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บรรณาธิการแถลง
สวัสดี สมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน จำกัด
ขณะนีล้ มหนาวจากประเทศจีนเริม่ แผปกคลุมภาคอิสานและภาคเหนือ
ของประเทศไทยแลว ทำใหอากาศหนาวในชวงเชา สมาชิกหลายทานคงได
มีโอกาสใสเสือ้ กันหนาวสีสวยๆ กันแลวนะครับ และขณะนีง้ านประเพณีประจำ
จังหวัดขอนแกนก็ไดเริ่มขึ้นแลวเชนกัน สมาชิกหลายทานคงไดไปเที่ยวงาน
ประเพณีไหมผูกเสีย่ ว ไดจบั จายใชสอย เลือกซือ้ สินคาโอทอปของจังหวัดตางๆ
ตามชอบใจ และก็เหลือเวลาอีกไมนานนะครับทีก่ ารประชุมใหญสามัญประจำป
ของสหกรณกจ็ ะมาถึง แตกอ นทีจ่ ะมีการประชุมใหญนนั้ สหกรณของเราจะเชิญ
ผแู ทนสมาชิกทีไ่ ดรบั เลือกตัง้ เมือ่ วันที่ 12 พฤศจิกายนทีผ่ า นมา เขาประชุมหารือ
ในประเด็นปญหาตางๆ ซึง่ ในปนสี้ หกรณกำหนดจัดประชุมสัมมนาผแู ทนสมาชิก
ขึน้ ในวันเสารที่ 18 พฤศจิกายน 2553 ก็ขอเรียนเชิญใหพนี่ อ งผแู ทนสมาชิกได
เตรียมปญหาไวซกั ถามนะครับ และสำหรับสมาชิกทีม่ คี วามจำเปนตองใชจา ยเงิน
ในชวงเทศกาลวันปใหม คณะกรรมการไดเปดโครงการเงินกปู น ผลเพือ่ ใหสมาชิก
ไดนำเงินไปจับจายกอน โดยกำหนดวงเงินกไู วที่ 80%ของเงินปนผลทีส่ มาชิก
ไดรบั เมือ่ ป 2552 สวนเรือ่ งผลประกอบการก็ขอใหทา นสมาชิกติดตามอานไดใน
วารสารฉบับนี้ สำหรับกระผมก็ขอใหสมาชิกทุกทานมีความสุขในวันสงทายปเกา
ตอนรับปใหม มีโชคดีตลอดไป และอยาลืม ฉลองปใหมกนั อยางประหยัดนะครับ

ผลการดำเนินงานของสหกรณ
ประจำเดือน ตุลาคม 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 ประจำเดือนตุลาคม 2553
ยกมา (บาท)
เขา (ต.ค.)
ออก (บาท)
รวม/ยกไป (บาท)
1.กองทุนชวยเหลือฯ
5,010,271.00
42,700.00
3,035.00
5,010,271.00
2.เงินชวยเหลือฯ
1,993,965.56
6,500.00
1,993,965.56
ผลการรับสมัครสมาชิกกองทุนชวยเหลือผคู ้ำประกันเงินกเู อนกประสงค เดือนตุลาคม 2553
ยกมา (บาท)
เขา (ต.ค.)
ออก (บาท)
รวม/ยกไป (บาท)
กองทุนชวยเหลือฯ
1,085,600.00
10,000.00
1,075,600.00
ผลการรับสมัครสมาชิกกองทุนชวยเหลือผคู ้ำประกันเงินกพู เิ ศษ ประจำเดือนตุลาคม 2553
ยกมา (บาท)
เขา (ต.ค.)
ออก (บาท)
รวม/ยกไป (บาท)
กองทุนชวยเหลือฯ
4,811,763.55
5,000.00
75,000.00
4,741,763.55
ผลการรับสมัครสมาชิกกองทุนประกันชีวติ กลมุ ประจำเดือนตุลาคม 2553
ยกมา (บาท)
เขา (ต.ค.)
ออก (บาท)
รวม/ยกไป (บาท)
กองทุนประกันชีวติ
208,634.70
529,100.00
504,160.00
233,574.70

ผลคะแนนการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน จำกัด ประจำป 2554
กรรมการ เขต 1
หมายเลข 1
นางขันทอง
มางจันดีอดุ ม
ไดคะแนน
738 คะแนน
หมายเลข 2
นายสุรยิ า
อุดมบัว
ไดคะแนน
635 คะแนน
หมายเลข 3
นางสมพร
แสนเหนือ
ไดคะแนน
488 คะแนน
จำนวนผมู สี ทิ ธิล์ งคะแนน 2335 คน ผมู าใชสทิ ธิค์ ดิ เปน 56.38% บัตรเสีย 73 ใบ
กรรมการ เขต 2
หมายเลข 1
นายพุทธา
ศรีเกิน
ไดคะแนน
393 คะแนน
จำนวนผมู สี ทิ ธิล์ งคะแนน 903 คน ผมู าใชสทิ ธิค์ ดิ เปน 45.96% บัตรเสีย 22 ใบ
กรรมการ เขต 3
หมายเลข 1
น.ส.ธาดาวรรณ ภูมาตนา
ไดคะแนน
699 คะแนน
จำนวนผมู สี ทิ ธิล์ งคะแนน 1097 คน ผมู าใชสทิ ธิค์ ดิ เปน 70.10% บัตรเสีย 70 ใบ
กรรมการ เขต 4
หมายเลข 1
นายคมกริช
สงาธรรม
ไดคะแนน
545 คะแนน
จำนวนผมู สี ทิ ธิล์ งคะแนน 999 คน ผมู าใชสทิ ธิค์ ดิ เปน 59.16% บัตรเสีย 46 ใบ
กรรมการ เขต 5
หมายเลข 1
นางทัศนีย
ทินราช
ไดคะแนน
601 คะแนน
หมายเลข 2
นางมัลลิกา
โคตรพัฒน
ไดคะแนน
213 คะแนน
จำนวนผมู สี ทิ ธิล์ งคะแนน 882 คน ผมู าใชสทิ ธิค์ ดิ เปน 69.27% บัตรเสีย 10 ใบ
กรรมการ เขต 6
หมายเลข 1
นายประชัน
เสาไพบูลย
ไดคะแนน
501 คะแนน
หมายเลข 2
————————-ขอถอนตัวจากการสมัคร——————————————
หมายเลข 3
น.ส.สนมนอย
มูลสระ
ไดคะแนน
127 คะแนน
จำนวนผมู สี ทิ ธิล์ งคะแนน 910 คน ผมู าใชสทิ ธิค์ ดิ เปน 57.80% บัตรเสีย 25 ใบ

ปฏิทนิ การทำงานของสหกรณ
ในชวง เดือนมกราคม 2554 เปนเวลาทีส่ หกรณตอ งเตรียมการประชุมใหญสามัญประจำป 2553 จึงขอแจงปฏิทนิ การ
ทำงานของสหกรณใหสมาชิกและผทู มี่ สี ว นเกีย่ วของไดทราบ ดังนี้
วันที่ 30 - 31 ธันวาคม 2553
วันที่ 4 - 12 มกราคม 2554
วันที่ 13 มกราคม 2554

ปดบัญชีประจำปจดั ทำงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 โดยฝายจัดการเปนผดู ำเนินการ
ดำเนินการสอบบัญชี โดยผสู อบบัญชีรบั อนุญาต
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการเพื่อพิจารณารับรองงบดุล งบกำไรขาดทุน และจัดสรร
กำไรสุทธิ
วันที่ 15 มกราคม 2554
สงเอกสารงบดุลใหแกผแู ทนสมาชิกพรอมหนังสือเชิญเขารวมประชุมใหญสามัญประจำป
วันที่ 13 ถึง 20 มกราคม 2554 จัดพิมพสรุปรายงานกิจการประจำปและเตรียมการประชุมใหญสามัญประจำป
วันเสารที่ 22 มกราคม 2554 เวลา 09.00 น. – 12.30 น.
ประชุมใหญสามัญประจำปที่หองประชุมจำลองมุงการดี
โรงพยาบาลขอนแกน
วันที่ 24 มกราคม 2554
ดำเนินการโอนเงินปนผลและเฉลีย่ คืนใหแกสมาชิก (ถาหากทีป่ ระชุมใหญอนุมตั )ิ
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