ผูส้ มัครรับเลือกตัง้

กรรมการดําเนินการในเขตพื้นที่ภาคเหนื อ

หมายเลข

1

ชื่อ นายทวิ ช ศรีสวัสดิ์ อายุ 65 ปี
ที่อยู่ปัจจุบนั บ้านเลขที่ 9/9 ตําบลท่าเยี่ยม อําเภอสากเหล็ก จังหวัดพิ จิตร
สหกรณ์ต้นสังกัด สหกรณ์ออมทรัพย์ ครูพิจิตร จํากัด
ที่ตงั ้ สํานักงานสหกรณ์ จังหวัดพิ จิตร
ประวัติการศึกษาและประสบการณ์ดา้ นสหกรณ์
1. คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/สถาบัน
การศึกษามหาบัณฑิ ต บริ หารการศึกษา มหาวิ ทยาลัยนเรศวร
2. ประวัติการดํารงตําแหน่ งในหน่ วยงานที่ เกี่ยวข้องกับสหกรณ์
หน่ วยงานที่ เกี่ยวข้องกับสหกรณ์
ที่
ตําแหน่ ง
สหกรณ์
ชสอ.
สันนิ บาต
ออมทรัพย์.....ปี

.....ปี

สหกรณ์ฯ.....ปี

อื่นๆ (ระบุ).....ปี

1 ประธานกรรมการ
2 กรรมการดําเนินการ
4
3 ผูต้ รวจสอบกิจการ
3. การศึกษาดูงาน และการฝึ กอบรมด้านสหกรณ์
3.1 อบรมหลักสูตร “เทคนิ คการจัดประชุมอย่างมืออาชีพ” ของ สสท.
3.2 อบรมหลักสูตร “การเงิ น การบัญชี และการบริ หารสําหรับคณะกรรมการดําเนิ นการ และผูจ้ ดั การ
สหกรณ์” ของ ชสอ.
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 ก
5.5 ดําเนิ นการให้ ชสอ. เป็ นศูนย์กลางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยจัดตัง้ ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศบริ การ
ข้อมูลแก่สหกรณ์สมาชิ ก พัฒนาดิ จิทลั มาใช้ในการบริ หารงาน
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ชื่อ นายชัยนาม นันทภาณุวฒ
ั น์ อายุ 69 ปี
ที่อยู่ปัจจุบนั บ้านเลขที่ 47/6 ถนนเจษฎาบดิ นทร์ ตําบลท่าอิ ฐ อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิ ตถ์
สหกรณ์ต้นสังกัด สหกรณ์ออมทรัพย์ ครูอตุ รดิ ตถ์ จํากัด
ที่ตงั ้ สํานักงานสหกรณ์ จังหวัดอุตรดิ ตถ์
ประวัติการศึกษาและประสบการณ์ดา้ นสหกรณ์
1. คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/สถาบัน
ปริ ญญาตรี สาขาศึกษาศาสตร์ มหาวิ ทยาลัยศรีนคริ นทรวิ โรฒ
2. ประวัติการดํารงตําแหน่ งในหน่ วยงานที่ เกี่ยวข้องกับสหกรณ์
หน่ วยงานที่ เกี่ยวข้องกับสหกรณ์
ที่
ตําแหน่ ง
สหกรณ์
ชสอ.
สันนิ บาต
ออมทรัพย์.....ปี

.....ปี

สหกรณ์ฯ.....ปี

อื่นๆ (ระบุ).....ปี

1 ประธานกรรมการ
1
2 กรรมการดําเนินการ
12
3 ผูต้ รวจสอบกิจการ
5
3. การศึกษาดูงาน และการฝึ กอบรมด้านสหกรณ์
- การอบรมผูต้ รวจ
4. รางวัลหรือเกียรติ ประวัติที่ได้รบั ทางด้านสหกรณ์ 5. นโยบายการบริ หารชุมนุมสหกรณ์ ออมทรัพย์ฯ
มุ่งมันพั
่ ฒนาให้ ชสอ. เป็ นศูนย์กลางนําขบวนการสหกรณ์ ไทย เพื่อเป็ นกลไกพัฒนาเศรษฐกิ จฐานรากด้วย
นโยบาย 8 ระบบเน้ นหนัก
5.1 บริ หารจัดการ ชสอ.ให้เป็ นศูนย์กลางการเงิ น การลงทุน เงิ นฝาก สิ นเชื่อ ช่วยเหลือสมาชิ กภาวะปกติ เร่งด่วน
5.2 ผูน้ ําการแก้ปัญหาต่างๆ ที่มีผลกระทบกับสหกรณ์ สมาชิ ก รวมถึงการต่อสู้เพื่อแก้ไขกฎกระทรวงหรือ
กฎหมายสหกรณ์ที่สร้างความไม่ชอบธรรมต่อขบวนการสหกรณ์
5.3 ส่งเสริ มสหกรณ์สมาชิ กให้เป็ นสถาบันการเงิ นที่ ม่งุ เน้ นคุณภาพชีวิตด้านสวัสดิ การครอบครัว ธรรมาภิ
บาล
5.4 พัฒนาให้บคุ ลากรของขบวนการสหกรณ์ เป็ นมืออาชีพทุกระดับ
5.5 สนับสนุนเขตพืน้ ที่สหกรณ์ สมาชิ ก และชมรมวิ ชาชีพเป็ นเครือข่ายสําคัญให้มีส่วนร่วมในการบริ หาร
และพัฒนา ชสอ.

