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สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน จำกัด http://www.kphcoop.com
ปที่ 27 ฉบับที่ 6 ประจำเดือน มิถุนายน 2558

KHONKAEN PUBLIC HEALTH SAVING AND CREDIT COOPERATIVE.,LIMITED
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สวัสดีครับ สมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดขอนแกนที่รักและเคารพทุกทาน
ขอแจงใหสมาชิกทราบวาปนเ้ี ราเริม่ รับสมัครขอทุนการศึกษาระหวางวันที่ 1 มิถนุ ายน 2558 ถึง 31 สิงหาคม 2558 เปนระยะ
เวลา 3 เดือน ทุนมี 3 ระดับเหมือนเดิม ไดแกระดับประถมศึกษาทุนละ 1,500 บาท มัธยมศึกษา ทุนละ 2,000 บาท และ ปวส. หรือ
ปริญาตรี ทุนละ 3,000 บาท ในวงเงินรวม 1.2 ลานบาท และขอเรียนใหทราบวาสมาชิกขอไดเพียง1 สิทธิ์เทานั้น เชน บิดาทำงาน
โรงพยาบาลขอนแกนโซน 1 มารดาทำงานโรงพยาบาลมัญจาคีรี โซน 3 มีบตุ ร 3 คน จะใหบดิ าหรือมารดาคนใดคนหนึง่ เทานัน้ ทีข่ อได
โดยขอใหบุตรทั้ง 3 คนพรอมกันก็ไดหากเขาเกณฑ สหกรณจะพิจารณาใหเพียง 1 คนเทานั้น โดยจะพิจารณาตามโซนการเลือกตั้ง
กรรมการ ทานทีไ่ ดทนุ ป 2556 และ ป 2557 ไมมสี ทิ ธิข์ อนะครับ หากพบวาทานขอเขามาสหกรณจะตัดสิทธิ์ 2 ป เนือ่ งจากเปนภาระ
กับเจาหนาทีม่ ากในการตรวจสอบครับ
สำหรับทานที่สนใจสมัครเขารับการอบรมอาชีพเสริมใหสงใบสมัครภายในวันที่ 23 มิถุนายน 2558 นะครับ แบบฟอรม
ทานสามารถขอรับไดที่สหกรณ หรือ ดาวนโหลดที่ www.kphcoop.com มี 3 หลักสูตรไดแก ทำขนม/อาหารวาง เพาะเห็ด และ
ดูงานเศรษฐกิจพอเพียง ทานที่เคยเขารับการอบรมในป 2556 และ ป 2557 จะไมไดรบั การพิจารณานะครับ
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1. กรมธรรมประกันชีวติ กลุม กรมที่ 1 หมดเขต 5 กรกฎาคม 2558 สหกรณไดจดั หาบริษทั ประมูลใหม ไดแก
บริษทั กรุงไทยแอกซา จำกัด โดยเบีย้ ประกันคนละ 105 บาท ตอเดือน ซึง่ เดิมเดือนละ 125 บาท สำหรับสมาชิกเดิมบริษทั
ใหความคุม ครองตอเนือ่ งถึงอายุ 85 ปทง้ั หมด สมาชิกทีส่ มัครใหมตอ งเปนสมาชิกสามัญเทานัน้ อายุไมเกิน 60 ป
2. ทานทีโ่ อนเงินเขาบัญชีสหกรณเพือ่ ฝากเงิน หรือชำระหนี้ ธ.กรุงไทย สาชาศรีจนั ทร ประเภทออมทรัพย ชือ่ บัญชี
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน จำกัด เลขที่ 437-1-04965-6 สามารถแจงทางเวปไซด www.kphcoop.com
3. สหกรณสญ
ั จร ประจำเดือนมิถนุ ายน 2558
วันศุกรท่ี 12 มิถนุ ายน 2558
สถานที่ รพ.ภูเวียง (ประกอบดวย สสอ.ภูเวียง / สสอ.หนองนาคำ / สสอ.เวียงเกา)
วันพฤหัสบดีท่ี 18 มิถนุ ายน 2558
สถานที่ รพ.บานฝาง (ประกอบดวย สสอ.บานฝาง)
วันศุกรท่ี 26 มิถนุ ายน 2558
สถานที่ รพ.แวงใหญ (ประกอบดวย สสอ.แวงใหญ)
ในการออกสัญจรพบสมาชิกทุกครั้ง จะมีเจาหนาที่สหกรณไปใหบริการที่หนวยงานจัดสัญจร ตั้งแตเวลา 09.00 น.
โดยสมาชิกสามารถสงเอกสาร สัญญากูตางๆไดที่เจาหนาที่ และในชวงบายทีมกรรมการจะสัมมนาชี้แจงผลการดำเนินงานพรอมตอบ
ขอซักถามทีส่ มาชิกสงสัย สมาชิกในหนวยงานทีส่ หกรณจดั สัญจร จะไดรบั กระเปาเปนของทีร่ ะลึกทานละ 1 ใบ และสมาชิกทีเ่ ขารวม
การสัมมนาจะไดรบั สิทธิจ์ บั ฉลากเสือ้ ยืดคอโปโลสีบานเย็นจากสหกรณ
4. โครงการอบรมอาชีพเสริม ประจำป 2558
ในป 2558 สหกรณกำหนดจัดอบรมอาชีพเสริมใหกบั สมาชิก จำนวน 3 หลักสูตร ไดแก การเพาะเห็ด การทำขนม/อาหารวาง
และวิถชี วี ติ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง สมาชิกทีส่ นใจใหตดิ ตอขอรับใบสมัครไดทส่ี หกรณ หรือ ดาวนโหลดที่ www.kphcoop.com

เจาของ : สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน จำกัด โทร. (043) 237643, 247520, 247521 Fax : (043)337381 WWW.KPHCOOP.COM
ที ่ ปรึ กษา : คณะกรรมการดำเนิน การสหกรณฯ บรรณาธิ ก าร : นายบุ ญโรม สิ ท ธิ ์ ท องหลาง กองบรรณาธิ ก าร : คณะกรรมการศึกษาฯ

