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ฉบับประจำเดือน สิงหำคม 2561

พิธีมอบเงินสวัสดิกำรบำเหน็จสมำชิกผู้เกษียณอำยุรำชกำร ปี งบประมำณ 2561
ปี งบประมำณ 2557

เมื่อวันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 ที่ผา่ นมา สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากัด ได้จดั พิธีมอบเงินสวัสดิการ
บ าเหน็ จ สมาชิ ก ผู้เ กษี ย ณอายุร าชการ ประจ าปี 2561 ขึ้ น ณ ห้ อ งประชุ ม สิ ริ คุ ณ ากร 3 ชั้ น 2 ส านั ก งานอธิ ก ารบดี
มหาวิท ยาลัยขอนแก่น ซึ่ งในปี นี้ มีบุค ลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น เกษียณอายุราชการ จานวน 199 คน เป็ นสมาชิ กสหกรณ์
จานวน 110 คน และสมาชิกผูม้ ีสิทธิได้รับเงินสวัสดิ การบาเหน็จ ประจาปี 2561 จานวน 94 คน เป็ นเงินจานวน 1,983,800.- บาท
โดยในวันดังกล่าว มีผเู้ ข้าร่วมโครงการจานวน 78 คน
ทั้งนี้ สมาชิกผูเ้ กษียณฯได้รับทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกีย่ วกับสวัสดิ การต่างๆที่สมาชิ กจะได้รับ รวมทั้งการติดต่อและการรับ
ข้อมูลข่าวสารจากสหกรณ์ฯ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากัด จึงใคร่ขอขอบพระคุณท่านสมาชิกผูเ้ กษียณฯทุกท่ าน
ที่เข้าร่วมพิธีมอบเงินสวัสดิการดังกล่าว และให้ความไว้วางใจสหกรณ์ฯมาโดยตลอด

สหกรณ์ ออมทรัพย์ ครูแม่ฮ่องสอน จำกัด เข้ ำเยี่ยมชมกิจกำรสหกรณ์ ออมทรัพย์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น จำกัด

ปี งบประมำณ 2557

ในวันศุกร์ที่ 10 สิ งหาคม 2561 คณะกรรมการดาเนินการและฝ่ ายจัดการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครู แม่ฮ่องสอน จากัด เข้า
เยี่ยมชมกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากัด
ซึ่งในวันดังกล่าวมีตวั แทนสหกรณ์โดยรองศาสตราจารย์สุธา ภู่สิทธิศกั ดิ์ ประธานคณะกรรมการดาเนินการ พร้อม
ด้วยคณะกรรมการดาเนินการและฝ่ ายจัดการ ให้การต้อนรับผูม้ าเยี่ยมชมกิจการสหกรณ์ในครั้งนี้
ทั้งนี้ ในการเข้าเยี่ยมชมกิจการมีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี แลกเปลีย่ นเรี ยนรู้ และประสบการณ์ใน
การบริ หารกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์

เข้ ำร่ วมพิธีถวำยเครื่องรำชสักกำระ ถวำยพำนพุ่มรำชสักกำระพระบรมรำชำนุสำวรีย์พระบำทสมเด็จพระจอมเกล้ำเจ้ ำอยู่หัว
รัชกาลที่ 4

ในวันเสาร์ ที่ 18 สิ งหาคม 2561 สหกรณ์ออมทรั พย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากัดโดยกรรมการดาเนินการ ผู้ พร้ อมด้วย
เจ้า หน้า ที่ส หกรณ์ ได้เข้าร่ วมพิธีถวายราชสักการะถวายพานพุ่มราชสักการะพระบรมราชานุส าวรี ยพ์ ระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้า อยู่หัว รั ชกาลที่ 4 พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ ไทย" เนื่องใน "วันวิทยาศาสตร์ แห่งชาติ"ประจาปี 2561 ณ พระบรมราชานุส าวรี ย ์
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า

เรียนเชิญสมำชิกทุกท่ำนร่ วมเป็ นเจ้ำภำพทอดผ้ ำป่ ำสำมัคคี
เนื่องด้วยคณะกรรมการดาเนินการ ผูต้ รวจสอบกิจการ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากัด และชาวบ้าน
ข่า ตาบลบ้านข่า อาเภอศรี สงคราม จังหวัดนครพนม ร่ วมกันจัดผ้าป่ าเพื่อทานุบารุ งศาสนาและอนุรักษ์วฒั นธรรมไทย
ดังนั้น สหกรณ์ ออมทรัพย์มหำวิทยำลัยขอนแก่ น จำกัด จึงขอเรียนเชิญสมำชิกสหกรณ์ ทุกท่ำน ร่ วมเป็ นเจ้ำภำพทอดผ้ ำป่ ำ
สำมัคคี โดยพร้ อมเพียงกันในวันที่ 15 -16 กันยำยน 2561 ซึ่งสมำชิกสำมำรถสอบถำมรำยละเอียดกำรเดินทำงได้ ที่สำนักงำนสหกรณ์ ฯ
หรือโทรศัพท์สอบถำมในเวลำรำชกำร 083 – 1422966 , 089- 96224432
เวลา
กิจกรรม
วันเสาร์ที่ 15 กันยายน 2561
05.30 น.
ออกเดินทางจากบริเวณหน้าศูนย์อาหารและบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กราบนมัสการพิพธิ ภัณฑ์หลวงปู่ อุ่นหล้า จิตธัมโม(วัดป่ าแก้วชุมพล อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
กราบนมัสการพิพธิ ภัณฑ์หลวงปู่ ฟั่น อาจาโร(วัดป่ าอุดมพร อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร)
กราบนมัสการพิพธิ ภัณฑ์หลวงปู่ มัน่ ภูริทตั โต(วัดป่ าสุทธาวาส อ.เมือง จ.สกลนคร)
ไหว้พระธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร
06.00 – 16.00 น.
ไหว้พระธาตุประสิทธิ์(ประจาวันเกิดพฤหัสบดี) อ.นาหว้า จ.นครพนม
กราบนมัสการพิพธิ ภัณฑ์หลวงปู่ คาพันธ์ จันทูปโม (วัดศรีวชิ ยั ต.สามผง อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม)
กราบนมัสการพิพธิ ภัณฑ์หลวงปู่ ตื้อ อจธัมโม (วัดอรัญญิเวก ต.บ้านข่า อ.ศรีสงคราม ต.นครพนม)
(เข้าที่พกั ) วัดทุ่งศรีสองเมือง ต.นาข่า อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม
16.01 – 18.00 น.
ทากิจธุระส่วนตัว
18.00 – 19.00 น.
รับประธานอาหารเย็น
19.01 – 20.00 น.
ทาวัตรเย็น (เตรี ยมชุดขาวหรื อชุดสุภาพเหมาะกับการปฎิบตั ิธรรม เวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามกาหนดการของวัด)
20.01 -21.00 น.
ฟังธรรม “นาธรรมะมาใช้ในการปฏิ บ ัติหน้าที่ ” จากเจ้าคุณ พระวิ ม ลธรรมภาณ ที่ ป รึ กษาเจ้าคณะจังหวัดนครพนม
(ธรรมยุต)

21.01 – 04.00 น.
ปฏิบตั ิสมาธิภาวนา (ตามสมควรแต่ละบุคคล) และพักผ่อนตามอัทยาศัย
วันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน 2561
04.01 – 05.00 น.
ตื่นนอน ทากิจธุระส่วนตัว
05.01 – 07.00 น.
ทาวัตรเช้า / ปฏิบตั ิสมาธิภาวนา (ตามสมควรแต่ละบุคคล)
07.01 – 07.30 น.
ทาบุญตักบาตรข้าวเหนียว หรือ อาหารแห้งตามสมควร
07.30 – 08.30 น.
รับประทานอาหารเช้า
08.30 -09.00 น.
ทาพิธีทอดผ้าป่ า
ไหว้พระธาตุท่าอุเทน (ประจาวันเกิดวันศุกร์) อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
ไหว้พระธาตุนคร (ประจาวันเกิดวันเสาร์) อ.เมือง จ.นครพนม
ไหว้พระธาตุมหาชัย(ประจาวันเกิดวันพุธ) อ.ปลาปาก จ.นครพนม
09.01 – 15.30 น.
ไหว้พระธาตุตรีคูณ (ประจาวันเกิดวันอังคาร) อ.นาแก จ.นครพนม
ไหว้พระธาตุเรณูนคร (ประจาวันเกิดวันจันทร์) อ.เรณูนคร จ.นครพนม
ไหว้พระธาตุพนม (ประจาวันเกิดวันอาทิตย์) อ.ธาตุพนม จ.นครพนม
ไหว้พระบรมสารีริกธาตุ เจดียป์ ทองกิ
ู่
ตติ วัดป่ าวิเวกวัฒนาราม(วัดหลวงปู่ จาม) อ.คาชะอี จ.มุกดาหาร
15.31 – 19.30 น.
เดินทางกลับมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยสวัสดิภาพ

