“ สหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2545 ”
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น จำกัด http://www.kphcoop.com

ปีที่ 23 ฉบับที่ 12 ประจําเดือน ธันวาคม 2554

KHONKAEN PUBLIC HEALTH SAVING AND CREDIT COOPERATIVE.,LIMITED

บรรณาธิการแถลง
สวัสดีครับ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ทุกท่าน
การลงคะแนนสรรหากรรมการเมือ่ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2554 ก็ผา่ นไปด้วยความเรียบร้อย ขอแสดงความยินดีกบั ว่าที่
กรรมการทุกท่านทีผ่ า่ นการสรรหานะครับ กองบรรณาธิการใคร่ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านทีก่ รุณาไปใช้สทิ ธิของท่านและให้ความร่วม
มือเป็นอย่างดียง่ิ จนทำให้การดำเนินการสรรหาผ่านไปด้วยความเรียบร้อย
ผูท้ ต่ี อ้ งทำหน้าทีอ่ ย่างหนักทีจ่ ะลืมเสียไม่ได้ ก็คอื คณะกรรมการสรรหา (กกส.) นัน่ เอง ขอขอบคุณทุกท่านไว้ ณ โอกาสนีด้ ว้ ยนะครับ
ที่ท่านกรุณาเสียสละเพื่อทำหน้าที่แทนสหกรณ์ และท่านสามารถติดตามผลการสรรหาได้ในจดหมายข่าวฉบับนี้ หรือ ที่
www.kphcoop.com พบกันใหม่ฉบับหน้าครับ

ข่าว ประชาสัมพันธ์









ขอเรียนเชิญผูแ้ ทนสมาชิกทีผ่ า่ นการเลือกตัง้ เข้าร่วมประชุมสัมมนาในวันอาทิตย์ท่ี 25 ธันวาคม 2554
เริม่ ลงทะเบียนเวลา 08.00 น. ณ ห้องประชุมจำลองมุง่ การดี โรงพยาบาลขอนแก่น
สหกรณ์ได้จัดทำโครงการเงินกู้เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์สมาชิกที่ประสบปัญหาอุทกภัย ให้วงเงินกู้สูงสุด
10,000.-บาท ไม่มดี อกเบีย้ เงินกู้ ชำระคืน 10 งวด เปิดให้กตู้ ง้ั แต่วนั ที่ 1 – 30 ธันวาคม 2554 โดยใช้สญ
ั ญา
เงินกู้ฉุกเฉินพร้อมแนบหนังสือรับรองบ้านพักน้ำท่วมที่มีกำนันหรือผู้ใหญ่บ้านหรือผู้บังคับบัญชารับรอง
สหกรณ์ได้จัดทำโครงการเงินกู้สวัสดิการเพื่อจัดซื้ออาวุธปืน สำหรับสมาชิกที่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างประจำ
วงเงิ น กู ้ ส ู ง สุ ด 100,000.-บาท ส่ ง ชำระคื น 36 งวด เปิ ด ให้ ก ู ้ ต ั ้ ง แต่ ว ั น ที ่ 1 ธั น วาคม 2554
ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555 สมาชิกท่านใดสนใจสอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมได้ทส่ี หกรณ์ฯ หมายเลขโทรศัพท์
086 – 4553142
สหกรณ์ได้ทำการโอนเงินคืนค่าเบี้ยประกันชีวิตกลุ่มของสมาชิกสมทบเข้าบัญชีเงินฝากที่ท่านแจ้งไว้เรียบร้อยแล้ว
ตัง้ แต่วนั ที่ 11 พฤศจิกายน 2554 ขอให้ทา่ นได้ทำการตรวจสอบเงินในบัญชีดว้ ยนะครับ หากมีขอ้ สงสัยหรือ
ไม่ได้รบั เงินโอนสามารถโทรสอบถามได้ท่ี 086 – 4553140
สหกรณ์เปิดรับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการ ระหว่างวันที่ 13 – 16 ธันวาคม 2554 ขอเรียนเชิญผู้สนใจ
เตรียมรูปถ่ายขนาด 1 นิว้ จำนวน 2 รูป สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรข้าราชการ ติดต่อ
ขอสมัครด้วยตนเองทีส่ หกรณ์ฯ หรือสอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมทีห่ มายเลขโทรศัพท์ 086 – 4553142

รายชือ่ ผูผ้ า่ นการสรรหาประธานกรรมการและคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ประจำปี 2555
ประธานกรรมการ
หมายเลข 1

นายแพทย์คมิ หันต์ ยงรัตนกิจ

ได้คะแนน

5,392 คะแนน

ได้คะแนน
ได้คะแนน
ได้คะแนน
ได้คะแนน
ได้คะแนน

699 คะแนน

ได้คะแนน

515 คะแนน

ได้คะแนน

740 คะแนน

กรรมการ เขต 1
หมายเลข 1
หมายเลข 2
หมายเลข 3
หมายเลข 4
หมายเลข 5

นางสาคร
นางสุภาพร
นายยงยุท
นางสมพร
นายไพฑูรย์

เหรียญทอง
ตันติพานิชธีระกุล
ล่าม่วง
แสนเหนือ
กาสีชา

กรรมการ เขต 2
หมายเลข 2

นายสำราญ แดนุสข

กรรมการ เขต 3
หมายเลข 1

นายไพฑูรย์ มัน่ คง

357 คะแนน
419 คะแนน
324 คะแนน
469 คะแนน

กรรมการ เขต 4

หมายเลข 1
หมายเลข 2
หมายเลข 3

นายกมล ศรีลอ้ ม
ได้คะแนน 577 คะแนน
— — — — ถอนตัวจากการสมัคร — — — — —
นายกัลป์ตรี โสดาศรี
ได้คะแนน 362 คะแนน

กรรมการ เขต 5
หมายเลข 1

นายไพฑูรย์ ตีระมาตย์

ได้คะแนน

503 คะแนน

ได้คะแนน
ได้คะแนน
ได้คะแนน

396 คะแนน

กรรมการ เขต 6
หมายเลข 1
หมายเลข 2
หมายเลข 3

นายก้องเกียรติ อุปชั ฌาย์
นายธนโชค โสดาวัด
นายวิไล ทานาลาด

16 คะแนน
354 คะแนน
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