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1. สหกรณ์ ออมทรัพย์ ฯ ร่ วมงานสื บสานประเพณีลอยกระทง มข.

ฉบับประจาเดือน ธันวาคม 2558
2557

ประจาปี 2552

เมื่อวันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2558 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากัด ได้เข้าร่ วมกิจกรรมสืบสาน
ประเพณี ไทยในงานวันลอยกระทง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจาปี 2558 ณ บึงสีฐาน และได้ส่งนางงามเข้าร่ วมประกวดในงาน
ประเพณี ดงั กล่าวนี้ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากัด รู้สึกยินดีที่ได้เป็ นส่วนหนึ่งในการสืบสารประเพณี อนั ดีงาม
ร่ วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในครั้งนี้

2.รายชื่อคณะกรรมการจัดการเลือกตั้ง ประจาปี 255 9
ด้วย สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากัด ได้เปิ ดรับสมัครคณะกรรมการจัดการเลือกตั้ง ประจาปี 2559 ตั้งแต่
วันที่ 9 - 20 พฤศจิกายน 2558 ไปแล้วนั้น
บัดนี้ การรับสมัครและพิจารณาคัดเลือกได้สิ้นสุดแล้ว สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากัด จึงขอประกาศ
รายชื่อทีมที่ได้รับการคัดเลือกเป็ นกรรมการจัดการเลือกตั้ง ประจาปี 2559 คือผูส้ มัครทีมที่ 1 ประกอบด้วยผูม้ ีรายนามดังต่อไปนี้
1. นายเวชกร
ชัยคาเพ็ญ
สมาชิกเลขที่
3568 สังกัดคณะเกษตรศาสตร์
2. นายพีระพงษ์
แพงไพรี
สมาชิกเลขที่
7250 สังกัดคณะเกษตรศาสตร์
3. นายสมเกียรติ
จันทร์โสม
สมาชิกเลขที่
1221 สังกัดคณะเกษตรศาสตร์
4. นายอภิชยั
วรรณพัฒน์
สมาชิกเลขที่
3231 สังกัดคณะเกษตรศาสตร์
5. นายชานนท์
ทองดี
สมาชิกเลขที่
13585 สังกัดคณะเกษตรศาสตร์

3.ขอเรียนเชิญสมาชิกสหกรณ์ ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากัด เข้าร่ วมประชุ มใหญ่ สามัญ ประจาปี 2558
ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากัด กาหนดวันประชุมใหญ่สามัญ ประจาปี 2558 เพื่อรายงานผลการ
ดาเนินงานในรอบปี ที่ผา่ นมา รวมถึงเสนอที่ประชุมจัดสรรกาไรสุทธิ ประจาปี 2558 และพิจารณาประมาณรายรับ
– รายจ่าย
ประจาปี 2559 พร้อมเลือกตั้งกรรมการดาเนินการ และผูต้ รวจสอบกิจการ ประจาปี 2559 ในวันเสาร์ที่ 23 มกราคม 2559 เวลา
08.30 น. เป็ นต้นไป ณ ห้องประชุมประจักษ์ พัวเพิ่มพูลศิริ อาคารพิเชษฐ์ เหลืองทองคา คณะสัตวแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ดังนั้น เพื่อให้การประชุมดังกล่าวดาเนินไปด้วยความเรี ยบร้อย และบรรลุวตั ถุประสงค์ที่กาหนดไว้ สหกรณ์จึงใคร่ ขอ
เรี ยนเชิญสมาชิก เข้าร่ วมประชุมใหญ่สามัญ ประจาปี 2558 ตามวัน เวลา และสถานที่ดงั กล่าวข้างต้น

4. การรับสมัครเลือกตั้ง กรรมการดาเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจาปี 2559
ประกาศคณะกรรมการจัดการเลือกตั้ง ประจาปี 2559 ฉบับที่ 3/2558 เรื่ องการรับสมัครเลือกตั้ง กรรมการดาเนิ นการ และ
ผูต้ รวจสอบกิจการ ประจาปี 2559 แทนตาแหน่ งที่ว่างลง ดังนี้
1. ตาแหน่ งรับสมัคร
1.1 กรรมการดาเนินการ สายสนับสนุน จานวน 5 คน มีวาระดารงตาแหน่ ง 2 ปี จานวน 4 คน (ผูไ้ ด้รับผลคะแนนที่
รับรองแล้ว อันดับที่ 1-4 ) และมีวาระการดารงตาแหน่ ง 1 ปี จานวน 1 คน (ผูไ้ ด้รับผลคะแนนที่รับรองแล้ว อันดับ
ที่ 5 )
1.2 กรรมการดาเนินการ สายลูกจ้างประจา จานวน 3 คน มีวาระการดารงตาแหน่ ง 2 ปี
1.3 ผูต้ รวจสอบกิจการ จานวน 1 ทีม (จานวน 3 คน) มีวาระการปฏิบตั ิงาน 1 รอบปี บัญชี
2. คุณสมบัติของผูส้ มัครรับเลือกตั้ง
2.1 ผูท้ ี่สมัครรับเลือกตั้งเป็ นกรรมการดาเนิ นการ มีคุณสมบัติ ดังนี้
(1) เป็ นสมาชิกสามัญของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากัด มาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี นับถึงวันแรก
ของวันรับสมัครเลือกตั้ง
(2) เป็ นผูม้ ีคุณสมบัติไม่ขดั ต่อข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์(ตามประกาศคณะกรรมการจัดการเลือกตั้งฯ
ฉบับที่ 1/2558
2.2 ผูส้ มัครรับเลือกตั้งเป็ นผูต้ รวจสอบกิจการ มีคุณสมบัติ ดังนี้
(1) เป็ นสมาชิกสามัญสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากัด
(2) สมาชิกที่เป็ นหัวหน้าคณะผูต้ รวจกิจการจะต้องสาเร็ จการศึกษาไม่ต่ากว่าปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่า ทางด้าน
บริ หารธุรการ การเงิน การบัญชี การธนาคาร กฎหมาย การสหกรณ์ การเศรษฐกิจ เศรษฐศาสตร์ หรื อสาขาที่
เกี่ยวข้อง
(3) เป็ นผูม้ ีคุณสมบัติไม่ขดั ต่อข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์ (ตามประกาศคณะกรรมการจัดการเลือกตั้งฯ
ฉบับที่ 1 /2558)
3. การรับสมัคร
3.1 วันที่ 15 -17 ธันวาคม 2558 เวลา 08.30 – 15.00 น.
3.2 สถานที่รับสมัคร สานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากัด
3.3 หลักฐานประกอบการรับสมัคร
3.3.1 ใบสมัคร (พร้อมรู ปถ่าย ขนาด 2 นิ้ ว จานวน 3 รู ป)โดยที่มีสมาชิกสหกรณ์ลงลายมือชื่อรับรอง 3 คน
3.3.2 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อสาเนาบัตรประจาตัวข้าราชการ หรื อสาเนาบัตรประจาตัวข้าราชการ
บานาญ หรื อสาเนาบัตรประจาตัวพนักงานมหาวิทยาลัย หรื อสาเนาบัตรประจาตัวลูกจ้างประจา หรื อสาเนา
บัตรประจาตัวพนักงานราชการ พร้อมรับรองสาเนาจานวน 1 ฉบับ
3.3.3 สาเนาใบแสดงคุณวุฒิ (สาหรับผูต้ รวจสอบกิจการ)
3.4 ค่าสมัคร
ค่าสมัครทุกตาแหน่ง 300 บาท
3.5 การชาระเงินค่าสมัคร
ชาระพร้อมกับวันที่ยนื่ ใบสมัคร
4.การประกาศรายชื่อผูม้ ีสิทธิ รับการเลือกตั้ง
คณะกรรมการจัดการเลือกตั้งฯจะประกาศรายชื่อผูม้ ีสิทธิ รับเลือกตั้งภายในวันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2558 ณ สานักงาน
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากัด และทางเว็ปไซต์ www. Fincoopkku.com
5. กาหนดการเลือกตั้ง
กาหนดการเลือกตั้งในวันประชุมใหญ่สามัญ ประจาปี 2559 วันเสาร์ที่ 23 มกราคม 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 15.00 น.
ณ บริ เวณสนามด้านหน้าห้องประชุมใหญ่ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สมาชิกผูใ้ ดสนใจสมัครรับเลือกตั้งสามารถขอและยืน่ ใบสมัครได้ที่ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากัด
ตั้งแต่วนั ที่ 15 – 17 ธันวาคม 2558 เวลา 09.00 – 16.30 น. หรื อดูรายละเอียดได้ที่ www.fincoopkku.com
บรรณาธิการข่ าว : คณะกรรมการฝ่ ายการศึกษาและประชาสั มพันธ์ สหกรณ์ ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่ น จากัด

