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สวัสดีครับ สมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน ทุกทาน
☺ วัน ศุกรที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.
เชิญสมาชิกทุกทานลงคะแนนสรรหากรรมการดำเนินการสหกรณประจำป 2553
และผแู ทนสมาชิก โดยทานจะไดรบั บัตร ๓ ใบ
บัตรสีชมพู เลือก ประธานกรรมการ ลงคะแนนได ๑ คน
บัตรสีฟา เลือก กรรมการ ลงคะแนนไดเขตละ ๑ คน ยกเวน โรงพยาบาล
ศูนยขอนแกนลงคะแนนได ๒ คน
บัตรสีขาว เลือก ผแู ทนสมาชิก จำนวนตามประกาศของสหกรณ ตามหนวย
งานทีส่ มาชิกสังกัด
☺ วันลงคะแนนลวงหนา ๙ – ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ สำนักงานสหกรณ ฯโดยทานทีจ่ ะลงคะแนนลวงหนาไดทา นตองเดินทางไป
ราชการ ลา หรืออยูระหวางการศึกษาตอ อบรม ในวันลงคะแนน (๑๓ พฤศจิกายน
๒๕๕๒ ) ดังนั้นทานตองเตรียมเอกสารการเดินทางไปราชการ ใบลา หรือหนังสือ
ขออนุญาตจากผูบังคับบัญชาไปดวย การลงคะแนนลวงหนาเฉพาะเลือกประธาน
และกรรมการ (ไมมกี ารลงคะแนนลวงหนาสำหรับเลือกผแู ทนสมาชิก)
เอกสารที่ทานตองเตรียมเพื่อแสดงตอกรรมการ ไดแก บัตรประชาชน หรือ
บัตรขาราชการ หรือเอกสารทีท่ างราชการออกใหทมี่ รี ปู ถายดวย ขอเรียนวา บัตรประจำ
ตัวทีท่ างโรงพยาบาลออกให ใชไมไดนะครับ แมจะมีรปู ถายดวยก็ตาม
หากสมาชิกที่ไมไปใชสิทธิ จะถูกตัดสิทธิในการสมัครเปน ประธาน หรือ
กรรมการ หรือ ผแู ทนสมาชิก ไมได เปนระยะเวลา 1 ป เวนแตมเี หตุอนั ควรซึง่ ไดรบั
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการดำเนินการ โดยใหทำหนังสือแจงใหคณะกรรมการ
วินจิ ฉัยภายใน ๓๐ วัน นับตัง้ แตวนั ลงคะแนนสรรหา และการวินจิ ฉัยของคณะกรรมการ
ใหถอื เปนทีส่ ดุ

ผลการดำเนินงานของสหกรณ
ประจำเดือน กันยายน 2552
สมาชิก
สินทรัพยรวม
- ลูกหนีเ้ งินกฉู กุ เฉิน
- ลูกหนีเ้ งินกสู ามัญ
- ลูกหนีเ้ งินกพู เิ ศษ

6,553
2,096.1
47.0
1,345.6
669.8

ราย
ลานบาท
ลานบาท
ลานบาท
ลานบาท

33.7
722.4
24.6
641.4

ลานบาท
ลานบาท
ลานบาท
ลานบาท

- หนีส้ นิ อืน่
ทุนรวม
- ทุนเรือนหนุ
- ทุนสำรอง

56.4
1,277.6
1,203.0
70.0

ลานบาท
ลานบาท
ลานบาท
ลานบาท

- ทุนอืน่
รายรับ - รายจาย
- รายรับ
- รายจาย

4.6
96.1
108.3
12.2

ลานบาท
ลานบาท
ลานบาท
ลานบาท

- สินทรัพยอนื่
หนีส้ นิ รวม
- เงินรับฝากออมทรัพย
- เงินรับฝากออมทรัพยพเิ ศษ

ผลการดำเนินงานกองทุนชวยเหลือผคู ้ำประกันเงินกสู ามัญประจำเดือน กันยายน 2552
ยกมา (บาท)
เขา (ก.ย.)
ออก (บาท)
รวม/ยกไป (บาท)
1.กองทุนชวยเหลือฯ
4,646,233.00
36,730.00
12,990.00
4,669,973.00
2.เงินชวยเหลือฯ
1,706,555.14
10,150.00
13,981.00
1,702,724.14
ผลการดำเนินงานกองทุนชวยเหลือผคู ้ำประกันเงินกพู เิ ศษประจำเดือน กันยายน 2552
ยกมา (บาท)
เขา (ก.ย.)
ออก (บาท)
รวม/ยกไป (บาท)
กองทุนชวยเหลือฯ
3,883,853.78
55,000.00
3,938,853.78
ผลการรับสมัครสมาชิกกองทุนประกันชีวติ กลมุ ประจำเดือน กันยายน 2552
ยกมา (บาท)
เขา (ก.ย.)
ออก (บาท) รวม/ยกไป (บาท)
กองทุนประกันชีวติ
11,030.234,200.222,305.22,925.-
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