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ฉบับประจาเดือน มกราคม 2559
1. สหกรณ์ อวยพรปี ใหม่ 2559 ผู้บริหาร มข. และคณะกรรมการทีป่ รึกษา และผู้มอี ุปการคุณกับสหกรณ์

สมาคมฯ

เนื่อ งในวาระขึ้นปี ใหม่ 2559 คณะกรรมการดาเนินการ ชุดที่ 36 ได้น ากระเช้าเข้าร่ วมอวยพรปี ใหม่ผู้บ ริ หารมหาวิท ยาลัยขอนแก่ น
คณะกรรมการที่ปรึกษา ผูใ้ ห้ความอนุเคราะห์ และผูม้ ีอุปการะคุณกับสหกรณ์ฯ ดังนี้
รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย
อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นายประสิ ทธิ์ มุสิกเจริญ
สหกรณ์จังหวัดขอนแก่นรองนายทะเบียน

นายวิโรจน์ เตชะจันตะ
เจ้ าพนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น

นางสุ นิภา ไสวเงิน
ผู้อานวยการกองคลัง

นายประสิ ทธิ์ พรหมประภัศร์
หัวหน้างานตรวจบัญชีสหกรณ์ ขอนแก่น

ผศ.วิชัย ณีรัตนพันธุ์
ที่ปรึกษางานรักษาความปลอดภัย

นายสถิต แก้วบุดตา
ผู้อานวยการกองการเจ้ าหน้าที่

นายมนูญ บรรณวงศ์ ศิลป์
หัวหน้างานสวัสดิการ มข.

นางยุภา เศรษฐจรรยา
หัวหน้างานบริหารการเงิน

นางสาวอุไร ซ้ ายหนองขาม
หัวหน้างานเบิกจ่ ายเงินเดือนและค่าจ้ าง

2.ขอเชิญสมาชิกทุกท่านร่ วมประชุ มใหญ่สามัญประจาปี 2558
สหกรณ์ อ อมทรัพ ย์ม หาวิทยาลัยขอนแก่ น จากั ด ได้ ก าหนดวันประชุม ใหญ่ สามั ญประจาปี 2558 เป็ นวันเสาร์ที่ 23 มกราคม
2559 ณ ห้องประชุมประจักษ์ พัวเพิ่มพูลศิริ อาคารพิเชษฐ์ เหลืองทองคา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่เวลา 08.30
น. เป็ นต้นไป สหกรณ์ ใคร่ ขอเรียนเชิญสมาชิกทุกท่ านเข้ าร่ วมประชุ มใหญ่ สามัญประจาปี 2558 ในวันดังกล่ าว เพราะนอกจากสมาชิกทุก
ท่านจะได้ ร่วมกันเลือกตั้ง กรรมการดาเนินการ และผู้ตรวจกิจการ สมาชิกผู้เข้ าร่ วมประชุมจะได้รับเบี้ยประชุม คนละ 500 บาท และภายใน

ห้ องประชุมยังมีการจับสลากเพื่อลุ้นเช็ คเงินสดอีกมากมาย ดังนั้นสหกรณ์ จึงขอเชิญชวนสมาชิกเข้ าร่ วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่
ดังกล่ าวโดยพร้ อมเพรียงกันตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่ องแจ้ งเพื่อทราบ
1.1 รายงานผลการดาเนินคดีของสหกรณ์
ระเบียบวาระที่ 2 รั บรองรายงานการประชุ ม
2.1 รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจาปี 2557 เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558
ระเบียบวาระที่ 3 รายงานผลการดาเนินงาน ประจาปี 2558
3.1 รายงานผลการดาเนินงาน ประจ าปี 2558
3.2 รายงานจานวนสมาชิกเข้า - ออก ระหว่างปี 2558
3.3 รายงานผลการตรวจสอบกิจการของผูต้ รวจสอบกิจ การ ประจาปี 2558
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่ องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 พิจารณารับรองผลการเลือกตั้ง กรรมการดาเนินการ และผูต้ รวจสอบกิจการ ประจาปี 2559
4.2 พิจารณาอนุมัติวงเงินกูย้ มื และค้าประกัน ประจาปี 2559
4.3 พิจารณาอนุมัติงบดุลประจาปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
4.4 พิจารณาการจัดสรรกาไรสุทธิ ประจ าปี 2558
4.5 พิจารณาประมาณการรายรับ - รายจ่าย ประจาปี 2559
4.6 พิจารณาคัดเลือกผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทน ประจาปี 255 9
4.7 พิจารณาการตัดหนี้สูญ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่ องอื่น ๆ (ถ้ามี)

3.ประกาศรายชื่อและหมายเลขผู้สมัคร กรรมการดาเนินการ และผู้ ตรวจสอบกิจการ สอ.มข.ประจาปี 2559
ตามที่คณะกรรมการจัดการเลือกตั้ง ประจาปี 2559 ได้เปิ ดรับสมัคร กรรมการดาเนินการ และผูต้ รวจสอบกิจการ สหกรณ์ออม
ทรัพ ย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากัด ประจาปี 2559 แทนตาแหน่งที่ว่างลง บัดนี้ การดาเนินการรับสมัครได้แล้วเสร็ จลง จึงขอประกาศ
รายชื่อและหมายเลขผูส้ มัคร กรรมการดาเนินการ และผูต้ รวจสอบกิจการ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากัด ประจาปี 2559 ดังนี้
กรรมการดาเนินการ
กรรมการดาเนินการ สายสนับสนุน
(ข้าราชการ / พนักงานมหาวิทยาลัย / พนักงานองค์กรในกากับ)
เลือกได้ ไม่เกิน 5 คน

กรรมการดาเนินการ สายลูกจ้ างประจา / พนักงานราชการ
เลือกได้ ไม่เกิน 3 คน

มีวาระการดารงตาแหน่ง 2 ปี

มีวาระดารงตาแหน่ง 2 ปี สาหรับผูไ้ ด้รับผลคะแนนที่รับรองแล้ว อันดับที่
1-4 และมีวาระการดารงตาแหน่ง 1 ปี สาหรับผูไ้ ด้รับผลคะแนนที่รบั รอง
แล้ว อันดับที่ 5
หมายเลข
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ทีมที่
1

ชื่อ - นามสกุล
สั งกัด / คณะ
นายสมเกียรติ แพทย์ประดิษฐ์
สานักวิทยาบริ การ
คณะแพทยศาสตร์
นายปิ ยพิกลุ สุดโปร่ง
นางจุฬารักษ์ ขันทะชา
วิทยาศาสตร์
นายศิริพร ศรี อุ่น
สานักงานอธิ การบดี
นายรัตนศักดิ์ รู้ยืนยงค์
ศูนย์หวั ใจสิ ริกิต์ ิ
น.ส.จันทร์เพ็ญ ทิพย์ตาแย
ข้าราชการบานาญ
นางสกาวรัตน์ สุขโข
สานักงานอธิ การบดี
นายสันติ บัวหอม
คณะวิทยาศาสตร์
นางสถาพร นาวานุเคราะห์
สานักงานอธิ การบดี
ผู้ตรวจสอบกิจการ 1 ทีม เลือกได้ 1 ทีม
มีวาระการปฏิบัตงิ าน 1 รอบปี บัญชี
ชื่อ - นามสกุล
สั งกัด / คณะ
1. รศ.อัมพน ห่อนาค
ข้าราชการบานาญ
2.ผศ.กลมเกลียว มาเวียง
ศึกษาศาสตร์
3.น.ส.มารศรี เตียสวัสดิ์
ข้าราชการบานาญ

หมายเลข
1
2
3
4
5
6

ชื่อ - นามสกุล
นายอุบล กินบุญ
นายสมศักดิ์ อุ่นจันที
นายศุภชัย หมื่นแก้ว
นายกฤษฎา คาลาภา
นายรังสิ ต แพทย์ประดิษฐ์
นายอ่อนศรี แก้วศิริ

สั งกัด / คณะ
เกษียณอายุราชการ
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะสัตวแพทยศาสตร์
สานักวิทยบริ การ
คณะเทคโนโลยี

บรรณาธิการข่ าว : คณะกรรมการฝ่ ายการศึกษาและประชาสั มพันธ์ สหกรณ์ ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากัด

