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

ปที่ 22 ฉบับที่ 11 ประจําเดือน พฤศจิกายน 2553

                
KHONKAEN PUBLIC HEALTH SAVING AND CREDIT COOPERATIVE.,LIMITED

บรรณาธิการแถลง
เรียน สมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน จำกัด
☺ วัน ศุกรที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.
เชิญสมาชิกทุกทานลงคะแนนสรรหากรรมการดำเนินการสหกรณประจำป ๒๕๕๔
และผแู ทนสมาชิก โดยทานจะไดรบั บัตร ๒ ใบ
☺ บัตรสีฟา เลือก กรรมการ ลงคะแนนไดเขตละ ๑ คน ยกเวนโรงพยาบาลศูนย
ขอนแกนลงคะแนนได ๒ คน
☺ บัตรสีขาว เลือก ผแู ทนสมาชิก จำนวนตามประกาศของสหกรณ ตามหนวยงานที่
สมาชิกสังกัด
วันลงคะแนนลวงหนา ๘ – ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ สำนักงานสหกรณฯ โดยทานที่จะลงคะแนนลวงหนาไดทานตองเดินทางไป
ราชการ ลา หรืออยรู ะหวางการศึกษาตอ อบรม ในวันลงคะแนน (๑๒ พฤศจิกายน
๒๕๕๓) ดังนัน้ ทานตองเตรียมเอกสารการเดินทางไปราชการ ใบลา หรือหนังสือ
ขออนุญาตจากผบู งั คับบัญชาไปดวย การลงคะแนนลวงหนาเฉพาะเลือกกรรมการ
(ไมมกี ารลงคะแนนลวงหนาสำหรับเลือกผแู ทนสมาชิก)
เอกสารที่ทานตองเตรียมเพื่อแสดงตอกรรมการ ไดแก บัตรประชาชน หรือ
บัตรขาราชการ หรือเอกสารทีท่ างราชการออกใหทมี่ รี ปู ถายดวย ขอเรียนวา บัตรประจำตัว
ทีท่ างโรงพยาบาลออกให ใชไมไดนะครับ แมจะมีรปู ถายดวยก็ตาม
หากสมาชิกทีไ่ มไปใชสทิ ธิ จะถูกตัดสิทธิในการสมัครเปน ประธาน หรือ
กรรมการ หรือ ผแู ทนสมาชิก ไมได เปนระยะเวลา 1 ป เวนแตมเี หตุอนั ควรซึง่ ได
รั บ ความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการดำเนิ น การ โดยให ทำหนั ง สื อ แจ ง ให
คณะกรรมการวินจิ ฉัยภายใน ๓๐ วัน นับตัง้ แตวนั ลงคะแนนสรรหา และการวินจิ ฉัย
ของคณะกรรมการใหถอื เปนทีส่ ดุ

ผลการดำเนินงานของสหกรณ
ประจำเดือน กันยายน 2553

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

7,261
3,127.4
27.5
1,437.3
1,018.8
643.8
1,595.2
34.6
773.2
786.6
0.8
1,438.9
1,353.2
80.1
5.6
93.3
107.0
13.7

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

ผลการรับสมัครสมาชิกกองทุนชวยเหลือผคู ้ำประกันเงินกสู ามัญ ประจำเดือนกันยายน 2553
ยกมา (บาท)
เขา (ก.ย.)
ออก (บาท)
รวม/ยกไป (บาท)
1.กองทุนชวยเหลือฯ
4,965,401.00
69,340.00
24,470.00
5,010,271.00
2.เงินชวยเหลือฯ
1,982,265.56
11,700.00
1,993,965.56
ผลการรับสมัครสมาชิกกองทุนชวยเหลือผคู ้ำประกันเงินกเู อนกประสงค เดือนกันยายน 2553
ยกมา (บาท)
เขา (ก.ย.)
ออก (บาท)
รวม/ยกไป (บาท)
กองทุนชวยเหลือฯ
1,085,200.00
3,000.00
2,600.00
1,085,600.00
ผลการรับสมัครสมาชิกกองทุนชวยเหลือผคู ้ำประกันเงินกพู เิ ศษ ประจำเดือนกันยายน 2553
ยกมา (บาท)
เขา (ก.ย.)
ออก (บาท)
รวม/ยกไป (บาท)
กองทุนชวยเหลือฯ
4,261,563.55
566,700.00
16,500.00
4,811,763.55
ผลการรับสมัครสมาชิกกองทุนประกันชีวติ กลมุ ประจำเดือนกันยายน 2553
ยกมา (บาท)
เขา (ก.ย.)
ออก (บาท)
รวม/ยกไป (บาท)
กองทุนประกันชีวติ
186,394.70
445,500.00
423,260.00
208,634.70

ประกาศสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน จำกัด
เรือ่ ง รายชือ่ ผสู มัครรับการสรรหาเปนกรรมการดำเนินการประจำป 2554
---------------------------------------------------------ตามทีส่ หกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน จำกัด ไดประกาศรับสมัครผมู สี ทิ ธิร์ บั การสรรหาเพือ่ เปนคณะกรรมการดำเนิน
การสหกรณฯ ประจำป 2554 ตัง้ แตวนั ที่ 4 – 15 ตุลาคม 2553 ทีผ่ า นมานัน้ บัดนีร้ ะยะเวลาการรับสมัครไดสนิ้ สุดลงแลว และสหกรณฯ
ไดตรวจสอบคุณสมบัตผิ สู มัครทัง้ หมดแลว
จึงประกาศรายชือ่ ผมู สี ทิ ธิร์ บั การสรรหาเปนคณะกรรมการดำเนินการประจำป 2554 ดังนี้
รายชือ่ ผสู มัครรับการสรรหาเปนกรรมการดำเนินการ
ประจำเขต 1 ไดแก รพ.ขอนแกน ลงคะแนนสรรหาคณะกรรมการดำเนินการได 2 คน
หมายเลข
ชือ่ – สกุล
หนวยงาน
1
นางขันทอง
มางจันดีอดุ ม
รพ.ขอนแกน
2
นายสุรยิ า
อุดมบัว
รพ.ขอนแกน
3
นางสมพร
แสนเหนือ
รพ.ขอนแกน
ประจำเขต 2 ไดแก สสจ.ขอนแกน สหกรณ ศูนยวชิ าการตางๆ และสำนักงานสาธาณรสุขอำเภอเมืองขอนแกน
ยกเวนโรงพยาบาลศูนยขอนแกน ลงคะแนนสรรหาคณะกรรมการดำเนินการได 1 คน
หมายเลข
ชือ่ – สกุล
หนวยงาน
1
นายพุทธา
ศรีเกิน
สสจ.ขอนแกน
ประจำเขต 3 ไดแก อำเภอหนองเรือ อำเภอภูเวียง อำเภอชุมแพ อำเภอสีชมพู อำเภอภูผามาน อำเภอหนองนาคำ และอำเภอเวียง
เกา ลงคะแนนสรรหาคณะกรรมการดำเนินการได 1 คน
หมายเลข
ชือ่ – สกุล
หนวยงาน
1
น.ส.ธาดาวรรณ ภูมาตนา
รพ.ชุมแพ
ประจำเขต 4 ไดแก อำเภอบานฝาง อำเภอพระยืน อำเภอมัญจาคีรี อำเภอชนบท อำเภอบานไผ อำเภอบานแฮด และอำเภอ
โคกโพธิช์ ยั ลงคะแนนสรรหาคณะกรรมการดำเนินการได 1 คน
หมายเลข
1

ชือ่ – สกุล
นายคมกริช
สงาธรรม

หนวยงาน
สสอ.บานไผ

ประจำเขต 5 ไดแก อำเภอพล อำเภอหนองสองหอง อำเภอแวงนอย อำเภอแวงใหญ อำเภอเปอยนอย และอำเภอโนนศิลา
ลงคะแนนสรรหาคณะกรรมการดำเนินการได 1 คน
หมายเลข
ชือ่ – สกุล
หนวยงาน
1
นางทัศนีย
ทินราช
สสอ.แวงนอย
2
นางมัลลิกา
โคตรพัฒน
สสอ.โนนศิลา
ประจำเขต 6 ไดแก อำเภอกระนวน อำเภอน้ำพอง อำเภออุบลรัตน อำเภอเขาสวนกวาง
และอำเภอซำสูง ลงคะแนนสรรหาคณะกรรมการดำเนินการได 1 คน
หมายเลข
ชือ่ – สกุล
หนวยงาน
1
นายประชัน
เสาไพบูลย
รพร.กระนวน
2
ขอถอนตัวจากการสมัคร
3
น.ส.สนมนอย
มูลสระ
รพร.กระนวน

ขาวประชาสัมพันธ
สหกรณใหสมาชิกกฉู กุ เฉินเงินปนผล เพือ่ ใหสมาชิกทีป่ ระสบปญหาอุทกภัยไดนำเงินไปใชบรรเทาความเดือดรอน และนำเงินไป
ใชในชวงเทศกาลปใหม โดยมีเงือ่ นไขใหกไู ด 80 % ของเงินปนผล ป 2552 (ไมรวมเงินเฉลีย่ คืน) เชน ป 2552 นาย ก ไดรบั เงินปนผล
8,500 บาท เฉลีย่ คืน (ดอกเบีย้ สะสมทีจ่ า ยใหสหกรณ ) 2,000 บาท กรณีนี้ นาย ก กไู ด 7,650 บาท เมือ่ สหกรณปน ผลใหสมาชิกแลวจะหัก
คืนทัง้ หมดทันที อัตราดอกเบีย้ รอยละ 5.25 ตอป (คิดดอกเบีย้ ตามจำนวนวันทีท่ า นกู จนถึงวันจายเงินปนผล) สวนตางทีเ่ หลือจะจายคืนใหสมาชิก
พรอมเงินเฉลีย่ คืน โดยสามารถยืน่ ขอกไู ดเหมือนเงินกฉู กุ เฉินทัว่ ไป ซึง่ สมาชิกทีข่ อกไู ดตอ งมีเงินปนผลของป 2552 ยืน่ คำขอกไู ดตงั้ แต
วันที่ 10 พฤศจิกายน - 24 ธันวาคม 2553
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