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editor’s talk 

บก.บอกกลาว 

 สวัสดีครับ	 พบกันอีกเช่นเคยนะครับกับวารสารสหกรณ์ออมสิน	 สำหรับฉบับนี้เป็นฉบับที่	 2	 ของปี	 2565	 เป็นฉบับ
ประจำเดือนมีนาคม - เมษายน	2565	ต้อนรับวันสงกรานต์ที่กำลังจะมาถึง	และเป็นสงกรานต์อีกปีหนึ่งของสถานการณ์โควิด-19	
ที่ยังคงมีการแพร่ระบาดอยู่อย่างต่อเนื่อง	 ซึ่งมีคำถามจากประชาชนเป็นจำนวนมากที่อยากทราบว่า	 สงกรานต์ปีนี้จะมีการ 
จัดกิจกรรมตามสถานที่ท่องเที่ยวหรือไม่	ซึ่ง	ศปค.	ก็มีการประชุมหารือกันว่าในช่วงสถานการณ์แบบนี้มีรายงานผู้ติดเชื้อโควิด-19	
ยังสูงขึ้นเรื่อย	ๆ	เป็นหลักหมื่น	รวมทั้งมียอดผู้เสียชีวิตสูงสุดในการระบาดรอบนี้โดยมีค่าเฉล่ียผู้เสียชีวิตอยู่ที่ 50 คน/วัน	แต่ยอด 

ผู้ป่วยรายวันอาจจะทรง	ๆ	ไม่เพ่ิมสูงมาก	แต่ก็ไม่ได้ลดลงเลย	ยังคงพบผู้ติดเชื้อและคลัสเตอร์ใหม่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเกือบทุกๆ
จังหวัด	 และมีจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังอีกหลาย	 ๆ	 จังหวัดที่มีการระบาดมาโดยตลอด	 ขณะที่สงกรานต์จะมีวันหยุดยาวที่ทุกคน
อยากให้เป็นเทศกาลสงกรานต์แห่งความสุขของครอบครัว	เทศกาลแห่งการท่องเที่ยว	เทศกาลแห่งการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ	คงจะ
เป็นอีกปีที่ทุกคนต้องมีการประเมินความเส่ียงในเรื่องของการติดโควิดจากกิจกรรมต่าง	 ๆ	 ที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างเทศกาล
สงกรานต์นี้	 การเดินทางกลับภูมิลำเนา	 การรวมตัวของญาติพ่ีน้อง	 การพบปะสังสรรค์การรับประทานอาหารร่วมกัน	 การมี
กิจกรรมร่วมกัน	การรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่	สาดน้ำปะแป้ง	กิจกรรมรื่นเริงต่าง	ๆ	ต้องอยู่ภายใต้มาตรการที่ปลอดภัย	ซึ่งคาดว่ารัฐบาล
เองคงจะไม่ประกาศให้งดจัดกิจกรรม	 ในช่วงเทศกาลสงกรานต์อย่างแน่นอน	 แต่คงกำหนดให้มีมาตรการรองรับความเส่ียงการ 
คัดกรองผู้เข้าร่วมกิจกรรม	 การเว้นระยะห่างทางสังคม	 การสวมหน้ากากอนามัย	 และหมั่นล้างมือด้วยน้ำ	 หรือเจลแอลกอฮอล์	 
ยังคงต้องถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	 และที่สำคัญคือการฉีดวัคซีนเข็มที่	 1-2-3	 และ	 4	 ตามระยะเวลาที่กำหนด	 ซึ่งปัจจุบันก็ถือว่า
ประเทศไทยมีผู้ได้รับการฉีดวัคซีนในปริมาณและจำนวนมากพอสมควร	และตอนนี้เริ่มมาถึงเด็ก	ๆ	และเยาวชนบ้างแล้วซึ่งนับว่า
ช่วยได้บ้างไม่มากก็น้อย	แต่วัคซีนเพียงอย่างเดียวคงไม่ได้ช่วยให้ไม่ติดโควิด-19	การปฏิบัติตัวตามมาตรการอย่างเคร่งครัดจะช่วย
ให้การติดเชื้อ	 หรือมีอาการร้ายแรงถึงขั้นเสียชีวิตเกิดขึ้นได้ยากขึ้น	 อีกทั้งระบบสาธารณสุขของประเทศไทยก็ถือว่ามีมาตรฐาน
การทำงานรองรับการแพร่ระบาดได้ดีระดับต้น	 ๆ	 ของโลกที่เราได้ยินอยู่บ่อย	 ๆ	 ว่า	 เจอ	 จ่าย	 จบ	 ของบริษัทประกัน	 และ	 
เจอ	แจก	จบ	ของกระทรวงสาธารณสุข	ซึ่งคิดว่าทุก	ๆ	ท่าน	คงได้รับทราบรายละเอียดต่าง	ๆ	กันพอสมควรแล้ว		
 ทีนี้มาคุยกันเก่ียวกับเรื่องราวข้อมูลข่าวสารในแวดวงสหกรณ์ออมสินกันบ้างดีกว่าคณะกรรมการดำเนินการชุดนี้เป็น 

ชุดที่	33	โดยการนำของท่านประธานกรรมการ	คุณวุฒิพงษ์		ภิรมยาภรณ์	และคณะกรรมการดำเนินการรวม	15	ท่าน	หลังจาก
เสร็จส้ินการประชุมใหญ่ประจำปี	2564	เป็นต้นมา	มีเรื่องราวที่คณะกรรมการชุดนี้ต้องดำเนินการภายใต้สถานการณ์ภาวะต่าง	ๆ	
ที่เกิดขึ้นแบบที่เรียกว่าต้องดำเนินการอย่างเหมาะสมรอบคอบโดยยึดหลักความถูกต้อง	 ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
สหกรณ์และบริการสมาชิกทั้ง	 3	กลุ่ม	คือ	 ผู้ถือหุ้น	 ผู้ฝาก	และผู้กู้	 ให้ได้รับประโยชน์สูงสุดอย่างสมดุลและเหมาะสมที่สุด	ซึ่งผม
เองขอบอกได้เลยว่ามันไม่ง่ายจริง	 ๆ	 ครับ	 แต่ผลงานที่ออกมาเป็นข้อพิสูจน์ให้เราได้เห็นว่า	 ทุกอย่างที่สหกรณ์มีการดำเนินการ
ภายใต้สถานการณ์ในปัจจุบันที่มีปัจจัยและข้อจำกัดมากมาย	ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนที่สุด	คือ การจัดประชุมใหญ่ประจำปี	2564	
ที่ผ่านมา	 การจ่ายเงินปันผลเฉล่ียคืน	 การมอบของที่ระลึกและของขวัญให้กับสมาชิก	 ต้องมีการปรับเปล่ียนวิธีการรูปแบบใหม่
หมด	 โดยใช้ระบบเทคโนโลยีเพ่ือการส่ือสาร	 ส่ือดิจิทัล	 รวมทั้งส่ือโซเชียลออนไลน์ต่าง	 ๆ	 มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด	ทั้งนี้ก็เพ่ือ
ความสะดวกรวดเร็ว	 ปลอดภัย	 ทั้งกับเจ้าหน้าที่	 และสมาชิกให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้	 ซึ่งผมคิดว่าสมาชิกคงพอจะทราบข่าว	 
และเห็นข้อเท็จจริงต่าง	ๆ	ที่ผ่านมาเป็นอย่างดี	 เรื่องล่าสุดที่ผมอยากนำมากล่าวให้ท่านได้ทราบกันก็คือ	เรื่องของการขยายระยะ
เวลาการพักชำระหนี้เงินต้นให้กับสมาชิกออกไปอีก	9	เดือน	(เดิมส้ินสุด	31	มีนาคม	2565	เป็น	ส้ินสุด	31	ธันวาคม	2565)	ซึ่งก็
ถือว่าเป็นการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ให้กับสมาชิกในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19	 นี้	 และภาวะเศรษฐกิจใน
ปัจจุบันได้เป็นอย่างดี	อีกเรื่องหนึ่งก็คือสืบเนื่องมาจากที่มีการขยายระยะเวลาการจ่ายโบนัสของพนักงานออกไป	(ประมาณเดือน
พฤษภาคม	 2565)	 สหกรณ์เปิดสินเชื่อเงินกู้ฉุกเฉินพิเศษ	 (โบนัส)	 ให้กับสมาชิกที่มีความจำเป็นต้องใช้เงินด่วนก็สามารถยื่นกู้ได้
เป็นจำนวน	 2	 เท่าของอัตราเงินเดือนปี	 2564	 แต่ไม่เกิน	 200,000.- บาท	 รายละเอียดท่านสามารถติดตามได้ในวารสารฉบับนี้
รวมทั้งส่ือโซเชียลมีเดียต่าง	ๆ	ของสหกรณ์ได้ครับ	
 ท้ายนี้	 เนื่องในโอกาสวันปีใหม่ไทย	 เทศกาลสงกรานต์	 2565	 ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย	 และส่ิงศักด์ิสิทธิ์
ทั้งหลายในสากลโลกที่ทุกท่านเคารพนับถือ	 รวมทั้งพระบารมีของล้นเกล้าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่พวกเรา 
ชาวออมสินทุกคนเคารพนับถือ	 ได้โปรดดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุขความเจริญด้วยจตุรพิธพรชัยสมบูรณ์
พูนผลในส่ิงอันพึงปรารถนาทุกประการนะครับ	แล้วพบกันใหม่ในวารสารสหกรณ์ออมสินฉบับต่อไปครับ	
 

ชัยโรจน จันทรทาจีน 
  ประธานคณะกรรมการวางแผนและประชาสัมพันธ  

 

สารบัญ         
 
  

 บก.บอกกล�าว 
 หน�า  2 
 

 รายชื่อผู�ที่เป�นสมาชิก   
 สหกรณ�ฯ 
 ครบ 25 30 35 ป� 
 หน�า 3-4 
 

 สาระน�ารู� 
 หน�า 5 
 

 กฎหมายน�ารู�  
 หน�า 6 
 

 ผลการดำเนินงาน 
 สหกรณ�ฯ  
 หน�า 7 
 

 COOP EVENT 

 หน�า 8-10 
 

 โครงการเงินกู�ฉุกเฉิน 
 (โบนัส)  
 หน�า  11 
 

“สหกรณ�ก�าวไกล 
พร�อมรับใช�สมาชิก” 
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โอมิครอน : 
คนที่ติดโควิดแพรเชื้อไดนานแคไหน ? 

 นกัวทิยาศาสตร์รู้แลว้วา่ คนท่ีตดิเชือ้ไวรัสโคโรนามกัจะสามาร¶แพร่เชือ้ได้มากกวา่ในชว่งแรกของการตดิเชือ้ 
สว่นเชือ้กลายพนัธุ์โอมคิรอน เชือ่กนัวา่ ไวรัสตวันีส้ามาร¶แพร่ ได้Àายใน 1-2 วนั กอ่นท่ีจะเร่ิมแสดงอาการ และ  
2-3 วนั ตอ่จากนัน้ 
 ดร.โ«รีอาโน กลา่ววา่ "เราเชือ่วา่ ไวรัสนีส้ามาร¶แพร่เชือ้ได้เพยีงแค ่5 วนัเท่านัน้ พดูอกีอยา่งหนÖง่คอื ความ
สามาร¶ในการทำใหค้นอื่นตดิเชือ้ ในการแพร่เชือ้ไวรัส อยูท่ี่ 3-5 วนัหลงัจากท่ีมผีลตรวจเปน็บวก «Öง่จะเกดิขÖน้ใน
วนัท่ี 2 ของการตดิเชือ้" 
 แพทยแ์นะนำให้ ใชห้นา้กาก โดยเ©พาะเมือ่อยูÀ่ายในอาคาร เพือ่ป‡องกนัความเสีย่งในการแพร่เชือ้ไวรัสใหก้บั
คนอื่น 
 เขากล่าวว่า เชื้อกลายพันธุ์โอมิครอน ดูเหมือนจะอยู่ ในร่างกายคนได้ราว 7 วัน นั่นหมายความว่า ราว  
7 วนัหลงัจากมอีาการ คนสว่นใหÞจ่ะไมแ่พร่เชือ้แลว้ ¶า้พวกเขาไมแ่สดงอาการใด æ อกีตอ่ไป "แต่นีเ่ปน็เร่ืองการ
แพทย ์ไม่ ใชค่ณติศาสตร์ ดังนัน้ คณุตอ้งเผ่ือความคลาดเคลือ่นบา้ง" ดร.โ«รีอาโน เนน้ยำ้ 
  โควดิ-19 : อาการหลงัตดิเชือ้โอมคิรอน ตา่งจากหวดัธรรมดาอยา่งไร 
  โควดิ-19: เทียบวธิกีารตรวจโควดิแบบแอนตเิจนและพ«ีีอาร์ 
  โควดิ-19: โอมคิรอนระบาด คนไทยได้วคั«ีน¶กูตวัหรือไมÀ่าพ,GETTY  
 
เมือ่äหร่ทีค่นเคยตดิâรคâควิดและมอีาการสามาร¶พบคนปกตäิด้ 
 ศูนยค์วบคมุและป‡องกนัโรค (Centers for Disease Control and Prevention--CDC) ของสหรัฐฯ 
ได้เผยแพร่แนวป¯บิตัิ ในการใหค้นท่ีตรวจพบวา่ตดิโรคโควดิพบปะกบัคนอื่นได้ หลงัจากท่ีมกีารกกัตวั 5 วนั แตม่ี
เง่ือนไขอื่น æ ตามมา นีค่อืสิง่ท่ีคณุควรทำ ¶า้คณุตรวจพบวา่ตดิเชือ้ ตามคำแนะนำของ CDC  
  ¶า้คณุเคยตดิโรคโควดิ-19 และมอีาการ กกัตวัอยา่งนอ้ย 5 วนั การคำนวณระยะเวลากกัตวั 5 วนั  
  ไมร่วมวนัแรกท่ีมอีาการ โดยใหน้บัวนัแรกท่ีมอีาการเปน็วนัท่ี 0  
  ¶้าคุณไม่มีอาการอีกต่อไปแล้ว หรืออาการดีขÖ้นหลังจาก 5 วัน คุณสามาร¶เลิกกักตัวและออกจาก 
  บา้นได้  
  ใหส้วมหนา้กากเมือ่อยูก่บัคนอื่นตอ่ไปอกี 5 วนั  
  เลีย่งการเดินทางจนกวา่จะครบ 10 วนัเตçม หลงัจากมอีาการวนัแรก ¶า้คณุตอ้งเดินทางในวนัท่ี 6-10  
  ใหส้วมหนา้กากท่ีแนบสนทิ เมือ่ตอ้งอยูก่บัคนอื่นตลอดชว่งท่ีเดินทาง  
  ¶า้คณุมีไข ้ใหก้กัตวัท่ีบา้นตอ่ไปจนกวา่จะหายไข้ 
 

ที่มา : CDC 
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...กฎหมายนารู... 

ไมอยากติดรางแห อยายอมใหคนอื่นเอาบัญชีเราไปใช 
 การรับจางเปดบัญชีหรือการหลอกใหผูอื่นโอนเงินใหเขาขายฉอโกงประชาชนซึ่งเปนหนึ่งในความ
ผิดมูลฐานตาม พ.ร.บ. ปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 2542 มาตรา 60 ตองระวางโทษจำคุก
ต้ังแต 1 - 10 ป หรือปรับต้ังแต 20,000 - 200,000 บาท หรือท้ังจำท้ังปรับ 
 

ขอบคุณขอมูลดีๆ จาก http://web.krisdika.go.th/ และ www.facebook.com/hotline1213 
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ผลการดำเนินงานสหกรณ 

                                                วงเงินฝาก                                           อัตราดอกเบ้ียรอยละ/ป 
 *เงินฝากออมทรัพย 1.90 
 เงินฝากออมทรัพยพิเศษ  ตั้งแต 100,000 บ. - 10,000,000 บ. 2.25 
  ตั้งแต 10,000,001 บ. - 30,000,000 บ. 2.00 
  ตั้งแต 30,000,001 บาท ขึ้นไป 1.90 

     ลำดับ                                        ประเภทเงินใหกู อัตราดอกเบ้ีย/รอยละ 
 1. เงินใหกูฉุกเฉิน 4.50 
 2. เงินใหกูสามัญ 4.60 
 3. เงินกูพิเศษ 4.40 
 4. เงินใหกูสามัญ (เงินฝากค้ำประกัน) 3.05 
 5. *เงินใหกูสามัญ (พัฒนาชีวิต) 4.40 
 6. *เงินใหกูพิเศษ (พัฒนาชีวิต) 4.20 

หมายเหตุ :  *ออมทรัพย - > ฝากเพิ่มไดไมเกิน 500,000.- บาท ตอรอบการลงรับดอกเบี้ย 
 ออมทรัพยพิเศษ - > ฝากเพิ่มไดไมเกิน 250,000.- บาท ตอรอบการลงรับดอกเบี้ย 

หมายเหตุ :  - ไมรวมลูกหนี้คางชำระเกิน 3 เดือน/งวด (NPLs) 
 - (*) โครงการสิ้นสุดแลว 

ดอกเบี้ยเงินฝากและเงินใหกูสหกรณฯ 
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วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 นายชัยโรจน์ จันทรท่าจีน ประธานคณะกรรมการวางแผนและประชาสัมพันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์
พนักงานธนาคารออมสิน จำกัดเป็นผู้แทนสหกรณ์ออมสิน เข้าร่วมงาน วันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2565   
ณ ลานพระอนุสาวรีย์พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งเป็นผู้แทนสหกรณ์ฯ 
วางพานพุ่ม และร่วมเสวนา ในหัวข้อ "เศรษฐกิจจะฟื้นหรือทรุด.....สหกรณ์จะหยุดวิกฤตเศรษฐกิจได้อย่างไร?" 

COOP

EVENT
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