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1. สหกรณ์ ฯ อวยพรปี ใหม่ 2557 ผู้บริหาร มข. และคณะกรรมการทีป่ รึกษา

ฉบับประจาเดือน มกราคม 2557

สมาคมฯ
เนื่องในวาระขึ้นปี ใหม่ 2557 คณะกรรมการดาเนินการ ชุดที่ 34 ได้นากระเช้าเข้าร่ วมอวยพรปี ใหม่ผบู ้ ริ หารมหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะกรรมการที่ปรึ กษา ผูใ้ ห้ความอนุเคราะห์ และผูม้ ีอุปการคุณกับสหกรณ์ฯ ดังนี้

รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย
อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่ น

ตัวแทนสานักงานตรวจบัญชี
จังหวัดขอนแก่ น

นายสถิตย์ แก้ วบุดตา
ผู้อานวยการกองการเจ้ าหน้ าที่

นางสาวอุไร ซ้ ายหนองขาม
หัวหน้ างานเบิกจ่ ายเงินเดือนและค่ าจ้ าง

รศ.ดร.สมหมาย ปรีเปรม
รองอธิการบดีฝ่ายคลังและทรัพย์ สิน

รศ.ดร.สพญ.สุ ณีรัตน์ เอี่ยมละมัย
คณบดีคณะสั ตวแพทยศาสตร์

นายมนูญ บรรณวงศิลป์
หัวหน้ างานสวัสดิการ

นายศุภชั ย ดานาพงศ์
สหกรณ์ จังหวัดขอนแก่ น

ผศ.อนัตต์ เจ่ าสกุล
ผู้อานวยการศูนย์ คอมพิวเตอร์

นางสาววิลาวัลย์ พิธรัตน์
ผู้อานวยการกองคลัง

นายราชพร ปทะวานิช
หัวหน้ างานบริหารจัดการทรัพย์ สิน

2.ขอเชิญสมาชิกทุกท่ านร่ วมประชุมใหญ่ สามัญประจาปี 2556
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากัด ได้กาหนดวันประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2556 เป็ นวันเสาร์ ที่ 25 มกราคม 2557
ณ ห้องประชุมประจักษ์ พัวเพิ่มพูลศิริ อาคารพิเชษฐ์ เหลืองทองคา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่เวลา 08.30 น.
เป็ นต้นไป สหกรณ์ฯใคร่ ขอเรี ยนเชิญสมาชิกทุกท่านเข้าร่ วมประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2556 ในวันดังกล่าว เพราะนอกจากสมาชิก
ทุกท่านจะได้ร่วมกันเลือกตั้ง กรรมการดาเนินการ และผูต้ รวจกิจการ สมาชิกผูเ้ ข้าร่ วมประชุมจะได้รับเบี้ยประชุม คนละ 500 บาท และ

ภายในห้องประชุมยังมีการจับสลากเพื่อลุน้ เช็คเงินสดอีกมากมาย ดังนั้นสหกรณ์ฯ จึงขอเชิญชวนสมาชิกเข้าร่ วมประชุมตามวัน เวลา และ
สถานที่ดงั กล่าวโดยพร้ อมเพรี ยงกันตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่ องแจ้ งเพื่อทราบ
1.1 การเปิ ดใช้อาคารสานักงานแห่ งใหม่
1.2 รายงานผลการดาเนิ นคดีของสหกรณ์
1.3 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์แจ้งโอนกลับให้ผู ้สอบบัญชีภาครัฐตรวจสอบบัญชี ประจาปี 2557
1.4 ระเบียบสหกรณ์ที่มีการแก้ไขในปี 2556
ระเบียบวาระที่ 2 รั บรองรายงานการประชุม
2.1 รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจาปี 2555 เมื่อวันเสาร์ ที่ 26 มกราคม 2556
ระเบียบวาระที่ 3 รายงานผลการดาเนินงาน ประจาปี 2556
3.1 รายงานผลการดาเนิ นงาน ประจาปี 2556
3.2 รายงานจานวนสมาชิกเข้า - ออก ระหว่างปี 2556
3.3 รายงานผลการตรวจสอบกิจการของผูต้ รวจสอบกิจการ ประจาปี 2556
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่ องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 พิจารณารับรองผลการเลือกตั้งคณะกรรมการดาเนิ นการ และผูต้ รวจสอบกิจการ ประจ2557
าปี
4.2 พิจารณาอนุ มตั ิวงเงินกูย้ ืมและค้ าประกัน ประจาปี 2557
4.3 พิจารณาอนุ มตั ิงบดุลประจาปี สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
4.4 พิจารณาการจัดสรรกาไรสุ ทธิ ประจาปี 2556
4.5 พิจารณาประมาณการรายรับ - รายจ่าย ประจาปี 2557
4.6 พิจารณาการตัดหนี้ สูญ
4.7 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ
4.8 พิจารณาแก้ไขระเบียบ ว่าด้วยการสรรหาประธานกรรมการ กรรมการดาเนิ นการ และผูต้ รวจสอบกิจการ ประจาปี 2557
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่ องอื่น ๆ (ถ้ ามี)

3. ประกาศ ฉบับที่ 5/2557 รายชื่อและหมายเลขผู้สมัคร กรรมการดาเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ สหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากัด ประจาปี 2557
ตามที่คณะกรรมการจัดการเลือกตั้ง ประจาปี 2557 ได้เปิ ดรับสมัครกรรมการดาเนินการ และผูต้ รวจสอบกิจการ สหกรณ์
ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากัด ประจาปี 2557 แทนตาแหน่งที่วา่ งลง บัดนี้ การดาเนินการรับสมัครได้แล้วเสร็ จลง จึงขอประกาศ
รายชื่อและหมายเลขผูส้ มัคร กรรมการดาเนิ นการและผูต้ รวจสอบกิจการ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากัด ประจาปี 2557 ดังนี้
กรรมการดาเนินการ
กรรมการดาเนินการ สายสนับสนุน
(ข้าราชการ / พนักงานมหาวิทยาลัย / พนักงานองค์กรในกากับ)
เลือกได้ ไม่ เกิน 2 คน
หมายเลข
ชื่ อ - นามสกุล
สั งกัด / คณะ
1
นายสาธิ ต มัง่ คัง่
ทันตแพทยศาสตร์
2
นายแดน แสนมี
สานักวิทยบริ การ
3
นางอาไพ นวลมณี
ข้าราชการบานาญ
4
นายบัญชา พระพล
ศูนย์หวั ใจสิ ริกิต์ ิ
5
นางโพธิ์ ศรี ดลผาด
ข้าราชการบานาญ
6
นางนภสร สิ กขา
เทคโนโลยี
7
นายฉลอง ภูคงน้ า
แพทยศาสตร์
8
ทีมที่
1

นายภมรพล ชาวงษ์
ข้าราชการบานาญ
ผู้ตรวจสอบกิจการ 1 ทีม เลือกได้ 1 ทีม
ชื่ อ - นามสกุล
สั งกัด / คณะ
1. รศ.อัมพน ห่อนาค
ข้าราชการบานาญ
2.ผศ.กลมเกลียว มาเวียง
ศึกษาศาสตร์
3.น.ส.มารศรี เตียสวัสดิ์
สานักบริ หารและพัฒนาวิชาการ

กรรมการดาเนินการ สายลูกจ้ างประจา / พนักงานราชการ
เลือกได้ ไม่ เกิน 5 คน
หมายเลข
1
2
3
4
5
6
7
8

ชื่ อ - นามสกุล
นายสุ ริยพร ยิ่งเจริ ญกิจขจร
นายดารงค์ แสงศรี เรื อง
นายสมศักดิ์ อุ่นจันที
นายเวชกร ชัยคาเพ็ญ
นายอ่อนศรี แก้วศิริ
นายกฤษฎา คาลาภา
นายรังสิ ต แพทย์ประดิ ษฐ์
นายศุภชัย หมื่นแก้ว

สั งกัด / คณะ
แพทยศาสตร์
เกษียณอายุราชการ
วิทยาศาสตร์
เกษตรศาสตร์
เทคโนโลยี
สัตวแพทยศาสตร์
สานักวิทยาบริ การ
วิทยาศาสตร์

บรรณาธิการข่ าว : คณะกรรมการฝ่ ายการศึกษาและประชาสั มพันธ์ สหกรณ์ ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่ น จากัด

****************************************************
อัตราดอกเบีย้ เงินฝากทุกประเภท
ประเภท
อัตราดอกเบี้ย
เงินฝากออมทรัพย์
2.00
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
3.00
เงินฝากประจา 6 เดื อน
2.75
เงินฝากประจา 12 เดื อน
3.25
เงินฝากประจา 24 เดื อน
3.75
เงินฝากทวีสิน 24 เดื อน
3.50

อัตราดอกเบีย้ เงินกู้
ประเภท
เงินกูฉ้ ุกเฉิ นทุกประเภท
สามัญ
เอื้ออาทร
เงินกูพ้ ิเศษเพื่อซื้ อที่ดิน 6.50
เงินกูเ้ พื่อที่อยูอ่ าศัย
เงินกูพ้ ิเศษรี ไฟแนนท์ที่อยูก่ บั สหกรณ์

อัตราดอกเบี้ย
6.50
6.50
6.50
6.50
4.5
5.5

บรรณาธิการข่ าว : คณะกรรมการฝ่ ายการศึกษาและประชาสั มพันธ์ สหกรณ์ ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่ น จากัด

