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PUBLIC HEALTH SAVING AND CREDIT COOPERATIVE UDONTHANI PROVINCIAL, LIMITED

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำ�กัด
สหกรณ์ดีเด่นระดับจังหวัด ปี 2556-2559

http://www.udcoop.com

วิสัยทัศน์ เป็นองค์กรทางการเงินที่มั่นคง ผ่านมาตรฐานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสหกรณ์ (CQA)

18 มิถุนายน 2559 คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่
22 เมษายน 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขชัยภูมิ จำ�กัด สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำ�กัด
ศึกษาดูงาน สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำ�กัด ศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขร้อยเอ็ด จำ�กัด

21-22 พฤษภาคม 2559 เจ้าหน้าทีส่ หกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
จำ�กัด ประชุมสัมมนาและประชุมใหญ่ประจำ�ปี 2559 ชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์
ออมทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ โรงแรมทองธารินทร์ จังหวัดสุรินทร์

สหกรณ์ฯมอบเงินสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกประสบภัยพิบตั ิ
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คณะกรรมการสรรหา

สหกรณ์ เ ปิ ด รั บ สมั ค รกรรมการสรรหา
ยื ่ นใบสมั ค ร ระหว่ า ง 1-5 สิ ง หาคม 2559 ดาวน์ โ หลด ใบสมั ค รและศึ ก ษารายละเอี ย ดเพิ ่ ม เติ ม ในเว็ บ ไซต์ ส หกรณ์ -

ข่าวเด่น

ปรับลดค่าหุ้น จาก 8% เป็น 5%
เงินกู้เสริมสภาพคล่อง / ผลการดำ�เนินงาน
ภาพกิจกรรม / รายงานผู้ตรวจสอบกิจการ
ประกาศแบ่งเขตการสรรหา 7 เขต
ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้/เงินฝาก
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เมษายน-มิถนุนาคม
ายน 2559
2559

สอ.สธ.อด.

ข่าว ความเคลื่อนไหวสหกรณ์

สรุปผลการประชุมคณะกรรมการดำ�เนินการ
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบและอนุมัติ ดังนี้

1. สหกรณ์ปรับลดการชำ�ระค่าหุ้นรายเดือน ดังนี้
1.1 ยกเลิกคำ�ขอเพิ่มทุนเรือนหุ้นรายเดือน กรณีที่ชำ�ระ
มากกว่า 50% ของเงินได้รายเดือน
1.2 ปรับการชำ�ระค่าหุ้นรายเดือนจากเดิม ส่งชำ�ระ 8% ของ
เงินได้รายเดือน เป็นส่งชำ�ระ 5% ของเงินได้รายเดือน
1.3 การซื้อหุ้นเพิ่ม ผู้ที่มีทุนเรือนหุ้นเกิน 200,000 หุ้น แล้ว
ให้ซื้อหุ้นเพิ่มได้ไม่เกิน 50% ของเงินได้รายเดือน ประกาศ ณ
วันที่ 28 เมษายน 2559 กรณีสมาชิกประสงค์ให้หักหุ้นเพิ่มจาก
5% สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำ�ขอเปลีย่ นแปลงค่าหุน้ รายเดือน
จากเว็บไซต์สหกรณ์และกรอกข้อมูลส่งมาที่สหกรณ์เพื่อให้
เจ้าหน้าที่ดำ�เนินการ โดยจะมีผลในเดือนถัดไป

2. เปิดให้กู้ประเภทใหม่ “เงินกู้สามัญเสริมสภาพคล่อง”
โดยให้กู้แก่สมาชิกกลุ่มที่ 1 วงเงินกู้ไม่เกิน 250,000 บาท
ต้องเป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 3 ปี มีเงินได้รายเดือนคงเหลือ
หลังจากชำ�ระหนี้อื่นแล้วไม่น้อยกว่า 15% ส่งชำ�ระไม่เกิน 120
งวด ต้องชำ�ระแล้วเสร็จภายในอายุไม่เกิน 60 ปี/ข้าราชการ
บำ�นาญต้องชำ�ระให้แล้วเสร็จภายในอายุไม่เกิน 70 ปี , มีทุน
เรือนหุ้นไม่น้อยกว่า 20% ของวงเงินกู้ยืมนอกเหนือจากที่เป็น
หลักประกันเงินกู้ประเภทอื่นแล้ว, วงเงินกู้ยืมตั้งแต่ 50,001
บาท ขึ้นไป ให้มีบุคคลค้ำ�ประกันอย่างน้อย 1 คน โดยไม่เคย
ค้ำ�ประกันซ้ำ�ซ้อนกับสัญญาเงินกู้ประเภทอื่นของผู้กู้, จ่ายเงิน
โดยโอนเข้าบัญชีเงินฝากของสมาชิก สามารถกู้ยืมใหม่ได้เมื่อ
ชำ�ระหนี้เงินกู้เดิมแล้วไม่น้อยกว่า 12 งวด
3. สหกรณ์อนุมัติวงเงินช่วยเหลือสมาชิกประสบภัยพิบัติ
จำ�นวน 15 ราย เป็นเงินทั้งสิ้น 56,000 บาท
คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์

ผลการดำ�เนินงาน ปี 2559

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

1 ตุลาคม 2558 31 ธันวาคม 2558 31 มีนาคม 2559

30 มิถนุ ายน 2559

3,967
3,578
389
2,578,758,251.21
30,440,463.75
2,509,191,307.17

4,081
3,687
394
2,683,945,086.73
23,949,849.50
2,645,186,851.92

4,161
3,769
392
2,905,435,722.53
26,541,198.50
2,835,918,288.42

4,289
3,880
409
3,038,180,082.91
24,483,662.00
2,945,639,159.81

29,377,582.16
4,587,000.00
5,161,898.13
1,069,705,214.43
524,197,974.24
536,967,110.73
8,540,129.46
1,507,219,558.73
1,296,138,004.00
80,894,233.51
12,148,388.83
118,038,932.39
-

8,296,513.07
4,587,000.00
1,924,872.24
1,180,036,383.82
596,989,874.24
575,887,809.14
7,158,700.44
1,503,908,702.91
1,366,652,220.00
94,663,396.56
14,932,868.33
27,660,218.02
42,923,563.08
42,737,394.50
186,168.58
15,263,345.06
6,726,800.42
3,621,516.99
4,915,027.65

29,721,348.12
8,787,000.00
4,467,887.49
1,310,211,974.73
690,399,730.00
612,164,617.51
7,647,627.22
1,595,223,747.80
1,423,760,270.00
94,884,434.56
14,648,151.43
61,930,891.81
94,745,722.56
94,691,466.66
54,255.90
32,814,830.75
14,259,556.73
11,353,693.81
7,201,580.21

56,621,714.13
8,987,000.00
2,448,546.97
1,359,612,582.50
686,039,730.00
667,612,273.57
5,960,578.93
1,678,567,500.41
1,463,657,810.00
94,997,587.08
14,119,201.43
105,792,901.90
144,326,635.19
143,341,346.69
985,288.50
38,533,733.29
21,729,463.05
8,642,870.62
8,161,399.62
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รายงาน
ผู้ตรวจสอบกิจการ
ผลการดำ�เนินงาน (ตุลาคม 2558-พฤษภาคม 2559)
1. เข้าตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการ
ดำ�เนินการ/การให้บริการของฝ่ายจัดการทุกเดือน และเข้า
ร่วมประชุมประจำ�เดือนของคณะกรรมการดำ�เนินงานเดือนละ
1 ครัง้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ได้มกี ารตรวจสอบการใช้จา่ ยงบประมาณ
ตามแผนงาน/โครงการต่าง ๆ เป็นไปตามทีป่ ระชุมใหญ่สามัญ
ประจำ�ปี 2558 อนุมัติ
2. มีการสุ่มตรวจสัญญากู้ยืมเพื่อให้เป็นไปตาม
ระเบียบของสหกรณ์ กรณีพบข้อผิดพลาดจะเสนอแนะเพื่อ
ปรับปรุงแก้ไข
3. ผู้ตรวจสอบกิจการได้รับอนุมัติเข้ารับการอบรม
หลักสูตร “การตรวจสอบผลการวิเคราะห์ผลการดำ�เนินงาน
และแก้ไขปัญหาทุจริตในสหกรณ์” ระหว่างวันที่ 21-22
มีนาคม 2559 จำ�นวน 2 คน คือ นายสาคร อำ�คา และ
นางเทพี รอดขันเมือง ซึ่งจะทำ�หน้าที่ตรวจสอบมิให้เกิด
การทุจริตในสหกรณ์ต่อไป

3

เขต 1-6 ประกอบด้วย

สมาชิกที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชน,
สำ�นักงานสาธารณสุขอำ�เภอและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บล
เขต 7 ประกอบด้ ว ย สมาชิกที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานดังนี้
สำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี, สำ�นักงานสารณสุขอำ�เภอเมือง
อุ ด รธานี , โรงพยาบาลอุ ด รธานี , โรงพยาบาลมะเร็ ง อุ ด รธานี ,
โรงพยาบาลธัญญารักษ์อดุ รธานี, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอดุ รธานี,
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี, สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข
จังหวัดอุดรธานี จำ�กัด, สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์
ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำ�กัด
คณะผู้ตรวจสอบกิจการ
นายสาคร อำ�คา
นายสุรเชษฐ์ ดวงตาผา นางเทพี รอดขันเมือง ส่วนสมาชิกที่เป็นข้าราชการบำ�นาญ, สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประธานผู้ตรวจสอบกิจการ
ผู้ตรวจสอบกิจการ
ผู้ตรวจสอบกิจการ
และสังกัดพิเศษ4 ให้มีสิทธิ์ลงคะแนนสรรหาได้ตามภูมิลำ�เนา

ภาพกิจกรรมสหกรณ์สัญจรพบสมาชิก
17 พฤษภาคม 2559
ณ โรงพยาบาลบ้านดุง

4 พฤษภาคม 2559
ณ โรงพยาบาลบ้านผือ

10 พฤษภาคม 2559
ณ โรงพยาบาลกุมภวาปี

19 พฤษภาคม 2559
ณ โรงพยาบาลหนองหาน

25 พฤษภาคม 2559
ณ โรงพยาบาลวังสามหมอ

2 มิถุนายน 2559
ณ โรงพยาบาลมะเร็ง

7 มิถุนายน 2559
ณ โรงพยาบาลน้ำ�โสม

9 มิถุนายน 2559
ณ โรงพยาบาลโนนสะอาด

17 มิถุนายน 2559
ณ โรงพยาบาลเพ็ญ
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ข้อมูลสมาชิก ฌกส.

ข่าว

สสธท.
เปิดรับสมัครสมาชิก

ประเภทสามัญและสมทบ
ค่าสมัครคนละ 4,040 บาท
รอบ
สมัคร

วันที่รับสมัคร
สสธท.

เป็นสมาชิก
อายุที่รับสมัคร
ภาพสมบูรณ์

3/2559 1 ก.ค. - 31 ส.ค. 2559 1 ต.ค. 2559 20-58 ปีบริบูรณ์
4/2559 1 ต.ค. - 30 พ.ย. 2559 1 ม.ค. 2560 20-58 ปีบริบูรณ์

อัตราดอกเบี้ย

เงินฝาก - ออมทรัพย์
-

2.00
3.00
ออมทรัพย์พิเศษ
3.75
ออมทรัพย์พิเศษ2
5.00
ออมทรัพย์เกษียณเปี่ยมสุข
ประจำ� 12 เดือน (ภาษี 15%) 4.00
ประจำ� 24 เดือน ปลอดภาษี 3.75

ต่อปี
ต่อปี
ต่อปี
ต่อปี
ต่อปี
ต่อปี

-

5.50
6.50
6.50
7.00
4.50

ต่อปี
ต่อปี
ต่อปี
ต่อปี
ต่อปี

เงินกู้ - สามัญสวัสดิการ

ฉุกเฉิน/ATM/สามัญทั่วไป
สามัญเสริมสภาพคล่อง
สามัญพัฒนาคุณภาพชีวิต
สามัญเพื่อชำ�ระหนี้แทนผู้กู้

ทั้งนี้ ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2559 เป็นต้นไป

กองบรรณาธิการ
1.นายเสมอเทพ ศรีทาสร้อย
2.นางสมพิศ ศรีทาสร้อย
3.นายวัชรินทร์ พันธุ์เทศ
4.นายสุรัตน์ กัณหา
5.นายชาญณรงค์ พงษ์ไทย
6.นางสาวทัศนีย์ กำ�ไรทอง
บรรณาธิการบริหาร
นายเชวง ยอดยศ
บรรณาธิการ
นางสุชีวา ศรีภิรมย์
ที่ปรึกษา
นายสาคร รอดขันเมือง ประธานกรรมการฯ
และคณะกรรมการดำ�เนินการ สอ.สธ.อด. จำ�กัด
พิมพ์ที่
บ.ภาคอีสานการพิมพ์ จำ�กัด จ.อุดรธานี
โทร. 042-246611

ระหว่าง 1 มกราคม - 30 มิถุนายน 2559
รายการ

สมาชิกยกมา (1 มกราคม 2559)
บวก สมาชิกเข้าใหม่
หัก สมาชิกเสียชีวิต
สมาชิกลาออก/ให้ออก
สมาชิกคงเหลือ ณ 30 มิถุนายน 2559
สมาชิกที่ได้รับการคุ้มครอง 180 วัน

ประเภท1

3,569

205
3
14
3,757
3,542

ประเภท2

1,057
16
20
9
1,044
1,031

ยอดรวม

4,626
221
23
23
4,801
4,573

สมาชิก ฌกส.ที่เสียชีวิต ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2559
สมาชิกประเภท1 เสียชีวิต 1 ศพ จ่ายเงินสงเคราะห์ 175,200 บาท
สมาชิกประเภท2 เสียชีวิต 12 ศพ จ่ายเงินสงเคราะห์ 621,400 บาท

มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์
ครอบครัวสมาชิก สมาคม สสธท.

ครอบครัวสมาชิก ฌกส.สหกรณ์ฯ

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

