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ขอมูล ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2564
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ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
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   3,330,635,363.35 
  332,467,346.39 

              ไมมี                        
368,914,086.37 
 126,618,507.42 
 242,295,578.95 

สหกรณ ฯ มอบสวัสดิการสําหรับสมาชิกเกษียณอายุ ประจําป 2564สหกรณ ฯ มอบสวัสดิการสําหรับสมาชิกเกษียณอายุ ประจําป 2564
       เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2564 สหกรณฯ มอบสวัสดิการเกษียณสุขใจ สำหรับสมาชิกเกษียณอายุ

ประจำป 2564 โดยนายอิทธิพัทธ ธีระวรรณสาร ประธานกรรมการดำเนินการ พรอมคณะกรรมการ 

ใหการตอนรับสมาชิกเกษียณอายุ มอบเงินของขวัญเกษียณอายุ จำนวน 2,000 บาท พรอมมอบ

ของที่ระลึกใหแกสมาชิกผูมารวมงาน

โครงการจัดทําแผนงบประมาณประจําป 2565โครงการจัดทําแผนงบประมาณประจําป 2565
       เมื่อวันที่ 9 - 10 ตุลาคม 2564 สหกรณฯ จัดโครงการจัดทำแผนงบประมาณประจำป 2565

โดย นายอิทธิพัทธ ธีระวรรณสาร ประธานกรรมการดำเนินการเปนประธานในพิธีเปดโครงการ

พรอมกับนายธานี กอบุญ วิทยากรผูเชี่ยวชาญ คณะกรรมการดำเนินการ เจาหนาที่ทุกทาน ที่ไดเขา

รวมโครงการกันนำความรูมาใชในการวางแผนงานเพื่อพัฒนาองคกรรวมกัน

การประชุมใหญวิสามัญ ครั้งท่ี 1 พ.ศ. 2564การประชุมใหญวิสามัญ ครั้งท่ี 1 พ.ศ. 2564

      เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2564 สหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จำกัด กำหนดจัดประชุม

ใหญวิสามัญ ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2564 ผานโปรแกรม ZOOM Cloud Meeting โดยมีระเบียบวาระคงเหลือ

ที่ยังไมไดทำการประชุมของการประชุมใหญสามัญ ประจำป 2563 ที่ผานมา

      เกือบ 2 ป ของการทำหนาที่ประธานการดำเนินการ นับวาเปนความทาทายอยางมาก
ในการบริหารงาน ชวงสถานการณ COVID - 19 เรื่องของปญหาหนี้สินครูและบุคลากร
ทางการศึกษา โดยเฉพาะหนี้คางชำระของสมาชิก ซึ่งสงผลกระทบตามมา ในหลาย ๆ ดาน
ตอผูค้ำประกัน ตอเงินปนผลและเฉลี่ยคืนของสมาชิก คาใชจายในการดำเนินดำเนินคดี
(ครูตองฟองครู) บางรายอาจจะสงผลถึงคุณภาพการจัดการเรียนการสอน

      ถาเราคิดวาเปนไปไมได Fixed mindset เอาอดีตและ
ประสบการณเดิมมาตัดสินพรอมกลาวโทษ ปญหานี้ก็จะ
ไมไดรับการแกไข แตเมื่อไรเราคิดและเห็นความเปนไปได
Growth mindset ไมเปนนักตัดสินและกลาวโทษ ฝกการ
เรียนรู ปญหาคือความทาทาย ความผิดพลาดคือการเรียนรู
ไมตัดสินวาผิดหรือถูก แตคำนึงถึงประโยชนที่จะเกิดขึ้น ถาเรา
มีความมุงมั่นและตั้งใจในการดูแลชวยเหลือสมาชิก ปญหา 
อุปสรรคในการดำเนินการทั้งหมด จะสามารถขจัดออกไปได
ความสุขจะเกิดแกมวลสมาชิก ความมั่นคงจะเกิดแกสหกรณ  
     ขอขอบคุณ คณะกรรมการชุดที่ 60/2564 และสมาชิก
ทุกทานที่ไดมีสวนรวมในการสรางการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้

Fixed mindset VS Growth mindsetFixed mindset VS Growth mindset

นายอิทธิพัทธ ธีระวรรณสารนายอิทธิพัทธ ธีระวรรณสาร
ประธานกรรมการดำเนินการประธานกรรมการดำเนินการ

ทําไมถงึแกปั้ญหานี� ไม่ได ้อยู่ที�วิธีคิดทําไมถงึแกปั้ญหานี� ไม่ได ้อยู่ที�วิธีคิด



สารจากคณะกรรมการฝายการเงินและสินเชื่อ

สารจากคณะกรรมการฝายบริหารท่ัวไป

นายไพฑูรย  คงเทียนนายไพฑูรย  คงเทียน

ประธานกรรมการฝายวิชาการและระเบียบประธานกรรมการฝายวิชาการและระเบียบ

นายชาญสินธุ   กิจแสงทองนายชาญสินธุ   กิจแสงทอง

ประธานกรรมการฝายการเงินและสินเชื่อประธานกรรมการฝายการเงินและสินเชื่อ

นายกำจัด สุวรรณปาลนายกำจัด สุวรรณปาล

ประธานกรรมการฝายบริหารทั่วไปประธานกรรมการฝายบริหารทั่วไป

นายธีรพล โพธิ์เมืองนายธีรพล โพธิ์เมือง

กรรมการฝายการเงินและสินเชื่อกรรมการฝายการเงินและสินเชื่อ

นางสาวนวลอนงค วงษเพ็ชรนางสาวนวลอนงค วงษเพ็ชร

กรรมการและเลขานุการฝายการเงินและสินเชื่อกรรมการและเลขานุการฝายการเงินและสินเชื่อ

นางศิริรัตน อ่ำตระกูลนางศิริรัตน อ่ำตระกูล

กรรมการฝายบริหารทั่วไปกรรมการฝายบริหารทั่วไป

นายวินัย หลำวรรณะนายวินัย หลำวรรณะ

กรรมการและเลขานุการฝายบริหารทั่วไปกรรมการและเลขานุการฝายบริหารทั่วไป

สวัสดีสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ ที่เคารพทุกทาน กระผม นายกำจัด สุวรรณปาล สวัสดีสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ ที่เคารพทุกทาน กระผม นายกำจัด สุวรรณปาล 
รองประธานกรรมการปฏิบัติหนาที่ประธานฝายบริหารทั่วไป คณะกรรมการ อนุกรรมการ ขออนุญาตรองประธานกรรมการปฏิบัติหนาที่ประธานฝายบริหารทั่วไป คณะกรรมการ อนุกรรมการ ขออนุญาต
ใชสารสัมพันธฉบับเดือนตุลาคม 2564 ฉบับนี้ ประชาสัมพันธขาวสารแกสมาชิก กอนอื่นตองใชสารสัมพันธฉบับเดือนตุลาคม 2564 ฉบับนี้ ประชาสัมพันธขาวสารแกสมาชิก กอนอื่นตอง
ขอบพระคุณสมาชิกทุกทานที่ใหความสำคัญและไดมีสวนรวมในการประชุมใหญวิสามัญ ขอบพระคุณสมาชิกทุกทานที่ใหความสำคัญและไดมีสวนรวมในการประชุมใหญวิสามัญ 
ครั้งที่ 1/64 ดังวาระจากการประชุมสามัญใหญ ประจำป 2563 ครั้งที่ 1/64 ดังวาระจากการประชุมสามัญใหญ ประจำป 2563 เมื่อวันที่ 18 ต.ค. 64เมื่อวันที่ 18 ต.ค. 64
และมีความยินดีดวยกับสมาชิกที่ไดรับรางวัล  สำหรับการดำเนินการพัฒนาในสวนและมีความยินดีดวยกับสมาชิกที่ไดรับรางวัล  สำหรับการดำเนินการพัฒนาในสวน
ของฝายบริหารทั่วไปขณะนี้กำลังดำเนิการตามโครงการตามแผนงบประมาณของฝายบริหารทั่วไปขณะนี้กำลังดำเนิการตามโครงการตามแผนงบประมาณ
ประจำป 2564  ดังนี้ ประจำป 2564  ดังนี้ 
 1. ปรับปรุงหอง Relax Zoon สำหรับใหสมาชิกไดนั่งพักผอนมาพบปะ 1. ปรับปรุงหอง Relax Zoon สำหรับใหสมาชิกไดนั่งพักผอนมาพบปะ
                      พูดคุยกันเปนการอำนวยความสะดวกใหสมาชิกที่มาติดตอทำธุรกรรมพูดคุยกันเปนการอำนวยความสะดวกใหสมาชิกที่มาติดตอทำธุรกรรม
 2. ทาสีสำนักงานสหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ ทั้ง 3 ดาน รวมไป2. ทาสีสำนักงานสหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ ทั้ง 3 ดาน รวมไปถึงการปรับปรุงภูมิทัศนหนาอาคารสำนักงานถึงการปรับปรุงภูมิทัศนหนาอาคารสำนักงาน    
 ซึ่งจะดำเนินการใหแลวเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน 2564 นี้ ตลอดจนฝายบริหาร ซึ่งจะดำเนินการใหแลวเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน 2564 นี้ ตลอดจนฝายบริหารทั่วไปยังไดจัดทำแผนกลยุทธ และแผนทั่วไปยังไดจัดทำแผนกลยุทธ และแผน
ปฏิบัติการ ประจำป 2565 เพื่อเปนแนวทางในการบริหารอยางมีประสิทธิภาพ อันสงผลดีตอมวลสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูปฏิบัติการ ประจำป 2565 เพื่อเปนแนวทางในการบริหารอยางมีประสิทธิภาพ อันสงผลดีตอมวลสมาชิกสหกรณออมทรัพยครู
สมุทรปราการทุกทาน ทายสุดนี้ตองขอขอบคุณคณะกรรมการ อนุกรรมการ เจาหนาที่ สมาชิก และผูเกี่ยวของทุกทานที่มีสวนรวมสมุทรปราการทุกทาน ทายสุดนี้ตองขอขอบคุณคณะกรรมการ อนุกรรมการ เจาหนาที่ สมาชิก และผูเกี่ยวของทุกทานที่มีสวนรวม
ในการสงเสริมพัฒนาสหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จำกัด ใหพัฒนาอยางยั่งยืน สมาชิกอยูดีมีสุขในการสงเสริมพัฒนาสหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จำกัด ใหพัฒนาอยางยั่งยืน สมาชิกอยูดีมีสุข

 เรียน สมาชิกสหกรณออมทรัพยครูสมุทปราการ จำกัด ทุกทาน กระผมนายชาญสินธุ  กิจแสงทอง เรียน สมาชิกสหกรณออมทรัพยครูสมุทปราการ จำกัด ทุกทาน กระผมนายชาญสินธุ  กิจแสงทอง 
ตำแหนงประธานคณะกรรมการ พรอมดวยกรรมการอีก 2 ทาน คือ นายธีรพล  โพธิ์เมือง กรรมการ ตำแหนงประธานคณะกรรมการ พรอมดวยกรรมการอีก 2 ทาน คือ นายธีรพล  โพธิ์เมือง กรรมการ 
และนางสาวนวลอนงค วงษเพ็ชร กรรมการและเลขานุการ ยังรวมไปถึงอนุกรรมการอีกทั้ง 4 ทานและนางสาวนวลอนงค วงษเพ็ชร กรรมการและเลขานุการ ยังรวมไปถึงอนุกรรมการอีกทั้ง 4 ทาน
ไดตระหนักถึงความเดือดรอน ความจำเปน ในการที่สมาชิกมาใชบริการกูเงินกับทางสหกรณ ฯ ไดตระหนักถึงความเดือดรอน ความจำเปน ในการที่สมาชิกมาใชบริการกูเงินกับทางสหกรณ ฯ 
และในรอบเดือนตุลาคม 2564 นี้ ทางคณะฝายการเงินและสินเชื่อไดมีการปรึกษาหารือกับทางและในรอบเดือนตุลาคม 2564 นี้ ทางคณะฝายการเงินและสินเชื่อไดมีการปรึกษาหารือกับทาง
คณะกรรมการฝายวิชาการและระเบียบ เพื่อการแกไขปญหาใหกับทางสมาชิกสหกรณ ฯ คณะกรรมการฝายวิชาการและระเบียบ เพื่อการแกไขปญหาใหกับทางสมาชิกสหกรณ ฯ 
โดย ไดมีการแกไขในสวนระเบียบสหกรณ ฯ วาดวยการใหเงินกูสามัญและดอกเบี้ยเงินกูโดย ไดมีการแกไขในสวนระเบียบสหกรณ ฯ วาดวยการใหเงินกูสามัญและดอกเบี้ยเงินกู
ในประเด็นสำคัญ ดังตอไปนี้ ในประเด็นสำคัญ ดังตอไปนี้ 
 1. ไดมีการปรับลดเงินคาหุนและเงินฝากบัญชีเลมสีน้ำเงินจากเดิมในอัตรา1. ไดมีการปรับลดเงินคาหุนและเงินฝากบัญชีเลมสีน้ำเงินจากเดิมในอัตรา
          รอยละ 20 ของวงเงินกูสามัญทั่วไป คงเหลือรอยละ 10 ของวงเงินกู สามัญ          รอยละ 20 ของวงเงินกูสามัญทั่วไป คงเหลือรอยละ 10 ของวงเงินกู สามัญ
 2. ไดมีการปลดล็อคสำหรับสมาชิกที่ค้ำประกันสมาชิกที่ผิดนัด ใหใชสิทธิ์2. ไดมีการปลดล็อคสำหรับสมาชิกที่ค้ำประกันสมาชิกที่ผิดนัด ใหใชสิทธิ์
          ในการกูและค้ำประกันได           ในการกูและค้ำประกันได 
ทั้งนี้คณะกรรมการฝายการเงินและสินเชื่อทั้งนี้คณะกรรมการฝายการเงินและสินเชื่อหวังวาในการแกไขระเบียบในครั้งนี้ ทำใหสมาชิกสามารถนำเงินไปใชไดตามวัตถุประสงคหวังวาในการแกไขระเบียบในครั้งนี้ ทำใหสมาชิกสามารถนำเงินไปใชไดตามวัตถุประสงค
ของของสมาชิกไดมากขึ้น และในการปลดล็อคสมาชิกไดมากขึ้น และในการปลดล็อคในครั้งนี้สมาชิกสามารถมาใชสิทธิ์ในการกูเงินและค้ำประกันกับทางสหกรณฯ ไดเปนปกติในครั้งนี้สมาชิกสามารถมาใชสิทธิ์ในการกูเงินและค้ำประกันกับทางสหกรณฯ ไดเปนปกติ
ในอนาคตทุกทานจะไดเห็นการปรับเปลี่ยนหลายสิ่ง เพื่อชวยเหลือทานมากยิ่งขึ้นจากการบริหารงานของฝายการเงินและสินเชื่อในอนาคตทุกทานจะไดเห็นการปรับเปลี่ยนหลายสิ่ง เพื่อชวยเหลือทานมากยิ่งขึ้นจากการบริหารงานของฝายการเงินและสินเชื่อ
 ในสถานการณการแพรระบาดของโรคไวรัสโคโรนา COVID – 19 คณะกรรมการและอนุกรรมการ ฝายการเงินและสินเชื่อในสถานการณการแพรระบาดของโรคไวรัสโคโรนา COVID – 19 คณะกรรมการและอนุกรรมการ ฝายการเงินและสินเชื่อ 
มีความหวงใยสมาชิกทุกทาน ขอเปนกำลังใจกับสมาชิกทุกทาน ไดผานพนวิกฤตนี้ ใหมีสุขภาพ พลานามัย ที่แข็งแรง ปราศจากมีความหวงใยสมาชิกทุกทาน ขอเปนกำลังใจกับสมาชิกทุกทาน ไดผานพนวิกฤตนี้ ใหมีสุขภาพ พลานามัย ที่แข็งแรง ปราศจาก
โรคภัยทุกประการโรคภัยทุกประการ



สารจากคณะกรรมการฝายสวัสดิการและสารสนเทศ

สารจากคณะกรรมการฝายวิชาการและระเบียบ

นายไพฑูรย  คงเทียนนายไพฑูรย  คงเทียน

ประธานกรรมการฝายวิชาการและระเบียบประธานกรรมการฝายวิชาการและระเบียบ

นายณัฐพล นุชอุดมนายณัฐพล นุชอุดม

ประธานกรรมการฝายสวัสดิการและสารสนเทศประธานกรรมการฝายสวัสดิการและสารสนเทศ

นางวิลาวรรณ ตันรัตนะนางวิลาวรรณ ตันรัตนะ

กรรมการกรรมการ

ฝายสวัสดิการและสารสนเทศฝายสวัสดิการและสารสนเทศ

นางวาสนา แจมเจริญ

กรรมการและเลขานุการกรรมการและเลขานุการ

ฝายสวัสดิการและสารสนเทศฝายสวัสดิการและสารสนเทศ

นายเอกพจน กันภัยนายเอกพจน กันภัย

กรรมการฝายวิชาการและระเบียบกรรมการฝายวิชาการและระเบียบ

นายเมธชนัน เสืออากาศนายเมธชนัน เสืออากาศ

กรรมการและเลขานุการฝายวิชาการและระเบียบกรรมการและเลขานุการฝายวิชาการและระเบียบ

 เรียนสมาชิกสหกรณทุกทาน สารสัมพันธประจำเดือนตุลาคม 2564 นี้ เรียนสมาชิกสหกรณทุกทาน สารสัมพันธประจำเดือนตุลาคม 2564 นี้ ทางฝายสวัสดิการและสารสนเทศ ทางฝายสวัสดิการและสารสนเทศ 

ประกอบดวยคณะกรรมการ 3 ทาน คือ นายณัฐพล นุชอุดม ประธานคณะกรรมการ นางวิลาวรรณ ตันรัตนะ ประกอบดวยคณะกรรมการ 3 ทาน คือ นายณัฐพล นุชอุดม ประธานคณะกรรมการ นางวิลาวรรณ ตันรัตนะ 

กรรมการ นางวาสนา แจมเจริญ กรรมการและเลขานุการ และอนุกรรมการอีก 5 ทานในการบริหารงานกรรมการ นางวาสนา แจมเจริญ กรรมการและเลขานุการ และอนุกรรมการอีก 5 ทานในการบริหารงาน

ดร.ภูมิ พระรักษา  นายสมชาย พึ่งอิ่ม วาที่ร.ต.ลมบล บุญมานะ นางกิ่งดาว เทือกขันตี นางวาทินี สุธนรักษดร.ภูมิ พระรักษา  นายสมชาย พึ่งอิ่ม วาที่ร.ต.ลมบล บุญมานะ นางกิ่งดาว เทือกขันตี นางวาทินี สุธนรักษ

โครงการที่ผานมา อาทิ โครงการการอบรมใหความรูทางการเงินและระเบียบขอบังคับสหกรณโครงการที่ผานมา อาทิ โครงการการอบรมใหความรูทางการเงินและระเบียบขอบังคับสหกรณ

โครงการอาชีพเสริมเพิ่มรายได “ออนไลนทำเงิน” ไดรับการตอบรับจากสมาชิกเปนที่นาพอใจโครงการอาชีพเสริมเพิ่มรายได “ออนไลนทำเงิน” ไดรับการตอบรับจากสมาชิกเปนที่นาพอใจ

สมาชิกใหความชื่นชอบ และยังขอใหมีการจัดโครงการดี ๆ เชนนี้อีกตอไป โดยแผนโครงการสมาชิกใหความชื่นชอบ และยังขอใหมีการจัดโครงการดี ๆ เชนนี้อีกตอไป โดยแผนโครงการ

ในป 2565 เปนตนไป ทุกทานจะไดมีโอกาสเขารวมโครงการที่ดีเชนนี้อีกครั้งอยางแนนอนในป 2565 เปนตนไป ทุกทานจะไดมีโอกาสเขารวมโครงการที่ดีเชนนี้อีกครั้งอยางแนนอน

โดยเฉพาะขาวสารตาง ๆ ที่เปนประโยชนของสหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จำกัดโดยเฉพาะขาวสารตาง ๆ ที่เปนประโยชนของสหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จำกัด

ฝายสวัสดิการและสารสนเทศยังคงทำหนาที่นี้ใหทานอยางดีที่สุด ในเร็ว ๆ นี้ สหกรณฝายสวัสดิการและสารสนเทศยังคงทำหนาที่นี้ใหทานอยางดีที่สุด ในเร็ว ๆ นี้ สหกรณ

ยังไดมีการปรับปรุงแอปพลิเคชั่นรองรับการใชงานที่สะดวกยิ่งขึ้น ไมวาจะเปนในสวนยังไดมีการปรับปรุงแอปพลิเคชั่นรองรับการใชงานที่สะดวกยิ่งขึ้น ไมวาจะเปนในสวน

การรับขาวสาร สารสัมพันธผานแอปพลิเคชั่น รวมไปถึงการ ฝาก - ถอน ได เพื่อตอบสนองการรับขาวสาร สารสัมพันธผานแอปพลิเคชั่น รวมไปถึงการ ฝาก - ถอน ได เพื่อตอบสนองบริบทการใชชีวิตในสังคมของบริบทการใชชีวิตในสังคมของโลกโลกยุคใหมยุคใหม

ฝายสวัสดิการและสารสนเทศ มุงหวังใหทุกทานไดรับการบริการที่รวดเร็วและทันสมัย ขอขอบคุณสมาชิกที่ไววางใจสหกรณ ฯ ของเราฝายสวัสดิการและสารสนเทศ มุงหวังใหทุกทานไดรับการบริการที่รวดเร็วและทันสมัย ขอขอบคุณสมาชิกที่ไววางใจสหกรณ ฯ ของเรา

 กราบเรียนสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จำกัด ทุกทาน กระผมนายไพฑูรย  คงเทียน กราบเรียนสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จำกัด ทุกทาน กระผมนายไพฑูรย  คงเทียน 
ตำแหนงประธานคณะกรรมการฝายวิชาการและระเบียบ ในรอบเดือนตุลาคม 2564 โดยคณะกรรมการตำแหนงประธานคณะกรรมการฝายวิชาการและระเบียบ ในรอบเดือนตุลาคม 2564 โดยคณะกรรมการ
คณะอนุกรรมการฝายวิชาการและระเบียบ และเจาหนาที่ ซึ่งเปนคณะทำงานที่คอยรวมดวยชวยกันคณะอนุกรรมการฝายวิชาการและระเบียบ และเจาหนาที่ ซึ่งเปนคณะทำงานที่คอยรวมดวยชวยกัน
คิดวิเคราะหปญหาของสมาชิกและเรงดำเนินการแกไขเพื่อใหตอบสนองความตองการของสมาชิก คิดวิเคราะหปญหาของสมาชิกและเรงดำเนินการแกไขเพื่อใหตอบสนองความตองการของสมาชิก 
แตทั้งนี้ในการปรับปรุงแกไขระเบียบตาง ๆ นั้นทางฝายวิชาการและระเบียบจะคำนึงถึงหลักแตทั้งนี้ในการปรับปรุงแกไขระเบียบตาง ๆ นั้นทางฝายวิชาการและระเบียบจะคำนึงถึงหลัก
กฎหมายที่เกี่ยวของดวยเพื่อความมั่นคงของสหกรณในอนาคตตอไป โดยระเบียบที่ทางกฎหมายที่เกี่ยวของดวยเพื่อความมั่นคงของสหกรณในอนาคตตอไป โดยระเบียบที่ทาง
ฝายวิชาการและระเบียบไดมีการพิจารณาแกไขเพิ่มเติมในรอบเดือนตุลาคม 2564 นั้น ฝายวิชาการและระเบียบไดมีการพิจารณาแกไขเพิ่มเติมในรอบเดือนตุลาคม 2564 นั้น 
ไดแก ระเบียบสหกรณ ฯ วาดวยการใหเงินกูสามัญและดอกเบี้ยเงินกู ในประเด็นสำคัญไดแก ระเบียบสหกรณ ฯ วาดวยการใหเงินกูสามัญและดอกเบี้ยเงินกู ในประเด็นสำคัญ 
ดังนี้ดังนี้
    1. ปรับลดการสะสมเงินคาหุนหรือเงินฝากเขาบัญชีออมทรัพยเลมสีน้ำเงิน1. ปรับลดการสะสมเงินคาหุนหรือเงินฝากเขาบัญชีออมทรัพยเลมสีน้ำเงิน 
           อัตรารอยละ 20 ของวงเงินกูสามัญทั่วไป คงเหลือในอัตรารอยละ 10 ของ           อัตรารอยละ 20 ของวงเงินกูสามัญทั่วไป คงเหลือในอัตรารอยละ 10 ของ
           วงเงินกูสามัญทั่วไป           วงเงินกูสามัญทั่วไป
  2. ปลดล็อคสำหรับสมาชิกที่ค้ำประกันสมาชิกที่ผิดนัดชำระหนี้ ใหสามารถใชสิทธิ์กูและ  2. ปลดล็อคสำหรับสมาชิกที่ค้ำประกันสมาชิกที่ผิดนัดชำระหนี้ ใหสามารถใชสิทธิ์กูและค้ำประกันไดค้ำประกันได
ระเบียบสหกรณฯ วาดวยการปรับโครงสรางหนี้ ในประเด็นสำคัญ ดังนี้ระเบียบสหกรณฯ วาดวยการปรับโครงสรางหนี้ ในประเด็นสำคัญ ดังนี้
    1. สำหรับสมาชิกที่มียอดคางชำระในอดีตแตปจจุบันสามารถชำระหนี้ไดตามปกติ สหกรณฯ จะใหกูวงเงินเทายอดคางชำระ1. สำหรับสมาชิกที่มียอดคางชำระในอดีตแตปจจุบันสามารถชำระหนี้ไดตามปกติ สหกรณฯ จะใหกูวงเงินเทายอดคางชำระ
                      ผอนสูงสุด 120 งวด เพื่อรักษาประวัติสมาชิกไมใหมีประวัติผิดนัดชำระหนี้ โดยสำหรับสมาชิกที่เปนขาราชการหรือลูกจางผอนสูงสุด 120 งวด เพื่อรักษาประวัติสมาชิกไมใหมีประวัติผิดนัดชำระหนี้ โดยสำหรับสมาชิกที่เปนขาราชการหรือลูกจาง    
           ประจำที่สามารถหักเงินชำระหนี้ผานหนวยงานตนสังกัดได สามารถกูไดโดยไมตองใชหลักประกัน           ประจำที่สามารถหักเงินชำระหนี้ผานหนวยงานตนสังกัดได สามารถกูไดโดยไมตองใชหลักประกัน
    2. ขยายงวดและอายุในการผอนชำระภายใตการปรับโครงสรางหนี้ จากเดิมผอนไดสูงสุด 240 งวดอายุไมเกิน 75 ป ขยายเปน    2. ขยายงวดและอายุในการผอนชำระภายใตการปรับโครงสรางหนี้ จากเดิมผอนไดสูงสุด 240 งวดอายุไมเกิน 75 ป ขยายเปน    
                      ผอนไดสูงสุด 360 งวด และอายุเกิน 90 ปผอนไดสูงสุด 360 งวด และอายุเกิน 90 ป



แนวทางของสหกรณตัวอยางในการแกไขปญหาหนี้สินบุคลากรครูแนวทางของสหกรณตัวอยางในการแกไขปญหาหนี้สินบุคลากรคร ู

สหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการจํากัดสหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการจํากัด

ตามที่สหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จำกัด ไดจัดการประชุมการแกไขปญหา
หนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา (ศธ.) รวมกับ นายสุทธิชัย จรูญเนตร ที่ปรึกษารัฐมนตรี
วาการกระทรวงศึกษาธิการ นายสุทิน แกวพนา รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นายวัลลพ
สงวนนาม ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ นายนิพนธ กองเวหา ผูชวยเลขาธิการคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผูแทนอธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ ผอ. ศธจ.สมุทรปราการ ผอ.สพม.
สมุทรปราการ ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต 1,2 ผอ.อาชีวศึกษาสมุทรปราการ ผอ.กศน. สมุทรปราการ
ผอ.สกสค.สมุทรปราการ เมื่อวันที่ 8 และวันที่ 13 กันยายน 2564 หลังจากการประชุมแลวนั้นคณะกรรมการดำเนินการ
สหกรณชุดที่ 60/2564 ไดมีแนวทางการดำเนินการหลายดานที่จะชวยเหลือสมาชิกในการแกไขปญหาหนี้สิน ทั้งที่ได
วางแผนไวกอนแลวรวมถึงการวางแผนชวยเหลือเพิ่มเติม จึงไดมีการเชิญสมาชิกเขารวมทั้งในสวนของผูกูและผูค้ำประกัน
กวา 21 ราย เพื่อพูดคุยหาแนวทางเกี่ยวกับการจัดการหนี้สินและการปรับโครงสรางหนี้รวมทั้งเปนการลดตั้งคาสำรองหนี้
สงสัยจะสูญ ( NPL ) เปนการบรรเทาความเดือดรอนแกสมาชิก ในวันศุกรที่ 15 ตุลาคม 2564  โดยมีแนวทางการแกไข
ปญหาตามที่สมาชิกไดเรียกรอง เชน 
 1. การคืนสิทธิ์กูและค้ำประกันในกรณีสมาชิกค้ำประกันสมาชิกที่ผิดนัดชำระหนี้ 
 2. การขยายงวดชำระสำหรับสมาชิกที่มีความประสงคปรับโครงสรางหนี้สูงสุด 360 งวด อายุ 90 ป เปนตน 
 3. การลดหลักประกันเงินกูปรับโครงสรางหนี้กรณีกูเพื่อชำระหนี้คงคางกับทางสหกรณ หากเปนขาราชการ
             ที่สามารถหัก ณ ที่จายได ไมตองมีหลักประกันเงินกูใด ๆ

อีกทั้ง สหกรณยังมีโครงการตาง ๆ ที่เกี่ยวของดานการจัดการปญหาหนี้สินใหกับสมาชิกที่มีความสนใจดานการ
บริหารจัดการเงินและหนี้สินของตนเอง ดังนี้

1. โครงการอบรมใหความรูทางการเงินและระเบียบขอบังคับสหกรณ ไดนำวิทยากรชื่อดังผูมีความรูดานการแก
ปญหาหนี้ บริหารจัดการหนี้มาบรรยายในหัวขอ 1. ปลด คลาย ล็อคหนี้ 2. การเก็บเงินอยางไรใหไดลาน ซึ่งไดมีการจัด
โครงการไปเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2564 และวันที่ 18 กันยายน 2564 ผานระบบ ZOOM

2. โครงการอาชีพเสริมเพิ่มรายได “ออนไลนทำเงิน” โครงการนี้มีวัตถุประสงคในการสรางอาชีพใหแกสมาชิก
โดยสหกรณไดจัดหาวิทยากรชื่อดังดานการทำออนไลน บรรยายในหัวขอ “แพลตฟอรมออนไลนสรางเงินลาน” ใหแกสมาชิก
ที่สนใจเขารวม เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2564 ผานระบบ ZOOM ที่ผานมา
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สงวนนาม ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ นายนิพนธ กองเวหา ผูชวยเลขาธิการคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผูแทนอธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ ผอ. ศธจ.สมุทรปราการ ผอ.สพม.
สงวนนาม ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ นายนิพนธ กองเวหา ผูชวยเลขาธิการคณะ
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สมุทรปราการ ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต 1,2 ผอ.อาชีวศึกษาสมุทรปราการ ผอ.กศน. สมุทรปราการ
ผอ.สกสค.สมุทรปราการ เมื่อวันที่ 8 และวันที่ 13 กันยายน 2564 หลังจากการประชุมแลวนั้นคณะกรรมการดำเนินการ

สรุปรายการจ่ายสวัสดิการ ตั้งแต่เดือน ธันวาคม 2563 - กันยายน 2564 

ที ่ สวัสดิการ สมาชิกที่ขอรับ
สวัสดิการ(ราย) 

จำนวนเงิน (บาท) 

1 สวัสดิการเกษียณอายุ 30 409,900.00 
2 สวัสดิการรับขวัญทายาทใหม่ 111 111,000.00 
3 สวัสดิการรักษาพยาบาล 179 179,000.00 
4 สวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกผู้ถึงแก่กรรม + ค่าปลงศพ  39 13,620,000.00 
5 สวสัดิการสำหรับสมาชิกเจ็บป่วยไมส่ามารถช่วยเหลือตัวเองได ้ 214 214,000.00 
6 สวัสดิการทุนส่งเสริมการศึกษาบุตร 883 1,663,000.00 
7 สวัสดิการชว่ยเหลือสมาชิกที่ประสบภัย 7 263,000.00 
8 สวัสดิการสำหรับสมาชิกไม่มีบุตร หรือเป็นโสด 27  81,000.00 
9 สวสัดิการประสบอุบัตเิหตุแกส่มาชิก 2 200,000.00 
10 สวสัดิการช่วยเหลืองานศพ บิดา มารดา คูส่มรสและบตุรสมาชิก 173  519,000.00 
11 สวสัดิการสมาชิกได้รบัเช้ือ Covid-19 166 830,000.00 
12 สวสัดิการแพ้วัคซนี Covid-19 2 10,000.00 

รวมทั้งสิ้น 1,833 18,099,900.00 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน
ปีบัญชี 2561 9.78 35.64 58.39 84.52 110.55 113.83 139.53 167.69 196.11 222.84 252.28 223.15
ปีบัญชี 2562 16.14 38.70 63.48 87.71 111.49 107.36 134.52 162.18 192.70 221.01 251.39 209.83
ปีบัญชี 2563 11.61 40.51 71.11 102.39 133.91 122.78 152.19 184.54 216.61 240.81 271.32 224.15
ปีบัญชี 2564 10.62 42.24 72.13 103.47 134.72 122.95 152.38 183.04 213.52 242.29
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ผลการดําเนินงานสหกรณระหวาง ธันวาคม 2563 - กันยายน 2564ผลการดําเนินงานสหกรณระหวาง ธันวาคม 2563 - กันยายน 2564



กรุณาสง          ชื่อที่อยูผูรับ        

1.นายณัฐพล นุชอุดม  2.นางวิลาวรรณ ตันรัตนะ  3.นางวาสนา แจมเจริญ  4.ดร.ภูมิ พระรักษา         

ชําระคาบริการเปนเงินเชื่อ

ใบอนุญาตพิเศษที่ 63/2561

ที่ทําการไปรษณียสมุทรปราการ

 สหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัด (สํานักงานใหญ) สหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัด (สํานักงานใหญ) เลขท่ี 23 / 17-20 ถนนสุขุมวิท ตําบลปากน้ําเลขท่ี 23 / 17-20 ถนนสุขุมวิท ตําบลปากน้ํา 
อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270 โทรสาร การเงิน ต อ 13 โทรสารอื่นๆ 02 384 2495อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270 โทรสาร การเงิน ต อ 13 โทรสารอื่นๆ 02 384 2495
 ศูนยบริการสหกรณ โครงการบิสซิเนสทาวน แอดซิต้ีพารค เลขท่ี 382/42 หมู  ท่ี 1 ตําบลบางเสาธง อําเภอบางเสาธง ศูนยบริการสหกรณ โครงการบิสซิเนสทาวน แอดซิต้ีพารค เลขท่ี 382/42 หมู  ท่ี 1 ตําบลบางเสาธง อําเภอบางเสาธง 
จังหวัดสมุทรปราการ 10540 โทรศัพท : 0-2050-4360 โทรสาร : 0-2050-4361 มือถือ : 086-376-4514จังหวัดสมุทรปราการ 10540 โทรศัพท : 0-2050-4360 โทรสาร : 0-2050-4361 มือถือ : 086-376-4514

สหกรณอ์อมทรพัยครูสมุทรปราการ จาํกดัสหกรณอ์อมทรพัยครูสมุทรปราการ จาํกดั SAMUTPRAKARN TEACHER SAVING AND CREDIT COOPERATIVE LIMITEDSAMUTPRAKARN TEACHER SAVING AND CREDIT COOPERATIVE LIMITED

สหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัด

ID:@spktc

www.spktcoop.com

02 384 2493
02 384 2494
02 756 3995
02 288 0904 

s p k t c 1 0 2 7 0 @ h o t m a i l . c o m s p k t c 1 0 2 7 0 @ h o t m a i l . c o m 

Line connect

- การเงิน     ตอ 10,11,12- การเงิน     ตอ 10,11,12
- สินเชื่อ/กู /คํ้าประกัน   ตอ 15,16,17,14- สินเชื่อ/กู /คํ้าประกัน   ตอ 15,16,17,14
- นิติกร/ปรับโครงสรางหนี้   ตอ 23,24- นิติกร/ปรับโครงสรางหนี้   ตอ 23,24
- สวัสดิการ/ลาออก/โอนยาย  ตอ 27- สวัสดิการ/ลาออก/โอนยาย  ตอ 27
- ฌาปนกิจฯ      ตอ 28- ฌาปนกิจฯ      ตอ 28
- ATM/ใบเสร็จ     ตอ 25,26- ATM/ใบเสร็จ     ตอ 25,26
- ธุรการ รับ/สงเอกสาร   ตอ 21,22- ธุรการ รับ/สงเอกสาร   ตอ 21,22
- ประชาสัมพันธ    ตอ 31,32- ประชาสัมพันธ    ตอ 31,32

5.นายสมชาย พึ่งอิ่ม      
9.น.ส.วรรณผกานต  บบุผาสวุรรณ   10.น.ส.เพญ็นภา   ทมุมี    

6.วาที่ร.ต.ลมบล บุญมานะ     7.นางกิ่งดาว เทือกขันตี    8.นางวาทินี สุธนรักษ
คณะบรรณาธิการ

เลขบัญช ี2191069320
สาขาปากนํ้า

สหกรณมอบเงินสวัสดิการถึงแกกรรมให แกสมาชิกผู  เสียชีวิต สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณ
ออมทรัพยครูสมุทรปราการ จำกัด

สมาชิกสามัญ  จำนวน 2,329 ราย 
สมาชิกสมทบ  จำนวน     73 ราย 
รวม  จำนวน 2,402 ราย
   ขอแสดงความไวอาลัยแดสมาชิกผูลวงลับ
1. นายสำราญ งามสมุทร มอบ 219,073 บาท

ขอแสดงความไวอาลัยแกสมาชิกผูลวงลับ รายนามดังนี้
   1. นางนภาพร ปอมเอี่ยม อายุการเปนสมาชิก 13 ป สหกรณมอบ 200,000 บาท
   2. นายสุรชัย ศิริสุทธิ์ อายุการเปนสมาชิก 11 ป สหกรณมอบ 200,000 บาท
   3. นางสาววราณิดา ผาสุขชีวัน อายุการเปนสมาชิก 8 ป สหกรณมอบ 150,000 บาท
   4. นายสมเกียรติ สถิตไชยนนท อายุการเปนสมาชิก 5 ป สหกรณมอบ 100,000 บาท
   5. นางสาวรวีภัทร กองแกว อายุการเปนสมาชิก 4 ป สหกรณมอบ 100,000 บาท

สหกรณบริจาคชวยเหลือโรงเรียนวัดก่ิงแกว จากเหตุประสบภัยโรงงานหมิงต้ีระเบิดสหกรณบริจาคชวยเหลือโรงเรียนวัดก่ิงแกว จากเหตุประสบภัยโรงงานหมิงต้ีระเบิด

       เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2564 นายไพฑูรย คงเทียน รองประธานกรรมการปฏิบัติหนาที่ประธานฝาย

วิชาการและระเบียบ ไดเปนตัวแทนสหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จำกัด นำเงินบริจาคชวยเหลือ

โรงเรียนวัดกิ่งแกว จากเหตุประสบภัยโรงงานหมิงตี้ระเบิด จำนวน 50,000 บาท

สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จํากัด สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จํากัด ศึกษาดูงานผานระบบ ZOOMศึกษาดูงานผานระบบ ZOOM

       เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2564 นายกำจัดสุวรรณปาล ประธานกรรมการฝายบริหารทั่วไป ผูจัดการ

สหกรณ พรอมเจาหนาที่ใหการตอนรับคณะทำงานสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

จำกัด ผานโปรแกรม ZOOM ในการมาศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลระบบการจัดการงานสหกรณ


