ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขราชบุรี จากัด
เรื่อง เปิดรับสมัครประธานกรรมการ และกรรมการดาเนินการ ปี 2565
…………………………………………………….
ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขราชบุรี จากัด จะดาเนิน การรับสมัครประธานกรรมการ
และกรรมการดาเนินการของสหกรณ์ฯ ประจ าปี 2565 เนื่องจากประธานกรรมการ กรรมการดาเนิน การ ชุด ที่
38/2564 จะหมดวาระในวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขราชบุรี
จากัด พ.ศ.2544 หมวด 8 ว่าด้วยคณะกรรมการดาเนินการ ข้อที่ 72 – 76
เพื่อให้การดาเนินงานเปนนปปด้วยความเรียบร้อย สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขราชบุรี จากัด
จึงขอเปิดรับสมัครประธานกรรมการ กรรมการดาเนินการ ประจาปี 2565 แทนตาแหน่งที่ว่าง ดังนี้
1. ตาแหน่ง ประธานกรรมการดาเนินการ เลือกตั้ง ทุกเขต 1 คน
2. ตาแหน่ง กรรมการดาเนินการเลือกตั้งเพิ่ม

จานวน 7 คน ดังนี้

เขตที่ 1 สสจ.ราชบุรี, วพบ.ราชบุรี, วพบ.จักรีรัช,ศูนย์อนามัยที่ 5, ศบส. 5
สสอ.วัดเพลง และ รพ.วัดเพลง เลือกกรรมการเพิ่มได้ 3 ท่าน ประกอบด้วย
สสจ.ราชบุรี, บานาญสสจ.ราชบุรี,บาเหน็จรายเดือน สสจ.ราชบุรี ,
ลูกจ้างชั่วคราว (สสจ.ราชบุรี), โรงพยาบาลวัดเพลง , ลูกจ้างชั่วคราว (รพ.วัดเพลง)
สสอ.วัดเพลง , ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 ,ลูกจ้างชั่วคราว (ศบส.5)
สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5, ลูกจ้างชั่วคราว(สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5)
ศูนย์อนามัยที่ 5, ลูกจ้างชั่วคราว (ศูนย์อนามัยที่ 5),วพบ.ราชบุรี , ลูกจ้างชั่วคราว
(วพบ.ราชบุรี), วพบ.จักรีรัช, ลูกจ้างชั่วคราว(วพบ.จักรีรัช),สมาชิกหักเงินต้นสังกัด,
ส่งตรงสหกรณ์ฯ
เขตที่ 2 รพ.ราชบุรี เลือกกรรมการเพิ่มได้ 3 ท่าน ประกอบด้วย หน่วยงาน
โรงพยาบาลราชบุรี, บานาญ รพ.ราชบุรี, บาเหน็จรายเดือน รพ.ราชบุรี, ลูกจ้าง
ชั่วคราว (รพ.ราชบุรี)
เขตที่ 3 รพ.ดาเนินสะดวก ไม่มีการเลือกกรรมการเพิ่ม ประกอบด้วย หน่วยงาน
โรงพยาบาลดาเนินสะดวก , บานาญ รพ.ดาเนินสะดวก, บาเหน็จรายเดือน
รพ.ดาเนินสะดวก, ลูกจ้างชั่วคราว (รพ.ดาเนินสะดวก)

2./เขตที่ 4...

- 2 เขตที่ 4 สสอ.เมืองราชบุรี, อาเภอโพธาราม, อาเภอบ้านโป่ง , อาเภอบางแพ ,
สสอ.ดาเนินสะดวก เลือ กกรรมการเพิ่มได้ 1 ท่าน ประกอบด้วย หน่วยงาน
สสอ.เมืองราชบุรี, ลูกจ้างชั่วคราว (สสอ.เมืองราชบุรี), สสอ.โพธาราม, ลูกจ้าง
ชั่วคราว (สสอ.โพธาราม), โรงพยาบาลเจ็ดเสมียน, ลูกจ้างชั่วคราว (รพ.เจ็ดเสมียน),
สสอ.บ้านโป่งลูกจ้างชั่วคราว (สสอ.บ้านโป่ง), โรงพยาบาลบ้านโป่ง, ลูกจ้างชั่วคราว
(รพ.บ้านโป่ง), โรงพยาบาลบางแพ , สสอ.บางแพ, ลูกจ้างชั่วคราว (รพ.บางแพ),
ลูกจ้างชั่วคราว (สสอ.บางแพ), สสอ.ดาเนินสะดวก, ลูกจ้างชั่วคราว (สสอ.ดาเนินสะดวก)
เขตที่ 5 อาเภอจอมบึง, อาเภอสวนผึ้ง, อาเภอบ้านคา, อาเภอปากท่อ
ไม่มีการเลือ กกรรมการเพิ่ม ประกอบด้วย หน่วยงาน
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง, สสอ.จอมบึง, ลูกจ้ างชั่วคราว(รพร.จอมบึง),
ลูกจ้างชั่วคราว (สสอ.จอมบึง), โรงพยาบาลสวนผึ้ง, สสอ.สวนผึ้ง, ลูกจ้างชั่วคราว
(รพ.สวนผึ้ง), ลูกจ้างชั่วคราว (สสอ.สวนผึ้ง), สสอ.บ้านคา, โรงพยาบาลบ้านคา,
ลูกจ้างชั่วคราว(สสอ.บ้านคา), ลูกจ้างชั่วคราว (รพ.บ้านคา), โรงพยาบาลปากท่อ,
สสอ.ปากท่อ, ลูกจ้างชั่วคราว (รพ.ปากท่อ), ลูกจ้างชั่วคราว (สสอ.ปากท่อ)
2. คุณสมบัติของผู้สมัคร
2.1 ต าแหน่งประธานกรรมการ และกรรมการด าเนิ นการ จะต้ องเปน นสมาชิ กของสหกรณ์
ออมทรัพย์สาธารณสุขราชบุรี จากัด มาปม่น้อยกว่า 2 ปี และปม่เปนนผู้ต้องห้ามตามข้อ 72 วรรคสาม ตาม
ข้อบังคั บสหกรณ์ออมทรัพ ย์สาธารณสุขราชบุ รี จ ากัด พ.ศ. 2561 และต้องเปนนผู้ที่ปัจ จุบันปฏิบัติง านใน
หน่วยงานในเขตที่สมัครหรือสังกัดหน่วยงานในเขตเลือกตั้งนั้น
3. หลักฐานการสมัคร ประกอบด้วย
3.1 ใบสมัครที่กรอกข้อมูล ครบถ้วน ตามที่กาหนดปว้ในใบสมัคร
3.2 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรอื่นที่แสดงว่าเปนนของตนเอง
3.3 รูปถ่ายหน้าตรงปม่สวมหมวก แต่งกายสุภาพ ขนาด 1 นิ้ว จานวน 1 รูป
4. วันที่ เวลา และสถานที่รับสมัคร
4.1 กาหนดรับสมัค ร ระหว่างวัน ศุกร์ที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวัน อัง คารที่ 30 พฤศจิกายน
2564 ในเวลาทาการของสหกรณ์ ฯ เวลา 8.30 น. ถึง 16.30 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
4.2 สถานที่รับสมัคร ณ สานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขราชบุรี จากัด
(สานักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี) ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองเท่านั้น
3./ 5. การให้ลาดับ…

- 3 5. การให้ลาดับหมายเลขประจาตัวผู้สมัคร เจ้าพนักงานดาเนินการสรรหาปี 2565 จะเปนนผู้กาหนดให้
ตามลาดับก่อน – หลัง ของการยื่นใบสมัครที่ตรวจสอบคุณสมบัติถูกต้อง
6. วัน เดือน ปีการเลือกตั้ง กาหนดให้มีขึ้นในวันประชุมใหญ่สามัญ ประจาปี 2564 ซึ่ง จะปด้แจ้งให้
ทราบในโอกาสต่อปป
ผู้ประสงค์จ ะสมัค รประธานกรรมการ และกรรมการ ชุด ที่ 39/2565 ให้ติด ต่อขอรับใบ
สมัครปด้ที่สานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขราชบุรี จากัด (สานักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี)
ประกาศ ณ วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2564

(นายสุริยะ คูหะรัตน์)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขราชบุรี จากัด

