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สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน จำกัด http://www.kphcoop.com
ปที่ 28 ฉบับที่ 11 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559

KHONKAEN PUBLIC HEALTH SAVING AND CREDIT COOPERATIVE.,LIMITED

ºÃÃ³Ò¸Ô¡ÒÃá¶Å§
เรียน สมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน ทุกทาน
ในนามคณะกรรมการสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน จำกัด ชุดที่ 28 ขอขอบพระคุณทุกทานที่สนับสนุน
การดำเนินงานของสหกรณดวยดีตลอดมา และขอรวมยินดีกับผูเกษียณอายุราชการในป 2559 ทุกทานที่ไดทุมเทการทำงาน
จนครบเกษียณ ความดีของทานจะจารึกไวตลอดไป และขอฝากถึงสมาชิกผูเกษียณอายุราชการในปนี้ใหออมเงินกับ
สหกรณของเราดวยนะครับ
และเดือนพฤศจิกายน ของทุกป จะเปนชวงแหงการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ และเลือกตัง้ ผูแ ทนสมาชิก ก็ตอ ง
ขอเรียนกับสมาชิกทุกทานวาขอใหทานเลือกคนดี มีความรู มีประสบการณ และมีวิสัยทัศนที่กวางไกลเปนตัวแทนของทาน
เพื่อกำหนดนโยบายทิศทางการพัฒนาของสหกรณฯ ใหเจริญรุงเรืองตอไป ซึ่งมีกำหนดการดังนี้

วันศุกรที่ 11 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.00 – 15.00 น.
เชิญสมาชิกทุกทานใชสิทธิ์ลงคะแนนสรรหากรรมการดำเนินการสหกรณประจำป 2560 และเลือกตั้งผูแทนประจำ
หนวยงานทาน

บัตรสีฟา
บัตรสีขาว

เลือก กรรมการ ลงคะแนนไดเขตละ 1 คน ยกเวนโรงพยาบาลศูนยขอนแกนลงคะแนนได 2 คน
เลือก ผูแทนสมาชิก ตามประกาศของสหกรณ ตามหนวยงานที่สังกัด

ลงคะแนนลวงหนาวันที่ 7 - 9 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ.สำนักงานสหกรณ ฯ
สำหรับทานที่จะลงคะแนนลวงหนาได ทานตองติดภารกิจในวันศุกรที่ 11 พฤศจิกายน 2559 เชน เดินทางไปราชการ
ลา หรืออยูระหวางการศึกษาตอ อบรม และทานตองเตรียมเอกสารการเดินทางไปราชการ ใบลา หรือหนังสือขออนุญาต
จากผูบังคับบัญชาไปดวย การลงคะแนนลวงหนาสหกรณจะเปดใหใชสิทธิ์เฉพาะการลงคะแนนกรรมการประจำเขตเทานั้น
(ไมไดเปดใหลงคะแนนเลือกตั้งผูแทน)
เอกสารที่ทานตองเตรียมเพื่อแสดงตอกรรมการสรรหา ไดแก บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรขาราชการ
หากสมาชิกที่ไมไปใชสิทธิ จะถูกตัดสิทธิในการสมัครเปน ประธาน หรือกรรมการ หรือผูแทนสมาชิก เปนระยะเวลา 1 ป
เวนแตมีเหตุอันควรซึ่งไดรับความเห็นชอบจากกรรมการดำเนินการ โดยใหทำหนังสือแจงใหกรรมการดำเนินการวินิจฉัย
ภายใน 30 วัน นับตั้งแตวันลงคะแนนสรรหา และการวินิจฉัยของคณะกรรมการใหถือเปนที่สุด

ข่าวประชาสัมพันธ์
 สมาชิกที่ทำการโอนเงินเขาบัญชีสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน จำกัด
ธนาคารกรุงไทย สาขาศรีจนั ทร ประเภทออมทรัพย เลขบัญชี 437 – 1 – 04965 – 6 โปรดสงหลักฐานสำเนาใบโอนเงิน

ซึ่งใบโอนที่ทานเขียนใหระบุ ชื่อ - สกุลหมายเลขสมาชิกและเบอรโทรที่ติดตอได และใหกำชับธนาคารใหเขียน
ระบุชื่อทานดวย เนื่องจากในแตละวันมีสมาชิกโอนเงินเขาบัญชีของสหกรณฯ เปนจำนวนมาก เพื่อเปนการรักษา
ผลประโยชนและปรับปรุงรายการของทานใหเปนปจจุบนั โปรดสงสำเนาใบโอนเงินใหสหกรณทห่ี มายเลขโทรสาร 043 337381

หรือโทรแจงสหกรณทันที หมายเลข 086 4553139

 การสมัครสมาชิกใหม
บุคลากรที่เปนขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่มีเงินไดรายเดือนในจังหวัดขอนแกน
สามารถสมัครเปนสมาชิกสหกรณได โดยกรอกใบสมัครตามแบบทีส่ หกรณกำหนด แนบสำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบาน
สลิปเงินเดือนเดือนลาสุด สำเนาบัญชีธนาคารกรุงไทย และเงินคาธรรมเนียมแรกเขาจำนวน 100.- บาท ทั้งนี้ ลูกจาง

ชัว่ คราวทีส่ ามารถสมัครสมาชิกใหมไดตอ งเปนลูกจางชัว่ คราวประเภทรายเดือนทีร่ บั เงินเดือนจากโรงพยาบาลเทานัน้
(ลูกจางชั่วคราวประเภทรายวัน หรือลูกจางชั่วคราวสถานีอนามัย ไมสามารถสมัครเปนสมาชิกสหกรณได)

 โครงการติดตามผลการอบรมอาชีพเสริมใหกับสมาชิก
ขอเชิญสมาชิกที่ผานการอบรมอาชีพเสริมประจำป 2559 หลักสูตรการทำกาแฟสด การเพาะเห็ด และการทำขนมจีบ
ซาลาเปา หากทานมีความสนใจที่จะแสดงผลงานในวันประชุมใหญสามัญประจำป 2559 (เดือนมกราคม 2560) ขอใหทาน
แจงความจำนงไดที่สหกรณฯ (ฝายธุรการ) ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559

 การขอรับเงินขวัญถุงสมาชิก ประจำป 2559
สมาชิกที่ลาออกจากงานหรือลาออกจากราชการ หรือเกษียณอายุราชการ ประจำป 2559 สามารถติดตอขอรับเงิน
ขวัญถุงไดโดยมีหลักเกณฑ ดังนี้

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

เปนสมาชิกสหกรณตั้งแต
เปนสมาชิกสหกรณตั้งแต
เปนสมาชิกสหกรณตั้งแต
เปนสมาชิกสหกรณตั้งแต
เปนสมาชิกสหกรณตั้งแต

10 ป ถึง 15 ป
16 ป ถึง 20 ป
21 ป ถึง 25 ป
26 ป ถึง 30 ป
31 ปขึ้นไป

รับเงินขวัญถุง 10,000.-บาท
รับเงินขวัญถุง 20,000.-บาท
รับเงินขวัญถุง 30,000.-บาท
รับเงินขวัญถุง 40,000.-บาท
รับเงินขวัญถุง 50,000.-บาท

การนับระยะเวลาการเปนสมาชิก ใหนับจากวัน เดือน ปที่สมัครเปนสมาชิกสหกรณครั้งสุดทายจนถึงวันที่เกษียณอายุ
ลาออกจากราชการ ลาออกจากงานประจำ หรือเสียชีวิต ถามีเศษของปเกินกวา 6 เดือน ใหนับเปน 1 ป ถาสมาชิกลาออก
แลวสมัครใหม จะเริ่มนับอายุสมาชิกใหมตั้งแตวันสมัครเปนสมาชิกสหกรณครั้งสุดทาย

 วันหยุดทำการประจำเดือนพฤศจิกายน 2559
สหกรณฯ หยุดทำการในวันศุกรที่ 18 พฤศจิกายน 2559 เนื่องจากสหกรณกำหนดจัดทำแผนงานประจำป
เจาของ : สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน จำกัด โทร. (043) 237643, 247520, 247521 Fax : (043)337381 WWW.KPHCOOP.COM
ที่ปรึกษา : คณะกรรมการดำเนินการสหกรณฯ บรรณาธิการ : บุญโรม สิทธิ์ทองหลาง กองบรรณาธิการ : คณะกรรมการศึกษาฯ

