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1.จานวนสมาชิกของสหกรณ์ ฯ เดือน กันยายน 2556
ปัจจุบนั จานวนสมาชิกของสหกรณ์ฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 มีสมาชิกทั้งสิ้น 6,069 คน ซึ่งเป็ นสมาชิกสามัญ
5,474 คน สมาชิกสมทบ 595 คน เพิ่มขึ้นจากเดือนที่แล้ว จานวน 68 คน จะเห็นได้ว่าในแต่ละเดือนจะมีสมาชิกสมัครเพิ่มขึ้น
จากเดิม ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมัน่ ต่อสหกรณ์ฯ ของบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เป็ นอย่างดี

2.สหกรณ์ ฯ จัดโครงการออกพบปะสมาชิก

เมื่อวันที่ 16 - 20 กันยายน 2556 ที่ผา่ นมา สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากัด ได้ออกพบปะ
สมาชิกคณะแพทยศาสตร์ และสานักงานอธิการบดี โดยมีวตั ถุประสงค์ เพื่อสร้างความเข้าใจตรงกัน และเพื่อสร้าง
สัมพันธภาพอันดีระหว่างสมาชิกกับสหกรณ์ ฯ พร้อมกันนี้คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันตอบคาถาม เพื่อไขข้อ
ปัญหาต่างๆให้สมาชิกได้รับทราบ ต่อไป ทั้งนี้ สหกรณ์ฯใคร่ ขอขอบคุณสมาชิกสหกรณ์ทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจ และ
มัน่ ใจในการบริ หารงานของคณะกรรมการสหกรณ์ ชุดที่ 34 หากสมาชิกท่านใดสนใจและมีความประสงค์ให้สหกรณ์
ประชาสัมพันธ์ เพื่อเผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารต่างๆ ท่านสามารถติดต่อเข้ามายัง ฝ่ ายสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์ เบอร์โทร
ภายใน 12091 หรื อทาง scckku@fincoopkku.com

สหกรณ์ออมทรัพย์ มอ.ขอ. เสริมสร้างเศรษฐกิจเพียงพอ สานก่อสมาชิกมัน่ คง

3.สหกรณ์ ฯ ร่ วมวางพวงมาลาเนื่องในวันมหิดล

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 255 6 ที่ผา่ นมา สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากัด นาโดยรศ.อัมพน ห่อนาค
ผูต้ รวจสอบกิจการสหกรณ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการดาเนินการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ เข้าร่ วมพิธีวางพวงมาลาสักการะ
สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชนก ผูท้ รงได้รับการถวายพระสมัญญานามว่า
“พระบิดาแห่ง
การแพทย์แผนปัจจุบนั ของไทย” ณ พระบรมราชานุสาวรี ย ์ หน้าโรงพยาบาลศรี นคริ นทร์
4. รายงานผลการประเมินชั้นคุณภาพการควบคุมภายใน จากสานักมาตรฐานการบัญชีและการสอบบัญชีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ตามคาสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ที่ 271/2555 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2555 ได้แต่งตั้งให้นายกฤติเดช จรุ สมัญญา เป็ นผูส้ อบ
บัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากัด สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 นั้น
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้ดาเนิ นการตรวจสอบงบบัญชีและงบการเงินสหกรณ์ ตามที่นายกฤติเดช จรุ สมัญญา
ผูส้ อบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากัด ส่ งให้กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ซึ่งจากการตรวจสอบและผลประเมิน
ชั้นคุณภาพการควบคุมภายในของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากัด เป็ นดังนี้
ระดับชั้นคุณภาพ
ส่ วนที่ 1 สภาพแวดล้อมการควบคุม
ดีมาก
ส่ วนที่ 2 ความเสี่ ยงและกิจกรรมควบคุม
ดีมาก
ด้านการเงินการบัญชี
ดีมาก
ธุ รกิจสิ นเชื่อ
ดีมาก
ธุ รกิจเงินรับฝาก
ดีมาก
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
ดีมาก
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ดีมาก
สมาชิกและทุนเรื อนหุน้
ดีมาก
ส่ วนที่ 3 ระบบข้อมูลสารสนเทศ และการสื่ อสาร
ดีมาก
ส่ วนที่ 4 ระบบการติดตามและประเมินผล ดีมาก
สรุ ปการประเมินจัดชั้นคุณภาพ
ดีมาก

5. การยื่นคาร้ องเพือ่ ให้ คณะกรรมการเงินกู้พจิ ารณาเป็ นกรณีพเิ ศษ
เรี ยนสมาชิกทุกท่าน สมาชิกท่านใดที่ตอ้ งการยืน่ คาร้องเพื่อขอให้ที่ประชุมคณะกรรมการเงินกูพ้ ิจารณาเกี่ยวกับ
ขอกูเ้ งินเป็ นกรณี พิเศษ นั้น สหกรณ์ฯ ขอเรี ยนแจ้งให้ท่านสมาชิกทราบว่า ท่านจะต้องยืน่ คาร้องก่อนวันประชุม จานวน 3 วัน
ทาการ เนื่ องจาก ฝ่ ายจัดการจะต้องดาเนินการตรวจสอบสถานภาพและทารายละเอียดสมาชิก เพื่อนาเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการเงินกู ้ เพื่อพิจารณา ต่อไป
***** สมาชิกสามารถติดต่ อขอทราบกาหนดการวันประชุ มของคณะกรรมการเงินกู้ได้ ทฝี่ ่ ายสินเชื่อ*****
อัตราดอกเบีย้ เงินฝากทุกประเภท เงิ นฝากออมทรัพย์ 2.00, เงิ นฝากออมทรัพย์พิเศษ 3.00, เงิ นฝากประจา 6 เดือน 2.75 , เงิ นฝากประจา 12
เดือน 3.25 , เงิ นฝากประจา 24 เดือน 3.75 , เงิ นฝากทวีสิน 24 เดือน 3.50
อัตราดอกเบีย้ เงินกู้ เงิ นกูฉ้ ุกเฉิ นทุกประเภท สามัญ เอื้ออาทร เงิ นกูพ้ ิเศษเพื่อซื้ อที่ดิน
6.50 , เงิ นกูเ้ พื่อที่อยูอ่ าศัย 4.5 ,เงิ นกูพ้ ิเศษ
รี ไฟแนนท์ที่อยูก่ บั สหกรณ์ 5.5

บรรณาธิการข่ าว : คณะกรรมการฝ่ ายการศึกษาและประชาสั มพันธ์ สหกรณ์ ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่ น จากัด

