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สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน จำกัด http://www.kphcoop.com

ปที่ 25 ฉบับที่ 12 ประจําเดือน ธันวาคม 2556

KHONKAEN PUBLIC HEALTH SAVING AND CREDIT COOPERATIVE.,LIMITED

บรรณาธิการ
เรียน สมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน ทุกทาน
การลงคะแนนสรรหากรรมการเมือ่ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2556 ก็ผา นไปดวยความเรียบรอย ขอแสดง
ความยินดีกบั วาทีก่ รรมการทุกทานทีผ่ า นการสรรหานะครับ ในปนปี้ รากฏวาสมาชิกใหความสนใจไปลงคะแนน
ถึงรอยละ 77.17 กองบรรณาธิการใครขอขอบคุณสมาชิกทุกทานทีก่ รุณาไปใชสทิ ธิของทานและใหความรวมมือ
เปนอยางดียงิ่ จนทำใหการดำเนินการสรรหาผานไปดวยความเรียบรอย
ผูที่ตองทำหนาที่อยางหนักที่จะลืมเสียไมได ก็คือคณะกรรมการสรรหา (กกส.) นั่นเอง ขอขอบคุณ
ทุกทานไว ณ โอกาสนีด้ ว ยนะครับทีท่ า นกรุณาเสียสละเพือ่ ทำหนาทีแ่ ทนสหกรณ ทานสามารถติดตามผลการสรรหา
ไดในจดหมายขาวฉบับนี้ หรือ ที่ www.kphcoop.com พบกันใหมฉบับหนาครับ
พบกันใหมฉบับหนาครับ

สรุปรายงานการใชสทิ ธิล์ งคะแนนสรรหา
คณะกรรมการดำเนินการาสหกรณฯ ประจำป 2557

รายชือ่ ผผู า นการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ ประจำป 2557
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ขาวประชาสัมพันธ ….!!!
 เนือ่ งจากปจจุบนั สหกรณมวี งเงินกยู มื และค้ำประกัน ทีน่ ายทะเบียนสหกรณเห็นชอบ จำนวน 1,900 ลานบาท
และเมือ่ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2556 สหกรณมภี าระหนีร้ วม 1,898 ลานบาท (เต็มวงเงินแลว) และหากสหกรณจะขอวงเงินกยู มื ฯ
เพิม่ อีก ซึง่ เปนการขอกยู มื เงินทีม่ ากกวาทุนเรือนหนุ รวมกับทุนสำรอง สหกรณตอ งจัดทำโครงการใหสมาชิกลงชือ่ เขารวม
โครงการเพือ่ เพิม่ วงเงินกยู มื ฯ ของสหกรณ โดยตองมีสมาชิกลงชือ่ ไมนอ ยกวารอยละ 80 ของสมาชิกทัง้ หมด
ปจจุบันสหกรณมีสมาชิกมากกวา 9,000 คน ดังนั้น ตองมีสมาชิกอยางนอย 7,200 คน รวมโครงการ
เพือ่ ใหสหกรณหาวงเงินกยู มื ฯ เฉลีย่ คนละ 700,000.-บาท เมือ่ รวมแลวจะทำใหสหกรณสามารถขออนุมตั วิ งเงินกยู มื ฯ ไดประมาณ
5,000 ลานบาท เพื่อใชสำรองเสริมสภาพคลองใหสหกรณ ซึ่งสหกรณตองการทำวงเงินไวที่ประมาณ ๕,๐๐๐ ลานบาท
เปนการวางแผนลวงหนาไวประมาณ ๕ ป อยางไรก็ตามสหกรณจะทยอยทำวงเงินในแตละป หรือกูเงินจากที่อื่น
เทาทีจ่ ำเปนอยางรอบคอบ ประหยัด ลดความเสีย่ ง เพือ่ ลดตนทุนใหไดมากทีส่ ดุ ทานสามารถสอบถามรายละเอียด
เพิม่ เติมไดทคี่ ณะกรรมการ ผจู ดั การ หรือเจาหนาทีส่ หกรณ
 สหกรณฯ ประกาศรับสมัครผูตรวจสอบกิจการประจำป 2557 ระหวางวันที่ 2 – 13 ธันวาคม 2556
โดยสงใบสมัครดวยตนเอง ในวันและเวลาทำการของ สอ.สธ.ขก. เทานัน้
หลักฐานการรับสมัคร
 ใบสมัครตามแบบของสหกรณฯ
 รูปถายขนาด 1 หรือ 2 นิว
้ จำนวน 2 รูป
 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรขาราชการ
 สำเนาทะเบียนบาน
ประกาศรายชือ่ ผมู สี ทิ ธิร์ บั การเลือกตัง้ ในวันที่ 20 ธันวาคม 2556
สถานที่ วันและเวลาการเลือกตัง้
 กำหนดใหมีการลงคะแนนเลือกตั้งในที่ประชุมใหญสามัญประจำป 2556 วันเสารที่ 18 มกราคม 2557
ณ หองประชุมจำลองมงุ การดี โรงพยาบาลขอนแกน
 สหกรณฯ ขอชะลอการใหสนิ เชือ่ ประเภทเงินกพู เิ ศษเพือ่ พัฒนาคุณภาพชีวติ ตัง้ แตเดือนธันวาคม 2556
เปนตนไป เพือ่ เตรียมปดบัญชีประจำป จายเงินปนผล และเฉลีย่ คืนประจำป 2556 ใหสมาชิกสำหรับสินเชือ่ ประเภท
เงินกสู ามัญ และ ฉุกเฉิน ยังคงใหบริการตามปกติ
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