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ปที่ 26 ฉบับที่ 2 ประจําเดือน กุมภาพันธ 2557

KHONKAEN PUBLIC HEALTH SAVING AND CREDIT COOPERATIVE.,LIMITED

สวัสดีครับสมาชิกสหกรณ ฯ ทุกทาน
สมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน ที่รักทุกทาน จดหมายขาวฉบับนี้เปนฉบับประจำเดือน
มกราคม 2557 เป น ฉบั บ ที่ ส ง ถึ ง สมาชิ ก หลั ง การประชุ ม ใหญ ส ามั ญ ประจำป 2556 ที่ ส หกรณ ข องเราได ป ระชุ ม ไป
เมือ่ วันที่ 18 มกราคม 2557 ไปแลวนัน้ ซึง่ ผลการประชุมใหญ ผแู ทนสมาชิกทีเ่ ขารวมประชุมไดพจิ ารณาอนุมตั งิ บดุล งบกำไรขาดทุนของสหกรณ พรอมกับอนุมตั ใิ หมกี ารจัดสรรกำไรสุทธิประจำป 2556 ใหแกสมาชิกดวย โดยในปนสี้ หกรณไดกำไรสุทธิ
ทั้งสิ้น 168,157,299.37 บาท ซึ่งรายละเอียดการจัดสรรไดนำเสนอในจดหมายขาวฉบับนี้แลว สวนเงินปนผลรอยละ 5.80
ตอป และเงินเฉลี่ยคืนรอยละ 12 ตอป ทางสหกรณไดดำเนินการโอนเขาบัญชีธนาคารของสมาชิกทุกทานแลวตั้งแต
วันที่ 20 มกราคม 2557 จึงขอใหสมาชิกไดนำสมุดบัญชีธนาคารไปปรับสมุดดูยอดเงินของทานได และตรวจสอบความถูกตอง
อีกครัง้ กับใบเสร็จรับเงินประจำเดือนมกราคม 2557 ซึง่ สหกรณไดสง มาพรอมจดหมายขาวฉบับนีแ้ ลว
และอีกเรื่องหนึ่งที่เปนขาวดีสำหรับสมาชิก นั่นคือ ที่ประชุมใหญไดอนุมัติวงเงินกูยืมและค้ำประกันประจำป 2557
จำนวน 3,000 ลานบาท ซึ่งนายทะเบียนสหกรณไดใหความเห็นชอบอนุมัติใหใชวงเงินที่เสนอไปเรียบรอยแลว และขณะที่
คณะกรรมการดำเนินการกำลังประสานยื่นกูเงินจากสถาบันการเงินตางๆ เพื่อนำเงินกูที่ไดรับมาดำเนินธุรกิจของสหกรณ
และบรรเทาความเดือดรอนของสมาชิกตอไป สวนการดำเนินงานตามนโยบายเรงดวน เชน การคืนเงินกองทุนชวยเหลือ
ผคู ้ำประกันเงินกู ทางสหกรณกำลังดำเนินการแกไขเพิม่ เติมระเบียบอยู หากคณะกรรมการและนายทะเบียนสหกรณ เห็นชอบ
ใหถอื ใชระเบียบได ก็จะดำเนินการโดยเรงดวนทันที

การมอบหมายหนาทีใ่ นการดูแลนโยบายของคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 26 ดังนี้
1. คณะกรรมกรรมการอำนวยการ
1.1 นายกมล
ศรีลอ ม
ประธานกรรมการดำเนินงาน
1.2 นายไพฑูรย
ตีระมาตย รองประธานคนที่ 1
1.3 นายประกอบ ปรีพลู
รองประธานคนที่ 2
1.4 นายสุรยิ า
อุดมบัว
กรรมการและเหรัญญิก
1.5 นายพุทธา
ศรีเกิน
กรรมการและเลขานุการ
2. คณะกรรมการเงินกแู ละเรงรัดหนีส้ นิ
2.1 นายสุรยิ นั ต
สุเพ็งคำภา ประธานคณะกรรมการเงินกแู ละเรงรัดหนีส้ นิ
2.2 นางอมรรัตน
จันทรเล็ก กรรมการ
2.3 นายไพฑูรย
กาสีชา
กรรมการ
2.4 นายจตุพร
แกวสมบัติ กรรมการ
2.5 นายประชัน
เสาไพบูลย กรรมการ
3. คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ
3.1 นายสุเมธ
ปตตานี
ประธานคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ
3.2 นายกุศล
แสงอรุณ
กรรมการ
3.3 นายมนูญ
สวนเส
กรรมการ
3.4 น.ส.ธาดาวรรณ ภูมาตนา กรรมการ
3.5 นายยงยุทธ
ลามวง
กรรมการ

ผลการเลือกตัง้ ผตู รวจสอบกิจการประจำป 2557
ตามขอบังคับสหกรณขอ 103 ใหทปี่ ระชุมใหญสามัญประจำปเลือกผตู รวจสอบกิจการ จำนวน 5 คน โดยมีผไู ดรบั เลือก
ตัง้ คือ
1. นายฉลวย

หนูจติ ร

จากโรงพยาบาลมัญจาคีรี

2. นางสาคร

เหรียญทอง

จากโรงพยาบาลขอนแกน

3. นางจีรนันท
4. นายอภิชาต

วรรณชัย
เชาวนปรีชาพร

จากโรงพยาบาลภูเวียง
จากสำนักงานสาธารณสุขอำเภออุบลรัตน

5. นายวงษเสนห

เครือ่ งฉาย

จากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสีชมพู

การจัดสรรกำไรสุทธิประจำป 2556
ลำดับ

รายการ

ป 2556

รอยละ

16,820,000.00

10.00

10,000.00

0.01

107,039,712.00

63.65

35,043,136.00

20.84

1

เงินสำรองไมนอ ยกวารอยละ 10

2

เงินบำรุงสันนิบาตสหกรณรอ ยละ 5 แตไมเกิน 10,000 บาท

3

ปนผลตามหนุ 5.8%

4

เฉลีย่ คืนตามสวนธุรกิจ 12%

5

ทุนสาธารณประโยชน ไมเกินรอยละ 10

6,023,491.37

3.58

6

ทุนรักษาระดับเงินปนผล ไมเกินรอยละ 2

100,000.00

0.06

7

ทุนสะสมเพือ่ จัดตัง้ สำนักงาน

100,000.00

0.06

8

เงินโบนัสกรรมการและเจาหนาที่ ไมเกินรอยละ 10

3,020,960.00

1.80

168,157,299.37

100.00

การจัดสรรจำแนกได ดังนี้

ป 2556

ผลประโยชนของสมาชิก (3+4+5)

88.07

ผลประโยชนของสหกรณ (1+6+7)
คาบำรุงสันนิบาตสหกรณ

10.12
0.01

โบนัสกรรมการและเจาหนาที่
รวม

1.80
100.00
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