มกราคม 2565

สอ.สธ.อด.

จดหมายข่าว

PUBLIC HEALTH SAVING AND CREDIT COOPERATIVE UDONTHANI PROVINCIAL, LIMITED

4/1 ถนนอธิบดี ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี
โทรศัพท์ (042) 249 407, (042) 211 561 โทรสาร ต่อ 108

เว็บไซต์ www.udcoop.com

วิสัยทัศน์ มีศกั ยภาพสูง มัน่ คง บริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล ใส่ใจสังคม สมาชิกมีคณุ ภาพชีวติ ดี และมีความสุข

ข่าวเด่น

>เปิดให้รีกู้สามัญทุกประเภทสัญญา > ขยายเวลาผ่อนผันชำ�ระหนี้
>เปิดให้กู้สามัญเพื่สู้ภัยโควิด-19
> เปิดบริการเงินฝากATM
(อัตราดอกเบี้ย 5.75 บาท/ปี)
> เปิดถอนเงินออนไลน์
>เปิดให้กู้สวัสดิการส่งเสริมอาชีพ
ผ่านหน้าเว็บไซต์
(อัตราดอกเบี้ย 3.50 บาท/ปี)

อั ต ราดอกเบี้ ย
- ออมทรัพย์พิเศษ2
- ประจำ� 12 เดือน (ภาษี 15%)
- ออมทรัพย์เกษียณเปี่ยมสุข
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- ออมทรัพย์/ออมทรัพย์ATM

เงินฝาก - ออมทรัพย์พิเศษ

เงินกู้

ส่งเสริมอาชีพ
สามัญสวัสดิการ
ฉุกเฉิน/ATM/สามัญทั่วไป/โควิด
สามัญเสริมสภาพคล่อง
สามัญพัฒนาคุณภาพชีวิต
สามัญมั่นคง
สามัญรวมหนี้
สามัญเพื่อชำ�ระหนี้แทนผู้กู้

ผลการดำ�เนินงาน ตุลาคม-ธันวาคม 2564
รายการ
1. จำ�นวนสมาชิก
1.1 สมาชิกสามัญ
1.2 สมาชิกสมทบ
2. สินทรัพย์รวม
2.1 ลูกหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน
2.2 ลูกหนี้เงินกู้สามัญ
2.3 เงินสด,เงินฝาก และเงินลงทุน
- เงินสดและเงินฝากธนาคาร
- เงินลงทุน
2.4 สินทรัพย์อื่น
3. หนี้สินรวม
3.1 เงินกู้ยืม
3.2 เงินรับฝากจากสมาชิก
3.3 หนี้สินอื่น
4. ทุนของสหกรณ์
4.1 ทุนเรือนหุ้น
4.2 ทุนสำ�รอง
4.3 ทุนสะสมและอื่นๆ
4.4 กำ�ไรสะสม
5. รายได้
5.1 ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้
5.2 รายได้อื่นๆ
6. ค่าใช้จ่าย
6.1 ดอกเบี้ยจ่ายเจ้าหนี้เงินกู้
6.2 ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก
6.3 ค่าใช้จ่ายบริหาร

ตุลาคม 2564
พฤศจิกายน 2564
ธันวาคม 2564
(ณ 31 ตุลาคม 2564) (ณ 30 พฤศจิกายน 2564) (ณ 31 ธันวาคม 2564)
6,085
6,110
6,154
5,448
5,460
5,499
637
650
655
5,086,946,475.91
5,078,105,112.21
5,244,568,086.89
40,190,599.82
37,353,351.82
27,081,216.20
4,887,077,637.68
4,934,611,257.36
5,137,792,012.06
156,509,454.77
103,681,149.74
77,222,512.80
137,962,954.77
85,134,649.74
58,626,012.80
18,546,500.00
18,546,500.00
18,596,500.00
3,168,783.64
2,459,353.29
2,472,345.83
2,290,096,544.46
2,233,026,013.82
2,333,021,355.34
330,000,000.00
430,000,000.00
525,000,000.00
1,667,014,327.21
1,737,371,298.03
1,693,221,459.29
293,082,217.25
65,654,715.79
114,799,896.05
2,796,849,931.45
2,845,079,098.39
2,911,546,731.55
2,539,859,030.00
2,572,947,910.00
2,615,554,680.00
218,532,007.22
218,532,007.22
218,532,007.22
21,840,775.44
21,821,675.44
21,724,675.44
16,618,118.79
31,777,505.73
55,735,368.89
21,465,889.39
46,661,934.71
72,633,413.44
21,427,781.25
46,533,789.75
72,426,632.25
38,108.14
128,144.96
206,781.19
4,847,770.60
14,884,428.98
16,898,044.55
943,832.79
1,894,529.28
3,003,683.93
10,871.61
13,552.26
140,752.82
3,893,066.20
12,976,347.44
13,753,607.80
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สารจาก

ประธานกรรมการ
นายสาคร รอดขันเมือง
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำ�กัด
สวัสดีปีใหม่ 2565 สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำ�กัด ทุกท่าน
ขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธ์อันเป็นที่เคารพเลื่อมใสของชาวอุดรธานี อีกทั้งพระ
บารมีแห่งสมเด็จพระมหากษัตริย์ไทยในอดีตทุกพระองค์จงคุ้มครอง รักษาสมาชิกทุกท่าน ให้ปราศจากทุกข์
ปราศจากภัย ให้มีความสุขกายสุขใจและประสบแต่สิ่งที่พึ่งปรารถนาตลอดศกโดยทั่วกัน
คณะกรรมการดำ�เนินการสหกรณ์ฯ ชุดที่ 29 ดำ�เนินงานมา 3 เดือน และมีผลงานดังนี้
1. กำ�หนดนโยบายคณะกรรมการดำ�เนินการชุดที่ 29
2. จัดทำ�แผนปฏิบัติการให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่
3. เปิดให้กู้ยืมก่อนครบกำ�หนด (refinance)
4. โครงการพักชำ�ระหนี้เป็นเวลา 6 เดือน เพื่อช่วยเหลือสมาชิกในสถานการณ์โควิด
5. เปิดให้กสู้ ามัญสูภ้ ยั โควิด-19 โดยให้สมาชิกกูไ้ ด้ในวงเงินไม่เกิน 3 แสนบาท อัตราดอกเบีย้ ร้อยละ
5.75 บาท/ปี
6. เปิดให้กู้ยืมตามโครงการเงินกู้สวัสดิการส่งเสริมอาชีพ คนละไม่เกิน 1 แสนบาท โดยคิดอัตรา
ดอกเบี้ยร้อยละ 3.50 บาท/ปี
7. เปิดให้ถอนเงินออนไลน์ผ่านหน้าเว็บไซต์สหกรณ์
8. เปิดบริการเงินฝากออมทรัพย์เอทีเอ็ม(ATM) อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.50/ปี สามารถฝาก-ถอน
ผ่านระบบเอทีเอ็มธนาคารกรุงไทยได้
ในนามคณะกรรมการดำ�เนินการสหกรณ์ฯ ชุดที่ 29 ขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านที่ให้ความสนใจ
ติดตามการดำ�เนินงานของคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะมานั้น ขอน้อมรับนำ�ไป
วิเคราะห์ พัฒนาให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมของสหกรณ์ฯ ให้มีความก้าวหน้าต่อไป เพื่อให้เป็นองค์กรที่มี
ความมั่นคง ตามที่สมาชิกได้ให้ความไว้วางใจ

(นายสาคร รอดขันเมือง)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำ�กัด

ข่ า วสาร

จดหมายข่าว

สอ.สธ.อด.

จากสหกรณ์ ฯ

3

เปิ ดให้ ก ู ้ ส ามั ญ สู ้ ภ ั ยโควิ ด -19

ขยายระยะเวลา พักชำ�ระหนี้

เพื่อช่วยเหลือ สมาชิกในสถานการณ์โควิด

ที่ ยื่นคำ�ขอ พักชำ�ระระยะที่1 ชำ�ระหนี้ปกติ พักชำ�ระระยะที่2
1 1-20ม.ค.65 ก.พ.-เม.ย.65 พ.ค.-65 มิ.ย.-ส.ค.65
2 1-20ก.พ.65 มี.ค.-พ.ค.65 มิ.ย.-65 ก.ค.-ก.ย.65

กลุ่ม 1 วงเงินไม่เกิน 300,000 บาท
กลุ่ม 2 วงเงินไม่เกิน 200,000 บาท
กลุ่ม 3 วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท

ดอกเบี ้ ย ร้ อ ยละ 5.75/ปี
วั น นี ้ ถึ ง 30 กั น ยายน 2565

เปิดให้ถอนเงินออนไลน์
ผ่านหน้าเว็บไซต์สหกรณ์

4 สอ.สธ.อด.
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คณะกรรมการดำ�เนินการ ชุดที่ 29
จดหมายข่
จดหมายข่าาวว

คณะกรรมการอำ�นวยการ

นายเสกสรรค์ สองจันทร์ นายสุนันท์ สุวรรณ
รองประธานกรรมการ 1 รองประธานกรรมการ 2

นายสาคร รอดขันเมือง
ประธานกรรมการ

ดร.ฐนกร คำ�หารพล
เหรัญญิก

นางชุลีพร แดนสุข
เลขานุการ

คณะกรรมการเงินกู้

นายนกเทศ วงศ์กระโทก
กรรมการเงินกู้

นางพรพรรณ พิมพ์วาปี
กรรมการเงินกู้

นายประเสริฐ สุภภูมิ
ประธานกรรมการเงินกู้

นายถนัด ธุระพันธ์
กรรมการเงินกู้

น.ส.นพพร จันทรเสนา
เลขานุการ กรรมการเงินกู้

คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์

นางนิตย์รดี อนุสามิ
กรรมการศึกษาฯ

นางสุชีวา ศรีภิรมย์
กรรมการศึกษาฯ

นายบุญโฮม ผิวฝ้าย
ประธานกรรมการศึกษาฯ

น.ส.ศิวาการ จันทะไทย
กรรมการศึกษาฯ

คณะผู้ตรวจสอบกิจการ

นายชาญณรงค์ พงษ์ไทย
ผู้ตรวจสอบกิจการ

น.ส.วิไลรัตน์ จิตตโคตร
ประธานผู้ตรวจสอบกิจการ

นางอมราภรณ์ พุทโธ
ผู้ตรวจสอบกิจการ

นายสุรัตน์ กัณหา
เลขานุการ กรรมการศึกษาฯ

จดหมายข่าว

สอ.สธ.อด.
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ประกาศสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
ฉบับที่ 13 /2565
เรื่อง การกําหนดนโยบายการบริการจัดการภายในสหกรณ คณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 29
.....................................
สืบเนื่องจากการประชุมจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป 2565 เมื่อวันที่ 18-19 ธันวาคม 2564
ที่ประชุมมีมติเห็น ชอบกําหนดนโยบายการบริการจัดการภายในสหกรณเพื่อเชื่อ มโยงความสัมพันธระหวาง
สมาชิก คณะกรรมการดําเนินการ เจาหนาที่สหกรณ โดยใหความสําคัญในการสรางประโยชนที่เหมาะสมแก
สมาชิกสหกรณ และเพื่อใหการบริหารงาน การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิผล บรรลุเปาหมายสูงสุด คณะกรรมการ
ดําเนินการชุดที่ 29 จึงกําหนดนโยบายดังนี้
1. นโยบายกํากับดูแลสหกรณ
1.1 ดานรัฐ สังคมและสิ่งแวดลอม
(1) มุ งมั่ น ในการบริห ารจัดการที่ดี มีมาตรฐาน มีร ะบบควบคุมภายในที่มีป ระสิทธิภ าพ
ดวยฐานขอมูลที่เพียงพอและมีความระมัดระวัง โดยยึดหลักความถูกตองตามขอกฎหมาย ขอบังคับ กฎระเบียบ
ปฏิบัติของสหกรณฯ โดยเครงครัด
(2) ผูบริหารสหกรณทุกระดับตองรับผิดชอบควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่สหกรณ
ปองกันไมใหมีการทุจริต หรือมีการทําธุรกรรมโดยมิชอบ และไมกระทําการใดๆ เพื่อประโยชนสวนบุคคล หรือ
ละเมิดจริยธรรม ศีลธรรมอันดีงาม เพื่อมิใหเกิดความเสียหายตอภาพลักษณของสหกรณ
(3) สนับสนุน หรือมีสวนรวมในกิจกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและอนุรักษสิ่งแวดลอม
1.2 ดานสมาชิกและผูเกี่ยวของ
(1) มุงมั่นพัฒนาการใหบริการสมาชิกอยางมีคณ
ุ ภาพ มีประสิทธิภาพและเสมอภาค
(2) ใหความสําคัญในการรับฟงขอคิดเห็น ขอเสนอแนะของสมาชิก ในทุกประเด็น
(3) ดําเนินการตามแนวทางนโยบายดวยความเสมอภาค ในการสงเสริมปองกันและคุมครอง
สิทธิของสมาชิกสหกรณฯ
1.3 ดานองคกร
(1) มุงมั่นในการพัฒนาสหกรณสูการเปนสหกรณสีขาวดวยธรรมาภิบาล
(2) มุงมั่นในการสรางความมั่นคงใหกับกิจการสหกรณ
(3) พั ฒ นาระบบการบริ ห ารงานให มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ประสิ ท ธิ ผ ล โดยมุ ง ผลสั ม ฤทธิ์
มีความรับผิดชอบตอสมาชิก
1.4 ดานเจาหนาที่
(1) พั ฒนาทั ก ษะความสามารถของเจา หนาที่สหกรณเ พื่อให ก ารทํ า งานมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง
(2) สงเสริมและเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณที่ดีใหกับเจาหนาที่สหกรณ
(3) สงเสริมใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน

6 สอ.สธ.อด.
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2. นโยบายและมาตรฐานกรอบแนวทางการดําเนินงานดานความเสมอภาค การสงเสริม ปองกัน
และคุมครองสิทธิของสหกรณ
2.1 สหกรณมุงมั่นที่จะพัฒนาใหกิจการสหกรณมีการเจริญ เติบ โตอยางมั่นคงและยั่งยืนดว ย
หลักธรรมาภิบาล
2.2 สรางความเปนธรรมในการเขาถึง บริการ สวัสดิการในทุกรูปแบบ
2.3 จัดระบบดําเนินการของสหกรณที่เอื้อใหสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดี
2.4 พัฒนาและเสริมสรางความรู กฎระเบียบ สิทธิตางๆใหแกสมาชิก กรรมการ และเจาหนาที่
อยางสม่ําเสมอและเทาเทียม
2.5 เปด เผยขอ มูล ข าวสารที่เกี่ ยวกับ การดํ า เนินการและผลประกอบการของสหกรณ
อยางถูกตองครบถวน ทุกชองทาง
2.6 คุมครองปกปองสมาชิก เจาหนาที่ กรรมการดําเนินการ ใหไดรับการปฏิบัติอยางเทาเทียม
เปนธรรม ปราศจากการปฏิบัติที่มิชอบในทุกรูปแบบ
2.7 เพิ่มชองทางรับฟงขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากกรรมการ เจาหนาที่ และสมาชิกอยาง
เสมอภาคและเทาเทียม
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2565

(นายสาคร รอดขันเมือง)
ประธานกรรมการ
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด

บรรณาธิการบริหาร
นายบุญโฮม ผิวฝ้าย
บรรณาธิการ
นายสุรัตน์ กัณหา
กองบรรณาธิการ
1. นางชุลีพร แดนสุข
2. น.ส.นพพร จันทรเสนา
3. นางนิตรดี อนุสามิ
4. นางสุชีวา ศรีภิรมย์
5. น.ส.ศิวาการ จันทะไทย
6. นางสาวทัศนีย์ กำ�ไรทอง
ที่ปรึกษา
นายสาคร รอดขันเมือง ประธานกรรมการฯ
และคณะกรรมการดำ�เนินการ สอ.สธ.อด. จำ�กัด
ดาวน์โหลดได้ที่
http://www.udcoop.com

กรณีที่สมาชิกไม่สามารถนำ�ฝากเงินกับสหกรณ์ได้ด้วยตนเอง สามารถนำ�ฝากได้ที่ธนาคารดังนี้...
ธ.กรุงไทย: 450-1-19704-8 ธ.ออมสิน: 05-0111900754 ธ.กรุงเทพ 284-735500-1
ธกส. 010052757595
*** เมื่อโอนแล้วโปรดโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ทันที ***
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำ�กัด
4/1 ถ.อธิบดี ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
โทรศัพท์ 042-211561, 042-249407 โทรสาร ต่อ 108

กรุณาส่ง

การเงินมั่นคง ลงทุนมั่นใจ อนาคตสดใส วางใจสหกรณ์

