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4/1 ถนนอธิบดี ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี
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เว็บไซต์ www.udcoop.com

วิสัยทัศน์ มีศกั ยภาพสูง มัน่ คง บริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล ใส่ใจสังคม สมาชิกมีคณุ ภาพชีวติ ดี และมีความสุข

ข่าวเด่น

อั ต ราดอกเบี้ ย

เปิดให้รีกู้สามัญทุกประเภท

1 มกราคม 2564 – 30 กันยายน 2564
จั ด ซื ้ อ ที ่ ด ิ น วงเงิ น ไม่ เ กิ น 30 ล้ า นบาท
โครงการสหกรณ์สัญจรพบสมาชิก ปี 2564

เงินฝาก - ออมทรัพย์

เงินกู้

-

ออมทรัพย์พิเศษ
ออมทรัพย์พิเศษ2
ประจำ� 12 เดือน (ภาษี 15%)
ออมทรัพย์เกษียณเปี่ยมสุข

1.50
2.50
3.25
3.50
4.00

ต่อปี
ต่อปี
ต่อปี
ต่อปี
ต่อปี

-

สามัญสวัสดิการ
ฉุกเฉิน/ATM/สามัญทั่วไป
สามัญเสริมสภาพคล่อง
สามัญพัฒนาคุณภาพชีวิต
สามัญมั่นคง
สามัญเพื่อชำ�ระหนี้แทนผู้กู้

5.00
6.00
6.00
6.50
6.50
3.00

ต่อปี
ต่อปี
ต่อปี
ต่อปี
ต่อปี
ต่อปี

ผลการดำ�เนินงาน ตุลาคม-ธันวาคม 2563
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 2563
(ณ 31 ตุลาคม 2563)

5,481
4,775
706
4,510,633,741.38
38,835,366.50
4,264,106,400.52

พฤศจิกายน 2563
(ณ 30 พฤศจิกายน 2563)
5,504
4,812
692
4,439,015,220.34
38,363,518.62
4,338,267,805.34

182,418,495.93
18,546,500.00
6,726,978.43
1,830,523,367.10
400,120,000.00
1,414,123,922.25
16,279,444.85
2,680,110,374.28
2,283,228,930.00
177,539,128.23
13,608,720.93
205,733,595.12
19,983,241.85
19,847,430.00
135,811.85
4,178,464.28
735,335.89
15,713.34
3,427,415.05

42,358,597.23
18,546,500.00
1,478,799.15
1,879,230,872.61
371,280,000.00
1,494,914,989.47
13,035,883.14
2,559,784,347.73
2,313,027,770.00
196,589,606.93
17,929,146.94
32,237,823.86
42,595,985.61
42,327,084.00
268,901.61
10,358,161.75
1,539,340.22
47,837.94
8,770,983.59

ธันวาคม 2563
(ณ 31 ธันวาคม 2563)

5,577
4,903
674
4,522,428,592.36
37,036,748.37
4,455,514,957.93
9,797,437.41
18,546,500.00
1,532,948.65
1,914,281,155.39
442,440,000.00
1,461,959,222.39
9,881,933.00
2,608,147,436.97
2,338,421,370.00
196,589,606.93
17,725,346.94
55,411,113.10
67,548,210.14
67,218,161.50
330,048.64
12,137,037.04
2,432,665.17
176,199.85
9,528,172.02

2 สอ.สธ.อด.
สอ.สธ.อด.
คณะกรรมการดำ�เนินการ ชุดที่ 28
จดหมายข่
จดหมายข่าาวว

ตุลาคม-ธันวาคม 2563

คณะกรรมการอำ�นวยการ

นายเสกสรรค์ สองจันทร์
รองประธานกรรมการ 1

นายเชวง ยอดยศ
รองประธานกรรมการ 2

นายสาคร รอดขันเมือง
ประธานกรรมการ

ดร.ฐนกร คำ�หารพล
เหรัญญิก

นางชุลีพร แดนสุข
เลขานุการ

คณะกรรมการเงินกู้

นายประเสริฐ สุภภูมิ
กรรมการเงินกู้

นายถนัด ธุระพันธ์
กรรมการเงินกู้

นายสุนันท์ สุวรรณ
ประธานกรรมการเงินกู้

น.ส.นพพร จันทรเสนา
กรรมการเงินกู้

นางเทพี รอดขันเมือง
เลขานุการ กรรมการเงินกู้

คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์

นายอู๊ด พลนามอินทร์
กรรมการศึกษาฯ

นายนกเทศ วงศ์กระโทก
กรรมการศึกษาฯ

นายสุรัตน์ กัณหา
ประธานกรรมการศึกษาฯ

นางพัชรี ฤทธิ์ศร
กรรมการศึกษาฯ

น.ส.ศิวาการ จันทะไทย
เลขานุการ กรรมการศึกษาฯ

คณะผู้ตรวจสอบกิจการ

น.ส.พรพิมล พงษ์ไทย
ผู้ตรวจสอบกิจการ

น.ส.วิไลรัตน์ จิตตโคตร
ประธานผู้ตรวจสอบกิจการ

นายชัยสิทธิ์ ทาปลัด
ผู้ตรวจสอบกิจการ

จดหมายข่าว
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สอ.สธ.อด.
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ประธานกรรมการ
นายสาคร รอดขันเมือง
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำ�กัด
สวัสดีปีใหม่ 2564 สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำ�กัด ทุกท่าน
ขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธ์อันเป็นที่เคารพเลื่อมใสของชาวอุดรธานี อีกทั้งพระ
บารมีแห่งสมเด็จพระมหากษัตริย์ไทยในอดีตทุกพระองค์จงคุ้มครอง รักษาสมาชิกทุกท่าน ให้ปราศจากทุกข์
ปราศจากภัย ให้มีความสุขกายสุขใจและประสบแต่สิ่งที่พึ่งปรารถนาตลอดศกโดยทั่วกัน
คณะกรรมการดำ�เนินการสหกรณ์ฯ ชุดที่ 28 ดำ�เนินงานมา 2 เดือน และมีผลงานดังนี้
1.) กำ�หนดนโยบายคณะกรรมการดำ�เนินการชุดที่ 28
2.) จัดทำ�แผนปฏิบัติการให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่
3.) จัดทำ�ประกาศการรีไฟแนนช์ เพื่อให้ทันกับความต้องการของสมาชิก
4.) จัดซื้อรถยนต์
5.) อยูร่ ะหว่างการดำ�เนินการจัดซือ้ ทีด่ นิ สำ�หรับสำ�นักงานแห่งใหม่ จะรายงานความคืบหน้าในคราวถัดไป
ในนามคณะกรรมการดำ�เนินการสหกรณ์ฯ ชุดที่ 28 ขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านที่ให้ความสนใจ
ติดตามการดำ�เนินงานของคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะมานั้น ขอน้อมรับนำ�ไป
วิเคราะห์ พัฒนาให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมของสหกรณ์ฯ ให้มีความก้าวหน้าต่อไป เพื่อให้เป็นองค์กรที่มี
ความมั่นคง ตามที่สมาชิกได้ให้ความไว้วางใจ

(นายสาคร รอดขันเมือง)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำ�กัด
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ข่าว ความเคลื่อนไหวสหกรณ์
เปิดให้รีกู้ก่อนกำ�หนด

หลักเกณฑ์เงื่อนไขใหบริการเงินกูยืมแกส มาชิกกอนครบ
กําหนด มีดังนี้
1.กําหนดระยะเวลา 1 ปเริ่มตั้งแตวันที่ 11 มกราคม 2564
– วันที่ 30 กันยายน 2564
2.ประเภทเงนิกูสามัญใหกูยมืกอนครบกําหนด
2.1 เงินกู้สามัญเสริมสภาพคล่อง
2.2 เงินกู้สามัญทั่วไป
2.3 เงินกู้สามัญพัฒนาคุณภาพชีวิต
2.4 เงินกู้สามัญเพื่อการรวมหนี้
2.5 เงินกู้สามัญมั่นคง
3. เงื่อนไขเพิ่มเติม
3.1 เป็นผู้กู้ยืมเงินสามัญ ตามข้อ 2 ก่อนวันที่
18 ธันวาคม 2563
3.2 ต้องไม่เป็นสมาชิกที่ค้างชําระรายเดือน
หรือค้ําประกันสมาชิกที่ค้างชําระรายเดือน
3.3 สมาชิกสามารถใช้สิทธิ์การกู้ใหม่ก่อนกําหนด
ได้เพียง 1 ครั้ง เท่านั้น
3.4 สมาชิกที่มีอายุตั้งแต่ 57 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
ให้มีหนังสือรับรองอายุการปฏิบัติราชการจากหน่วยงาน
ต้นสังกัด แนบประกอบคําขอกู้ยืมเงิน
3.5 อื่นๆ ให้เป็นไปตามระเบียบสหกรณ์ฯ

จัดซื้อที่ดิน วงเงินไม่เกิน 30 ล้านบาท

ประกาศจัดซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างสำ�นักงานสหกรณ์ฯ
วงเงินไม่เกิน 30 ล้านบาท สมาชิกหรือผู้ที่สนใจสามารถ
ยื่นเสนอภายใน 1-26 กุมภาพันธ์ 2564 ณ สหกรณ์ฯ
คุณลักษณะของทีดินดังนี้
1. ที่ตั้งของที่ดินอยู่ในเขตอำ�เภอเมือง จังหวัดอุดรธานี อยู่
ในรัศมีห่างจากสหกรณ์ฯ ไม่เกิน 5 กิโลเมตร ติดถนนสาย
หลัก หรือถนนสาธารณประโยชน์
2. มีสาธารณูปโภคสามารถเข้าถึงได้สะดวกเช่นไฟฟ้า,น้ำ�
ประปา,โทรศัพท์,และมีทางเข้าออกได้สะดวก
3. ลักษณะของที่ดิน
3.1 เอกสารสิทธิ์เป็นโฉนด ทำ�นิติกรรม โอนได้ ณ สนง.
ที่ดินจังหวัดอุดรธานี
3.2 เป็นที่ดินสามารถใช้ประโยชน์ได้เต็มพื้นที่ หรือมีสิ่ง
ก่อสร้างเป็นส่วนควบ
3.3 เป็นที่ดินติดต่อกันและมีแนวเขตแสดงให้เห็นอย่าง
จัดเจน
3.4 ไม่เป็นที่ดินอยู่ในแนวเขตเวนคืนที่ดินหรือคาดว่าจะ
เวนคืนตามกฎหมาย
3.5 ไม่อยู่ในเขตห้ามก่อสร้างตามกฎหมายอื่น
3.6 ไม่มีภาระผูกพันตามกฎหมายจำ�นอง
3.7 ไม่อยู่ระหว่างเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ที่ดิน
(รายละเอียดเพิ่มเติมดาวน์โหลดในเว็บไซต์สหกรณ์)

ตุลาคม-ธันวาคม 2563

ขอเชิญสมาชิกใช้บริการ

สหกรณ์สัญจรพบสมาชิก

ให้บริการ

>รับเอกสารการกู้เงิน
> รับฝากเงิน/เปิดบัญชีใหม่
> รับคำ�ร้องขอรับสวัสดิการ
> งานฌาปนกิจสงเคราะห์
> ตรวจสอบผู้รับโอนประโยชน์

ตามกำ�หนดการดังนี.้ ..

พิเศษ...

ฝากเงินหรือเปิดบัญชีใหม่
500 บาท ขึ้นไป
รับฟรี กระเป๋าผ้า
3,000 บาท ขึ้นไป
รับฟรี แก้วน้ำ�เก็บความเย็น

4 กุมภาพันธ์ 2564 ณ รพ.กุมภวาปี
9 กุมภาพันธ์ 2564 ณ รพ.หนองหาน
11 กุมภาพันธ์ 2564 ณ รพ.หนองวัวซอ
16 กุมภาพันธ์ 2564 ณ รพ.โนนสะอาด
18 กุมภาพันธ์ 2564 ณ รพ.นายูง
4 มีนาคม 2564 ณ รพ.กุดจับ
9 มีนาคม 2564 ณ รพ.หนองแสง
11 มีนาคม 2564 ณ รพ.น้ำ�โสม
16 มีนาคม 2564 ณ รพ.ไชยวาน
18 มีนาคม 2564 ณ รพ.สร้างคอม
23 มีนาคม 2564 ณ รพ.ศรีธาตุ
30 มีนาคม 2564 ณ รพ.มะเร็งอุดรธานี
20 เมษายน 2564 ณ รพ.พิบูลย์รักษ์
22 เมษายน 2564 ณ รพ.ประจักษ์ฯ
6 พฤษภาคม 2564 ณ รพ.ทุ่งฝน
13 พฤษภาคม 2564 ณ รพ.กู่แก้ว

จดหมายข่าว
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สืบเนื่องจากสหกรณ์ได้ดำ�เนินโครงกรสหกรณ์สัญจรพบสมาชิก โดยออกให้บริการแก่สมาชิก ตาม
อำ�เภอ นั้น แต่เนื่องจกอำ�เภอเมืองอุดรธานี เป็นพื้นที่ตั้งของสำ�นักงาน จึงได้จัดออกพื้นที่เฉพาะโรง
พยาบาลมะเร็งอุดรธานี รวมถึงให้บริการสมาชิกใน รพ.ธัญญารักษ์ วิยาลัยพยาบาล ศูนย์วิทยาศาสตร์การ
แพทย์ ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงหน่วยงาน สสจ.อุดรธานี สสอ.เมือง ศูนย์อนามัยที่ 8 สำ�นักงานควบคุมโรค
ที่ 8 อุดรธานี และสมาชิกบำ�นาญที่มีภูมิลำ�เนาในอำ�เมือง ดังนั้น คณะกรรมการ จึงขอให้เพิ่มช่องทางการ
ให้บริการสมาชิก เมื่อฝากเงินที่สหกรณ์ให้ได้รับของที่ระลึกตามเงื่อนไขของโครงการสหกรณ์สัญจรพบสมาชิก
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