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ปที่ 22 ฉบับที่ 1 ประจําเดือน มกราคม 2553

                
KHONKAEN PUBLIC HEALTH SAVING AND CREDIT COOPERATIVE.,LIMITED


ส.ค.ส. ๒๕๕๓

เนือ่ งในวโรกาสวันขึน้ ปใหม ๒๕๕๓ นี้ ในฐานะของประธาน
กรรมการดำเนิ น การพร อ มด ว ยที่ ป รึ ก ษา คณะกรรมการ
ฝายจัดการ และผตู รวจสอบกิจการ ขอสงความปรารถนาดีมายัง
สมาชิ ก ทุ ก ท า น และขอกราบอาราธนาคุ ณ พระศรี รั ต นตรั ย
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก ไดโปรดประทานพรปใหม
ให ส มาชิ ก ทุ ก ท า นพร อ มครอบครั ว ของสหกรณ อ อมทรั พ ย
สาธารณสุขจังหวัดขอนแกน จำกัด ประสบแตความสุขดวย
จตุรพิธพรชัย สมบูรณพนู ผลในสิง่ ทีพ่ งึ ปรารถนาทุกประการ

(นายแพทยพสิ ฤษฎ พิทกั ษ)
ประธานกรรมการ
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน จำกัด

ผลการดำเนินงานของสหกรณ
ประจำป 2552
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

6,655
2,132.6
43.7
1,380.7
597.8
110.4
717.4
26.9
686.6
3.9
1,314.5
1,240.1
70.0
4.4
100.7
142.6
41.9

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

ผลการดำเนินงานกองทุนชวยเหลือผคู ้ำประกันเงินกสู ามัญประจำเดือน พฤศจิกายน 2552
ยกมา (บาท)
เขา (พ.ย.)
ออก (บาท)
รวม/ยกไป (บาท)
1.กองทุนชวยเหลือฯ
4,699,243.00
59,520.00
20,365.00
4,738,398.00
2.เงินชวยเหลือฯ
1,715,224.14
13,650.00
1,728,874.14
ผลการดำเนินงานกองทุนชวยเหลือผคู ้ำประกันเงินกพู เิ ศษประจำเดือน พฤศจิกายน 2552
ยกมา (บาท)
เขา (พ.ย.)
ออก (บาท)
รวม/ยกไป (บาท)
กองทุนชวยเหลือฯ
3,943,853.78
195,000.00
3,748,853.78
ผลการรับสมัครสมาชิกกองทุนประกันชีวติ กลมุ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2552
ยกมา (บาท)
เขา (พ.ย.)
ออก (บาท)
รวม/ยกไป (บาท)
กองทุนประกันชีวติ
33,895.00
303,200.00
289,565.00
47,530.00

ปฏิทินการทำงานของสหกรณ
ในชวง เดือนมกราคม 2553 เปนเวลาที่สหกรณตองเตรียมการประชุมใหญสามัญประจำป 2552 จึงขอแจงปฏิทิน
การทำงานของสหกรณใหสมาชิกและผทู มี่ สี ว นเกีย่ วของไดทราบ ดังนี้
วันที่ 2 - 3 มกราคม 2553
ปดบัญชีประจำปจดั ทำงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 โดยฝายจัดการเปนผดู ำเนินการ
วันที่ 4 - 7 มกราคม 2553 ดำเนินการสอบบัญชี โดยผสู อบบัญชีรบั อนุญาต
วันที่ 8 มกราคม 2553
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการเพือ่ พิจารณารับรองงบดุล งบกำไรขาดทุน
และจัดสรรกำไรสุทธิ
วันที่ 11 มกราคม 2553
สงเอกสารงบดุลใหแกผแู ทนสมาชิกพรอมหนังสือเชิญเขารวมประชุมใหญ
สามัญประจำป
วันที่ 11 - 22 มกราคม 2553 จัดพิมพสรุปรายงานกิจการประจำปและเตรียมการประชุมใหญสามัญประจำป
วันเสารที่ 23 มกราคม 2553 เวลา 09.00 น. – 12.30 น. ประชุมใหญสามัญประจำปทหี่ อ งประชุมภูพาน
โรงแรมขอนแกนโฮเต็ล
วันที่ 25 มกราคม 2553 ดำเนินการโอนเงินปนผลและเฉลีย่ คืนใหแกสมาชิก (ถาหากทีป่ ระชุมใหญอนุมตั )ิ

ขาว

ประชาสัมพันธ

1. สหกรณกำหนดจัดประชุมใหญสามัญประจำป 2553 ในวันเสารที่ 23 มกราคม 2553 เวลา 09.00 น.
ณ หองประชุมภูพานโรงแรมขอนแกนโฮเต็ล จึงขอเรียนเชิญผแู ทนสมาชิกทุกทานรวมประชุมโดยพรอมเพรียงกัน
2. ขอเรียนเชิญผปู กครองและบุตรทีไ่ ดรบั ทุนการศึกษาสังกัดหนวยงานโรงพยาบาลขอนแกน
สาธารณสุขจังหวัดขอนแกน และศูนยวชิ าการตาง ๆ ที่ตั้งอยูในเขตอำเภอเมืองรายงานตัวเพื่อรับทุนตั้งแตเวลา
07.00 น. เปนตนไป สำหรับอำเภออื่น ๆ ทางคณะกรรมการจะนำทุนไปมอบใหถึงหนวยงานที่สมาชิกสังกัดอยู
โดยสมาชิกไมตอ งเดินทางมารับดวยตนเอง
3. ในวันประชุมใหญสามัญประจำป 2552 สหกรณจะทำการจับฉลากมอบรางวัลใหกับผูที่เปดบัญชีเงินฝากกับ
สหกรณประจำป 2552 หรือผทู มี่ บี ญ
ั ชีเงินฝากกับสหกรณ โดยมีรางวัลตางๆ มากมาย ดังนี้
รางวัลที่ 1 ตเู ย็น
จำนวน 2 รางวัล
รางวัลที่ 2 โทรทัศนสี 21"
จำนวน 2 รางวัล
รางวัลที่ 3 จักรยาน
จำนวน 2 รางวัล
รางวัลที่ 4 หมอหุงขาว
จำนวน 4 รางวัล
4. สหกรณใหสมาชิกกเู งินสามัญเอนกประสงค ตัง้ แตวนั ที่ 11 มกราคม – 30 มิถนุ ายน 2553 โดยมีเงือ่ นไข ดังนี้
4.1 ผกู ตู อ งมีหนุ อยางนอยรอยละ 20 ของยอดเงินทีข่ อกู
4.2 มีเงินเหลือสุทธิหลังจากหักชำระหนี้ หรือเงินอืน่ ๆ รอยละ 20 ของเงินไดรายเดือน
4.3 เงินไดรายเดือนหมายถึง เงินเดือน คาตอบแทนพิเศษ ไดแก เงิน พตส. เงินประจำตำแหนง โดย ไมรวมคาอยเู วร
นอกเวลาราชการหรือวันหยุด หรือเบีย้ เลีย้ งเหมาจาย
4.4 กำหนดชำระคืน 72 งวด และผกู ตู อ งชำระคืนภายในอายุไมเกิน 65 ป
4.5 ใหมผี คู ้ำประกัน 4 คน โดยผคู ้ำประกันสามารถค้ำประกันเงินกอู เนกประสงคไดไมเกินคนละ 4 สัญญา และผคู ้ำประกัน
ตองเปนขาราชการและลูกจางประจำ เทานัน้
4.6 ตองเปนขาราชการหรือลูกจางประจำ
4.7 ตองสมัครเขากองทุนชวยเหลือผคู ้ำประกันเงินกสู ามัญเอนกประสงคตามระเบียบของสหกรณ
4.8 อัตราดอกเบีย้ ตามประกาศของสหกรณ
4.9 อนุมตั เิ ดือนละ 1 ครัง้
4.10 ไมใหมกี ารขอกใู หม
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