“ สหกรณ อ อมทรั พ ย ดี เ ด น แห ง ชาติ ประจำป 2545 ”
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน จำกัด http://www.kphcoop.com

ปที่ 24 ฉบับที่ 1 ประจําเดือน มกราคม 2555

KHONKAEN PUBLIC HEALTH SAVING AND CREDIT COOPERATIVE.,LIMITED

บรรณาธิการแถลง
ส.ค.ส. 2555 แดสมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน จำกัด
ขออาราธนา
บันดาลดล
การคิดไว
อุปสรรค
ใหทรัพยสนิ
ลาภยศเกิด
ทำสิง่ ใด
ทัง้ เรือ่ งงาน

สิง่ ศักดิส์ ทิ ธิ์
ใหพน ทุกข
ใหสมหวัง
โพยภัย
เงินทอง
สมดังจิต
ใหสมหวัง
เรือ่ งครอบครัว

นิมติ ผล
สุขสดใส
ดัง่ ตัง้ ใจ
ไมแผวพาน
มากองเถิด
อธิษฐาน
ดัง่ ปณิธาน
ลงตัวเทอญ

(นายแพทยคมิ หันต ยงรัตนกิจ)
ประธานกรรมการ
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน จำกัด
สวัสดีปใ หม พ.ศ. 2555 สมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน จำกัด ทุกทาน
หวังวาทุกทานคงฉลองปใหมอยางมีความสุขกับญาติมติ รพีน่ อ ง ขาวราย ขาวลือในชวงปใหมกผ็ า นไปโดยไมมเี หตุการณ
ตามทีล่ อื กัน ถือวาดีไป ใหเรามาเริม่ ป 2555 อยางมีความสุขนะครับ และเมือ่ วันที่ 25 ธันวาคม 2554 คณะกรรมการ
ดำเนินการสหกรณฯ ไดจดั โครงการสัมมนาผแู ทนสมาชิกใหม โดยมีสาระสำคัญหลายเรือ่ งทีน่ ำเขาหารือในเวทีผแู ทนสมาชิก
อาทิเชน เรือ่ งการจายคาตอบแทน การทบทวนระเบียบสหกรณฯ วาดวยการใหเงินกแู กสมาชิกกลมุ ลูกจางชัว่ คราว ซึง่ ทีป่ ระชุม
ไดมมี ติใหใชบทเฉพาะกาลอนุโลมใหสมาชิกลูกจางชัว่ คราวทีเ่ คยไดรบั วงเงินกตู ามสิทธิข์ องระเบียบเงินกเู ดิมได แตสำหรับสมาชิก
ลูกจางชัว่ คราวทีข่ อกใู หมตอ งยึดถือและปฏิบตั ติ ามระเบียบเงินกใู หมโดยเครงครัด
สำหรับผแู ทนสมาชิกสหกรณทกุ ทาน อยาลืมนะครับวาวันเสารที่ 21 มกราคม 2555 ทีจ่ ะถึงนี้ เรามีนดั ประชุมใหญ
สามัญประจำป 2554 ทีห่ อ งประชุมจำลองมงุ การดี อาคารสมเด็จพระเทพฯ โรงพยาบาลขอนแกน และสำหรับสมาชิกทีส่ มัคร
ขอรับทุนการศึกษาบุตร และทานทีส่ มัครขอรับเงินสวัสดิการกรณีโสดหรือสมรสแตไมมบี ตุ ร ตรวจสอบรายชือ่ ผไู ดรบั ทุนไดที่
www.kphcoop.com นะครับ

ผลการรับสมัครสมาชิกกองทุนชวยเหลือผคู ้ำประกันเงินกสู ามัญ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2554
ยกมา (บาท)
เขา (พ.ย.)
ออก (บาท)
รวม/ยกไป (บาท)
1.กองทุนชวยเหลือฯ
5,436,850.00
42,725.00
9,225.00
5,470,350.00
2.เงินชวยเหลือฯ
2,167,148.46
7,850.00
2,174,998.46
ผลการรับสมัครสมาชิกกองทุนชวยเหลือผคู ้ำประกันเงินกเู อนกประสงค เดือนพฤศจิกายน 2554
ยกมา (บาท)
เขา (พ.ย.)
ออก (บาท)
รวม/ยกไป (บาท)
กองทุนชวยเหลือฯ
1,162,628.29
1,300.00
1,161,328.29
ผลการรับสมัครสมาชิกกองทุนชวยเหลือผคู ้ำประกันเงินกพู เิ ศษ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2554
ยกมา (บาท)
เขา (พ.ย.)
ออก (บาท)
รวม/ยกไป (บาท)
กองทุนชวยเหลือฯ
5,630,244.31
80,000.00
200,000.00
5,510,244.31
ผลการรับสมัครสมาชิกกองทุนประกันชีวติ กลมุ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2554
ยกมา (บาท)
เขา (พ.ย.)
ออก (บาท)
รวม/ยกไป (บาท)
กองทุนประกันชีวติ
694,109.15
961,480.00
921,785.00
733,804.15

ขาว ประชาสัมพันธ
1. สหกรณกำหนดจัดประชุมใหญสามัญประจำป 2554 ในวันเสารที่ 21 มกราคม 2555 เวลา 08.00 น. ณ หองประชุม
จำลองมุงการดี อาคารสมเด็จพระเทพฯ โรงพยาบาลขอนแกน จึงขอเรียนเชิญผูแทนสมาชิกทุกทานรวมประชุม
โดยพรอมเพรียงกัน และในวันดังกลาวขอความรวมมือใหผูแทนสมาชิกทุกทานแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือ
บัตรประจำตัวขาราชการ พรอมสวมใสเสือ้ แจ็กเก็ตสหกรณฯ
2. การมอบทุนการศึกษาบุตร และเงินสวัสดิการกรณีโสดหรือสมรสแตไมมบี ตุ ร
2.1 ขอเรียนเชิญสมาชิกทีไ่ ดรบั เงินสวัสดิการกรณีโสดหรือสมรสแตไมมบี ตุ รทุกทาน
2.2 ขอเรียนเชิญสมาชิกพรอมบุตรทีไ่ ดรบั ทุนการศึกษาสังกัดหนวยงานโรงพยาบาลขอนแกน สาธารณสุขจังหวัดขอนแกน
และศูนยวชิ าการตาง ๆ ทีต่ งั้ อยใู นเขตอำเภอเมือง
รายงานตัวเพือ่ รับเงินสวัสดิการหรือทุนการศึกษาไดในวันประชุมใหญสามัญประจำป 2554 (วันเสารที่ 21 มกราคม 2555)
ตัง้ แตเวลา 07.00 น. เปนตนไป ณ หองประชุมจำลองมงุ การดี อาคารสมเด็จพระเทพฯ โรงพยาบาลขอนแกน
3. ในวันประชุมใหญสามัญประจำป 2554 สหกรณจะทำการจับฉลากมอบรางวัลตามโครงการรณรงคสงเสริมการออม
ประจำป 2554 โดยมีรางวัลตางๆ มากมาย ดังนี้
รางวัลที่
รางวัลที่
รางวัลที่
รางวัลที่
รางวัลที่

1
2
3
4
5

ตเู ย็น
โทรทัศนสี 21"
จักรยาน
หมอหุงขาวอนุ ทิพย
กระติกน้ำรอน

จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน

2
2
4
8
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รางวัล
รางวัล
รางวัล
รางวัล
รางวัล
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