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ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จากัด
ที่ ๒/๒๕๖๔
เรื่อง กาหนดหนวยยลงคะนนนสรรหาประธานกรรมการ กรรมการดาเนนการปี ๒๕๖๕
…………………………………………………..
อาศัยความตามข้อบังคับ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จากัด พ.ศ. ๒๕๕๖ แก้ไขเพิ่มเติม ปี
พ.ศ. 2564 ประกอบกับระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จากัด ว่าด้วย การสรรหาประธาน
กรรมการ กรรมการด าเนิ น การ พ.ศ. 2564 โดยมติ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการด าเนิ น การชุ ด ที่ 40 ครั้ งที่
13/2564 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เพื่อให้การสรรหาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เป็นไปตามข้อบังคับ
และระเบียบของสหกรณ์ จึงประกาศกาหนดหน่วยลงคะแนนสรรหาประธานกรรมการ กรรมการดาเนิน การ
จานวน ๒๐ หน่วย ดังนี้
อำเภอ
1. อาเภอเมือง

2. อาเภอ
สว่างแดนดิน

4. อาเภอ
พรรณานิคม

ลำดับ หน่วยลงคะแนน
กลุ่มสมำชิกที่มำออกเสียงลงคะแนน
หน่วย
1 สานักงานสาธารณสุข 1. กลุ่ ม สมาชิ ก รวมส านั ก งานสาธารณสุ ข จั ง หวั ด
จังหวัดสกลนคร
สกลนคร
1.1 สมาชิกประจาการ
1.2 สมาชิกกลุ่มบาเหน็จ/บานาญ
1.3 สมาชิกย้ายไปสังกัดที่อื่น
2. กลุ่มสมาชิกพนักงานสหกรณ์
3. กลุ่มศตม.ที่ 8.3 สกลนคร
4. กลุ่มสมาชิกที่โอนย้ายสังกัดองค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่น
๒ สานักงานสาธารณสุข กลุ่มรวมสานักงานสาธารณสุขอาเภอเมือง และ
อาเภอเมือง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลในสังกัด
๓ โรงพยาบาลศูนย์
กลุ่มสมาชิกรวม โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร
สกลนคร
1.1 สมาชิกประจาการ
1.2 สมาชิกกลุ่มบาเหน็จ/บานาญ
๔ โรงพยาบาล
1. กลุ่มสมาชิกรวมโรงพยาบาล
สมเด็จพระยุพราช
สมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน
สว่างแดนดิน
3. กลุ่มสมาชิกรวมสานักงานสาธารณสุขอาเภอ
สว่างแดนดิน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตาบลในสังกัด
๕ โรงพยาบาลอาจารย์ 1. กลุ่มสมาชิกรวมโรงพยาบาลอาจารย์ฝั้น อาจาโร
ฝั้น อาจาโร
2. กลุ่มสมาชิกรวมสานักงานสาธารณสุขอาเภอ
พรรณานิคมและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลใน
สังกัด
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อำเภอ

ลำดับ หน่วยลงคะแนน
หน่วย
4. อาเภอวานรนิวาส ๖ โรงพยาบาล
วานรนิวาส
5. อาเภอวาริชภูมิ

๗

6. อาเภอส่องดาว

๘

7. อาเภอเต่างอย

๙

8. อาเภอบ้านม่วง

๑๐

9. อาเภอ
นิคมน้าอูน

๑๑

10. อาเภอ
โคกศรีสุพรรณ

๑๒

11. อาเภอกุสุมาลย์

๑๓

12. อาเภอกุดบาก

๑๔

13. อาเภอ
อากาศอานวย

๑๕

กลุ่มสมำชิกที่มำออกเสียงลงคะแนน

1. กลุ่มสมาชิกรวมโรงพยาบาลวานรนิวาส
2. กลุ่มสมาชิกรวมสานักงานสาธารณสุขอาเภอวานร
นิวาสและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลในสังกัด
โรงพยาบาลวาริชภูมิ 1. กลุ่มสมาชิกรวมโรงพยาบาลวาริชภูมิ
2. กลุ่มสมาชิกรวมสานักงานสาธารณสุขอาเภอวาริช
ภูมิและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลในสังกัด
โรงพยาบาลส่องดาว 1. กลุ่มสมาชิกรวมโรงพยาบาลส่องดาว
2. กลุ่มสมาชิกรวมสานักงานสาธารณสุขอาเภอส่อง
ดาวและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลในสังกัด
โรงพยาบาลเต่างอย 1. กลุ่มสมาชิกรวมโรงพยาบาลเต่างอย
2. กลุ่มสมาชิกรวมสานักงานสาธารณสุขอาเภอเต่า
งอยและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลในสังกัด
โรงพยาบาลบ้านม่วง 1. กลุ่มสมาชิกรวมโรงพยาบาลบ้านม่วง
2. กลุ่มสมาชิกรวมสานักงานสาธารณสุขอาเภอบ้าน
ม่วงและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลในสังกัด
โรงพยาบาล
1. กลุ่มสมาชิกรวมโรงพยาบาลนิคมน้าอูน
นิคมน้าอูน
2. กลุ่มสมาชิกรวมสานักงานสาธารณสุขอาเภอ
นิคมน้าอูนและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลใน
สังกัด
โรงพยาบาล
1. กลุ่มสมาชิกรวมโรงพยาบาลโคกศรีสุพรรณ
โคกศรีสุพรรณ
2. กลุ่มสมาชิกรวมสานักงานสาธารณสุขอาเภอโคก
ศรีสุพรรณและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลใน
สังกัด
โรงพยาบาลกุสุมาลย์ 1. กลุ่มสมาชิกรวมโรงพยาบาลกุสุมาลย์
2. กลุ่มสมาชิกรวมสานักงานสาธารณสุขอาเภอ
กุสุมาลย์และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลใน
สังกัด
โรงพยาบาลกุดบาก 1. กลุ่มสมาชิกรวมโรงพยาบาลกุดบาก
2. กลุ่มสมาชิกรวมสานักงานสาธารณสุขอาเภอกุด
บากและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลในสังกัด
โรงพยาบาล
1. กลุ่มสมาชิกรวมโรงพยาบาลอากาศอานวย
อากาศอานวย
2. กลุ่มสมาชิกรวมสานักงานสาธารณสุขอาเภอ
อากาศอานวยและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
ในสังกัด
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อำเภอ

ลำดับ หน่วยลงคะแนน
หน่วย
๑๖ โรงพยาบาล
เจริญศิลป์

14. อาเภอ
เจริญศิลป์

กลุ่มสมำชิกที่มำออกเสียงลงคะแนน
1. กลุ่มสมาชิกรวมโรงพยาบาลเจริญศิลป์
2. กลุ่มสมาชิกรวมสานักงานสาธารณสุขอาเภอเจริญ
ศิลป์และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลในสังกัด

15. อาเภอพังโคน

๑๗

โรงพยาบาลพังโคน

1. กลุ่มสมาชิกรวมโรงพยาบาลพังโคน
2. กลุ่มสมาชิกรวมสานักงานสาธารณสุขอาเภอพัง
โคนและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลในสังกัด

16. อาเภอ
โพนนาแก้ว

๑๘

โรงพยาบาล
โพนนาแก้ว

1. กลุ่มสมาชิกรวมโรงพยาบาลโพนนาแก้ว
2. กลุ่มสมาชิกรวมสานักงานสาธารณสุขอาเภอโพน
นาแก้วและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลในสังกัด

17. อาเภอภูพาน

๑๙

โรงพยาบาล
พระอาจารย์แบน
ธนากโร

1. กลุ่มสมาชิกรวมโรงพยาบาลพระอาจารย์แบน
ธนากโร
2. กลุ่มสมาชิกรวมสานักงานสาธารณสุขอาเภอภู
พานและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลในสังกัด

18. อาเภอ
คาตากล้า

๒๐

โรงพยาบาล
คาตากล้า

1. กลุ่มสมาชิกรวมโรงพยาบาลคาตากล้า
2. กลุ่มสมาชิกรวมสานักงานสาธารณสุขอาเภอ
คาตากล้าและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลใน
สังกัด

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

(นายเฉลียว สัพโส)
ประธานกรรมการสรรหา
ประธานกรรมการ กรรมการดาเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จากัด
ประจาปี 2565

