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1.แจ้ งมติที่ประชุมใหญ่ สำมัญ ประจำปี 2558

เมื่อวันเสาร์ ที่ 23 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา สหกรณ์ออมทรัพ ย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากัด ได้จดั การประชุมใหญ่สามัญ
ประจาปี 2558 ณ ห้องประชุมประจักษ์ พัวเพิ่มพูลศิริ อาคารพิเชษฐ์ เหลืองทองคา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โดยในการประชุมดังกล่าวนี้ มีเรื่ องเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาคือ ผลการดาเนินงานประจาปี 2558 และพิจารณาอนุมตั ิงบประมาณ
รายรับ - รายจ่ายประจาปี 2559 พร้อมกันนี้สมาชิกทุกท่านได้ร่วมกันเลือกตั้งกรรมการดาเนินการ และผูต้ รวจสอบกิจการ ประจาปี
2559
ในการพิจารณาผลการดาเนินงานประจาปี 2558 และพิจารณาอนุมัติงบประมาณรายรั บ – รายจ่าย ประจาปี 2559 สมาชิก
เสียงส่วนใหญ่มีมติรับรองผลการดาเนินงานประจาปี 2558 และมีมติอนุมตั ิงบประมาณรายรับ – รายจ่าย ประจาปี 2559 ซึ่งผลการ
เลือกตั้งกรรมการดาเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจาปี 2559 นั้น คณะกรรมการจัดการเลือกตั้ง ได้ออกประกาศรายชื่อผู้
ได้รับการเลือกตั้งอย่างเป็ นทางการแล้ว
ทั้งนี้ สหกรณ์ฯ ใคร่ ขอแสดงความยินดีกบั ท่า นสมาชิกที่เข้าร่ วมประชุมและได้รับรางวัลเป็ นเช็คเงิน สดทุกท่า น และ
ขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่าน ที่เข้าร่ วมประชุมใหญ่สามัญ ประจาปี 2558 สหกรณ์ฯ หวังเป็ นอย่างยิง่ ว่าในการประชุมคราวถัดไป
จะได้รับความร่ วมมือจากท่านสมาชิกอีกเช่นเคย

2. คำสั่ง เรื่องแต่ งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินกำรสหกรณ์ออมทรัพย์มหำวิทยำลัยขอนแก่น จำกัด
เพื่อให้การบริ หารงานและดาเนินกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากัด เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อยและ
บังเกิดผลดีต่อมวลสมาชิกสหกรณ์
ฉะนั้น อาศัยอานาจตามความในข้อ 77(9) และ 77(12) แห่ งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพ ย์มหาวิทยาลัย ขอนแก่น จากัด พ.ศ.
2556 (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ ชุดที่ 3 ครั้ งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 8
กุมภาพันธ์ 2559 จึงแต่งตั้งบุคคลที่มีรายนามต่อไปนี้เป็ นคณะกรรมการดาเนินการ และคณะกรรมการอื่น ดังนี้

คณะกรรมกำรดำเนินกำรสหกรณ์ ออมทรัพย์มหำวิทยำลัยขอนแก่ น จำกัด ชุดที่ 36 ประจำปี 2558
1. รศ.น.สพ.ชูชาติ
2. รศ.ดร.ฉลอง
3. ผศ.ดร.อนุชา
4. นางสาวจันทร์เพ็ญ
5. นายศิริพร
6. รศ.สุธา
7.นายฉลอง
8.นายสมเกียรติ
9.นายปิ ยะพิกุล
10.นายแดน
11.นายสาธิต
12.นางจุฬารักษ์

กมลเลิศ
วชิราภากร
นิลประพันธ์
ทิพย์ตาแย
ศรีอุ่น
ภู่สิทธิศกั ดิ์
ภูคงน้ า
แพทย์ประดิษฐ์
สุดโปร่ง
แสนมี
มัง่ คัง่
ขันทะชา

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

คณะกรรมกำรอื่น ดังนี้
1. คณะกรรมกำรอำนวยกำร
1. รศ.ชูชาติ
กมลเลิศ
ประธานกรรมการ
2. นายฉลอง
วชิราภากร
กรรมการ
3. ผศ.ดร.อนุชา
นิลประพันธ์
กรรมการ
4. นางสาวจันทร์เพ็ญ ทิพย์ตาแย
กรรมการ
5. นายศิริพร
ศรี อุ่น
กรรมการและเลขานุการ
2. คณะกรรมกำรเงินกู้
1. รศ.สุธา
ภู่สิทธิศกั ดิ์
ประธานกรรมการ
2. นายฉลอง
ภูคงน้า
กรรมการ
3. นายปิ ยพิกุล
สุดโปร่ ง
กรรมการ
4. นางจุฬารักษ์
ขันทะชา
กรรมการ
5. นายสมเกียรติ
แพทย์ประดิษฐ์ กรรมการและเลขานุการ
3. คณะกรรมกำรกำรศึกษำและประชำสั มพันธ์
1. นายแดน
แสนมี
ประธานกรรมการ
2. นางสาวจันทร์เพ็ญ ทิพย์ตาแย
กรรมการ
3. นายฉลอง
ภูคงน้า
กรรมการ
4. นายศิริพร
ศรี อุ่น
กรรมการ
5. นายสาธิต
มัง่ คัง่
กรรมการและเลขานุการ
โดยให้คณะกรรมการดาเนินการ ชุดที่ 37 ประจาปี 2559 และคณะกรรมการอื่น ดาเนินการตามอานาจหน้าที่ที่กาหนดไว้ตาม
ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากัด พ.ศ.2556 (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 ทุกประการ ประกาศ หรื อ
คาสั่งใดขัดหรื อแย้งกับคาสั่งนี้ให้ใช้คาสั่งนี้แทน สั่ง ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

3. ขอเชิญสมำชิกสมำคมฌำปนกิจสงเครำะห์ สอ. มข.จำกัด ทุกท่ำน ร่ วมประชุมใหญ่สำมัญ ประจำปี 2558
ด้วยสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ส หกรณ์ออมทรัพ ย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากัด กาหนดวันประชุมใหญ่สามัญ ประจาปี 255 8
เพื่อรายงานผลการดาเนินงานในรอบปี ที่ผา่ นมา และพิจารณาประมาณรายรับ – รายจ่าย ประจาปี 2559 ในวันเสาร์ที่ 5 มีนาคม 2559
เวลา 08.30 น. เป็ นต้นไป ณ ห้ องประชุม VM 3102 ชั้น 1 อำคำรพิเชษฐ์ เหลืองทองคำ คณะสั ตวแพทยศำสตร์ มหำวิท ยำลัยขอนแก่ น
ทั้งนี้ สาหรับสมาชิก 100 ท่านแรก ที่เข้าประชุมจะได้รับของชาร่ วย จากการเข้าร่ วมประชุมในครั้งนี้ดว้ ย
ดังนั้น เพื่อให้การประชุมดังกล่าวดาเนินไปด้วยความเรี ยบร้อย และบรรลุวตั ถุประสงค์ที่กาหนดไว้ สมาคมฯ จึงใคร่ ขอ
เรี ยนเชิญสมาชิก เข้าร่ วมประชุมใหญ่สามัญ ประจาปี 2558 ตามวัน เวลา และสถานที่ดงั กล่าวข้างต้น
บรรณำธิกำรข่ำว : คณะกรรมกำรฝ่ ำยกำรศึกษำและประชำสั มพันธ์ สหกรณ์ออมทรัพย์มหำวิทยำลัยขอนแก่ น จำกัด

