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แผนผังขั้นตอนการเลือกตั้ง /
  ทนุสวัสดิการเกษียณอายุราชการ

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2554

ขัน้ตอนการเลือกตั้ง
   (ให้สมาชิกนำบัตรประชาชนมาแสดง)

ผลการดำเนินงาน

เปิดรับสมัครประธาน,กรรมการ
  และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2555

สารจากประธาน
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โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี จำกัด
ปีที่ 6 ฉบับที่ 3 เดือนมิถุนายน 2554 ถึงเดือนสิงหาคม 2554

http://shsavings.com หรือ E-Mail : suda.ch@hotmail.com

 มาตรฐาน
 ซื่อตรง
	มั่นคง
 ปลอดภัย
	มั่นใจสหกรณ์

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี
วันที่ 30 ตุลาคม 2554

เริ่มลงทะเบียน  
ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป
(ให้นำบัตรประชาชนมาแสดงตน)
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"พระราชดำรัส"

พระบรมราโชวาท
  พระราชทานแก่คณะครู นักเรียนวชิราวุธวิทยาลัย  

ในโอกาสที่ได้เข้าเฝ้าฯ กราบถวายบังคมลาไปแข่งขันรักบี้ฟุตบอล ที่ประเทศมาเลเซีย 
พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน  วันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม 2518       

   “.. .ทั่วโลกมีความเดือดร้อนมาก คือความไม่สามัคคี  

ความแก่งแย่งกันความไม่เป็นผู้ที่เป็นสุภาพบุรุษนั้นอย่างมาก 

ซึ่งจะนำโลกไปสู่หายนะ ฉะนั้นต้องส่งเสริมและต้องฝึกฝนตนเอง 

ให้มีความแข็งแกร่งทั้งทางกายและจิตใจให้ดี และแสดงออก 

มาใหเ้หน็วา่ ความดคีอืความเปน็สภุาพชนและเปน็คนทีม่คีวามกลา้ 

หาญที่จะทำในสิ่งที่ถูกต้อง...”

สารจากประธาน
เรียน สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี จำกัด

	 วารสารฉบับนี้คงเป็นฉบับสุดท้ายของปี	2554		ก่อนถึงวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี	2554	ในวันที่	
30	ตุลาคม	2554	ซึ่งเป็นวันที่สมาชิกรอคอยเพื่อที่จะได้รับปันผล		เฉลี่ยคืนหรือดอกเบี้ยที่เกิดขึ้น		สหกรณ์ได้
ดำเนินการมาจนครบวาระ	1	ปี	และเป็นปีสุดท้ายของกระผมที่จะครบวาระเป็นประธานของสหกรณ์		ครบ	4	
สมัยภายในระยะเวลา	 8	 ปี	 ก้าวที่ผ่านมาของสหกรณ์ของเราก็ได้มีการเจริญเติบโตและได้มีการพัฒนาองค์กรให้เป็นสากล 
มากยิง่ขึน้ใหส้ามารถแขง่ขนัทางธรุกจิ		ไมว่า่จะเปน็คูแ่ขง่ทางดา้นการเงนิไดม้กีารพฒันาอยา่งตอ่เนือ่ง	แตเ่ปา้หมายของเรานัน้จะกา้วสูร่ะดบั 
สากลและก็เป็นสหกรณ์ดีเด่นระดับประเทศ		จะต้องใช้ระยะเวลาในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
	 การดำเนินงานของสหกรณ์ที่ผ่านมาได้ประสบความสำเร็จซึ่งได้รับความร่วมมือจากสมาชิก		เจ้าหน้าที่	และกรรมการ	ทำให้การขับ 
เคลื่อนของสหกรณ์นั้นเป็นไปในทิศทางที่ชัดเจน		มีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น
	 ก้าวต่อไปของสหกรณ์ฯ	 คงจะต้องพัฒนาไปสู่ประชาคมอาเซี่ยน	 หรือเรียกว่า	 AEC	 ถือว่าเป็นจุดใหญ่ที่ เราจะต้อง 
พัฒนาและต้องแข่งขันได้ในระดับอาเซี่ยน	 จากฐานประชากรแค่	 60	 ล้านคน	 เฉพาะประเทศไทยก็จะกลายเป็นทั้งอาเซียน	 
ก็คือมีฐานของประชากรประมาณ	 600	 ล้านคน	 ซึ่งมากขึ้น	 10	 เท่า	 สหกรณ์ของเราถือเป็นระบบปิด	 โดยรับเฉพาะสมาชิก		
ที่เป็นเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล		และเจ้าหน้าที่วิทยาลัยพยาบาล	หรือเจ้าหน้าที่		ที่โอนย้ายไปส่วนต่างๆ		ถึงแม้เราเป็นระบบปิด	เราก็ 
ไม่สามารถหลีกหนีการแข่งขันทางด้านธุรกิจ	 เพราะเราต้องแข่งขันกันทั้งอาเซี่ยน	 	 เพราะฉะนั้นการเติบโตของสหกรณ์นั้นจะ 
ต้องอาศัยความร่วมมือทั้งสมาชิก		เจ้าหน้าที่ 	และกรรมการ		ต้องผนึกกันเป็นหนึ่งเดียวเพื่อที่จะให้มีความเข้มแข็ง	ที่จะสามารถ 
แข่งขันกับคนอื่นได้ต่อไป		ฉะนั้นเป้าหมายของสหกรณ์เราก็คงไม่ได้อยู่แค่สหกรณ์ขนาดเล็กแต่เราจะขอเป็นสหกรณ์ที่มีคุณค่า	เพิ่มสวัสดิการ 
ให้แก่สมาชิกของเรา
	 ขอแสดงความยินดี		สำหรับสมาชิกที่จะเกษียณอายุราชการ	ซึ่งสวัสดิการที่สหกรณ์จะได้ให้กับสมาชิกปีนี้	เป็นปริมาณเงินที่ไม่มาก	
ไม่น้อยเกินไป	 คิดว่าจะเกิดประโยชน์สำหรับสมาชิก	 เพื่อให้สมาชิกนำเงินส่วนนี้ไปใช้จ่ายเพื่อความสุขหรือเพื่อสวัสดิการ	
หรือว่าการทำบุญเลี้ยงพระ		การท่องเที่ยว		และดูแลสุขภาพตนเอง		ซึ่งสมาชิกกลุ่มนี้เราก็จะมีสวัสดิการให้อีกครั้งหนึ่ง	เมื่ออายุครบ	65	ปี	,	
70	ปี	หรือทุกๆ	5	ปีตลอดไปเราจะมีเงินสวัสดิการให้		ซึ่งถือว่าเป็นการเติมแรงใจให้กับสมาชิกได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
	 สำหรับวารสารฉบับสุดท้ายของปีงบประมาณนี	้	หวังว่าสมาชิกทุกท่านจะให้ความเชื่อมั่น		มั่นใจ		ในสหกรณ์ของเรา		ซึ่งกรรมการชุด 
นี้จะหมดวาระในปีงบประมาณนี้และก็จะส่งภารกิจนี้ให้กับกรรมการชุดต่อไป		ความมั่นคงของสหกรณ์ของเรานั้นก็ต้องได้รับความร่วมมือ 
อย่างดีจากทุกฝ่าย		ในโอกาสหน้าฟ้าใหม่	ก็คงจะได้มาร่วมงาน	และพบกันใหม่	 	 	 	 		

ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่าน

(นายแพทย์เศวต  ศรีศิริ)
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี	จำกัด
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ผลการดำเนินงาน หน่วย	:	บาท

เงินฝาก (เริ่มวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2554 เป็นต้นไป)     ร้อยละ/ปี
	 -	เงินฝากออมทรัพย์	 2.00			
	 -	เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ	 2.75			
	 -	เงินฝากประจำ	6	เดือน	 2.75		
	 -	เงินฝากประจำ	12	เดือน	(เริ่ม	1	มิถุนายน	2554)	 4.00
เงินกู้ (เริ่มวันที่ 1 มิถุนายน 2554 เป็นต้นไป) ร้อยละ/ปี
	 -	สามัญ,	ฉุกเฉิน	 7.25
	 -	สามัญพิเศษ	 5.00			
	 -	กู้ทุนเรือนหุ้นไม่เกิน	500,000	บาท	 7.00	
	 -	กู้ทุนเรือนหุ้นมากกว่า	500,000-1,000,000	บาท	 6.75
	 -	กู้ทุนเรือนหุ้นมากกว่า	1,000,000	บาท	 6.00	

อัตราดอกเบี้ย

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อฝ่ายต่างๆ
ของสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสรรพสิทธิ์ฯ

โทรศัพท์ 045-264714, 045-255838-9
มือถือ 089-720-3212
โทรสาร 045-264714
โทรสายใน - ห้องผู้จัดการ  1369
 - ฝ่ายสินเชื่อ  1377
 - ฝ่ายการเงิน และเงินฝาก 1347 

เวลารับ	-	จ่ายเงินสหกรณ์
08.30	–	15.00	น.	(ไม่พักเที่ยง)

การโอนเงิน เข้าบัญชี	 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสรรพสิทธิ 
ประสงค์อุบลราชธานี	จำกัด	สมาชิกสามารถโอนเงินเข้า 

รายการ 30 มิ.ย. 54 31 ก.ค. 54 31 ส.ค. 54

จำนวนสมาชิกสามัญ (คน) 1,824 1,833 1,838

จำนวนสมาชิกสมทบ (คน) 526 527 528

1. สินทรัพย์รวม
				1.1	เงินให้สมาชิกกู้
				1.2	เงินให้สหกรณ์อื่นกู้
   1.3 เงินลงทุน
         1.3.1	เงินสด/เงินฝากธนาคาร
									1.3.2	เงินลงทุนระยะยาว
									1.3.3	เงินฝากสหกรณ์อื่น
				1.4	สินทรัพย์อื่น

1,611,045,720.39
1,095,492,433.88

5,000,000.00
477,317,161.39 
46,479,203.39
120,200,000.00
310,637,958.00
33,236,125.12

1,613,883,071.01
1,103,281,882.13

5,000,000.00 
468,646,534.10
78,313,960.53
115,200,000.00
275,132,573.57
36,954,654.78

1,552,764,584.21
1,113,802,216.75

5,000,000.00
396,992,705.93
23,162,284.08
115,200,000.00
258,630,421.85
36,969,661.53

2. หนี้สินรวม
				2.1	เงินรับฝากจากสมาชิก
				2.2	หนี้สินอื่น

592,884,908.05
528,251,715.80
64,633,192.25

582,144,322.70
517,601,033.58 
64,543,289.12

509,196,735.39
504,923,259.23
4,273,476.16

3. ทุนของสหกรณ์
				3.1	ทุนเรือนหุ้น
				3.2	ทุนสำรอง
				3.3	ทุนสะสมและอื่นๆ
   3.4 กำไรสุทธิ

973,404,816.02
905,780,340.00
65,873,366.02 
1,751,110.00
44,755,996.32

978,301,077.02
910,680,300.00
65,880,667.02
1,740,110.00
53,437,671.29 

983,484,486.02
915,966,740.00
65,873,366.02
1,644,380.00
60,152,362.80

4. รายได้ 62,878,875.34 72,110,361.14 79,410,241.49

5. ค่าใช้จ่าย 18,122,879.02 18,672,689.85 19,257,878.69

บัญชีสหกรณ์	เพื่อซื้อหุ้น	ชำระเงินกู้	หรือฝากเงิน	โดยเอาเข้าบัญชีธนาคาร	ดังน้ี
 -  ธนาคารทหารไทย จำกัด สาขาอุบลราชธานี
  เลขที่บัญชี  305 - 2 - 09070 - 5
 -  ธนาคารกรุงเทพ จำกัด สาขาถนนสรรพสิทธิ์
  เลขที่บัญชี  475 - 300 - 352 - 6
 -  ธนาคารธนชาต (มหาชน) สาขาอุบลราชธานี
  เลขที่บัญชี  606 - 2 - 01560 - 7
หมายเหตุ เมื่อโอนเงินแล้ว กรุณาแจ้งให้สหกรณ์ทราบในวันที่ โอนเงินทันที หรือ 
สมาชิกสามารถฝากข้อความมายังสหกรณ์ทางเว็บไซด์ของสหกรณ์ได้ ว่าเงินนั้นเป็นของท่าน
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- ส ม า ชิ ก ที่ ต้ อ ง ก า ร ถอน เ งิ น ส ดตั้ ง แ ต่   
 5 แสนบาทขึ้นไป ให้แจ้งการถอนล่วงหน้าก่อน  
 1 วัน ถ้าแจ้งในวันนั้นจะได้รับเป็นเช็ค

-  ถ้าสมาชิกถอนเกินเดือนละ 1 ครั้ง
 สหกรณ์ฯ จะหักค่าธรรมเนียมการถอน 
 ครั้งละ 100 บาท

แจ้งล่วงหน้า

การถอนเงินฝาก
ออมทรัพย์พิเศษ

(เล่มสีเทา)
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นายสุชาติ   ชนะมี    
วุฒิการศึกษา วิทยาศาสตร์บัณฑิต
โปรแกรมวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  อายุ  29  ปี   
อดีต พนักงานห้างหุ้นส่วนจำกัด อุบลคอมพิวเตอร์

แนะนำเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ คนใหม่

ปัจจุบัน  ปฏิบัติงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
  ที่สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสรรพสิทธิ์ฯ    
  (อยู่ระหว่างการทดลองปฏิบัติงาน)

เนื่องจาก สหกรณ์ฯ ปิดบัญชีประจำปี 2554

คณะกรรมการ และผู้ตรวจสอบกิจการ  
ที่พ้นจากตำแหน่ง ประจำปี 2554 ดังนี้

1. ประธานกรรมการ ที่พ้นจากตำแหน่ง 1 คน
    นายเศวต    ศรีศิริ
2. กรรมการ ที่พ้นจากตำแหน่ง 5 คน
     1. นางสาววีระวรรณ จิระไชย
     2. นางอรุณรัตน์  ศุภวรรณาวิวัฒน์
     3. นางมัทรี                     รัตโน
     4. นางสาววาสนา  อุปสาร
     5. นายพรายจุมพล สายเสมา
3. ผู้ตรวจสอบกิจการ ที่พ้นจากตำแหน่ง 2 คน
     1. นายบรรเจิด  นาควานิช
     2. นางวิไล  ศิลปสาย

1.  ให้มาสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 15 – 30 กันยายน 2554 เวลา 08.00-16.00 น. ในวันราชการ
2.  รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 แผ่น
3.  สมัครที่  สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ  ชั้น 5 อาคารสรรพสิทธิ์พลาซ่า
4.  ในวันแรกของการรับสมัคร  จะจับสลากหมายเลขผู้สมัครในวันที่ 15 กันยายน 2554
 เวลา 09.00 น.  หลังจากนั้น  เรียงตามลำดับหมายเลขผู้สมัคร 
5.  ประกาศรายชื่อและหมายเลขผู้สมัครในวันที่  5  ตุลาคม  2554

- ตำแหน่งประธานกรรมการ
- ตำแหน่งกรรมการ
- ตำแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการ

 เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง และให้ผู้สอบบัญชีเข้าตรวจสอบ  พร้อมทั้งเตรียม
งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี (ประชุมใหญ่วันที่ 30 ตุลาคม 2554)
 สหกรณ์ฯ จึงของด การให้สมาชิกกู้เงินทุกประเภท ระหว่างวันที่ 24 กันยายน – 9 ตุลาคม 2554  
และระหว่างวันที่ 11 ตุลาคม – 4 พฤศจิกายน 2554
 สมาชิกสามารถกู้ได้ตามตาราง  ดังนี้

วันที่ยื่นกู้ เวลายื่นกู้ วันรับเงินกู้ เวลารับเงินกู้

6-7	ตุลาคม	2554 				08.00	–	14.00	น. 10		ตุลาคม	2554 09.00	–	15.00	น.
	3-4	พฤศจิกายน	2554 				08.00	–	14.00	น. 		7	พฤศจิกายน	2554 09.00	–	15.00	น.
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เปิดรับสมัครแล้ว ! ! !
เชิญสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
     สมัครรับเลือกตั้ง ประจำปี 2555   

แจ้งการถอ
นปันผลเฉ

ลี่ยคืน

ล่วงหน้าด
้วย

- สมาชิกที่ต้องการถอนเงินปันผลเฉลี่ยคืน 

ในวันที่ 31 ตุลาคม 2554

ขอให้แจ้งการถอนตั้งแต่วันที่ 20 - 27 ตุลาคม 2554

แต่ถ้าใครไม่แจ้งล่วงหน้า หากต้องการถอน 

วันที่ 31 ตุลาคม 2554

สหกรณ์ฯ จะจ่ายให้ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2554
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 เดิมสหกรณ์ฯ ได้ออกประกาศว่า การเลือกตั้งปีนี้  
จะใช้เครื่องลงคะแนนเลือกตั้ง (วิธีกดปุ่ม)  
 แต่เนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ประจำจังหวัดอุบลราชธานี (กกต.จว.อุบลฯ) ได้มีหนังสือแจ้งว่า 
ในห้วงวันเวลาดังกล่าว สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ใหจ้ดัสง่เครือ่งคะแนนเลอืกตัง้พรอ้มอปุกรณท์ีเ่กีย่วขอ้งไปตรวจสอบ 
และบำรุงรักษาเครื่องลงคะแนนประจำปี 2554 จึงไม่สามารถนำ 

วันที่ 30 ตุลาคม 2554 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป  

ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคาร 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ

เรียน   เชิญสมาชิกทุกท่านเข้าประชุม  เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานต่าง ๆ ของคณะกรรมการดำเนินการฯ  

  ชดุที ่37  ซึง่เมือ่ถงึระเบยีบวาระเรือ่ง เลอืกตัง้ประธานกรรมการ, เรือ่ง เลอืกตัง้กรรมการ,เรือ่งเลอืกตัง้ผูต้รวจสอบ 

  กิจการ ประจำปี 2555 และที่ประชุมใหญ่มีมติรับรองผู้สมัครทุกคนแล้ว   

  จึงให้เริ่มใช้สิทธิ์เลือกตั้ง และเลือกตั้งภายในเวลาไม่เกิน  14.00 น.

นำบัตรประจำตัวประชาชน
มาแสดงตนในการใชส้ทิธิเ์ลอืกตัง้

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2554
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เครื่องลงคะแนนเลือกตั้งมาดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการสหกรณ์ฯ ได้ 
 ดงันัน้  การเลอืกตัง้ปนีี ้ จงึตอ้งเลอืกตัง้โดยวธิหียอ่นบตัรเลอืกตัง้ทัง้ตำแหนง่ประธานกรรมการ, กรรมการ, ผูต้รวจสอบกจิการ 
ซึ่งสหกรณ์ฯ ได้ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุบลราชธานี (กกต.จว.อุบลฯ) เป็นผู้ดำเนินการเลือกตั้ง
 สหกรณ์ฯ  จึงขอประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกรับทราบเกี่ยวกับการมาประชุมใหญ่สามัญประจำปี
 ตั้งแต่ปีนี้ และปีต่อ ๆ ไป  ขอให้สมาชิกทุกท่านนำบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงตน ในการใช้สิทธิ์   
โดยสหกรณ์ฯ จะให้แสดงบัตรอยู่ 2 จุด  คือ  จุดลงทะเบียน  และจุดรับเงินค่าตอบแทน

 สหกรณ์ฯ  ขอสงวนสิทธิ์ทุกกรณี   ในการจ่ายค่าตอบแทน  ไม่ว่ากรณีใด ๆ  ทั้งสิ้นหากสมาชิกไม่มา 

ใชส้ทิธิด์ว้ยตนเอง ทัง้นี ้  เพือ่ใหเ้ปน็ไปตามระเบยีบ และขอ้บงัคบัของสหกรณฯ์ ขอ้ 34  (1)  สทิธหินา้ทีข่องสมาชกิ   

การเข้าร่วมประชุมใหญ่ เพื่อเสนอความคิดเห็น หรือออกเสียงลงคะแนนตามหลักประชาธิปไตย

    ***ไม่มีบัตร   ไม่มีสิทธิ์***

      เลือกตั้งปีนี้... ใช้วิธีหย่อนบัตรเลือกตั้ง
       
       ปิดหีบเลือกตั้ง เวลา 14.00 น.     
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ขั้นตอนในการเลือกตั้ง

(ปิดหีบเลือกตั้ง เวลา  14.00 น.)

สมาชิกสมทบ
ไม่มีสิทธิ์ ได้รับค่าตอบแทน

ไม่มีสิทธิ์เลือกตั้ง 

 ไม่มีสิทธิ์ออกเสียง

จุดที่ 2.   เพื่อรับเงินค่าตอบแทน   
    (เมื่อระเบียบวาระที่ 2,3,4 เรื่อง เลือกตั้งประธาน,กรรมการ, 
ผู้ตรวจสอบกิจการปี 2555 ผ่านการรับรองผู้สมัคร จากมติที่ประชุมใหญ่)
  -  ใหส้มาชกินำบตัรประจำตวัประชาชนมาแสดงตน ตอ่เจา้หนา้ที ่
ประจำจุดรับเงินค่าตอบแทน
  -  ยื่ นคูปองสีชมพู เพื่ อรับ เงินค่ าตอบแทน มี เจ้ าหน้ าที่  
   จ่ายค่าตอบแทน จำนวน 6 โต๊ะ 
  -  สมาชิกเลือกรับค่าตอบแทน  ที่โต๊ะใดก็ได้

จุดที่ 3.  เพื่อการเลือกตั้ง  
  -  เจ้าหน้าที่ กกต. จัดจุดเลือกตั้ง  จำนวน  6   จุด หน่วยเลือกตั้ง
  -  สมาชิกยื่นคูปองเลือกตั้งสีเหลือง ให้เจ้าหน้าที่ประจำโต๊ะ 
   จุดเลือกตั้ง
  -  สมาชิกจะได้รับบัตรลงคะแนนเลือกตั้ง เข้าไปคูหา   
   เพื่อลงคะแนน 
       -  มีเจ้าหน้าที่จาก กกต. คอยให้คำแนะนำ  หย่อนบัตรเลือกตั้ง
       - เสร็จสิ้นขั้นตอนในการเลือกตั้ง

รางวัลเป็นเงินสด 80 รางวัล
รางวัลสมาชิกสามัญ 65 รางวัล

รางวัลสมาชิกสมทบ 15 รางวัล

รางวัลใหญ่ 2 รางวัล 
(เฉพาะสมาชิกสามัญที่อยู่ในห้องประชุมเท่านั้น)
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จุดที่ 1.  ลงทะเบียน     
  -  ให้สมาชิกนำบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงตน ต่อเจ้าหน้าที่ประจำจุดลงทะเบียน
   (เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 08.00 - 14.00 น.)
  -  สหกรณ์จัดจุดลงทะเบียนไว้  10  จุด
  -  เมื่อลงทะเบียนแล้ว สมาชิกจะได้รับคูปองสีเขียว   เพื่อชิงรางวัล
     คูปองสีชมพู   เพื่อรับเงินค่าตอบแทน
     คูปองสีเหลือง  เพื่อเลือกตั้ง 
        (เมื่อได้รับคูปองทั้ง 3 ใบแล้ว ให้เขียนชื่อ-สกุล / เลขสมาชิก /แผนก/ หมายเลขโทรศัพท์ )
         ...คูปองสีเขียว   หย่อนกล่องเพื่อชิงโชค... 

สำหรับเงินรางวัลของสมาชิกสมทบ สหกรณ์ฯ
จะเอารายชื่อสมาชิกสมทบทุกคนจับสลากรางวัล

ส่วนสมาชิกสามัญต้องมาลงทะเบียนและ 
หย่อนบัตรชิงรางวัล และใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 

.....รางวัล 80 รางวัล   ผู้มีสิทธิ์ได้รับ
จะรับในวันประชุมใหญ่ หรือหลังจากวันประชุมใหญ่ก็ได้...ส่วนรางวัลใหญ่
จำนวน 2 รางวัล จะให้เฉพาะสมาชิกสามัญที่อยู่ในห้องประชุมเท่านั้น
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โต๊ะ จนท.
จ่ายค่าตอบแทน

โต๊ะ จนท.
จ่ายค่าตอบแทน

โต๊ะ จนท.
จ่ายค่าตอบแทน

โต๊ะ จนท.
จ่ายค่าตอบแทน

โต๊ะ จนท.
จ่ายค่าตอบแทน

โต๊ะ จนท.
จ่ายค่าตอบแทน

1 62 73 84 95 10

กล่องชิงโชค

จุดเลือกตั้ง จุดเลือกตั้ง จุดเลือกตั้งจุดเลือกตั้ง จุดเลือกตั้ง จุดเลือกตั้ง

ทางออก - ออกจากคูหาเลือกตั้ง
เสร็จสิ้นขั้นตอนการเลือกตั้ง (ปิดหีบเลือกตั้ง เวลา 14.00 น.)

  แผนผังขั้นตอนการเลือกตั้ง
ขั้นตอนที่ 1   จุดลงทะเบียน    -  สมาชิกนำบัตรประจำตัวประชาชน มาแสดงตน 
                           -  จุดลงทะเบียน จำนวน  10 จุด   
               -  สมาชิกจะได้  คูปองสีเขียว      เพื่อชิงรางวัล
                                   คูปองสีชมพู      เพื่อรับเงินค่าตอบแทน
                          คูปองสีเหลือง    เพื่อเลือกตั้ง

โต๊ะลงทะเบียน

***คูปองสีเขียว หย่อนกล่องเพื่อชิงโชค***

ขั้นตอนที่ 2     จุดรับเงินค่าตอบแทน   -  ยื่นบัตรประชาชนเพื่อแสดงตน
            -  ยื่นคูปองสีชมพู (เพื่อรับเงินค่าตอบแทน )  
                                              -  มีเจ้าหน้าที่จ่ายค่าตอบแทน จำนวน  6  โต๊ะ / ช่องทางเดิน
                                              -  สมาชิกเลือกรับค่าตอบแทนได้  ที่โต๊ะใดก็ได้

ขั้นตอนที่  3             -  สมาชิกเข้ามาที่จุดเลือกตั้ง  มีเจ้าหน้าที่ กกต. ประจำโต๊ะ 
                                    -  ยื่นคูปองสีเหลือง (เพื่อเลือกตั้ง) ให้เจ้าหน้าที่ประจำจุดเลือกตั้ง
      -  สมาชิกจะได้บัตรลงคะแนนเลือกตั้ง  เข้าคูหาเพื่อลงคะแนน  
                                         -  หย่อนบัตรเลือกตั้ง 
                                         -  มีเจ้าหน้าที่  กกต.   คอยให้คำแนะนำ

ทุนสวัสดิการเกษียณอายุราชการ /  ลาออกจากราชการ     
  
 สหกรณ์ฯ  ได้มอบทุนเกษียณอายุราชการ/ลาออกจากราชการ   
เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2554 เวลา 15.00 น.  ณ ห้องประชุมสหกรณ์ฯ ชั้น 5  อาคารสรรพสิทธิ์พลาซ่า
 ให้ทุนแก่สมาชิกตามระเบียบสหกรณ์ฯ โดยนับตามอายุการเป็นสมาชิก  
ปี 2554  มีสมาชิกที่เกษียณอายุราชการ และเกษียณก่อนกำหนด จำนวน 32 คน รวมเป็นเงินทุน  860,000 บาท
 และสหกรณ์ฯ  ยังมอบสวัสดิการสำหรับผู้ที่เกษียณอายุราชการ ซึ่งไม่ได้เป็นสมาชิกอีกด้วย
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จุดเลือกตั้ง 6 จุด /
หน่วยเลือกตั้ง
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1.		นายแพทย์เศวต	 ศรีศิริ	 ประธานกรรมการ
2.		นางสาววีระวรรณ	 จิระไชย	 รองประธานกรรมการคนที่	1
3.		นายแพทย์ธีรวัฒน์	 ภาสตโรจน์	 รองประธานกรรมการคนที่	2
4.		นางอรุณรัตน์	 ศุภวรรณาวิวัฒน์	 กรรมการ	-	เหรัญญิก
5.		นายสินทร	 จันทะสาต	 กรรมการ	-	ผู้ช่วยเหรัญญิก
6.		นางสาวกรรณิการ์	 ยุภาศ	 กรรมการ

แสตมป์ 

กรุณาส่ง

ไม่ถึงผู้รับโปรดส่งคืน	สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี จำกัด
247/1	ถ.สรรพสิทธิ์		ต.ในเมือง		อ.เมือง		จ.อุบลราชธานี		34000	โทรศัพท์.		045-264714,	045-255838-9	มือถือ	089-720-3212		
โทรสาร		045-264714		โทรสายใน		1347,		1377,	1369		http://www.shsavings.com	หรือ	E-Mail:	suda.ch@hotmail.com

กรรมการดำเนินการ, ผู้ตรวจสอบกิจการ 
ชุดที่ 37 และเจ้าหน้าที่สหกรณ์

	 7.		นางธนิดา	 ตั้งยิ่งยง	 กรรมการ
	 8.		นางสาวอรชร	 มาลาหอม	 กรรมการ
	 9.		นายพรายจุมพล	 สายเสมา	 กรรมการ
	10.		นางมัทรี	 รัตโน	 กรรมการ	-	เลขานุการ
	11.		นางสาววาสนา	 อุปสาร	 กรรมการ	-	ผู้ช่วยเลขานุการ
	12.		นายบรรเจิด	 นาควานิช	 ผู้ตรวจสอบกิจการ
	13.		นางวิไล	 ศิลปสาย	 ผู้ตรวจสอบกิจการ

  ตามมติคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ชุดที่ 36 เมื่อวันที่ 
22 กุมภาพันธ์ 2553 เป็นต้นมา สหกรณ์ฯ มีมติ ให้สมาชิกที่กู้เงินสหกรณ์ฯ 
(ยกเว้นกู้ทุนเรือนหุ้น และกู้ฉุกเฉิน) ให้สมัครเป็นสมาชิก ส.ส.ป.ท.ด้วย    
โดยสหกรณ์ฯ หักไว้คนละ 1,150 บาท  หรือสมาชิกที่สมัครให้บิดา, มารดา 
คู่สมรส, บุตร
       บัดนี้  สมุดประจำตัวสมาชิก ส.ส.ป.ท. (ผู้สมัครตั้งแต่วันที่ 22 ก.พ.53 
จนถงึวนัที ่26 สงิหาคม 2554) สมดุมาแลว้ ขอใหส้มาชกิมารบัสมดุประจำตวั  
ได้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ชั้น 5 อาคารสรรพสิทธิ์พลาซ่า 
        ปัจจุบันมีสมาชิก ส.ส.ป.ท. จำนวน 11,376  คน (ข้อมูล  
ณ วันที่ 9 กันยายน 2554) ทายาทจะได้รับเงินสงเคราะห์อยู่ที่ประมาณ   
1 แสนกว่าบาท
 สอบถามรายละเอียดได้ที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลราชธานี จำกัด
  โทร. 045-241634 ต่อ 122
   โทร. 045-265748 ต่อ 122
  โทร. 045-265748 ต่อ 129
  นางวรรณี  ยิ่งยืน     โทร. 081-8788277
  น.ส.สุนันทา   สาระพิศ      โทร. 081-7183685
  นางจารุวรรณ   วงษ์คำ        โทร. 087-4212007

สมดุประจำตวัสมาชกิ ส.ส.ป.ท. 
มาแล้ว ! ! ! .... ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก 

ประจำปี 2554
 ต า ม ที่ ส ห ก ร ณ์ ฯ  ไ ด้ ป ร ะ ก า ศ ใ ห้ ส ม า ชิ ก 

ยื่ น ข อ รั บ ทุ น  แ ล ะ ส ห ก ร ณ์ ไ ด้ พิ จ า ร ณ า คั ด เ ลื อ ก 

โดยวิธีจับฉลากแล้วนั้น  สมาชิกผู้ที่ ได้ รับคัดเลือก 

ให้ได้ทุน ขอให้นำบุตรมารับทุน (ผู้ที่พาบุตรมาได้) ในวันที่ 30 ตุลาคม 2554  

เวลา 13.00 น.  ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 6 อาคาร 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ 

 สมาชิกที่ไม่สามารถนำบุตรมารับในวันดังกล่าว  ขอใหสมาชิกมารับด้วย 

ตนเองตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2554 เป็นต้นไป ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ

ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ปี 2554 
จำนวน 165 ทุน เป็นเงิน 327,500 บาท

ระดับประถมต้น จำนวน 20  ทุน ๆ ละ  1,000 บาท
ระดับประถมปลาย จำนวน 20 ทุน ๆ ละ  1,000 บาท
ระดับมัธยมตอนต้น จำนวน 35 ทุน ๆ ละ  1,500 บาท
ระดับมัธยมตอนปลายหรือเทียบเท่า        จำนวน 35 ทุน ๆ ละ  2,000 บาท
ระดับอุดมศึกษา,อนุปริญญา,ปริญญาตรี  จำนวน 50 ทุน ๆ ละ  3,000 บาท
ระดับสูงกว่าปริญญาตรี จำนวน   5 ทุน ๆ ละ  3,000 บาท


