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

ปที่ 22 ฉบับที่ 9 ประจําเดือน ตุลาคม 2553

                
KHONKAEN PUBLIC HEALTH SAVING AND CREDIT COOPERATIVE.,LIMITED

บรรณาธิการแถลง
สิ้นเดือนกันยายน เขาตุลาคม ขึ้นปงบประมาณใหมของ
ขาราชการไทย เงินเดือนใหมคงจะมีความสุขกับงานที่ผานมาและ
เริม่ ตนงานใหม สำหรับสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน
จำกัด นำโดยทาน นายแพทยคมิ หันต ยงรัตนกิจ นายแพทยสำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดขอนแกน ทานเปนประธานดำเนินการสหกรณฯ
ของพวกเราดวยความเสียสละทมุ เทเวลา เปนหวงเปนใยสมาชิกทุกคน
โดยเฉพาะคนทีย่ งั ไมมบี า นทีอ่ ยอู าศัย ทานไดเปดโครงการเงินกเู พือ่
การเคหะจนถึงเดือนธันวาคม 2553 สมาชิกทุกคนทีจ่ ะขอกโู ครงการนี้
ใหสง คำขอกเู งินไดภายในวันที่ 20 ของทุกเดือน อยาลืมนะครับ สำหรับ
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตไดสิ้นสุดลงในเดือนกันยายนที่ผานมา
หวังวาสมาชิกทุกคนที่เขารวมโครงการแลว คงจะมีคุณภาพชีวิต
ทีด่ ขี นึ้ นะครับ

ผลการดำเนินงานของสหกรณ
ประจำเดือน สิงหาคม 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
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ลานบาท
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ลานบาท
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ผลการรับสมัครสมาชิกกองทุนชวยเหลือผคู ้ำประกันเงินกสู ามัญ ประจำเดือนสิงหาคม 2553
ยกมา (บาท)
เขา (ส.ค.)
ออก (บาท)
รวม/ยกไป (บาท)
1.กองทุนชวยเหลือฯ
4,879,075.00
123,316.00
36,990.00
4,965,401.00
2.เงินชวยเหลือฯ
1,967,325.56
21,145.00
6,205.00
1,982,265.56
ผลการรับสมัครสมาชิกกองทุนชวยเหลือผคู ้ำประกันเงินกเู อนกประสงค เดือนสิงหาคม 2553
ยกมา (บาท)
เขา (ส.ค.)
ออก (บาท)
รวม/ยกไป (บาท)
กองทุนชวยเหลือฯ
1,095,600.00
10,400.00
1,085,200.00
ผลการรับสมัครสมาชิกกองทุนชวยเหลือผคู ้ำประกันเงินกพู เิ ศษ ประจำเดือนสิงหาคม 2553
ยกมา (บาท)
เขา (ส.ค.)
ออก (บาท)
รวม/ยกไป (บาท)
กองทุนชวยเหลือฯ
3,860,983.55
450,580.00
50,000.00
4,261,563.55
ผลการรับสมัครสมาชิกกองทุนประกันชีวติ กลมุ ประจำเดือนสิงหาคม 2553
ยกมา (บาท)
เขา (ส.ค.)
ออก (บาท)
รวม/ยกไป (บาท)
กองทุนประกันชีวติ
169,949.70
426,000.00
409,555.00
186,394.70

ใบสมัครเขารวมการคัดเลือกสมาชิกดีเดนหลังจากไดรบั เงินกจู ากสหกรณฯ
1. ชือ่ – สกุลสมาชิก.................................................................................................เลขสมาชิก....................................
อายุ...................ป สถานทีป่ ฏิบตั งิ าน.....................................................ตำแหนง..................................................
หมายเลขโทรศัพททตี่ ดิ ตอไดสะดวก.....................................................E - mail :.....................................................
2. เขียนอธิบายชีวติ ความเปนอยหู ลังไดรบั เงินกจู ากสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน
โดยสังเขป (ทีป่ ระสบความสำเร็จในการดำรงชีวติ และทำใหคณ
ุ ภาพชีวติ ดีขนึ้ )
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