“ สหกรณ อ อมทรั พ ย ดี เ ด น แห ง ชาติ ประจำป 2545 ”
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน จำกัด http://www.kphcoop.com

KHONKAEN PUBLIC HEALTH SAVING AND CREDIT COOPERATIVE.,LIMITED
สวัสดีครับสมาชิกสหกรณ ฯ ทุกทาน
ปที่ 25 ฉบับที่ 2 ประจําเดือน กุมภาพันธ 2556

ในรอบป ที่ ผ า นมาเราได ตั้ ง เป า หมายน า จะมี กำไร 128 ล า นบาท ซึ่ ง ผลประกอบการเมื่ อ ป ด บั ญ ชี (31 ธั น วาคม 2555)
สหกรณเรามีกำไรทัง้ สิน้ 141,052,410.15 ลานบาท ซึง่ มากกวาเปาหมายทีต่ งั้ ไวถงึ 13 ลานบาท ทัง้ นีเ้ พราะการบริหารงานทีม่ ปี ระสิทธิภาพของ
คระกรรมการซึง่ นำโดยทานประธาน นพ.คิมหันต ยงรัตนกิจ รวมทัง้ การทำงานอยางหนักของฝายจัดการทีท่ ำหนาทีป่ ระจำคอยใหบริการสมาชิก
จนทำใหสหกรณของเราประสบความสำเร็จดวยดี ที่สำคัญอยางยิ่งตองขอขอบคุณสมาชิกทุกทานที่ใหความรวมมือ เอาใจใส สอดสงดูแล
ตลอดจนใหคำแนะนำ คำติชม และเสนอขอคิดเห็นดวยดีตลอดมา ซึง่ เราไดมกี ารประเมินอยางสม่ำเสมอ มีการพัฒนาอยางตอเนือ่ ง ดังเห็นได
จากแผนงานโครงการตาง ๆ ทีเ่ ราดำเนินการอยางมากมาย จนทำใหสหกรณของเราเจริญกาวหนาเปนลำดับจนถึงปจจุบนั
การประชุมใหญสามัญประจำป 2555 เมือ่ วันเสารที่ 19 มกราคม 2556 ณ หองจำลองมงุ การดี โรงพยาบาลขอนแกน ก็ไดผา นไปดวย
ความเรียบรอย ตองขอขอบคุณสมาชิก แขกผมู เี กียรติ และผแู ทนสมาชิกทุกทานทีใ่ หความรวมมือและใหขอ เสนอแนะตางๆ เปนอยางดี ซึง่ ทีป่ ระชุม
ใหญ ไ ด อ นุ มั ติ ใ ห จ า ยเงิ น ป น ผลร อ ยละ 5.8 และเฉลี่ ย คื น ร อ ยละ 12 สมาชิ ก ทุ ก คนคงได รั บ เงิ น ป น ผลเฉลี่ ย คื น เรี ย บร อ ยแล ว ในส ว น
ขอเสนอแนะนั้นคณะกรรมการการจะไดนำไปดำเนินการตอไป ครับ สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน จำกัด ไดเชิญ
ผแู ทนสมาชิก และหัวหนาหนวยงานตางๆ เขารวมประชุม มีผเู ขารวมประชุมทัง้ สิน้ 388 คน พรอมทัง้ ไดเชิญผปู กครองและบุตรมารับทุนการศึกษา
บุตรเขต1 และเขต 2 สำหรับผูที่ไมไดมารับทุนในวันประชุมใหญสามัญประจำป ใหมารับทุนไดที่สหกรณในวันและเวลาราชการนะครับ
สวนเขต 3 – 6 คณะกรรมกรรมแตละเขตจะนำมามอบให หากทานผใู ดทีย่ งั ไมไดรบั ใหตดิ ตอกับกรรมการเขตไดครับ
การมอบหมายหนาทีใ่ นการดูแลนโยบายของคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 25 ดังนี้
1. คณะกรรมกรรมการอำนวยการ
1.1 นายแพทยคมิ หัน ยงรัตนกิจ
ประธานกรรมการดำเนินงาน
1.2 นายไพฑูรย
ตีระมาตย
รองประธานคนที่ 1
1.3 นายประกอบ
ปรีพลู
รองประธานคนที่ 2
1.4 นายสุรยิ า
อุดมบัว
เหรัญญิก
1.5 นายพุทธา
ศรีเกิน
กรรมการและเลขานุการ
2. คณะกรรมการเงินกแู ละเรงรัดหนีส้ นิ
2.1 นายสุเมธ
ปตตานี
ประธานคณะกรรมการเงินกแู ละเรงรัดหนีส้ นิ
2.2 นายกองเกียรติ อุปช ฌาย
กรรมการ
2.3 นายกมล
ศรีลอ ม
กรรมการ
2.4 นางสาคร
เหรียญทอง กรรมการ
2.5 นางอมรรัตน
จันทรเล็ก
กรรมการ
3. คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ
3.1 นายไพฑูรย
มัน่ คง
ประธานคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ
3.2 นายสำราญ
แดนสุข
กรรมการ
3.3 นายกุศล
แสงอรุณ
กรรมการ
3.4 นายมนูญ
สวนเส
กรรมการ
3.5 นายไพฑูรย
กาสีชา
กรรมการ
4. คณะอนุกรรมการบริหารความเสีย่ งและตรวจสอบภายใน
4.1 นายไพฑูรย
ตีระมาตย
ประธานคณะอนุกรรมการ
4.2 นายมนูญ
สวนเส
อนุกรรมการ
4.3 นายสุรยิ า
อุดมบัว
อนุกรรมการ
4.4 นายไพฑูรย
กาสีชา
อนุกรรมการ
5. คณะอนุกรรมการสารสนเทศ
5.1 นายประกอบ
ปรีพลู
ประธานคณะอนุกรรมการ
5.2 นายไพฑูรย
มัน่ คง
อนุกรรมการ
5.3 นายสำราญ
แดนสุข
อนุกรรมการ
5.4 นายกุศล
แสงอรุณ
อนุกรรมการ

รายชือ่ ผโู ชคดีในการจับรางวันในวันประชุมใหญสามัญประจำป 2555
บัญชีเงินฝากออมทรัพย
- ตเู ย็น 2 รางวัล

ไดแก

- ทีวสี ี LCD 1 รางวัล
- จักรยาน 2 รางวัล

ไดแก
ไดแก

- หมอหุงขาว 3 รางวัล

ไดแก

- กระติกน้ำรอน 4 รางวัล

ไดแก

บัญชีเงินฝากออมทรัพย
- ตเู ย็น 2 รางวัล

ไดแก

- ทีวสี ี LCD 1 รางวัล
- จักรยาน 2 รางวัล

ไดแก
ไดแก

- หมอหุงขาว 3 รางวัล

ไดแก

- กระติกน้ำรอน 4 รางวัล

ไดแก

นายธวัชชัย
นางอังคณา
นางดังการ
นายวรรณโชค
นายพรมรินทร
นางนวลอนงค
นางหนูเลียบ
นายดิศกั ดิ์
น.ส.ศิรพิ ร
นายพิน
นางปฏิมาภรณ
นายโสภัณ

โนนทิง
ชาวนา
พลลาภพ
แควนเขาเม็ง
คำศรี
สุดจอม
มูลตรีภกั ดี
ปจถากิจ
ทิพโยภาส
หะยาจันทา
ภูมกิ อง
เพชรธนกุล

(เลขบัญชี 001-1-1634)
(เลขบัญชี 001-1-0740)
(เลขบัญชี 001-1-2320)
(เลขบัญชี 001-1-1013)
(เลขบัญชี 001-1-3751)
(เลขบัญชี 001-1-2349)
(เลขบัญชี 001-1-3646)
(เลขบัญชี 001-1-2858)
(เลขบัญชี 001-1-1577)
(เลขบัญชี 001-1-1399)
(เลขบัญชี 001-1-1711)
(เลขบัญชี 001-1-3931)

นางนิสรา
น.ส.จุฑาทิพย
นางยุพนิ
น.ส.สมคิด
น.ส.นิธนิ าถ
นางนิภาพร
นางสุกญ
ั ญา
น.ส.ศิรพิ ร
น.ส.จรรยารัตน
นายวิชยั
นางเลขา
นายเชิดชัย

อัศวภาคย
กิง่ นครทอง
สอนนวน
ทะสังขา
เอือ้ บัณฑิต
กาญจนกันโห
บุญมา
กาศหาร
ทะมังกลาง
ปราสาททอง
ปราสาททอง
กิตติโพวานนท

(เลขบัญชี 001-2-1848)
(เลขบัญชี 001-2-1214)
(เลขบัญชี 001-2-2589)
(เลขบัญชี 001-2-1402)
(เลขบัญชี 001-2-1446)
(เลขบัญชี 001-2-2658)
(เลขบัญชี 001-2-1271)
(เลขบัญชี 001-2-2519)
(เลขบัญชี 001-2-2608)
(เลขบัญชี 001-2-2005)
(เลขบัญชี 001-2-1655)
(เลขบัญชี 001-2-1633)

ผลการเลือกตัง้ ผตู รวจสอบกิจการประจำป 2556
ตามขอบังคับสหกรณขอ 103 ใหทปี่ ระชุมใหญสามัญประจำปเลือกผตู รวจสอบกิจการ จำนวน 5 คน โดยไดมผี ไู ดรบั เลือกตัง้ คือ
1. นายกองลือไกร แข็งแอ
จากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอชุมแพ
2. นายพิศษิ ฐ
โกจารยศรี
จากโรงพยาบาลหนองเรือ
3. นายวงสเนห
เครือ่ งฉาย
จากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสีชมพู
4. นายธรรมศักดิ์
โคตรพัฒน
จากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอโนนศิลา
5. นางจีรนันท
วรรณชัย
จากโรงพยาบาลภูเวียง

ขาวดวน!!!

สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน จำกัด ประกาศรับสมัครบุคลากรที่สำเร็จการศึกษาตั้งแตระดับชั้นประกาศนียบัตร

วิชาชีพชัน้ สูง (ปวส.) เพือ่ สอบคัดเลือกเปนเจาหนาทีส่ หกรณฯ จำนวน 2 อัตรา ตำแหนง เจาหนาทีป่ ระจำหนวย (สินเชือ่ ) อัตราเงินเดือน

8,010.-บาท (มีคา ครองชีพใหตามระเบียบสหกรณฯ) โดยเปดรับสมัครตัง้ แตวนั ที่ 1 – 15 กุมภาพันธ 2556 ในวันและเวลาราชการ สนใจ
สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมไดที่ 043 – 247520, 043 – 247521, 086 – 4553142 หรือดาวนโหลดแบบฟอรมใบสมัครไดทาง www.kphcoop.com
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน จำกัด เปดรับทำประกันชีวติ กลมุ สมาชิกสมทบ (เฉพาะคสู มรส และบุตร ทีม่ อี ายุระหวาง

20 - 65 ป) กรมธรรมที่ 3 และกรมธรรมที่ 4 กับบริษทั กรุงไทยแอกซา จำกัด อัตราคาเบีย้ ประกันกรมธรรมละ 125.-บาทตอเดือน ทุนประกัน
กรมธรรมละ 500,000.-บาท
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขไทย เปดรับสมัครสมาชิกกรณีพเิ ศษโดยมีอายุไมเกิน 60 ปบริบรู ณ

ในวันสมัคร ระยะเวลารับสมัคร 1 ม.ค. – 28 ก.พ. 2556 อัตราคาสงเคราะหศพลวงหนา 4,000.-บาท โดยสงใบสมัครดวยตนเองที่
สมาคม สสธท. สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมทีค่ ณ
ุ กรรณิการ แกวกาหลง เจาหนาที่ สสธท. หมายเลขโทรศัพท 081-9171878, 02-4961340

เจาของ : สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน จำกัด โทร. (043) 237643, 247520, 247521 Fax : (043)337381 WWW.KPHCOOP.COM
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