
การรับฟังความคดิเห็นจากสมาชิกออนไลน์ 

ผ่านโปรแกรม ZOOM
วนัเสาร์ที่ 11 มถุินายน 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 12.00 น.



ความเป็นมา

เริม่นับวาระไมถู่กตอ้ง



*ปี 2562 ไม่มสีายลูกจา้งประจํา และปรับสดัสว่นกรรมการแต่ละสายใหม่





คณะกรรมการดําเนนิการ ชดุที ่42
ประชมุพจิารณาหาทางแกไ้ขเรือ่งนี้
หลายครัง้และไดข้อ้สรปุโดยการ

แกไ้ขขอ้บงัคบั
เสนอทีป่ระชมุใหญส่ามัญ 

ปี 2564 วันที ่29 มกราคม 2565

30 เม.ย. 64 กลุม่สง่เสรมิสหกรณ์ 1 สง่หนังสอืถงึสหกรณ์
เพือ่ใหต้รวจสอบวาระการดาํรงตําแหน่งกรรมการดาํเนนิการ





ทีป่ระชมุใหญส่ามัญ

ปี 2564 มมีตใิหนํ้า
ขอ้บังคับไปพจิารณา
ในการประชมุใหญ่
วสิามัญ เพือ่ให ้
สมาชกิไดพ้จิารณา
ขอ้บังคับ เนื่องจาก
ขอ้บังคับมรีายละเอยีด
จํานวนมาก



วันที ่16 มนีาคม 2565
คณะกรรมการดําเนนิการ ชดุที ่43

ประชมุรว่มกบัสหกรณจ์งัหวัด
ขอนแกน่ เพือ่หาแนวทางการ
แกไ้ขปัญหาเรือ่งวาระการดํารง

ตําแหน่งกรรมการ

สหกรณ์จังหวัดขอนแกน่ 
แจง้ใหส้หกรณ์ออมทรัพยม์หาวทิยาลัยขอนแกน่ จํากัด ปฏบัิตติามกฎหมาย 

(กรณีการแกไ้ขปัญหาเรือ่งวาระการดํารงตําแหน่งกรรมการสหกรณ์ 

ใหเ้ป็นไปตามพระราชบัญญัตสิหกรณ์ พ.ศ. 2542 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ)



สหกรณ์จังหวัดขอนแกน่ 
สง่คําสัง่นายทะเบยีนสหกรณ์ ที ่ขก 32/2565

ลงวันที ่31 มนีาคม 2565
ใหค้ณะกรรมการดําเนนิการแกไ้ขปัญหาโดยจัดทํา

แผนการแกไ้ขปัญหาใหช้ดัเจน



คณะกรรมการดําเนนิการ

พิจารณาจัดทําแผนการ
แกไ้ขปัญหาเรือ่งวาระการ
ดํารงตําแหน่งกรรมการ 

เสนอนายทะเบยีนสหกรณ์ 

ตามหนังสอืที ่

สอ.มข.187/2565

ลงวันที ่29 เมษายน 2565



19 พ.ค. 65
นายทะเบยีนสหกรณ์

เห็นชอบตามแผนการแกไ้ข
ปัญหาทีค่ณะกรรมการ

ดําเนนิการเสนอ



สหกรณ์จังหวัดขอนแกน่ 
และกลุม่สง่เสรมิสหกรณ์ 1

ขอใหส้หกรณ์ประชาสมัพันธ ์
แผนการแกไ้ขปัญหาใหส้มาชกิ
ทราบและเปิดรับฟังความคดิเห็น

เรือ่งดังกลา่วจากสมาชกิ



แนวทางแกไ้ข
1. แกไ้ขขอ้บงัคบั ในวนัประชุมใหญว่สิามญั กรกฎาคม 2565



ณ วันประชมุใหญส่ามัญ 
มกราคม 2566 
คณะกรรมการ ชดุที ่44 

จะประกอบไปดว้ย

-ประธาน 1 คน 

-สายวชิาการ 2 คน

-สายสนับสนุน 10 คน



และเพิม่บทเฉพาะกาล ใน (รา่ง)ขอ้บังคับฯ 2565

เพือ่ใหค้ณะกรรมการดําเนนิการชดุที ่43 ซึง่มจํีานวนรวม 15 
คน สามารถปฏบิตัหินา้ทีต่อ่เนื่องไปจนกวา่จะม ีคณะกรรมการ
ชดุที ่44 ซึง่มจํีานวนรวม 13 คน ตาม (รา่ง)ขอ้บงัคับฯ 2565

ขอ้ความในบทเฉพาะกาล “ใหค้ณะกรรมการดําเนนิการตาม
ขอ้บงัคับสหกรณ์ออมทรัพยม์หาวทิยาลัยขอนแกน่ จํากดั  
พ.ศ. 2562 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ ทําหนา้ทีต่อ่เนือ่งไป    
จนกวา่จะครบวาระ’’



2. แกไ้ขขอ้บงัคบั ในวนัประชุม
ใหญส่ามญั มกราคม 2566

14

4

14
ซึง่จะทําให ้

ณ วันประชมุใหญส่ามัญ 
มกราคม 2567 คณะกรรมการ

ชดุที ่45 จะประกอบไปดว้ย

-ประธาน 1 คน 

-สายวชิาการ 4 คน

-สายสนับสนุน 10 คน

แกไ้ขเพิม่เตมิฉบับที ่2 พ.ศ.2566



และเพิม่บทเฉพาะกาล ใน (รา่ง)ขอ้บังคับฯ 2565 
แกไ้ขเพิม่เตมิ ฉบับที ่2 พ.ศ.2566
เพือ่ใหค้ณะกรรมการดําเนนิการ ชดุที ่44 ซึง่มจํีานวนรวม 13 คน 
สามารถปฏบัิตหินา้ทีต่อ่เนือ่งไปจนกวา่จะม ีคณะกรรมการ ชดุที่ 45 
ซึง่มจํีานวนรวม 15 คน ตาม (รา่ง)ขอ้บังคับฯ 2565 แกไ้ขเพิม่เตมิ 
ฉบับที ่2 พ.ศ.2566
ขอ้ความในบทเฉพาะกาล “ใหค้ณะกรรมการดําเนนิการตามขอ้บังคับ
สหกรณ์ออมทรัพยม์หาวทิยาลัยขอนแกน่ จํากัด พ.ศ. 2565 ทําหนา้ที่
ตอ่เนือ่งไปจนกวา่จะครบวาระและมคีณะกรรมการดําเนนิการขึน้ใหม่
ตามขอ้บังคับนีแ้ละทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ’’



วาระกรรมการตามแผนการแกไ้ข



คณะกรรมการดาํเนินการ ชุดท่ี 43

กาํหนดการรับฟังความคิดเห็นจากสมาชิกออนไลน ์

ผา่นโปรแกรม ZOOM 

ในวนัเสาร์ท่ี 11 มิถนุายน 2565

ตัง้แต่เวลา 09.00 น.-12.00น.
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