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ปที่ 23 ฉบับที่ 7 ประจําเดือน กรกฎาคม 2554

KHONKAEN PUBLIC HEALTH SAVING AND CREDIT COOPERATIVE.,LIMITED

บรรณาธิการแถลง
เรียน สมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน ทุกทาน
กวาจดหมายขาวฉบับนีจ้ ะถึงมือสมาชิกทุกทานคงจะไดรบั ทราบผลการเลือกตัง้ สมาชิกสภาผแู ทนราษฎร ของประเทศไทย
เราแลว สหกรณมคี วามยินดีกบั สมาชิกสภาผแู ทนราษฎรทุกทานทีไ่ ดรบั ความไววางใจจากประชาชนใหเปนตัวแทนเขามาทำงาน
เพือ่ พัฒนาประเทศชาติบา นเมืองใหเจริญกาวหนาตามวิถที างของระบอบประชาธิปไตยตอไป
จดหมายขาวฉบับนี้มีขาวแจงใหสมาชิกทุกทานไดรับทราบหลายเรื่องดวยกัน เรื่องแรกเปนโครงการใหมของสหกรณฯ
นัน่ คือ โครงการมอบทุนสวัสดิการสำหรับสมาชิกทีไ่ มมบี ตุ ร ซึง่ เปนโครงการทีไ่ ดรบั ขอเสนอแนะจากสมาชิกหลายทานทีอ่ ยากให
สหกรณไดทำโครงการนีข้ นึ้ มาเปนขวัญและกำลังใจใหกบั ผทู ไี่ มมบี ตุ ร โดยมีเงือ่ นไขในการมอบทุนสวัสดิการ ดังนี้
1. สมาชิกตองมีอายุมากกวา 45 ป และเปนสมาชิกของสหกรณเกินกวา 15 ป
2. เปนโสดหรือแตงงานแลว แตยงั ไมมบี ตุ ร
3. มีสทิ ธิข์ อรับทุนสวัสดิการตามโครงการไดครัง้ เดียว โดยจะไดรบั ทุนสวัสดิการ 3,000.-บาท/คน
โดยสมาชิกทีม่ คี ณ
ุ สมบัตติ รงตามเงือ่ นไขสามารถกรอกใบสมัครขอรับทุนไดตามแบบใบสมัครดานหลังจดหมาย
ขาวฉบับนีแ้ ลว และใหสง ใบสมัครพรอมหลักฐานประกอบไปยังสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน จำกัด
ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2554 เพือ่ ใหทางสหกรณตรวจสอบหลักฐาน และจะพิจารณาในชวงเดือนตุลาคม 2554 แลวจะทำพิธี
มอบทุนในการประชุมใหญสามัญประจำป 2554 ประมาณวันเสารสปั ดาหที่ 3 ของเดือนมกราคม 2555
และสุดทายนี้ ขอแสดงความเสียใจตอครอบครัวของคุณวุฒชิ ยั พลสงคราม สมาชิกสังกัดหนวยงานศูนยบำบัดรักษา
ยาเสพติดขอนแกน ที่ไดสูญเสียเสาหลักของครอบครัวไป และทางสหกรณฯ ไดประสานงานกับบริษัท ธนชาติประกันชีวิต
ทีร่ บั ทำประกันชีวติ กลมุ ใหแกสมาชิก เพือ่ ขอรับสินไหมทดแทนพรอมกับทำพิธมี อบใหแกทายาทเรียบรอยแลว เมือ่ วันที่ 28 มิถนุ ายน
2554 ทีผ่ า นมา
บรรณาธิการแถลง

มอบเงินสินไหมกรณีสมาชิกรายนายวุฒชิ ยั พลสงคราม เสียชีวติ เปนเงินรวม 619,810.-บาท
เมือ่ วันที่ 28 มิถนุ ายน 2554 ณ หองประชุมสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน จำกัด

ขาวประชาสัมพันธ
- สมาชิกทีย่ งั ไมไดสง ใบสมัครขอรับทุนการศึกษาสำหรับบุตรสมาชิก ขอใหรบี ดำเนินการสงไดภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2554
- เชิญสมาชิกทุกทานที่ปฏิบัติงานในอำเภอสีชมพู และอำเภอบานฝาง รวมพบคณะกรรมการดำเนินการเพื่อแลกเปลี่ยน
แนวทางการพัฒนาสหกรณ พรอมกับรับแกวและรมทีร่ ะลึกจากสหกรณ ตามกำหนดการดังนี้
วันศุกรที่ 8 กรกฎาคม 2554
ทีห่ อ งประชุมโรงพยาบาลสีชมพู
วันศุกรที่ 22 กรกฎาคม 2554
ทีห่ อ งประชุมโรงพยาบาลบานฝาง

ใบสมัครขอรับทุนสวัสดิการกรณีโสด หรือสมรสแตไมมบี ตุ ร
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน จำกัด
————————————————————————————————————
คุณสมบัตขิ องผสู มัคร ตองมีอายุ 45 ปขนึ้ ไป (นับถึงวันสมัคร) และยังไมแตงงาน หรือแตงงานแลวแตยงั ไมมบี ตุ ร
โดยเปนสมาชิกสหกรณฯ ติดตอกันอยางนอย 15 ปขนึ้ ไป มีสทิ ธิไ์ ดรบั ทุน 1 ครัง้ (3,000.-บาท)
เอกสารแนบประกอบการสมัคร สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / สำเนาสมุดบัญชีชอื่ ตนเองเพือ่ ใชในการรับเงิน
หมดเขตสงใบสมัคร 31 สิงหาคม 2554
วันที…่ ……...............................................................…
ชือ่ – สกุลสมาชิก (ผสู มัคร) นาย/นาง/นางสาว………..........................................................................................................................................…
เลขสมาชิก………............................................................ตำแหนง……….................................................................................................................................…
สถานทีป่ ฏิบตั งิ าน………........................................................................................…อำเภอ………..................................................... จังหวัดขอนแกน
หมายเลขโทรศัพทมอื ถือ………..........................................................................................…
วัน เดือน ป เกิด………..........................................................................................… ณ วันทีส่ มัครขาพเจามีอายุ………............…ป…...............…เดือน
มีสถานภาพ ( ) โสด
( ) สมรส แตยงั ไมมบี ตุ ร
ลงชือ่ ………......................................................…ผสู มัคร
(………......................................................…)

บันทึกคำรับรองของผบู งั คับบัญชา
ขาพเจาไดพจิ ารณาแลวและขอรับรองวาบุคลากรตามรายชือ่ ขางตนมีสถานภาพโสด หรือสมรสแลวแตยงั
ไมมบี ตุ รจริง เห็นควรไดรบั ทุนสวัสดิการสำหรับสมาชิกทีไ่ มมบี ตุ รตามเงือ่ นไขของสหกรณฯ
ลงชือ่ ……….................................................................…ผบู งั คับบัญชา
(……….................................................................…)
ตำแหนง………...............................................................…
บันทึกการตรวจสอบของเจาหนาทีส่ หกรณฯ (สำหรับเจาหนาทีส่ หกรณฯ) วันทีไ่ ดรบั ใบสมัคร…………….........…….……….
ขาพเจาไดตรวจสอบรายละเอียดของสมาชิกรายดังกลาวแลว ปรากฏวามีอายุสมาชิก……….............…ป………..............…เดือน
และมีคณ
ุ สมบัตติ รงตามเงือ่ นไขในการขอรับทุน
ลงชือ่ ………......................................................…เจาหนาทีผ่ ตู รวจสอบ
(……….....................................................…)
ลงชือ่ ………......................................................…กรรมการผอู นุมตั ิ
(………......................................................…)
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