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ฉบับวันที่ 1- 15 มกราคม 2560

1. สหกรณ์ อวยพรปี ใหม่ 2560ผู้บริหาร มข. และคณะกรรมการที่ปรึกษา และผู้มอี ุปการคุณกับสหกรณ์

สมาคมฯ
เนื่องในวาระขึ้นปี ใหม่

2560 คณะกรรมการดาเนินการ ชุดที่ 37 ได้นากระเช้าเข้าร่วมอวยพรปี ใหม่ผบู้ ริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะกรรมการที่ปรึกษา ผูใ้ ห้ความอนุเคราะห์ และผูม้ ีอุปการะคุณกับสหกรณ์ฯ ดังนี้

รศ.ดร.กิตติ ชัย ไตรรัตนศิ ริชัย
อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นายสามารถ ศรีวิริยาภรณ์
สหกรณ์ จังหวัดขอนแก่นรองนายทะเบียน

นายประสิ ทธิ์ พรหมประภัศร์
หัวหน้ างานตรวจบัญชี สหกรณ์ ขอนแก่น

ผศ.วิชัย ณีรัตนพันธุ์
ที่ปรึ กษางานรักษาความปลอดภัย

รศ.ดร.สมหมาย ปรี เปรม
รองอธิ การบดี ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน

รศ.ดร.ศุ ภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ
คณบดี วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่ น

นายสถิ ตย์ แก้วบุ ดดา
ผูอ้ านวยการกองการเจ้าหน้าที่

นายมนู ญ บรรณวงศ์ ศิลป์
หัวหน้ างานสวัสดิการ มข.

นางสุ นิภา ไสวเงิน
ผู้อานวยการกองคลัง

นายเกษม ภูธรรมะ
หัวหน้ างานรักษาความปลอดภัย

นางพรรณี ศั กดิ์ทัศนา
รักษาการหัวหน้ างานบริหารงบประมาณ

นางยุภา เศรษฐจรรยา
หัวหน้ างานบริหารการเงิน

2.ประกาศ เรื่อง แนวทางการให้ สินเชื่อสมาชิกทีม่ ีหนี้สินกับสถาบันการเงินอื่น
เพื่อเป็ นการช่ วยเหลือ และบรรเทาความเดื อดร้อนให้กบั สมาชิ กที่มีหนี้เ งินกู ้ ช.พ.ค. ,ธอส. และหนี้จากสถาบันการอื่น จาก
สถาบันการเงินอื่น ที่มาใช้บริ การสินเชื่อกับ สหกรณ์ โดยค่างวดที่ป รับลดการส่ งช าระหนี้ รายเดื อน หรื อขอยกเว้นไม่นาค่างวด
ช.พ.ค.,ธ.อ.ส. หรือหนี้จากสถาบันการเงินอื่นมาคานวณการขอกูเ้ งินกับสหกรณ์ ดังนั้น เพื่อเป็ นการลดความเสี่ยงในการบริหารงาน
สหกรณ์
อาศัยอานาจตามข้อ 77(9) แห่ งข้อบังคับ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิท ยาลัยขอนแก่น จากัด พ.ศ.2556 ประกอบกับ มติที่
ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ ชุดที่ 37 ครั้งที่ 20/2559 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2559 จึงได้กาหนดแนวทางการให้เงินกูไ้ ว้ ดังนี้
1. สมาชิ ก ที่ มี ห นี้ ช.พ.ค. ที่ ป รับ ลดตามใบแจ้ง รายการประมวลผลเงิ น เดื อ น ค่ า จ้า ง,บ านาญ,บ าเหน็ จ รายเดื อ น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น หากมีการปรับลดยอดการส่ งหนี้ไม่เ กินร้อยละ 20 ของเงินส่ งชาระหนี้รายเดื อน ให้ที่ประชุ มกรรมการเงินกู ้
พิจารณา
2. สมาชิ ก ที่ มี ห นี้ ช.พ.ค. ที่ ป รั บ ลดตามใบแจ้ ง รายการประมวลผลเงิ น เดื อ น ค่ า จ้า ง,บ านาญ,บ าเหน็ จ รายเดื อ น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น หากมีการปรับลดยอดการส่ งหักหนี้เ กินร้อยละ 20 แต่ไม่เ กินร้อยละ 50 ของเงินส่งชาระหนี้รายเดือน ให้ที่
ประชุมคณะกรรมการเงินกูพ้ ิจารณา
3. สมาชิกที่มีหนี้ ช.พ.ค.ที่ปรับลดตามใบแจ้งรายการประมวลผล ค่าจ้าง,บานาญ,บาเหน็จรายเดื อน มหาวิท ยาลัยขอนแก่น
หากมีการปรับลดยอดการส่ งหนี้เกินร้อยละ 50 ของเงินส่งช าระหนี้รายเดือน หรือสมาชิกขอยกเว้นไม่นาเงินค่างวด ช.พ.ค. ,ธ.อ.ส.
หรื อหนี้ สถาบันการเงินอื่นมาค านวณการขอกู ้ นั้น คณะกรรมการเงินกูต้ ้องขอดูรายการส่ งเงิน ช าระหนี้ ของสถาบันการเงินอื่น
เพิ่มเติม และให้นาเสนอคณะกรรมการดาเนินการพิจารณา
ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2560 เป็ นต้นไป

3.ขอเชิญสมาชิกเข้าร่ วมโครงการสร้ างความดีด้วยวิถสี หกรณ์ ถวายเป็ นพระราชกุศล
ด้ว ยสหกรณ์อ อมทรัพย์มหาวิท ยาลัยขอนแก่น จากัด ได้รับ แจ้งจากกลุ่มส่ งเสริ มสหกรณ์ โดยได้ เชิ ญชวนให้เ ข้าร่ วม”
โครงการสร้า งความดี ด้วยวิ ถีสหกรณ์ถวายเป็ นพระราชกุศล” มีว ัต ถุ ป ระสงค์เ พื่อ รณรงค์ให้สหกรณ์ / กลุ่มเกษตร สมาชิ ก
ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน และประชาชน น้อมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในกีด่ าเนินชีวิต ลด ละ เลิก พฤติกรรมการ
การใช้จ่ายในสิ่งที่ไม่เ ป็ นประโยชน์หรือบริโภคที่เกินพอดี โดยลดรายจ่ายในส่วนที่นามาเก็บออมอย่างน้อยวันละ 1 บาท แล้วนามา
ออมแบ่ งปันแก่ สังคมและหรือผู้ด้อยโอกาสหรือสร้ างประโยชน์ แก่ ชุมชนและสังคม เพื่อถวายเป็ นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็ จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ทั้งนี้ หากสมาชิกท่านใดสนใจเข้าร่ วมโครงการ สามารถติดต่อสอบถามมายังฝ่ ายสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์ ในวัน และ
เวลาราชการ 083-1422699 ,44304 ,44307 เริ่มโครงการออมตั้งแต่วนั ที่ 1 ธันวาคม 2559 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2560

4.ขอเรียนเชิญสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากัด เข้ าร่ วมประชุมใหญ่ สามัญ ประจาปี 2559

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากัด ได้กาหนดวันประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2559 เป็ นวันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม
2560 ห้องประชุ มพีรสิ ทธิ์ ค านวณศิลป์ วิท ยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิท ยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่เ วลา 08.30 น. เป็ นต้นไป
สหกรณ์ฯใคร่ขอเรียนเชิญสมาชิกทุกท่านเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2559 ในวันดังกล่าว เพราะนอกจากสมาชิกทุกท่านจะ
ได้ร่ว มกันเลือกตั้งกรรมการดาเนิ นการ และผูต้ รวจสอบกิจการ ประจาปี 2560 แล้ว ยังต้องร่ ว มกันพิจารณาผลการด าเนินการ
ประจาปี 2559 และพิจารณาอนุ มตั ิงบประมาณรายรับ - รายจ่ายประจาปี 2560 โดยในวันดังกล่าวสมาชิกผูเ้ ข้าร่ว มประชุมจะได้รับ
เบี้ยประชุ ม คนละ 500 บาท และภายในห้องประชุมยังมีการจับสลากเพื่อลุ้นรางวัลต่างๆ อีกมากมาย ดังนั้นสหกรณ์ฯ จึงขอเชิ ญ
ชวนสมาชิกเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน
### สหกรณ์ ใคร่ ขอขอบคุณเครดิตภาพถ่ าย จากเว็บเพจวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น ###
บรรณาธิการข่ าว : คณะกรรมการฝ่ ายการศึกษาและประชาสั มพันธ์ สหกรณ์ ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากัด

