ผูส้ มัครรับเลือกตัง้

กรรมการดําเนินการในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ

หมายเลข

1

ชื่อ นายสามัคคี เดชกล้า อายุ 61 ปี
ที่อยู่ปัจจุบนั บ้านเลขที่ 55 ตําบลรังแร้ง อําเภออุทุมพรพิ สยั จังหวัดศรีสะเกษ
สหกรณ์ต้นสังกัด สหกรณ์ออมทรัพย์ สาธารณสุขอุทุมพรพิ สยั จํากัด
ที่ตงั ้ สํานักงานสหกรณ์ จังหวัดศรีสะเกษ
ประวัติการศึกษาและประสบการณ์ดา้ นสหกรณ์
1. คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/สถาบัน
ปริ ญญาเอก Ph.D. Social Sciences Magadh University Bodh-Gaya
ปริ ญญาโท พัฒนบริ หารศาสตรมหาบัณฑิ ต (พัฒนาสังคม) สถาบันบัณฑิ ตพัฒนบริ หารศาสตร์ (นิ ด้า)
2. ประวัติการดํารงตําแหน่ งในหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์
หน่ วยงานที่ เกี่ยวข้องกับสหกรณ์
ที่
ตําแหน่ ง
สหกรณ์
ชสอ.
สันนิ บาต
ออมทรัพย์.....ปี

.....ปี

สหกรณ์ฯ.....ปี

อื่นๆ (ระบุ).....ปี

1 ประธานกรรมการ
9
2 กรรมการดําเนินการ
6
4
3 ผูต้ รวจสอบกิจการ
3. การศึกษาดูงาน และการฝึ กอบรมด้านสหกรณ์
3.1 ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้
3.2 นักบริ หารสหกรณ์ชนั ้ สูง จัดโดย สันนิ บาตสหกรณ์ แห่งประเทศไทย
3.3 ผูต้ รวจสอบกิ จการขัน้ พืน้ ฐานจัดโดย เขตพืน้ ที่ สหกรณ์ ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ
4. รางวัลหรือเกียรติ ประวัติที่ได้รบั ทางด้านสหกรณ์ 5. นโยบายการบริ หารชุมนุมสหกรณ์ ออมทรัพย์ฯ
5.1 สร้างเครือข่ายและบริ หาร ชสอ. แบบมีส่วนร่วม โดยการสนับสนุนการบริ หารงานของ เขตพืน้ ที่ และ
ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์
5.2 ดําเนิ นการให้ ชสอ. เป็ นศูนย์กลางด้านการเงิ นและการลงทุนของขบวนการสหกรณ์
5.3 ดําเนิ นการให้ ชสอ. เป็ นศูนย์กลางด้านกฎหมายของขบวนการสหกรณ์ โดยจัดตัง้ สํานักงานกฎหมาย
ช่วยเหลือและให้บริ การสหกรณ์สมาชิ ก
5.4 ดําเนิ นการให้ ชสอ. เป็ นศูนย์กลางด้านสวัสดิ การ แก่สหกรณ์ สมาชิ กในด้านต่างๆ
5.5 ดําเนิ นการให้ ชสอ. เป็ นศูนย์กลางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยจัดตัง้ ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศบริ การ
ข้อมูลแก่สหกรณ์สมาชิ กพัฒนา ชสอ. ในการนําดิ จิทลั มาใช้ในการบริ หารงาน
5.6 สนับสนุนด้านการศึกษาแก่สหกรณ์ สมาชิ กโดยเปิ ดโอกาสให้บคุ ลากรสหกรณ์ สมาชิ กเข้าถึงระบบ
การศึกษาด้านการสหกรณ์โดยระบบศึกษาทางไกล

ผูส้ มัครรับเลือกตัง้

กรรมการดําเนินการในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ

หมายเลข

2

ชื่อ ดร.ธานี ก่อบุญ อายุ 56 ปี
ที่อยู่ปัจจุบนั บ้านเลขที่ 240 ตําบลพันนา อําเภอสว่างแดนดิ น จังหวัดสกลนคร
สหกรณ์ ต้นสังกัด สหกรณ์ ออมทรัพย์ สาธารณสุขสกลนคร จํากัด
ที่ตงั ้ สํานักงานสหกรณ์ จังหวัดสกลนคร
ประวัติการศึกษาและประสบการณ์ดา้ นสหกรณ์
1. คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/สถาบัน
ปริ ญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิ ต สาขายุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิ ทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
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
13
2
3 ผูต้ รวจสอบกิจการ
1
3. การศึกษาดูงาน และการฝึ กอบรมด้านสหกรณ์
3.1 อบรมหลักสูตร “ผูบ้ ริ หารสหกรณ์ ออมทรัพย์ระดับสูง รุ่น 7 ชสอ.”
3.2 อบรมหลักสูตร “การเงิ น การบัญชี และการบริ หารสําหรับกรรมการดําเนิ นการ” หลักสูตรที่
คพช.รับรอง
4. รางวัลหรือเกียรติ ประวัติที่ได้รบั ทางด้านสหกรณ์
- รางวัลนักบริ หารสหกรณ์ ดีเด่นสาขานักบริ หารระดับดีเด่นของ ชสอ. ปี 2558 , 2563
5. นโยบายการบริ หารชุมนุมสหกรณ์ ออมทรัพย์ฯ
5.1 ชสอ. มีระบบการบริ หารการเงิ นตามเกณฑ์มาตรฐานเพื่อสร้างความมันคงและเชื
่
่อมัน่
5.2 นําร่องรูปแบบ “ศูนย์กลางทางการเงิ น” เพื่อเชื่อมโยงธุรกรรมทางการเงิ นในขบวนการสหกรณ์
5.3 จัดตัง้ ศูนย์กลางบริ หารสภาพคล่องการเงิ นสหกรณ์ เพื่อรักษาสภาพคล่อง
5.4 จัดตัง้ กองทุนรักษาเสถียรภาพสําหรับแก้ปัญหาสหกรณ์ ที่ประสบปัญหาทางการเงิ น
5.5 ยกระดับการบริ หารจัดการสมัยใหม่ให้ได้คณ
ุ ภาพ
5.6 เป็ นผูน้ ําในการพิ ทกั ษ์และรักษาผลประโยชน์ ให้แก่ขบวนการสหกรณ์ และการเข้าสู่กฎกระทรวง 13 ข้อ
ให้ราบรื่น
5.7 พัฒนาบุคลากรสหกรณ์ให้เป็ นมืออาชีพในการบริ หารจัดการและมีความเชี่ยวชาญด้านการบริ หาร
เงิ นทุนด้วยหลักสูตรมืออาชีพครอบคลุมกรรมการ ฝ่ ายจัดการ

