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ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จ ากัด 
ที่ ๒/๒๕๖๔ 

เร่ือง ก าหนดหนวยยลงคะนนนสรรหาประธานกรรมการ  กรรมการด าเน นการปี ๒๕๖๕ 
………………………………………………….. 

 อาศัยความตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จ ากัดพ.ศ. ๒๕๕๖ แก้ไขเพ่ิมเติม ปี 
พ.ศ. 2564  ประกอบกับระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จ ากัด  ว่าด้วย การสรรหาประธาน
กรรมการ  กรรมการด าเนินการ พ.ศ. 2564  โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการชุดที่ 40 ครั้งที่
13/2564  วันที่ 22  พฤศจิกายน  2564 เพ่ือให้การสรรหาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เป็นไปตามข้อบังคับ
และระเบียบของสหกรณ์ จึงประกาศก าหนดหน่วยลงคะแนนสรรหาประธานกรรมการ  กรรมการด าเนินการ 
จ านวน  ๒๐  หน่วย  ดังนี้ 
 

อ ำเภอ ล ำดับ
หน่วย 

หน่วยลงคะแนน กลุ่มสมำชิกที่มำออกเสียงลงคะแนน 

1. อ าเภอเมือง 1 ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดสกลนคร 

1. กลุ่มสมาชิกรวมส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
สกลนคร 

1.1  สมาชิกประจ าการ 
1.2  สมาชิกกลุ่มบ าเหน็จ/บ านาญ 
1.3  สมาชิกย้ายไปสังกัดที่อ่ืน 

2. กลุ่มสมาชิกพนักงานสหกรณ ์
3. กลุ่มศตม.ที่ 8.3 สกลนคร 
4. กลุ่มสมาชิกที่โอนย้ายสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

๒ ส านักงานสาธารณสุข
อ าเภอเมือง 

กลุ่มรวมส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมือง และ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลในสังกัด 

๓ โรงพยาบาลศูนย์
สกลนคร 

กลุ่มสมาชิกรวม โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร 
1.1 สมาชิกประจ าการ 
1.2 สมาชิกกลุ่มบ าเหน็จ/บ านาญ 

2. อ าเภอ 
สว่างแดนดิน 

๔ โรงพยาบาล 
สมเด็จพระยุพราช
สว่างแดนดิน 
 

1.    กลุ่มสมาชิกรวมโรงพยาบาล 
      สมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน 
3. กลุ่มสมาชิกรวมส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ

สว่างแดนดิน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลในสังกัด 

4. อ าเภอ 
พรรณานิคม 

๕ โรงพยาบาลอาจารย์
ฝั้น อาจาโร 
 

1. กลุ่มสมาชิกรวมโรงพยาบาลอาจารย์ฝั้น อาจาโร 
2. กลุ่มสมาชิกรวมส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ
พรรณานิคมและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลใน
สังกัด 
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อ ำเภอ ล ำดับ
หน่วย 

หน่วยลงคะแนน กลุ่มสมำชิกที่มำออกเสียงลงคะแนน 

4. อ าเภอวานรนิวาส   ๖ โรงพยาบาล 
วานรนิวาส 

1. กลุ่มสมาชิกรวมโรงพยาบาลวานรนิวาส 
2. กลุ่มสมาชิกรวมส านักงานสาธารณสุขอ าเภอวานร
นิวาสและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลในสังกัด 

5. อ าเภอวาริชภูมิ ๗ โรงพยาบาลวาริชภูมิ 
 

1. กลุ่มสมาชิกรวมโรงพยาบาลวาริชภูม ิ
2. กลุ่มสมาชิกรวมส านักงานสาธารณสุขอ าเภอวาริช
ภูมิและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลในสังกัด 

6. อ าเภอส่องดาว ๘ โรงพยาบาลส่องดาว 1. กลุ่มสมาชิกรวมโรงพยาบาลส่องดาว 
2. กลุ่มสมาชิกรวมส านักงานสาธารณสุขอ าเภอส่อง
ดาวและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลในสังกัด 

7. อ าเภอเต่างอย ๙ โรงพยาบาลเต่างอย 1. กลุ่มสมาชิกรวมโรงพยาบาลเต่างอย 
2. กลุ่มสมาชิกรวมส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเต่า
งอยและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลในสังกัด 

8. อ าเภอบ้านม่วง ๑๐ โรงพยาบาลบ้านม่วง 1. กลุ่มสมาชิกรวมโรงพยาบาลบ้านม่วง 
2. กลุ่มสมาชิกรวมส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้าน
ม่วงและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลในสังกัด 

9. อ าเภอ 
   นิคมน้ าอูน 

๑๑ โรงพยาบาล 
นิคมน้ าอูน 

1. กลุ่มสมาชิกรวมโรงพยาบาลนิคมน้ าอูน 
2. กลุ่มสมาชิกรวมส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 
นิคมน้ าอูนและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลใน
สังกัด 

10. อ าเภอ 
    โคกศรีสุพรรณ 

๑๒ โรงพยาบาล 
โคกศรีสุพรรณ 

1. กลุ่มสมาชิกรวมโรงพยาบาลโคกศรีสุพรรณ 
2. กลุ่มสมาชิกรวมส านักงานสาธารณสุขอ าเภอโคก
ศรีสุพรรณและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลใน
สังกัด 

11. อ าเภอกุสุมาลย์ ๑๓ โรงพยาบาลกุสุมาลย์ 1. กลุ่มสมาชิกรวมโรงพยาบาลกุสุมาลย์ 
2. กลุ่มสมาชิกรวมส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ
กุสุมาลย์และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลใน
สังกัด 

12. อ าเภอกุดบาก ๑๔ โรงพยาบาลกุดบาก 1. กลุ่มสมาชิกรวมโรงพยาบาลกุดบาก 
2. กลุ่มสมาชิกรวมส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกุด
บากและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลในสังกัด 

13. อ าเภอ 
     อากาศอ านวย 

๑๕ โรงพยาบาล 
อากาศอ านวย 

1. กลุ่มสมาชิกรวมโรงพยาบาลอากาศอ านวย 
2. กลุ่มสมาชิกรวมส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ
อากาศอ านวยและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล
ในสังกัด 
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อ ำเภอ ล ำดับ
หน่วย 

หน่วยลงคะแนน กลุ่มสมำชิกที่มำออกเสียงลงคะแนน 

14. อ าเภอ 
เจริญศิลป์ 

๑๖ โรงพยาบาล 
เจริญศิลป์ 

1. กลุ่มสมาชิกรวมโรงพยาบาลเจริญศิลป์ 
2. กลุ่มสมาชิกรวมส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเจริญ
ศิลป์และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลในสังกัด 
 

15. อ าเภอพังโคน ๑๗ โรงพยาบาลพังโคน 1. กลุ่มสมาชิกรวมโรงพยาบาลพังโคน 
2. กลุ่มสมาชิกรวมส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพัง
โคนและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลในสังกัด 
 

16. อ าเภอ 
      โพนนาแก้ว 

๑๘ โรงพยาบาล 
โพนนาแก้ว 

1. กลุ่มสมาชิกรวมโรงพยาบาลโพนนาแก้ว 
2. กลุ่มสมาชิกรวมส านักงานสาธารณสุขอ าเภอโพน
นาแก้วและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลในสังกัด 
 

17. อ าเภอภูพาน ๑๙ โรงพยาบาล 
พระอาจารย์แบน 
ธนากโร 

1. กลุ่มสมาชิกรวมโรงพยาบาลพระอาจารย์แบน 
ธนากโร 
2. กลุ่มสมาชิกรวมส านักงานสาธารณสุขอ าเภอภู
พานและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลในสังกัด 
 

18. อ าเภอ 
     ค าตากล้า 

๒๐ โรงพยาบาล 
ค าตากล้า 

1. กลุ่มสมาชิกรวมโรงพยาบาลค าตากล้า 
2. กลุ่มสมาชิกรวมส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 
ค าตากล้าและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลใน
สังกัด 
 

 
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

 
                    ประกาศ ณ วันที่  ๒๕  พฤศจิกายน   พ.ศ. 2564 

 
 
 

(นายเฉลียว  สัพโส) 
ประธานกรรมการสรรหา 

ประธานกรรมการ กรรมการด าเนินการ 
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จ ากัด 

ประจ าปี 2565 


