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

ปที่ 22 ฉบับที่ 9 ประจําเดือน กันยายน 2553

                
KHONKAEN PUBLIC HEALTH SAVING AND CREDIT COOPERATIVE.,LIMITED

ผลการดำเนินงานของสหกรณ

บรรณาธิการแถลง

ประจำเดือน มิถนุ ายน 2553

วันที่ 12 สิงหาคม “ วันแมแหงชาติ ” ไดผา นไปไมนานนีเ่ อง ประชาชน
คนไทยทุกคนตางมีความสุข ทีไ่ ดตอบแทนพระคุณแมของแผนดิน โดยชวยกัน
สรางคุณงามความดีถวายเปนพระราชกุศลแดสมเด็จแมหลวงของพวกเรา
และทุกครอบครัวตางก็กลับภูมิลำเนาเพื่อกลับไปหาแม ดูแลแม หาของขวัญ
ใหแม ใหความรักความอบอนุ ในครอบครัว ตามประเพณีไทย
• เดือนกันยายนทุกป เปนเดือนสุดทายของปงบประมาณของขาราชการไทย
ทุกหนวยงานตางก็ตงั้ หนาตัง้ ตาทำงานใหทนั เวลา เชนเดียวกับสหกรณออมทรัพย
สาธารณสุขจังหวัดขอนแกน จำกัด นำโดย นพ.คิมหันต ยงรัตนกิจ นายแพทย
สาธารณสุขจังหวัดขอนแกน และทานก็เปนประธานดำเนินการสหกรณฯ ของเรา
ดวยความเสียสละทมุ เทเวลา เปนหวงเปนใยสมาชิกทุกคน โดยเฉพาะคนทีย่ งั
ไมมบี า นทีอ่ ยอู าศัย ทานไดเปดโครงการกเู พือ่ การเคหะอยางตอเนือ่ ง จนถึงเดือน
ธันวาคม 2553 อยาลืมนะคะ ทานไหนทีก่ ำลังคิดอยากมีบา น สหกรณฯ ของเรา
ยินดีตอนรับทุกทานเสมอ ในวันที่ 18 สิงหาคม 2553 ตัวแทนสมาชิกและ
กรรมการแตละเขต จะชวยกันพิจารณาทุนการศึกษาแกบตุ รสมาชิก เราจะดูแล
ใหอยางเปนธรรมนะคะ และในวันที่ 13 - 15 กันยายน 2553 การอบรมการ
สรางอาชีพเสริมทีจ่ งั หวัดสระบุรี เปนรนุ ที่ 2 แลวคะ หวังวาปนคี้ งจะไดนำผลิตผล
มาจำหนายในวันประชุมใหญนะคะ
•

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
54.8
- รายจาย
4.6
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ลานบาท
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ผลการรับสมัครสมาชิกกองทุนชวยเหลือผคู ้ำประกันเงินกสู ามัญ ประจำเดือนกรกฎาคม 2553
Â¡ÁÒ (ºÒ·)

à¢ŒÒ (¡.¤.)

ÍÍ¡ (ºÒ·)

ÃÇÁ/Â¡ä» (ºÒ·)

1.กองทุนชวยเหลือฯ
4,801,069.00
111,856.00
33,850.00
4,879,075.00
2.เงินชวยเหลือฯ
1,931,975.56
35,350.00
1,967,325.56
ผลการรับสมัครสมาชิกกองทุนชวยเหลือผคู ้ำประกันเงินกเู อนกประสงค เดือนกรกฎาคม 2553
กองทุนชวยเหลือฯ

Â¡ÁÒ (ºÒ·)

à¢ŒÒ (¡.¤.)

ÍÍ¡ (ºÒ·)

ÃÇÁ/Â¡ä»

1,099,200.00

7,900.00

11,500.00

1,095,600.00

ผลการรับสมัครสมาชิกกองทุนชวยเหลือผคู ้ำประกันเงินกพู เิ ศษ ประจำเดือนกรกฎาคม 2553
Â¡ÁÒ (ºÒ·)

กองทุนชวยเหลือฯ

กองทุนประกันชีวติ

à¢ŒÒ (¡.¤.)

ÍÍ¡ (ºÒ·)

ÃÇÁ/Â¡ä» (ºÒ·)

3,502,283.55
433,700.00
75,000.00
3,860,983.55
ผลการรับสมัครสมาชิกกองทุนประกันชีวติ กลมุ ประจำเดือนกรกฎาคม 2553
Â¡ÁÒ (ºÒ·)

à¢ŒÒ (¡.¤.)

ÍÍ¡ (ºÒ·)

ÃÇÁ/Â¡ä» (ºÒ·)

152,929.70

412,500.00

395,480.00

169,949.70

ขาวประชาสัมพันธ
( โครงการสหกรณ สัญจรพบสมาชิก ในเดือนกันยายน 2553 นี้ สหกรณกำหนดสัญจรพบสมาชิก 2 แหง
ดังนี้
วันศุกรที่ 10 กันยายน 2553
ณ หองประชุมโรงพยาบาลซำสูง ประกอบดวย สสอ.ซำสูง
วันศุกรที่ 17 กันยายน 2553
ณ สสอ.เมืองขอนแกน

ขาวประชาสัมพันธ
กำหนดการสรรหากรรมการและเลือกตัง้ ผแู ทนสมาชิก ผตู รวจสอบกิจการ ประจำป 2554
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน จำกัด
กำหนดการ

ระยะเวลาดำเนินการ

1. แจงหนวยงานตรวจสอบรายชือ่ สมาชิก ครัง้ ที่ 1 แลวแจงกลับสหกรณ
1 - 10 ก.ย. 53
2. สหกรณดำเนินการแกไขรายชือ่ ตามทีห่ นวยงานแจง และสงใหหนวยงานตรวจสอบ
13 - 24 ก.ย. 53
3. แจงหนวยงานตรวจสอบรายชือ่ สมาชิก ครัง้ ที่ 2 แลวแจงกลับสหกรณ
27 ก.ย. - 15 ต.ค. 53
4. ประกาศรับสมัครกรรมการ, ผแู ทนสมาชิก
4 - 15 ตุลาคม 2553
5. ประกาศรับสมัครคัดเลือกเปนคณะกรรมการสรรหา (กกส.)
4 - 15 ตุลาคม 2553
6. ตรวจสอบคุณสมบัตผิ สู มัครรับการสรรหาเปนกรรมการและเลือกตัง้ เปนผแู ทนสมาชิก 18 - 20 ตุลาคม 2553
7. ประชุมชีแ้ จงผสู มัครรับการสรรหาเปนกรรมการ
22-ต.ค.-53
8. ประกาศรายชือ่ ผไู ดรบั การแตงตัง้ เปน กกส.
26-ต.ค.-53
9. ประกาศรายชือ่ ผสู มัครรับการสรรหาเปนกรรมการ
26-ต.ค.-53
10. ประกาศรายชือ่ ผสู มัครรับการเลือกตัง้ เปนผแู ทนสมาชิก
26-ต.ค.-53
11. ประกาศรายชือ่ ผมู สี ทิ ธิล์ งคะแนน / กำหนดวันลงคะแนน
26-ต.ค.-53
12. ประชุม กกส. เพือ่ ชีแ้ จงขัน้ ตอนการลงคะแนน
5-พ.ย.-53
13. ดำเนินการลงคะแนนสรรหาลวงหนา
8 - 10 พฤศจิกายน 2553
14. ดำเนินการลงคะแนนสรรหากรรมการดำเนินการ และเลือกตัง้ ผแู ทนสมาชิก
พรอมกันทัง้ จังหวัด และสงผลคะแนนกลับสหกรณ
12-พ.ย.-53
15. ประกาศรายชือ่ ผไู ดรบั การสรรหาเปนกรรมการ
30-พ.ย.-53
16. ประกาศรายชือ่ ผไู ดรบั เลือกตัง้ เปนผแู ทนสมาชิก
30-พ.ย.-53
17. ประกาศรับสมัครคณะกรรมการดำเนินการและผตู รวจสอบกิจการ
13 -17 ธ.ค. 53
18. ประกาศรายชือ่ ผมู สี ทิ ธิรบั การเลือกตัง้ คณะกรรมการและผตู รวจสอบกิจการ
24-ธ.ค.-53
19. ลงคะแนนเลือกตัง้ คณะกรรมการและผตู รวจสอบกิจการ
22-ม.ค.-54
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