ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสงขลา จากัด
ที่ 38 / 2563
เรื่อง รายชื่อ พร้อมหมายเลขผู้สมัครรับการสรรหา
ตาแหน่ง กรรมการดาเนินการ ชุดที่ 40 ปีบัญชีสหกรณ์ 2564
และรายชื่อ พร้อมหมายเลขผูส้ มัคร รับการเลือกตั้งเป็นผูต้ รวจสอบกิจการ
-------------------------------------------------ตามประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ส าธารณสุขสงขลา จากัด ที่ 36/2563 เรื่อง รายชื่อพร้อม
หมายเลขผู้ส มัครรับการสรรหา ตาแหน่ง กรรมการดาเนินการ ชุดที่ 40 ปีบัญ ชีสหกรณ์ 2564 และรายชื่อ
พร้อมหมายเลขผู้สมัคร รับการเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ กรณีหากผู้สมัครขอยื่นอุทธรณ์ ให้ผู้สมัครยื่น
หนังสือต่อคณะกรรมการสรรหา ภายใน 5 วันทาการ นับถัดจากวันที่ออกประกาศนี้
ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหา ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 15 ตุล าคม 2563
ได้พิจ ารณาวินิจฉัยอุ ทธรณ์ ของผู้สมั คร “ตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ส าธารณสุขสงขลา จ ากัด ว่าด้วย
การสรรหาคณะกรรมการดาเนินการ พ.ศ.2558 ซึ่งที่ประชุมใหญ่ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว และสหกรณ์กาหนด
ขึ้นถือใช้ โดยคาวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหาให้ถือเป็นที่สุด” โดยคณะกรรมการสรรหามีมติเป็นเอกฉันท์
ให้ผู้สมั ครหมายเลข 1 เขตสรรหาที่ 3 ขาดคุณสมบัติในการสมั ครเป็น กรรมการดาเนินการ ตามระเบียบ
สหกรณ์ อ อมทรัพ ย์ ส าธารณสุ ข สงขลา จ ากั ด ว่ าด้ วย การสรรหาคณะกรรมการดาเนิ น การ พ.ศ.2558
ข้อ 6 (1) ก ข
จึ ง ขอประกาศรายชื่ อ ผู้ มี สิ ท ธิ์รั บ การสรรหาโดยการเลื อ กตั้ ง พร้ อ มหมายเลขผู้ ส มั ค ร
โดยยกเลิกประกาศรายชื่อพร้อมหมายเลขผู้ สมัคร ตามประกาศที่ 36/2563 และให้ใช้ประกาศรายชื่อพร้อม
หมายเลขผู้ส มัครรับการสรรหา ตาแหน่ง กรรมการดาเนินการ ชุดที่ 40 ปีบัญ ชีสหกรณ์ 2564 และรายชื่อ
พร้อมหมายเลขผู้สมัครรับการเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ ฉบับนี้แทน รายละเอียดดังต่อไปนี้
ตาแหน่ง กรรมการดาเนินการ
หมายเลข
เขตการสรรหา
ผู้สมัคร

1
(เลือก 2 หมายเลข)

ชื่อ – สกุล
ผู้สมัครรับการสรรหา

สังกัดตามหน่วยงาน
ที่จ่ายเงินเดือน/บานาญ
(ในระบบปฏิบัติการของสหกรณ์)

สังกัด/หน่วยงาน
ตามที่ปฏิบัติงานจริง

1

นายมนตรี สงสุวรรณ์

โรงพยาบาลสงขลา
(ข้าราชการบานาญ)

ข้าราชการบานาญ

2

นายสมชาย ประดิษฐ์อานวย โรงพยาบาลสงขลา

โรงพยาบาลสงขลา

3

นายวิระศักดิ์ อินขาว

โรงพยาบาลสงขลา

โรงพยาบาลสงขลา

4

นายเจริญ จิโรภาส

โรงพยาบาลสงขลา
(ลูกจ้างประจาบาเหน็จรายเดือน)

ลูกจ้างประจาบาเหน็จรายเดือน

/เขตการสรรหา....

-2หมายเลข
เขตการสรรหา
ผู้สมัคร

2
(เลือก 5 หมายเลข)

3
(เลือก 1 หมายเลข)

ชื่อ – สกุล
ผู้สมัครรับการสรรหา

1

นางสาวยุพิม สิทธิพันธ์

2

นายอนุชา ซุ้นสุวรรณ

3

นายนัฐวุฒิ แก้วมณี

4

นายเที่ยงธรรม อินแก้ว

5

นายสุธน หนูสังข์

6

นายอานาจ ทองผอม

7

นายประสิทธิ์ ง๊ะสตูล

8

นายสัมพันธ์ ย่องลั่น

2

นายอนุพงศ์ จันทร์จุฬา

สังกัดตามหน่วยงาน
ที่จ่ายเงินเดือน/บานาญ
(ในระบบปฏิบัติการของสหกรณ์)
สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
สงขลา (ข้าราชการบานาญ)
สานักงานสาธารณสุข
อาเภอสะบ้าย้อย
สานักงานสาธารณสุข
อาเภอสทิงพระ
สานักงานสาธารณสุข
อาเภอสะเดา
สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
สงขลา (ข้าราชการบานาญ)
สานักงานสาธารณสุข
อาเภอกระแสสินธุ์

สังกัด/หน่วยงาน
ตามที่ปฏิบัติงานจริง
ข้าราชการบานาญ
สานักงานสาธารณสุข
อาเภอสะบ้าย้อย
สานักงานสาธารณสุข
อาเภอสทิงพระ
สานักงานสาธารณสุข
อาเภอบางกล่า
ข้าราชการบานาญ
สานักงานสาธารณสุข
อาเภอระโนด

สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
สงขลา
สานักงานสาธารณสุข
อาเภอจะนะ

สานักงานสาธารณสุข
อาเภอสิงหนคร
สานักงานสาธารณสุข
อาเภอกระแสสินธุ์

โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา

โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา

ตาแหน่ง ผู้ตรวจสอบกิจการ
ชื่อทีม

ทีมพัฒนาสหกรณ์
(เลือก 1 หมายเลข)

หมายเลข

1

ชื่อ–สกุล และสังกัดหน่วยงาน ผู้สมัครรับการสรรหา
นายอนันต์ คาทอง
นายวิโรจน์ ไชยกูล
นางอาภรณ์ วุ่นชุม
นายนราธร จันทรัตน์
นายสมยศ ลีลานนท์

สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา (ข้าราชการบานาญ)
โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ (ข้าราชการบานาญ)
โรงพยาบาลสงขลา
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา (ข้าราชการบานาญ)
โรงพยาบาลสงขลา (ข้าราชการบานาญ)

/กาหนดการเลือกตั้ง....

-3กาหนดการเลือกตั้ง โดยผู้แทนสมาชิก ในวันประชุมใหญ่ส ามัญ ประจาปี 2563 วันเสาร์ที่ 21
พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรมกรีนเวิลด์พาเลซ อาเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
ประกาศ ณ วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2563

(นายจาลอง แก้วพิทยานนท์)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสงขลา จากัด

