ผูส้ มัครรับเลือกตัง้
กรรมการดําเนินการนอกเขตพื้นที่
หมายเลข

1

ชื่อ นางสาวสมหมาย สราญจิ ตร์ อายุ 51 ปี
ที่อยู่ปัจจุบนั บ้านเลขที่ 1043 ถนนสังฆราช ตําบลบางพุทรา อําเภอเมือง จังหวัดสิ งห์บรุ ี
สหกรณ์ต้นสังกัด สหกรณ์ออมทรัพย์ สหภาพแรงงาน ซี . เอ. เอส. เปเปอร์ จํากัด
ที่ตงั ้ สํานักงานสหกรณ์ จังหวัดสิ งห์บรุ ี
ประวัติการศึกษาและประสบการณ์ดา้ นสหกรณ์
1. คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/สถาบัน
ครุศาสตรมหาบัณฑิ ต (คม) สาขาการบริ หารการศึกษา มหาวิ ทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
2. ประวัติการดํารงตําแหน่ งในหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์
หน่ วยงานที่ เกี่ยวข้องกับสหกรณ์
ที่
ตําแหน่ ง
สหกรณ์
ชสอ.
สันนิ บาต
ออมทรัพย์.....ปี

.....ปี

สหกรณ์ฯ.....ปี

อื่นๆ (ระบุ).....ปี

1 ประธานกรรมการ
13
2 กรรมการดําเนินการ
1
2
3 ผูต้ รวจสอบกิจการ
8
3. การศึกษาดูงาน และการฝึ กอบรมด้านสหกรณ์
3.1 อบรมหลักสูตร “การเงิ น การบัญชี และการบริ หารสําหรับกรรมการดําเนิ นการ และผูจ้ ดั การสหกรณ์ ”
3.2 อบรมหลักสูตร “การตรวจสอบกิ จการสหกรณ์ ออมทรัพย์อย่างผู้ชาํ นาญการ รุ่นที่ 7”
3.3 อบรมหลักสูตร “ผูน้ ําสหกรณ์ขนสู
ั ้ ง รุ่นที่ 8”
ิ
4. รางวัลหรือเกียรติ ประวัตที่ได้รบั ทางด้านสหกรณ์ 5. นโยบายการบริ หารชุมนุมสหกรณ์ ออมทรัพย์ฯ
5.1 สร้างเครือข่ายและการบริ หาร ชสอ. แบบมีส่วนร่วม โดยการสนับสนุนการบริ หารงานของเขตพืน้ ที่
และชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์
5.2 ดําเนิ นการให้ ชสอ. เป็ นศูนย์กลางด้านการเงิ นและการลงทุนของขบวนการสหกรณ์
5.3 ดําเนิ นการให้ ชสอ. เป็ นศูนย์กลางด้านกฎหมายของขบวนการสหกรณ์ โดยจัดตัง้ สํานักงานช่วยเหลือ
และให้บริ การสหกรณ์สมาชิ ก
5.4 ดําเนิ นการให้ ชสอ. เป็ นศูนย์กลางด้านสวัสดิ การแก่สหกรณ์ สมาชิ กในด้านต่างๆ
5.5 ดําเนิ นการให้ ชสอ. เป็ นศูนย์กลางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยจัดตัง้ ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
บริ การข้อมูลแก่สหกรณ์สมาชิ ก พัฒนา ชสอ. ในการนําดิ จิทลั มาใช้ในการบริ หารงาน
5.6 สนับสนุนด้านการศึกษาแก่สหกรณ์ สมาชิ ก โดยเปิ ดโอกาสให้บคุ คลของสหกรณ์ สมาชิ กเข้าถึง
ระบบศึกษาด้านการสหกรณ์ โดยระบบการศึกษาทางไกล
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ชื่อ รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ สุรินทร์ สูอาํ พัน อายุ 70 ปี
ที่อยู่ปัจจุบนั บ้านเลขที่ 9 ซอยพาณิ ชยการธนบุรี 2 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
สหกรณ์ต้นสังกัด สหกรณ์ออมทรัพย์ โรงพยาบาลทันตกรรมคณะทันตแพทยศาสตร์มหิ ดล จํากัด
ที่ตงั ้ สํานักงานสหกรณ์ กรุงเทพมหานคร
ประวัติการศึกษาและประสบการณ์ดา้ นสหกรณ์
1. คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/สถาบัน
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิ ต (เกียรติ นิยมอันดับสอง) จุฬาลงกรณ์ มหาวิ ทยาลัย
2. ประวัติการดํารงตําแหน่ งในหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์
หน่ วยงานที่ เกี่ยวข้องกับสหกรณ์
ที่
ตําแหน่ ง
สหกรณ์
ชสอ.
สันนิ บาต
1
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เขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิ ก
กทม. พื้นที่ 1 = 4ปี

2 กรรมการดําเนินการ
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3 ผูต้ รวจสอบกิจการ
3. การศึกษาดูงาน และการฝึ กอบรมด้านสหกรณ์
3.1 ปี 2560 อบรมหลักสูตร “หลักกฎหมายในการบริ หารสหกรณ์ ”
3.2 ปี 2562 อบรมหลักสูตร “การเงิ น การบัญชีและการบริ หารสําหรับกรรมการดําเนิ นการ
และผูจ้ ดั การสหกรณ์” (คพช.)
3.3 ปี 2564 อบรมหลักสูตร “คณะกรรมการดําเนิ นการมืออาชีพ”
4. รางวัลหรือเกียรติ ประวัติที่ได้รบั ทางด้านสหกรณ์ 5. นโยบายการบริ หารชุมนุมสหกรณ์ ออมทรัพย์ฯ
มุ่งมันให้
่ ชสอ. เป็ นศูนย์กลางนําขบวนการสหกรณ์ ออมทรัพย์ไทย ให้เป็ นกลไกหลักในการพัฒนา
เศรษฐกิ จฐานรากของประเทศ ด้วยนโยบาย 8 ระบบ โดยพัฒนาสานต่อและเน้ นหนัก ดังนี้
5.1 บริ หารจัดการ ชสอ. ให้เป็ นศูนย์กลางทางการเงิ น ทัง้ ด้านการลงทุน การรับฝาก และการจัดสิ นเชื่อ
เอื้อประโยชน์ และดูแลสหกรณ์ สมาชิ กทัง้ ในภาวะปกติ และภาวะเร่งด่วน โดยหลักธรรมาภิ บาลและทัวถึ
่ ง
5.2 เป็ นผูน้ ําในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่ มีผลกระทบกับสหกรณ์ สมาชิ ก รวมถึงการต่อสู้เพื่อแก้ไข
กฎกระทรวงหรือกฎหมายสหกรณ์ ที่ สร้างความไม่ชอบธรรมต่อขบวนการสหกรณ์
5.3 ส่งเสริ มสหกรณ์สมาชิ กให้เป็ นสถาบันการเงิ นที่ ม่งุ เน้ นคุณภาพชีวิตของสมาชิ ก ด้านสวัสดิ การ
การสงเคราะห์สมาชิ กและครอบครัว อย่างมีธรรมาภิ บาล
5.4 พัฒนาให้บคุ ลากรของขบวนการสหกรณ์ เป็ นมืออาชีพ ทัง้ คณะกรรมการดําเนิ นการ ฝ่ ายจัดการ
ผูต้ รวจสอบกิ จการและสมาชิ กสหกรณ์
5.5 สนับสนุนเขตพืน้ ที่สหกรณ์สมาชิ กและชมรมวิ ชาชี พ เป็ นเครือข่ายสําคัญให้มีส่วนร่วมในการบริ หาร
และพัฒนา ชสอ.

