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ปที่ 23 ฉบับที่ 8 ประจําเดือน สิงหาคม 2554

KHONKAEN PUBLIC HEALTH SAVING AND CREDIT COOPERATIVE.,LIMITED

บรรณาธิการแถลง
เรียน สมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดขอนแกนทุกทาน
ชวงนีเ้ ปนชวงเปลีย่ นผนู ำประเทศใหม คาจางแรงงานตาง ๆ ก็ถกู ปรับเปลีย่ นใหม สถานการณทางการเมืองก็เปลีย่ นแปลง
ไปดวย แตกค็ งไมกระทบกับสหกรณของเรานะคะ เพราะเงินเดือนก็ปรับขึน้ อยแู ลว ขอแสดงความยินดีกบั ทานทีเ่ งินเดือนตกเบิก
และขึน้ มาอีก 5 % หลายทานก็คงจะใชเกณฑนมี้ ายืน่ กเู พือ่ พัฒนาคุณภาพชีวติ นะคะ คณะกรรมการดำเนินการทุกทานก็ยนิ ดีตอ นรับ
และพรอมทีจ่ ะใหคำปรึกษากับสมาชิกทุกทาน ชวงนีเ้ ปนชวงเปดใหยนื่ ความจำนงขอทุนการศึกษาบุตร ตัง้ แตวนั ที่ 1 กรกฎาคม 2554
– 31 สิงหาคม 2554 และขาวดีสำหรับทานทีเ่ ปนโสด หรือแตงงานแลวไมมบี ตุ ร โดยมีอายุตงั้ แต 45 ปขนึ้ ไป และเปนสมาชิกสหกรณ
ติดตอกันเปนเวลา 15 ปขึ้นไป สามารถยื่นความจำนงขอรับเงินสวัสดิการได ถาทานไหนมีเกณฑตามนี้ก็ยื่นความจำนงได
โดยดวนนะคะ ตัง้ แตวนั ที่ 1 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2554 เชนกัน
สำหรับสมาชิกที่มีปญหาในการสื่อสารไมสะดวก เรามีชองทางใหทานติดตอกับเจาหนาที่อยางสะดวกดวยหมายเลข
โทรศัพทตอ ไปนีน้ ะคะ
1. ผจู ดั การ 089-8419092 (เบอรสว นตัว)
2. ผชู ว ยผจู ดั การ / การเงิน (ผชู ว ยผจู ดั การ)
086-4553139
- 043-247520 – 1 หรือ 043-237643 กด 2 เพือ่ ติดตอเจาหนาที่ กด 4 ติดตอการเงิน กด 7 ผชู ว ยผจู ดั การ
3. หัวหนาสินเชือ่
086-4553140
4. หัวหนาธุรการ
086-4553142
- 043-247520 – 1 หรือ 043-237643 กด 2 เพือ่ ติดตอเจาหนาที่ กด 5 ติดตอธุรการ
- 043-247520 – 1 หรือ 043-237643 กด 0 หากทานไมทราบ
- 043-247520 – 1 หรือ 043-237643 ไมกดอะไรเลย
5. หัวหนาฝายบัญชี 086-4553139
- 043-247520 – 1 หรือ 043-237643 กด 2 เพือ่ ติดตอเจาหนาที่ กด 6 ติดตอบัญชี
6. หนวยบริการ รพ.ขอนแกน 086-4553143
7. คลังรพ.ขอนแกน 086-4553140
- 043-247520 – 1 หรือ 043-237643 กด 2 เพือ่ ติดตอเจาหนาที่ กด 3 ติดตอคลัง รพ.ขอนแกน
8. คลังขอนแกน
086-4553141
- 043-247520 – 1 หรือ 043-237643 กด 2 เพือ่ ติดตอเจาหนาที่ กด 1 ติดตอคลังขอนแกน
9. คลังพล
086-4553141
- 043-247520 – 1 หรือ 043-237643 กด 2 เพือ่ ติดตอเจาหนาที่ กด 2 ติดตอคลังพล
10. แฟกซ - 043 – 337381

ขาวประชาสัมพันธ

เชิญสมาชิกทุกทานที่ปฏิบัติงานใน อำเภอชนบทและอำเภอภูเวียง รวมพบคณะกรรมการดำเนินการ เพื่อแลกเปลี่ยน
แนวทางการพัฒนาสหกรณ พรอมรับแกวและรมทีร่ ะลึกจากสหกรณ ตามกำหนดการดังนี้
วันจันทรที่ 15 สิงหาคม 2554 ทีห่ อ งประชุมโรงพยาบาลชนบท (ประกอบดวย สสจ.ชนบท)
วันพุธที่ 31 สิงหาคม 2554 ทีห่ อ งประชุมโรงพยาบาลภูเวียง (ประกอบดวย สสจ.ภูเขียว, สสจ.หนองนาคำ, สสจ.เวียงเกา)
ในปนี้สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน จำกัด จะจัดอบรมอาชีพเสริมที่ศูนยเรียนรูอางหวยปุ ต.ดงมะไฟ
อ.เมือง จ.สกลนคร หลักสูตร 2 วัน 1 คืน แบงเปน 2 รนุ ๆละ 80 คน โดยรนุ ที่ 1 ชวงวันที่ 9-10 กันยายน 2554 รนุ ที่ 2 ชวงวันที่
23-24 กันยายน 2554 โดยหลักสูตรปนจี้ ะเนนการเรียนรทู ฤษฎีควบคกู บั การปฏิบตั จิ ริงในเรือ่ งเกษตรทฤษฎีใหม เศรษฐกิจพอเพียง
เชน การเลีย้ งปลา/กบ/หมู การปลูกผัก การทำปยุ อินทรีย การเพาะเห็ด เปนตนและมีการศึกษาดูงานโครงการพระราชดำริน้ำตกคำหอม
ดังนัน้ จึงขอเชิญสมาชิกทีส่ นใจเขารวมโครงการสงเสริมอาชีพสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน ประจำป 2554
ทีเ่ ขาเงือ่ นไขตอไปนี้
1. สมาชิกรายใหมทไี่ มเคยรับการอบรมอาชีพเสริมจากสหกรณฯในชวง3 ปทผี่ า นมา
2. สมาชิกทีม่ หี นีส้ นิ กับสหกรณ เชน หักไมได ไมพอหัก คางชำระ หรือมีหนีต้ งั้ แต 100,000 บาท ขึน้ ไป
3. สมาชิกทีส่ มัครเขาอบรมจะตองมีทนี่ า ไร หรือทีส่ วนอยางนอย 2 ไรขนึ้ ไป
4. สมาชิกทัว่ ไปทีส่ นใจ
หมายเหตุ : คณะกรรมการฯจะพิจารณาคุณสมบัตสิ มาชิกตามลำดับตัง้ แตขอ 1. กอน ถาไมครบหรือไมมกี จ็ ะพิจารณาลำดับถัดไป แต
ทีส่ ำคัญในขอ3. สมาชิกทุกคนทีส่ มัครจะตองมีทดี่ นิ อยางนอย 2 ไรขนึ้ ไป จึงจะรับพิจารณา สมัครไดตงั้ แตวนั นีเ้ ปนตนไปจนถึง
วันที่ 3 กันยายน 2554

ใบสมัครอาชีพเสริมสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน ประจำป 2554



1. ชือ่ -นามสกุล....................................................................................................................................................................อายุ....................................ป
สมาชิกเขต................................................................................................เลขสมาชิก...................................................................................................
2. ปจจุบนั ปฏิบตั งิ านที.่ .......................................................................... ตำแหนง........................................................................................................
3. มีทนี่ า........................ไร
ทีส่ วน........................ไร
ทีไ่ ร.......................ไร
4. ปจจุบนั ทานมีหนีก้ บั สหกรณหรือไม ( ) 1.ไมมี
( ) 2.มี ....................................บาท
5. ใน 3 ปทผี่ า นมาทานเคยเขารับการอบรมอาชีพเสริมกับสหกรณหรือไม
( ) 1. เคย
( ) 2. ไมเคยเลย
5. ทานมีความประสงคจะเขารับการอบรมรนุ ไหน
( ) 1. รนุ ที่ 1 ชวงวันที่ 9 -10 กันยายน 2554
( ) รนุ ที่ 2 ชวงวันที่ 23 - 24 กันยายน 2554
ลงชือ่ ผสู มัคร.............................................................................
(........................................................................)

ความเห็นของผบู งั คับบัญชา
(.......) 1. เห็นควรอนุมตั ใิ หเขารับการอบรมตามความตองการ
(.......) 2. ไมอนุมตั เิ นือ่ งจาก............................................................................................................
ลงชือ่ ผบู งั คับบัญชา..........................................................................
(........................................................................)
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