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

ปที่ 22 ฉบับที่ 8 ประจําเดือน สิงหาคม 2553

                
KHONKAEN PUBLIC HEALTH SAVING AND CREDIT COOPERATIVE.,LIMITED

บรรณาธิการแถลง

เดือน สิงหาคม ของทุกป เปนเดือนมหามงคลของพวกเราชาวไทย
เพราะวันที่ 12 สิงหาคม เปนวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจาสิรกิ ติ ิ์
พระบรมราชินนี าถ ซึง่ เปนวันแมแหงชาติดว ย อยาลืมระลึกถึงพระคุณแม
และรวมกิจกรรมสาธารณประโยชน ชวยกันสรางคุณงามความดีเพือ่ ถวายเปน
พระราชกุศลแดสมเด็จแมของพวกเราทุกคน
ผานมาครึง่ ปแลว สหกรณของเราโดย นพ.คิมหันต ยงรัตนกิจ นายแพทย
สาธารณสุขจังหวัดขอนแกน ซึ่งเปนประธานดำเนินการ ทานไดทำงานดวย
ความเสียสละ ทุมเท เอาจริงเอาจัง กอปรกับวิสัยทัศนในการบริหารของทาน
ทำใหสหกรณของเราเจริญรุดหนาขึน้ เรือ่ ยๆ ผลการดำเนินงานเปนทีน่ า พอใจ
โดยปนสี้ หกรณไดตงั้ เปาหมายวานาจะมีกำไรประมาณ 101.3 ลานบาท และ
ในรอบ 6 เดือนนีส้ หกรณมรี ายรับมากกวารายจาย 59.4 ลานบาท ซึง่ สหกรณ
ไดใหสินเชื่อแกสมาชิกอยางมากมาย เพื่อเปนการแขงขันกับธนาคารตางๆ
เพราะสมาชิกสวนหนึ่งลาออก แลวไปขอสินเชื่อกับธนาคาร สหกรณจึงได
มีโครงการตางๆ ทัง้ การใหสนิ เชือ่ เพือ่ การศึกษา เพือ่ พัฒนาคุณภาพชีวติ และ
การเคหะสงเคราะห อีกทัง้ ยังมีการลดดอกเบีย้ เงินกปู ระเภทตางๆ ลงดวย ขอให
สมาชิกทุกทานใชจา ยอยางประหยัดดวยนะครับ หากมีเงินเหลือก็ฝากออมทรัพย
ไวกบั สหกรณบา ง
ทานทีต่ อ งการสมัครขอทุนการศึกษาบุตรรีบๆสงดวยนะครับหมดเขต 31
สิงหาคม 2553 นี้

ผลการดำเนินงานของสหกรณ
ประจำเดือน มิถนุ ายน 2553

จำนวนสมาชิก
6,932
สินทรัพยรวม
2,605.9
- ลูกหนีเ้ งินกฉู กุ เฉิน
58.9
- ลูกหนีเ้ งินกสู ามัญ
1,462.8
- ลูกหนีเ้ งินกพู เิ ศษ
516.4
- สินทรัพยอนื่ ๆ
567.8
หนีส้ นิ รวม
1,155.6
- เงินรับฝากออมทรัพย
32.7
- เงินรับฝากออมทรัพยพเิ ศษ 756.6
- หนีส้ นิ อืน่
365.5
- คาเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญ
0.8
ทุนรวม
1,390.9
- ทุนเรือนหนุ
1,295.1
- ทุนสำรอง
80.1
- ทุนอืน่ ๆ
15.7
รายรับ – รายจาย
59.4
- รายรับ
64.0
- รายจาย
4.6

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

ผลการรับสมัครสมาชิกกองทุนชวยเหลือผคู ้ำประกันเงินกสู ามัญ ประจำเดือนมิถนุ ายน 2553
ยกมา (บาท)
เขา (มิ.ย.)
ออก (บาท)
รวม/ยกไป (บาท)
1. กองทุนชวยเหลือฯ
4,986,332.61
31,310.00
29,950.00
4,801,069.00
- ถอนดอกเบีย้ เพือ่ นำฝากบัญชีเงินชวยเหลือฯ
186,623.61
2. เงินชวยเหลือฯ
1,734,551.95
10,800.00
1,931,975.56
- รับฝากดอกเบีย้ จากบัญชีกองทุน
186,623.61
ผลการรับสมัครสมาชิกกองทุนชวยเหลือผคู ้ำประกันเงินกเู อนกประสงค เดือนมิถนุ ายน 2553
ยกมา (บาท)
เขา (มิ.ย.)
ออก (บาท)
รวม/ยกไป (บาท)
กองทุนชวยเหลือฯ
1,064,200.00
42,200.00
7,200.00
1,099,200.00
ผลการรับสมัครสมาชิกกองทุนชวยเหลือผคู ้ำประกันเงินกพู เิ ศษ ประจำเดือนมิถนุ ายน 2553
ยกมา (บาท)
เขา (มิ.ย.)
ออก (บาท)
รวม/ยกไป (บาท)
กองทุนชวยเหลือฯ
3,552,283.55
50,000.00
3,502,283.55
ผลการรับสมัครสมาชิกกองทุนประกันชีวติ กลมุ ประจำเดือนมิถนุ ายน 2553
ยกมา (บาท)
เขา (มิ.ย.)
ออก (บาท)
รวม/ยกไป (บาท)
กองทุนประกันชีวติ
133,719.70
405,600.00
386,390.00
152,929.70

ขาว ประชาสัมพันธ
(

กำหนดการอบรมอาชีพเสริม ณ ศูนยเกษตรคิวเซ อ.แกงคอย จ.สระบุรี
รนุ ที่ 1 ระหวางวันที่ 16 – 18 สิงหาคม 2553
รนุ ที่ 2 ระหวางวันที่ 13 – 15 กันยายน 2553

ทานทีไ่ ดรบั การคัดเลือกเขาอบรมอาชีพเสริมสหกรณจะมีหนังสือขออนุญาตจากผบู งั คับบัญชาหนวยงานของ
ทานเพือ่ เขารวมอบรมอาชีพเสริม ถึงหนวยงานของทานอีกครัง้
(

(

โครงการสหกรณ สัญจรพบสมาชิก
3 แหง ดังนี้
วันศุกรที่ 6 สิงหาคม 2553
วันพุธที่ 11 สิงหาคม 2553
วันศุกรที่ 20 สิงหาคม 2553

ในเดือนสิงหาคม 2553 นี้ สหกรณกำหนดสัญจรพบสมาชิก
ณ หองประชุมจำลองมงุ การดี โรงพยาบาลขอนแกน
ณ โรงพยาบาลน้ำพอง ประกอบดวย สสอ.น้ำพอง
ณ โรงพยาบาลเปอยนอย ประกอบดวย สสอ.เปอยนอย

หลักเกณฑการพิจารณาใหทนุ การศึกษาบุตร
1. ไมใหมซี ้ำกับปทผี่ า นมา โดยยึดผปู กครองเปนหลัก (บุตรสมาชิกทีไ่ ดรบั ในป 2552 ไมมสี ทิ ธิไดรบั อีก)
2. เฉลีย่ ใหหนวยงานละ 1 คนกอนเปนอันดับแรก
3. จัดสรรโควตารายอำเภอ แยกเปนโรงพยาบาลและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ (รวม สอ.) ตามยอด
จำนวนสมาชิก
4. ไมเคยไดรบั มากอน
5. รายไดและหนีส้ นิ กับสหกรณ

( การประกันชีวติ กลมุ (เสียชีวติ ทุกกรณี) สามารถสมัครเพิม่ ไดทา นละ 200 บาท/เดือน วงเงินคมุ ครอง
1,000,000 บาท โดยสมาชิกคมุ ครองถึงอายุ 80 ป สมาชิกสมทบ(เฉพาะบุตรและคสู มรส) คมุ ครองถึงอายุ 65 ป
(โดยแยกเปน กรมธรรมแรก วงเงินคมุ ครอง(เดิม) 500,000 บาท สงเบีย้ ประกันเดือนละ 100 บาท
และหากสมาชิกประสงคสมัครเพิม่ อีก 1 กรมธรรม สงเบีย้ ประกันเพิม่ อีก 100 บาท จะไดรบั วงเงินคมุ ครอง
รวมเปน 1,000,000 บาท คาเบีย้ ประกันรวมเดือนละ 200 บาท)
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