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สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน จำกัด http://www.kphcoop.com
ปที่ 27 ฉบับที่ 8 ประจำเดือน สิงหาคม 2558

KHONKAEN PUBLIC HEALTH SAVING AND CREDIT COOPERATIVE.,LIMITED
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สวัสดีครับ สมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน จำกัด ทุกทาน
ในเดือน สิงหาคม ของทุกปเปนเดือนทีม่ คี วามสำคัญอยางยิง่ ของปวงชนชาวไทย ซึง่ เปนเดือนแหงการเฉลิมพระเกียรติ เนือ่ งใน
วโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ หรือวันแมแหงชาติ อยาลืมระลึกถึงพระคุณของแม
และกราบแมนะครับ
สหกรณไดยื่นขอจดทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน จำกัด
(ชือ่ ยอ สฌ.สอ.สธ.ขก.) ตามมาตรา 11 แหงพระราชบัญญัตกิ ารฌาปนกิจสงเคราะห พ.ศ.2545 ซึง่ ไดรบั อนุญาตจากนายทะเบียนแลว
โดยไดทะเบียนเลขที่ ขก/5208/003 วันที่ 22 มิถนุ ายน 2558 ในสวนของการรับสมัครสมาชิก และการดำเนินการตางๆ คณะกรรมการ
จะไดแจงใหทราบตอไป มีรายละเอียดคราวๆ ในจดหมายขาวฉบับนี้ ครับ
ขอเตือนสมาชิกที่สนใจจะขอรับทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับบุตรสมาชิก อยาไดชะลาใจ เพราะจะหมดเขตรับสมัครภายใน
31 สิงหาคม 2558 นีแ้ ลวนะครับ ใหรบี สงใบสมัครดวน แตอยาลืมอานกติกาดวยนะครับ

สาระโดยยอ : สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน จำกัด
 สมาชิก ผูส มัครเขาเปนสมาชิกตองมีคณ
ุ สมบัติ ดังตอไปนี้
1. เปนสมาชิกหรือสมาชิกสมทบของสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน จำกัด
2. มีอายุไมเกิน 60 ปบริบรู ณในวันทีย่ น่ื ใบสมัคร โดยยึดตามป พ.ศ. เกิด
3. มีความประพฤติดี และยินดีปฏิบตั ติ ามขอบังคับ
4. มีทะเบียนบานถูกตองตามกฎหมาย
5. ไมเคยมีความผิดจนถูกไลออกจากงาน
การสิน้ สุดสมาชิกภาพ
1. ตาย
2. ลาออก
3. ทีป่ ระชุมใหญมมี ติใหออกดวยคะแนนเสียงไมนอ ยกวากึง่ หนึง่ ของจำนวนสมาชิกทีม่ าประชุม
4. ขาดสงเงินสงเคราะหตดิ ตอกันเปนเวลา 3 เดือน
5. พนสภาพจากสมาชิกสหกรณฯ ตามขอ 40 แหงขอบังคับสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน จำกัด พ.ศ. 2550
 คณะกรรมการ
คณะกรรมการ มีจำนวนไมนอ ยกวา 7 คน และไมเกิน 25 คน ประกอบดวย
1. คณะกรรมการโดยตำแหนง ไดแก คณะกรรมการดำเนินการสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน จำกัด ดังนี้
- ประธานกรรมการสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน จำกัด เปนนายกสมาคม
- รองประธานกรรมการสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน จำกัด เปนอุปนายกสมาคม

- ประธานกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน จำกัด เปนนายทะเบียนสมาคม
- เหรัญญิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน จำกัด เปนเหรัญญิกสมาคม
- เลขานุการสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน จำกัด เปนเลขานุการสมาคม
- คณะกรรมการดำเนินการทีเ่ หลือ เปนกรรมการสมาคม
2. ใหทป่ี ระชุมใหญสามัญประจำป เลือกคณะกรรมการดำเนินกิจการของสมาคมอีกไมเกิน 10 คน
 การดำเนินกิจการ รอคณะกรรมการประชุมกำหนดแนวทาง จะแจงใหทราบภายหลัง
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 กำหนดออกสหกรณสญ
ั จรพบสมาชิก 3 แหง ดังนี้
- วันพฤหัสบดีท่ี 6 สิงหาคม 2558 สถานที่ โรงพยาบาลภูผามาน (ประกอบดวย สนง.สสอ.ภูผามาน)
- วันศุกรท่ี 14 สิงหาคม 2558 สถานที่ ศูนยวทิ ยาศาสตรการแพทย
- วันศุกรท่ี 21 สิงหาคม 2558 สถานที่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองขอนแกน
 กำหนดการอาชีพเสริม
การเพาะเห็ด ทีบ่ า นหนองโขย ต.ทาพระ อ.เมือง จ.ขอนแกน
รุนที่ 1 วันที่ 22 สิงหาคม 2558 สมาชิกในเขต 1 (รพ.ขอนแกน) เขต 2 (สสอ.เมืองขอนแกนและศูนยวิชาการตางๆ)
เขต 4 (บานฝาง พระยืน มัญจาคีรี โคกโพธิไ์ ชย ชนบท บานไผ บานแฮด)
รุนที่ 2 วันที่ 23 สิงหาคม 2558 สมาชิกในเขต 3 (หนองเรือ ภูเวียง หนองนาคำ เวียงเกา สีชมพู ภูผามาน ชุมแพ )
เขต 5 (โนนศิลา พล หนองสองหอง แวงนอย แวงใหญ เปอยนอย) เขต 6 (ซำสูง กระนวน น้ำพอง อุบลรัตน เขาสวนกวาง)
ศึกษาดูงานเหลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียง วันเสารที่ 12 กันยายน 2558 ที่ศูนยเรียนรูปราชญชาวบานพอคำเดื่อง ภาษี
อ.ลำปลายมาศ จ.บุรรี มั ย สมาชิกทีไ่ ดรบั คัดเลือกใหขน้ึ รถที่ สสจ.ขอนแกน เวลา 06.00 น.
 กรมธรรมประกันชีวติ กลุม กรมที่ 2 - 4 ซึง่ จะสิน้ สุดสัญญากับบริษทั เดิม ในวันที่ 5 กันยายน 2558 สหกรณจงึ ไดจดั หาบริษทั
ประมูลใหม ไดแก บริษทั พรูเด็นเชียล ประกันชีวติ (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน อัตราคาเบีย้ ประกันคนละ 125 บาท ตอเดือน
(ซึง่ เดิมเก็บเปนรายปๆละ 1,560.-บาท) สำหรับสมาชิกเดิมบริษทั ใหความคุม ครองตอเนือ่ งถึงอายุ 85 ปทง้ั หมด สมาชิกทีส่ มัครใหม
ตองเปนสมาชิกสามัญเทานัน้ อายุไมเกิน 60 ป ใหความคุม ครองการเสียชีวติ ทุกกรณีในวงเงินกรมธรรมละ 500,00.-บาท (ไมคมุ ครอง
การฆาตัวตายและโรคทีเ่ ปนมากอนการทำประกันในปแรกของการทำประกัน)
 การสมัครขอทุนการศึกษาบุตรประจำป 2558 สมาชิกทีม่ บี ตุ รกำลังศึกษาอยูใ นระดับชัน้ ประถมศึกษา ถึงระดับชัน้ ปริญญาตรี
ทุกสาขา และไมเคยไดรับทุนในป 2556 และป 2557 สามารถสงใบคำขอสมัครเพื่อรับทุนการศึกษาประจำป 2558 ไดภายใน
วันที่ 31 สิงหาคม 2558
 การสมัครขอรับเงินสวัสดิการกรณีโสดหรือสมรสแตไมมบี ตุ ร ประจำป 2558 สมาชิกทีม่ อี ายุตง้ั แต 45 ปขน้ึ ไป และเปนสมาชิก
สหกรณตดิ ตอกัน 15 ปขน้ึ ไป ทีย่ งั ไมสมรสหรือสมรสแลวแตไมมบี ตุ ร และยังไมเคยไดรบั เงินสวัสดิการกรณีโสดหรือสมรสแตไมมบี ตุ ร
สามารถยืน่ ความจำนงคขอรับเงินสวัสดิการกรณีโสดหรือสมรสแตไมมบี ตุ ร ประจำป 2558 ไดภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2558
เจาของ : สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน จำกัด โทร. (043) 237643, 247520, 247521 Fax : (043)337381 WWW.KPHCOOP.COM
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