ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ขอทรงพระเกษมสาราญ พระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ มีพระชนมพรรษายิ่งยืนนาน
สถิตเป็ นมิง่ ขวัญของปวงชนชาวไทยสืบไป ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข่ าว สหกรณ์ ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่ น จากัด ฉบับ วันที่ 16 – 31 ธันวาคม 2559

1. .ขอเชิญสมาชิกทุกท่านร่ วมประชุ มใหญ่สามัญประจาปี 2559
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากัด ได้กาหนดวันประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2559 เป็ นวันอาทิตย์ ที่ 22 มกราคม
2560 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการปกครองท้ องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่ น ตั้งแต่ เวลา 08.30 น. เป็ นต้ นไป สหกรณ์ใคร่ ขอเรี ยนเชิญ
สมาชิก ทุกท่านเข้าร่ วมประชุ มใหญ่ส ามัญประจาปี 2559 ในวันดัง กล่าว เพราะนอกจากสมาชิกทุกท่านจะได้ร่ วมกันเลือ กตั้ง
ประธานกรรมการ กรรมการดาเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ สมาชิกผู้เข้าร่ วมประชุมจะได้รับเบี้ยประชุม คนละ 500 บาท และ
ภายในห้อ งประชุมยังมีการจับสลากเพื่อลุน้ เช็คเงินสดอีกมากมาย ดังนั้นสหกรณ์ จึง ขอเชิญชวนสมาชิกเข้าร่ วมประชุมตามวัน เวลา
และสถานที่ดงั กล่าวโดยพร้อมเพรี ยงกันตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่ องแจ้งเพื่อทราบ
1.1 รายงานผลการดาเนินคดีของสหกรณ์
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม
2.1 รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจาปี 2558 เมื่อวันเสาร์ที่ 23 มกราคม 2559
ระเบียบวาระที่ 3 รายงานผลการดาเนินงาน ประจาปี 2559
3.1 รายงานผลการดาเนินงาน ประจาปี 2559
3.2 รายงานจานวนสมาชิกเข้า - ออก ระหว่างปี 2559
3.3 รายงานผลการตรวจสอบกิจการของผูต้ รวจสอบกิจการ ประจาปี 2559
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพือ่ พิจารณา
4.1 พิจารณารับรองผลการเลือกตั้งประธานกรรมการ กรรมการดาเนินการ และผูต้ รวจสอบกิจการ ประจาปี 2560
4.2 พิจารณาอนุมตั ิวงเงินกูย้ ืมและค้าประกัน ประจาปี 2560
4.3 พิจารณาอนุมตั ิงบดุลประจาปี สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
4.4 พิจารณาการจัดสรรกาไรสุ ทธิ ประจาปี 2559
4.5 พิจารณาประมาณการรายรับ - รายจ่าย ประจาปี 2560
4.6 พิจารณาคัดเลือกผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทน ประจาปี 2560
4.7 พิจารณาแก้ไขข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากัด แก้ไขเพิม่ เติม ฉบับที่ 3 พ.ศ.2560
4.8 พิจารณาแก้ไขระเบียบว่าด้วยการสรรหาประธานกรรมการ กรรมการดาเนินการ และผูต้ รวจสอบกิจการ
ประจาปี 2560
4.9 พิจารณาการตัดหนี้สูญ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอืน่ ๆ (ถ้ ามี)

2. เรียนเชิญสมาชิก แจ้งปรับเปลีย่ นฐานข้ อมูลเงินเดือน
เนื่องด้วย ณ ปัจจุบนั ฐานข้อมูลเงิ นเดือนของสมาชิก มีการปรับเปลี่ย นฐานข้อ มูลเงินเดือนใหม่ หากสมาชิกท่านใด ต้อ งการ
ปรับเปลี่ย นฐานข้อมูลเงิ นเดือนให้เป็ นปั จจุบนั สมาชิกสามารถติดต่อเพื่อแก้ไขข้อ มูลดังกล่าว โดยนาใบแจ้งรายการเงินเดือนจาก
มหาวิทยาลัยขอนแก่น แจ้งที่ฝ่ายทะเบียน ฯ ได้ต้งั แต่บดั นี้เป็ นต้นไป

3.ความคืบหน้ าในการปรับปรุ งลานจอดรถบริเวณหน้ าสานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ มข.
จากัด

เนื่องด้วยสมาชิกได้เสนอแนะเกีย่ วกับบริ เวณลานจอดรถสหกรณ์ สมาชิกมีความประสงค์ที่จะให้ส หกรณ์ดาเนินการลาดพื้น
คอนกรี ต ซึ่ งจากการมาใช้บริ การที่สานักงานสหกรณ์ที่ผ่านมา จะพบปัญหาเกีย่ วกับพื้นที่บริ เวณลาดจอดรถเปื้ อนดินโคลนในช่วง
หน้าฝน ทั้งนี้ คณะกรรมการดาเนินการได้พิจารณาในประเด็นดังกล่าวแล้ว จึงได้ดาเนินการปรับปรุ งแก้ไขเพื่ออ านวยความสะดวก
ให้แก่สมาชิกที่เข้ามาใช้บริ การ ซึ่ง ณ ปัจจุบนั สหกรณ์ได้ดาเนินการเสร็จเรี ยบร้อยแล้ว
ทั้งนี้ สหกรณ์ใคร่ ขอขอบคุณสมาชิกที่เสนอข้อคิดเห็น สหกรณ์ขอน้อมรับคาติชม และข้อเสนอแนะที่สมาชิกนาเสนอมาให้
คณะกรรมการดาเนินการได้รับทราบถึงความต้องการสมาชิก เพือ่ จะนาไปปรับปรุ งแก้ไข เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่สมาชิกมากที่สุด

4.ประกาศ รายชื่อและหมายเลขผู้สมัครประธานกรรมการ กรรมการดาเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจาปี 2560
เพื่ อ ให้ ก ารเลื อ กตั้ง ประธานกรรมการ กรรมการด าเนิ น การ และผู้ ต รวจสอบกิ จ การ ของสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากัด ประจาปี 2560 ดาเนินไปด้วยความเรี ยบร้อย บริ สุทธิ์ ยุติธรรม และบังเกิดผลดีต่อสหกรณ์
ฉะนั้น อาศัยอานาจตามความในข้อ 77(9) แห่งข้อบัง คับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากัด พ.ศ.2556 และฉบับ
แก้ไขเพิ่ม เติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2557 จึงประกาศรายชื่อและหมายเลขผู้สมัครประธานกรรมการ กรรมการดาเนินการ และผู้ตรวจสอบ
กิจการ ประจาปี 2560 ดังนี้
ประธานกรรมการดาเนินการ เลือกได้ 1 คน
รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ ผูส้ มัครหมายเลข 1
กรรมการดาเนินการ สายผู้สอน เลือกได้ 3 คน
กรรมการดาเนินการ สายสนับสนุน เลือกได้ 4 คน
1.อ.พีระพงษ์
แพงไพรี
หมายเลข 1 1.นางสถาพร
นาวานุเคราะห์
หมายเลข 1
2.ผศ.ดร.อนุชา นิลประพันธ์
หมายเลข 2 2.นางสมบัติ
แสงพล
หมายเลข 2
3.ผศ.สุ ทิน
เวียนวิวฒั น์
หมายเลข 3 3.นายฉลอง
ภูคงน้า
หมายเลข 3
4.ผศ.ไมตรี
ปะการะสังข์
หมายเลข 4 4.นางอาไพ
นวลมณี
หมายเลข 4
5.รศ.ดร.ฉลอง วชิราภากร
หมายเลข 5 5.จุฬารักษ์
ขันทะชา
หมายเลข 5
6.รศ.มนตรี
บุญเสนอ
หมายเลข 6 6.นางวัชรา
น้อยชมพู
หมายเลข 6
กรรมการดาเนินการ สายลูกจ้างประจา เลือกได้ 3 คน 7.นายขัตติยะ
สมทรัพย์
หมายเลข 7
หมายเลข 1
1.นางสงวน
หมื่นแก้ว
8.นายแดน
แสนมี
หมายเลข 8
หมายเลข 2
2.นายรังสิ ต
แพทย์ประดิษฐ์
9.นางพนมไพร
สิ ทธิวงษา
หมายเลข 9
หมายเลข 3
3.นายกฤษฏา
คาลาภา
10.นายสาธิต
มัง่ คัง่
หมายเลข 10
หมายเลข 4
4.นายปัญญา
คนล้า
11.นางสาวชัชฎาภรณ์ ศรี ชาติ
หมายเลข 11
หมายเลข 5
5.นายเวชกร
ชัยคาเพ็ญ
12.นายแถม
ชุดนอก
หมายเลข 12
หมายเลข 6
6.นายสาราญ
นามสี ฐาน
13.นายวิศรุ ต
เชิดชู
หมายเลข 13
7.นายสุ นนั ท์
ล่ามแขก (เสียชีวติ ) หมายเลข 7
ผูต้ รวจสอบกิจการ เลือก จานวน 1 ทีม
หมายเลข 8
8.นายอ่อนศรี
แก้วศิริ
1.รศ.อัมพน
ห่อนาค
หมายเลข 1
หมายเลข 9
9.นายธวัชชัย
ราชธานี
2.ผศ.กลมเกลียว
มาเวียง
หมายเลข 2
หมายเลข 10
10.นายสุ ริยพร ยิ่งเจริ ญกิจขจร
3.นางสาวมารศรี
เตียสวัสดิ์
หมายเลข 3

