จดหมายข่าว

พฤษภาคม 2565

สอ.สธ.อด.

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
>> ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้/เงินฝาก
>> ให้ทุนการศึกษาสมาชิก/บุตร
>> การตรวจสอบเครดิตบูโร เพื่อประกอบสินเชื่อ
วงเงินตั้งแต่ 2 ล้านบาท ขึ้นไป
>> อบรมหลักสูตรผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐานฯ

อัตราดอกเบี้ย
- ออมทรัพย์พิเศษ2
- ประจำ� 12 เดือน (ภาษี 15%)
- ออมทรัพย์เกษียณเปี่ยมสุข

1.25 ต่อปี
2.25 ต่อปี
2.75 ต่อปี
3.00 ต่อปี
3.50 ต่อปี

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

5.00 ต่อปี
5.50 ต่อปี
5.50 ต่อปี
6.00 ต่อปี
6.00 ต่อปี
6.00 ต่อปี
3.00 ต่อปี

- ออมทรัพย์/ออมทรัพย์ATM

เงินฝาก - ออมทรัพย์พิเศษ

เงินกู้

ผลการดำ�เนินงาน ตุลาคม 2564-มีนาคม 2565
รายการ

ยอดยกมา

สมาชิก (คน) 250
- สามัญ 200
- สมทบ 50
1. สินทรัพย์รวม
1.1 เงินสด/เงินฝากธนาคาร
1.2 เงินให้สมาชิกกู้ยืม
1.3 เงินลงทุน
1.4 สินทรัพย์อื่น
2. หนี้สินรวม
2.1 เจ้าหนี้เงินกู้ยืม
2.2 เงินรับฝากจากสมาชิก
2.3 หนี้สินอื่น
3. ทุนของสหกรณ์
3.1 ทุนเรือนหุ้น
3.2 ทุนสำ�รอง
3.3 ทุนสะสมอื่น ๆ
3.4 กำ�ไรสุทธิ/ขั้นต้น
4. รายได้รวมสะสม
5. ค่าใช้จ่ายสะสม

6,038
5,404
634
5,050,265,018.68
89,782,561.54
4,935,699,348.36
18,546,500.00
6,236,608.78
2,099,223,627.87
466,782,000.00
1,620,911,726.97
11,529,900.90
2,951,041,390.81
2,520,391,850.00
196,589,606.93
15,683,775.44
218,376,158.44
296,183,395.33
77,807,236.89

ผลการดำ�เนินงาน 2565 (2)
31-ต.ค.-64
31 ธค.64
31 มีค.65
6,085
6,154
6,192
5,448
5,499
5,531
637
655
661
5,090,549,805.49 5,244,568,086.89 5,504,389,534.70
138,210,463.27
58,626,012.80
125,755,279.97
4,927,202,910.65 5,164,873,228.26 5,357,403,787.82
18,546,500.00
18,596,500.00
18,746,500.00
6,589,931.57
2,472,345.83
2,483,966.91
2,290,086,573.78 2,333,021,355.34 2,469,779,205.47
560,608,000.00
626,660,000.00
689,083,000.00
1,667,014,327.21 1,693,221,459.29 1,769,474,122.27
62,464,246.57
13,139,896.05
11,222,083.20
2,800,463,231.71 2,911,546,731.55 3,034,610,329.23
2,539,859,030.00 2,615,554,680.00 2,688,064,540.00
218,532,007.22
218,532,007.22
219,072,407.22
21,808,275.44
21,724,675.44
20,613,806.61
20,263,919.05
55,735,368.89
106,859,575.40
24,709,436.50
72,633,413.44
152,947,087.89
4,445,517.45
16,898,044.55
46,087,512.49

ผลงาน
(3)
154
127
27
454,124,516.02
35,972,718.43
421,704,439.46
200,000.00
-3,752,641.87
370,555,577.60
222,301,000.00
148,562,395.30
-307,817.70
83,568,938.42
167,672,690.00
22,482,800.29
4,930,031.17
-111,516,583.04
-143,236,307.44
-31,719,724.40
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จดหมายข่าว สอ.สธ.อด.

สารจาก

ประธานกรรมการ
นายสาคร รอดขันเมือง
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำ�กัด
พี่น้องและเพื่อนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำ�กัด ที่รักทุกท่าน
ในปี 2565 นับว่าเป็นปีที่มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจทั้งเกิดสถานการณ์โรคระบาด
การเมือง ข่าวการทุจริตในวงการสหกรณ์ส่งผลให้เกิดผลกระทบถึงความน่าเชื่อถือของวงการสหกรณ์
ทัว่ ประเทศ ในการดำ�เนินกิจการสหกรณ์ภายใต้คณะกรรมการดำ�เนินงานสหกรณ์ฯ ชุดที่ 29 ได้มกี ารจัดทำ�
แผนยุทธศาสตร์ แผนบริหารความเสีย่ งและการควบคุมภายใน มีการกำ�หนดระเบียบ แก้ไขระเบียบต่าง ๆ
เพื่อกำ�กับดูแลกิจการสหกรณ์ ไม่ให้เกิดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต
ผลการดำ�เนินงานของสหกรณ์ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565 สหกรณ์มีทุน
ดำ�เนินงานทั้งสิ้น 5,504,389,534.70 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2564 เป็นเงิน 454,107,225.75 บาท
คิดเป็นร้อยละ 8.99 ประมาณการกำ�ไร 106,859,575.40 บาท
ระหว่างปีสหกรณ์ฯ มีมาตรการช่วยเหลือและการให้บริการสมาชิกดังนี้
		
1.โครงการผ่อนผันพักชำ�ระหนี้เงินต้น
		
2. การแจ้งถอนเงินออนไลน์, การถอนเงินผ่านระบบ ATM
		
3. โครงการสวัสดิการให้กู้เพื่อส่งเสริมอาชีพ วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท
		
4. โครงการให้กู้เงินสวัสดิการเพื่อสู้ภัยโควิด-19 วงเงินไม่เกิน 300,000 บาท
		
5. โครงการอบรมสมาชิกใหม่ เพื่อเพิ่มองค์ความรู้เรื่องสหกรณ์ เป็นต้น
กระผมในนามของคณะกรรมการดำ�เนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำ�กัด
ชุดที่ 29 ขอขอบคุณสำ�นักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี สำ�นักงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์อุดรธานี
ท่านทีป่ รึกษา ผูส้ อบบัญชี ผูต้ รวจสอบกิจการ คณะกรรมการดำ�เนินการ เจ้าหน้าทีส่ หกรณ์ สมาชิกสหกรณ์
ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ที่ให้ความอนุเคราะห์ สนับสนุน ส่งเสริม การดำ�เนินงานของสหกรณ์
ด้วยดีตลอดมา
ท้ายนี้ ขออาราธนาคุณพระศรีรตั นตรัย และสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิท์ ง้ั หลายในสากลโลก โปรดจงดลบันดาล
ประทานพรให้ทา่ นและครอบครัว จงประสบแต่ความสุข ความเจริญ สมบูรณ์พนู ผล ในสิ่งที่ปรารถนา
ทุกประการเทอญ

(นายสาคร รอดขันเมือง)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำ�กัด

จดหมายข่าว สอ.สธ.อด.

ข่ า วสาร จากสหกรณ์ฯ
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ให้ทุนการศึกษาสมาชิก/บุตร ลดอัตราดอกเบี้ย

ทุนละ 1,000 บาท

เงินกู้/เงินฝาก

เงินกู้
ฉุกเฉิน/เอทีเอ็ม
สามัญ/โควิด/สภาพคล่อง
สามัญไม่เกินมูลค่าหุ้น
พัฒนาคุณภาพชีวิต1/2
สามัญรวมหนี้
สามัญมั่นคง

เดิม
5.75
5.75
5.75
6.25
6.25
6.25

ใหม่
5.50
5.50
5.50
6.00
6.00
6.00

ประจำ� 12 เดือน

เดิม
1.50
4.00
2.50
3.00
3.25

ใหม่
1.25
3.50
2.25
2.75
3.00

> เป็นสมาชิกสามัญมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
นับถึงสมาชิกเลขที่ 9271
> สมาชิกสามารถยื่นขอรับทุนตนเอง
หรือบุตรอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น
> กรณีบิดามารดาเป็นสมาชิกสหกรณ์
ไม่ให้ยื่นขอทุนบุตรคนเดียวกัน
เงินฝาก
ออมทรัพย์/ออมทรัพย์ATM
> ต้องไม่เป็นผู้ได้รับทุนในปี 2564
เกษียณเปี่ยมสุข
>> ทุนสมาชิก ปริญญาตรีขึ้นไป
ออมทรัพย์พิเศษ
>> ทุนบุตร อนุบาล-ปริญญาตรี(ไม่เกิน25ปี) ออมทรัพย์พิเศษ2

ยื่นใบสมัครได้ ถึง 29 กรกฎาคม 2565

ดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์สหกรณ์

ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป

อบรมหลักสูตร “ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน (หลักสูตร 1)”
ในวันที่ 7 – 8 พฤษภาคม 2565 ณ.ห้องประชุมมงกุฏดาว โรงแรมสยามแกรนด์ อำ�เภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
		
		
		

โดยในเนื้อหาหลักสูตรประกอบด้วย

-หลักการสหกรณ์ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง -บทบาท หน้าที่ จริยธรรมของผู้ตรวจสอบกิจการ
-การดำ�เนินกิจการของสหกรณ์ฯ
-เทคนิคการตรวจสอบกิจการ และรายงานผลการตรวจสอบกิจการ
-การประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ สำ�หรับสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
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จดหมายข่าว สอ.สธ.อด.

ประกาศ

ยื่นกู้เงิน 2,000,000 บาท ขึ้นไป แนบเอกสารเครดิตบูโร

อายุไม่เกิน 1 เดือน พร้อมคำ�ขอกู้ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป
*ไม่รับเอกสารเครดิตบูโรแบบสรุป ที่ขอจากที่ทำ�การไปรษณีย์*
การตรวจเครดิตบูโร เป็นเหมือนการตรวจสุขภาพทางการเงิน
ประจำ�ปี อย่างน้อยก็ช่วยให้รู้ว่า ปีนี้ยังมีสุขภาพทางการเงินที่
แข็งแรงเหมือนเดิมอยู่ไหม จะต้องปรับปรุงอะไรบ้าง
เพื่อที่จะได้วางแผนการเงินเผื่ออนาคตได้อย่างดี

ศูนย์บริการตรวจเครดิตบูโร
1.เคาน์เตอร์ธนาคาร (ค่าบริการ 150 บาท)
ธนาคารกรุงศรี, ธนาคาร ธอส. ธนาคารแลนด์แอนด์เฮาส์ และ ธ.ก.ส.
- แจ้งเจ้าหน้าที่ ที่เคาน์เตอร์ พร้อมยื่นบัตรประชาชนของตนเอง
2.ใช้บัตร ATM ธนาคารกรุงไทย , ธนาคารไทยพาณิชย์
- มีบัตรของธนาคารไหน ใช้ตู้ ATM ธนาคารนั้น
- ทำ�รายการผ่านหน้าจอ (เมนู ตรวจเครดิตบูโร)
3.ใช้โมบายแอป สำ�หรับผู้ลงทะเบียนผ่านมือถือ
ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารออมสิน
-ทำ�รายการผ่านแอปธนาคาร บนโทรศัพท์มือถือ

บรรณาธิการบริหาร
นายบุญโฮม ผิวฝ้าย
บรรณาธิการ
นายสุรัตน์ กัณหา
กองบรรณาธิการ
1. นางชุลีพร แดนสุข
2. น.ส.นพพร จันทรเสนา
3. นางนิตย์รดี 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

