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ฉบับประจาเดือน พฤศจิกายน 2560

แจ้ งมติที่ประชุมใหญ่ วสิ ามัญ ครั้งที่ 1/2560

เมื่อวันเสาร์ ที่ 11 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา สหกรณ์อ อมทรัพย์มหาวิทยาลัย ขอนแก่น จากัด ได้จดั การประชุม
ใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้อ งประชุมประจักษ์ พัวเพิม่ พูล ศิริ อาคารพิเชษฐ์ เหลือ งทองคา คณะสัตวแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยในการประชุมดังกล่าวนี้ มีเรื่ องเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาคือ
• แก้ไขระเบียบว่าด้วยการสรรหาประธานกรรมการ กรรมการดาเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจาปี 2560
มติ ที่ประชุมเห็นชอบให้แก้ไขระเบียบว่าด้วยการสรรหาประธานกรรมการ กรรมการดาเนินการ และผู้ตรวจสอบ
กิจการ ประจาปี 2560 หมวดที่ 1 ข้อที่ 5 ให้ประธานคณะกรรมการจัดการเลือกตั้งรักษาการตามระเบียบนี้
“ในกรณีที่มีปัญหาเกีย่ วกับการปฏิบตั ิ หรื อ การตีความตามระเบียบนี้ให้คณะกรรมการจัดการเลือกตั้งเป็ นผูว้ นิ ิจฉัย ชี้
ขาด” ที่ป ระชุ มเสนอแก้ ไ ขเป็ น “ในกรณี ที่มีปัญ หาเกี่ย วกับการปฏิบตั ิ หรื อ การตีความตามระเบีย บนี้ให้คณะกรรมการ
ดาเนินการเป็ นผูว้ นิ ิจฉัยชี้ขาดโดยมีคะแนนเสี ยง 2 ใน 3 ”
• แก้ไขข้ อบังคับสหกรณ์ ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากัด แก้ไขเพิม่ เติม ฉบับที่ 3 พ.ศ.2560
มติให้นาไปพิจารณาในการประชุมใหญ่สามัญ ประจาปี 2560
• พิจารณารับรองผลการเลือกตั้งกรรมการดาเนินการ สายลูกจ้ าง
มติ ที่ประชุมรับรองผลการเลือกตั้งกรรมการสายลูกจ้าง ประกอบไปด้วย 1.นายรังสิ ต แพทย์ประดิษฐ์ 2.นายปัญญา
คนล้า 3.นางสงวน หมื่นแก้ว
ทั้งนี้ สหกรณ์ฯ ใคร่ ขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่าน ที่เข้าร่ วมประชุมใหญ่ วสิ ามัญ ครั้งที่ 1/2560 สหกรณ์ หวังเป็ น
อย่างยิ่งว่าในการประชุมคราวถัดไปจะได้รับความร่ วมมือจากท่านสมาชิกอีกเช่นเคย

คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่ น จากัด ชุ ดที่ 38 ประจาปี 2560 (เพิม่ เติม)
เพื่อให้การบริ หารงานและดาเนินกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากัด เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อยและ
บังเกิดผลดีต่อมวลสมาชิกสหกรณ์
ฉะนั้น อาศัยอานาจตามความในข้อ 77(9) แห่ งข้อบังคับ สหกรณ์อ อมทรั พ ย์มหาวิท ยาลัย ขอนแก่น จากัด พ.ศ.2556
ประกอบกับ มติ ที่ ใ หญ่ วิส ามัญ ครั้ งที่ 1/2560 เมื่ อวันเสาร์ ที่ 11 พฤศจิก ายน 2560 จึง แต่ งตั้งบุ คคลที่มี รายนามต่อ ไปนี้ เป็ น
คณะกรรมการดาเนินการ ชุดที่ 38 ประจาปี 2560 (เพิ่มเติม) ประกอบไปด้วย
คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่ น จากัด ชุดที่ 38 ประจาปี 2558
1. นายปัญญา
2. นายรังสิต
3. นางสงวน

คนล้า
แพทย์ประดิษฐ์
หมื่นแก้ว

รายชื่อคณะกรรมการจัดการเลือกตั้ง ประจาปี 2561
ด้วย สหกรณ์ออมทรัพย์ม หาวิทยาลัยขอนแก่น จากัด ได้เปิ ดรับสมัครคณะกรรมการจัดการเลือกตั้ง ประจาปี 2561
ตั้งแต่วนั ที่ 13 – 16 พฤศจิกายน 2560 ไปแล้วนั้น
บัดนี้ การรับสมัครและพิจารณาคัดเลือ กได้สิ้ นสุ ดแล้ว สหกรณ์อ อมทรัพ ย์มหาวิทยาลัย ขอนแก่น จากัด จึง ขอ
ประกาศรายชื่อ ทีม ที่ไ ด้รับการคัดเลือ กเป็ นกรรมการจัดการเลือ กตั้ง ประจาปี 2561 คือ ผู้ส มัครทีมที่ 1 ประกอบด้วยผู้มี
รายนามดังต่อไปนี้
1. นายธีรชัย
หายทุกข์
สมาชิกเลขที่ 10464 สังกัดคณะเกษตรศาสตร์
2. นายเวชกร
ชัยคาเพ็ญ
สมาชิกเลขที่ 3568 สังกัดคณะเกษตรศาสตร์
3. นายนันทวิช
ขันธ์โพธิ์นอ้ ย สมาชิกเลขที่ 3548 สังกัดคณะเกษตรศาสตร์
4. นางสาวปภัชญา
พิระบัณ
สมาชิกเลขที่ 10523 สังกัดคณะวิทยาศาสตร์

เรียนเชิญสมาชิกสหกรณ์ ซือ้ ทรัพย์ จากสานักงานบังคับคดี
ด้วยสหกรณ์ออมทรัพ ย์มหาวิทยาลัย ขอนแก่น จากัด ได้มอบหมายให้สานักงานทนายดาเนินการยึดทรัพย์ลูกหนี้
ดังนี้
1.โฉนดเลขที่ 173058 เลขที่ดิน 402 หน้าสารวจ 7003 ตาบลบ้านหว้า อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เนื้อที่ 1 งาน 61
ตารางวา เป็ นที่ว่างเปล่า ราคาเริ่ มต้นเป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกาหนดหลักเกณฑ์ในการกาหนดราคาเริ่ มต้น และ
ราคาที่สมควรขายในการขายทอดตลาด สมาชิกสามารถติดต่อ เพื่อซื้อทรัพย์ได้ที่ส านักงานบังคับคดีจงั หวัดขอนแก่น ได้ตาม
วันที่ประกาศขายทรัพย์ ดังนี้
นัดที่ 1
ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560
นัดที่ 2
ในวันที่ 6 ธันวาคม
2560
นัดที่ 3
ในวันที่ 27 ธันวาคม
2560
นัดที่ 4
ในวันที่ 17 มกราคม
2561
2.โฉนดเลขที่ 136136 เลขที่ดิน 12 หน้าสารวจ 5555 ตาบลบ้านหว้า อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เนื้อที่ 49.05 ตาราง
วา เป็ นที่วา่ งเปล่า ราคาเริ่ มต้นเป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกาหนดหลักเกณฑ์ในการกาหนดราคาเริ่ มต้น และราคาที่
สมควรขายในการขายทอดตลาด สมาชิกสามารถติดต่อเพื่อซื้ อทรัพย์ได้ที่สานักงานบังคับคดีจงั หวัดขอนแก่น ได้ตามวันที่
ประกาศขายทรัพย์
นัดที่ 1
ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560
นัดที่ 2
ในวันที่ 6 ธันวาคม
2560
นัดที่ 3
ในวันที่ 27 ธันวาคม
2560
นัดที่ 4
ในวันที่ 17 มกราคม
2561

สอ.มข.จากัด เพิม่ ช่ องทางการประชาสัมพันธ์ โดยผ่ านรายการวิทยุสถาบัน
เพื่อ เป็ นการแจ้ง ข้อมูลข่าวสาร ให้ถึงสมาชิกได้อ ย่างรวดเร็ วมากยิ่ง ขึ้นสหกรณ์จึง โครงการสื่ อ สารสัมพันธ์ขอ้ มูล
ข่าวสารสหกรณ์ สู่ สมาชิกผ่านวิทยุสถาบัน โดยใช้ชื่อรายการ “เงินทองต้ องรู้ ” สมาชิกสามารถรับฟังรายการผ่านระบบ FM
103 MHz มหาวิทยาลัยขอนแก่น ออกอากาศทุกวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 15.00 – 16.00 น. เริ่ มออกอากาศวันแรกในวันศุ กร์ที่ 8
ธันวาคม 2560 ดาเนินรายการโดยอาจารย์พีระพงษ์ แพงไพรี ประธานกรรมการฝ่ ายการศึกษาและประชาสัมพันธ์
ระหว่างช่วงเวลาของการจัดรายการ สมาชิก สามารถโทรเข้ามาสอบถาม หรื อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาได้ตลอด
ช่วงที่รายการออกอากาศ ทั้งนี้ สหกรณ์ได้จดั เตรี ยมของรางวัลให้กบั สมาชิกที่ร่วมตอบถามในครั้งนี้ดว้ ย
บรรณาธิการข่าว : คณะกรรมการฝ่ ายการศึกษาและประชาสั มพันธ์ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่ น จากัด

