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สังกัด : ข้าราชการบ�านาญ จังหวัดเชียงใหม่
การศึกษา : ปริญญาโท การจัดการมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
ประสบการณ์ : เป็นผู้แทนและตัวแทน สอ.พช. ขณะด�ารงต�าแหน่ง 

พจ.น่าน, พจ.ล�าปาง, พจ.เชียงใหม่ และเลขานุการ 
กรมการพัฒนาชุมชน 

นโยบาย :
1) พฒันาองค์กร สอ.พช. ให้ก้าวหน้า ตามวตัถุประสงค์ของการจดัตัง้ 

สหกรณ์
2) ค�านึงถึงสิทธิ และประโยชน์ของสมาชิกอย่างเป็นธรรม
3) พัฒนาด้านการบริหารจัดการให้เอื้ออ�านวยแก่มวลสมาชิก
4) ส่งเสริมสวัสดิการที่จ�าเป็น ส�าหรับคุณภาพชีวิตของสมาชิก

“ซื่อสัตย์ โปร่งใส เป็นธรรม รักษาผลประโยชน์ของสมาชิก”

สังกัด : ข้าราชการบ�านาญ จังหวัดกาญจนบุรี
การศึกษา : การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.)
ประสบการณ์ : - 
นโยบาย :
1) พัฒนาผลติภัณฑ์หลกั ได้แก่ เพิม่เงนิกู้ระยะสัน้ พฒันาสินเชือ่ 

เฉพาะกลุ่ม พัฒนาระบบหลักค�้าประกัน
2) พัฒนาสมาชิก ได้แก่ ส่งเสริมสวัสดิการสมาชิกและครอบครัว 

พัฒนางานศูนย์บริการสมาชิก
3) พัฒนาธุรกิจ ได้แก่ ส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อกิจการ

สหกรณ์ พัฒนาธุรกิจ ให้ค�าปรึกษาทางการเงิน
4) พัฒนากรรมการและเจ้าหน้าที่ ได้แก่ ส่งเสริมพัฒนาระบบ

สมรรถนะกรรมการและเจ้าหน้าที่ให้มีความเป็นมืออาชีพ

สังกัด : ข้าราชการบ�านาญ จังหวัดสุพรรณบุรี
การศึกษา : ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตร์
 มหาบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร์
ประสบการณ์ :
- เคยเป็นกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ 12 ปี 
- ต�าแหน่งสูงสุด กรรมการและเหรัญญิก
นโยบาย :
1) ลดดอกเบี้ยเงินกู้
2) มุ่งชูเศรษฐกิจพอเพียง
3) ลดความเสี่ยงในการบริหาร

“ทกุระดบัประทบัใจ คอืวสิยัทศัน์การบรหิารงาน สอ.พช.”

สังกัด : พัฒนาการอ�าเภอตรวน จังหวัดอุตรดิตถ์
การศึกษา : ปริญญาตรี เศรษฐสตรบัณฑิต
ประสบการณ์ : เคยเป็นกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ 2 ปี  

(ปี 2560 -2561)
นโยบาย :
1) บริหารกจิการสหกรณ์ให้เกดิความมัน่คง โดยยดึหลกัธรรมาภบิาล 

หลักการและอุดมการณ์
2) ป้องกนัการแสวงหาผลประโยชน์โดยมชิอบให้สหกรณ์ และไม่แสวงหาก�าไร
3) ผลักดันการปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู ้ให้ลดลงจากเดิม เพื่อ

สอดคล้องกับสถานการณ์การเงินในปัจจุบัน และช่วยเหลือ
สมาชิกสหกรณ์ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

สังกัด : ข้าราชการบ�านาญ ส่วนกลาง และปัจจบุนัได้รบัแต่งตัง้เป็น  
ผู้เช่ียวชาญด้านบรหิารทรัพยากรบุคคล กรมการพฒันาชุมชน

การศึกษา : ปริญญาโท รัฐศาสตร์
ประสบการณ์ : เคยเป็นกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ 2 ปี  

(ปี 2562 – 2563)
นโยบาย :
1) การบรหิารงานแบบบรูณาการ โดยยดึหลกัการมส่ีวนร่วมอย่างเท่าเทยีม
2) ส่งเสรมิคุณธรรม จรยิธรรมในการบริหารกิจการ และป้องกนัไม่ให้ 

เกิดประโยชน์ทับซ้อน
3) พัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ

บริหารงาน
4) ส่งเสริมและพฒันาระบบงบประมาณด�าเนนิการสหกรณ์ฯ โดยประหยัด 

และคุ้มค่า เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
5) พฒันาบุคลากร ปรบัปรงุระบบการท�างานของสหกรณ์ ลดขัน้ตอน 

การปฏิบัติให้แก่ผู้รับบริการ
6) เปิดเผยและให้บริการข้อมูลข่าวสาร ที่เชื่อถือได้ ถูกต้องครบถ้วน

แก้ผู้รับบริการ และสามารถตรวจสอบได้ทุกเมื่อ

“การบริหารงาน เงินของสมาชิกและงบประมาณ 
ยึดหลักธรรมาภิบาลอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า”

สังกัด : ข้าราชการบ�านาญ จังหวัดเพชรบุรี
การศึกษา : การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.บ.)  

การศึกษาผู้ใหญ่ มศว.ประสานมิตร กทม.
ประสบการณ์ : 
- เคยเป็นกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ 8 ปี 
- ต�าแหน่งสูงสุด ประธานกรรมการสวัสดิการ
นโยบาย :
1) จดัการธุรกิจให้มัง่คัง่ มัน่คงตามกระบวนการสหกรณ์และหลักปรชัญา 

ของเศรษฐกิจพอเพียง
2) กิจกรรมตอบสนองความต้องการและการดูแลคุณภาพชีวิต

สหกรณ์อย่างทั่วถึง
3) ปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานของสหกรณ์อย่าง

เป็นระบบและต่อเนื่อง
4) ก�ากับดูแลการบริหารและการให้บริการสหกรณ์อย่างโปร่งใส

เป็นธรรมภายใต้หลักธรรมาภิบาล
5) มุ่งมั่นส่งเสริมให้ผู้แทนสมาชิก และตัวแทนสหกรณ์เป็นกลไก 

คู่ขนาน เชื่อมโยงและมีส่วนร่วมขับเคลื่อนงานของสหกรณ์ให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดในรูปธรรม

6) เพิ่มประสิทธิภาพและปรับปรุงพัฒนาระบบและวิธีการจัด
สวัสดิการแก่สมาชิก ให้มีความหลากหลาย เหมาะสมโดยท่ัวถึง
และเป็นธรรม

สังกัด : พัฒนาการอ�าเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส
การศึกษา : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
ประสบการณ์ : -
นโยบาย :
1) ลดเงินรายจ่ายกรรมการ เพิ่มเงินปันผลสมาชิก
2) ส่งเสริมสมาชิกท�าธุรกิจ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี
3) ส่งเสริมสมาชิกมีบ้านไม่จ�ากัดจ�านวน ตามก�าลัง
4) ส่งเสริมสวัสดิการสมาชิกที่โสดให้มีก�าลังใจที่ดี

“สหกรณ์คือเพื่อนตาย พึ่งพาได้ทั้งชีวิต”

สังกัด : นักทรัพยากรบุคคลช�านาญการ กองการเจ้าหน้าที่
การศึกษา : ปริญญาโท Master Of Science in Management  

กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ
ประสบการณ์ : -
นโยบาย :
1) ผลักดันการลดดอกเบี้ยเงินกู ้ลง 1 -% และเพ่ิมเงินปันผล  

เงินของขวัญปีใหม่ และสวัสดิการต่างๆ โดยเม็ดเงินเหล่านี้ 
จะมาจากการลดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ โครงการต่างๆ จากค่าใช้จ่าย 
ในการบริหารของสหกรณ์ออมทรัพย์

2) ใช้เทคโนโลยีและ Platform ต่าง ๆให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
ในการลดค่าใช้จ่ายในการบริหารและด�าเนินการของสหกรณ์ 

สังกัด : ข้าราชการบ�านาญ ส่วนกลาง
การศึกษา : ปริญญาโท การพัฒนาชุมชน
ประสบการณ์ : เคยเป็นกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ 4 ปี  

(ปี 2559 – 2562)
นโยบาย :
1) พัฒนาผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ เพิ่มเงินกู้ระยะสั้น พัฒนาสินเชื่อ

เฉพาะกลุ่ม พัฒนาระบบหลักค�้าประกัน
2) พัฒนาสมาชิก ได้แก่ ส่งเสริมสวัสดิการสมาชิกและครอบครัว 

พัฒนางานศูนย์บริการสมาชิก
3) พัฒนาธุรกิจ ได้แก่ ส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อกิจการ

สหกรณ์ พัฒนาธุรกิจ ให้ค�าปรึกษาทางการเงิน
4) พัฒนากรรมการและเจ้าหน้าที่ ได้แก่ ส่งเสริมพัฒนาระบบ

สมรรถนะกรรมการและเจ้าหน้าที่ให้มีความเป็นมืออาชีพ

สังกัด : ข้าราชการบ�านาญ จังหวัดก�าแพงเพชร
การศึกษา : ปรญิญาเอก (International/Intercultural Education)
ประสบการณ์ : เคยเป็นกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ 12 ปี  

(ปี 2547 – 2550/ 2552 – 2555/ 2559 - 2562)
นโยบาย :
“ภารกจิทีต้่องด�าเนนิการต่อจากการเป็นกรรมการ 2559 -2562”

 แนวคดิพืน้ฐาน : พฒันา สอ.พช. เชงิอนาคต ตามกรอบยทุธศาสตร์ 

ให้ สอ.พช. เกิดความม่ันคง เอื้อประโยชน์ให้สมาชิกทุกคน โดยมุ่ง

พัฒนาฐานราก (Foundation) ใน 3 เรื่องส�าคัญ

1) มุ่งพัฒนาสมาชิก (โดยเฉพาะสมาชิกอายุไม่เกิน 45 ปี) ให้จัดการ

ชีวิตและครอบครัวได้อย่างมั่นคง ลงตัว เป็นแบบอย่างได้

2) มุ ่งยกระดับสมรรถนะของผู้แทนสมาชิกและตัวแทนสหกรณ์  

ให้สามารถมีส่วนร่วมบริหารจัดการ สอ.พช.ให้เอื้อต่อสมาชิก

และสหกรณ์ได้อย่างสมดุลแท้จริง

3) สร้างสรรค์คุณภาพการสื่อสาร ของ สอ.พช. ที่มุ่งสร้างการเรียนรู้

และสานพลังสร้างสรรค์ของสมาชิก เพื่อให้ สอ.พช. มั่นคงและ

ยั่งยืน

สังกัด : ผอ.กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน จังหวัดสระแก้ว
การศึกษา : ปริญญาโท รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต
ประสบการณ์ : -
นโยบาย :
1) ยึดหลักการสหกรณ์ (ร่วมมอื ช่วยเหลือ เกือ้กลูกนั) เพือ่ความยัง่ยนื
2) บริหารงานด้วยความโปร่งใส มีธรรมาภิบาล
3) ส่งเสริมสวัสดิการให้สมาชิกทั่วถึงและเป็นธรรม
4) ใช้หวัใจบรกิาร สานสมัพันธ์สมาชกิ เสรมิสร้าง สอ.พช. ให้ม่ันคง

สังกัด : สมาชิกกลุ่มพิเศษ
การศึกษา : ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป
ประสบการณ์ : เคยเป็นเจ้าหน้าที่ สอ.พช. มา 25 ปี
นโยบาย :
1) พัฒนาผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ เพิ่มเงินกู้ระยะสั้น พัฒนาสินเชื่อ

เฉพาะกลุ่ม พัฒนาระบบหลักค�้าประกัน
2) พัฒนาสมาชิก ได้แก่ ส่งเสริมสวัสดิการสมาชิกและครอบครัว 

พัฒนางานศูนย์บริการสมาชิก
3) พัฒนาธุรกิจ ได้แก่ ส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อกิจการ

สหกรณ์ พัฒนาธุรกิจ ให้ค�าปรึกษาทางการเงิน
4) พัฒนากรรมการและเจ้าหน้าที่ ได้แก่ ส่งเสริมพัฒนาระบบ

สมรรถนะกรรมการและเจ้าหน้าที่ให้มีความเป็นมืออาชีพ

สังกัด : ข้าราชการบ�านาญ ส่วนกลาง
การศึกษา : ปริญญาโท
ประสบการณ์ :
- เคยเป็นกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ 20 ปี 
- ต�าแหน่งสูงสุด รองประธานกรรมการ
นโยบาย :
สมาชิกรู้ กรรมการเข้าใจ สหกรณ์ปลอดภัยมั่นคงและยั่งยืน

สังกัด : นักทรัพยากรบุคคลช�านาญการ ศูนย์ศึกษาและพัฒนา
ชุมชนพิษณุโลก 

การศึกษา : ปริญญาตรี รัฐศาสตร์
ประสบการณ์ : -
นโยบาย :
1) สานต่องานเดิม
2) รวมหนี้ให้สมาชิก
3) เน้นสวัสดิการอย่างทั่วถึง ทุกเพศ ทุกวัย
4) สมาชิกได้รับประโยชน์สูงสุด มีความพึงพอใจสูงสุด

นายอภิวัฒน์  ธีระวาสน์

นายสุรพล  ศรจิตต์

นายไพบูลย์  ตั้งมีลาภ

น.ส.สมบัติ  บางเหลือ

นายภูษิต  ลัทธิธนธรรม

นายมนูญ  สอนเกิด

นายอรุณ  สารบัญ

นายกิตติศักดิ์  อยู่สบาย

นายรักษ์พล  วงษ์ม่วง

นายช�านาญ  วัฒนศิริ

นายเฉลมิเกยีรต ิ แผนกจิเจรญิ

น.ส.มิ่งขวัญ  ทองธุกิจ

นายบุญเอื้อ  โพชนุกูล

นายดุสิต  องอาจ

รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการสรรหา
กรรมการด�าเนินการสหกรณ์ ปี 2564

ส่งบัตรลงคะแนนสรรหา 
ถึงสหกรณ์ภายใน 
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