิ บาต
ออมทรัพย์.....ปี

.....ปี

สหกรณ์ฯ.....ปี

อื่นๆ (ระบุ).....ปี

1 ประธานกรรมการ
10 เดือน
2 กรรมการดําเนินการ
2
3 ผูต้ รวจสอบกิจการ
5
3. การศึกษาดูงาน และการฝึ กอบรมด้านสหกรณ์
3.1 อบรมหลักสูตร “คณะกรรมการดําเนิ นการมืออาชีพ”
3.2 ศึกษาดูงาน การบริ หารจัดการหนี้ NPL ของ สอ.ครูนครราชสี มา จก. และ สอ.ครูอตุ รดิ ตถ์ จก.
4. รางวัลหรือเกียรติ ประวัติที่ได้รบั ทางด้านสหกรณ์ 5. นโยบายการบริ หารชุมนุมสหกรณ์ ออมทรัพย์ฯ
มุ่งมันให้
่ ชสอ. เป็ นกลไกหลักในการพัฒนาเศรษฐกิ จฐานรากด้วยนโยบาย 8 ระบบ โดยเน้ นหนักดังนี้
5.1 บริ หารจัดการชสอ. ให้เป็ นศูนย์กลางทางการเงิ น การลงทุน การรับฝากและจัดสิ นเชื่อเอื้อประโยชน์
ดูแลสหกรณ์สมาชิ ก โดยยึดหลักธรรมาภิ บาลและทัวถึ
่ ง
5.2 เป็ นผูน้ ําในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่ มีผลกระทบกับสหกรณ์ สมาชิ กรวมถึงการต่อสู้เพื่อแก้ไข
กฎกระทรวงหรือกฎหมายสหกรณ์ ที่สร้างความไม่ชอบธรรมต่อขบวนการสหกรณ์
5.3 ส่งเสริ มสหกรณ์สมาชิ กให้เป็ นสถาบันการเงิ นที่ ม่งุ เน้ นคุณภาพชีวิตของสมาชิ ก
5.4 พัฒนาให้บคุ ลากรของขบวนการสหกรณ์ เป็ นมืออาชีพ
5.5 สนับสนุนเขตพืน้ ที่สหกรณ์ สมาชิ กและชมรมวิ ชาชี พเป็ นเครือข่ายสําคัญให้มีส่วนร่วมในการบริ หาร
และพัฒนาชสอ.

