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1.คณะกรรมการดาเนินการ ชุ ดที่ 33 อวยพรปี ใหม่ สมาชิกสหกรณ์ ฯ
m6dmjko
เนื่องในวารดิถีขึ้นปี ใหม่
ดลบันดาลให้ ท่านและครอบครัว
พรมงคลดลให้ โชคโภคไพศาล
พรใดใดให้ เกิดสุ ขทุกคืนวัน
ผศ.วิชัย ณีรัตนพันธุ์
ประธานกรรมการดาเนินการ
สหกรณ์ ออมทรัพย์ มข.จากัด

ฉบับประจาเดือน มกราคม 2556

ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่ งศักดิ์สิทธิ์
ประสบแต่ ความสุ ขความเจริญ มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ ตลอดไป
พรสราญรุ่งเรืองเฟื่ องสุ ขสั นต์
พรอาพันวันปี ใหม่ ก้าวไกลเอย

จากคณะกรรมการดาเนินการ และเจ้าหน้ าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากัด

2.ขอเชิญสมาชิกทุกท่ านร่ วมประชุ มใหญ่ สามัญประจาปี 2555

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากัด ได้กาหนดวันประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2555 เป็ นวันเสาร์ ที่ 26 มกราคม
2556 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็ นต้นไป สหกรณ์ฯใคร่ ขอเรี ยนเชิญ
สมาชิกทุกท่านเข้าร่ วมประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2555 ในวันดังกล่าว เพราะนอกจากสมาชิกทุกท่านจะได้ร่วมกันเลือกตั้งประธาน
กรรมการดาเนินการ กรรมการดาเนินการ และผูต้ รวจสอบกิจการ ประจาปี 2556 แล้ว ยังต้องร่ วมกันพิจารณาผลการดาเนินการ
ประจาปี 2555 และพิจารณาอนุมตั ิงบประมาณรายรับ - รายจ่ายประจาปี 2556 โดยในวันดังกล่าวสมาชิกผูเ้ ข้าร่ วมประชุมจะได้รับเบี้ย
ประชุม คนละ 500 บาท และภายในห้องประชุมยังมีการจับสลากเพื่อลุน้ เช็คเงินสดอีกมากมาย ดังนั้นสหกรณ์ฯ จึงขอเชิญชวน
สมาชิกเข้าร่ วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดงั กล่าวโดยพร้ อมเพรี ยงกันตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่ องแจ้งเพื่อทราบ
1.1 ความคืบหน้าการก่อสร้ างอาคารสานักงานสหกรณ์
1.2 รายงานผลการดาเนินคดีของสหกรณ์
1.3 สหกรณ์จงั หวัดขอนแก่น มอบโล่เกียรติคุณธรรมาภิบาลในสหกรณ์ให้กบั สหกรณ์ออมทรัพย์ มข.จากัด
1.4 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ มอบรางวัลบุคลากรสหกรณ์ดีเด่น ให้กบั ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ มข.จากัด
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่ องรับรองรายงานการประชุม
2.1 รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจาปี 2554 เมื่อวันเสาร์ ที่ 21 มกราคม 2555
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่ องรายงานผลการดาเนินงานประจาปี 2555
3.1 รายงานผลการดาเนินงาน ประจาปี 2555
3.2 รายงานจานวนสมาชิกเข้า – ออก ประจาปี 2555
3.3 รายงานผลการตรวจสอบของผูต้ รวจสอบกิจการ ประจาปี 2555
สหกรณ์ออมทรัพย์ มอ.ขอ. เสริมสร้างเศรษฐกิจเพียงพอ สานก่อสมาชิกมัน่ คง

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่ องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 พิจารณารับรองการเลือกตั้งประธานกรรมการ กรรมการดาเนินการ และผูต้ รวจสอบกิจการ ประจาปี 2556
4.2 พิจารณาคัดเลือกผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทน ประจาปี 2556
4.3 พิจารณาอนุมตั ิวงเงินกูย้ ืมและค้ าประกัน ประจาปี 2556
4.4 พิจารณาการนาเงินไปฝาก หรื อลงทุนอย่างอื่นของสหกรณ์
4.5 พิจารณาอนุมตั ิงบดุลประจาปี สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
4.6 พิจารณาจัดสรรกาไรสุ ทธิ ประจาปี 2555
4.7 พิจารณาประมาณการายรับ – รายจ่าย ประจาปี 2556
4.8 พิจารณาตัดหนี้สูญ
4.9 พิจารณาการอุทธรณ์การออกจากการเป็ นสมาชิกสหกรณ์
4.10 พิจารณาการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์ โดยถือใช้ขอ้ บังคับฉบับใหม่
4.11 พิจารณา (ร่ าง) ระเบียบ ว่าด้วยการสรรหาประธานกรรมการ กรรมการดาเนินการ และผูต้ รวจสอบกิจการ พ.ศ.2556
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่ องอื่นๆ (ถ้ามี)

3. ประกาศ ฉบับที่ 3/2555 รายชื่อและหมายเลขผู้สมัครประธานกรรมการ กรรมการดาเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากัด ประจาปี 2556
ตามที่คณะกรรมการจัดการเลือกตั้ง ประจาปี 2556 ได้เปิ ดรับสมัครกรรมการดาเนินการ และผูต้ รวจสอบกิจการ สหกรณ์
ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากัด ประจาปี 2556 แทนตาแหน่งที่วา่ งลง บัดนี้ การดาเนินการรับสมัครได้แล้วเสร็ จลง จึงขอ
ประกาศรายชื่อและหมายเลขผูส้ มัคร กรรมการดาเนินการและผูต้ รวจสอบกิจการ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากัด
ประจาปี 2556 ดังนี้
ประธานกรรมการดาเนินการ
หมายเลข 1

ชื่อ - นามสกุล
ผศ.วิชยั ณี รัตนพันธุ์

สั งกัด / คณะ
สานักงานอธิการบดี
กรรมการดาเนินการ

กรรมการดาเนินการ สายผู้สอน เลือกได้ 3 คน
กรรมการดาเนินการ สายสนับสนุน เลือกได้ 4 คน
หมายเลข
ชื่อ - นามสกุล
สั งกัด / คณะ
หมายเลข
ชื่อ - นามสกุล
สั งกัด / คณะ
1
รศ.สุ ธา ภู่สิทธิศกั ดิ์
วิทยาศาสตร์
1
นายสมเกียรติ แพทย์ประดิษฐ์
สานักวิทยบริ การ
2
ผศ.อดุลย์ จันละคร
ศึกษาศาสตร์
2
นายพุฒิพงศ์ พงษ์พนั ธ์
สัตวแพทยศาสตร์
3
ผศ.เกียรติกีรติ มาเวียง
ศึกษาศาสตร์
3
นายปิ ยพิกุล สุ ดโปร่ ง
แพทยศาสตร์
4
ผศ.พรรณวดี ตันติศิรินทร์
พยาบาลศาสตร์
4
นายศิริพร ศรี อ่นุ
สานักงานอธิการบดี
5
ผศ.สายใจ กองเพชร
สัตวแพทยศาสตร์
5
นางเกษศินี ประภาศิริ
สานักงานอธิการบดี
6
ผศ.ดร.สุ ขมุ วิทย์ ไสยโสภณ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6
นายฉลอง ภูคงน้ า
แพทยศาสตร์
7
นายรักษ์เกียรติ กระแสร์
แพทยศาสตร์
ผู้ตรวจสอบกิจการ 1 ทีม
8
นายเสกสิ ทธิ์ สังคีรี
เทคนิคการแพทย์
ทีมที่
ชื่อ - นามสกุล
สั งกัด / คณะ
1
1. รศ.อัมพน ห่อนาค
ข้าราชการบานาญ
9
นายสุ รดิษฐ์ สุ ขสวาสดิ์
เกษตรศาสตร์
สานักบริ หารและพัฒนาวิชาการ
2.น.ส.มารศรี เตียสวัสดิ์
10
นางสาวสุ กญั ญา ศรี กุลบุตร
แพทยศาสตร์
11
นายบัญชา พระพล
สานักงานอธิการบดี

4. การพิจารณาแก้ไขเพิม่ เติมข้ อบังคับสหกรณ์ โดยถือใช้ ข้อบังคับฉบับใหม่
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ ชุดที่ 33 ครั้งพิเศษที่ 1/2555 วันที่ 11 ธันวาคม 2555 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้
ปรับปรุ งแก้ไขข้อบังคับของสหกรณ์ พ.ศ.2555 ให้สอดคล้องกับรู ปแบบข้อบังคับของกรมส่ งเสริ มสหกรณ์ พ.ศ.2553 และเพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุ ดแก่มวลสมาชิกและสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากัด พ.ศ.2555 และให้ใช้ขอ้ บังคับสหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากัด พ.ศ.2556 แทน ซึ่ งรายละเอียดการแก้ไขข้อบังคับ สมาชิกสามารถขอดูรายละเอียดได้ที่สานักงาน
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากัด และใน web site สหกรณ์ฯ www.fincoopkku.com
บรรณาธิการข่ าว :

คณะกรรมการฝ่ ายการศึกษาและประชาสั มพันธ์ สหกรณ์ ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่ น จากัด

