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สวัสดีครับ สมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน ทุกทาน
วัน ศุกรที่ 13 พฤศจิกายน 2551 ระหวางเวลา 08.00 – 15.00 น. จะเปน
วันลงคะแนนสรรหากรรมการดำเนินการสหกรณประจำป 2553 ขอเรียนเชิญ
สมาชิกทุกทาน โปรดไปใชสทิ ธิดว ยนะครับ เลือกคนทีท่ า นเห็นวาเปนคนดี
มีความสามารถ เสียสละเพือ่ สวนรวม เพือ่ เขามาบริหารงานใหสหกรณของ
พวกเราเจริญยิง่ ๆ ขึน้ ไป เพราะกรรมการดำเนินการสหกรณนนั้ เปนผมู สี ว น
สำคัญอยางยิง่ ในการกำหนดทิศทางการดำเนินการของสหกรณ นอกจากทาน
จะตองลงคะแนนสรรหากรรมการแลว ทานตองลงคะแนนเลือกผแู ทนสมาชิก
ประจำหนวยงานของทานดวย สวนสถานทีล่ งคะแนนนัน้ จะเหมือนทุกปทผี่ า น
มา โดยในอำเภอตางๆจะใชสถานทีโ่ รงพยาบาลเปนหลัก ยกเวนอำเภอทีไ่ มมี
โรงพยาบาลจะใชสถานที่ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ วันที่ 9 – 11
พฤศจิกายน 2552 เวลา 08.30 – 16.30 น. เปนวันลงคะแนนสรรหาลวงหนา
ณ ทีท่ ำการสหกรณฯ สวนรายละเอียดติดตามในจดหมายขาวฉบับนี้ ครับ
ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2552 เปนตนไปสหกรณประกาศปรับอัตรา
ดอกเบีย้ เงินฝาก ประเภทอออมทรัพย ปรับอัตราดอกเบีย้ จากรอยละ 3.50 เปน
3.25 ตอป และประเภทออมทรัพยพเิ ศษ ปรับอัตราดอกเบีย้ จากรอยละ 4.00
เปน 3.75 ตอป อัตราดอกเบีย้ เงินกทู กุ ประเภท จากเดิมรอยละ 7.0 เปน 6.50
ตอป ในการปรับอัตราดอกเบีย้ แตละครัง้ นัน้ คณะกรรมการไดพจิ ารณาอยาง
รอบคอบ โดยคำนึงถึงดอกเบี้ยของธนาคารและสหกรณอื่นๆดวย เพื่อให
กระทบกับสมาชิกนอยทีส่ ดุ ไมวา จะเปนสมาชิกทีถ่ อื หนุ ฝากเงิน หรือกเู งิน ครับ
จดหมายขาวฉบับนีอ้ าจลาชาไปบาง ตองขออภัยมา ณ โอกาสนีด้ ว ย
เพราะตองการใหสหกรณปดรับสมัครประธาน และกรรมการ ในวันที่
9 ตุลาคม 2552 กอน เพือ่ จะไดประชาสัมพันธใหสมาชิกไดรบั ทราบ โดยทัว่ กัน

  
จำนวนสมาชิก
สินทรัพยรวม
- ลูกหนีเ้ งินกฉู กุ เฉิน
- ลูกหนีเ้ งินกสู ามัญ
- ลูกหนีเ้ งินกพู เิ ศษ
- สินทรัพยอนื่
หนีส้ นิ รวม
- เงินรับฝากออมทรัพย
- เงินรับฝากออมทรัพยพเิ ศษ
- หนีส้ นิ อืน่
ทุนรวม
- ทุนเรือนหนุ
- ทุนสำรอง
- ทุนอืน่
รายรับ – รายจาย
- รายรับ
- รายจาย

6,514
2,087.1
53.4
1,342.6
668.3
22.8
733.9
22.8
611.6
99.5
1,267.9
1,192.4
70.0
5.5
85.3
96.3
11.0

ราย
ลานบาท
ลานบาท
ลานบาท
ลานบาท
ลานบาท
ลานบาท
ลานบาท
ลานบาท
ลานบาท
ลานบาท
ลานบาท
ลานบาท
ลานบาท
ลานบาท
ลานบาท
ลานบาท

ผลการดำเนินงานกองทุนชวยเหลือผคู ้ำประกันเงินกสู ามัญประจำเดือน สิงหาคม 2552
1.กองทุนชวยเหลือฯ
2.เงินชวยเหลือฯ

ยกมา (บาท)
4,608,153.00
1,776,373.14

เขา (ส.ค.)
52,730.00
11,200.00

ออก (บาท)
14,650.00
81,018.00

รวม/ยกไป (บาท)
4,646,233.00
1,706,555.14

ผลการดำเนินงานกองทุนชวยเหลือผคู ้ำประกันเงินกพู เิ ศษประจำเดือน สิงหาคม 2552
กองทุนชวยเหลือฯ

ยกมา (บาท)
3,748,853.78

เขา (ส.ค.)
140,000.00

ออก (บาท)
5,000.00

รวม/ยกไป (บาท)
3,883,853.78

ผลการรับสมัครสมาชิกกองทุนประกันชีวติ กลมุ ประจำเดือนสิงหาคม 2552
กองทุนประกันชีวติ

ยกมา (บาท)
2,690.-

เขา (ส.ค.)
172,900.-

ออก (บาท)
164,560.-

รวม/ยกไป (บาท)
11,030.-

  
กำหนดการสรรหาประธาน / กรรมการ / ผแู ทนสมาชิก ประจำป 2553
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน จำกัด
กำหนดการ
1. แจงหนวยงานตรวจสอบรายชือ่ สมาชิก ครัง้ ที่ 1 แลวแจงกลับสหกรณ

แลวเสร็จภายในวันที่
18 กันยายน 2552

2. สหกรณดำเนินการแกไขรายชือ่ ตามทีห่ นวยงานแจง และสงใหหนวยงานตรวจสอบ

2 ตุลาคม 2552

3. แจงหนวยงานตรวจสอบรายชือ่ สมาชิก ครัง้ ที่ 2 แลวแจงกลับสหกรณ

16 ตุลาคม 2552

4. ประกาศรับสมัครประธานกรรมการ / กรรมการ / ผแู ทนสมาชิก

1 - 9 ตุลาคม 2552

5. ประกาศรับสมัครคัดเลือกเปนคณะกรรมการสรรหา (กกส.)

1 - 9 ตุลาคม 2552

6. ประชุมชีแ้ จงผสู มัครรับการสรรหาเปนกรรมการ

16 ตุลาคม 2552

7. ประกาศรายชือ่ ผไู ดรบั การแตงตัง้ เปน กกส.

22 ตุลาคม 2552

8. ประกาศรายชือ่ ผสู มัครรับการสรรหาเปนกรรมการ

22 ตุลาคม 2552

9. ประกาศรายชือ่ ผสู มัครรับการเลือกตัง้ เปนผแู ทนสมาชิก

22 ตุลาคม 2552

10. ประกาศรายชือ่ ผมู สี ทิ ธิล์ งคะแนน / กำหนดวันลงคะแนน

22 ตุลาคม 2552

11. ประชุม กกส. เพือ่ ชีแ้ จงขัน้ ตอนการลงคะแนน
12. ดำเนินการลงคะแนนสรรหาลวงหนา

6 พฤศจิกายน 2552
9 - 11 พฤศจิกายน 2552

13. ดำเนินการลงคะแนนสรรหาพรอมกันทัง้ จังหวัด และสงผลคะแนนกลับสหกรณ

13 พฤศจิกายน 2552

14. ประกาศรายชือ่ ผไู ดรบั การสรรหาเปนประธาน / กรรมการ

30 พฤศจิกายน 2552

15. ประกาศรายชือ่ ผไู ดรบั เลือกตัง้ เปนผแู ทนสมาชิก

30 พฤศจิกายน 2552

หมายเหตุ : รับสมัครผตู รวจสอบกิจการ 14 - 18 ธันวาคม 2552 และประกาศผมู สี ทิ ธิ์ 25 ธันวาคม 2552
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