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ปที่ 24 ฉบับที่ 11 ประจําเดือน พฤศจิกายน 2555

KHONKAEN PUBLIC HEALTH SAVING AND CREDIT COOPERATIVE.,LIMITED

บรรณาธิการแถลง
เรียน สมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน ทุกทาน
ในระหวางเดือนพฤศจิกายน ของทุกป จะเปนชวงแหงการสรรหาคณะกรรมการ
ดำเนินการ ผแู ทนสมาชิก หรือคณะกรรมการสรรหา (กกส.) ก็ตอ งขอเรียนกับสมาชิกทุกทาน
วาขอใหทานเลือกคนดี มีความรู มีประสบการณ และมีวิสัยทัศนที่ยาวไกลเปนตัวแทน
ของทาน เพือ่ กำหนดนโยบายทิศทางการพัฒนาของสหกรณฯ ใหเจริญรงุ เรืองตอไป ซึง่ มีกำหนด
การดังนี้
วัน ศุกรที่ 16 พฤศจิกายน 2555 เวลา 08.00 – 15.00 น.
เชิญสมาชิกทุกทานเตรียมบัตรประชาชน หรือบัตรขาราชการ หรือใบขับขี่ ไปใชสทิ ธิล์ งคะแนน
สรรหากรรมการดำเนินการ และผแู ทนสมาชิกสหกรณประจำป 2556 ทีห่ นวยลงคะแนนประจำหนวยงาน
ของทาน โดยทานจะไดรบั บัตรลงคะแนน 2 ใบ ไดแก
# บัตรสีฟา เลือก กรรมการ ลงคะแนนไดเขตละ 1 คน ยกเวน โรงพยาบาลศูนยขอนแกนลงคะแนน
ได 2 คน
# บัตรสีขาว เลือก ผแู ทนสมาชิก ในแตละหนวยงาน จำนวนตามประกาศของสหกรณ
วันลงคะแนนสรรหาลวงหนา 12 - 14 พฤศจิกายน 2555 เวลา 08.30 – 16.30 น.
ณ สำนักงานสหกรณฯ โดยทานทีจ่ ะลงคะแนนลวงหนาได ทานตองติดภารกิจในวันที่
16 พฤศจิกายน 2555 เทานัน้ ดังนัน้ ทานตองเตรียมเอกสารการเดินทางไปราชการ ใบลา หรือ
หนังสือขออนุญาตจากผบู งั คับบัญชาไปดวย และใชสทิ ธิล์ ว งหนาไดเฉพาะการลงคะแนนสรรหา
กรรมการ ไมมกี ารลงคะแนนลวงหนาสำหรับเลือกตัง้ ผแู ทนสมาชิก
หากสมาชิกไมไปใชสทิ ธิ์ จะถูกตัดสิทธิใ์ นการสมัครเปน ประธาน หรือ กรรมการ หรือ ผแู ทน
สมาชิก เปนเวลา 1 ป เวนแตมเี หตุอนั ควรซึง่ ไดรบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการดำเนินการ
โดยใหทำหนังสือแจงใหคณะกรรมการวินจิ ฉัยภายใน ๓๐ วัน นับตัง้ แตวนั ลงคะแนนสรรหา
และการวินจิ ฉัยของคณะกรรมการใหถอื เปนทีส่ ดุ

ขาว ประชาสัมพันธ !!!
( โครงการเงินกเู ฉพาะกิจเพือ่ เหตุฉกุ เฉิน (ปนผล)
สหกรณฯ เปดโครงการใหสมาชิกสามัญกูเงินฉุกเฉินปนผลไดตั้งแตวันที่ 1 พฤศจิกายน
– 30 ธันวาคม 2555 ในวงเงินไมเกินรอยละ 90 ของเงินปนผลป 2554 อัตราดอกเบีย้ รอยละ 5.00 ตอป
และสหกรณจะชำระคืนเงินตนทั้งจำนวนพรอมดอกเบี้ยครั้งเดียวทันทีจากเงินปนผลประจำป 2555
ของสมาชิก
( โครงการเงินกพู เิ ศษเพือ่ การพาณิชย
สหกรณฯ เปดโครงการใหสมาชิกสามัญทีม่ อี ายุสมาชิกตัง้ แต 12 เดือนขึน้ ไป และตองการกอสราง
หรือไถถอนอาคาร/บาน เพือ่ ใหเชาหรือการพาณิชย ในวงเงิน 100 เทาของเงินเดือนแตสงู สุดไมเกิน
5,000,000.-บาท กำหนดชำระคืนสูงสุด 180 งวด แตภายในอายุไมเกิน 70 ป ระยะเวลาเปดโครงการ
ตัง้ แตวนั ที่ 20 ตุลาคม – 25 ธันวาคม 2555 สนใจสอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมทีส่ หกรณ หมายเลข
โทรศัพท 086 – 4553140 และ 086 – 4553141
รวมภาพงานมุทติ าจิตสหกรณ เมือ่ วันที่ 16 ตุลาคม 2555
ณ หองภูพาน โรงแรมขอนแกนโฮเต็ล

รวมเงินขวัญถุงทีส่ หกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน จำกัด
ไดจา ยใหกบั สมาชิกทีเ่ กษียณอายุราชการ / ลาออกจากงาน ประจำป 2555
จำนวน 62 ราย เปนเงินทัง้ สิน้ 1,200,000.-บาท (หนึง่ ลานสองแสนบาทถวน)
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