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1.โครงการแลกเปลีย่ นเรียนรู้ สัญจร ณ สหกรณ์ ออมทรัพย์ครู ร้อยเอ็ด จากัด

ฉบับประจาเดือน กรกฎาคม 2556

เมื่อวันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2556 ที่ผา่ นมากรรมการฝ่ ายการศึกษาและประชาสัมพันธ์ กรรมการฝ่ ายเงินกู้
และเจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากัด ได้เดินทางไปศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ร้อยเอ็ด จากัด
ในการไปศึกษาดูงานในครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู ้เกี่ยวกับการให้บริ การสมาชิกโดยการนาเทคโนโลยีทางด้าน
IT มาใช้ในการบริ การสมาชิก ซึงจะได้นาความรู ้ที่ได้รับมาพัฒนาและดาเนิ นการเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อมวลสมาชิกและ
สหกรณ์ฯต่อไป

2. ออกพบปะสมาชิกและบุคลากร วิทยาเขตหนองคาย

เมื่อวันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2556 ที่ผา่ นมาสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากัด โดยผศ.อดุลย์
จันละคร ประธานกรรมการฝ่ ายการศึกษาและประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วยคุณสุ ริยพร ยิง่ เจริ ญกิจขจร คุณดารงค์ แสงศรี เรื อง
กรรมการฝ่ ายการศึกษาฯ คุณพุฒิพงษ์ พงศ์พนั ธ์ คุณอุบล กินบุญ กรรมการฝ่ ายเงินกู ้ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ได้ออก
พบปะสมาชิก และบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาลัยเขตหนองคาย โดยมีวตั ถุประสงค์ เพื่อสร้างความเข้าใจตรงกัน และ
เพื่อสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างสมาชิกกับสหกรณ์ ฯ พร้อมกันนี้ คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันตอบคาถาม เพื่อไข
ข้อปัญหาต่างๆให้สมาชิกได้รับทราบ ต่อไป ทั้งนี้ สหกรณ์ ฯ ต้ องขอขอบพระคุณ ผศ.ดร.อนุชา นิลประพันธ์ รองอธิการบดี
วิทยาเขตหนองคาย ทีใ่ ห้ โอกาสสหกรณ์ ฯ ได้ พบปะสมาชิกและบุคลากร รวมไปถึงอานวยความสะดวกในด้ านสถานทีใ่ นการจัด
โครงการดังกล่ าว สหกรณ์ฯ หวังเป็ นอย่างยิง่ ว่า จะได้ รับโอกาส เช่ นนีอ้ กี ต่ อไป

3. แจ้งกาหนดการโครงการศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง
ด้วยสหกรณ์อมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากัด ได้จดั โครงการศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง ประจาปี 2556
ขึ้นระหว่างวันที่ 27 -28 กรกฎาคม 2556 ณ ศูนย์เรี ยนรู ้ชุมชนเศรษฐกิจพอพียงบ้านบุไทร ตาบลไทยสามัคคี อาเภอวังน้ าเขียว
จังหวัดนครราชสี มา และเพื่อให้สมาชิกที่เข้าร่ วมโครงการเตรี ยมความพร้อมในการจัดเตรี ยมสัมภาระในการเดินทาง สหกรณ์ฯ
จึงใคร่ ขอเรี ยนแจ้งให้สมาชิกที่เข้าร่ วมโครงการทราบกาหนดการดังนี้
วันเสาร์ที่ 27 กรกฎาคม 2556
เวลา 06.00 น.
ออกเดินทางจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น บริ เวณหน้าคอมเพล็กซ์ (รับประทานอาหารเช้าบนรถ)
เวลา 11.00 - 12.00 น. ถึงศูนย์เรี ยนรู ้ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงบ้านบุไทร
รับฟังการบรรยาย
เวลา 12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.00 - 17.00 น. เข้าฐานการเรี ยนรู ้ ประกอบด้วย
1.การเพาะเห็ด
2.การแปรรู ปเห็ด
3.การทาเกษตรแบบพอเพียง(การจัดสรรที่ดิน)
4.การทาเกษตรแบบผสมผสาน
5.การกรี ดยาง และการกลับยาง(ยางรถยนต์) ทากระถางสารพัดประโยชน์
เวลา 17.00 - 18.00 น. เข้าที่พกั โรงแรม & รี สอร์ทกระท่อมหิ นนันทภัค
รับประทานอาหารเย็น และสันทนาการ
วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2556
เวลา 07.00 - 08.00 น. รับประทานอาหารเช้า
เวลา 09.00 - 10.00 น. ศึกษาดูงานสวนลุงไกร ชมน้อย สวนผักปลอดสารพิษจาหน่ ายตลอดทั้งปี ผักสลัดและผัก
ปลอดสารนานาชนิ ด บนพื้นที่กว่า 15 ไร่ เฉพาะผักสลัดมีมากกว่า 6 สายพันธ์ อาทิ สลัด
แก้ว สลัดคอร์ส กรี นโอ๊ค เรคโค เรดลีฟ บัตเตอร์เฮด นอกจากผักสลัด ก็มีมะเขือเทศราชินี
มะเขือเทศเนื้ อ กะหล่ าปลี ข้าวโพดหวาน ฟักทองบีทรู ท
เวลา 10.00 - 11.00 น. ศึกษาดูงานฟาร์มเห็ดติดแอร์ เป็ นฟาร์มเห็ดเมืองหนาวที่ใหญ่ที่สุดในภาคอีสาน และเป็ นฟาร์ม
เห็ดติดแอร์แห่งเดียวของไทย เข้าชมโรงเรื อนเพาะเห็ด รวมถึงกระบวนการผลิต การแปรรู ป
ทุกขั้นตอน แบบไม่หวงวิชาท่ามกลางแปลงผักออร์แกนิ คหลากสี สัน อีกหนึ่ งของดีจากวังน้ า
เขียว
เวลา 12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (ครัวต้นไทร)
เวลา 13.00 - 14.00 น. แวะซื้ อของฝากจากวังน้ าเขียว
เวลา 14.00 น.
เดินทางกลับขอนแก่นโดยสวัสดิภาพ

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 ได้โปรดเข้ามาติดต่อเขียนใบคาขอรับเงินสวัสดิการบาเหน็จ
ให้กบั สหกรณ์ฯ ด้วย สมาชิกสามารถขอใบคาขอสวัสดิการบาเหน็จฯ ได้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากัด
หรื อดาว์นโหลดใบคาขอดังกล่าวได้ที่ www .fincoopkku.com
บรรณาธิการข่ าว : คณะกรรมการฝ่ ายการศึกษาและประชาสั มพันธ์ สหกรณ์ ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่ น จากัด

