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สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเลย จํากัด

บทบรรณาธิการ
Editor’s Talk

นายสถาพร บัวระพา

สวัสดีครับสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย จำ�กัด ทีเ่ คารพทุกท่าน วารสารสหกรณ์ฉบับนีเ้ ป็นฉบับที่ 2 ของ

คณะกรรมการดำ�เนินการชุดที่ 32 เป็นฉบับสุดท้ายของปี 2564 นี้
ในวารสารฉบับนี้มีบทความที่น่าสนใจตั้งแต่บทความสารของท่านประธานกรรมการได้เขียนบทความถึงสมาชิกเกี่ยวกับ
มาตรการเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนทางเศรษฐกิจของสมาชิกในช่วงโควิด-19 ของสหกรณ์ และกล่าวถึงมาตรการ
การเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี 2564 นอกจากนี้ท่านมีเรื่องของท่านที่ปรึกษา อ.สนั่น พรมศิลา “อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
ของสมาชิกสหกรณ์ฯ” เรื่องจากคณะกรรมการฝ่ายเงินกู้ โดย คุณอดุลย์ สอนสุภาพ “บรรเทาความเดือดร้อนให้สมาชิกด้วย
เงินกู้สามัญเพื่อการรวมหนี้” และฐานะการเงินและผลการดำ�เนินงาน สอ.สล. ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2563 - เดือนตุลาคม 2564
ของฝ่ายจัดการ มีเรือ่ งของกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ ได้ให้ความเข้าใจเกีย่ วกับ “เว็บไซต์และแอปทีเ่ กีย่ วข้องกับสหกรณ์”
โดย คุณปรีชา แสงพันธ์ตา ล้วนเป็นเรือ่ งราวทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ ท่านสมาชิก ในส่วนของสมาชิกฉบับนีม้ สี มาชิกร่วมส่งลงบทความ
3 ท่าน คือ “เลือกประกันโควิด19 อย่างคนฉลาด” โดย คุณเอื้อมพร ชาหล้า เรื่อง “เทคโนโลยีไร้สัมผัสกับการใช้ชีวิต
นิวนอร์มอล” โดย คุณสาคร สิงห์สุวรรณ์ และบทความ “7 วิธีที่จะช่วยให้คุณบริหารจัดการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ” โดย
คุณปทุมวัน ประสงค์ทรัพย์ และได้สรุปแบบสอบถามการเลือกตัง้ และความพึงพอใจ จากคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์
อนึง่ สหกรณ์ได้มกี ารเปลีย่ นแปลงด้าน ทีป่ รึกษากิตติมศักดิ์ เนือ่ งจากท่านนายแพทย์ปรีดา วรหาร ได้ยา้ ยไปดำ�รงตำ�แหน่ง
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม และได้ท่านนายแพทย์ชาญชัย บุญอยู่ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลยคนใหม่มาเป็น
ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์แทน
สุดท้ายนีเ้ นือ่ งจากการระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ปัจจุบนั ยังมีปญ
ั หาอยู่ การใช้ชวี ติ New Normal ปฏิบตั ติ ามมาตรการ
DMHTT และการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เป็นสิ่งสำ�คัญในการป้องกันโรคมากที่สุด ขอเชิญชวนสมาชิกทุกคน
ไปฉีดวัคซีนกันนะครับ กองบรรณาธิการขอให้สมาชิกทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงทั้งกาย ใจ และสังคม
พบกันใหม่ฉบับหน้าวารสารของคณะกรรมการชุดที่ 33 ปี 2565

สารบัญ Content

3 สารจากประธานฯ 4 อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงของสมาชิกสหกรณ์ฯ 5 บรรเทาความเดือดร้อน
ให้สมาชิกด้วย“เงินกู้สามัญเพื่อการรวมหนี้” 6 ฐานะทางการเงินและผลการดำ�เนินงาน สอ.สล.
7 เว็บไซต์และ Application Mobileที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ 8 เทคโนโลยีไร้สัมผัสกับการใช้ชีวิต
นิวนอร์มอล 9 7 วิธีที่จะช่วยให้คุณบริหารจัดการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ
10 เลือกประกันโควิด 19 อย่างคนฉลาด 11 สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็น
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ท่
า
น
สมาชิกทีเ่ คารพรักทุกท่านครับ...การดำ�เนิน
งานของสหกรณ์ในปี 2564 นีไ้ ด้ผา่ นพ้นสิบเอ็ดเดือนมาแล้ว จาก

วิกฤตการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 ส่งผลกระทบให้สภาวะ
เศรษฐกิจชะลอตัว การค้าขายและประกอบอาชีพต่าง ๆ หยุด
ชะงัก แม้สมาชิกสหกรณ์ของเรายังคงมีรายได้จากเงินเดือนเป็น
ปกติ แต่หลายครอบครัวต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นจาก
ที่สมาชิกต้องหยุดประกอบอาชีพหรือไม่มีงานทำ �  ช่วงนี้การ
ระบาดของโรคโควิด 19 มีแนวโน้มดีขนึ้ มาก พบผูต้ ดิ เชือ้ รายใหม่
ลดลง ประกอบกับการได้รบั วัคซีนทีค่ รอบคลุมมากขึน้ ภาครัฐมี
การผ่อนคลายมาตรการป้องกันควบคุมโรค ทำ�ให้กิจการต่าง ๆ
กลับมาให้บริการได้บ้างแต่ก็ยังไม่เต็มที่คงต้องปรับตัวให้เข้ากับ
วิถีชีวิตใหม่ที่หลายอย่างต้องเปลี่ยนไป สหกรณ์ได้ขยายเวลา
มาตรการเพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ และบรรเทาความเดื อ ดร้ อ นทาง

เศรษฐกิจของสมาชิกออกไปอีกระยะหนึ่งและบางมาตรการได้
ขยายเวลาจนถึงสิน้ ปีบญ
ั ชี เช่น โครงการสวัสดิการกูเ้ งินเพือ่ การ
สงเคราะห์ศพสมาชิก การงดส่งเงินต้น การให้เงินกู้เหตุฉุกเฉิน
โควิด การลดส่งหุ้นรายเดือน เป็นต้น รวมถึงเพิ่มมาตรการช่วย
เหลือโดยให้สมาชิกกูร้ วมหนีไ้ ด้ เพือ่ ปรับโครงสร้างหนีใ้ ห้สมาชิก
ทีม่ เี งินได้รายเดือนคงเหลือใช้จา่ ยประจำ�เดือนเพิม่ ขึน้ แต่อย่างไร
ก็ดี มาตรการนี้จะได้ผลดีก็ต่อเมื่อท่านสมาชิกที่ได้กู้รวมหนี้แล้ว
ต้องระมัดระวังไม่สร้างภาระหนี้เพิ่มขึ้นจนย้อนกลับไปสู่วังวน
เดิม

สำ � หรั บ การจั ด ประชุ ม ใหญ่ ส ามั ญ ประจำ � ปี 2564
คณะกรรมการดำ�เนินการได้มีมติกำ�หนดให้จัดในวันเสาร์ที่ 25
ธันวาคม 2564 หอประชุมโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา เนื่องจาก
มาตรการป้องกันและควบคุมโรคโควิด 19 ของทางราชการนั้น
เคร่งครัดในการรวมกลุ่มคนจำ�นวนมาก ซึ่งปัจจุบันสหกรณ์มี
สมาชิกกว่า 2,000 คน โดยสหกรณ์จะต้องได้รับอนุญาตจัดการ
ประชุ ม จากคณะกรรมการโรคติ ด ต่ อ จั ง หวั ด หรื อ เจ้ า หน้ า ที่
ผู้เกี่ยวข้องก่อน ซึ่งการได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ถือเป็น
เงื่อนไขสำ�คัญประการหนึ่ง ดังนั้น ในช่วงนี้จึงขอให้สมาชิก
ทุกท่านที่อยู่ในกลุ่มเป้าหมายฉีดวัคซีนต้องได้รับวัคซีนครบ
ตามเกณฑ์หรือมีผลตรวจ APK หรือ RT-PCR เป็นลบไม่เกิน
72 ชั่วโมง โดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานราชการหรือ
สถานพยาบาลเอกชนที่ได้รับอนุญาต จึงจะสามารถเข้าร่วม
ประชุมใหญ่ได้ และภายใต้การดำ�เนินมาตรการ DMHTTA
อย่างเคร่งครัดด้วยและสหกรณ์ไม่อนุญาตให้บคุ คลอืน่ ทีไ่ ม่ใช่
สมาชิกหรือผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง (ญาติ ผู้ติดตาม) เข้าใน
บริเวณการจัดประชุม และการเลือกตั้งโดยเด็ดขาด
สถานะทางการเงินและสภาพคล่องของสหกรณ์นั้นยัง
คงมีสภาพคล่องทีด่ มี ากสามารถอนุมตั เิ งินกูไ้ ด้ทกุ วันทำ�การ และ
พร้อมสำ�หรับการบริการสมาชิกทุกด้าน คาดการณ์กำ�ไรปีนี้สูง
กว่าเป้าหมาย ส่วนการดำ�เนินการเพื่อให้สิทธิประโยชน์แก่
สมาชิกและพัฒนาสหกร์ให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน นั้น
สหกรณ์จะพิจารณาให้มีการจัดประชุมใหญ่โดยผู้แทนสมาชิก
เพื่อให้สอดคล้องกับวิถีใหม่ (New Normal) การเพิ่มสวัสดิการ
ต่าง ๆ ให้มากขึ้น รวมถึงการให้ทายาทสามารถรับหุ้นมรดกเมื่อ
สมาชิกเสียชีวิตได้ จึงขอความร่วมมือท่านสมาชิกได้ศึกษา
ทำ�ความเข้าใจข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และติดตามข้อมูล
ข่าวสารของสหกรณ์ เพื่อจะได้ช่วยกันพัฒนาสหกรณ์ของพวก
เราให้เจริญก้าวหน้าสืบไป
ท้ายนี้ ผมขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านทีม่ สี ว่ นช่วยกัน
ทำ�ให้สหกรณ์ของเรามีความเจริญก้าวหน้าตลอดมา ขอให้ทกุ
ท่านมีสุขภาพกายใจที่ดี และขอความกรุณาช่วยกันแนะนำ�
ชักชวนเพื่อนสมาชิกให้เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด
19 ทุกคน เพื่อช่วยกันหยุดยั้งโรคนี้ให้ได้ในเร็ววันครับ
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อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
ของสมาชิกสหกรณ์ฯ

นายสนั่น พรมศิลา
ที่ปรึกษาด้านการบัญชี

ก่อนอืน่ ต้องขอขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์ทที่ ำ�การฉีดวัคซีน covid 19 ให้กบั ประชาชน ซึง่ รวมผม
เป็นหนึ่งในนั้น ได้รับวัคซีน 2 เข็มไปเรียบร้อยแล้ว ทำ�ให้รู้สึกมั่นใจและปลอดภัยมากขึ้น ขอบคุณมากครับ
จากการประชุมคณะกรรมการดำ�เนินงานสหกรณ์ฯ ในวัน กรณีที่ 3 สมาชิกมีหุ้น 1 แสนบาท และกู้เงินสหกรณ์ฯ
ที่ 1 ตุลาคม 2564 ทีผ่ า่ นไป ทีป่ ระชุมได้แจ้งผลการสำ�รวจความ 		 1 ล้านบาท
พึงพอใจของสมาชิกในเรื่องอัตราดอกเบี้ย ความพึงพอใจอยู่ที่
1. อัตราดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายให้สหกรณ์ฯ
3.38 อยูใ่ นระดับปานกลาง อัตราดอกเบีย้ เงินกูป้ จั จุบนั อยูท่ ี่ ร้อย
(1,000,000 x 6/100)
= 60,000 บาท
ละ 6 ในฐานะที่ผมเป็นที่ปรึกษาทางด้านบัญชีมีความเห็นและ
2. เงินปันผลทีจ่ ะได้รับ   
ข้อมูลมาแลกเปลีย่ นกับสมาชิกดังนีค้ รับ เป็นทีท่ ราบกันดีอยูแ่ ล้ว
(100,000 x 5.5/100)
= 5,500 บาท
ว่าเมื่อสมาชิกจะกู้เงินจากสหกรณ์ฯนั้นต้องมีหุ้นในสหกรณ์ฯ
3. เงินเฉลี่ยคืน    
ตามเกณฑ์ที่กำ�หนด ขอยกตัวอย่างเป็น 3 กรณี ดังนี้
(60,000 x 13.5/100)
= 8,100 บาท
กรณีที่ 1 สมาชิกมีหุ้น 1 ล้านบาท กู้เงินสหกรณ์ฯ
สรุป จะได้จ่ายเงินรวมทั้งสิ้นเป็นเงิน
= 46,400 บาท
		 1 ล้านบาท การคำ�นวณอัตราดอกเบี้ย คือ
อั ต ราดอกเบี้ย ที่ แ ท้ จ ริง ของ กรณนี้ คื อ จ่ า ยดอกเบี้ ย  
1. อัตราดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายให้สหกรณ์ฯ
ร้อยละ  4.64 บาทต่อปี  (46,400/1,000,000x100)
(1,000,000 x 6/100)
= 60,000 บาท
2. เงินปันผลที่จะได้รับ
จะเห็นได้ว่าถ้าสมาชิกมีหุ้นมากเท่าใดอัตราดอกเบี้ย
(1,000,000 x 5.5/100)
= 55,000 บาท ที่แท้จริงก็จะตํ่าลงตามลำ�ดับ สมกับเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์
3. เงินเฉลี่ยคืน
สาธารณสุขเลย จำ�กัด ขออ้างอิงข้อมูลเพื่อการเปรียบเทียบ
(60,000 x 13.5/100)
= 8,100 บาท จาก ธนาคารกสิกรไทย ดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี
สรุป จะได้รับเงินรวมทั้งสิ้นเป็นเงิน
= 3,100 บาท อัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 5.47 บาทต่อปี ธนาคารเพื่อการเกษตร
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงของ กรณนี้คือ ได้รับดอกเบี้ย และสหกรณ์การเกษตร ลูกค้ารายย่อยชัน้ ดี อัตราดอกเบีย้ 6.5
ร้อยละ 0.31 บาทต่อปี (เงินฝากประจำ�  12 เดือน ธนาคาร ต่อปี ธนาคารกรุงไทย ลูกค้ารายย่อยชั้นดี อัตราดอกเบี้ย 6.2
กรุงไทย ร้อยละ 0.40 บาทต่อปี) กรณีนี้อาจกล่าวได้ว่า กู้เงิน บาทต่อปี จะเห็นได้ว่าทุกกรณีที่กล่าวมาสมาชิกสหกรณ์จ่าย
เจ้าของใช้เอง ก็ยังมีเงินเหลือ
ดอกเบีย้ ทีแ่ ท้จริงตํา่ กว่าทุกธนาคารทีก่ ล่าวมา สมาชิกสหกรณ์
กรณีที่ 2 สมาชิกมีหุ้น 5 แสนบาท และกู้เงินสหกรณ์ ได้เห็นข้อเท็จจริงแล้วนะครับว่า สมาชิกสหกรณ์สาธารณสุข
		 1 ล้านบาท
จ่ายดอกเบี้ยที่แท้จริงตํ่ากว่าของธนาคาร ที่กล่าวมาแล้ว
1. ดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายให้สหกรณ์  
(1,000,000 x 6/100)  
= 60,000 บาท หมายเหตุ
2. เงินปันผลที่จะได้รับ
1. อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ร้อยละ 6 ต่อปี เงินปันผล
(500,000 x 5.5/100)
= 27,500 บาท ร้อยละ 5.5 ต่อปี และ เงินเฉลี่ยคืน ร้อยละ 13.5 ต่อปี อ้างอิง
3. เงินเฉลี่ยคืน
จากข้อมูลของสหกรณ์ฯ ปีบัญชี พ.ศ. 2563
(60,000 x 13.5/100)
= 8,100 บาท
2. กรณีที่ยกตัวอย่างเป็นการคำ�นวณดอกเบี้ยแบบ
สรุป จะได้จ่ายเงินรวมทั้งสิ้นเป็นเงิน
= 24,400 บาท ดอกกระด้าง (เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าใจ) การคิดดอกเบี้ยของ
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงของ กรณนี้คือ จ่ายดอกเบี้ย  
สหกรณ์ฯ นัน้ จะคิดแบบลดต้นลดดอก ตามระยะเวลา จำ�นวน
ร้อยละ  2.44 บาทต่อปี  (24,400/1,000,000x100)
เงินดอกเบีย้ จะลดลงอีกเล็กน้อยจากการคำ�นวณในกรณีตา่ งๆ
วารสารสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย จำ�กัด
ปีที่ 32 ฉบับที่ 2 เดือนพฤศจิกายน 2564
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บรรเทาความเดือดร้อนให้สมาชิกด้วย

“เงินกู้สามัญเพื่อการรวมหนี้”
นายอดุลย์ สอนสุภาพ

เลขานุการคณะกรรมการเงินกู้

จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่เริ่ม
ระบาดตั้งแต่เดือนธันวาคม 2562 โดยยังไม่มีท่าทีว่า
จะสิน้ สุดเมือ่ ไร ซึง่ ส่งผลกระทบต่อการดำ�เนินชีวติ ของ
สมาชิก และครอบครัวเป็นอย่างมาก    

คณะกรรมการดำ�เนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย
จำ�กัด ชุดที่ 32 ได้เล็งเห็นความสำ�คัญถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับ
สมาชิก จึงได้จัดทำ�มาตรการให้ความช่วยเหลือแก่สมาชิก เพื่อ
บรรเทาความเดื อ ดร้ อ นจากผลกระทบที่ เ กิ ด ขึ้ น ดั ง กล่ า ว
มาตรการหนึง่ ทีช่ ว่ ยบรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิก คือ เงิน
กูส้ ามัญเพือ่ การรวมหนี้ ซึง่ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้สมาชิกมีเงินได้
รายเดือนคงเหลือมากขึน้ เพือ่ ยังชีพในในช่วงวิกฤติจากการแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 เพื่อทำ�ให้คุณภาพชีวิตของ
สมาชิกสหกรณ์ดีขึ้น และผ่านวิกฤตนี้ไปได้ โดยเริ่มตั้งแต่ วันที่
1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564  เป็นต้นไป

หลักเกณฑ์เงินกู้สามัญเพื่อการรวมหนี้

(1)  สมาชิกกลุ่มที่ 1 (ข้าราชการ  ลูกจ้างประจำ�  และ เจ้า
หน้าทีส่ หกรณ์ ) และ สมาชิกกลุม่ ที่ 2 (ข้าราชการบำ�นาญ ลูกจ้าง
ประจำ�ผูร้ บั บำ�เหน็จรายเดือน หรือบำ�เหน็จพิเศษรายเดือน) รวม
หนี้ได้ไม่เกิน 4,500,000 บาท (สี่ล้านห้าแสนบาทถ้วน) ส่งชำ�ระ
หนี้ไม่เกิน 240 งวด ส่งชำ�ระหนี้เสร็จสิ้นอายุไม่เกิน 99 ปี เว้น
แต่ ผู้ไม่มีบำ�นาญ หรือบำ�เหน็จ รายเดือน   ให้ชำ�ระหนี้เสร็จสิ้น
ภายใน 65 ปี และต้องมีผู้คํ้าประกันไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งเป็น
ข้าราชการ ข้าราชการบำ�นาญ ลูกจ้างประจำ� หรือผูร้ บั เหน็จราย
เดือน โดยแสดงความจำ�นงต่อคณะกรรมการ เพื่อรวมหนี้เงินกู้
ดังต่อไปนี้

(1.1) เงินกู้สามัญทั่วไป
(1.2) เงินกู้สามัญสวัสดิการ
(1.3) เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
(1.4) เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินพิเศษ
(2)  ให้ท�ำ สัญญาเงินกูส้ ามัญเพือ่ การรวมหนี้ ตามจำ�นวนหนี้
ที่มี ณ วันที่ทำ�สัญญา
(3)   กลุ่ ม พนั ก งานราชการ และพนั ก งานกระทรวง
สาธารณสุข กู้ได้ไม่เกิน 825,000 บาท (แปดแสนสองหมื่นห้า
พันบาทถ้วน) ส่งชำ�ระหนี้ไม่เกิน 60 งวด ส่งชำ�ระหนี้เสร็จสิ้น
อายุไม่เกิน 60 ปี
(4)  สมาชิกสามารถรวมหนี้ได้ครั้งเดียวตลอดอายุการเป็น
สมาชิก และไม่สามารถเข้าร่วมโครงการเงินกู้พิเศษ ที่ลดเงื่อน
ไขตํ่ากว่า ข้อ 1 เกณฑ์เงินได้รายเดือนคงเหลือของสมาชิกหลัง
จากหักชำ�ระหุ้นและหนี้เว้นแต่ จะมีประกาศไว้เป็นอย่างอื่น
(5)   ไม่ ส ามารถกู้ เงิ น กู้ ส ามั ญ ทั่ ว ไป และเงิ น กู้ ส ามั ญ
สวัสดิการได้ จนกว่าจะพ้นระยะเวลา 90 วัน ยกเว้นเงินกู้เพื่อ
เหตุฉกุ เฉิน และเงินกูพ้ เิ ศษ ทัง้ นี้ ต้องมีเงินเดือนคงเหลือตาม ข้อ
1 เกณฑ์เงินได้รายเดือนคงเหลือของสมาชิกหลังจากหักชำ�ระหุน้
และหนี้ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการอื่น ให้ใช้ตามสมาชิกกลุ่มที่
1 โดยอนุโลม
(6)  สมาชิกกลุ่มที่ 2 ที่มีฌาปนกิจสงเคราะห์หรือประกัน
ชีวติ ไม่ครอบคลุมวงเงินกู้ และไม่สามารถทำ�ฌาปนกิจสงเคราะห์
หรือประกันชีวิตได้เนื่องจากอายุเกิน ให้นำ�ทุนเรือนหุ้นที่ชำ�ระ
แล้ว หักด้วยวงเงินสูงสุดของเงินกูป้ ระเภททีไ่ ม่ตอ้ งมีหลักประกัน
มาคำ�นวณเป็นวงเงินคํ้าประกันแทนส่วนที่ฌาปนกิจสงเคราะห์
หรือประกันชีวิต ไม่ครอบคลุมวงเงินกู้ได้

ท้ายนี้ ขอให้สมาชิกสหกรณ์ทุกท่านมีความสุข
สุ ข ภาพแข็ ง แรง และก้ า วผ่ า นวิ ก ฤตในครั้ ง นี้ ไ ปได้
ด้วยดีนะครับ
วารสารสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย จำ�กัด
ปีที่ 32 ฉบับที่ 2 เดือนพฤศจิกายน 2564
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ฐานะทางการเงิน

และผลการดำ�เนินงาน

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย จำ�กัด

ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน สอ.สล.

น.ส.ปัทมพร สอนสุภาพ

ธันวาคม 2563
2,022
2,426,857,869.67

มกราคม 2564
2,010
2,385,483,556.62

กุมภาพันธ์ 2564
2,020
2,368,380,943.67

มีนาคม 2564
2,035
2,428,801,362.33

เมษายน 2564
2,041
2,406,178,316.42

พฤษภาคม 2564
2,044
2,434,916,753.57

1,247,016,927.69
736,279,037.75
3,907,250.54
178,165,590.22
275,000,000.00
4,174,280.31
41,194,269.11
175,000.00
8,121,499.76

1,204,210,956.22
715,960,219.33
3,727,980.18
181,376,287.65
275,000,000.00
4,309,259.84
16,089,993.69
242,000.00
7,505,215.53

1,174,975,700.74
695,486,281.75
2,551,517.52
174,441,127.70
275,000,000.00
4,289,259.84
15,399,280.38
309,000.00
7,499,233.55

1,216,569,439.63
705,153,203.75
2,610,428.41
170,271,584.19
305,000,000.00
7,289,259.84
18,297,270.16
376,000.00
7,571,693.28

1,178,822,948.02
684,789,398.25
3,007,472.41
175,382,733.56
285,000,000.00
4,023,325.52
19,796,628.02
443,500.00
6,379,890.26

1,196,943,427.70
665,881,287.75
4,974,820.60
177,787,679.84
315,000,000.00
4,023,325.52
22,544,087.11
512,500.00
6,219,726.88

รวมทุนของสหกรณ์
ทุนเรือนหุ้น
ทุนสํารอง
ทุนสะสมตามข้อบังคับ
กําไร(ขาดทุน) สะสม

1,179,840,941.98
1,072,042,540.00
94,345,176.67
4,017,900.63
9,435,324.68

1,181,272,600.40
1,068,706,050.00
94,345,176.67
3,145,400.63
15,075,973.10

1,193,405,242.93
1,072,483,040.00
94,345,176.67
3,111,100.63
23,465,925.63

1,212,231,922.70
1,082,003,360.00
94,592,176.67
2,821,200.63
32,815,185.40

1,227,355,368.40
1,088,457,660.00
94,592,176.67
2,821,200.63
41,484,331.10

1,237,973,325.87
1,092,010,560.00
94,651,446.67
2,721,930.63
48,589,388.57

รวมหนี�สินและทุนของสหกรณ์

2,426,857,869.67

2,385,483,556.62

2,368,380,943.67

2,428,801,362.33

2,406,178,316.42

2,434,916,753.57

11,999,769.12
2,564,444.44
9,435,324.68

12,009,654.00
6,369,005.58
5,640,648.42

10,738,916.00
2,348,963.47
8,389,952.53

12,054,591.03
2,705,331.26
9,349,259.77

11,674,199.00
3,005,053.30
8,669,145.70

12,245,769.00
5,140,711.53
7,105,057.47

มิถุนายน 2564
2,049
2,456,049,308.65

กรกฏาคม 2564
2,057
2,479,241,327.25

สิงหาคม 2564
2,060
2,495,847,004.76

กันยายน 2564
2,070
2,503,340,917.28

ตุลาคม 2564
2,073
2,510,745,876.33

1,207,505,711.69
601,733,603.49
7,017,825.10
179,994,406.58
385,000,000.00
4,023,325.52
23,445,096.97
581,500.00
5,709,954.03

1,216,716,151.91
601,715,896.50
8,848,466.30
177,914,699.27
395,000,000.00
3,723,325.52
24,192,159.98
650,500.00
4,671,104.34

1,219,208,683.96
587,407,646.00
7,193,430.86
181,972,541.03
415,000,000.00
3,723,325.52
18,532,962.21
719,500.00
4,659,278.34

1,210,351,049.07
572,172,750.00
9,373,468.11
185,881,547.93
415,000,000.00
3,615,515.42
19,047,106.42
788,500.00
4,472,161.19

1,204,134,956.22
561,252,567.75
9,007,435.28
189,647,690.93
417,000,000.00
3,615,515.42
18,532,524.01
857,500.00
4,221,722.83

รวมทุนของสหกรณ์
ทุนเรือนหุ้น
ทุนสํารอง
ทุนสะสมตามข้อบังคับ
กําไร(ขาดทุน) สะสม

1,248,543,596.96
1,093,539,950.00
94,675,746.67
2,577,630.63
57,750,269.66

1,262,525,175.34
1,099,124,750.00
94,675,746.67
2,537,630.63
66,187,048.04

1,276,638,320.80
1,103,369,850.00
94,675,746.67
2,377,630.63
76,215,093.50

1,292,989,868.21
1,110,000,550.00
94,682,946.67
2,367,630.63
85,938,740.91

1,306,610,920.11
1,114,456,850.00
94,682,946.67
2,367,630.63
95,103,492.81

รวมหนี�สินและทุนของสหกรณ์

2,456,049,308.65

2,479,241,327.25

2,495,847,004.76

2,503,340,917.28

2,510,745,876.33

12,008,007.14
2,847,126.05
9,160,881.09

12,410,829.00
3,974,050.62
8,436,778.38

12,549,766.84
2,521,721.38
10,028,045.46

12,189,525.96
2,465,878.55
9,723,647.41

12,621,890.00
3,457,138.10
9,164,751.90

จํานวนสมาชิก
รวมสินทรัพย์
รวมหนี�สิน

เงินกู้ยืม
เงินรับฝากออมทรัพย์
เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ
เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ(สหกรณ์อื�น)
เงินรับฝากประจํา
เงินรับฝาก ATM
เงินรับฝากทวีสิน
หนี�สินอื�นๆ

ผลการดําเนินงาน ประจําเดือน
รายได้
รายจ่าย
กําไร (ขาดทุน)
จํานวนสมาชิก
รวมสินทรัพย์
รวมหนี�สิน

เงินกู้ยืม
เงินรับฝากออมทรัพย์
เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ
เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ(สหกรณ์อื�น)
เงินรับฝากประจํา
เงินรับฝาก ATM
เงินรับฝากทวีสิน
หนี�สินอื�นๆ

ผลการดําเนินงาน ประจําเดือน
รายได้
รายจ่าย
กําไร (ขาดทุน)
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เว็บไซต์และ Application Mobile
ที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์
เว็บไซต์และ Application Mobile ที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์

โดย ปรีชา แสงพันธ์ตา
ข่าวสารสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย จำ�กัด ติดตามได้กรรมการฝ่
ที่ :
ายศึกษาและประชาสัมพันธ์
https://www.coop-scloei.com
ข่าวสารสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย จากัด ติดตามได้ที่ : https://www.coop-scloei.com
ตรวจสอบข้อมูล หุ้น-หนี้ สหกรณ์รายบุคคลได้ที่ :
ตรวจสอบข้อมูลการเงินสหรกร์รายบุคคลได้ที่ : http://203.154.140.37:90/STL/d/index.php
โดย ปรีชา แสงพันธ์ตา
http://203.154.140.37:90/STL/d/index.php

เลขานุการฝ่ายศึกษาและประชาสัมพันธ์

ส่วน Application Mobile ที่สำ�คัญมีดังนี้

1. App สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย จำ�กัด Search  App  store (IOS) และ play Store
ส่วน Application
Mobile
าคัญcoop”
มีดังนี้
(Android
) คำ�ว่าที่ส“stl
1. App สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย จากัด Search App store (IOS) และ play Store
2. App ตรวจสอบสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย
(Android ) คาว่า “stl coop”
(สสธท.) ล้านทีก่ 1สมาคมฌาปนกิ
และ กองทุนสวัสจดิสงเคราะห์
การสหกรณ์อสอมทรั
ย์สาธารณสุ
ขไทย พ(กสธท.)
ล้านที่ 2  Search  
2. App ตรวจสอบสมาชิ
มาชิกพสหกรณ์
ออมทรั
ย์สาธารณสุ
ขไทย
App  store
(IOS)
และ
play
Store
(Android
)
คำ
�
ว่
า
“cpct”
(สสธท.) ล้านที่ 1 และ กองทุนสวัสดิการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (กสธท.) ล้านที่ 2 Search App
3. (Android
App ตรวจสอบสมาชิ
กสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออม
store (IOS) และ play Store
) คาว่า “cpct”
ทรัพย์แห่งประเทศไทย
(สส.ชสอ.)จสงเคราะห์
Search  App  store
(Android)
3. App ตรวจสอบสมาชิ
กสมาคมฌาปนกิ
สหกรณ์ส(IOS)
มาชิกและ
ของชุplay
มนุมStore
สหกรณ์
ออมทรัคำพ�ย์ว่า
“fscct”
แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.)
Search App store (IOS) และ play Store (Android ) คาว่า “fscct”
วารสารสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย จำ�กัด
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เทคโนโลยีไร้สัมผัส
กับการใช้ชีวิต

นิวนอร์มอล

โดย นายสาคร สิงห์สุวรรณ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย

2. เทคโนโลยีจดจำ�ใบหน้า (Facial recognition)

การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ได้สง่ ผลกระทบต่อ

วิถชี วี ติ ของผูค้ นในทุก ๆ ด้าน และทำ�ให้เกิดภาวะปกติแบบใหม่
หรือ นิวนอร์มอล (New Normal) จากการที่เราต้องหลีกเลี่ยง
การพบปะผู้คน การอยู่ในพื้นที่แออัด รวมถึงระมัดระวังการ
สัมผัสพื้นผิว หรือสิ่งของสาธารณะต่างๆ ร่วมกับคนอื่น
ที่ผ่านมาเกิดการแพร่ระบาด เมื่อเราต้องการใช้เงิน เราก็
จะไปทำ�ธุรกรรมที่ตู้เอทีเอ็ม แต่ปัจจุบันการสัมผัสหน้าจอตู้
เอทีเอ็ม หรือแม้กระทั่งการกดปุ่มเมื่อขึ้นลิฟต์โดยสาร กลาย
เป็นสิง่ ทีห่ ลายคนหลีกเลีย่ ง เพราะอาจเป็นแหล่งสะสมเชือ้ โรค
ได้จากการสัมผัสร่วมกันของคนจำ�นวนมาก นี่จึงเป็นเพียง
ตัวอย่างของพฤติกรรมในการใช้ชีวิตประจำ�วันที่เปลี่ยนไป
อย่างชัดเจนในทุกวันนี้
แต่โชคดีทใี่ นปัจจุบนั มีเทคโนโลยีทชี่ ว่ ยสนับสนุนการใช้ชวี ติ
โดยไร้การสัมผัสให้เป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว และหลากหลาย
รูปแบบมากขึน้ จะเห็นว่า มีเทคโนโลยีดงั้ เดิมทีร่ องรับพฤติกรรม
ไร้สัมผัสอยู่แล้ว เช่น ก๊อกนํ้า หรือชักโครกอัตโนมัติในห้องนํ้า
สาธารณะ ขณะทีเ่ ทคโนโลยีใหม่ ๆ ก็มสี ว่ นในการตอบสนองและ
ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มากขึ้น จะขอแนะนำ�  3
เทคโนโลยีไร้สัมผัส ที่จะมาเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของเราหลังการ
ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยช่วยทำ�ให้เราหลีกเลี่ยงการสัมผัส
พื้นผิว หรือสิ่งของร่วมกับคนอื่นได้

1. เทคโนโลยีรจู้ �ำ เสียงพูด (Speech recognition)

ในช่วง 2-3 ปีทผี่ า่ นมา ผูค้ นเริม่ คุน้ เคยกับอุปกรณ์ทใี่ ช้การสัง่ งาน
ด้วยเสียง เช่น โปรแกรม Siri บนไอโฟน หรือ Alexa ซึ่งเป็น
อุปกรณ์อัจฉริยะในบ้าน เทคโนโลยีรู้จำ �เสียงพูดในปัจจุบัน
สามารถเข้าใจคำ�สั่งได้ซับซ้อนมากขึ้น เช่น ลิฟต์อัจฉริยะ ที่
สามารถสั่งการด้วยเสียงแทนการกดปุ่ม หรือเครื่องขายของ
อัตโนมัติที่ซื้อสินค้าด้วยเสียง
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เริม่ ใช้ในปี 2560 โดย Apple ได้ออกสมาร์ทโฟน ทีม่ รี ะบบตรวจ
สอบใบหน้าเพือ่ ปลดล็อคโทรศัพท์แทนการใส่รหัส ทำ�ให้ผคู้ นเริม่
คุ้นเคยกับเทคโนโลยีจดจำ�ใบหน้ามากขึ้น หลังการระบาดของ
โควิด-19 มีการพัฒนาระบบการจดจำ�ใบหน้าให้สามารถใช้งาน
คู่กับการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย เพื่อระบุตัวตนและตรวจวัด
ไข้ได้ ซึ่งเทคโนโลยีนี้มีความน่าเชื่อถือสูง และสามารถเชื่อมต่อ
เข้ากับอุปกรณ์อื่น ๆ ได้หลากหลาย และในอนาคตกำ�ลังจะมี
ตู้เอทีเอ็มที่ใช้การตรวจสอบใบหน้าแทนการกดรหัส ประตูบ้าน
หรือรถยนต์ที่มีระบบความปลอดภัยด้วยการตรวจสอบใบหน้า
แทนการใช้กุญแจ และเปิดอัตโนมัติได้โดยไม่ต้องสัมผัส
3. เงินดิจิทัล (Digital money) เริ่มรู้จักเงินดิจิทัล
ตั้งแต่ประมาณ 10 ปีที่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นการใช้จ่ายผ่านกระเป๋า
เงินดิจิทัล การรูดบัตรเครดิตหรือเดบิตผ่านระบบออนไลน์ และ
การเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนเข้ากับระบบจ่ายเงิน เช่น  Apple pay,
Google pay, Ali pay เมือ่ เกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19
ผู้คนจึงมีทางเลือกในการใช้จ่ายโดยไม่ต้องสัมผัสอะไรนอกจาก
โทรศัพท์ของตนเอง ไม่ตอ้ งจับเงินทีค่ นอืน่ เคยสัมผัสมาก่อน หรือ
ยื่นบัตรเครดิตให้กับพนักงานเมื่อซื้อสินค้า ร้านค้าเองก็มีทาง
เลือกเพือ่ ช่วยรักษาสุขอนามัยของทัง้ พนักงานและลูกค้าเช่นกัน
ข้าพเจ้าเชื่อว่า เมื่อการแพร่ระบาดของไวรัสนี้ผ่านพ้นไปและ
เศรษฐกิจกลับเข้าสู่ภาวะปกติ แต่วิถีชีวิตแบบใหม่ที่เราสัมผัส
สิง่ ต่างๆ น้อยทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะสามารถทำ�ได้จะยังคงอยูต่ อ่ ไป ดังนัน้
ธุรกิจอาจต้องเริ่มศึกษาและพัฒนาสินค้าและบริการให้สอดรับ
กับแนวโน้มที่กำ�ลังจะเกิดขึ้นนี้   เพราะเทคโนโลยีไร้สัมผัสเหล่า
นี้ จะเข้ามาปฏิวัติการทำ�งาน ชีวิตประจำ�วัน และการดำ�เนิน
ธุรกิจที่ต้องใช้การสัมผัสหน้าจอ หรือกดปุ่มอย่างแน่นอน

7 วิธีที่จะช่วยให้คุณ

บริหารจัดการเงิน
อย่างมีประสิทธิภาพ

โดย นางปทุมวัน ประสงค์ทรัพย์

นักวิชาการสาธารณสุขชำ�นาญการ สำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย

ความรํา่ รวยมัง่ คัง่ ของเรานัน้ อาจเริม่ ต้นได้จากจุดเล็กๆ
อย่างการบริหารเงินอย่างมีประสิทธิภาพ เพราะแผนการใช้
จ่ายเก็บออมต่าง ๆ ที่มีการบริหารจัดการเป็นอย่างดีนั้น จะ
ทำ�ให้เรามีเงินเก็บเป็นล้านได้ภายในระยะเวลาไม่นานเลย และนี่
ก็เป็นวิธที จี่ ะช่วยให้คณ
ุ บริหารจัดการเงินได้ดขี นึ้ มาดูกนั ดีกว่า
ว่ามีอะไรบ้าง
1. ใช้บริการ Online Banking คุณสามารถหักเงิน

จากบัญชีหนึ่ง ไปเข้าบัญชีเงินฝากได้อย่างสะดวก ด้วยบริการ
ธุรกิจการเงินผ่าน Online Banking อย่างเช่น ถ้าคุณมีรายรับ
เป็นประจำ�ทุกเดือนในทุกวันที่ 26 ของเดือนคุณก็สามารถแจ้ง
ให้ธนาคารตัดเงินเพื่อนำ�ไปเก็บเป็นเงินออมในวันที่ 29 ได้เลย
โดยที่ระบบจะทำ�เรื่องตัดเงินโอนเงินให้คุณโดยอัตโนมัติ
2. ตัดรายจ่ายทีไ่ ม่จ�ำ เป็น สิง่ แรกทีค่ ณุ ต้องทำ�ก็คอื แยก
ให้ออกระหว่างรายจ่ายที่จำ�เป็นกับรายจ่ายที่ฟุ่มเฟือย จากนั้น
ก็ให้พยายามจำ�กัดรายจ่ายทีฟ่ มุ่ เฟือยให้ได้ ซึง่ คุณจะต้องเอาชนะ
ใจตัวเองให้ได้ เพราะคนส่วนใหญ่มักจะมีเหตุผลสนับสนุนในสิ่ง
ที่อยากได้ ทำ�ให้เข้าใจผิดคิดว่ามันเป็นสิ่งจำ�เป็นเสมอ
3. คิดก่อนใช้จ่าย เมื่อเห็นสิ่งที่เรารู้สึกอยากได้อย่าเพิ่ง
รีบตัดสินใจซื้อในทันที แต่ให้ยับยั้งใจเอาไปคิดทบทวนให้ดีๆ
ก่อนว่ามันมีความจำ�เป็นกับเราหรือไม่
4. มีเป้าหมายในการออมเงิน การมีเป้าหมายในการ
เก็บออมเงินจะช่วยสร้างวินัยในการเก็บออมให้เรามากขึ้น เช่น
เราอาจตั้งเป้าหมายว่าเราจะต้องมีเงินเก็บเงินให้ได้ 1 ล้านบาท
ภายในระยะเวลา 3 ปี เป็นต้น วิธีนี้จะช่วยให้เราพยายามบังคับ
ตัวเองให้พยายามเก็บเงินให้ได้ตามเป้าหมาย ซึง่ การเก็บเงิน โดย
ไม่มีเป้าหมายนั้นมีโอกาสสูงที่เราจะนำ�เงินส่วนนั้นมาใช้จ่ายกับ
เรื่องที่ไม่จำ�เป็น

5. แบ่งส่วนรายได้ไว้เป็นเงินออม ทำ�บัญชีการใช้จ่าย

ในแต่ละเดือน เมือ่ หักเงินในส่วนทีแ่ ยกไว้ส�ำ หรับ การใช้จา่ ยจาก
รายรับออกแล้ว เงินที่เหลือจะเก็บไว้เป็นเงินออม โดยคุณอาจ
เปิดบัญชีเงินฝากแบบประจำ�เพื่อการเก็บไว้เป็นเงินออมโดย
เฉพาะก็ได้
6. เก็บเงินสำ�รองเผื่อฉุกเฉิน การมีเงินก้อนหนึ่งเก็บไว้
เป็นเงินทุนสำ�รองเผื่อกรณีฉุกเฉินเป็นสิ่งจำ�เป็น เพื่อที่เราจะได้
มีเงินไว้ใช้จา่ ยหรือใช้เป็นทุน เมือ่ มีเหตุทเี่ ราไม่คาดฝันมาก่อนเกิด
ขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการที่ต้องออกจากงานอย่างกะทันหัน หรือเกิด
ภัยพิบัติต่างๆ
7. สร้ า งวิ นั ย การออม การบริ ห ารเงิ น ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพนั้นจะขาดวินัยไม่ได้เลย ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ
การใช้จา่ ยหรือการออมเงินก็ตาม โดยเราอาจจะฝึกสร้างวินยั ใน
การใช้จ่ายให้มากขึ้น โดยการกำ�หนดงบประมาณในการใช้จ่าย
ในแต่ละวันขึ้นมา แล้วพยายามควบคุมตนเองที่จะใช้จ่ายให้ได้
ตามนัน้ เท่านีก้ เ็ ป็นการสร้างวินยั ในการบริหารเงินอย่างหนึง่ แล้ว

สำ�หรับใครทีอ่ ยากรวยก็ลองมาบริหารเงินด้วย
7 วิธีเหล่านี้กันดูนะคะ
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เลือกประกันโควิด 19
อย่างคนฉลาด

นางสาวเอื้อมพร ชาหล้า

กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลภูหลวง

ความไม่แน่นอนคือสัจธรรมของชีวิต คำ�กล่าวนี้ได้รับการพิสูจน์อย่างดีจากการระบาดใหญ่

ที่กำ�ลังดำ�เนินอยู่ซึ่งทำ�ให้คนทั้งโลกตกอยู่ในความโกลาหลที่ไม่อาจคาดเดาได้โดยเฉพาะในขณะนี้โควิด 19
สายพันธ์เดลต้ากำ�ลังแพร่กระจายลุกลามรวดเร็วราวกับไฟป่าและคร่าชีวติ ผูค้ นมากขึน้ ไปเรือ่ ยๆโดยสิง่ ทีเ่ รา
เห็นได้ชัดเจนหลังจากที่องค์การอนามัยโลกประกาศให้โควิด 19 เป็นการแพร่ระบาดใหญ่ทั่วโลก เมื่อ 17
เดือนที่ผ่านมา คือผลกระทบต่อชีวิตคนเรา ทั้งด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ และสังคมในวงกว้าง
แน่นอนว่าการคลี่คลายปัญหาที่จะทำ�ให้เราใช้ชีวิตแบบ New
Normal ได้โดยไม่หวาดระแวงและปลอดภัยมากยิง่ ขึน้ นัน่ คือการฉีด
วัคซีนให้เพียงพอจนเกิดภูมิคุ้มกันหมู่รวมถึงการเร่งพัฒนาวัคซีนที่
สามารถรับมือกับไวรัสสายพันธุใ์ หม่ๆ ทีอ่ าจจะกลายพันธุใ์ นอนาคต
ได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งในระหว่างนี้สิ่งที่เราพึงจะกระทำ�ได้นอก
เหนือจากการระมัดระวังตัวในการใช้ชีวิตขั้นสูงสุดแล้วก็คือแผน
ประกันสุขภาพทีเ่ หมาะสมซึง่ จะช่วยบรรเทาทุกข์ทางการเงินจากค่า
รักษาพยาบาลทีน่ บั วันจะเข้าถึงยากและมีคา่ ใช้จา่ ยสูง การทำ�ประกัน
โควิด 19 ทีใ่ ห้ความคุม้ ครองและผลตอบแทนทีค่ มุ้ ค่ากับเงือ่ นไขต่างๆ
จึงเป็นสิ่งสำ�คัญและจำ�เป็นมาก ณ ตอนนี้
โดยช่วงก่อนหน้านี้ มีหลายบริษทั นำ�เสนอกรมธรรม์ประกันชีวติ
โควิด 19 กันอย่างคับคัง่ ซึง่ อาจทำ�ให้หลายคนสับสน จับต้นชนปลาย
ไม่ถูกว่าจะเลือกซื้อกรมธรรม์ไหนดี ยิ่งเมื่อสถานการณ์เปลี่ยนแปลง
ไป ทำ�ให้บางข้อเสนอมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และมีรายละเอียด
การเคลมประกันเพิ่มเติม ดังนั้นเราต้องยิ่งศึกษาให้ละเอียดถี่ถ้วน
หากคิดจะทำ�ประกันรับมือกับโรคระบาดใหญ่นี้ เรามีคำ�แนะนำ�ดีๆ
ทีช่ ว่ ยให้คณ
ุ ตัดสินใจได้วา่ ก่อนทีจ่ ะซือ้ ประกัน
โควิด 19 อย่างคนฉลาดเลือก จะต้อง
พิจารณาอะไรบ้างดังนี้
1. ให้ความคุม้ ครองแบบไหน
และเพียงพอหรือไม่ เช่น รับเงินก้อน
เลยเมื่อตรวจพบเชื้อไวรัสโคโรนา
สายพันธุ์ใหม่ หรือเมื่อฉีดวัคซีน
แล้วเกิดอาการแพ้รุนแรงหรือได้
เงินชดเชยรายวันมากน้อยแค่ไหน
เมื่ อ มี ก ารเข้ า รั บ การรั ก ษาแบบผู้
ป่วยในหรือดูแลค่ารักษาพยาบาล
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ตามค่าใช้จ่ายจริงในโรงพยาบาลไม่เกินวงเงินสูงสุดที่กรมธรรม์นั้น
ระบุไว้และหากเกิดกรณีเจ็บป่วยรุนแรงต้องรักษานานเป็นเดือนๆ
ค่ารักษาพยาบาล 1 ล้านบาท วงเงินนัน้ จะครอบคลุมค่ารักษาพยาบาล
นี้หรือไม่
2. หากต้องการเพิ่มความคุ้มครองจากประกันสุขภาพที่มี
อยูแ่ ล้ว ให้ส�ำ รวจสวัสดิการของตนเองให้ดวี า่ มีสทิ ธิเข้ารับการรักษาที่
โรงพยาบาลไหนบ้างระยะทางของโรงพยาบาลถึงที่พักอาศัยใกล้ไกล
แค่ไหนและสิ่งอำ�นวยความสะดวกในด้านต่างๆเป็นไปตามที่ต้องการ
หรือไม่หากจำ�เป็นต้องเข้ารับการรักษาอาการเจ็บป่วยจากโควิด 19
3. เช็ครายละเอียดปลีกย่อยอื่นๆให้ดี ไม่ว่าจะเป็นบริษัทผู้รับ
ประกันนั้นมีความน่าเชื่อถือ แค่ไหน อายุที่รับประกัน ระยะเวลาการ
รอคอย เริ่มคุ้มครองทันทีไหม หรือต้องรอนานแค่ไหนและคุ้มครอง
นานเท่าไหร่ผมู้ สี ทิ ธิทมี่ สี ญ
ั ชาติไทยและพำ�นักอาศัยอยูใ่ นประเทศไทย
เท่านั้นหรือเปล่าถึงจะทำ�ประกันได้ ถ้าหากมีคู่สมรสต่างชาติก็ต้อง
เลือกประกันที่ครอบคลุมถึงคู่สมรสหรือคนในครอบครัวที่ถือสัญชาติ
อืน่ ด้วยต้องดูรายละเอียดให้ดวี า่ มีขอ้ ยกเว้นไหมว่าอาชีพไหนบ้างทีท่ ำ�
ประกันโควิด 19 นั้นไม่ได้ ตลอดจนอนุญาตให้ผู้ที่มีอาการเจ็บป่วยที่
เคยเป็นมาก่อนและยังไม่ได้รักษาให้หายขาดสามารถทำ�ได้ไหม หรือ
กรณีความคุ้มครองอาการแพ้จากวัคซีน อาการอะไรบ้างที่สามารถ
เคลมประกันแพ้วคั ซีนได้ และต้องดูวา่ วัคซีนทีฉ่ ดี นัน้ ต้องได้รบั การขึน้
ทะเบียนจาก อย. และได้รบั การฉีดโดยโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล
เวชกรรมในประเทศไทยเท่านั้น หรือไม่ เป็นต้น
4. ช่องทางติดต่อง่าย หลากหลาย และสะดวกไหม เพราะการ
ทำ�ประกันโควิด 19 ก็เหมือนประกันอื่น ที่เป็นภาระผูกพันในระยะ
ยาว ถ้าเลือกผิดก็อาจจะหงุดหงิดใจ โดยเฉพาะถ้ามีปัญหาหรือมี
คำ�ถามคาใจใด ๆ แล้วติดต่อยาก บริการไม่ดี ก็ยงิ่ จะทำ�ให้สถานการณ์
ที่คับขันอยู่แล้ว ลำ�บากเข้าไปใหญ่

เมื่อได้อ่านรายละเอียด แล้วคิดว่าหลายท่าน
คงตัดสินใจได้ว่าจะเลือกทำ�ประกันโควิดแบบใหนดี
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สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็น

เกี่ยวกับการเลือกตัง้ กรรมการสหกรณ์ฯ และความพึงพอใจการดำเนินงานของสหกรณ์ฯ ปี 2564

การประเมินผลการสำรวจขอมูลครั้งนี้ ผูศึกษามีวัตถุประสงคเพื่อสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการสหกรณฯ
และประเมินความพึงพอใจการดำเนินงานของสหกรณฯ ป 2564 ซึ่งใชการสงแบบสอบถามแบบไปรษณียตอบรับ จำนวน 1,923 คน
และสงใหหนวยงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย สหกรณ และพนักงานราชการบางสวน จำนวน 93 ราย รวม 2,016 คน มีสมาชิก
ตอบแบบสอบถามกลับทั้งหมด 687 คน คิดเปนรอยละ 34.08 (สมาชิกสหกรณ 2,000 คน ควรไดคำตอบ 322 คน ตามตารางขนาด
ของกลุมตัวอยางของเครซี่และมอรแกน ใชเปนตัวแทนได) สรุปผลการวิเคราะหขอมูลทางสถิติออกเปน 3 สวน ดังนี้
1) ผลการวิเคราะหความคิดเห็นเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการสหกรณฯ 2)ผลการวิเคราะหความพึงพอใจของสมาชิกสหกรณฯ
3) ผลการวิเคราะหขอเสนอแนะอื่น ๆ
1. ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการสหกรณ์ฯ

2. ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย จำกัด

3. ผลการศึกษาข้อเสนอแนะอืน่ ๆ
3.1) ขอเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดตั้งกองทุนฌาปนกิจสงเคราะหของสหกรณเอง
ผลการศึกษาขอมูลสหกรณจัดตั้งกองทุนฌาปนกิจสงเคราะหของสหกรณเอง เห็นดวย : จำนวน 612 คน ไมเห็นดวย : 47 คน รวม 659 คน
3.2) ขอเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเขารวมประชุมใหญ
ผลการศึกษาขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเขารวมประชุมใหญ เขารวม : 621 คน ไมเขารวม : 43 คน รวมทั้งหมด 644 คน
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ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ

ประชุมคณะอนุกรรมการอํานวยการ

ประชุมคณะอนุกรรมการเงินกู

ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ

รวมงานมุฑิตาจิตสมาชิกเกษียณอายุราชการ

โครงการสมาชิกรวมสังเกตการณการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ

มอบทุนสวัสดิการเงินชวยเหลือการศพบิดาสมาชิก
คุณกมนวรรณ วัฒนศรีทานัง

มอบทุนสวัสดิการเงินชวยเหลือการศพมารดาสมาชิก
คุณอดุลย สอนสุภาพ

มอบทุมอบทุ
นสวัสดินกสวัารเงิ
สดินการเงิ
ชวยเหลื
นชวอยเหลื
การศพบิ
อการศพ
ดาสมาชิก
คุ
ณ
จตุ
พ
จน
ชั
ช
วาลย
มารดาคุณเยาวลักษณ สอนสุรัตน

มอบทุนสวัสดิการเงินชวยเหลือการศพบิดาสมาชิก
คุณพิสมัย ศรีเจริญ

