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1. พิธีมอบเงินทุนส่ งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ ประจาปี 2557

ฉบับประจาเดือน กรกฎาคม 2557
2557

เมื่อวันเสาร์ที่ 7 มิถุนายน 2557 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากัด นาโดย นางอาไพ นวลมณี เหรัญญิก
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากัด ได้จดั พิธีมอบทุนส่ งเสริ มการศึกษาบุตรสมาชิก ประจาปี 2557 ซึ่งในวันดังกล่าวมี
สมาชิกและบุตรสมาชิกให้ความสนใจเข้าร่ วมพิธีมอบทุนส่ งเสริ มการศึกษาฯ กันอย่างคับคัง่ โดยในปี นี้ สหกรณ์ฯ จัดทุนการศึกษา
ให้กบั บุตรสมาชิกในวงเงินจัดสรร จานวน 993,900.- บาท ซึ่งแบ่งเป็ น
ระดับ
อนุบาล
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
อาชีวศึกษา
อุดมศึกษา
รวม

จานวน
53
111
170
28
96
458

ประเภททัว่ ไป
ทุนละ (บาท)
800.900.1,000.1,000.1,100.-

จานวนเงิน
42,400.99,900.170,000.28,000.105,600.445,900.-

จานวน
205
119
2
40
366

ประเภทเรี ยนดี กีฬาเด่น
ทุนละ (บาท)
จานวนเงิน
1,300.1,500.1,500.2,500.-

2. โครงการแลกเปลีย่ นเรียนรู้ สัญจร ณ สอ.ครู อุดรธานี จากัด และ สอ.ครู หนองคาย จากัด

ประจาปี 2552

สหกรณ์ ออมทรั พย์ ครู อุดรธานี จากัด

สหกรณ์ ออมทรั พย์ ครู หนองคาย จากัด

266,500.178,500.3,000.100,000.548,000.-

เมื่อวันพุธที่ 4 มิถุนายน 2557 ที่ผ่านมาสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากัด นาโดยนายบัญชา พระพลประธาน
กรรมการฝ่ ายการศึกษาและประชาสัมพันธ์ พร้ อมด้วยตัวแทนกรรมการอานวยการและกรรมการเงินกู้ และเจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากัด ได้เดินทางไปศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครู อุดร จากัด และสหกรณ์ออมทรัพย์ครู หนองคาย จากัด ในการ
ไปศึกษาดูงานในครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู ้ เกี่ยวกับการให้บริ การสมาชิกโดยการนาระบบ IT มาใช้ในการบริ การสมาชิก
ซึ่ งจะได้นาความรู ้ ที่ได้รับมาพัฒนาและดาเนินการเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อมวลสมาชิกและสหกรณ์ฯต่อไป
3. ขอเชิญสมาชิกสหกรณ์ ฯเขียนใบคาขอรับสวัสดิการบาเหน็จฯ

ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากัด ได้จดั ให้มีสวัสดิการบาเหน็จสมาชิกฯ โดยที่สมาชิกสามารถขอรับ
สวัสดิประจ
การบาปี
าเหน็2552
จได้น้ นั จะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ (1) ทุพพลภาพโดยสิ้ นเชิง (2) จ่ายให้แก่สมาชิกที่ลาออกจากราชการ และเป็ น
สมาชิกไม่นอ้ ยกว่า 20 ปี (3) จ่ายให้แก่สมาชิกที่ลาออกจากการเป็ นสมาชิก และเป็ นสมาชิกติดต่อกันมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 20 ปีและ (4)
จ่ายให้แก่สมาชิกที่เกษียณอายุราชการ หรื อเกษียณอายุราชการก่อนกาหนด และเป็ นสมาชิกไม่นอ้ ยกว่า 10 ปี
ดังนั้น เพื่อเป็ นการรักษาสิ ทธิ ประโยชน์ของท่านสมาชิก สหกรณ์ฯ ใคร่ ขอเรี ยนเชิญท่านสมาชิกผูเ้ กษียณอายุราชการในปี
2557 ที่ยงั ไม่ได้เขียนคาขอรับสวัสดิการบาเหน็จฯ ได้โปรดเข้ามาติดต่อเขียนใบคาขอรับเงินสวัสดิการบาเหน็จให้กบั สหกรณ์ ด้วย
สมาชิกสามารถขอใบคาขอสวัสดิการบาเหน็จฯ ได้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากัด หรื อดาว์นโหลดใบคาขอดังกล่าว
ได้ที่ www .fincoopkku.com

4.กาหนดการโครงการอบรมสัมมนา “ศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง ประจาปี 2557”
ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากัด จัดโครงการอบรมสัมมนา “ศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง ประจาปี 2557”
ระหว่างวันที่ 26 – 27 กรกฎาคม 2557 ณ หมู่บา้ นนิคมอุตสาหกรรมเศรษฐกิจพอเพียง ตาบลไทยสามัคคี อาเภอวังน้ าเขียว จังหวัด
นครราชสี มา โดยมีกาหนดการศึกษาดูงาน ดังนี้
วันเสาร์ ที่ 26 กรกฎาคม 2557
เวลา 06.00 น.
ออกเดินทางจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นบริ เวณหน้าคอมเพล็คซ์ (รับประทานอาหารเช้าบนรถ)
เวลา 11.30 - 12.30 น.
รับประทานอาหารกลางวัน (ครัวต้นไทร)
เวลา 12.30 - 13.00 น.
ถึงศูนย์เรี ยนรู ้เศรษฐกิจพอเพียง
เวลา 13.00 - 17.00 น.
ศึกษาดูงานหมู่บา้ นนิ คมอุตสาหกรรมเศรษฐกิจพอเพียง ดูการปลูกพืชแบบผสมผสานบนที่ดิน 2
ไร่ เศษ/ครัวเรื อน
1. นางอาไพ แช่มโชติ 2. นางกงใจ นาคสกุล
3. นายกฤษฎา อยูส่ ถิต
4. นางกนกวรรณ สาทร
เวลา 17.00 - 18.00 น.
เข้าที่พกั โกลด์เมาท์เท่น วังน้ าเขียวรี สอร์ท
เวลา 18.00 - 22.00 น.
เข้าที่พกั โกลด์เมาท์เท่น วังน้ าเขียวรี สอร์ท
วันอาทิตย์ ที่ 27 กรกฎาคม 2557
เวลา 07.00 – 08.00 น.
รับประทานอาหารเช้า
เวลา 09.00 – 10.00 น.
ศึกษาดูงานสวนลุงไกร ชมน้ อย สวนผักปลอดสารพิษจาหน่ ายตลอดทั้งปี ผักสลัดและผักปลอด
สารนานาชนิ ด บนพื้นที่กว่า 15 ไร่ เฉพาะผักสลัดมีมากถึง 6 สายพันธ์ อาทิ สลัดแก้ว สลัดคอร์ส
กรี นโอ๊ค เรดโอ๊ค เรดลีฟ บัตเตอร์เฮด นอกจาก ผักสลัด ก็มีมะเขือเทศราชินี มะเขือเทศเนื้ อ
กะหล่าปลี ข้าวโพดหวาน ฟักทองบีทรู ท
เวลา 10.00 – 11.00 น.
ฟ้ าประทานฟาร์ มศูนย์เรี ยนรู ้เพื่อพัฒนาการเกษตรอย่างยัง่ ยืนผักเกษตรอินทรี ย ์ ปลอดสารพิษ ในตอนนี้
จะปลูกผักสลัดเป็ นส่ วนใหญ่ ซึ่ง Veggie Ozone คือเครื่ องหมายที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ได้รับการ
รับรอง GPA และการผลิตผักอินทรี ยจ์ ากกรมวิชาการเกษตร อันที่สองคือ Greenery Coffee Ozone
เป็ นการทดลองปลูกกาแฟ 2 สายพันธุ ์ ได้แก่อาราบิกา้ และ โรบัสต้า ไม่น่าเชื่อว่าวังน้ าเขียวจะปลูก
กาแฟได้รส กลิ่น สี ที่ไม่ผดิ เพี้ยน สามการเลี้ยงไก่ไข่ Eggie Ozone ด้วยระบบการเลี้ยงที่แตกต่างจาก
ที่อื่น ด้วยแนวคิด ไข่ไก่ 4 อ. ประกอบด้วย อาหารดี อากาศดี อนามัยดี อารมณ์ดี เลี้ยงในโรงเรื อน
แบบปล่อย เปิ ดเพลง เปิ ดธรรมะให้ฟัง ดูแลความสะอาดโรงเรื อนอย่างดีดว้ ยองค์ประกอบเหล่านี้ ทา
ให้ได้ไข่ใบโต ไข่แดงสี สวย สี่ คือ โครงการผลิตกิ่งตายางพารา
เวลา 12.00 – 13.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน (ครัวปิ่ นแก้ว)
เวลา 13.00 – 14.00 น.
แวะซื้ อของฝากจากวังน้ าเขียว
เวลา 14.00 น.
เดินทางกลับขอนแก่นโดยสวัสดิภาพ
หมายเหตุ เปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสม
บรรณาธิการข่ าว : คณะกรรมการฝ่ ายการศึกษาและประชาสั มพันธ์ สหกรณ์ ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่ น จากัด

