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ฉบับประจาเดือน กรกฎาคม 2559

1.สัมมนากรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ และเจ้าหน้ าที่ สอ.มข.จากัด

เมื่อวันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากัด จัดสัมมนาวิชาการ กรรมการ
ผูต้ รวจสอบกิจการ และเจ้าหน้าที่ สอ.มข. จากัด ในหัวข้อ “การบริ การที่ดี และข้อบังคับ / ระเบียบที่ควรรู้ ณ ห้องประชุม
เข้มแข็ง สี ตะธนี โดยวิทยากร 2 ท่าน ได้แก่ 1)รศ.ดร.ธัญญา อภิปาลกุล 2) ทนายภพธร แก้วขัน

2.จับสลากสมาชิกเข้ าร่ วมโครงการศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง ประจาปี 2559

เมื่อวันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2559 สมาชิก กรรมการ และเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมกันจับสลากรายชื่อสมาชิกตาม
โควต้าของแต่ละคณะ เพื่อเข้าร่ วมโครงการศึกษาดูงานสัมมนา “ศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง ประจาปี 2559 ระหว่างวันที่
20 – 21 สิ งหาคม 2559 ณ ณ ฟาวน์ เท่น ทรี รีสอร์ท อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสี มา

3.กาหนดการโครงการอบรมสัมมนา “ศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง ประจาปี 2559”
ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากัด จัดโครงการอบรมสัมมนา “ศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง ประจาปี
2559 ระหว่างวันที่ 20 – 21 สิงหาคม 2559 ณ ฟาวน์ เท่น ทรี รีสอร์ท อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีกาหนด
การศึกษาดูงาน ดังนี้
วันเสาร์ ที่ 8 สิงหาคม 2558
เวลา 05.00 น.
ออกเดินทางจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น บริเวณหน้าคอมเพล็คซ์ (รับประทานอาหารเช้าบนรถ)
เวลา 11.30 - 13.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ฟาวน์ เท่น ทรี รีสอร์ท
เวลา 13.00 - 16.00 น.
ศึกษาดูงาน โดยแบ่งกลุ่มออกเป็ นกลุ่ม 4 กลุ่ม หมุนเวียนกัน
กลุ่มที่ 1 ดูการปลูกเห็ด
กลุ่มที่ 2 ดูการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ (Hydroponic)
กลุ่มที่ 3 ดูการทาปุ๋ ยหมักชีวภาพ
กลุ่มที่ 4 ดูการเลี้ยงไส้เดือน
กลุ่มที่ 5 ดูการทาสบู่ (ลงมือปฏิบัติจริง)
เวลา 16.00 – 18.05 น.
เข้าที่พกั โรงแรมฟาวน์เท่น ทรี รีสอร์ท เขาใหญ่ ปากช่อง
เวลา 18.00 - 22.00 น.
รับประทานอาหารเย็น และสันทนาการ
วันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม 2559
เวลา 07.00 – 08.00 น.
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม ฟาวน์เท่น ทรี รีสอร์ท
ทัศนศึกษาอุทยานแห่ งชาติเขาใหญ่ (ไหว้ เจ้ าพ่ อเขาใหญ่)
เวลา 08.30 – 09.30 น.
ชมเมืองงามต่ างถิ่นในดินแดนไทย ณ ปาริ โอ เขาใหญ่
เวลา 09.30 – 11.00 น.
เวลา 11.00 – 11.30 น.
แวะซื้อของฝากที่ตลาดกลางดง
เวลา 12.30 – 13.30 น.
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านลาบเกินร้อย 101
เวลา 14.00 – 14.30 น.
แวะชมเมืองโบราณ ปราสาทหินพิมาย (ค่าเข้าชมคนละ 20 บาท)
เวลา 14.30 – 18.00 น.
เดินทางกลับขอนแก่นโดยสวัสดิภาพ

4. กาหนดการพิธีมอบเงินสวัสดิการบาเหน็จสมาชิกผู้เกษียณอายุราชการ
ปี งบประมาณ 2557
ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากัด จะจัดพิธีมอบเงินสวัสดิการบาเหน็จสมาชิกผูเ้ กษียณอายุ
ราชการ ปี งบประมาณ 2559 ในวันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดังนั้น
สหกรณ์จึงใคร่ขอเรียนแจ้งกาหนดการให้สมาชิกทราบดังนี้
เวลา 08.30 น.
- สมาชิกผูเ้ กษียณอายุราชการ ลงทะเบียนและรับมอบของที่ระลึก
เวลา 09.00 น.
- ประธานคณะกรรมการฝ่ ายการศึกษาและประชาสัมพันธ์
กล่าวรายงาน โดย นายแดน แสนมี
เวลา 09.15 น.
- ประธานในพิธีกล่าวเปิ ดงาน โดย รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ
เวลา 09.30 น.
- รับ ฟังการบรรยาย สิ ท ธิ ป ระโยชน์ สวัสดิ การที่ พึงจะได้รับ จากสหกรณ์ และตอบข้อ
ซักถาม โดย นางสุปรานี พรจรรยา ผูจ้ ดั การสหกรณ์ออมทรัพย์ มข.จากัด
เวลา 10.00 น.
มอบเงินสวัสดิการบาเหน็จสมาชิก โดย รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ
เวลา 12.00 น.
- เสร็จพิธี
อัตราดอกเบีย้ เงินฝากทุกประเภท เงินฝากออมทรัพย์ 2.00, เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 3.00, เงินฝากประจา 6 เดือน 2.75 , เงินฝากประจา 12
เดือน 3.25 , เงินฝากประจา 24 เดือน 3.75 , เงินฝากทวีสิน 24 เดือน 3.50
อัตราดอกเบี้ย เงิ น กู้ เงิ น กู้ฉุ กเฉิ น ทุกประเภท สามัญ เอื้ออาทร เงิน กู้พิ เ ศษเพื่ อซื้ อที่ ดิ น 6.50 , เงิ น กูเ้ พื่ อที่ อยู่อาศัย 5.5 ,เงิน กู้พิ เ ศษ
รี ไฟแนนท์ที่อยู่กบั สหกรณ์ 5.5

บรรณาธิการข่ าว : คณะกรรมการฝ่ ายการศึกษาและประชาสั มพันธ์ สหกรณ์ ออมทรัพย์ มหาวิ ทยาลัยขอนแก่น จากัด

