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สารสัมพันธ์สารสัมพันธ์
สหกัรณอ์อมที่รพัยค์รสูมุที่รปีร�กั�ร จำำ�กัดัื สหกัรณอ์อมที่รพัยค์รสูมุที่รปีร�กั�ร จำำ�กัดัื 

ส่งเสริมการออม เพียบพร้อมบริการ บริหารโปร่งใส

ฐานะทางการเงิน 
ณ วัันสิิ้�นเดืือนสิิ้งหาคม 2564

จ�ำนวนสมำชิก
ณ วันสิ�นเดืือนสิงหำคม 2564

 สมาชิิกต้้นเดืือน ส.ค. 64    
 เข้้าใหม่                              
 สมาชิิกลาออก                        
 ข้าดืสมาชิิกภาพ                           
 รวมปลายเดืือน ส.ค. 64    
 สมาชิิกสมทบ          

ข้้อมูล ณ วันท่� 31 สิงหาคม 2564
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กำาไรสุทธิิโดืยประมาณ

9,529
39
12
15

9,541
280

   3,321,992,667.00 
  332,467,346.39 

              ไม่ม่                       
334,111,452.56     
120,585,789.93   
213,525,662.63 

     การคำานวณเงินสวัสดิืการเกษ่ียณอายุ นับจำานวนปีท่�เป็นสมาชิิกจนถึงวันเกษ่ียณคูณด้ืวย 800 บาท เศษี 6 เดืือนขึ้�นไปให้นับเป็น 1 ปี 
ทั�งน่� การจ่ายเงินต้ามสวัสดิืการน่� ไม่รวมถึงกรณ่ถูกไล่ออกหรือถูกให้ออกจากราชิการหรืองานประจำา
เอกสารหลัักฐาน
 1. คำาร้องข้อรับสวัสดิืการต้ามแบบท่�สหกรณ์กำาหนดื
 2. สำาเนาบัต้รประจำาตั้วประชิาชิน หรือสำาเนาบัต้รข้้าราชิการข้องสมาชิิกผูู้้ข้อรับสวัสดิืการ
 3. สำาเนาคำาสั�งเกษ่ียณอายุ หรือหนังสือรับรองจากผูู้้รับใบอนุญาต้

สวััสดิิการสำาหรับสมาชิิกเกษีียณอายุ

ข้้อมูล ณ วันท่� 31 สิงหาคม 2564

 ซึึ่�งได้ืทำาการมอบไป เมื�อวันท่� 29 กันยายน 2564 ซึึ่�งได้ืสร้างความประทับใจ
ให้กับสมาชิิกท่�มาร่วมกิจกรรม พร้อมได้ืมาเห็นและรับทราบความเปล่�ยนแปลงท่�เกิดืขึ้�น
ข้องสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำากัดื โดืยเฉพาะ
เรื�องการได้ืรับการคัดืเลือกจากกระทรวงศึกษีาธิิการ ให้เป็น
สหกรณ์ตั้วอย่างข้องต้้นแบบในการแก้ไข้ปัญหาหน่�สินครู
และบุคลากรทางการศึกษีา ซึึ่�งจะผู้ลไปสู่คุณภาพข้องสมาชิิก 
โดืย ได้ืรับความร่วมมืออย่างด่ื จากทุกท่านได้ืมาร่วมถอดื
บทเร่ยนการเร่ยนรู้เพื�อไปสู่แนวทางการปฏิิบัติ้

ขอแสดิงควัามยินดีิกับสมาชิิกทีี่�เกษีียณอายุราชิการแลัะการที่ำางานในปีนี�ทุี่กท่ี่าน ขอแสดิงควัามยินดีิกับสมาชิิกทีี่�เกษีียณอายุราชิการแลัะการที่ำางานในปีนี�ทุี่กท่ี่าน 
ปีนี�สิ�งทีี่�สมาชิิกได้ิรับนอกจากเงินสวััสดิิการปีลัะ 800 บาที่ ยังได้ิรับเพิ�มอีก 2,000 บาที่ปีนี�สิ�งทีี่�สมาชิิกได้ิรับนอกจากเงินสวััสดิิการปีลัะ 800 บาที่ ยังได้ิรับเพิ�มอีก 2,000 บาที่

นายอิทธิิพัทธ์ิ ธ่ิระวรรณสารนายอิทธิิพัทธ์ิ ธ่ิระวรรณสาร
ประธิานกรรมการดืำาเนินการประธิานกรรมการดืำาเนินการ

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำากัดืสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำากัดื

 ท้ายสุดืน่� ข้ออำานวยอวยพรให้กับผูู้้เกษ่ียณ
อายุราชิการและการทำางาน ข้อกราบอาราธินาสิ�ง
ศักดิื�สิทธิิ�ทั�งหลายในสากลโลกท่�ทุกท่านเคารพนับถือ 
และคุณงามความด่ืท่�ทุกท่านได้ืสร้างสมกันมาต้ลอดื
อายุราชิการหรือในการทำางานท่�ท่านได้ือุทิศและ
เส่ยสละเวลาด้ืวยจิต้อันเป็นกุศลในการมุ่งมั�นพัฒนา
เด็ืกและเยาวชินให้เป็นคนด่ื ม่ความรู้ ความสามารถ 
จงเป็นพลวปัจจัย หนุนนำาส่งให้ทุกท่านประสพแต่้
ความสุข้ ม่สุข้ภาพร่างกายท่�แข็้งแรงม่จิต้ใจท่�แจ่มใส
และเบิกบาน



สารจากคณะกรรมการฝ่่ายการเงิินและสินเชื่่ �อสารจากคณะกรรมการฝ่่ายการเงิินและสินเชื่่ �อ

สารจากคณะกรรมการฝ่่ายบริหารทั่่ �วไป

นายชิาญสินธ์ุิ   กิจแสงทอง

ประธิานกรรมการฝ่่ายการเงินและสินเชืิ�อ

นายกำาจัดื สุวรรณปาล

ประธิานกรรมการฝ่่ายบริหารทั�วไป

นายธ่ิรพล โพธิิ�เมือง

กรรมการฝ่่ายการเงินและสินเชืิ�อ

นางสาวนวลอนงค์ วงษ์ีเพ็ชิร์

กรรมการและเลข้านุการฝ่่ายการเงินและสินเชืิ�อ

นางศิริรัต้น์ อำ�าต้ระกูล

กรรมการฝ่่ายบริหารทั�วไป

นายวินัย หลำาวรรณะ

กรรมการและเลข้านุการฝ่่ายบริหารทั�วไป

 เร่ยนท่านสมาชิิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำากัดื ท่�เคารพทุกท่าน สารสัมพันธ์ิข้อง

คณะกรรมการฝ่่ายการเงินและสินเชืิ�อ แถลงโครงการ / กิจกรรม / การปรับเปล่�ยนแก้ไข้ระเบ่ยบต่้าง ๆ 

เพื�อช่ิวยเหลือท่านสมาชิิก เพื�อลดืภาระค่าใช้ิจ่าย เกิดืคุณภาพช่ิวิต้ท่�ด่ื ตั้�งแต่้วันท่� 1 กรกฎาคม 2564 

ประธิานกรรมการดืำาเนินการสหกรณ์พร้อมด้ืวยคณะกรรมการชุิดืท่� 60/2564 ม่มติ้ลดืดือกเบ่�ย

เงินกู้ลง ประเภทเงินกู้ฉุกเฉินและเงินกู้สามัญ จากเดิืม 5.50% ต่้อปี ลดืลงเหลือ 5.25% ต่้อปี 

การกู้สามัญเพื�อเสริมสภาพคล่องในช่ิวงภาวะวิกฤต้ COVID - 19 อัต้ราดือกเบ่�ย 4.50% ต่้อปี 

การแก้ไข้ระเบ่ยบปรับโครงสร้างหน่�เพื�อช่ิวยเหลือสมาชิิก               

 1. ผู่้อนชิำาระหน่�จากเดิืมไม่เกิน 240 งวดื ปรับเปล่�ยนเป็น 360 งวดื 

 2. สมาชิิกผู่้อนชิำาระหน่�ภายในอายุ 75 ปี ม่หน่�น้อยกว่าหุ้น ปรับเปล่�ยนเป็น 

 สมาชิิกผู่้อนชิำาระหน่�อายุไม่เกิน 90 ปี 

 3. ผูู้้คำ�าประกันลงนามต่้อหน้าเจ้าหน้าท่� ปรับเปล่�ยนเป็น ลงนามสัญญา

 นอกสถานท่�ได้ื โดืยยืนยันรูปถ่ายแนบสัญญา 

นายไพฑููรย์  คงเท่ยน

ประธิานกรรมการฝ่่ายวิชิาการและระเบ่ยบ

 4. กลุ่มสมาชิิกลูกหน่�ต้ามคำาพิพากษีาเป็นสมาชิิกได้ื ผู่้อนชิำาระหน่�ในโครงการปรับโครงสร้างหน่�ได้ื    

 5. สิทธิิการคำ�าประกันสมาชิิกปรับโครงสร้างหน่�เพิ�มเติ้มจากการกู้เดิืมได้ื 

 6. การกู้สามัญสวัสดิืการผูู้้สูงวัย อายุ 70 ปี ขึ้�นไป กู้สูงสุดืได้ืร้อยละ 70 ข้องอายุการเป็นสมาชิิก โดืยไม่ต้้องม่ผูู้้คำ�าประกัน 

 อายุ 70 – 75 ปี กู้ได้ืสูงสุดื 50% อายุ 76 – 80 ปี กู้ได้ืสูงสุดื 60% และอายุ 80 ปี ขึ้�นไป กู้ได้ืสูงสุดื 70% เริ�มตั้�งแต่้ 17   

 กันยายน 2564 เป็นต้้นไป ในสถานการณ์การแพร่ระบาดืข้องโรคไวรัสโคโรนา COVID – 19 คณะกรรมการฝ่่ายการเงิน

 และสินเชืิ�อม่ความห่วงใยสมาชิิกทุกท่าน ข้อเป็นกำาลังใจกับท่านได้ืเข้้มแข็้ง ปลอดืภัย ม่สุข้ภาพกายและใจ แข็้งแรงต้ลอดืไป

 สวัสด่ืสมาชิิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำากัดื ท่�เคารพทุกท่านครับ สารสัมพันธ์ิ

ประจำาเดืือนกันยายน 2564 ถือว่าเป็นเดืือนท่�สมาชิิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำากัดื 

จำานวน 200 กว่าท่านจะเกษ่ียณอายุราชิการ ในวันท่� 30 กันยายน 2564 น่� ฝ่่ายบริหารทั�วไป

ข้อแสดืงความยินด่ืกับสมาชิิกทุกท่านท่�จะได้ืเกษ่ียณอายุราชิการ หลังจากปฏิิบัติ้หน้าท่�

ราชิการด้ืวยความตั้�งใจ ทุ่มเท เส่ยสละ ซืึ่�อสัต้ย์ อุทิศต้นเพื�อเด็ืก ๆ และประเทศชิาติ้

มายาวนานหลายสิบปี ข้ออำานาจคุณพระศร่รัต้นต้รัยสิ�งศักดิื�ทั�งหลายในสากล

ได้ืบันดืาลดืลให้ทุกท่านม่แต่้ความสุข้ความเจริญ ม่สุข้ภาพแข็้งแรงต้ลอดืไป

และทุกท่านท่�เกษ่ียณอายุราชิการสามารถมาข้อรับสวัสดิืการเกษ่ียณราชิการได้ื 

ต้ามหลักเกณฑ์ูท่�กำาหนดื และในปีน่�ท่านท่�เกษ่ียณอายุ ประจำาปี 2564 จะได้ืรับ

ข้องข้วัญเป็นเงิน จำานวน 2,000 บาท มารับในวันท่� 29 กันยายน 2564 น่�นะครับ

         สำาหรับฝ่่ายงานบริหารทั�วไปได้ืดืำาเนินงานต้ามแผู้นงานประจำาปีงบประมาณ 2564 เช่ิน การปรับปรุงสถานท่�ในสำานักงาน ฯ 

เพื�ออำานวยความสะดืวก การบริการให้กับสมาชิิกท่�มาทำาธุิรกรรม ปรับปรุงระบบcomputer เพื�ออำานวยความสะดืวกบริการแก่

สมาชิิกด้ืวยระบบ Online โดืยเฉพาะในช่ิวงการแพร่ระบาดืข้องโควิดื 19 และในข้ณะน่�กำาลังจะจัดืทำาห้องพยาบาลภายในสำานักงาน 

และจะทาส่สำานักงานข้องเรา เพื�อพัฒนาองค์กรและสมาชิิกให้อยู่ด่ืม่ความสุข้อย่างยั�งยืนต้ลอดืไป  



สารจากคณะกรรมการฝ่่ายสว่สดิิการและสารสนเทั่ศ

สารจากคณะกรรมการฝ่่ายวิชื่าการและระเบียบ

นายไพฑููรย์  คงเท่ยน

ประธิานกรรมการฝ่่ายวิชิาการและระเบ่ยบ

นายณัฐพล นุชิอุดืม

ประธิานกรรมการฝ่่ายสวัสดิืการและสารสนเทศ

นางวิลาวรรณ ตั้นรัต้นะ

กรรมการกรรมการ

ฝ่่ายสวัสดิืการและสารสนเทศฝ่่ายสวัสดิืการและสารสนเทศ

นางวาสนา แจ่มเจริญ

กรรมการและเลข้านุการกรรมการและเลข้านุการ

ฝ่่ายสวัสดิืการและสารสนเทศฝ่่ายสวัสดิืการและสารสนเทศ

นายเอกพจน์ กันภัย

กรรมการฝ่่ายวิชิาการและระเบ่ยบ

นายเมธิชินัน เสืออากาศ

กรรมการและเลข้านุการฝ่่ายวิชิาการและระเบ่ยบ

 เร่ยนสมาชิิกสหกรณ์ทุกท่าน สารสัมพันธ์ิประจำาเดืือนกันยายน 2564 น่� จะข้อกล่าวถึงบริบทการทำางาน

ข้องฝ่่ายสวัสดิืการและสารสนเทศ หากฟัังจากชืิ�อทุกท่านคงจะทราบได้ืว่าฝ่่ายสวัสดิืการ ฯ นั�นเก่�ยวข้้อง

กับงานด้ืานสวัสดิืการแก่สมาชิิกโดืยต้รง ปัจุบันสวัสดิืการสหกรณ์ท่�มอบให้แก่สมาชิิกรวมแล้วทั�งสิ�น

จำานวน 12 สวัสดิืการ ยังรวมไปถึงงานด้ืานการประชิาสัมพันฺข่้าวสารต่้าง ๆ และโครงการท่�เป็น

ประโยชิน์แก่ท่าน อาทิเช่ิน โครงการอบรมให้ความรู้ทางการเงินและระเบ่ยบข้้อบังคับสหกรณ์

โครงการอาช่ิพเสริมเพิ�มรายได้ื “ออนไลน์ทำาเงิน” โครงการ CSR โดืยในปีน่� สหกรณ์

ได้ืบริจาคเงินแก่โรงพยาบาลภายในจังหวัดืสมุทรปราการ จำานวน 1,000,000 บาท 

เพื�อสนับสนุนการทำางานข้องบุคลากรทางแพทย์ในช่ิวงการแพร่เชืิ�อ COVID – 19

ทั�งน่� งานการประชิาสัมพันธ์ิต่้าง ๆ รูปแบบสิ�งพิมพ์ และวิด่ืทัศน์ รวมไปถึง

การอำานวยความสะดืวกสมาชิิก พูดืคุย ช่ิองทางออนไลน์ต่้าง ๆ ท่�ทุกท่านได้ืรับ

ด้ืานการบริการจากฝ่่ายสวัสดิืการและสารสนเทศ อนึ�ง หวังเป็นอย่างยิ�งท่�ทุกท่าน

จะได้ืรับประโยชิน์สูงสุดืในการให้บริการจากสหกรณ์ คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการฝ่่ายสัวสดิืการและสารสนเทศทุกท่าน 

ข้ออำานวยอวยพรให้สมาชิิกทุกท่านประสบแต่้ความสุข้ ความสำาเร็จ ม่สุข้ภาพท่�ด่ื รวมถึงคุณภาพช่ิวิต้ท่�ด่ืยิ�งขึ้�นไปครับ

 กราบเร่ยนสมาชิิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำากัดื ทุกท่าน กระผู้มนายไพฑููรย์ คงเท่ยน 

ต้ำาแหน่งประธิานคณะกรรมการฝ่่ายวิชิาการและระเบ่ยบ พร้อมทั�งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ

ฝ่่ายวิชิาการและระเบ่ยบ ข้อเร่ยนแจ้งให้สมาชิิกได้ืรับทราบเก่�ยวกับการดืำาเนินงานในรอบปี 2564  

โดืยทางคณะกรรมการดืำาเนินการและส่วนงานท่�เก่�ยวข้้องไม่ได้ืนิ�งนอนใจในประเด็ืนปัญหา

อุปสรรคและข้้อเสนอแนะท่�ท่านได้ืรับผู้ลกระทบอันเนื�องจากการถือใช้ิระเบ่ยบสหกรณ์ต่้าง ๆ 

โดืยทางคณะกรรมการดืำาเนินการ มุ่งเน้นการรับฟัังเส่ยงสะท้อนจากสมาชิิกเพื�อนำาไปสู่

การปรับปรุงแก้ไข้ระเบ่ยบสหกรณ์เพื�อให้เกิดืประโยชิน์สูงสุดืต่้อมวลสมาชิิก แต่้ทั�งน่�

ในการแก้ไข้ระเบ่ยบสหกรณ์ต่้าง ๆ นั�นจะต้้องไปเป็นไปกฎหมาย ข้้อบังคับ และระเบ่ยบ

ท่�เก่�ยวข้้องด้ืวย โดืยในช่ิวงปี 2564 นั�น ทางคณะกรรมการฝ่่ายวิชิาการและระเบ่ยบได้ื

ม่การปรับปรุงระเบ่ยบต่้าง ๆ ท่�เก่�ยวข้้องกับมวลสมาชิิกดัืงน่�

 1. แก้ไข้ระเบ่ยบฯ ว่าด้ืวยการให้เงินกู้สามัญและดือกเบ่�ยเงินกู้ พ.ศ. 2562 

 ในประเด็ืนเก่�ยวกับเพิ�มวงเงินกู้ยืมและสิทธิิ�การคำ�าประกัน

 2. แก้ไข้ระเบ่ยบสหกรณ์ฯว่าด้ืวยการให้เงินกู้สามัญเพื�อสวัสดิืการแก่สมาชิิก พ.ศ. 2559 ในประเด็ืนเก่�ยวกับเพิ�มวงเงินกู้ยืม 

 และสิทธิิ�การคำ�าประกัน

 3. แก้ไข้ระเบ่ยบสหกรณ์ว่าด้ืวยการระเบ่ยบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำากัดื ว่าด้ืวยการปรับโครงสร้างหน่�  

 พ.ศ. 2563 ในประเด็ืนเก่�ยวกับการเพิ�มงวดืการผู่้อนชิำาระหน่� และอายุในการคิดืคำานวณการผู่้อนชิำาระหน่� รวมทั�งสิทธิิ�

 การคำ�าประกันเงินกู้ เป็นต้้น

ต้ามท่�กระผู้มได้ืกล่าวข้้างต้้นนั�นเป็นเพ่ยงผู้ลงานส่วนหนึ�งข้องคณะกรรมการดืำาเนินการชุิดืท่� 60 เก่�ยวกับการปรับปรุงแก้ไข้ระเบ่ยบ

สหกรณ์เพื�อให้สอดืคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและความต้้องการข้องมวลสมาชิิกต่้อไป



สมาชิิกสามัญ 2,387 ราย สมทบ 73 ราย รวม 2,460 ราย

การแก้ไขปัญหาหนี�สินครูแลัะบุคลัากรที่างการศึึกษีาของกระที่รวังศึึกษีาธิิการ 
สหกรณ์ออมที่รัพย์ครูตััวัอย่าง ณ สหกรณ์ออมที่รัพย์ครูสมุที่รปราการ จำากัดิ

 เมื�อวันท่� 8 กันยายน 2564 นายสุทธิิชัิย จรูญเนต้ร ท่�ปรึกษีารัฐมนต้ร่ว่าการกระทรวง

ศึกษีาธิิการ นายสุทิน แก้วพนา รองปลัดืกระทรวงศึกษีาธิิการ นายวัลลพ สงวนนาม ผูู้้ต้รวจราชิการ

กระทรวงศึกษีาธิิการ นายนิพนธ์ิ ก้องเวหา ผูู้้ช่ิวยเลข้าธิิการคณะกรรมการการศึกษีาขั้�นพื�นฐาน ผูู้้แทน

อธิิบด่ืกรมส่งเสริมสหกรณ์ และคณะกรรมการดืำาเนินงานสหกรณ์เข้้าร่วมประชุิมหารือเพื�อถอดืบทเร่ยน

การแก้ไข้ปัญหาหน่�สินครูและบุคลากรทางการศึกษีา ณ ห้องประชุิมชัิ�น 4 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ 

 เมื�อวันท่� 13 กันยายน 2564 นายสุทธิิชัิย จรูญเนต้ร ท่�ปรึกษีารัฐมนต้ร่ว่าการกระทรวงศึกษีาธิิการ และนายสุทิน แก้วพนา 

รองปลัดืกระทรวงศึกษีาธิิการและคณะ พร้อมด้ืวยหัวหน้านำาส่วนราชิการสังกัดืกระทรวงศึกษีาธิิการ ประกอบด้ืวย ผู้อ. ศธิจ.สมุทรปราการ 

ผู้อ.สพม.สมุทรปราการ ผู้อ.สพป.สมุทรปราการ เข้ต้ 1,2 ผู้อ.อาช่ิวศึกษีาสมุทรปราการ ผู้อ.กศน. สมุทรปราการ ผู้อ.สกสค.สมุทรปราการ 

และคณะกรรมการดืำาเนินงานสหกรณ์เข้้าร่วมประชุิมการหารือข้ยายผู้ลการแก้ไข้ปัญหาหน่�สินครูและบุคลากรทางการศึกษีา

 โดืยนายอิทธิิพัทธ์ิ ธ่ิระวรรณสาร ประธิานกรรมการดืำาเนินการสหกรณ์ พร้อมด้ืวยคณะกรรมการได้ืให้การต้้อนรับ ซึึ่�งในการประชุิม

เป็นการดืำาเนินการ Focus Group ภายใต้้โครงการแก้ไข้ปัญหาหน่�สินครูและบุคลากรทางการศึกษีา โดืยใช้ิสหกรณ์ออมทรัพย์ครูต้้นแบบ

เป็นฐาน ในระยะท่� 1 เพื�อถอดืบทเร่ยนสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตั้วอย่าง นำาไปกำาหนดืเป็นรูปแบบแนวทางในการแก้ไข้หน่�สินโดืยใช้ิสหกรณ์

ออมทรัพย์ครูเป็นฐานสู่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูต้้นแบบ ในพื�นท่�นำาร่อง 4 ภาค ๆ ละ 3 จังหวัดื รวม 12 จังหวัดื และจัดืทำาข้้อเสนอเชิิงนโยบาย

นำาไปสู่การขั้บเคลื�อน เพื�อแก้ไข้ปัญหาหน่�สินครูและบุคลากรทางการศึกษีาอย่างเป็นระบบต่้อไป

สารจากคณะทั่ำางิานสร้างิระบบพั่ฒนาและดิูแลสมาชื่ิก
 คณะทำางานสร้างระบบพัฒนาและดูืแลสมาชิิก เป็นคณะการทำางานด้ืานงานวิจัย เพื�อสร้างระบบการพัฒนาและดูืแลสมาชิิก 

และประเมินระบบการพัฒนาและดูืแลสมาชิิกสหกรณ์ เนื�องจากสหกรณ์ม่แนวทางการแก้ไข้ปัญหาและพัฒนาสมาชิิกให้ม่ความ

มั�นคงทางด้ืานการเงิน ต้ลอดืจนได้ืรับบริการท่�ด่ื คณะทำางานวิจัยประกอบด้ืวยผูู้้ทรงคุณวุฒิ นำาโดืย ดืร.ภูมิ พระรักษีา รองผูู้้อำานวยการ

สำานักงานเข้ต้พื�นท่�การศึกษีาประถมศึกษีาสมุทรปราการ เข้ต้ 1 และประกอบด้ืวยกรรมการ 8 ท่าน ดัืงน่�

 1. ดืร.พาสนา ชิลบุรพันธ์ิ รองประธิานคณะทำางาน 2. ดืร.ปิยสนธิิ� เชืิ�อทอง กรรมการ 3. นายว่ระ แหวนครุธิ กรรมการ 

 4. นายสุภกฤต้ ปิติ้ศร่ชัิย กรรมการ 5. ดืร.พิเชิษีฐ ยังต้รง กรรมการ 6. นางจันทร์เพ็ญ ลาภมากผู้ล กรรมการ 7. ดืร.วรรณชินก  

 รอดืหยู่ กรรมการและเลข้านุการ 8. ดืร.ลักข้ณา เพ็งรักษ์ี กรรมการและผูู้้ช่ิวยเลข้านุการ 

ซึึ่�งทุกท่านเป็นผูู้้ม่ความรู้ ความเข้้าใจ และประสบการณ์ในการทำาวิจัยรอบด้ืาน จะมาช่ิวยพัฒนาสหกรณ์และคุณภาพสมาชิิกให้ด่ืขึ้�น

โดืยใช้ิกระบวนการวิจัยและพัฒนา ศึกษีาสภาพปัญหาความต้้องการ แนวทางแก้ไข้และพัฒนาสหกรณ์ให้สมาชิิกได้ืรับบริการท่�ด่ื

มากยิ�งขึ้�นไปอ่กในอนาคต้ข้้างหน้าน่�
ดืร.ภูมิ พระรักษีา

ประธิานคณะทำางานสร้างระบบพัฒนาและดูืแลสมาชิิก



สวััสดิิการสมาชิิกถึึงแก่กรรม

สวัสดิืการค่าปลงศพ รายละ 10,000 บาท โดืยไม่ม่การหักหน่�สินท่�ผูู้กพันกับสหกรณ์ และให้สหกรณ์ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดื

พระอภิธิรรมศพ จำานวน 3,000 บาท โดืยประธิานกรรมการ หรือบุคคลท่�ได้ืรับมอบหมายให้ไปร่วมงาน

โดืยพิจารณาระยะเวลาการเป็นสมาชิิกต่้อเนื�องต้ามหลักเกณฑ์ู ดัืงน่�

 เงื�อนไข้ข้้อท่� 6 ตั้วอย่างเช่ิน เป็นสมาชิิกสหกรณ์ 27 ปี รับสวัสดิืการ [300,000 + (5,000 X 2)] = 310,000 บาท

หมายเหตุ้ : กรณ่สมาชิิกถึงแก่กรรมและยังม่หน่�สินผูู้กพันกับสหกรณ์ ให้สหกรณ์หักสวัสดิืการน่� ชิำาระหน่�สินท่�ผูู้กพันให้หมดืสิ�นก่อน

เอกสารหลัักฐาน

1. สำาเนาใบมรณบัต้ร 2. สำาเนาทะเบ่ยนบ้านทายาทผูู้้ข้อรับเงินสวัสดิืการ 3. สำาเนาบัต้รประจำาตั้วประชิาชิน หรือสำาเนาบัต้ร

ข้้าราชิการข้องสมาชิิกผูู้้ถึงแก่กรรม  4. สำาเนาบัต้รประจำาตั้วประชิาชิน หรือสำาเนาบัต้รข้้าราชิการข้องทายาทผูู้้ข้อรับเงินสวัสดิืการ

อย่าลืม! ทำาพินัยกรรม

ข้องสหกรณ์ให้ผูู้้รับ

ผู้ลประโยชิน์นะคะ

เอกสารหลัักฐาน
1. เอกสารพินัยกรรมต้ามแบบสหกรณ์
2. สำาเนาบัต้รประชิาชิน
3. สำาเนาบัต้รประชิาชินข้องผูู้้รับผู้ลประโยชิน์ (กรณ่เข่้ยน
อักษีรระบุชืิ�อไม่ชัิดืเจน)



กรุณาส่ง          ชิื�อที่ี�อยู่ผู้รับ        

1.นายณัฐพล นุชิอุดืม  2.นางวิลาวรรณ ต้ันรัต้นะ  3.นางวาสนา แจ่มเจริญ  4.ดืร.ภูมิ พระรักษีา         

ชิำาระค่าบริการเป็นเงินเชิื�อ

ใบอนุญาตัพิเศึษีที่ี� 63/2561

ที่ี�ที่ำาการไปรษีณีย์สมุที่รปราการ

  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำากัดื (สำานักงานใหญ่) สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำากัดื (สำานักงานใหญ่) เลข้ท่�  23 / 17-20 ถนนสุขุ้มวิท ต้ำาบลปากนำ�าเลข้ท่�  23 / 17-20 ถนนสุขุ้มวิท ต้ำาบลปากนำ�า  
อำาเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดืสมุทรปราการ 10270 โทรสาร การเงิน ต้ ่อ 13 โทรสารอื�นๆ 02 384 2495อำาเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดืสมุทรปราการ 10270 โทรสาร การเงิน ต้ ่อ 13 โทรสารอื�นๆ 02 384 2495
 ศูนย์บริการสหกรณ์ โครงการบิสซึ่ิเนสทาว์น แอดืซึ่ิต่้�พาร์ค เลข้ท่� 382/42 หมู ่ท่� 1 ต้ำาบลบางเสาธิง อำาเภอบางเสาธิง ศูนย์บริการสหกรณ์ โครงการบิสซึ่ิเนสทาว์น แอดืซึ่ิต่้�พาร์ค เลข้ท่� 382/42 หมู ่ท่� 1 ต้ำาบลบางเสาธิง อำาเภอบางเสาธิง  
จังหวัดืสมุทรปราการ 10540 โทรศัพท์ : 0-2050-4360 โทรสาร : 0-2050-4361 มือถือ : 086-376-4514จังหวัดืสมุทรปราการ 10540 โทรศัพท์ : 0-2050-4360 โทรสาร : 0-2050-4361 มือถือ : 086-376-4514

สหกรณอ์อมทรพัยครูสมุทรปราการ จ�ากดัสหกรณอ์อมทรพัยครูสมุทรปราการ จ�ากดั  SAMUTPRAKARN TEACHER SAVING AND CREDIT COOPERATIVE LIMITEDSAMUTPRAKARN TEACHER SAVING AND CREDIT COOPERATIVE LIMITED

สหกรณ์ออมที่รัพย์ครูสมุที่รปราการ จำากัดิ
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Line connect

- การเงิน     ต้่อ 10,11,12- การเงิน     ต้่อ 10,11,12
- สินเชิื�อ/กู ้/คำ�าประกัน   ต้่อ 15,16,17,14- สินเชิื�อ/กู ้/คำ�าประกัน   ต้่อ 15,16,17,14
- นิต้ิกร/ปรับโครงสร้างหน่�   ต้่อ 23,24- นิต้ิกร/ปรับโครงสร้างหน่�   ต้่อ 23,24
- สวัสดืิการ/ลาออก/โอนย้าย  ต้่อ 27- สวัสดืิการ/ลาออก/โอนย้าย  ต้่อ 27
- ฌาปนกิจฯ      ต้่อ 28- ฌาปนกิจฯ      ต้่อ 28
- ATM/ใบเสร็จ     ต้่อ 25,26- ATM/ใบเสร็จ     ต้่อ 25,26
- ธุิรการ รับ/ส่งเอกสาร   ต้่อ 21,22- ธุิรการ รับ/ส่งเอกสาร   ต้่อ 21,22
- ประชิาสัมพันธิ์    ต้่อ 31,32- ประชิาสัมพันธิ์    ต้่อ 31,32

5.นายสมชิาย พึ�งอิ�ม      
9.น.ส.วรรณผู้กานต์้  บบุผู้าสวุรรณ์   10.น.ส.เพญ็นภา   ทมุม่    

6.ว่าท่�ร.ต้.ลมบล บุญมานะ     7.นางกิ�งดืาว เทือกข้ันต้่    8.นางวาทิน่ สุธินรักษี์
คณะบรรณาธิิการ 

เลข้บัญชิ ่2191069320 
สาข้าปากนำ�า

สหกรณ์มอบเงินสวััสดิิการถึึงแก่กรรมให้ แก่สมาชิิกผู ้เสียชีิวิัตั สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์
ออมที่รัพย์ครูสมุที่รปราการ จำากัดิ

สมาชิิกสามัญ  จำานวน 2,332 ราย 
สมาชิิกสมทบ  จำานวน     73 ราย 
รวม  จำานวน 2,405 ราย
   ข้อแสดืงความไว้อาลัยแด่ืสมาชิิกทั�ง 2 ท่าน
1. คุณกฤติ้ยา แสงงาม มอบ 221,093 บาท
2. คุณสมเก่ยรติ้ สถิต้ไชิยนนท์ มอบ 219,355 บาท 

 วันท่� 14 กันยายน 2564 นายณัฐพล นุชิอุดืม รองประธิานกรรมการดืำาเนินการสหกรณ์ และ

นางสาวนวลอนงค์ วงษ์ีเพ็ชิร์ กรรมการและเลข้านุการ ได้ืเดิืนทางเข้้ามอบกระเช้ิาแสดืงความข้อบคุณแก่ 

นายพรณรงค์ ศร่ม่วง นายแพทย์สาธิารณสุข้จังหวัดืสมุทรปราการ และผูู้้อำานวยการโรงพยาบาลส่งเสริม

สุข้ภาพต้ำาบลบางด้ืวน เพื�อข้อบคุณการประสานงานและการให้คำาแนะนำาต่้างๆ ท่�ต้้องปฏิิบัติ้ภายหลังจาก

พบผูู้้ติ้ดืเชืิ�อโควิดืข้องสหกรณ์ท่�ผู่้านมา ต้ลอดืจนการได้ืรับความช่ิวยเหลือในการประสานงานกับหน่วยงาน

ต่้าง ๆ ท่�เก่�ยวข้้อง ทำาให้สหกรณ์สามารถจัดืการปัญหาท่�เกิดืขึ้�นผู่้านไปได้ืด้ืวยด่ืต้ามแนวทางท่�สาธิารณสุข้

กำาหนดืไว้ จึงข้อข้อบคุณมา ณ ท่�น่�

สหกรณ์ออมที่รัพย์ครูสมุที่รปราการมอบกระเช้ิาแสดิงควัามขอบคุณ

การดูิแลัช่ิวัยเหลืัอสหกรณ์จากสถึานการณ์แพร่เชืิ�อไวัรัสโคโรนา 2019

 เมื�อวันท่� 19 กันยายน 2564 นางสาวนวลอนงค์ 
วงษ์ีเพ็ชิร์ กรรมการและเลข้านุการ เป็นตั้วแทนสหกรณ์
ได้ืเข้้าร่วมพิธ่ิไว้อาลัยให้แด่ืผูู้้เส่ยช่ิวิต้ นายสุรชัิย ศิริสุทธิิ� 
โดืยมอบสวัสดิืการถึงแก่กรรมอายุการเป็นสมาชิิก 11 ปี 
9 เดืือน จำานวนเงิน 200,000 บาท และค่าปลงศพจำานวน 
13,000 บาท แก่ครอบครัวศิริสุทธิิ� ณ โบสถ์พระฟัาติ้มา
แสงอรุณ อ.ทับสะแก จ.ประจวบค่ร่ขั้นธ์ิ


