“ สหกรณ อ อมทรั พ ย ดี เ ด น แห ง ชาติ ประจำป 2545 ”

ปที่ 22 ฉบับที่ 3 ประจําเดือน มีนาคม 2553

                
KHONKAEN PUBLIC HEALTH SAVING AND CREDIT COOPERATIVE.,LIMITED


สวัสดีครับสมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน จำกัด
เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ 2553 นายแพทยคิมหันต ยงรัตนกิจ
ประธานกรรมการ ไดมกี ารประชุมประจำเดือนเปนครัง้ แรก คณะกรรมการ
ชุดนีเ้ ปนชุดที่ 22 ประจำป 2553 ซึง่ ในทีป่ ระชุมไดมกี ารมอบหมายภารกิจ
ใหคณะกรรมการตางๆ ซึ่งทานไดมีนโยบาย พรอมกำหนดเปาหมายและ
ทิศทางในการดำเนินกิจการสหกรณ ไวอยางชัดเจน โดยทานประธาน
คนใหมของเรา มีเปาหมายทีจ่ ะบริหารงานใหสอดคลองกับวิสยั ทัศนสหกรณ
“สมาชิกมัง่ คัง่ สหกรณมนั่ คง บริหารโปรงใส บริการประทับใจ กาวไกล
ดวยเทคโนโลยี พรอมที่จะเปนสหกรณดีเดนแหงชาติ” ในดาน
บริ ห ารนั้ น สหกรณ ไ ด แ ต ง ตั้ ง ที่ ป รึ ก ษากิ ต ติ ม ศั ก ดิ์ และที่ ป รึ ก ษา
จากทุกภาคสวน ทั้งที่เปนตัวแทนจากผูอำนวยการโรงพยาบาลชุมชน
สาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลขอนแกน เพื่อจะไดมีสวนรวมในการให
ขอเสนอแนะแกสหกรณ ซึง่ จะเปนการพัฒนาสหกรณใหเจริญกาวหนายิง่ ๆ ขึน้
ขอเรียนใหสมาชิกทุกทาน ไดรับทราบวาในชวงภาวะเศรษฐกิจ
ในปจจุบนั สหกรณไดมกี ารประชุมคณะกรรมการ ผตู รวจสอบกิจการ และ
ฝายจัดการ เพือ่ วางแผนงานสหกรณ และดำเนินการตางๆ อยางรอบคอบ
โดยตั้งเปาหมายจะสงเขาประกวดเปนสหกรณดีเดนแหงชาติ ครั้งที่ 2
ภายในป 2554 จึงขอใหสมาชิกมัน่ ใจในการดำเนินการของสหกรณได
บรรณาธิการ

ผลการดำเนินงานของสหกรณ
ณ วันที่ 31 มกราคม 2553

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

6,701
2,188.4
26.8
1,451.0
584.4
126.2
834.3
29.7
709.8
94.0
0.8
1,343.4
1,255.5
80.1
7.8
10.7
11.2
0.5

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

ผลการรับสมัครสมาชิกกองทุนชวยเหลือผคู ้ำประกันเงินกสู ามัญ เดือนมกราคม 2553
ยกมา (บาท)
เขา (ม.ค.)
ออก (บาท)
รวม/ยกไป (บาท)
1.กองทุนชวยเหลือฯ
4,947,091.61
31,309.00
17,650.00
4,960,750.61
2.เงินชวยเหลือฯ
1,810,067.98
7,950.00
1,818,017.95
ผลการรับสมัครสมาชิกกองทุนชวยเหลือผคู ้ำประกันเงินกเู อนกประสงค เดือนมกราคม 2553
ยกมา (บาท)
เขา (ม.ค.)
ออก (บาท)
รวม/ยกไป (บาท)
กองทุนชวยเหลือฯ
584,700.00
3,800.00
580,900.00
ผลการรับสมัครสมาชิกกองทุนชวยเหลือผคู ้ำประกันเงินกพู ฒ
ั นาคุณภาพชีวติ เดือนมกราคม 2553
ยกมา (บาท)
เขา (ม.ค.)
ออก (บาท)
รวม/ยกไป (บาท)
กองทุนชวยเหลือฯ
3,900,183.55
60,000.00
3,840,183.55
ผลการรับสมัครสมาชิกกองทุนประกันชีวติ กลมุ เดือนมกราคม 2553
ยกมา (บาท)
เขา (ม.ค.)
ออก (บาท)
รวม/ยกไป (บาท)
กองทุนประกันชีวติ
49,769.70
326,400.00
311,060.00
65,109.70

การมอบหมายหนาทีใ่ นการดูแลนโยบาย
คณะกรรมการดำเนิ น การได ม อบหมายให ก รรมการเป น ผู ดู แ ลกำกั บ การทำงานให เ ป น ไปตามนโยบาย
โดยมีกรรมการ 3 ชุด ไดแก
1. กรรมการอำนวยการ ประกอบดวย
1.1 นายแพทยคมิ หันต
ยงรัตนกิจ
ประธานกรรมการดำเนินการ
1.2 นายแพทยพสิ ฤษฏ
พิทกั ษ
รองประธานกรรมการ
1.3 นางสุวคนธ
แกวออน
รองประธานกรรมการ
1.4 นางทัศนีย
ทินราช
เหรัญญิก
1.5 นายสุเมธ
ปตตานี
เลขานุการ
2. กรรมการเงินกู และเรงรัดหนีส้ นิ ประกอบดวย
2.1 นางขันทอง
มางจันดีอดุ ม ประธานกรรมการเงินกฯู
2.2 นายคมกริช
สงาธรรม
กรรมการ
2.3 นายประชัน
เสาไพบูลย กรรมการ
2.4 นางสาคร
เหรียญทอง กรรมการ
2.5 นายวรจิตร
หนองแก
กรรมการ
3. กรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ ประกอบดวย
3.1 นายสุรยิ นั ต
สุเพ็งคำภา ประธานกรรมการศึกษาฯ
3.2 นางสาวธาดาวรรณ
ภูมาตนา
กรรมการ
3.3 นายมนูญ
สวนเส
กรรมการ
3.4 นายกุศล
แสงอรุณ
กรรมการ
3.5 นายสำราญ
แดนสุข
กรรมการ

ขาว ประชาสัมพันธ
#ในเดือนมีนาคม 2553 นีส้ หกรณกำหนดออกสัญจรพบสมาชิก 2 แหง ดังนี้
- วันศุกรที่ 12 มีนาคม 2553
สถานที่ ศูนยวศิ วกรรมการแพทยที่ 2
- วันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม 2553
สถานที่ รพ.หนองเรือ (ประกอบดวย สสอ.หนองเรือ)
สมาชิกจะไดรบั บริการจากเจาหนาทีส่ หกรณ ในชวงเชาระหวางเวลา 09.00 – 12.00 น. ซึง่ เจาหนาทีส่ หกรณ
จะไปตัง้ หนวยใหบริการสมาชิกในสถานทีท่ อี่ อกสัญจร มีการใหบริการตางๆ ทุกอยาง เชน การรับฝากเงิน การเปดบัญชี
เงินฝาก การขอแกไขรายละเอียดสมาชิก การสมัครสมาชิกใหม การยืน่ คำขอกเู งิน การเพิม่ หนุ ยกเวนการถอนเงิน
และในชวงบายก็จะเปนการประชุมรวมกับสมาชิก โดยนำเสนอผลการดำเนินงานสหกรณ ชีแ้ จงตอบขอซักถามและ
ปญหาทัว่ ไป มีของทีร่ ะลึกแจกสมาชิกทีเ่ ขารวมทุกทาน
#สมาชิกทานใดโอนเงินเขาบัญชีสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน จำกัด
สาขาศรีจนั ทร
เมือ่ วันที่ 4 มกราคม 2553
จำนวนเงิน
8,000.- บาท
เมือ่ วันที่ 28 มกราคม 2553
จำนวนเงิน 11,994.- บาท
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