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ปที่ 24 ฉบับที่ 10 ประจําเดือน ตุลาคม 2555

KHONKAEN PUBLIC HEALTH SAVING AND CREDIT COOPERATIVE.,LIMITED

บทบรรณาธิการ
เรียน สมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน
จำกัด
ในเดือนตุลาคมของทุกป เปนเดือนรับสมัครตัวแทน
สมาชิกกรรมการสรรหา (กกส.) กรรมการดำเนินการทุกเขต
เลื อ กกรรมการสรรหาได ๑ ท า น ยกเว น โรงพยาบาล
ศูนยขอนแกน ได ๒ ทาน ซึ่งจะมีการลงคะแนนสรรหา
ลวงหนา วันที่ ๑๒ – ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ณ ทีท่ ำการ
สหกรณ อ อมทรั พ ย ส าธารณสุ ข จั ง หวั ด ขอนแก น จำกั ด
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. และดำเนินการลงคะแนนสรรหา
กรรมการดำเนินการและตัวแทนสมาชิกพรอมกันทั้งจังหวัด
ในวั น ศุ ก ร ที่ ๑๖ พฤศจิ ก ายน ๒๕๕๕ ระหว า งเวลา
๐๘.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. สมาชิกทีไ่ มไปลงคะแนนเลือกตัง้ จะถูก
ตัดสิทธิใ์ นการสมัครเปนตัวแทนสมาชิก กรรมการดำเนินการ
จึ ง ขอเชิ ญ ชวนสมาชิ ก ทุ ก ท า นโปรดไปใช สิ ท ธิ์ โ ดยพร อ ม
เพรียงกัน ตามวัน เวลา ดังกลาวดวย ตามสถานที่และ
หนวยเลือกตั้งหรือเขตเลือกตั้งของทาน
งานแสดงมุฑิตาจิตแกผูเกษียณราชการ ซึ่งสหกรณ
จะมอบมอบเงิ น ขวั ญ ถุ ง ด ว ย โดยกำหนดจั ด งานในวั น ที่
๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๕ ทีโ่ รงแรมขอนแกนโฮเต็ล ตัง้ แตเวลา
๑๘.๐๐ น. เปนตนไป

ผลการดำเนินงานของสหกรณ
ประจำเดือน กันยายน 2555
จำนวนสมาชิก

8,884

ราย

สินทรัพยรวม

4,111.1 ลานบาท

- ลูกหนีเ้ งินกฉู กุ เฉิน

44.1 ลานบาท

- ลูกหนีเ้ งินกสู ามัญ

1,437.2 ลานบาท

- ลูกหนีเ้ งินกพู เิ ศษ

2,570.9 ลานบาท

- สินทรัพยอนื่
หนีส้ นิ รวม
- เงินรับฝากออมทรัพย

58.9 ลานบาท
2,211.9 ลานบาท
35.5 ลานบาท

- เงินรับฝากออมทรัพยพเิ ศษ 832.5 ลานบาท
- หนีส้ นิ อืน่

1,343.9 ลานบาท

ทุนรวม

1,771.9 ลานบาท

- ทุนเรือนหนุ

1,661.2 ลานบาท

- ทุนสำรอง

104.3 ลานบาท

- ทุนอืน่

6.4 ลานบาท

รายรับ – รายจาย

127.3 ลานบาท

- รายรับ

171.4 ลานบาท

- รายจาย

44.1 ลานบาท

ผลการรับสมัครสมาชิกกองทุนชวยเหลือผคู ้ำประกันเงินกสู ามัญ เดือนสิงหาคม 2555
ยกมา (บาท)
เขา (ส.ค.)
ออก (บาท)
รวม/ยกไป (บาท)
1.กองทุนชวยเหลือฯ
5,750,900.00
60,355.00
10,655.00
5,800,600.00
2.เงินชวยเหลือฯ
2,449,494.87
10,750.00
25,560.00
2,434,684.87
ผลการรับสมัครสมาชิกกองทุนชวยเหลือผคู ้ำประกันเงินกเู อนกประสงคเดือนสิงหาคม 2555
ยกมา (บาท)
เขา (ส.ค.)
ออก (บาท)
รวม/ยกไป (บาท)
กองทุนชวยเหลือฯ
1,229,079.49
6,100.00
1,500.00
1,233,679.49
ผลการรับสมัครสมาชิกกองทุนชวยเหลือผคู ้ำประกันเงินกพู เิ ศษ เดือนสิงหาคม 2555
ยกมา (บาท)
เขา (ส.ค.)
ออก (บาท)
รวม/ยกไป (บาท)
กองทุนชวยเหลือฯ
7,462,297.44
183,000.00
7,645,297.44
ผลการรับสมัครสมาชิกกองทุนประกันชีวติ กลมุ เดือนสิงหาคม 2555
ยกมา (บาท)
เขา (ส.ค.)
ออก (บาท)
รวม/ยกไป (บาท)
กองทุนประกันชีวติ
1,182,542.45
1,162,100.00
1,104,180.00
1,240,462.45

ขาว ประชาสัมพันธ !!!
เงินกองทุนขวัญถุงสมาชิก

สมาชิกทีจ่ ะไดรบั เงินขวัญถุง ตองลาออกจากงานหรือลาออกจากราชการ หรือเกษียณอายุราชการ หรือเสียชีวติ โดยมี
หลักเกณฑการจาย ดังนี้
(1) เปนสมาชิกสหกรณตงั้ แต 10 ป ถึง 15 ป จายเงินขวัญถุง 10,000 บาท
(2) เปนสมาชิกสหกรณตงั้ แต 16 ป ถึง 20 ป จายเงินขวัญถุง 20,000 บาท
(3) เปนสมาชิกสหกรณตงั้ แต 21 ป ถึง 25 ป จายเงินขวัญถุง 30,000 บาท
(4) เปนสมาชิกสหกรณตงั้ แต 26 ป ถึง 30 ป จายเงินขวัญถุง 40,000 บาท
(5) เปนสมาชิกสหกรณตงั้ แต 31 ปขนึ้ ไป จายเงินขวัญถุง 50,000 บาท
การนับระยะเวลาการเปนสมาชิก ใหนบั จากวัน เดือน ปทสี่ มัครเปนสมาชิกสหกรณครัง้ สุดทายจนถึงวันทีเ่ กษียณ อายุ
ลาออกจากราชการ ลาออกจากงานประจำ หรือเสียชีวติ ถามีเศษของปเกินกวา 6 เดือน ใหนบั เปน 1 ป ถาสมาชิกลาออกแลว
สมัครใหม จะเริม่ นับอายุสมาชิกใหมตงั้ แตวนั สมัครเปนสมาชิกสหกรณครัง้ สุดทาย

การลงคะแนนสรรหากรรมการและเลือกตัง้ ผแู ทนสมาชิก ประจำป 2556
วัน ศุกรที่ 16 พฤศจิกายน 2555 เวลา 08.00 – 15.00 น.

เชิญสมาชิกทุกทานลงคะแนนสรรหากรรมการดำเนินการและผแู ทนสมาชิก โดยทานจะไดรบั บัตร ๒ ใบ
# บัตรสีฟา เลือก กรรมการ ลงคะแนนไดเขตละ ๑ คน ยกเวนโรงพยาบาลศูนยขอนแกนลงคะแนนได ๒ คน
# บัตรสีขาว เลือก ผแู ทนสมาชิก จำนวนตามประกาศของสหกรณ ตามหนวยงานทีส่ มาชิกสังกัด
วันลงคะแนนลวงหนา 12 – 14 พฤศจิกายน 2555 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ สำนักงาน สอ.สธ.ขก. โดยทาน
ที่จะลงคะแนนลวงหนาไดทานตองเดินทางไปราชการ ลา หรืออยูระหวางการศึกษาตอ อบรม ในวันลงคะแนน
(16 พฤศจิกายน 2555 ) ดังนัน้ ทานตองเตรียมเอกสารการเดินทางไปราชการ ใบลา หรือหนังสือขออนุญาตจากผบู งั คับ
บัญชาไปดวย การลงคะแนนลวงหนาเฉพาะเลือกกรรมการ (ไมมกี ารลงคะแนนลวงหนาสำหรับเลือกผแู ทนสมาชิก)
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