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ปที่ 23 ฉบับที่ 9 ประจําเดือน กันยายน 2554

KHONKAEN PUBLIC HEALTH SAVING AND CREDIT COOPERATIVE.,LIMITED

บรรณาธิการแถลง

• ในนามคณะกรรมการดำเนินการสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน จำกัด ชุดที่ 23/2554 ขอขอบพระคุณทุกทาน
ที่สนับสนุนการดำเนินงานของสหกรณดวยดีตลอดมา ในชวงนี้มีการเปลี่ยนแปลงทางดานสังคม การเมือง และเศรษฐกิจ
เปนอยางมาก ขอใหทุกทานยึดแนวหลักการสหกรณ มีความรัก ความสามัคคี และดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
สำหรับสมาชิกทานใดที่บานพักประสบปญหาอุทกภัยสามารถแจงเรื่องขอรับความชวยเหลือจากสหกรณได โดยถายภาพ
แนบประกอบคำรองขอ
• ตั้งแตวันที่ 1 กันยายน 2554 เปนตนไป สหกรณไดปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ประเภทออมทรัพย จากเดิมอัตรา
รอยละ 2.80 เปนรอยละ 3.10 ตอป และประเภทออมทรัพยพิเศษ จากเดิมอัตรารอยละ 3.30 เปนรอยละ 3.60 ตอป
ซึง่ ดอกเบีย้ สหกรณไมตอ งจายภาษีเงินได โดยยังคงอัตราดอกเบีย้ เงินกไู วในอัตราเทาเดิมไมเปลีย่ นแปลง
• ในปนี้สหกรณฯ กำหนดจัดงานมุทิตาจิตใหกับสมาชิกที่เกษียณอายุราชการ ในวันศุกรที่ 7 ตุลาคม 2554 เวลา 18.00 น.
ณ หองภูผามาน โรงแรมขอนแกนโฮเต็ล ซึ่งในวันดังกลาวจะมีการมอบเงินขวัญถุงสำหรับสมาชิกที่เกษียณอายุราชการ
ตามระเบียบสหกรณฯ โดยมีประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ นายแพทยคิมหันต ยงรัตนกิจ เปนประธานในพิธี
ขอใหสมาชิกที่เกษียณอายุราชการในปนี้หรือที่ลาออกจากราชการกอนกำหนดแสดงความจำนงเขารวมงานพรอมแจงชื่อ
ผตู ดิ ตามอีก 1 ทาน ใหสหกรณทราบภายในวันที่ 30 กันยายน 2554 นีน้ ะครับ
• จดหมายขาวฉบับนีม้ กี ำหนดการการสรรหาประธานกรรมการและคณะกรรมการดำเนินการประจำป 2555 ขอใหทา นทีต่ อ งการ
สมัครรับการสรรหา หรือสมัครรับเลือกตัง้ เปนผแู ทนสมาชิก หรือสมัครเปนคณะกรรมการสรรหา (กกส.) ติดตามรายละเอียด
ไดตามกำหนดการดานหลัง
• ในเดือนสิงหาคมทีผ่ า นมา สหกรณไดมอบเงินสินไหมใหกบั ทายาทของสมาชิกทีเ่ สียชีวติ จำนวน 6 ราย ดังนี้
1.) ทายาทของนางพิมลพรรณ แวนคุณ รพ.ซำสูง
รวมเปนเงิน 1,184,620.- บาท
2.) ทายาทของนายประจีน สีหาเปย
รพ.ภูเวียง
รวมเปนเงิน 1,119,905.- บาท
3.) ทายาทของนายศุภศักดิ์ นาสุวรรณ สมาชิกสมทบ รวมเปนนเงิน 500,000.- บาท
4.) ทายาทของนายสมพงษ คำสีมา
รพ.บานไผ
รวมเปนเงิน 1,084,810.- บาท
5.) ทายาทของนายบวร เถือ่ นบัวระบัติ รพ.ขอนแกน รวมเปนเงิน 1,189,620.- บาท
6.) ทายาทของนางสมจิต โคสาดี
รพ.ขอนแกน รวมเปนเงิน 1,189,810.- บาท

ทายาทนางพิมลพรรณ แวนคุณ รับมอบเงินสวัสดิการ

ทายาทนายประจีน สีหาเปย รับมอบเงินสวัสดิการ

ทายาทนายบวร เถือ่ นบัวระบัติ รับมอบเงินสวัสดิการ

ทายาทนางสมจิต โคสาดี รับมอบเงินสวัสดิการ

ขาว ประชาสัมพันธ
(

เชิญสมาชิกทุกทานที่ปฏิบัติงานในอำเภอแวงใหญ และอำเภอกระนวน รวมพบคณะกรรมการดำเนินการ
เพือ่ แลกเปลีย่ นแนวทางการพัฒนาสหกรณ พรอมกับรับแกวและรมทีร่ ะลึกจากสหกรณ ตามกำหนดการดังนี้
วันศุกรที่ 9 กันยายน 2554
วันศุกรที่ 30 กันยายน 2554

(

ทีห่ อ งประชุมโรงพยาบาลแวงใหญ
ทีห่ อ งประชุมโรงพยาบาลกระนวน

กำหนดการสรรหากรรมการและเลือกตัง้ ผแู ทนสมาชิก ผตู รวจสอบกิจการ ประจำป 2555
กำหนดการ

1. แจงหนวยงานตรวจสอบรายชือ่ สมาชิก ครัง้ ที่ 1 แลวแจงกลับสหกรณ
2. สหกรณดำเนินการแกไขรายชือ่ ตามทีห่ นวยงานแจง และสงใหหนวยงานตรวจสอบ

ระยะเวลาดำเนินการ
1 - 9 ก.ย. 54
12 - 23 ก.ย. 53

3. แจงหนวยงานตรวจสอบรายชือ่ สมาชิก ครัง้ ที่ 2 แลวแจงกลับสหกรณ

26 ก.ย. - 14 ต.ค. 54

4. ประกาศรับสมัครประธาน, กรรมการ, ผแู ทนสมาชิก

3 - 14 ตุลาคม 2554

5. ประกาศรับสมัครคัดเลือกเปนคณะกรรมการสรรหา (กกส.)

3 - 14 ตุลาคม 2554

6. ตรวจสอบคุณสมบัตผิ สู มัครรับการสรรหาเปนกรรมการและเลือกตัง้ เปนผแู ทนสมาชิก

19 - 21 ตุลาคม 2554

7. ประชุมชีแ้ จงผสู มัครรับการสรรหาเปนกรรมการ

28-ต.ค.-54

8. ประกาศรายชือ่ ผไู ดรบั การแตงตัง้ เปน กกส.

28-ต.ค.-54

9. ประกาศรายชือ่ ผสู มัครรับการสรรหาเปนประธาน, กรรมการ

28-ต.ค.-54

10. ประกาศรายชือ่ ผสู มัครรับการเลือกตัง้ เปนผแู ทนสมาชิก

28-ต.ค.-54

11. ประกาศรายชือ่ ผมู สี ทิ ธิล์ งคะแนน / กำหนดวันลงคะแนน

28-ต.ค.-54

12. ประชุม กกส. เพือ่ ชีแ้ จงขัน้ ตอนการลงคะแนน

4-พ.ย.-54

13. ดำเนินการลงคะแนนสรรหาลวงหนา

7 - 9 พฤศจิกายน 2554

14. ดำเนินการลงคะแนนสรรหากรรมการดำเนินการ และเลือกตัง้ ผแู ทนสมาชิก
พรอมกันทัง้ จังหวัด และสงผลคะแนนกลับสหกรณ

11-พ.ย.-54

15. ประกาศรายชือ่ ผไู ดรบั การสรรหาเปนกรรมการ

30-พ.ย.-54

16. ประกาศรายชือ่ ผไู ดรบั เลือกตัง้ เปนผแู ทนสมาชิก

30-พ.ย.-54

17. ประกาศรับสมัครผตู รวจสอบกิจการ
18. ประกาศรายชือ่ ผมู สี ทิ ธิรบั การเลือกตัง้ คณะกรรมการและผตู รวจสอบกิจการ
19. ลงคะแนนเลือกตัง้ คณะกรรมการและผตู รวจสอบกิจการ

12 -16 ธ.ค. 54
23-ธ.ค.-54
วันประชุมใหญสามัญประจำป
(21 ม.ค. 2555)
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