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1.แจ้ งมติที่ประชุ มใหญ่ สามัญ ประจาปี 5 9

ฉบับวันที่ 1- 1 กุมภาพันธ์ 5 60

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากัด ได้จัดการประชุมใหญ่สามั ญ
ประจาปี 2559 ณ ห้อ งประชุมพีรสิ ทธิ์ คานวณศิ ลป์ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยในการประชุม
ดังกล่าวนี้ มีเรื่ องเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา คือ ผลการดาเนินงานประจาปี 2559 และพิจารณาอนุมตั ิงบประมาณรายรับ - รายจ่า ย
ประจาปี 2560 พร้ อมกันนี้ส มาชิกทุกท่านได้ร่วมกันเลือกตั้ง ประธานกรรมการดาเนินการ กรรมการดาเนินการ และผูต้ รวจสอบ
กิจการ ประจาปี 2560
ในการพิจารณาผลการดาเนินงานประจาปี 2559 และพิจารณาอนุมตั ิงบประมาณรายรับ – รายจ่าย ประจาปี 2560 สมาชิกเสียง
ส่วนใหญ่มีมติรับรองผลการดาเนินงานประจาปี 2559 และมีมติอนุมัติงบประมาณรายรับ – รายจ่า ย ประจาปี 2560 ซึ่ งผลการ
เลือกตั้งประธานกรรมการดาเนินการ กรรมการดาเนินการ และผูต้ รวจสอบกิจการ ประจาปี 2560 นั้น คณะกรรมการจัด การ
เลือกตั้ง ได้ ออกประกาศรายชื่อผู้ได้ รับการเลือกตั้งอย่างเป็ นทางการแล้ ว
ทั้งนี้ สหกรณ์ ฯ ใคร่ ขอแสดงความยินดี กบั ท่ า นสมาชิกที่ เข้า ร่ วมประชุ มและได้รับรางวัล เป็ นเช็คเงินสดทุกท่ า น และ
ขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่าน ที่เข้าร่ วมประชุมใหญ่สามัญ ประจาปี 2559 สหกรณ์ฯ หวังเป็ นอย่างยิง่ ว่าในการประชุมคราวถัดไป
จะได้รับความร่ วมมือจากท่านสมาชิกอีกเช่นเคย

5. คาสั่ง เรื่องแต่ งตั้งคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากัด
เพื่อให้การบริ หารงานและดาเนินกิจการของสหกรณ์ออมทรัพ ย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากัด เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อยและ
บังเกิดผลดีต่อมวลสมาชิกสหกรณ์
ฉะนั้น อาศัยอานาจตามความในข้อ 77(9) และ 77(12) แห่ งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรั พย์มหาวิทยาลัย ขอนแก่น จากัด พ.ศ.
2556 ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ ชุดที่ 38 ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 จึงแต่งตั้งบุคคลที่มี
รายนามต่อไปนี้เป็ นคณะกรรมการดาเนินการ และคณะกรรมการอื่น ดังนี้
คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่ น จากัด ชุดที่ 38 ประจาปี 5 60
1. รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ
2. รศ.ดร.ฉลอง
3. ผศ.ดร.อนุชา
4. นางอาไพ
5. นายศิริพร
6.นางสาวจันทร์เพ็ญ
7.นายฉลอง
8.นายสมเกียรติ
9.นายปิ ยพิกลุ
10.นางจุฬารักษ์
11.นายพีระพงษ์
12.นางวัชรา

กมลเลิศ
วชิราภากร
นิลประพันธ์
นวลมณี
ศรีอุ่น
ทิพย์ตาแย
ภูคงน้ า
แพทย์ประดิษฐ์
สุดโปร่ง
ขันทะชา
แพงไพรี
น้อยชมภู

ประธานกรรมการดาเนินการ
รองประธานกรรมการคนที่ 1
รองประธานกรรมการคนที่ 2
กรรมการและเหรัญญิก
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

คณะกรรมการอื่น ดังนี้
1. คณะกรรมการอานวยการ
1. รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ
กมลเลิศ
ประธานกรรมการ
2. รศ.ดร.ฉลอง
วชิราภากร
กรรมการ
3. ผศ.ดร.อนุชา
นิลประพันธ์
กรรมการ
4. นางอาไพ
นวลมณี
กรรมการ
5. นายศิริพร
ศรี อุ่น
กรรมการและเลขานุการ
5. คณะกรรมการเงินกู้
1. นายสมเกียรติ
แพทย์ประดิษฐ์ ประธานกรรมการ
2. นางสาวจันทร์เพ็ญ
ทิพย์ตาแย
กรรมการ
3. นางอาไพ
นวลมณี
กรรมการ
4. นายศิริพร
ศรี อุ่น
กรรมการ
5. นายพีระพงษ์
แพงไพรี
กรรมการและเลขานุการ
3. คณะกรรมการการศึกษาและประชาสั มพันธ์
1. นายฉลอง
ภูคงน้า
ประธานกรรมการ
2. ผศ.ดร.อนุชา
นิลประพันธ์ กรรมการ
3. นายปิ ยพิกุล
สุดโปร่ ง
กรรมการ
4. นางวัชรา
น้อยชมภู
กรรมการ
5. นางจุฬารักษ์
ขันทะชา
กรรมการและเลขานุการ
โดยให้คณะกรรมการดาเนินการ ชุดที่ 38 ประจาปี 2560 และคณะกรรมการอื่น ดาเนินการตามอานาจหน้าที่ที่กาหนดไว้ตาม
ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากัด พ.ศ.2556 ทุกประการ ประกาศ หรื อคาสั่งใดขัดหรื อแย้งกับคาสั่งนี้ให้ใ ช้
คาสั่งนี้แทน สั่ง ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

3. ขอเชิญสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สอ. มข.จากัด ทุกท่าน ร่ วมประชุมใหญ่สามัญ ประจาปี 5 9
ด้วยสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ส หกรณ์อ อมทรัพ ย์ มหาวิท ยาลัย ขอนแก่น จากัด กาหนดวันประชุม ใหญ่ส ามัญ
ประจาปี 2559 เพื่ อรายงานผลการดาเนินงานในรอบปี ที่ผ่ านมา และพิ จารณาประมาณรายรับ – รายจ่าย ประจาปี 2560
ในวันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.30 น. เป็ นต้นไป ณ ห้ องประชุ มราชสี ห์ ชั้น 1 อาคารพิเชษฐ์ เหลืองทองคา
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่ น ทั้งนี้ สาหรับสมาชิก 100 ท่านแรก ที่เข้าประชุมจะได้รับของชาร่ วย จากการ
เข้าร่ วมประชุมในครั้งนี้ดว้ ย
ดังนั้น เพื่อให้การประชุมดังกล่าวดาเนินไปด้วยความเรี ยบร้อย และบรรลุวตั ถุประสงค์ที่กาหนดไว้ สมาคม จึงใคร่
ขอเรี ยนเชิญสมาชิก เข้าร่ วมประชุมใหญ่สามัญ ประจาปี 2559 ตามวัน เวลา และสถานที่ดงั กล่าวข้างต้น

4. เรียนเชิญสมาชิกแจ้งเปลีย่ นฐานข้ อมูล
เนื่อ งด้วย ณ ปั จจุบนั ฐานข้อมูลเงินเดือนของสมาชิก มีการปรับเปลี่ย นฐานข้อ มูลเงิ นเดือ นใหม่ หากสมาชิกท่านใด
ต้องการปรับเปลี่ยนฐานข้อมูลเงินเดือนให้เป็ นปัจจุบนั สมาชิกสามารถติดต่อเพื่อแก้ไขข้อมูลดังกล่าว โดยนาใบแจ้งรายการ
เงินเดือนจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น แจ้งที่ฝ่ายทะเบียน ฯ ได้ต้งั แต่บดั นี้เป็ นต้นไป

. แจ้งหยุดทาการครึ่งวัน
เนื่องด้วยในวันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากัด จะจัดงานมุทิตาจิต ให้แก่
นางธัญ ญรัตน์ สวัส ดิ์ซิ ตงั ผู้ช่วยผู้จดั การฝ่ ายบัญชี ในช่วงเวลาตั้งแต่ 13.00 น.เป็ นต้นไป ดังนั้น ในช่วงวัน และเวลา
ดังกล่าวสหกรณ์ จึงขอหยุดให้บริ การ
อั ต ราดอกเบี้ย เงิ น ฝากทุ ก ประเภท เงิ น ฝากออมทรั พ ย์ 2.00, เงิ น ฝากออมทรั พ ย์ พิ เศษ 3.00, เงิ น ฝากประจ า 6 เดื อ น 2.75 ,
เงินฝากประจา 12 เดือน 3.25 , เงินฝากประจา 24 เดือน 3.75 , เงินฝากทวีสิน 24 เดือน 3.50
อั ต ราดอกเบี้ ย เงิ น กู้ เงิ น กู้ ฉุ กเฉิ นทุ กประเภทส ามั ญ เอื้ ออาท ร เงิ น กู้ พิ เศษ เพื่ อซื้ อที่ ดิ น 6.50 , เงิ น กู้ เ พื่ อที่ อ ยู่ อ าศั ย 5.0
,เงินกูพ้ ิเศษ รี ไฟแนนท์ที่อยู่กบั สหกรณ์ 6.00

บรรณาธิการข่าว : คณะกรรมการฝ่ ายการศึกษาและประชาสั มพันธ์ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่ น จากัด

