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1. สหกรณ์ ออมทรัพย์ ฯ ร่ วมงานสื บสานประเพณีลอยกระทง มข.

ฉบับประจาเดือน ธันวาคม 2557
2557

ประจาปี 2552

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 พฤศจิกายน 2557 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากัด ได้เข้าร่ วมกิจกรรมสืบสาน
ประเพณี ไทยในงานวันลอยกระทง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจาปี 2557 ณ บึงสีฐาน และได้ส่งนางงามเข้าร่ วมประกวดในงาน
ประเพณี ดงั กล่าวนี้ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากัด รู้สึกยินดีที่ได้เป็ นส่วนหนึ่งในการสืบสารประเพณี อนั ดีงาม
ร่ วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในครั้งนี้

2.รายชื่อคณะกรรมการจัดการเลือกตั้ง ประจาปี 2558
ด้วย สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากัด ได้เปิ ดรับสมัครคณะกรรมการจัดการเลือกตั้ง ประจาปี 2558 ตั้งแต่
วันที่ 3 -7 พฤศจิกายน 2557 ไปแล้วนั้น
บัดนี้ การรับสมัครและพิจารณาคัดเลือกได้สิ้นสุดแล้ว สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากัด จึงขอประกาศ
รายชื่อทีมที่ได้รับการคัดเลือกเป็ นกรรมการจัดการเลือกตั้ง ประจาปี 2557 คือผูส้ มัครทีมที่ 1 ประกอบด้วยผูม้ ีรายนามดังต่อไปนี้
1. นายสันติ
บัวหอม
สมาชิกเลขที่
7834 สังกัดคณะวิทยาศาสตร์
2. นางสาวธนพินธ์ ทรัพย์ธรณี
สมาชิกเลขที่
7869 สังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์
3. นางสมบัติ
แสงพล
สมาชิกเลขที่
4453 สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์
4. นางสาวปภัชญา
พิระบัณ
สมาชิกเลขที่
10523 สังกัดคณะวิทยาศาสตร์
5. นายทรงเวทย์
เบ้าชัย
สมาชิกเลขที่
2836 สังกัดคณะศึกษาศาสตร์

3.หนังสื อยืนยันยอดลูกหนี้ เงินรับฝาก ทุนเรือนหุ้น
ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากัด ได้ดาเนิ นการออกหนังสื อยืนยันยอดลูกหนี้ เงินรับฝาก ทุนเรื อนหุ น้
ถึงสมาชิกสหกรณ์ทุกท่าน ซึ่ งหนังสื อฉบับนี้ ไม่ใช่คาเตือนให้ชาระเงิน แต่เป็ นการสอบทานรายการการเงินของสมาชิกเพื่อการสอบ
บัญชี โดยหากถูกต้อง หรื อไม่ถูกต้องให้สมาชิกกากบาทในช่อง ( ) พร้อมชี้แจงเหตุผลที่ถูกต้องแท้จริ งประกอบด้วย ทั้งนี้ ขอความ
กรุ ณาสมาชิกส่ งหนังสื อตอบยืนยันยอดมายังสหกรณ์ ฯ เพื่อสหกรณ์ฯจะดาเนิ นการเก็บรวบรวมส่ งให้ผสู ้ อบบัญชีพิจารณาต่อไป
ทั้งนี้ ในปี 2557 สหกรณ์ใช้ผตู้ รวจสอบบัญชีจากภาครัฐ โดยเจ้าหน้าที่จากสานักงานตรวจบัญชี จะเป็ นผูเ้ ข้ามา
ตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ ซึ่งในการสอบทานยอดลูกหนี้ เงินรับฝาก ทุนเรื อนหุน้ อาจจะต้องเข้าขอข้อมูลจากสมาชิกโดยตรง ซึ่ง
จะใช้วิธีการสุ่มไปพบสมาชิกตามคณะต่างๆ ดังนั้น จึงขอเรี ยนแจ้งสมาชิกทุกท่านเพื่อทราบว่าเจ้าหน้าที่จากสานักงานตรวจบัญชี
จะเริ่ มเข้าพบสมาชิกตั้งแต่วนั ที่ 1 ธันวาคม 2557 เป็ นต้นไป

4. การรับสมัครเลือกตั้งประธานกรรมการ กรรมการดาเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ
ประกาศคณะกรรมการจัดการเลือกตั้ง ประจาปี 2558 ฉบับที่ 1/2557 เรื่ องการรับสมัครเลือกตั้งประธานกรรมการ
กรรมการดาเนินการ และผูต้ รวจสอบกิจการ ประจาปี 2558 แทนตาแหน่งที่ว่างลง ดังนี้
1. ประธานกรรมการ
จานวน 1 คน
2. คณะกรรมการดาเนินการสายผูส้ อน จานวน 3 คน
3. คณะกรรมการดาเนินการสายสนับสนุน จานวน 4 คน
4. ผูต้ รวจสอบกิจการ จานวน 1 ทีม
เอกสารและหลักฐานประกอบการรับสมัคร
 ใบสมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็ นประธานกรรมการ กรรมการดาเนินการ หรื อผูต้ รวจสอบกิจการ
ตามแบบที่คณะกรรมการจัดการเลือกตั้ง ประจาปี 2558 กาหนด
 รู ปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดา ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 2 นิ้ว จานวน 2 รู ป
 เงินค่าสมัคร คนละ 200 บาท หรื อถ้าสมัครเป็ นผูต้ รวจสอบกิจการ ค่าสมัครทีมละ 200 บาท เงินค่า
สมัครจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณี ใดๆทั้งสิ้น
สมาชิกผูใ้ ดสนใจสมัครรับเลือกตั้งสามารถขอและยืน่ ใบสมัครได้ที่ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากัด
ตั้งแต่วนั ที่ 22 - 26 ธันวาคม 2557 เวลา 09.00 – 16.30 น. หรื อดูรายละเอียดได้ที่ www.fincoopkku.com

5. ผลการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ ปี 2557
สอบสวนคดี
พเิ ศษสรุปงเสริ
สานวนคดี
โกงที
ิน กันยายน 2557 เรื่ อง ผลการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ประจาปี 2557
ตามประกาศกรมส่
มสหกรณ์ฉ้อลงวั
นที่ด่ 25
อ่ พิกาหนดมาตรฐานสหกรณ์
จารณาสั่ งฟ้องดาเนินคดี
(ฉบัส่บงทีอั่ ย5การเพื
) และได้
ออกเป็ นสี่ระดับ คือ
1. มาตรฐานดีเลิศ (ผลการประเมินระดับ A)
2. มาตรฐานดีมาก(ผลการประเมินระดับ B)
3. มาตรฐานดี (ผลการประเมินระดับ C)
4. ไม่ผา่ นมาตรฐาน (ผลการประเมินระดับ F)
และได้กาหนดให้มีการวัดมาตรฐานสหกรณ์ เพื่อให้การปฏิบตั ิภารกิจด้านส่งเสริ ม สนับสนุน และพัฒนาสหกรณ์สมั ฤทธิ์ผล
สามารถวัดผลการปฏิบตั ิภารกิจได้ นั้น
ทั้งนี้ กรมส่งเสริ มสหกรณ์ได้ดาเนินการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ประจาปี 2557 เสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว สานักงานสหกรณ์
จังหวัดขอนแก่น จึงแจ้งผลการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ประจาปี 2557 โดยสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากัด
อยูใ่ นระดับมาตรฐานดีเลิศ
บรรณาธิการข่ าว : คณะกรรมการฝ่ ายการศึกษาและประชาสั มพันธ์ สหกรณ์ ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่ น จากัด

