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1.สหกรณ์ ออมทรัพย์การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่ งประเทศไทย จากัด เข้าเยีย่ มชมกิจการ

เมื่อวันพุธที่ 17 กรกฎาคม 2556 ที่ผา่ นมาคณะกรรมการดาเนิ นการและฝ่ ายจัดการ สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้ า
ฝ่ ายผลิตแห่ งประเทศไทย จากัด เข้าเยีย่ มชมกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากัด ซึ่งในวันดังกล่าวมีตวั แทน
สหกรณ์โดยผูช้ ่วยศาสตราจารย์วิชยั ณีรัตนพันธุ์ ประธานคณะกรรมการดาเนิ นการ พร้อมด้วยคณะกรรมการดาเนิ นการและ
ฝ่ ายจัดการ ให้การต้อนรับผูม้ าเยีย่ มชมกิจการสหกรณ์ในครั้งนี้ ทั้งนี้ ในการเข้าเยีย่ มชมกิจการมีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดี แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ และประสบการณ์ในการบริ หารกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์

2.กิจกรรมศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียงบ้านบุไทร ต.ไทยสามัคคี อ.วังน้าเขียว จ.นครราชสีมา

เมื่อวันเสาร์ที่ 27 และวันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2556 ที่ผา่ นมาสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากัด ได้จดั
กิจกรรมศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เรี ยนรู ้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านบุไทร ตาบลไทยสามัคคี อาเภอวังน้ าเขียว จังหวัดนครราชสี มา
โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ สหกรณ์ฯมีวตั ถุประสงค์เพื่อส่ งเสริ มให้สมาชิกได้ศึกษาดูงานด้านเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป็ น
แนวทางในการประกอบอาชีพเสริ ม และเพื่อหาแนวทางในการจัดสวัสดิการเพื่อเพิ่มสิ ทธิ ประโยชน์ต่างๆแก่สมาชิก

3. คาสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ที่ 702/2556 เรื่องให้ ยกเลิกระเบียบและประกาศนายทะเบียนสหกรณ์เกีย่ วการตรวจสอบกิจการ
เพือ่ ให้การตรวจสอบกิจการเป็ นไปด้วยความเหมาะสม สอดคล้องกับสภาวการณ์ และเป็ นประโยชน์ต่อการ
ดาเนินงานของสหกรณ์ นายทะเบียนสหกรณ์จึงมีคาสัง่ ให้ยกเลิกระเบียบและประกาศนายทะเบียนสหกรณ์เกี่ยวกับการ
ตรวจสอบกิจการ ดังนี้
1.ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วย การตรวจสอบกิจการ พ.ศ.2555 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2555
2.ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วย การตรวจสอบกิจการ (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2555 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2555
3.ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่ อง หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนเป็ นผูต้ รวจสอบกิจการสหกรณ์ ลงวันที่ 20
กันยายน 2555
ให้มีผลตั้งแต่วนั ที่ 17 มิถุนายน 2556 เป็ นต้นไป
ทั้งนี้ สมาชิกที่จะสมัครเป็ นผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ไม่ต้องผ่านการอบรมจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์หรือ
หน่ วยงานหน่ วยงานใดๆทั้งสิ้น สหกรณ์ยงั คงยึดตามระเบียบ และประกาศการรับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการตามเดิมทุก
ประการ

4. ขอเชิญสมาชิกสหกรณ์ ฯเขียนใบคาขอรับสวัสดิการบาเหน็จฯ
ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากัด ได้จดั ให้มีสวัสดิการบาเหน็จสมาชิกฯ โดยที่สมาชิกสามารถ
ขอรับสวัสดิการบาเหน็จได้น้ นั จะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ (1) ทุพพลภาพโดยสิ้นเชิง (2) จ่ายให้แก่สมาชิกที่ลาออกจาก
ราชการ และเป็ นสมาชิกไม่นอ้ ยกว่า 20 ปี (3) จ่ายให้แก่สมาชิกที่ลาออกจากการเป็ นสมาชิก และเป็ นสมาชิกติดต่อกันมาแล้ว
ไม่นอ้ ยกว่า 20 ปี และ (4) จ่ายให้แก่สมาชิกที่เกษียณอายุราชการ หรื อเกษียณอายุราชการก่อนกาหนด และเป็ นสมาชิกไม่
น้อยกว่า 10 ปี
ดังนั้น เพื่อเป็ นการรักษาสิทธิประโยชน์ของท่านสมาชิก สหกรณ์ฯ ใคร่ ขอเรี ยนเชิญท่านสมาชิกผูเ้ กษียณอายุ
ราชการในปี 2556 ที่ยงั ไม่ได้เขียนคาขอรับสวัสดิการบาเหน็จฯ ได้โปรดเข้ามาติดต่อเขียนใบคาขอรับเงินสวัสดิการ
บาเหน็จให้กบั สหกรณ์ฯ สมาชิกสามารถขอใบคาขอสวัสดิการบาเหน็จฯ ได้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จากัด หรื อดาว์นโหลดใบคาขอดังกล่าวได้ที่ www .fincoopkku.com

5. ผลการประชุมหารือ กรณีที่ดินโครงการเกือ้ กูล เลค แอน ปาร์ ค ณ ศาลจังหวัดขอนแก่ น
ด้วยศาลจังหวัดขอนแก่น จัดให้มีการประชุมหารื อเพื่อหาข้อยุติ และหาแนวทางการแก้ไขปัญหาร่ วมกัน ระหว่าง
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากัด สมาชิกสหกรณ์ผซู ้ ้ื อที่ดินโครงการเกื้อกูลฯที่มีปัญหาเกี่ยวกับไม่มีหลักทรัพย์ค้ า
ประกัน และนายปิ ยะ หรื อปิ ยศาสตร์ นันทัยเกื้อกูล ให้มาหารื อร่ วมกัน ในวันอังคารที่ 6 สิ งหาคม 2556 ณ ห้องประชุมชั้น 2
ศาลจังหวัดขอนแก่น ตั้งแต่เวลา 09.00 น.เป็ นต้นไป ซึ่ งประเด็นในการเปิ ดประชุมหารื อคือ ศาลจังหวัดขอนแก่น ต้องหาข้อยุติ
โดยศาลให้นายปิ ยะหรื อปิ ยศาสตร์ นันทัยเกื้อกูล เป็ นผูจ้ ดั หาที่ดินให้แก่สมาชิกที่ไม่มีหลักทรัพย์ค้ าประกัน และผลของการ
ประชุมในวันดังกล่าว เป็ นดังนี้
1.ผูพ้ ิพากษามอบหมายให้สหกรณ์ ดาเนินการสรุ ปรายชื่อผูเ้ สี ยหายที่เกี่ยวข้องกับคดีอาญาหมายเลขดาที่ 2048/2551
และ 596/2552 โดยให้ตรวจว่าสมาชิกไม่มีหลักทรัพย์มีจานวนกี่ราย
2.ผูพ้ ิพากษามอบหมายให้สหกรณ์ และกรรมการหมู่บา้ นสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากัด โครงการ
เกื้อกูล เลค แอน ปาร์ค ดาเนิ นการสรุ ปผังพื้นที่การขายที่ดินของโครงการเกื้อกูลทั้งโครงการว่าได้รังวัดแบ่งเขตพื้นที่ให้สมาชิก
แล้วเป็ นจานวนกี่แปลง และส่ วนที่เหลือที่ยงั ไม่ได้เป็ นของสมาชิกนั้นเป็ นจานวนพื้นที่กี่ตารางวา
3.ผูพ้ ิพากษามอบหมายให้นายปิ ยะ หรื อปิ ยศาสตร์ นันทัยเกื้อกูล ดาเนิ นการจัดหาที่ดินที่จะมาจัดสรรให้กบั สมาชิกที่
ไม่มีหลักทรัพย์ค้ าประกัน ซึ่ งนายปิ ยะ รับทราบและยินยอมว่าจะเป็ นผูจ้ ดั หาที่ดินในโครงการมาให้แก่สมาชิกที่ไม่มีหลักทรัพย์
ค้ าประกัน
ทั้งนี้ ผูพ้ ิพากษาศาลจังหวัดขอนแก่น ได้นดั หมายให้สหกรณ์ นายปิ ยะ หรื อปิ ยศาสตร์ นันทัยเกื้อกูล และพวก พร้อม
กับผูเ้ สี ยหายที่เกี่ยวข้องกับคดีน้ ี เข้าร่ วมประชุมหารื อกันอีกครั้ง ในวันอังคารที่ 27 สิ งหาคม 2556 ณ ห้องประชุมชั้น 2
ศาลจังหวัดขอนแก่น ตั้งแต่เวลา 09.00 น.เป็ นต้นไป ดังนั้น สหกรณ์ใคร่ ขอเรี ยนเชิญสมาชิกผูส้ นใจเข้าร่ วมรับฟัง ตามวันและ
เวลาที่กล่าวมาแล้วนี้
บรรณาธิการข่ าว : คณะกรรมการฝ่ ายการศึกษาและประชาสั มพันธ์ สหกรณ์ ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่ น จากัด

