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สารบัญ 
             

หน้า 
ระเบยีบวาระที่ 1   เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชมุทราบ  
     1.1   แนะนําผู้ร่วมประชุม  
     1.2  มอบทนุการศึกษาสําหรับบุตรสมาชิก  
ระเบยีบวาระที่  2   รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามญั ประจาํปี 2554    
ระเบยีบวาระที่  3 รับทราบรายงานผลการดําเนินงานประจําปี  2555                
ระเบยีบวาระที่  4 รับทราบผลการตรวจสอบกิจการและรายงานของผู้สอบบัญชี  
ระเบยีบวาระที่  5   พิจารณาอนุมัติงบดุล และบัญชีกําไร-ขาดทุน ประจําปี 2555  
ระเบยีบวาระที่  6   พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิ ประจาํปี 2555  
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สหกรณ์ ประจาํปี 2556                
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การประชุมใหญ่สามญั ประจําปี 2555 
ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จํากัด 
วันอาทิตย์ที่  27  มกราคม  2556 

ณ ศูนยป์ระชมุมหาวิทยาลยัราชภัฎภูเก็ต 
 
เริ่มประชุมเวลา 08.00 น. 

ประธานที่ประชุม…………………………………………. 
จํานวนสมาชิกท้ังสิ้น……………………..คน     มาประชุม……………….คน 
จํานวนคณะกรรมการ……………………คน      มาประชุม……………….คน 
จํานวนเจ้าหน้าท่ีสหกรณ…์………………คน     มาประชุม………………คน 
จํานวนผู้ตรวจสอบบัญชี………………….คน     มาประชุม………………คน 
จํานวนผู้เข้าร่วมประชุม…………………  คน     คือ 

1…………………………………………… 
2…………………………………………… 
3…………………………………………… 
4…………………………………………… 
5…………………………………………… 
6…………………………………………… 

ระเบยีบวาระที่ 1  เร่ืองที่ประธานแจ้งใหท้ราบ 

1.1 แนะนําผูเ้ข้ารว่ม
ประชุม…………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………….……………
…………………………………………………………………………………………………………….…………………………
……………………………………………………………………………………………….………………………………………
………………………………………………………………….……………………………………………………………………
……………………………………………………….………………………………………………………………………………
………………………………………….……………………………………………………………………………………………
………………………………………….…………………………………………………………………………………………… 
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1.2 มอบทุนการศึกษาสําหรบับุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จํากัด 
 

รายชื่อบุตรสมาชิกสหกรณอ์อมทรัพย์ครภููเก็ต จํากัด ที่ได้รับทุนการศึกษาบุตร 
ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จํากัด  ประจําปี 2555 

 
 

 
1. ประเภททุนการศึกษาปกติ  จํานวน  40  ทุน  มี   4   ระดับ 

  1.1 ระดับประถมศึกษา จํานวน  15  ทุน ๆ ละ 2,000  บาท   ได้แก ่
 
ลําดับ
ที่ ชื่อผู้ได้รับทุน ชั้น สถานศึกษา ชื่อสมาชิก 

1. ด.ช.คณพล  ทองยอด ป.3 โรงเรียนภูเก็ตไทยหัว นางวิลาวัณย์  ทองยอด 
2. ด.ช.คุณพัฒน ์ เติบโต ป.3 โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต นางสุพรทิพย์  เติบโต 
3. ด.ช.เจตนิพิฐ  ทองเจิม ป.3 โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต นางสารีย์  ทองเจิม 
4. ด.ช.ชัชพล  กลิ่นจันทร์ ป.2 โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต นางกรรณิกา  กลิ่นจันทร์ 
5. ด.ช.ต่อพงศ์  หาญพานิช ป.1 โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต นายบุญมา  หาญพานิช 
6. ด.ช.ไตรรัตน์  ดอนปัญญา ป.2 โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต นางศิริวรรณ  ดอนปัญญา 
7. ด.ช.ธนวัฒน์  พุ่มจันทร์ ป.2 โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต นางน้ําเพชร  พุ่มจันทร์ 
8. ด.ช.นราวิชญ ์ ภู่ทอง ป.5 โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว นางอรนุช  ภู่ทอง 
9. ด.ญ.นูรฮานา  หะยีตาเย๊ะ ป.2 โรงเรียนมุสลิมวิทยาภูเก็ต นางณีออน  หะยีตาเย๊ะ 
10. ด.ญ.ปภาดา  รุ่งโรจน์ ป.5 โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต นางปณิตา  รุ่งโรจน์ 
11. ด.ญ.ปีติภาดา  บุญมา ป.2 โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต นายปีติพงษ์  บุญมา 
12. ด.ญ.เพชรรัตน์  ทองเอี่ยม ป.4 โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา น.ส.พิชญา  คาร 
13. ด.ช.ภาณุวัชร ์ จนัคํา ป.4 โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล(ตันติวิท) นายศักดิ์เกษม  จันคํา 
14. ด.ช.สุทิวัส  ยุคุณธร ป.6 โรงเรียนแหลมพันวา นายกาสา  ยุคุณธร 
15. ด.ญ.อิสรียา  สมาน ป.6 โรงเรียนแหลมพันวา นางสรินยา  สมาน 
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1.2 ระดับมัธยมศกึษาตอนต้น  จํานวน  6  ทนุ ๆ ละ 3,000  บาท    ได้แก่ 
 
ลําดับ
ที่ ชื่อผู้ได้รับทุน ชั้น สถานศึกษา ชื่อสมาชิก 

1. ด.ช.ชานน  แก้วแดง ม.1 โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต นางอรษา  แก้วแดง 
2. ด.ญ.ณิชาดา  สืบศักด์ิ ม.2 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ นายมานะ  สืบศักดิ์ 
   พระศรีนครินทร์ ภูเก็ต  

3. ด.ญ.ธัญชนก  ทองเจิม ม.2 โรงเรียนสตรีภูเก็ต นางขวัญฤทัย  ทองเจิม 
4. ด.ญ.ธันย์ชนก  กุลดํารงววิัฒน์ ม.1 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย นางบุญศรี  กุลดํารงวิวัฒน ์
5. ด.ญ.เมธินี  องคบ์ริรักษ์กุล ม.3 โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา นางสมศรี  องค์บริรักษ์กุล 
6. ด.ญ.เย็นใจ  เพ็ชรคง ม.2 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ นายสุเมฆ  เพ็ชรคง 
   พระศรีนครินทร์ ภูเก็ต  

 
 
1.3 ระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย หรือ ปวช. จํานวน 11 ทนุ ๆ ละ 4,000 บาท   

ได้แก่ 
ลําดับ
ที่ ชื่อผู้ได้รับทุน ชั้น สถานศึกษา ชื่อสมาชิก 

1. น.ส.กัญญารัตน์  อ่องสุภารมณ ์ ม.5 โรงเรียนสตรีภูเก็ต นางนันทา  สิทธิอัครพงศ์ 
2. น.ส.จารุวรรณ  ไข่มุกด์ ม.4 โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา นางพิสมัย  ไข่มุกด์ 
3. น.ส.ณมน  นวลวิไลลักษณ์ ม.6 โรงเรียนนหาดใหญ่วิทยาลัย นางคัคนางค์ นวลวิไลลกัษณ ์
4. น.ส.ทัศน์สนธิ์  คงแก้ว ม.4 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยสงขลา นางตวงเพชร์  คงแก้ว 
   นครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  

5. นายธนัตถ์  หย่ังทะเล ม.5 โรงเรียนมุสลิมวิทยาภูเก็ต นายยูโสบ  หยั่งทะเล 
6. นายธัชพล  จินตนิติ ปวช.3 วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต นางภารุจีร์  ตัณฑโรภาส 
7. นายนนทกร  กิจธารากุล ม.5 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ นางจรัสศรี  กิจธารากุล 
   พระศรีนครินทร์ ภูเก็ต  

8. นายปรัษฐา  ณ นคร ปวช.1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต นายนิพนธ์  ณ นคร 
9. นายพิทวัส  พิศสุพรรณ ม.5 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ นางพรรณทิพา  พิศสุพรรณ 
   พระศรีนครินทร์ ภูเก็ต  

10. น.ส.สมฤทัย  ขํานุรักษ์ ปวช.2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต นางเสริมศรี  พรหมตรัง 
11. น.ส.อภิษฏา  อภิโชติบวร ม.4 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย นายเหมราช  อภิโชติบวร 
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1.4 ระดับอุดมศึกษา  จํานวน  8  ทุน ๆ ละ 5,000  บาท    ได้แก่ 
ลําดับ
ที่ ชื่อผู้ได้รับทุน ชั้น สถานศึกษา ชื่อสมาชิก 

1. น.ส.จันทร์พร  อินทนาม ปี 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต นายประเสริฐ อินทนาม 
2. นายณัฐกุล  หนุ่ยศรี ปี 2 สถาบันเทคโนโลยีพระจอม นางพรพรรณ  หนุ่ยศรี 
   เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  

3. นายธนายุทธ  ชลชวลิต ปี 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต นางสุวรรณา ชลชวลิต 
4. นายนพพล  อ่าวบรูณวิวัฒน์ ปี 2 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นางนฤมล อ่าวบูรณวิวัฒน์ 
   วิทยาเขตหาดใหญ่  

5. น.ส.ปิยดา  ชูช่วย ปี 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต นางน้ําอ้อย  ชูช่วย 
6. น.ส.ศรินธร  สังขรักษ์ ปี 3 มหาวิทยาลัยบูรพา นางรัตนา วิชัยรัตน์ 
7. น.ส.โสภิตรา  รัตนภา ปี 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี นางปรีดา  รัตนภา 
   ราชมงคลธัญบุร ี  

8. น.ส.โสรยา  กออุดม ปี 1 มหาวิทยาลัยบูรพา นางสุมล  กออุดม 
 

2. ประเภททุนเรยีนดี  จํานวน   23   ทุน  มี  4  ระดับ 
2.1 ระดับประถมศึกษา  จํานวน  9   ทุน 
 2.1.1  กําลังเรียนชัน้ ป.3 จาํนวน  4   ทุน ๆ ละ 2,000  บาท  ได้แก่ 

ลําดับ
ที่ ชื่อผู้ได้รับทุน ชั้น สถานศึกษา ชื่อสมาชิก 

1. ด.ช.จิรภัทร  สมศิริ ป.3 โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต นายสมภักดิ์  สมศิริ 
2. ด.ญ.ธัญญิตา  สะราคํา ป.3 โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา นางสุนันตา  ลุพรหมมา 
3. ด.ช.ปรีชารัตน์  ในรัมย์ ป.3 โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว น.ส.นิภาพร  ในรัมย์ 
4. ด.ญ.ศุภลักษณ์  กรงแก้ว ป.3 โรงเรียนบ้านป่าคลอก นางพรเพ็ญ  กรงแก้ว 

 
2.1.2 กําลงัเรยีนชั้น ป.5 จํานวน  5  ทุน ๆ ละ 2,000 บาท    ได้แก ่

ลําดับ
ที่ ชื่อผู้ได้รับทุน ชั้น สถานศึกษา ชื่อสมาชิก 

1. ด.ช.ถิรวัฒน์  ดวงสุวรรณ ป.5 โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง น.ส.กวินปัทม์  สงัข์ศิลป์ชัย 
2. ด.ช.ธนธรณ์  รุ่งอุทัย ป.5 โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา นางเพ็ญลักษณ์  รุ่งอุทัย 
3. ด.ญ.ธัญชนก  ตันกองโกย ป.5 โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต นางวิไลวรรณ  ตันกองโกย 
4. ด.ช.ภาคภูมิ  ภัทรชุติกุล ป.5 โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยใน นางโสภา  ภัทรชุติกุล 
   พระบรมราชูปถัมภ์  

5. ด.ญ.ศุภาพิชญ์  บัวทอง ป.5 โรงเรียนอบจ. บ้านไม้เรียบ นางวิภาวรรณ  บัวทอง 
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2.2 ระดับมัธยมศกึษาตอนต้น (กําลังเรียนชัน้ ม.2) จํานวน 5 ทุน ๆ ละ 
3,000 บาท     ได้แก ่

ลําดับ
ที่ ชื่อผู้ได้รับทุน ชั้น สถานศึกษา ชื่อสมาชิก 

1. ด.ญ.กิตติมา  สง่ากอง ม.2 โรงเรียนสตรีภูเก็ต นางสุนันทา  สง่ากอง 
2. ด.ช.จักรพงษ์  สมบัติ ม.2 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย นางนภัทร  สมบัติ 
3. ด.ญ.จิดาภา  สุวรรณหงษ์ ม.2 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย นางธนูศร  สุวรรณหงษ์ 
4. ด.ญ.พรรณพณิช  อธิคมวัตร ม.2 โรงเรียนสตรีภูเก็ต น.ส.ลภัสรดา  ชุมรักษ์ 
5. ด.ญ.สุพิชญา  จันทร์รงค์ ม.2 โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยตรัง นางศิริพร  จันทร์รงค์ 

 
2.3 ระดับมัธยมศกึษาตอนปลายหรือ ปวช. (กําลังเรียนชั้น ม.5 หรือ ปวช.2)  

จํานวน  2  ทนุ ๆ ละ 4,000  บาท  ได้แก ่
ลําดับ
ที่ ชื่อผู้ได้รับทุน ชั้น สถานศึกษา ชื่อสมาชิก 

1. นายปรัชญานนท์  สาระคง ม.5 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย นางนันทวรรณ  สาระคง 
2. น.ส.อภิญญา  ลีลาอริยะ ม.5 โรงเรียนสตรีภูเก็ต นางทิพย์วรรณ  ลีลาอริยะ 

 
2.4 ระดับอุดมศึกษา (กําลังเรียนชั้น ปวส.2 หรือ ปี.2)  จํานวน  7 ทุน ๆ ละ 

5,000  บาท  ได้แก่ 
ลําดับ
ที่ ชื่อผู้ได้รับทุน ชั้น สถานศึกษา ชื่อสมาชิก 

1. น.ส.แคทรียา  ทองเกิด ปวส.2 วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต นางกนิษฐา  ทองเกิด 
2. น.ส.ชิดชนก วิสุทธิวัชรกุล ปี 2 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นางสุจินต์  วิสุทธิวัชรกุล 
3. นายภคิน  จันทิรา ปี.2 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต นายวิสุทธิ์  จันทิรา 
4. น.ส.ปฎิญญา ประทีป ณ ถลาง ปี 2 มหาวิทยาลัยรังสิต นางขัตริยา ประทีป ณ ถลาง 
5. น.ส.ปิยนุช  ทองเสมอ ปี 2 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นางทับทิม  ทองเสมอ 
6. น.ส.มณฑิตา ตัณฑุลมาศ ปี 2 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นางอรณุลักษณ์  ตัณฑุลมาศ 
7. นายวีรยุทธ  เจี่ยสกุล ปี 2 สถาบันเทคโนโลยีพระจอม นายบวร  เจี่ยสกุล 
   เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  

 
 3. ประเภททุนการศึกษาต่อเนื่อง จํานวน  1  ทุน    ได้แก่ 
ลําดับ
ที่ ชื่อผู้ได้รับทุน ชั้น สถานศึกษา ชื่อสมาชิก 

1. นายณัชพล  ศรีหานาจ ม.4 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย นางสุภา  ศรีหานาจ 
หมายเหต ุ ใหส้มาชิกสหกรณ์ นําบุตรที่ได้รับทุนมารับทนุในวันประชุมใหญส่ามัญประจําปี 2555  
เวลา 08.00 น. 
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ระเบยีบวาระที่ 2   รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจําปี 2554   
รายงานการประชุมใหญ่สามัญ  ประจําป ี2554 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จํากัด 
วันเสารท์ี่   25  กุมภาพันธ ์พ.ศ. 2555 

ณ  ศูนย์ประชมุ มหาวิทยาลยัราชภัฏภูเก็ต  อ.เมือง จ.ภูเก็ต 
************************* 

สมาชิกเข้าประชุม   3,317   คน (สมาชิกสามัญ  3,846  คน สมาชิกสมทบ 98 คน)  ตามลายมือ
ช่ือผู้เข้าประชุม 
ผู้มาประชุม     
 1. นายพงษ์ศักด์ิ  วิสุทธ์ิ  ประธานกรรมการ    (ประธานที่ประชุม) 
 2. นายชวนศักด์ิ  จําปาทอง รองประธานกรรมการ 
 3. นายวินัย  สุริยปราการ รองประธานกรรมการ 
           4. นายสมศักด์ิ              ปฐมอรรฆย์กุล กรรมการ 
 5. นายธงชัย  ณ ถลาง  กรรมการ 
 6. นายมนูญ  สันติกุล  กรรมการ 
 7. นายนิยม  พรหมขุนทอง กรรมการ 
 8. นางสมจิตต์  สุทธางกูร กรรมการ 

9. นางเบญจวรรณ อัศวบุญม ี กรรมการ 
10. นายปรีชา  เอกทวีวัฒนเดช กรรมการ 

 11. นายเอกสิทธ์ิ  ขวัญเชียร กรรมการ 
           12. นายจรุง                 สังขรักษ์          กรรมการ 
           13. นายพัลลภ                เอ่งฉ้วน กรรมการและเลขานุการ 

14. นายขัมน์                 สขุาพันธ์ุ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
ผู้ไม่มาประชุม - 
ผู้เข้าร่วมประชุม    

1. นางอิศรา  ณ นคร       ผู้จัดการ 
2. นายรุ่งโรจน์  คงสนันทน ์ สหกรณ์จังหวดัภูเก็ต 
3. นายสมเกียรติ  พาหุรัตน์ นักวิชาการสหกรณ์ชํานาญการ    
4. นายสุวัชร์  โกยสมบูรณ ์ ผู้ตรวจสอบกิจการ 
5. นายวิรัตน์  นุกูลรัตน์ ผู้ตรวจสอบกิจการ 
6. น.ส.สุรัสวดี            กีรติวิริยาภรณ์ ผู้ตรวจสอบกิจการ 
7. นายมานะ                ตัณฑัยย์           ผู้ตรวจสอบกจิการ 

 8. นางสุชาดา  รอดจันทร์ทอง  ผู้สอบบัญชี 
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9. นายสวัสด์ิ            อยู่คง  รองผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อ 
10. นางเนาวรัตน์ ฉั่วเจริญ  รองผู้จัดการฝ่ายธุรการ 
11. นางสุวรรณา  ชลชวลิต  รองผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี 
12. นายกฤติกร  โกยกิจเจริญ นิติกร 
13. นางสายชล   ณ นคร  เจ้าหน้าที่ 
14. นายนิพนธ์           ณ นคร  เจ้าหน้าที่ 
15. นางวาสนา  ฤทธิ์รักษา เจ้าหน้าที่ 
16. นางกฤตยา  เดชภิบาล เจ้าหน้าที่ 
17. นายอนิวรรตน์ สระศร ี  เจ้าหน้าที่ 
18. นางขวัญฤทัย   ทองเจิม  ลูกจ้าง 

 19. นายกิจจา  สืบสิน  ลูกจ้าง 
ผู้สังเกตการณ์ - 
เริ่มประชุม เวลา 08.00  น. 
เลขานุการ ได้ตรวจนับองค์ประชุมเห็นว่าสมาชิกมาประชุมครบองค์ประชุมแล้วจึงเรียนเชิญ
ประธานกล่าวเปิดการประชุมและดําเนินการประชุมไปตามระเบียบวาระ 
ประธาน  ประธานคณะกรรมการดําเนินการ (นายพงษ์ศักด์ิ   วิสุทธ์ิ)   ในฐานะประธานที่
ประชุมใหญ่สามัญ ประจําปี 2554  จึงกล่าวเปิดการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบ
วาระการประชุมดังต่อไปนี้ 
 
ระเบียบวาระที่  1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ 
  1.1  แนะนํา  คุณรุ่งโรจน์  คงสนันทน ์  สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต 

      แนะนํา  คุณสมเกียรติ พาหุรัตน์     นกัวิชาการสหกรณ์ชํานาญการ    
ที่ประชุม รับทราบ 

1.2   แจ้งให้ทีป่ระชุมทราบว่า  ในปีนี้จะมีการมอบรางวัลแก่สมาชิก  โดยการ 
จับสลากรางวัลสร้อยคอทองคํา   จํานวน  26  รางวัล  ดังนี้ 

- สร้อยคอทองคํา   นํ้าหนัก  1  บาท จํานวน  2  รางวัล 
- สร้อยคอทองคํา   น้ําหนัก  2  สลึง จํานวน  10  รางวัล 
- สร้อยคอทองคํา   น้ําหนัก  1  สลึง จํานวน  14  รางวัล 

โดยมอบรางวัลให้แก่สมาชิกท่ีมีช่ือ  ในวันที่  1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2554   
และจะจับสลากรางวัลก่อนเริ่มวาระที่ 3,5,7,9 และ 11  และจะสรุปรายช่ือผู้ได้รับรางวัลทั้งหมด
ในวาระอื่น ๆ  สมาชิกท่ีได้รบัรางวัล  ให้มารับรางวัล  ณ  สํานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต   
ภายใน  30  วัน   
ที่ประชุม รับทราบ 
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1.3 เรื่องมอบทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก ประจําปี 2554 
ประธาน  ได้มอบทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก จํานวนทั้งสิ้น  65   ทนุ เป็นเงินทุนทั้งสิ้น         
212,000.00   บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) ปรากฎรายละเอียดตามเอกสารรายงาน
กิจการ ประจําปี 2554 หน้าที่ 3 -7 
ที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่  2  เรื่องรับทราบรายงานการประชุมใหญ่สามญั ประจาํปี 2553  และรับรอง
รายงานการประชุมใหญ่วิสามญั  ครั้งที่  1/2554 
ประธาน  แจ้งให้ที่ประชมุทราบรายงานการประชุมใหญ่สามญั ประจําปี 2553  ซึ่งมีการ
ประชุมเมื่อวันที่  30 มกราคม  2554  ณ โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน  ปรากฎรายละเอียดตาม
เอกสารรายงานกิจการ ประจําปี 2554    หน้าท่ี  8-14  และรับรองรายงานการประชุมใหญ่
วิสามัญ ครั้งที่  1/2554 ซึ่งมกีารประชุมเมื่อวันที่  6  สิงหาคม  2554  ณ  โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน  
ปรากฎรายละเอียดตามเอกสารรายงานกิจการ ประจําปี 2554  หน้าที ่ 15 -25 
ที่ประชุม พิจารณาแล้วมมีติรับทราบรายงานการประชุมใหญส่ามัญ ประจําปี 2553 เมื่อ
วันที่  30  มกราคม 2554  และรับรองรายงานการประชุมใหญ่วิสามญั ครั้งที ่1/2554  เมื่อวันที่  
6  สิงหาคม  2554 
 
ระเบียบวาระที่  3  เรื่องรายงานผลการดําเนินการประจําปี 2554 
ประธาน  ได้รายงานผลการดําเนินการประจําปี 2554  ของสหกรณ์  ปรากฎรายละเอียด
ตามเอกสารรายงานกิจการประจําปี 2554   หน้าที่ 26-27   
ที่ประชุม ได้มีการอภิปรายและสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมในส่วนที่เกี่ยวกับการ
ดําเนินการในรอบปี 2554  และที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่  4  เรื่องรับทราบผลการตรวจสอบกิจการและรายงานของผู้สอบบัญชี 
ประธาน  มอบหมายให้ผูต้รวจสอบกิจการ คือ  นางสาวสุรัสวดี กีรติวิริยาภรณ์ ,นาย
มานะ   ตัณฑยัย์   เป็นผู้ช้ีแจงรายละเอียดพร้อมตอบข้อซักถามจากที่ประชุม ปรากฎรายละเอียด
ตามเอกสารรายงานกิจการประจําปี 2554   หน้าที่ 28-35 
ที่ประชุม ได้มีการอภิปรายและสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม  แล้วจงึรับทราบรายงานผล
การตรวจสอบกิจการและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
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ระเบียบวาระที่  5  เรื่องพิจารณาอนุมัติงบดุล และบญัชีกําไร  - ขาดทุน ประจําปี 2554 
ประธาน  ได้มอบหมายให้ผู้สอบบัญชี   คือ นางสุชาดา  รอดจันทร์ทอง  เป็นผู้ช้ีแจง
รายละเอียดและตอบข้อซักถามของที่ประชุม ปรากฎรายละเอียดตามเอกสารรายงานกิจการ
ประจําปี 2554   หน้าที่ 36-50   แล้วจึงใหท้ี่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุลและบญัชีกําไร-ขาดทุน 
ที่ประชุม ได้มีการอภิปรายและสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม  แล้วทีป่ระชุมจึงมีมติอนุมัติ
งบดุล และบัญชีกําไร - ขาดทุน ประจําปี 2554 
ระเบียบวาระที่  6  เรื่องพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรสทุธิ ประจําปี 2554 
ประธาน            ได้ใหท้ี่ประชุมพิจารณาการจัดสรรกําไรสุทธิ ประจําปี 2554 ปรากฎ
รายละเอียดตามเอกสารรายงานกิจการประจําปี 2554  หน้าที่ 51     
ที่ประชุม  ได้อภิปรายกันอย่างกว้างขวาง แล้วจึงมีมติอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิ ประจําปี  
ตามที่คณะกรรมการนําเสนอ 
 
ระเบียบวาระที่  7  เรื่องพิจารณาแผนกลยทุธ์สหกรณ์  แผนปฏิบัติงานประจําปี 2555 และ
งบประมาณรายจ่ายของสหกรณ์ ประจําปี 2555 
ประธาน  ได้ให้ที่ประชุมพิจารณาแผนกลยุทธ์สหกรณ์ รายละเอียดตามเอกสารประชุม
การประชุมที่แนบ  และแผนปฏิบัติงานประจําปี 2555 ปรากฎรายละเอียดตามเอกสารรายงาน
กิจการประจําปี 2554  หน้า 56 – 57  และ งบประมาณรายจ่ายของสหกรณ์ ประจําปี 2555  
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหน้าท่ี  52-55 
นายสมพงศ์ สทิธิไชย เสนอให้ต้ังงบประมาณรายจ่าย  รายการที่ 5.12 ค่าเครื่องแบบ
เจ้าหน้าท่ี  เปน็เงิน  24,000  บาท 
ที่ประชุม  พิจารณาแล้วมมีติเห็นชอบดังนี้ 

1. เห็นชอบแผนกลยุทธ์สหกรณ ์ตามที่คณะกรรมการนําเสนอ 
2. เห็นชอบแผนปฏิบัติงานประจําปี 2555  ตามท่ีคณะกรรมการนําเสนอ  

ยกเว้นในรายการที่  1 ประชุมใหญ่สามญัประจําปี  เพ่ิมจาก  3,000,000.00  บาท  เป็น  
6,000,000.00  บาท  ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์  และรายการที่ 5  จัดทําข่าวสาร ให้เพ่ิม
จาก  50,000  บาท  เป็น  70,000  บาท  ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ 

3. เห็นชอบงบประมาณรายจ่ายของสหกรณ์ ประจําปี 2555 ตามที่ 
คณะกรรมการนําเสนอ  เว้นแต่บางรายการให้ปรับลด  ปรับเปลี่ยน  และตัด  รายละเอียดดังน้ี 

- รายการที่ 2.4  ค่าใช้จ่ายในวนัประชุมใหญ่  ให้เพ่ิมจาก   
3,000,000.00  บาท  เป็น  6,000,000.00 บาท เป็นค่าพาหนะและค่าอาหารแก่สมาชิกท่ีมา
ประชุมในวันประชุมใหญ ่คนละ 1,000  บาท  และเป็นค่าของขวัญแก่สมาชิกและค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ 
ในการประชุมใหญ่  ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท ์

- รายการที่ 5.12  ค่าเครื่องแบบเจ้าหน้าที่  มีมติไม่อนุมัติให้ต้ังค่า
เครื่องแบบเจ้าหน้าที่ ด้วยคะแนนเสียง  88  ต่อ  24  เสียง 
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- รายการที่ 5.14  ค่าดําเนินการตามแผนปฏิบัติการประจําปี  
เปลี่ยนเป็น  คา่จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี ด้วยคะแนนเสียง
เป็นเอกฉันท์ 

- เพิ่มรายการที่ 5.20 ค่าดําเนินการตามแผนกลยุทธ์  500,000.00  
บาท ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท ์

และที่ประชุมจงึมีมติอนุมัติแผนกลยุทธ์สหกรณ์ แผนปฏิบัติงานประจําปี 2555  
และงบประมาณรายจ่ายของสหกรณ์ ประจาํปี 2555  ตามที่คณะกรรมการนําเสนอ 
  
ระเบียบวาระที่  8  เรื่องพิจารณากําหนดวงเงินกู้ยืม  ประจําปี 2555 
ประธาน  ให้ที่ประชุมพิจารณากําหนดวงเงินกู้ยืม ประจําปี 2555  โดยคณะกรรมการ     
นําเสนอในวงเงิน 900,000,000.00 บาท (เก้าร้อยล้านบาท) 
ที่ประชุม ได้มีการอภิปรายกันอย่างกว้างขวาง แล้วจึงมีมติอนุมัติใหส้หกรณ์ออมทรัพย์ครู
ภูเก็ต จํากัด สามารถกู้ยืมเงิน ประจําปี 2555 ได้ไม่เกิน 900,000,000.00 บาท (เก้าร้อยล้านบาท
ถ้วน)  
 
ระเบียบวาระที่  9  เรื่องพิจารณาผลการเลือกตั้งประธานและคณะกรรมการดําเนินการ 
ประธาน  แจ้งให้ที่ประชมุทราบว่า ในปี 2555   ประธานหมดวาระการดํารงตําแหน่ง  
และมีคณะกรรมการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ 7 คน ขอลาออก 1 คนจึงต้องดําเนินการเลือกตั้ง
กรรมการ แทนตําแหน่งที่ว่าง  โดยสมาชิกทั้งหมด  
ผลการเลือกตั้ง ดังนี้ 

 
 ประธานกรรมการ   

ลําดับที่  1   นายประเสริฐ  งานวงศ์พาณิชย์   1,838  คะแนน 
 ลําดับที่  2   นายพิเชฐ       ตันสกุล     1,305  คะแนน 
กรรมการ   ได้แก ่
 ลําดับที่  1  นายขัมน์ สุขาพันธ์   1,722  คะแนน 

ลําดับที่  2  นายสมพงศ์ ศิริสมบัติ   1,354  คะแนน 
ลําดับที่  3  นายสุชาย จินะเสนา   1,312  คะแนน 
ลําดับที่  4  นายนิยม พรหมขุนทอง 1,276  คะแนน 
ลําดับที่  5  นายเสทือน มุขดี  1,231  คะแนน 
ลําดับที่  6  นายชวนศักด์ิ จําปาทอง 1,218  คะแนน 
ลําดับที่  7  นายสุวัชร์ โกยสมบูรณ ์ 1,186  คะแนน 
ลําดับที่  8  นายสวัสด์ิ ชุมรักษ์  1,174  คะแนน 
ลําดับที่  9  นายจรูญ คําวิเศษณ์ 1,140  คะแนน 
ลําดับที่ 10 นายประชา ชลชวลิต  1,102  คะแนน 
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ลําดับที่ 11 นายมนตรี สวัสดิเวช 1,101  คะแนน 
ลําดับที่ 12 นายอวยพร สกุลตัน  1,083  คะแนน 
ลําดับที่ 13 นายจิตต์ เอียดสังข์ 1,079  คะแนน 
ลําดับที่ 14 นายวิรัตน์  นุกูลรัตน์ 1,062  คะแนน 
ลําดับที่ 15 นายฉัฏฐปวิชย์ จินาพงศ์ 1,055  คะแนน 
ลําดับที่ 16 นายวาริน ขาวทอง  1,020  คะแนน 
ลําดับที่ 17 นายทวี สงวนนาม 1,009  คะแนน 
ลําดับที่ 18 นายปราโมทย์ รัตนมงคล    759  คะแนน 
ลําดับที่ 19 นายราวี ซาม ี     753  คะแนน 
ลําดับที่ 20 นายสมบัติ อาวะภาค    133  คะแนน 

  ให้ผู้ที่ได้รับเลือกต้ังในลําดับที่  8  อยู่ในตําแหน่งวาระ  1  ปี  เท่ากับระยะเวลา
ดํารงตําแหน่งที่เหลืออยู่ของตําแหน่งที่ลาออก 
  เมื่อการเลือกตั้งประธานและคณะกรรมการ เรียบร้อยแล้ว ประธานจึงสรุป
รายช่ือและตําแหน่งคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จํากัด ปี 2555 ชุดที่ 
52  ทั้งกรรมการเก่า  6 คน และกรรมการใหม่  9  คน  รวม  15  คน  ดังรายชื่อต่อไปนี้ 
  ประธานกรรมการ 

1. นายประเสริฐ งานวงศ์พาณิชย์ 
  กรรมการ  

2. นายขัมน์ สุขาพันธ์ 
3. นายสมพงศ์ ศิริสมบัติ 
4. นายสุชาย จินะเสนา 
5. นายนิยม พรหมขุนทอง 
6. นายเสทือน มุขดี 
7. นายชวนศักด์ิ จําปาทอง 
8. นายสุวัชร์ โกยสมบูรณ ์
9. นายสวัสด์ิ ชุมรักษ์ 
10. นายจรุง สังขรักษ ์
11. นางเบญจวรรณ  อัศวบุญม ี
12. นายมนูญ สันติกุล 
13. นายธงชัย  ณ ถลาง 
14. นายเอกสิทธ์ิ ขวัญเชียร 
15. นายพัลลภ เอ่งฉ้วน  

ที่ประชุม  รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่  10  เรื่องพิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต และกําหนดคา่ธรรมเนียม
การสอบบัญชีประจําปี 2555 
ประธาน  ให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจบัญชีรับอนุญาต  ซึ่งในปี 2555   
คณะกรรมการนําเสนอให้ 
ที่ประชุมพิจารณา จํานวน 3 ราย ดังนี้ 
 1.  นางสุชาดา  รอดจันทร์ทอง สํานักงานวรกรและสุชาดาสอบบัญชี จ.กรุงเทพ เสนอ
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพสอบบัญชี เป็นเงิน 80,000  บาท เข้าตรวจสอบตลอดปีรวม 3  ครัง้  ครั้งละ
ประมาณ  2-3 วันทําการ 
 2. นางเพ็ญประภา  ต้ังพูลผล    บริษัท เอ็น.เอส.เค.คอนซัลแตนท์ จํากัด   จ.สงขลา  
เสนอค่าธรรมเนียมวิชาชีพสอบบัญชี   เป็นเงิน  78,000  บาท     เข้าตรวจประมาณปีละ  4  
ครั้ง  ครั้งละไมน่้อยกว่า  2-5  วันทําการ 
 3. นางสาวนุสรา  ฟองศรีสิน  สํานักงานสอบบัญชี เอ็น เอ เอส จ.ภูเก็ต  เสนอ
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพสอบบัญชี  80,000  บาท  เข้าตรวจอย่างน้อยปีละ  4  ครั้ง  ครั้งละไม่น้อย
กว่า 3- 5 วันทาํการ 
ที่ประชุม พิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงส่วนใหญ่ ให้  นางสาวนุสรา  ฟองศรีสิน  
จากสํานักงานสอบบัญชี เอ็น เอ เอส จ.ภูเก็ต  เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต ของสหกรณ์ออม
ทรัพย์ครูภูเก็ต จํากัด  ประจําปี  2555  จํานวนเงินค่าจ้าง   80,000.00  บาท  และให้ต้ัง  นาง
เพ็ญประภา  ต้ังพูลผล จากบริษัท เอ็น.เอส.เค.คอนซัลแตนท์ จํากัด จ.สงขลา เป็นลําดับสํารอง 
 
ระเบียบวาระที่  11  เรื่องพิจารณาเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจําปี 2555 
ประธาน  แจ้งให้ที่ประชมุทราบว่า ในปี 2555 มีผู้สมัครผูต้รวจสอบกิจการสหกรณ ์
ประจําปี 2555  จํานวน  6  คน   ซึ่งตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จํากัด ข้อ 78. 
ระบุไว้ดังนี้ 

ข้อ 78. ผู้ตรวจสอบกิจการ ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งสมาชิก หรือ
บุคคลภายนอก ผู้มีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถในด้านธุรกิจ การเงิน การบัญชี การ
เศรษฐกิจ กฎหมาย หรือการสหกรณ์ สามคนให้เป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์เป็น
การประจําปี  
 การรับสมัครและวิธีการเลือกตั้งให้เป็นไปตามประกาศของสหกรณ ์

            ที่ประชุมใหญจ่ะเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการ      หรือผู้ซึ่งดํารงตําแหน่ง
หน้าท่ีประจําในสหกรณ์นี้   เป็นผู้ตรวจสอบกิจการไม่ได้ 
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  จึงต้องดําเนินการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ ์ประจําปี 2555 โดย
สมาชิกท้ังหมด 
ผลการเลือกตั้ง  ได้แก่ 

ลําดับที่  1   นายมานะ ตัณฑัยย์     2,009  คะแนน 
ลําดับที่  2 นางวิมลวรรณ เจริญ     1,825  คะแนน 
ลําดับที่  3  นายวิรัช  กล้าหาญ    1,291  คะแนน 
ลําดับที่  4 น.ส.สุรัสวดี กีรติวิริยาภรณ์ 1,139  คะแนน 
ลําดับที่  5 นายสมพงศ์ สิทธิไชย     987  คะแนน 
ลําดับที่  6 นายสุชาติ พ่ึงมั่น     336 คะแนน 
ลําดับที่ 1 – 3 เป็นผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจําปี 2555 

ที่ประชุม รับทราบ 
 

ประธาน           ขอเชิญ คุณประเสริฐ  งานวงศ์พาณิชย์   ประธานกรรมการประจําปี 2555  ทํา
หน้าท่ีประธานที่ประชุม ในวาระอื่น ๆ  ต่อไป 

 
ระเบียบวาระที่  12  เรื่องอื่น ๆ  

1. การมอบรางวัลสร้อยคอทองคําให้กับสมาชิก 
ประธาน  ได้ดําเนินการจับสลากรางวัล  สร้อยคอทองคํา  เพ่ือมอบให้กับสมาชิกสหกรณ์
ออมทรัพย์ครภููเก็ต จํากัด     จํานวน  26  รางวัล   ดังนี ้
ลําดับ ชื่อ สมาชิก  สังกัด 
ที่   เลขที ่   
  สร้อยคอทองคํา  1  บาท   2  รางวลั     
1 นางจริยา  เอียบสกุล 3745 วิทยาลัยเทคนคิภูเก็ต 
2 น.ส.สิริพร  ณ ตะกั่วทุ่ง 7559 สมาชิกสมทบ 
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ลําดับ ชื่อ สมาชิก สังกัด 
ที่  เลขที ่  
  สร้อยคอทองคํา 2  สลึง  10  รางวัล     
1 นางจิราพร  โปณะทอง 6353 เทศบาลปลูกปัญญา 
2 นายศิวัช  สฤษดิสุข 7499 สมาชิกสมทบ 
3 นางอาภรณ์  เพียรอักษร 3774 วิทยาลัยอาชีวศึกษา 
4 นางสัมฤทธ์ิ  ไชยโห 945 ข้าราชการบํานาญ สพป. 
5 นายประจวบ  คล้ายสมบัติ 7284 บ้านม่าหนิก 
6 นางอุทัยรัตน์  อนุพงศ์เอกวุฒิ 3992 อนุบาลภูเก็ต 
7 นายอนุชา  เบ็ญอ้าหมาด 7002 วัดลัฎฐิวนาราม 
8 นายมานพ  ชาชิโย 5294 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
9 น.ส.กัญญารัตน์  อินทร์พรหม 7288 วิชิตสงคราม 
10 น.ส.ลมัย  หลอ้แหลม 7233 เทศบาลป่าตอง 
  สร้อยคอทองคํา  1  สลงึ  14  รางวัล     
1 นางสิริรัตน์  เพชรเหมือน 4136 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
2 น.ส.ปาล์มวรรณ  อินจันทร ์ 6394 เทศบาลบ้านบางเหนียว 
3 น.ส.มยุเรศ  ตนะวัฒนา 6053 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
4 นางศุภกาญจน์  ตันติกัลยาภรณ์ 4428 สพป.ภูเก็ต 
5 นางสมศรี  สองนาม 2862 ภูเก็ตไทยหัว 
6 นางป่ินทิพย์  กรณี 3875 สตรีภูเก็ต 
7 นางดารณี  สุธีรยงประเสริฐ 1241 สหกรณ ์
8 นางสุดา  ถนัดช่าง 2650 ข้าราชการบํานาญ สพป. 
9 นางอาภรณ์  ตันสกุล 2025 บ้านเชิงทะเล (ตันติวิท) 
10 น.ส.จรัยทิพย์  พงศ์พัฒนาคม 6973 วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต 
11 นายปริญญา  ส้อตระกูล 5490 ข้าราชการบํานาญ สพป. 
12 นางจันทร์สุวรรณ  ตามภานนท์ 5874 อบจ.เมืองภูเก็ต 
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ลําดับ ชื่อ สมาชิก สังกัด 
ที่  เลขที ่  
13 นายสมศักด์ิ  นวกุลฤทธิไกร 2250 ข้าราชการบํานาญ สพป. 
14 น.ส.เทียมจันทร์  หลสีกุล 4184 ภูเก็ตวิทยาลัย 

 
  2. ข้อเสนอแนะของสมาชิก 
   1. อาจารย์ประเสริฐ  ทิพย์ศกัด์ิ เสนอให้สหกรณ์ฯ ปล่อยเงินกู้ โดยใช้
เงินบําเหน็จตกทอดค้ําประกัน 
                              2. อาจารย์งามตา  หนุ่ยศรี เสนอให้ยกเลิกการจับสลากมอบรางวัล
ทองคํา และนาํเงินมาเฉลี่ยคืนให้กับสมาชิกเท่ากันทุกคน 
                               3. ให้สหกรณ์ฯ หาวิธีการให้ผู้มาประชุม  อยู่ในที่ประชุม 
    4. เครื่องเสียงฟังไม่ชัด  ควรเปลี่ยนสถานทีป่ระชุม 
   5. ควรบันทึกรายงานการประชุมให้ชัดเจน ถึงสาระสําคัญ 
   6. ควรแบ่งกรรมการเป็น 2 ชุด ในวันประชุมใหญ ่
   7. บริเวณสถานที่เลือกตั้ง ห้ามกรรมการเขา้ไปหาเสียง 
  
 ประธาน          กล่าวขอบคุณและปิดการประชุม 
เลิกประชุม เวลา 16.00  น. 
 
 
  ตรวจสอบแล้วถูกต้อง 
         ประเสริฐ  งานวงศ์พาณิชย์                            พัลลภ  เอ่งฉ้วน 
     (นายประเสริฐ  งานวงศ์พาณิชย์)                        (นายพัลลภ  เอ่งฉ้วน) 
      ประธานคณะกรรมการ ในฐานะประธานที่ประชุม  กรรมการและเลขานุการ 
                         บันทึกการประชุม 
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ระเบยีบวาระที่ 3   รายงานผลการดาํเนนิการประจําป ี2555 
1. สมาชิกภาพ 

1.1 จํานวนสมาชิกเมื่อต้นปี                                 3,944   คน 
1.2  จํานวนสมาชิกเข้าใหม่ระหวา่งปี                        334   คน 
1.3  จํานวนสมาชิกออกระหว่างปี      119 คน 
1.4  จํานวนสมาชิกเมื่อสิ้นปี                                4,159 คน 
            จํานวนสมาชิกตามข้อ 1.3  แยกเป็น 
                     ลาออก          41   คน 
                       ให้ออก               7   คน   
                       ถึงแก่กรรม                    19   คน  
                       โอนไปสหกรณ์อ่ืน          52 คน 

2. สถานภาพทางการเงนิ 
ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา  (1 มกราคม – 31 ธันวาคม)  สถานการณ์ทางการเงินทั่วโลก

รวมทั้งในประเทศ  มีการปรับอัตราดอกเบี้ยเพ่ิมขึ้นทั้งด้านเงินฝากและเงินกู้  อีกทั้งนโยบาย
ของทางภาครัฐได้มีการปรับเพิ่มเงินค่าครองชีพเป็น 300  บาท  ทําให้เกิดอัตราภาวะเงินเฟ้อ  
ทําให้เงินฝากในระบบของธนาคารมีการปรับอัตราดอกเบี้ยสูงขึ้น  ทําให้เงินฝากที่อยู่ในระบบ
ของสหกรณ์ที่สมาชิกผู้ฝากไว้กับสหกรณ์  มีการผันผวนและเงินไหลออกไปสู่ระบบของธนาคาร 
แต่สหกรณ์ยังคงรักษาอัตราดอกเบี้ยไว้จนถึงไตรมาสสุดท้ายของปี  จึงจะมีการปรับเพิ่มอัตรา
ดอกเบี้ย  แต่ก็ยังนับได้ว่าอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยังตํ่ากว่าธนาคารพาณิชย์ทั่วไป 
3. ฐานะทางการเงิน 

 
รายการ ปี 2555 (บาท) ปี 2554 (บาท) + เพิ่ม    - ลด 

3.1 ทุนเรือนหุ้น 1,075,519.810.00 973,676,600.00 101,843,210.00 
3.2 ทุนสํารอง 80,982,554.98 74,503,155.87 6,479,399.11 
3.3 ทุนสะสมตามข้อบังคับ

และระเบียบอ่ืนๆ 
5,082,626.84 6,093,084.37 -1,010,457.53 

3.4 เงินสํารองบําเหน็จ 
เจ้าหน้าที่ 

3,663,160.00 6,134,660.00 -2,471,500.00 

3.5 เงินรับฝาก 459,620,672.09 407,645,923.45 51,974,748.64 
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รายการ ปี 2555 (บาท) ปี 2554 (บาท) + เพิ่ม    - ลด 
3.6 เงินสํารองเงินชดเชย

เจ้าหน้าท่ี 
667,502.83 - 667,502.83 

3.7 ทุนดําเนินการทั้งหมด 2,031,926,626.67 1,880,427,042.16 151,499,584.51 
3.8 เงินให้สมาชิกกู้

ระหว่างปี 
1,261,705,849.41 1,287,898,843.81 -26,192,994.40 

3.9 เงินชําระคืนเงินกู้
ระหว่างปี 

983,400,570.11 1,024,574,156.99 -41,173,586.88 

3.10 เงินกู้คงเหลืออยู่ที่
สมาชิกเมื่อสิ้นปี 

1,886,313,562.39 1,608,008,283.09 278,305,279.30 

3.11 เงินกําไรสุทธิ 63,481,128.99 61,388,551.08 2,092,577.91 
 
4. ผลการดําเนินงานสหกรณ์ออมทรัพยค์รูภูเก็ต จํากัด    ปี 2550-2555 
 

  ปี สมาชิก ทุนเรอืนหุน้ เงินรับฝาก ทุนสํารอง      รายได้ กําไรสุทธิ ปันผล / เฉลี่ยคืน 
2550 3510 626,829,982 357,073,530.67 55,796,164.32 58,866,286.29 42,192,554.64 5.30% / 7.75%
2551 3584 694,694,760 344,046,473.15 60,201,121.99 58,829,478.64 43,540,008.89 5.10% / 6.25%
2552 3685 782,098,850 480,352,444.08 64,649,203.88 66,146,938.04 46,499,019.41 5.00% / 5.00%
2553 3807 885,656,340 584,055,018.13 69,299,105.82 73,921,506.82 52,040,500.53 5.00% / 5.00%
2554 3944 973,676,600 407,645,923.45 74,503,155.87 88,941,914.87 61,388,551.08 5.15% / 5.50% 
2555 4159 1,075,519,810 459,620,672.09 80,982,554.98 107,659,958.38 63,481,128.99 4.80% / 5.50% 

 

 
5.  การใช้ทนุสาธารณประโยชน ์

ในปี 2555 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จํากัด ได้ใช้ทุนสาธารณประโยชน์ตามหลักของ
สหกรณ์ ดังต่อไปนี้ 

เงินทนุสาธารณประโยชน์ยกมาจากปี 2554               3,729,484.37  บาท 
บวก  จัดสรรเป็นทุนสาธารณประโยชน์ ปี 2555                         1,396,901.97 บาท 
รวม   ทุนสาธารณประโยชน์ ปี 2555                          5,126,386.34 บาท 
จ่าย    -จ่ายเป็นทุนการศึกษาบุตรสมาชิก  238,500.00 บาท 

-ค่าลงทะเบียนอบรมสัมมนา 23,000.00 บาท 
- งาน ครบเกษียณอายุ                                              6,100.00 บาท 
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- งานวันครู 5,000.00 บาท 
- เงินบริจาคหน่วยงานต่าง ๆ 224,759.50 บาท 
- ชมรมครูอาวุโส 30,000.00 บาท 
- สงเคราะห์ศพสมาชิก   18      คน  จํานวน                    2,000,000.00 บาท 

1.นายอนันต์  พันธ์ทิพย์ 100,000.00 บาท 
2.นางจิณลพัตฐ์  จันทร์เมือง 100,000.00 บาท 
3.น.ส.สารพี  ยิ่งสั้ว 100,000.00 บาท 
4.นายสายัณห ์ ศรีรักษา 100,000.00 บาท 
5.น.ส.อรุณรัตน์  สุขโหต ุ 200,000.00 บาท 
6.นายประธาน  นาคหลง 100,000.00 บาท 
7.นางสุวิมล  ห้องเสงี่ยม 100,000.00 บาท 
8.นางละม้าย  นุ่มพิจิตร 100,000.00 บาท 
9.นายโกบ  ดุมลักษณ ์ 100,000.00 บาท 
10.น.ส.ปิยะรตัน์  ช่างสน่ัน 100,000.00 บาท 
11.นางสุดา  สทิธิวรกุล 100,000.00 บาท 
12.น.ส.จรรยา  หอยสังข ์ 200,000.00 บาท 
13.นายสุพจน์  พงษ์อรุณ 100,000.00 บาท 
14.นางอุไรวรรณ  เสง่ียม 100,000.00 บาท 
15.นายไพศาล  พิพัฒน์ 100,000.00 บาท 
16.นางศรีจันทร์  รกัเหย้า 100,000.00 บาท 
17.นายสมบูรณ์  ตันตะโหนด 100,000.00 บาท 
18.นางสุณี  เพ็งจันทร์ 100,000.00 บาท 

 

รวม   จ่ายเงินสาธารณประโยชน์                                2,527,359.50 บาท 
   คงเหลือเงินสาธารณประโยชน์ ปี 2555 2,599,026.84 บาท 
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การร่วมสนับสนนุการจัดกิจกรรมงานวนัเด็กแห่งชาติ  ประจําปี 2555 
 

ลําดับที ่ หน่วยงาน จํานวนเงนิ 
1 สพป.ภูเก็ต 1,000.00 
2 โรงเรียนวัดเมืองใหม ่ 1,000.00 
3 โรงเรียนบ้านอ่าวปอ 1,000.00 
4 โรงเรียนเมืองถลาง 1,000.00 
5 โรงเรียนวัดเทพกระษัตร ี 1,000.00 
6 โรงเรียนบ้านม่าหนิก 1,000.00 
7 โรงเรียนบ้านทุ่งคา 1,000.00 
8 โรงเรียนท่าฉัตรไชย 1,000.00 
9 โรงเรียนบ้านลิพอน 1,000.00 
10 โรงเรียนบ้านพารา 1,000.00 
11 โรงเรียนอนุบาลมุสลิม 1,000.00 
12 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 1,000.00 
13 โรงเรียนถลางพระนางสร้าง 1,000.00 
14 โรงเรียนบ้านป่าคลอก 1,000.00 
15 โรงเรียนบ้านหมากปรก 1,000.00 
16 โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง 1,000.00 
17 โรงเรียนสิทธ์ิสุนทรบํารุง 1,000.00 
18 โรงเรียนบ้านอ่านํ้าบ่อ 1,000.00 
19 โรงเรียนวัดมงคลวราราม 1,000.00 
         รวม 19,000.00 

 
  



รายงานกิจการประจำาปี ๒๕๕๕
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต  จำ�กัด 23

23 
 

 
การร่วมสนับสนนุกิจกรรมของหน่วยงานอื่น  
 
ลําดับ
ที่ 

เรื่อง หน่วยงาน จํานวนเงนิ 

1 ร่วมสนับสนุนโครงการจูงมือน้อง
น้อยบนดอยสูง 

กรมตรวจบัญชีสหกรณ ์ 50,000.00 

2 ร่วมสมทบทุนโครงการก่อสร้าง สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพ 1,000.00 
 อาคารเรียน โรงเรียนสหภาพ แรงงานรัฐวิสากิจการไฟฟ้า  
 แรงงานการไฟฟ้านครหลวง นครหลวง  
3 ร่วมสนับสนุนการจัดงานประชุม ชมรมลูกจ้างประจําส่วน 1,000.00 
 ใหญส่ามัญ ประจําปี 2555 ราชการจังหวัดภูเก็ต  
4 ให้ความอนุเคราะห์ช่วยเหลือ นายศรีมงคล  ขุนรินซา 1,000.00 
 บุตรสาวของ นายศรีมงคล  ขุนริน เจ้าพนักงานธุรการชํานาญ  
 ซา ซึ่งป่วยเป็นโรคผนังหน้าท้องไม่

เต็ม 
งานกลุ่มบริหารงานบุคคล
สพป.เชียงใหม่ 

 

5 ให้ความอนุเคราะห์ซื้อแผ่น DVD 
เพื่อเป็นค่าอาหารกลางวันเด็ก
นักเรียน 

โรงเรียนมูลมังหลวงปู่ชอบ
ฐานสโม จ.เลย 

500.00 

6 ร่วมสนับสนุนการจัดแสดง กลุ่ม Phuket Shutter Club 5,250.00 
 นิทรรศการและทํากิจกรรมของ

กลุ่ม Phuket Shutter Club 
  

7 ร่วมสนับสนุนโครงการ “วันสร้าง มูลนิธิสากลเพือ่คนพิการ 1,000.00 
 พลังความรักสู่คนพิการ” ครัง้ที่ 8   
8 ร่วมสนับสนุนโครงการหอศิลป์ 

“ยิ้มสู้” 
มูลนิธิสากลเพือ่คนพิการ 1,000.00 

 รวม  60,750.00 
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ร่วมทําบุญทอดกฐินและทําบุญทอดผา้ปา่ 
 
ลําดับ
ที่ 

เรื่อง หน่วยงาน จํานวนเงนิ 

1 ร่วมทําบุญทอดกฐินสามัคค ี
ประจําปี2555 

ชุมนุมสหกรณอ์อมทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย 

1,000.00 

2 ร่วมทําบุญทอดผ้าป่ามหากุศล
ช่วยเหลือการศึกษาของเด็กพิการ 

โรงเรีนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ 1,000.00 

3 ร่วมทําบุญทอดกฐินสามัคค ี
ประจําปี 2555 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร 1,000.00 

4 ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคค ี สํานักงานสหกรณ์จังหวัด
ภูเก็ต 

500.00 

5 ร่วมทําบุญทอดกฐินพระราชทาน 
ประจําปีพุทธศักราช 2555 

สํานักตรวจบัญชีสหกรณ์ภูเก็ต 500.00 

6 ร่วมทําบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อ
การศึกษา 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต 1,000.00 

7 ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี สมทบทุน
สร้างพระอุโบสถ 

กรมส่งเสริมสหกรณ ์ 1,000.00 

8 ร่วมทําบุญทอดกฐินสามัคค ี“40 ปี
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลราช
วิถี ฉลองพุทธชยันตี 2600 ปี” 

สหกรร์ออมทรพัย์โรงพยาบาล
ราชวิถี 

1,000.00 

9 ร่วมทําบุญทอดกฐินพระราชทาน
ประจําปี 2555 

สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 1,000.00 

10 ร่วมทําบุญทอดกฐินพระราชทาน
ของกรมส่งเสริมสหกรณ ์ประจําปี 
2555 

กรมส่งเสริมสหกรณ ์ 500.00 

11 ร่วมทําบุญทอดกฐินพระราชทาน
ประจําปี พ.ศ.2555 

สํานักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต 1,000.00 

12 ร่วมทําบุญทอดผ้าป่าสามัคคี โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ 1,000.00 
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ลําดับที ่ เรื่อง หน่วยงาน จํานวนเงนิ 
13 ร่วมทําบุญทอดผ้าป่ามหากุศลเพื่อ มูลนิธิสากลเพือ่คนพิการ 1,000.00 
 พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ   

14 ร่วมทําบุญทอดผ้าป่าสามัคคี โรงพยาบาลกระบ่ี 1,000.00 
 เพื่อสมทบทุนก่อสร้างอาคาร 140 

ปี 
  

 และจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์   
15 ร่วมทําบุญทอดผ้าป่าเพ่ือการศึกษา โรงเรียนกะทู้วิทยา 5,000.00 
 สร้างอาคารอเนกประสงค์สําหรับ   
 จัดกิจกรรมการเรียนวิชาพลศึกษา   
 รวม  17,500.00 

 
การร่วมสนับสนนุกิจกรรมของหน่วยงานทางการศึกษา 
 
ลําดับที ่ เรื่อง หน่วยงาน จํานวนเงนิ 

1 ร่วมสนับสนุนการจัดงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้ง
ที่ 62 

ประถมศึกษาจงัหวัดภูเก็ต
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

100,000.00 

2 ร่วมสนับสนุนการจัดงาน “จิบนํ้า
ชาเสวนาเกษตรพอเพียง” 

โรงเรียนบ้านป่าคลอก 1,000.00 

3 ร่วมสนับสนุนการแข่งขันกีฬา
ภายในต้านยาเสพติดนักเรียน ปี 
2555 

โรงเรียนบ้านหมากปรก 1,000.00 

4 ร่วมสมทบทุนกองทุนมูลนิธิทวี 
บุณยเกตุ 

สํานักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต 1,000.00 
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ลําดับ
ที่ 

เรื่อง หน่วยงาน จํานวนเงนิ 

5 ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล
นักเรียนที่เกิดอุบัติเหตุ 

โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล 2,000.00 

6 ร่วมสนับสนุนเงินทุนเพื่อการศึกษา วิทยาลัยเทคนคิถลาง 1,000.00 
 แก่นักเรียน นกัศึกษา   

7 ร่วมสนับสนุนการจัดงานย้อนยุคภู
เก็จไข่มุกอันดามัน 

สํานักงาน กศน.จังหวัดภูเก็ต 1,000.00 

8 ร่วมสนับสนุนการจัดงานวันศิษย์
เก่า 

ชมรมศิษย์เก่าโรงเรียน
เทศบาลพิบูลสวัสดี 

1,000.00 

9 ร่วมสนับสนุนการแข่งขันกีฬาคน
พิการ 

โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล 1,000.00 

10 ร่วมสนับสนุนการจัดคอนเสิร์ตเพื่อ
การศึกษา 

โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล
(ตันติวิท) 

1,500.00 

11 ร่วมสนับสนุนการจัดการแข่งขัน
ฟุตบอลการกุศล 

โรงเรียนบ้านป่าคลอก 1,000.00 

12 ร่วมสนับสนุนของรางวัล การจัด
เลี้ยงสังสรรค์เนื่องในวันขึ้นปีใหม ่

สํานักการศึกษาเทศบาลนคร
ภูเก็ต 

1,009.50 

13 ร่วมสนับสนุนกิจกรรมกายกรรม
เปียงยาง 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาจงัหวัดภูเก็ต 

5,000.00 

14 ช่วยเหลือสมาชิกประสบอัคคีภัย นางเบญจลักษณ์  อ๋ึงสืบเช้ือ 5,000.00 
 รวม  122,509.50 
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เข้ารับการฝึกอบรม 
 
ลําดับ
ที่ 

ชื่อผู้เข้ารบัการอบรม หลักสูตร สถานที ่

1 นายพงษ์ศักด์ิ  วิสุทธ์ิ กุญแจสู่ความสําเร็จใน  โรงแรมเมโทรโพลภูเก็ต 
  งานบริการ สหกรณ์ออม

ทรัพย์ (SERVICE   
อ.เมือง จ.ภูเก็ต 

  MIND)  
2 นางสุวรรณา  ชลชวลิต โครงการสัมมนาและ โรงแรมอ่าวนางวิลล่า 
 นางกฤตยา  เดชภิบาล กิจกรรมสานสมัพันธ์

สหกรณ์เครือขา่ย 
อ.เมือง  จ.กะบี่ 

3 นางกฤตยา  เดชภิบาล สัมมนา “The  โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิต้ี 
  Solutions After 

Tomorrow ปฏิบัติการ
รับมือภัยคุกคาม 

อ.เมือง  จ.ภูเก็ต 

  ให้อยู่ภายใต้การควบคุม  
4 นายธงชัย  ณ ถลาง “การพัฒนาคุณภาพ โรงแรมเดอะรีเจนซี ่
 นางอิศรา  ณ นคร การบริหารจัดการ

สหกรณ์” 
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 

5 นางอิศรา  ณ นคร “กฎหมายที่ควรรู้หรือ โรงแรมเดอะซายน์ 
  กฎหมายที่ควรระวัง” อ.บางละมุง จ.ขลบุร ี
6 นายประเสริฐ งานวงศ์พาณิชย ์ “เจาะลึกทุกประเด็น  สันนิบาตสหกรณ์ 
  ปัญหาเกี่ยวกับสัญญา

จ้างแรงงาน” 
แห่งประเทศไทย 

7 คณะกรรมการและเจ้าหน้าที ่ “จิตวิทยากับการ โรงแรมลําปํารีสอร์ท 
 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต ให้บริการที่เป็นเลิศ” อ.เมือง จ.พัทลุง 
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ระเบยีบวาระที่ 4 รับทราบผลการตรวจสอบกิจการและรายงานของผูส้อบบญัช ี
 

รายงานการตรวจสอบกิจการ 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จํากัด 

สําหรบัปสีิ้นสดุวันที่ 31 ธนัวาคม 2555 
เรียน  ที่ประชมุใหญ่สหกรณอ์อมทรัพย์ครภููเก็ตจํากัด 
  ตามที่ที่ประชุมใหญ่สามญัประจําปี 2554 เมื่อวันที่ 25 กมุภาพันธ์ 2555  ได้
เลือกตั้งข้าพเจ้าเป็น   ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเกต็ จํากัด สําหรับปีทางบัญชี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555  ซึ่งข้าพเจ้าและคณะ ได้ทาํการตรวจสอบและรายงานผลการ
ตรวจสอบต่อคณะกรรมการดําเนินการเป็นประจํา  ทุกเดือนที่เข้าตรวจสอบนั้น จึงขอเสนอผล
การตรวจสอบประจําปี โดยสรุปดังนี้ 

1. วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ 
1.1 เพื่อตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการดําเนินการ 
1.2 เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบัญชีและการควบคุมการเงิน 
1.3 เพื่อตรวจสอบการดําเนินงานอื่นๆของสหกรณ์ 

2. ขอบเขตการตรวจสอบ 
     2.1 ตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการดําเนินการตามแผนงานและ

งบประมาณรายจ่ายประจําปีที่กําหนดไว้ 
     2.2 ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกบัญชีตามเอกสารหลักฐาน 

      2.3 ตรวจสอบการควบคุมการเงินตามระเบียบและข้อกําหนดของสหกรณ์ 
          2.4 ตรวจสอบการดําเนินงานตามวัตถุประสงค์ ขอ้บังคับ ระเบียบ และมติของที่

ประชุม 
3. ผลการตรวจสอบและขอ้เสนอแนะที่สหกรณ์ควรแก้ไข 

3.1  ผลการดาํเนนิงาน 
สหกรณ์มสีมาชิกเมื่อต้นปี  3,944  คน  ระหว่างปีมีสมาชิกเพ่ิมขึ้น  334  คน  

ออกจากสหกรณ์   119  คน สมาชิกคงเหลือวันสิ้นปี    4,159  คน  ในวันสิ้นปีสหกรณม์ีทุน
ดําเนินงานทั้งสิ้น  2,031,926,626.67  บาท และในรอบปี สหกรณม์ีรายได้ทั้งสิ้น 
107,659,958.38  บาท  ค่าใช้จ่าย 44,178,829.39 บาท มีกําไรสุทธิ  63,481,128.99 บาท 
เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 2,092,577.91 บาท หรอืร้อยละ  3.41 
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      3.2 ด้านบริหารงานทั่วไป 
3.2.1 การบริหารงานของสหกรณ์เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน กฎหมาย 

ข้อบังคับ ระเบียบและมติที่ประชุม 
3.2.2  การใชจ้่ายเงินอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่กําหนด 
3.2.3   มีการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใช้ในการดําเนินงาน   และมรีะบบ

ป้องกันการเข้าถึงข้อมูล  โดยกําหนดรหัสผ่านให้กับผู้ใช้งานในแต่ละระดบั 
               3.3  ด้านบัญช ี

    3.3.1  จัดทําบัญชีเป็นไปตามระเบียบของกรมตรวจบัญชีสหกรณแ์ละนาย
ทะเบียนสหกรณ์     

3.3.2 จัดทําบัญชีด้วยระบบโปรแกรมสําเร็จรูป ของสหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์จํากัด   

3.3.3 การบันทึกบัญชีและการเข้าถึงข้อมูลจะกระทําได้ เฉพาะผู้ที่มีรหัสผ่าน
เท่าน้ัน 

3.3.4 มีเอกสารหลักฐานประกอบรายการบัญชีครบถ้วน ถูกต้อง 
3.3.5 จัดทําทะเบียนคุมต่างๆ เรียบร้อยเป็นปัจจุบัน 

          3.4  ด้านการเงนิ 
                 3.4.1 เงินสดและเงนิฝากธนาคาร 
         (1)  สหกรณ์มเีงินสดและเงินฝากธนาคารคงเหลือ ณ วันสิน้ปี  จํานวน  
32,618,963.75 บาท ถกูต้องตรงตามบัญชี 
                           (2) เงินฝากสหกรณ์อ่ืนคงเหลือ ณ วันสิ้นป ีจํานวน  7,597,988.90  
บาท 
          (3)   การรับ จ่าย และการเก็บรักษาเงินสด ปฏิบัติตามระเบียบที่
กําหนดไว้  

ณ วันสิน้ปี สหกรณ์มีรายได้จากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร จํานวน 194,398.19  บาท 
และรายได้จากดอกเบี้ยเงนิฝากสหกรณ์อ่ืน เปน็จํานวน   2,490,301.07  บาท 
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            3.4.2    เงินให้กู้แก่สมาชิก 
ประเภทเงินให้กู ้ เงินให้กู้คงเหลือ 

 ณ วันต้นป ี
เงินให้กู้ระหว่างป ี รับชําระหนี ้

ระหว่างป ี
เงินให้กู้คงเหลือ 
ณ วัน สิ้นป ี

1.  เงินใหกู้้เพื่อเหตุฉุกเฉิน  46,005,258.19 48,484,703.52 42,971,429.54 51,518,532.17 
2. เงินให้กู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน  
   สสอท. 

10,730.00 647,737.00 652,134.08 6,332.92 

3. เงินให้กูส้ามัญ 767,830,379.81 530,031,850.48 455,394,901.95 842,467,328.34 
4. เงินกูพ้ิเศษ 779,387,022.17 682,541,558.41 475,904,479.06 986,024,101.52 
5. เงินกูส้ามัญโครงการ 
   พิเศษ 

14,774,892.92  8,477,625.48 6,297,267.44 

รวม 1,608,008,283.09 1,261,705,849.41 983,400,570.11 1,886,313,562.39 
 
   3.4.3  เงินให้สหกรณ์อ่ืนกู ้  

 เงินให้กู้ระหวา่งป ี เงินให้กู้คงเหลอืสิ้นป ี
1. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพัทลุง - 8,000,000.- 

 
ณ วันสิน้ปี สหกรณ์มีรายได้จากดอกเบี้ยเงินให้สมาชิกกู้ จํานวน  100,779,033.90   

บาทและดอกเบี้ยรับจากการให้สหกรณ์อ่ืนกู้ เป็นจํานวน   613,450.42    บาท รวมดอกเบี้ย
รับจากเงินใหกู้้ยืม ทั้งสิ้น 101,392,484.32 บาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนเป็นจํานวน  
18,788,179.05  บาทหรือร้อยละ  18.53 
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      3.5   ด้านการลงทนุ 
  สหกรณ์มีการลงทนุซื้อหุน้และตั๋วแลกเงนิ   เป็นเงินทัง้สิ้น   71,504,900.- 

บาท    ดังนี ้
ชนิดเงินลงทนุ จํานวนเงนิ 

หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย 31,136,000.- 
หุ้นบริษัทสหประกันชีวิต จํากัด     200,000.- 
หุ้นชุมนุมสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต     160,000.- 
พันธบัตรรัฐบาล 10,000,000.- 
ต๋ัวแลกเงินธนาคารกรุงไทย  ภูเก็ต   30,000,000.- 
หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย         8,900.- 

ณ วันสิน้ปี  สหกรณ์มีผลตอบแทนจากการลงทนุ เปน็จาํนวน  3,057,938.47  
บาท เพิ่มขึ้น จากปีก่อนเปน็จํานวน 152,532.25 บาท หรือร้อยละ  4.99  

 
  3.6  ด้านเงนิรับฝาก 

ประเภทเงินรับฝาก คงเหลือ 
 ณ วันต้นปี 

ฝาก-ถอนระหว่างปี คงเหลือ 
 ณ วันสิ้นปี รับฝากเงิน ถอนเงิน 

ออมทรัพย์ 234,482,516.25 179,531,441.83 203,759,912.12 210,254,045.96 
ออมทรัพย์พิเศษ 21,745,017.33 92,995,694.49 24,008,094.18 90,732,617.64 
ประจํา 129,000,825.95 276,156,679.18 276,796,264.31 128,361,240.82 
ประจําแบบมีเงื่อนไข  
24 เดือน 

1,278,500.00 9,733,500.00 668,000.00 10,344,000.00 

ประจําพิเศษ 9 เดือน 20,481,785.55 14,931,720.60 35,413,506.15  - 
ประจํา 24เดือน  .- 15,408,149.45 2,184,127.02 13,224,022.43 
ออมทรัพย์พิเศษ  
(สอ.ครูพังงา) 

657,278.37 14,434.08 - 671,712.45 

ประจํา(ร้านสหกรณ์ จ.
ภูเก็ต) 

- 6,033,032.79 - 6,033,032.79 
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  ณ วันสิน้ปี  สหกรณ์จ่ายดอกเบี้ยให้กับเงนิรับฝากเป็นจาํนวนทั้งสิน้  9,705,062.93 
บาท แยกเป็น ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝากสมาชิก 9,657,596.06 บาท  ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก
สหกรณ์อ่ืน 47,466.87 บาท   
 

     3.7  เงินกู้ยืม    
สถาบันการเงิน คงเหลือ 

ณ วันต้นปี 
กู้ระหว่างปี ชําระหนี้ 

ระหว่างปี 
คงเหลือ 

ณ วันสิ้นปี 
ธนาคารเพื่อกากร
เกษตรและสหกรณ์ 
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 
3.75 

263,000,000.00 119,483,391.35 114,283,391.35 268,200,000 

ธนาคารกรุงไทย (ตั๋ว
สัญญาใช้เงิน) 
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 
4.375 

85,000,000.00 - 85,000,000 - 
  

ธนาคารออมสิน (ตั๋ว
สัญญาใช้เงิน) 
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 
4.125 

- 70,000,000 - 70,000,000 
  

        
วันสิน้ปี  สหกรณ์จ่ายดอกเบี้ยให้กับเงินกูเ้ป็นจาํนวนทั้งสิ้น 15,531,294.53  บาท 

เพิ่มขึน้จากปก่ีอน  13,345,875.36  บาท หรือร้อยละ 85.93 
 
               3.8 ด้านทนุเรือนหุ้น 

สหกรณ์มทีุนเรอืนหุ้นคงเหลือ ณ วันสิ้นปี จาํนวน  1,075,519,810.00บาท 
เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจํานวน 101,843,210.00  บาท หรือร้อยละ 9.47 
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     3.9 สรุปข้อสังเกตที่ได้จากการตรวจสอบ              
สภาพคล่อง    ในปีที่ผ่านมาสหกรณ์ฯ ประสบปัญหาเรื่องสภาพคล่อง เนื่องจาก 

(1) การเปลี่ยนแปลงระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้  ต้ังแต่ปี 2553    โดยมีการขยาย
วงเงินกู้สูงขึ้น  ขยายระยะเวลาการชําระหนี้นานขึ้น  และมีการอนุมัติจ่ายเงินกู้สามัญทกุสัปดาห์ 
ประกอบกับ           

(2) กระแสเงินไหลออกมากกว่ากระแสเงินไหลเข้า       เมื่อเดือนมีนาคม 2555 
สถาบันการเงินทุกแห่งได้มีการปรับอัตราดอกเบ้ียเงินฝากให้สูงขึ้น  แต่สหกรณ์ฯ ไม่ได้มีการปรับ
อัตราดอกเบี้ยแต่อย่างใด    ดังนั้นสมาชิกของสหกรณ์ฯ บางส่วนจึงได้ขอถอนเงินนําไป  ฝากกับ
สถาบันการเงินอื่นที่มีดอกเบี้ยสูงกว่า     เป็นผลใหส้หกรณ์ฯ มีเงินไม่เพียงพอที่จะใช้หมุนเวียนใน
การดําเนินงาน   จึงมีการกู้เงินจากสถาบันการเงินเพื่อเพิ่มสภาพคล่องในการ
ดําเนินงาน  ประมาณ 20 ล้านบาท ทุกเดือน           

(3) เดือนสิงหาคม 2555  สหกรณ์ฯ  ได้มีการปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเพ่ิมขึ้น  
และ เดือน กันยายน 2555 ได้ปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เพ่ิมขึ้นเช่นกัน  นอกจากนี้ได้มีมติใหป้รับ
การจ่ายเงินกู้สามัญทุกสัปดาห์  เป็น จ่ายเดือนละ 2  ครั้ง   

(4)  การวิเคราะห์สภาพคล่องของสหกรณ์ฯ จาก  อัตราส่วนระหว่างสินทรัพย์
หมุนเวียนกับหนี้สินหมุนเวียน  พบว่า สหกรณ์มีสินทรัพย์หมุนเวียน 199,756,767.39 บาท  
หน้ีสินหมุนเวียน 554,299,843.03 บาท   อัตราส่วนที่ได้คือ  0.36  หมายความว่า สหกรณ์ฯ มี
สินทรัพย์หมุนเวียนเพียง  0.36 เท่า แต่มีหนีส้ิน 1 เท่า  แสดงให้เห็นว่าสหกรณ์ฯ  ขาดสภาพ
คล่อง เนื่องจากมีสินทรัพย์หมุนเวียนน้อยกว่าจํานวนหนี้สินที่ต้องชําระ 

          3.10 ข้อเสนอแนะ 

คณะกรรมการดําเนินงานต้องมีการพิจารณาแหล่งที่มาของเงินทุนของ
สหกรณ์ฯ เพื่อเสริมสภาพคล่องในการดําเนินงาน  ดังนี้ 

1. จากสมาชิกโดยการประชาสัมพันธ์ระดมเงินทุนจากสมาชิกสามัญและ
สมาชิกสมทบ ทุกรูปแบบ 

2. เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยตํ่า 
3. ต้องมีการทบทวนระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้   เช่น ระยะเวลาในการ

ผ่อนชําระเงินกู้ วงเงินที่ผ่อนชําระมาแล้วเท่าไหร่ จึงให้ดําเนินการกู้ใหม่ได้ หรือระยะเวลาที่ผ่อน
มาแล้วเท่าไหรจ่ึงจะให้กู้ใหม่ได้ 
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จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

 

                         
 (  นายมานะ   ตัณฑัยย์)                                

         ประธานผู้ตรวจสอบกิจการ                       
 

           
( นางวิมลวรรณ  เจรญิ)    (นายวิรัช  กลา้หาญ) 
    ผู้ตรวจสอบกิจการ                      ผู้ตรวจสอบกจิการ 
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สํานักงานสอบบัญชี เอ็น เอ เอส 
216/3 ถนนภูเก็ต ตําบลตลาดใหญ 
อําเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000 
โทร/โทรสาร 076212306, 076256658 

รายงานของผูสอบบัญช ี
เสนอ นายทะเบียนสหกรณ 
ขาพเจาไดตรวจสอบงบดุล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 งบกําไรขาดทุนและงบกระแสเงินสดสําหรับป
สิ้นสุดวันเดียวกันของสหกรณออมทรัพยครภููเก็ต จํากัด ซึ่งคณะกรรมการดําเนินการของสหกรณเปน
ผูรับผิดชอบตอความถูกตองและครบถวนของขอมูลในงบการเงินเหลานี ้สวนขาพเจาเปน
ผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็นตองบการเงินดังกลาวจากผลการตรวจสอบของขาพเจา งบการเงิน
ของสหกรณออมทรัพยครูภูเกต็ จํากัด สําหรบัปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2554 ท่ีนํามาเปรียบเทียบ
ตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีอื่น ซึ่งแสดงความเห็นไวแบบไมมีเงื่อนไข ตามรายงานลงวันท่ี 9 มกราคม 
2555 
 

ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปและตามระเบียบที่นาย
ทะเบียนสหกรณกําหนด ซึ่งกําหนดใหขาพเจาตองวางแผนและปฏิบัติงานเพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยาง
มีเหตุผลวางบการเงินแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม การตรวจสอบรวมถึง
การใชวิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการทั้งท่ีเปนจํานวนเงินและการเปดเผยขอมูลในงบ
การเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีท่ีสหกรณใชและประมาณการเกี่ยวกับรายการ
ทางการเงินท่ีเปนสาระสําคัญซึ่งคณะกรรมการดําเนินการเปนผูจัดทําข้ึน  ตลอดจนการประเมินถึง
ความเหมาะสมของการแสดงรายการที่นําเสนอในงบการเงินโดยรวม ขาพเจาเช่ือวาการตรวจสอบ
ดังกลาวใหขอสรุปท่ีเปนเกณฑอยางเหมาะสมในการแสดงความเห็นของขาพเจา 
 

ขาพเจาเห็นวา งบการเงินขางตนนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 ผลการดําเนินงาน
และกระแสเงินสดสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกนัของสหกรณออมทรัพย ครภููเก็ต จํากัดโดยถูกตองตามที่
ควรในสาระสําคัญตามระเบียบท่ีนายทะเบียนสหกรณกําหนด 
 

      
(นางสาวนุสรา   ฟองศรีสิน) 
ผูสอบบัญชี             
12  มกราคม  2556 
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หนังสือรับรองของสหกรณ ์

 
 

                       สํานักงานสหกรณอ์อมทรัพยค์รูภูเก็ต  จํากัด 
 

                             วันที่  7   มกราคม   2556 
 
เรียน  นางสาวนุสรา  ฟองศรสิีน   ผู้สอบบัญชีสหกรณอ์อมทรัพย์ครูภูเก็ต  จาํกัด 
 
 หนังสือรับรองฉบับนี้ให้ไว้เพื่อประโยชน์ของท่านในการตรวจสอบงบการเงิน     ของสหกรณ์
ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จํากัด  สําหรับปีส้ินสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2555  เพื่อแสดงความเห็นว่า งบการเงิน
ดังกล่าวแสดงฐานะการเงิน  ณ วันที่  31  ธันวาคม  2555   ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสด 
สําหรับปีส้ินสุดวันเดียวกันของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จํากัด  โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสําคัญ
ตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์กําหนดหรือไม่ 

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลในงบการเงินที่ท่านตรวจสอบ 
ซึ่งงบการเงินดังกล่าวได้จัดทําขึ้นตามระเบียบที่นายทะเบียนกําหนด 

ข้าพเจ้าขอรับรองรายละเอียดอันเกี่ยวกับงบการเงินที่ท่านตรวจสอบตามที่ข้าพเจ้าทราบ   
และ   คิดว่าควรจะเป็นดังต่อไปนี้ 

1. งบการเงินไม่มีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญ     ซึ่งรวมถึงการละ
เว้นการแสดงรายการและข้อมูลต่าง ๆ  

2. ข้าพเจ้าได้จัดเอกสารหลักฐานและข้อมูล ดังต่อไปนี้ ให้ท่านตรวจสอบครบถ้วนแล้ว  คือ 
2.1 บันทึกทางการบัญชี  เอกสารหลักฐานประกอบรายการบัญชี  และข้อมูลอื่นที่

เกี่ยวข้องทั้งหมด 
2.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินการและรายงานการประชุมใหญ่ 

3. ไม่มีรายการผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับการกระทําของคณะกรรมการดําเนินการหรือเจ้าหน้าที่
ของสหกรณ์ ผู้ซึ่งมีหน้าที่สําคัญเกี่ยวกับระบบบัญชี และระบบการควบคุมภายใน หรือรายการผิดปกติที่
มีผลกระทบอย่างเป็นสาระ สําคัญต่องบการเงิน 

4. สหกรณ์ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาทั้งหมด    ซึ่งหากไม่ปฏิบัติตามอาจมีผลกระทบ
อย่างมีสาระสําคัญต่องบการเงิน  นอกจากนี้  สหกรณ์ได้ปฏิบัติตามระเบียบและข้อกําหนดของ
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หน่วยงานราช
ต่องบการเงิน 

5.
ตามกฎหมายห
อาจเกิดขึ้นในภ
เป็นหลักเกณฑ

6.
งบการเงิน 
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ระเบยีบวาระที่  5  พิจารณาอนุมัติงบดลุและบัญชีกําไรขาดทนุ ประจําปี 2555 
 
 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จํากัด 
งบดุล 

ณ วันที่  31  ธันวาคม  2555 และ 2554 

บาท 
หมายเหตุ ปี  2555 ปี  2554 

สินทรัพย ์
สินทรัพย์หมนุเวียน 

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 3 32,618,963.75 13,455,800.48 
เงินฝากสหกรณ์อ่ืน 4 7,597,988.90 137,633,143.15 
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-สุทธิ 6 152,667,662.81 159,527,746.94 
ลูกหนี้ระยะสั้น-สุทธิ 7 3,764,764.86 679,416.12 
ดอกเบี้ยเงินให้กู้ค้างรับ-สุทธิ 8 2,679,650.41 2,716,085.78 
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 9 427,736.66 1,378,036.26 

      รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 199,756,767.39 315,390,228.73 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 
เงินลงทุนระยะยาว 5 71,504,900.00 71,450,900.00 
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-สุทธิ 6 1,739,931,262.94 1,468,480,536.15 
ลูกหนี้ระยะยาว-สุทธิ 7 3,922,913.39 7,867,332.20 
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ 10 16,760,732.95 17,188,745.08 
เงินประกันมิเตอร์ไฟฟ้าและน้ําประปา 50,050.00 49,300.00 

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 1,832,169,859.28 1,565,036,813.43 
รวมสินทรัพย ์ 2,031,926,626.67 1,880,427,042.16 

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเปน็ส่วนหนึง่ของงบการเงนินี ้
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สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จํากัด 
งบดุล (ต่อ) 

ณ วันที่  31  ธันวาคม  2555 และ 2554 
บาท 

หมายเหตุ ปี  2555 ปี  2554 

หนี้สนิและทุนของสหกรณ ์
หนี้สนิหมุนเวยีน 

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและ
เงินกู้ยืมระยะสั้น 

11 70,000,000.00  85,000,000.00 

เงินกู้ยืมระยะยาว-ส่วนที่ถึง
กําหนดชําระภายใน 1 ปี 

14 20,000,000.00  20,000,000.00 

เงินรับฝาก 12 459,620,672.09  407,645,923.45 

หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน 13 4,679,170.94  2,948,067.39 

รวมหนี้สนิหมนุเวียน  554,299,843.03  515,593,990.84 

หนี้สนิไม่หมุนเวียน     

เงินกู้ยืมระยะยาว 14 248,200,000.00  243,000,000.00 

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 15 4,360,662.83  6,171,660.00 

รวมหนี้สนิไม่หมุนเวียน  252,560,662.83  249,171,660.00 

รวมหนี้สนิ  806,860,505.86  764,765,650.84 
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สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จํากัด  

 งบกําไรขาดทุน  

 สําหรับปีสิ้นสุดวันที่  31  ธันวาคม  2555 และ 2554  
 2555   2554  

 บาท   %   บาท   %  

รายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากการลงทนุ 

เงินใหกู้้ยืมและเงนิฝาก 103,806,330.99 
 

97.14 
 

85,169,013.85  
 

96.70 

เงินลงทุน 3,057,938.47 
 

2.86 
 

2,905,406.22  
 

3.30 

รวมรายได้ดอกเบีย้และผลตอบแทนจาก 106,864,269.46 
 

100.00 
 

88,074,420.07  
 

100.00 

การลงทุน 

ค่าใช้จ่ายดอกบี้ย 

ดอกเบี้ยจา่ยเงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 14,618.04 
 

0.01 
 

63,925.90  
 

0.07 

ดอกเบี้ยจา่ยเงินกูยื้ม 15,516,676.49 
 

14.52 
 

2,396,928.85  
 

2.72 

ดอกเบี้ยจา่ยเงินรบัฝาก 9,705,062.93 
 

9.08 
 

11,263,131.06  
 

12.80 

รวมค่าใช้จา่ยดอกเบี้ย 25,236,357.46 
 

23.61 
 

13,723,985.81  
 

15.58 

หัก  หนี้สญูและหนี้สงสยัจะสญู 

หนี้สงสัยจะสญู  - ลูกหนี้เงินกู ้ 1,714,636.64 1.60 (305,603.25) (0.35) 

หนี้สงสัยจะสญู - ลูกหนี้อื่น 80,993.69 0.08 130,713.86 
 

0.15 

หนี้สงสัยจะสญู - ลูกหนีต้ามคําพิพากษา 37,975.24 0.03 455,805.42 0.52 

หนี้สงสัยจะสญู - ดอกเบี้ยเงินกู้ค้างรับ 80,973.03 0.08 
 

- 0.00 

รวมหนีส้ญูและหนี้สงสัยจะสูญ 1,914,578.60 1.79 
 

280,916.03  
 

0.32 
รายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากการ
ลงทุน-สุทธ ิ 79,713,333.40 

 
74.60 

 
74,069,518.23  

 
84.10 
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สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จํากัด  

 งบกําไรขาดทุน (ต่อ) 

 สําหรับปีสิ้นสุดวันที่  31  ธันวาคม  2555 และ 2554  
 2555   2554  

 บาท   %   บาท   %  

บวก  รายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ย 

รายได้ค่าเช่า 117,000.00 
 

0.11 
 

65,000.00  
 

0.07 

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 33,400.00 
 

0.03 
 

24,100.00  
 

0.03 

ค่าธรรมเนียมเงินกู้พิเศษ 267,500.00 
 

0.25 
 

192,500.00  
 

0.22 

ดอกเบี้ยรับลูกหนีต้ามคําพิพากษา 270,852.59 
 

0.25 
 

406,368.16  
 

0.46 

หนี้สญูรับคืน - 
 
- 

 
54,060.82  

 
0.06 

รายได้เบด็เตลด็ 106,936.33 
 

0.10 
 

125,465.82  
 

0.14 

รวมรายได้ท่ีไมใ่ช่ดอกเบี้ย 795,688.92 
 

0.74 
 

867,494.80  
 

0.98 

หัก  ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน 

ค่าใช้จา่ยเกี่ยวกบัเจ้าหน้าท่ี 

เงินเดือนและค่าจา้ง 3,157,040.16 
 

2.95 
 

3,564,090.00  
 

4.07 

ค่าล่วงเวลา 110,630.00 
 

0.10 
 

123,295.00  
 

0.14 

ค่าสวสัดิการพนกังาน 81,646.00 
 

0.08 
 

32,390.00  
 

0.04 

เงินสมทบประกันสังคม 69,960.00 
 

0.07 
 

99,221.00  
 

0.11 

บําเหนจ็เจา้หน้าท่ี 656,600.00 
 

0.61 
 

907,060.00  
 

1.03 
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สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จํากัด  

 งบกําไรขาดทุน (ต่อ) 

 สําหรับปีสิ้นสุดวันที่  31  ธันวาคม  2555 และ 2554  
 2555   2554  

 บาท   %   บาท   %  

เงินชดเชยเจ้าหนา้ท่ี 1,931,116.53 
 

1.81 
 

- 
 

- 

เงินประจาํตําแหนง่ 126,000.00 
 

0.12 
 

100,500.00  
 

0.11 

เงินค่าครองชีพ 66,000.00 
 

0.06 
 

36,000.00  
 

0.04 

ค่าตอบแทนวิชาชีพ 60,000.00 
 

0.06 
 

54,000.00  
 

0.06 

ค่าเครื่องแบบเจา้หน้าท่ี - 
 
- 

 
24,000.00  

 
0.03 

ค่าใช้จา่ยเกี่ยวกบัอาคารสถานทีแ่ละอุปกรณ ์

ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ ์ 714,481.24 
 

0.67 
 

789,412.04  
 

0.90 

ค่ารักษาความปลอดภัย 199,020.00 
 

0.19 
 

199,020.00  
 

0.23 

ค่าซ่อมแซมบาํรงุรกัษาสินทรัพย์ 403,784.20 
 

0.38 
 

87,398.59  
 

0.10 

ค่าเบี้ยประกันภัยอาคารและการขนเงิน 37,733.17 
 

0.04 
 

38,420.16  
 

0.04 

ค่าสาธารณูปโภค 190,510.93 
 

0.18 
 

175,591.20  
 

0.20 

ค่าดูแลและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร ์ 47,328.00 
 

0.04 
 

53,754.00  
 

0.06 

ค่าใช้จา่ยเกี่ยวกบัสมาชิก 

ค่าใช้จา่ยโครงการจัดทําประกันชีวิต 3,515,274.42 
 

3.29 
 

3,088,512.09  
 

3.51 

โครงการสวสัดิการมวลสมาชิก 1,488,980.00 
 

1.39 
 

1,434,240.00  
 

1.63 
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สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จํากัด  

 งบกําไรขาดทุน (ต่อ) 

 สําหรับปีสิ้นสุดวันที่  31  ธันวาคม  2555 และ 2554  
 2555   2554  

 บาท   %   บาท   %  

ค่าใช้จา่ยดําเนินงานอื่น 

ค่าใช้จา่ยในการประชุมใหญ ่ 1,989,769.00 
 

1.86 
 

721,070.07  
 

0.82 

ค่าประชุมสัมมนาระหว่างสหกรณ ์ 5,000.00 
 

0.00 
 

5,000.00  
 

0.01 

รายงานกิจการประจําป ี 170,100.00 
 

0.16 
 

50,000.00  
 

0.06 

ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ 335,500.00 
 

0.31 
 

313,280.00  
 

0.36 

ค่าเบี้ยเลี้ยงพาหนะ 309,550.00 
 

0.29 
 

345,200.00  
 

0.39 
ค่าพัฒนาอบรมสมัมนากรรมการและ
เจ้าหน้าท่ี 155,200.00 

 
0.15 

 
72,000.00  

 
0.08 

ค่าตอบแทนหน่วยตัวแทน 175,490.00 
 

0.16 
 

167,300.00  
 

0.19 

ค่าสอบบัญชี 80,000.00 
 

0.07 
 

80,000.00  
 

0.09 

ค่าตรวจสอบกจิการ 105,000.00 
 

0.10 
 

140,000.00  
 

0.16 

ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ ์ 226,356.80 
 

0.21 
 

148,524.60  
 

0.17 

ค่าใช้จา่ยดําเนินคดี 1,832.34 
 

0.00 
 

61,275.00  
 

0.07 

ค่าดูแลเว็ปไซต ์ - 
 
- 

 
1,070.00  

 
0.00 

ค่ารับรอง 105,576.25 
 

0.10 
 

91,807.25  
 

0.10 

ค่าวารสาร 55,955.00 
 

0.05 
 

67,901.00  
 

0.08 

ค่าธรรมเนียมธนาคาร 50,553.00 
 

0.05 
 

65,965.00  
 

0.07 
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สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จํากัด  

 งบกําไรขาดทุน (ต่อ) 

 สําหรับปีสิ้นสุดวันที่  31  ธันวาคม  2555 และ 2554  
 2555   2554  

 บาท   %   บาท   %  

ค่าถ่ายเอกสาร 53,646.00 
 

0.05 
 

52,738.50  
 

0.06 

ค่าของใช้สํานักงาน 43,220.30 
 

0.04 
 

30,861.00  
 

0.04 

ค่าไปรษณีย์ 41,385.00 
 

0.04 
 

22,356.00  
 

0.03 

ค่าโทรศัพท์ 31,224.22 
 

0.03 
 

24,794.18  
 

0.03 

ค่าบํารงุชมรมสหกรณ์ภาคใต ้ 3,944.00 
 

0.00 
 

3,807.00  
 

0.00 

ค่านํ้ามันรถ 29,800.00 
 

0.03 
 

28,935.00  
 

0.03 

ค่าจัดทําแผนกลยทุธ์ 46,571.00 
 

0.04 
 

203,120.00  
 

0.23 

ค่าจัดทําแผนปฎิบตัิการประจาํป ี 52,000.00 
 

0.05 
 

- 
 

- 

ขาดทุนจากการจําหน่ายทรัพย์สิน 1,495.89 
 

0.00 
 

2,902.50  
 

0.00 

รายจา่ยอื่น 102,619.88 
 

0.10 
 

41,650.77  
 

0.05 
                รวมค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินการ 17,027,893.33 

 
15.93 

 
13,548,461.95  

 
15.38 

กําไรสุทธ ิ 63,481,128.99 
 

59.41 
 

61,388,551.08  
 

69.70 
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สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จํากัด 

งบกระแสเงินสด 

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่  31  ธันวาคม  2555 และ 2554 

 บาท  

 2555   2554  

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 

กําไรสุทธิ 63,481,128.99  61,388,551.08  

รายการปรับปรุงเพื่อกระทบยอดกําไรสุทธิ 

เป็นเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน 

 ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์  714,481.24  789,412.04  

 หนี้สูญ  0.00  43,371.96  

 หนี้สงสัยจะสูญ  1,914,578.60  237,544.07  

 บําเหน็จเจ้าหน้าท่ี  656,600.00  907,060.00  

 เงินชดเชยเจ้าหน้าท่ี  667,502.83  0.00  

 ขาดทุนจากการจําหน่ายทรัพย์สิน  1,495.89  2,902.50  

 ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าลดลง  1,068.17  864.14  

 รายได้ค้างรับ(เพิ่มขึ้น)ลดลง  (87,428.43) 13,410.00  

 ดอกเบี้ยเงินฝากสหกรณ์ค้างรับลดลง(เพิ่มขึ้น)  1,030,613.54  (47,243.12) 

 ดอกเบี้ยพันธบัตรค้างรับลดลง(เพิ่มขึ้น)  4,657.53  (37,534.24) 

 ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารค้างรับลดลง  0.00  41.03  

 ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมค้างรับ(เพิ่มขึ้น)  (57,661.47) (1,351,548.65) 

 ดอกเบี้ยเงินรับฝากค้างจ่ายเพิ่มขึ้น(ลดลง)  468,393.31  (267,729.23) 

 ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมค้างจ่ายเพิ่มขึ้น  39,554.79  

 ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้น  725,877.04  206,068.62  
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สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จํากัด 

งบกระแสเงินสด (ต่อ) 

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่  31  ธันวาคม  2555 และ 2554 

 บาท  

 2555   2554  

กําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง 

ในสินทรัพย์และหนี้สินดําเนินงาน 69,560,862.03  61,885,170.20  

สินทรัพย์ดําเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง 

 ลูกหนี้เงินให้กู้แก่สมาชิก  (278,305,279.30) (263,324,686.82) 

 เงินให้กู้แก่สหกรณ์อ่ืน  12,000,000.00  19,000,000.00  

 ลูกหนี้ตามคําพิพากษา  (380,236.33) 156,330.76  

 ลูกหนี้อ่ืน  1,120,337.47  (388,358.20) 

 วัสดุคงเหลือ  14,512.60  (41,136.00) 

 เงินประกัน  (750.00) 0.00  

หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง) 

 ภาษีเงินได้หัก ณ ท่ีจ่ายค้างจ่าย  132,535.90  41,929.77  

 เงินประกันครุภัณฑ์  14,387.50  7,000.00  

 เงินรอตรวจสอบ  65,520.69  50,037.09  

 สํารองบําเหน็จเจ้าหน้าท่ี  (3,128,100.00) 0.00  

 เงินรอจ่ายคืน  277,834.32  586,138.67  

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดําเนินงาน (198,628,375.12) (182,027,574.53) 
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สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จํากัด 

งบกระแสเงินสด (ต่อ) 

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่  31  ธันวาคม  2555 และ 2554 

 บาท  

 2555   2554  

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน 

 เงินสดจ่ายซ้ือครุภัณฑ์  (287,965.00) (169,280.00) 

 เงินสดจ่ายซ้ือยานพาหนะ  0.00  (41,000.00) 

 เงินสดจ่ายซ้ือเงินลงทุนระยะยาว  (54,000.00) (53,900.00) 

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (341,965.00) (264,180.00) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 

 เงินรับฝากเพิ่มขึ้น(ลดลง)  51,974,748.64  (176,409,094.58) 

 เงินกู้ยืม(ลดลง)เพิ่มขึ้น  (9,800,000.00) 348,000,000.00  

 เงินสดจ่ายค่าบํารุงสันนิบาตสหกรณ์ฯ  (10,000.00) (10,000.00) 

 เงินสดจ่ายปันผล  (48,063,534.00) (41,613,304.00) 

 เงินสดจ่ายเงินเฉลี่ยคืน  (4,091,016.00) (3,114,406.44) 

 เงินสดจ่ายโบนัสกรรมการและเจ้าหน้าท่ี  (1,227,700.00) (1,040,800.00) 

 ทุนเรือนหุ้นเพิ่มขึ้น  101,843,210.00  88,020,260.00  

 เงินสดจ่ายทุนสาธารณประโยชน์  (2,527,359.50) (1,223,766.00) 

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน 88,098,349.14  212,608,888.98  

เงินสดสุทธิ(ลดลง)เพ่ิมขึ้น  (110,871,990.98) 30,317,134.45  

เงินสด ณ วันต้นปี 151,088,943.63  120,771,809.18  

เงินสด ณ วันสิ้นปี 40,216,952.65  151,088,943.63  
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สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จํากัด 
หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ 

สําหรบัปสีิ้นสดุวันที่  31  ธนัวาคม  2555 และ 2554  
 
 
1. สรุปนโยบายการบัญชีทีส่ําคญั 

− สหกรณ์บันทึกบัญชีโดยใช้เกณฑ์คงค้าง 
− สหกรณ์รับรู้รายได้ดอกเบี้ยตามเกณฑ์สัดส่วนของเวลา ส่วนจํานวนรายได้จะเท่ากับ

อัตราดอกเบี้ยคูณด้วยจํานวนเงินต้นที่ค้างชําระตามระยะเวลาที่กู้ยืม 
− สหกรณ์ระงับการรับรู้รายได้ที่เกิดจากดอกเบี้ยเงินให้กู้ของลูกหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิด

รายได้ตามเกณฑ์พึงรับพึงจ่ายจํานวน 336,640.18 บาท ซึ่งหากสหกรณ์รับรู้
ดอกเบี้ยเงินให้กู้ของลูกหนี้ดังกล่าวแล้ว จะทําให้สหกรณ์มีกําไรสุทธิประจําปีเป็น
จํานวน 63,817,769.17 บาท ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในระเบียบนาย
ทะบียนสหกรณ์ว่าด้วยการจัดช้ันคุณภาพลูกหนี้เงินกู้และการเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 
พ.ศ. 2544 

− สหกรณ์รับรู้ผลขาดทุนจากการจําหน่ายสินทรัพย์เป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ 
− เงินลงทุนระยะสั้นและเงินลงทุนระยะยาวที่เป็นเงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่ไม่อยู่ใน

ความต้องการของตลาดแสดงด้วยราคาทุน 
− สหกรณ์ต้ังค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้ในจํานวนที่เพียงพอสําหรับการขาดทุนซึ่งอาจ

เกิดขึ้นโดยการพิจารณาลูกหนี้แต่ละรายที่คา้งอยู่ ณ วันสิ้นปี 
− สหกรณ์ได้ต้ังค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามหลกัเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในระเบียบนาย

ทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วย การจัดช้ันคุณภาพหนี้เงินกู้และการเผื่อหนี้สงสยัจะสูญ พ.ศ. 
2544  

− สหกรณ์ตีราคาวัสดุคงเหลือตามราคาทุน 
− ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์คํานวณโดยวิธีเส้นตรงในอัตราที่นายทะเบียน

สหกรณ์กําหนดไว้ในระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยการบัญชีของสหกรณ์ พ.ศ. 
2542  ทั้งนี้ยกเว้นที่ดิน  

− ค่าซ่อมบํารุง ค่าซ่อมแซมรวมทั้งการซื้อมาเปลี่ยนแทนสําหรับทรัพย์สินรายการ
ย่อยๆ ถือเป็นค่าใช้จ่ายหักจากรายได้ การต่อเติมหรือเพิ่มเติมอาคารและอุปกรณ์
รายใหญ่ๆ  ถือเป็นราคาทุนของทรัพย์สิน 

− เงินสดในงบกระแสเงินสด หมายถึงเงินสดในมือ เงินฝากธนาคารทุกประเภทและเงิน
ฝากสหกรณท์กุประเภท  
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2.  การแสดงรายการในงบการเงนิ 
  สหกรณ์แสดงรายการในงบการเงินเพื่อให้เป็นไปตามรูปแบบงบการเงินและ
หมายเหตุประกอบงบการเงินใหม่ตามหนังสือกรมตรวจบัญชีสหกรณ ์ เลขที่ กษ. 0404/ว 1231  
ลงวันที่  5  ตุลาคม 2552   
 
 
3.  เงินสดและเงนิฝากธนาคาร   ประกอบด้วย 

หน่วย : บาท 2555 2554 
เงินสด 111,874.62 71,625.95 
เงินฝากธนาคาร -  กระแสรายวัน 136,794.93 160,290.71 
                           -  ออมทรัพย์  32,370,294.20 13,214,967.51 
                           -  ประจํา 0.00 8,916.31 
               รวมเงินสดและเงินฝากธนาคาร 32,618,963.75 13,455,800.48 

 
4.  เงินฝากสหกรณ์อ่ืน  ประกอบด้วย 
หน่วย : บาท 2555 2554 
เงินฝากออมทรัพย์พเิศษ   
• ชุมนุมสหกรณจ์ังหวัดภูเก็ต 2,994,825.46 1,608,755.92 
• สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จํากัด 1,355,309.26 35,949,319.31 
• สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ จํากัด 70,742.66 66,874.67 
• สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกระบี่ จํากัด 2,782,921.75 51,801,026.88 
• สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดภูเก็ต จํากัด 394,189.77 5,202,050.83 
เงินฝากประจาํ   
• ชุมนุมสหกรณจ์ังหวัดภูเก็ต 0.00 1,280,115.54 
• สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจสุราษฎร์ธานี จํากัด 0.00 31,275,000.00 
• สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฎ 

สุราษฎร์ธานี จํากัด 
0.00 10,450,000.00 

                  รวมเงินฝากสหกรณ ์ 7,597,988.90 137,633,143.15 
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5.  เงินลงทนุ  ประกอบอื่น 
หน่วย : บาท 2555 2554 

เงินลงทุนระยะยาว   

เงินลงทนุที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด 
  

• ตั๋วแลกเงินธนาคารกรุงไทย  จํากัด (มหาชน) 30,000,000.00 30,000,000.00 
• พันธบัตรรัฐบาล 10,000,000.00 10,000,000.00 
• หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด 31,136,000.00 31,086,000.00 
• หุ้นบริษัทสหประกันชีวิต จํากัด 200,000.00 200,000.00 
• หุ้นชุมนุมสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต จํากัด     160,000.00      160,000.00 
• หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย จํากัด 8,900.00 4,900.00 
                       รวมเงินลงทุนระยะยาว  71,504,900.00 71,450,900.00 

 
6.  เงินให้กู้ยืม – สุทธ ิ ประกอบด้วย 
หน่วย : บาท 2555 2554 
 ระยะสั้น ระยะยาว ระยะสั้น ระยะยาว 
เงินให้กู้ยืม-ปกติ     
  เงินให้กู้แก่สหกรณ ์ 8,000,000.00 0.00 12,000,000.00 8,000,000.00 

  ลูกหน้ีเงินกู้ฉกุเฉิน 30,706,341.73 20,812,190.44 27,541,373.73 18,463,884.46 

  ลูกหน้ีเงินกู้สามัญ 63,780,196.42 784,960,426.30 70,611,599.83 711,993,672.90 

  ลูกหน้ีเงินกู้พิเศษ 51,895,761.30 934,158,646.20 49,374,773.38 730,022,978.79 

   รวมเงินให้กูย้ืม-ปกติ 154,382,299.45 1,739,931,262.94 159,527,746.94 1,468,480,536.15 

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (1,714,636.64) 0.00 0.00 0.00 

เงินให้กู้ยืม-สุทธิ 152,667,662.81 1,739,931,262.94 159,527,746.94 1,468,480,536.15 
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7.  ลูกหนี้อ่ืน – สุทธ ิ ประกอบด้วย 
หน่วย : บาท 2555 2554 
 ถึงกําหนดชําระ ถึงกําหนดชําระ 
 ภายใน 1 ป ี เกิน 1 ปี ภายใน 1 ปี เกิน 1 ปี 
ลูกหนี้ตามคําพิพากษา 3,705,464.43 0.00 3,325,228.10 0.00 
ลูกหนี้อ่ืน 4,124,689.78 3,922,913.39 1,300,608.44 7,867,332.20 
               รวม 7,830,154.21 3,922,913.39 4,625,836.54 7,867,332.20 
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-เงินต้น (4,065,389.35) 0.00 (3,946,420.42) 0.00 
          รวมลูกหนี้อ่ืน – สุทธิ 3,764,764.86 3,922,913.39 679,416.12 7,867,332.20 
  

ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสูญข้างต้นแยกเป็นของลูกหนี้ตามคําพิพากษาจํานวน  2,168,203.34 
บาท และลกูหนี้อ่ืนจํานวน 1,897,186.01 บาท 
 
8.  ดอกเบี้ยเงนิให้กู้คา้งรบั-สุทธ ิ  ประกอบด้วย 
หน่วย : บาท 2555 2554 

ดอกเบี้ยเงินให้กู้ค้างรับ 2,777,764.12 2,733,874.83 

หัก ค่าเผื่อหนีส้งสัยจะสูญ (98,113.71) (17,789.05) 
         ดอกเบี้ยเงินให้กู้ค้างรับ-สุทธิ 2,679,650.41 2,716,085.78 

 
9.  สินทรพัยห์มุนเวียนอื่น   ประกอบด้วย 
หน่วย : บาท 2555 2554 
รายได้ค่าเช่าค้างรับ 13,000.00 0.00 
วัสดุคงเหลือ 79,901.90 94,414.50 
ดอกเบี้ยค้างรับลูกหนี้อ่ืน-สุทธิ 13,123.81 0.00 
ดอกเบี้ยเงินฝากสหกรณ์ค้างรบั 59,563.30 1,090,176.84 

ดอกเบี้ยพนัธบัตรและตั๋วแลกเงนิคา้งรับ 158,630.14 163,287.67 
เงินค้างรับ 75,548.43 1,120.00 

ค่าเบี้ยประกันจ่ายล่วงหน้า 27,969.08 29,037.25 
                   รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 427,736.66 1,378,036.26 
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10.  ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ – สุทธ ิ ประกอบด้วย 
หน่วย : บาท 2555 2554 
ที่ดิน 9,375,000.00 9,375,000.00 
อาคาร 6,882,410.98 7,436,831.56 
อุปกรณ์สํานักงาน 476,945.18 342,336.73 
ยานพาหนะ 26,376.79 34,576.79 
               ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ – สุทธิ 16,760,732.95 17,188,745.08 

 
ที่ดินและอาคารของสหกรณ์สว่นหนึ่งได้ใช้เป็นหลักทรัพย์ค้าํประกันวงเงินเบิกเกินบัญชี

กับธนาคารกรุงไทย จํากัดในวงเงิน  30,000,000  บาท 
  
11.  เงินเบิกเกินบัญชธีนาคารและเงนิกู้ยืมระยะสัน้ ประกอบด้วย 

หน่วย : บาท 2555 2554 
ต๋ัวสัญญาใช้เงิน 70,000,000.00 85,000,000.00 
          รวม 70,000,000,00 85,000,000.00 

ในปี 2555  สหกรณ์มีวงเงินเบิกเกินบัญชีกับ 
• ธนาคารทหารไทย จํากัด สาขาภูเก็ต จํานวน 10,000,000 บาท โดยมีคณะกรรมการ

ดําเนินการทั้งคณะเป็นผู้ค้ําประกัน    
• ธนาคารทหารไทย จํากัด สาขาถลาง จํานวน 5,000,000 บาท โดยมีคณะกรรมการ

ดําเนินการทั้งคณะเป็นผู้ค้ําประกัน    
• ธนาคารกรุงเทพ จํากัด สาขาถนนเทพกษัตรีย์ จํานวน 5,000,000 บาท โดยมี

คณะกรรมการดําเนินการทั้งคณะเป็นผู้ค้ําประกัน 
• ธนาคารกรุงไทย จํากัด สาขาภูเก็ต จํานวน 30,000,000 บาท โดยมีคณะกรรมการ

ดําเนินการทั้งคณะเป็นผู้ค้ําประกัน   และที่ดินและอาคารสํานักงานของสหกรณ์เป็น
หลักประกัน 
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12.  เงินรับฝาก   ประกอบด้วย 
หน่วย : บาท 2555 2554 
เงินรับฝากออมทรัพย์ 210,254,045.96 234,482,516.25 
เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ 90,732,617.64 21,745,017.33 
เงินรับฝากประจํา 151,929,263.25 150,761,111.50 
เงินรับฝากสหกรณ์อ่ืน 6,704,745.24 657,278.37 
               รวมเงินรับฝาก 459,620,672.09 407,645,923.45 

 
13.  หนี้สนิหมุนเวียนอืน่    ประกอบด้วย 
หน่วย : บาท 2555 2554 
เงินรอจ่ายคืน 954,942.75 783,548.43 
ดอกเบี้ยเงินรับฝากค้างจ่าย 2,203,736.79 1,735,343.48 

ดอกเบี้ยเงนิกูค้้างจา่ย 39,554.79 0.00 
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 1,032,635.66 306,758.62 
เงินรอตรวจสอบ 146,007.78 80,487.09 
ค่าสงเคราะห์ศพค้างจ่าย 106,440.00 0.00 
เงินประกันสัญญาจ้าง 21,387.50 0.00 
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายค้างจา่ย 174,465.67 41,929.77 
                    รวมหน้ีสินหมุนเวียนอื่น 4,679,170.94 2,948,067.39 

 
14. เงนิกู้ยืมระยะยาว  ประกอบด้วย 
หน่วย : บาท 2555 2554 
 ที่ถึงกําหนดชําระ ที่ถงึกําหนดชําระ 
 ภายใน 1 ปี เกิน 1 ปี ภายใน 1 ปี เกิน 1 ปี 
เงินกูย้ืม 20,000,000.00 248,200,000.00 20,000,000.00 243,000,000.00 
      รวม 20,000,000.00 248,200,000.00 20,000,000.00 243,000,000.00 
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15.  หนี้สนิไม่หมุนเวียนอื่น    ประกอบด้วย 
หน่วย : บาท 2555 2554 
เงินประกันสัญญาเช่าบ้าน 30,000.00 30,000.00 
เงินประกันครุภัณฑ์ 0.00 7,000.00 
สํารองเงินชดเชยเจ้าหน้าที่ 667,502.83 0.00 
สํารองบําเหน็จเจ้าหน้าที่ 3,663,160.00 6,134,660.00 
                    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 4,360,662.83 6,171,660.00 

 
 
16.  ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบยีบและอื่นๆ   ประกอบด้วย 
หน่วย : บาท 2555 2554 
ทุนสะสมเพื่อขยายอาคาร 2,000,000.00 1,900,000.00 
ทุนสาธารณประโยชน์ 2,599,026.84 3,729,484.37 
ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล 483,600.00 463,600.00 
       รวมทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอื่นๆ 5,082,626.84 6,093,084.37 

 
17. การดํารงสินทรัพยส์ภาพคล่อง  

สหกรณ์ดํารงสนิทรัพย์สภาพคล่องเป็นไปตามกฎกระทรวงว่าด้วยการดํารง
สินทรัพย์สภาพคล่องของสหกรณ์ พ.ศ. 2550 และประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง
การกําหนดอัตราการดํารงสินทรัพย์สภาพคล่องของสหกรณ์ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2550 
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ระเบยีบวาระที่    6   พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกาํไรสุทธปิระจาํปี 2555 
 

ประมาณการจัดสรรกําไรสทุธิ ประจาํปี 2555 

 
 

ร้อย 
ละ 

ปี 2555 
 

เป็นร้อย
ละ 
ของ
กําไร 

ร้อย
ละ 
 

ปี 2554 
 

เป็น
ร้อยละ
ของ
กําไร 

1. เป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ   6,742,873.90 10.62   6,479,399.11 10.56 
   สิบของกําไรสุทธิ             
2. เป็นเงินบํารุงสันนิบาตสหกรณ์   10,000.00 0.02   10,000.00 0.02 
   แห่งประเทศไทยร้อยละห้าของ             
   กําไรสุทธิแต่ไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท             
3. เป็นเงินปันผลตามหุ้นที่ชําระแล้ว 4.80 48,902,790.00 77.03 5.15 48,063,534.00 78.29 
   ของสมาชิกแต่ละคน             
4. เป็นเงินเฉลี่ยคืนให้แก่สมาชิก 5.00 4,591,907.00 7.23 5.50 4,091,016.00 6.66 
   ตามที่สมาชิกทําธุรกิจไว้กับ             
   สหกรณ์ระหว่างป ี             
5. เป็นโบนัสแก่กรรมการและ   1,270,000.00 2.00   1,227,700.00 2.00 
    เจ้าหน้าท่ีไม่เกินร้อยละสิบของ             
    กําไรสุทธิ 
6. เป็นทุนรักษาระดับอัตรา   20,000.00 0.03   20,000.00 0.03 
   เงินปันผลไม่เกินร้อยละสอง             
   แห่งเงินค่าหุ้นวันสิ้นปี             
7. เป็นทุนสาธารณประโยชน์   1,629,558.09 2.57   1,184,901.97 1.93 
   ไม่เกินร้อยละสิบของกําไรสุทธิ             
         - ทุนการศึกษา   214,000.00 0.34   212,000.00 0.35 
8. เป็นทุนสะสมไว้เพื่อขยายอาคาร   100,000.00 0.16   100,000.00 0.16 
    63,481,128.99 100.00   61,388,551.08 100.00
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ระเบยีบวาระที่  7  พิจารณาประมาณการรายได้และงบประมาณรายจ่ายของสหกรณ์ประจาํปี 
2556 

7.1 พิจารณาประมาณการรายได้และรายจ่ายของสหกรณ์ประจาํปี 2556 
ประมาณการรายได้ 

1. ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ 
  

120,818,796.68  บาท 
2. รายได้อ่ืนๆ  :   

    ดอกเบี้ยรับจากให้ สอ.อ่ืนกู้   126,567.49 
    ผลตอบแทนจากการลงทุน 2,500,000.00 
    ค่าเช่าอาคาร    156,000.00 
    ค่าธรรมเนยีมแรกเข้า      35,000.00 

    เบ็ดเตล็ด (รายได้อ่ืน)    300,000.00      3,117,567.49  บาท 

รวม  123,936,364.17  บาท 

 

ประมาณการรายจ่าย 
1. ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก    12,700,000.00  บาท 
2. ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืม     13,000,000.00  บาท 
3. เงินบําเหน็จเจ้าหน้าที่        450,000.00  บาท 
4. เงินชดเชยเจ้าหน้าที่         600,000.00  บาท 
5. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่      4,321,000.00  บาท 
6. อาคาร  สถานที่  อุปกรณ์       1,910,000.00  บาท 
7. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสมาชิก       7,000,000.00  บาท 
8. ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการอื่น    10,290,000.00  บาท 
9. ค่าใช้จ่ายทางบัญชี  (ค่าเสื่อม)      1,000,000.00  บาท 

รวมรายจ่าย  51,271,000.00  บาท
ประมาณการกําไร   72,665,364.17  บาท 
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7.2 พิจารณางบประมาณการรายจา่ยของสหกรณป์ระจําปี 2556 
 

หมวดรายจ่าย  ปี 2555   ปี 2556  คําชี้แจงประกอบ 

   งบประมาณ   จ่าย   งบประมาณ    
1. หมวดเงินเดือน 
   เงินประจําตําแหน่ง  
   ค่าครองชีพ ตอบแทนวิชาชีพ 

3,900,000.00   3,409,040.16  4,000,000.00  - สําหรับจ่ายเงินเดือนเจ้าหน้าที่    
เงินประจําตําแหน่งเงินตอบแทน
วิชาชีพ และเงินค่าครองชีพ 
- สําหรับเจ้าหน้าที่ใหม่วุฒิไม่ตํ่ากว่า
วุฒิ ปวส.  จํานวน 1 อัตราเงินเดือน 
8,520 บาท ค่าครองชีพ 1,500 บาท 

     3,900,000.00   3,409,040.16    4,000,000.00    
2. หมวดค่าตอบแทน         
2.1  ค่ารับรอง       200,000.00      105,576.25       200,000.00   - เป็นค่ารับรองคณะกรรมการ หรือ

กรรมการที่ปรึกษาหรือแขกของ
สหกรณ์ 

2.2  เบี้ยประชุมกรรมการใน 
      วันประชุม 

     400,000.00      335,500.00       400,000.00   - เป็นเบี้ยประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการ  15  คน  คนละ  500  
บาทต่อคร้ัง 
- เป็นค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ
อํานวยการ 7 คน คนละ 500 บาท 
ต่อคร้ัง 
- เป็นค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ
ศึกษาและประชาสัมพันธ์ 5 คน คน
ละ 500 บาทต่อคร้ัง 
- เป็นค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ
เงินกู้ 5 คนคนละ 500 บาท ต่อคร้ัง 
- เป็นค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการและที่ปรึกษาตามความ
จําเป็นในคราวที่มีกิจธุระ 

2.3  ค่าทํางานล่วงเวลา       150,000.00      110,630.00       150,000.00  - เป็นค่าทําการล่วงเวลาของ
เจ้าหน้าที่ปิดงบการเงินออกใบเสร็จ  
จ่ายตามระเบียบของสหกรณ์และ
จ่ายเป็นค่าล่วงเวลาของเจ้าหน้าที่
ลูกจ้างปิดงบการเงิน,เตรียมเอกสาร
ต่าง ๆ ตอนสิ้นปี 

2.4 เงินบําเหน็จเจ้าหน้าที่          450,000.00  - เงินบําเหน็จสําหรับเจ้าหน้าที่ 

2.5 เงินชดเชยเจ้าหน้าที่          600,000.00  - เงินชดเชยสําหรับเจ้าหน้าที่ 
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หมวดรายจ่าย  ปี 2555   ปี 2556  คําชี้แจงประกอบ 

   งบประมาณ   จ่าย   งบประมาณ    
2.6  ค่าใช้จ่ายในวันประชุมใหญ่     6,000,000.00   1,989,769.00    6,000,000.00   - เป็นค่าตอบแทนแก่สมาชิกและ

สมาชิกสมทบในวันประชุมใหญ่ คน
ละ 1,000  บาท 
- เป็นค่าของขวัญแก่สมาชิกและ
ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ในการประชุมใหญ่ 

2.7 ค่าใช้จ่ายในวันประชุมใหญ่ 
     วิสามัญ 

 -   -       500,000.00  - สําหรับประชุมใหญ่วิสามัญ เพ่ือ
แก้ไขระเบียบการเลือกกรรมการ
หรือระเบียบอ่ืน 

2.8  ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง         50,000.00        29,800.00         50,000.00  - เป็นค่าน้ํามันเชื้อเพลิงรถยนต์และ
รถจักรยานยนต์ของสํานักงาน 

2.9 ค่าตอบแทนหน่วยงาน      200,000.00      175,490.00       200,000.00  - เป็นค่าตอบแทนจ่ายให้เจ้าหน้าที่
การเงินและหน่วยงานที่มีสมาชิก ซึ่ง
ได้ช่วยเหลืองานของสหกรณ์และหัก
เงินส่งสหกรณ์ 

2.10 ค่าพัฒนาบุคลากร         

2.10 (1)  ค่าอบรม สัมมนา  
            สมาชิก 

      200,000.00   -       200,000.00  - เป็นค่าอบรมสัมมนาสมาชิก 

      (2)  ค่าอบรมสัมมนา 
           กรรมการและเจ้าหน้าที่ 

      150,000.00      155,200.00       180,000.00  - เป็นค่าอบรมสัมมนากรรมการ ผู้
ตรวจสอบกิจการ และเจ้าหน้าที่
ตามที่หน่วยงานอื่นจัดขึ้น หรือ
สหกรณ์จัดเอง 

2.11 ประชุม สัมมนาสหกรณ์         10,000.00          5,000.00         10,000.00  - เป็นค่าใช้จ่ายในวันประชุมสัมมนา 
ร่วมกับสหกรณ์อ่ืนในจังหวัดภูเก็ต 

2.12 ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบ 
      กิจการ 

     105,000.00      105,000.00       120,000.00  - เป็นค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการ 
จํานวน 3 คน คนละ 40,000 บาท 

2.13 ค่าจ้างผู้ตรวจสอบบัญชี 
      รับอนุญาต 

      100,000.00        80,000.00       100,000.00  - เป็นค่าจ้างผู้ตรวจสอบบัญชีรับ
อนุญาต 

2.14 ค่าจ้างยามรักษาการณ์       200,000.00      199,020.00       230,000.00  - เป็นค่าจ้างยามดูแลสํานักงานตั้งแต่
เวลา 16.00 น. ถึง08.00 น ในวัน
เปิดทําการปกติ และตลอด 24 
ชั่วโมงในวันหยุดทําการ   เดือนละ  
18,000 บาท 

2.15  ค่าดําเนินคดี       200,000.00          1,832.34       200,000.00  - เป็นค่าฤชา ค่าธรรมเนียมศาลและ
ค่าดําเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การดําเนินคดี 

     7,965,000.00   3,292,817.59    9,590,000.00    
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หมวดรายจ่าย  ปี 2555   ปี 2556  คําชี้แจงประกอบ 

   งบประมาณ   จ่าย   งบประมาณ    
3.หมวดค่าวัสด ุ         

3.1 ค่าเคร่ืองเขียนแบบพิมพ์       200,000.00      226,356.80       200,000.00  - เป็นค่าเคร่ืองเขียนแบบพิมพ์ต่าง ๆ
ที่ใช้ในสํานักงาน 

3.2 ของใช้สํานักงาน       100,000.00        43,220.30       100,000.00  - เป็นค่าของใช้สํานักงาน อุปกรณ์
ไฟฟ้าสุขภัณฑ์ อุปกรณ์ตกแต่งห้อง
ประชุมและของใช้อ่ืน ๆ 

3.3 ค่าจัดทําข่าวสารสหกรณ์         70,000.00        55,955.00       100,000.00  - เป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์  การจัดทํา
ข่าวสารแจกจ่ายแก่สมาชิกและค่า
ดวงตราไปรษณียากร 

3.4  ค่าเอกสารสิ่งพิมพ์        10,000.00          5,775.00         10,000.00  - เป็นค่าหนังสือพิมพ์รายวันและค่า
เอกสารวารสารที่เกี่ยวข้องกับกิจการ
ของสหกรณ์ 

       380,000.00      331,307.10      410,000.00    
4. หมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและ 
   สิ่งก่อสร้าง 

        

4.1  เคร่ืองพิมพ์คอมพิวเตอร์         70,000.00        50,293.21         40,000.00  - จัดซื้อเคร่ืองพิมพ์สมุดเงินฝาก
สําหรับเจ้าหน้าที่เคาร์เตอร์จํานวน 1 
เคร่ือง 

4.2 เคร่ืองคอมพิวเตอร์       100,000.00      118,706.79         70,000.00   - ซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะ ใช้
สําหรับฝ่ายเงินกู้   จํานวน 2 เคร่ือง  
แทนเคร่ืองเก่าที่ชํารุด 

4.3 กล้องถ่ายรูป  -           20,000.00  - สําหรับบันทึกงานพิธีการต่าง ๆ  
ความละเอียด เซ็นเซอร์ CMOS ไม่
ตํ่ากว่า  12.1  ล้านพิกเซล ซูมออพ
ติกคอล  5  เท่า  จอ  LCD  ขนาด
ไม่น้อยกว่า   2.7  นิ้ว 

4.4 เก้าอ้ี  -           40,000.00  - เก้าอ้ีเก่าที่ชํารุดในห้องประชุมและ
ของเจ้าหน้าที่ จํานวน 35 ตัว 

4.5 บอร์ดอลูมิเนียม  -           50,000.00  - ข่าวประชาสัมพันธ์สมาชิกหน้า
สํานักงาน 
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หมวดรายจ่าย  ปี 2555   ปี 2556  คําชี้แจงประกอบ 

   งบประมาณ   จ่าย   งบประมาณ    
4.6 ค่าลิชสิทธิ์ซอฟแวร์ 
     คอมพิวเตอร์ 

         500,000.00  เพ่ือซื้อลิขสิทธิ์ซอฟแวร์ให้ถูกต้อง
ตามกฏหมาย ตามรายละเอียด ดังนี้ 
- Microsoft Windows 
Server2003 สําหรับเคร่ือง
คอมพิวเตอร์เซิฟเวอร์รวมสิทธิ์การใช้
เคร่ืองClient 10 licenseจํานวน    
1  ชุด 
- Microsoft SQL Server2000 
สําหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์เซิฟเวอร์, 
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะและ
กระเป๋าห้ิวรวมสิทธิ์การใช้เคร่ือง
Client 10 license จํานวน 1  ชุด 
- Microsoft Windows 7 และ 
Microsoft Windows XP สําหรับ
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะและ
กระเป๋าห้ิว จํานวน 10 ชุด 
- Microsotf Office 2007/2010
สําหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะ
และกระเป๋าห้ิวจํานวน    10    ชุด 
- Antivirus     10     ชุด 

4.7  เคร่ืองสแกนนิ้วมือ                    -                   -         10,000.00  - เคร่ืองสแกนนิ้วมือสําหรับ
เจ้าหน้าที่ลงเวลามาและกลับ 

       170,000.00      169,000.00      730,000.00    
5.หมวดค่าใช้สอย         

5.1 ค่าพาหนะเดินทาง ค่าเช่า 
     ที่พักและค่าเบี้ยเลี้ยง 

      350,000.00    309,550.00       350,000.00   - เป็นค่าประชุมอบรมสัมมนา
กรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ 
ผู้จัดการ เจ้าหน้าที่ ตามความจําเป็น 
- เป็นค่าเบี้ยเลี้ยงกรรมการติดตาม
เร่งรัดหนี้สิน 

5.2 ค่าดวงตราไปรษณียากรณ์        50,000.00        41,385.00         50,000.00  - เป็นค่าดวงตราไปรษณียากรณ์ ปิด
หนังสือติดต่องานสหกรณ์ สอบทาน
หนี้ และติดต่อสมาชิก 

5.3 ค่าสวัสดิการพนักงาน       150,000.00        81,646.00       150,000.00  - เป็นค่ารักษาพยาบาลเจ้าหน้าที่เมื่อ
เจ็บป่วยและเงินบํารุงการศึกษาของ
บุตรเจ้าหน้าที่ 

5.4 ค่าสาธารณูปโภค       250,000.00      221,735.15       250,000.00  - เป็นค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ ค่าขยะมูล
ฝอย 
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หมวดรายจ่าย  ปี 2555   ปี 2556  คําชี้แจงประกอบ 

   งบประมาณ   จ่าย   งบประมาณ    
5.5 ค่าประกันภัย         55,000.00        37,733.17         55,000.00  - เป็นค่าประกันอัคคีภัย ค่าประกัน 

การขนเงินค่าประกันอุบัติเหตุ ของ
เจ้าหน้าที่สหกรณ์ระหว่างการขน
เงิน, ค่าประกันอาคารสํานักงานและ
ประกันภัยรถยนต์ 

5.6 ค่าธรรมเนียมธนาคาร         70,000.00        50,533.00         70,000.00  - เป็นค่าเช็ค ค่าธรรมเนียมการโอน
เงิน 

5.7 ค่าถ่ายเอกสาร         60,000.00        53,646.00         60,000.00  - เป็นค่าถ่ายเอกสารของสหกรณ์ 

5.8 ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษา 
     ทรัพย์สิน 

      400,000.00      403,784.20       200,000.00  - เป็นค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน  
ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างของสหกรณ์ 

        

5.9 รายงานกิจการประจําปี      250,000.00      170,100.00       250,000.00  - เป็นค่าจัดพิมพ์เอกสารรายงาน
กิจการประจําปี 2555จํานวน  
4,500 เล่ม 

5.10 จัดทําข้อบังคับและระเบียบ 
       ใหม่ฉบับสมบูรณ์ 

         320,000.00  - จัดพิมพ์ระเบียบและข้อบังคับฉบับ
สมบูรณ์ อย่างละ 4,500 เล่ม    

5.11 ค่าบํารุงชมรมสหกรณ์ 
       ภาคใต้ 

        10,000.00          3,944.00         10,000.00  - เป็นค่าบํารุงสมาชิกชมรมสหกรณ์
ภาคใต้/ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
ภาคใต้ 

5.12 ค่าดูแลและพัฒนา 
       โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

        72,000.00        47,328.00         70,000.00  - เป็นค่าดูแลรักษาระบบงาน 
ตรวจเช็ค และปรับปรุง แก้ไข
โปรแกรมเพ่ือรองรับสถานการณ์
เปลี่ยนแปลงทางธุรกิจการเงิน ตาม
ระเบียบ มติใหม่ ๆ ของสหกรณ์แก่
ผู้พัฒนาโปรแกรม 

5.13 ค่าเคร่ืองแบบเจ้าหน้าที่  -   -         21,000.00  - ค่าเคร่ืองแบบเจ้าหน้าที่ 14 คน  
คนละ 1,500 บาท 

5.14 ค่าจัดทําแผนปฏิบัติการ 
       ประจําปี 

      100,000.00        52,000.00       100,000.00  - เป็นค่าใช้จ่ายจัดทําและจัดพิมพ์
ตามแผนปฏิบัติการประจําปี 

5.15 ค่าภาษี ค่าประกันภัย  
       สหกรณ์ 

        20,000.00          8,496.70         20,000.00  - เพ่ือเสียภาษีป้าย  ภาษีโรงเรือน 
ภาษีรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ค่า
ตรวจสภาพรถยนต์ และภาษีอ่ืน ๆ 

5.16 ประกันสังคม 5 %      150,000.00        69,960.00       150,000.00  - ต้ังตามกฏหมายประกันสังคม และ
กองทุนเงินทดแทน 
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หมวดรายจ่าย  ปี 2555   ปี 2556  คําชี้แจงประกอบ 

   งบประมาณ   จ่าย   งบประมาณ    
5.17 ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทํา 
       ประกันชีวิต 

        

   5.17(1) สําหรับสมาชิกที่ 
             สมัครใจ 

   1,400,000.00      781,588.62    1,000,000.00  - เป็นค่าจัดทําประกันชีวิตหมู่ให้กับ
สมาชิกที่สมัครใจโดยสหกรณ์จ่ายให้
คร่ึงหนึ่ง สมาชิกจ่ายคร่ึงหนึ่งสมาชิก 
4,000  คน  คนละ  350  บาท 

  5.17(2) สําหรับสมาชิกทุกคน     2,800,000.00    2,733,418.80    - เป็นค่าจัดทําประกันชีวิตหมู่ให้กับ
สมาชิกทุกคนสมาชิก 4,000  คน  
คนละ  700  บาท 

5.18 โครงการสวัสดิการมวล 
       สมาชิก(สุขสันต์วันเกิด) 

    1,600,000.00    1,488,980.00    - เป็นค่าใช้จ่ายโครงการสวัสดิการ
มวลสมาชิก 

         

5.19 ค่าใช้จ่ายโครงการ 
       สวัสดิการสงเคราะห์ 
       ครอบครัวสมาชิก 

     6,000,000.00  - เป็นการจัดสวัสดิการตามกองทุน
สงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก 

5.20 ค่าเช่าพ้ืนที่เวป็ไซด ์          5,000.00    
-  

        5,000.00  - เป็นค่าเช่าพ้ืนที่เวบ็ไซด ์

5.21 ค่าดําเนินการตามแผน 
       กลยุทธ์/โครงการ 

     500,000.00        46,571.00       410,000.00  - เป็นค่าดําเนินการตามแผนปฏิบัติ
การ ประจําปี 2556จํานวน   8  
โครงการ 

     8,292,000.00   6,555,828.64    9,541,000.00    
6.หมวดรายจ่ายอื่น       300,000.00        88,348.18       300,000.00  - เป็นค่าใช้จ่ายซึ่งอาจเกิดขึ้นโดยมิ

คาดหมายไว้ล่วงหน้าซึ่งไม่อยู่ใน
หมวดรายจ่ายที่ตั้งไว้หรือมีเหตุ
จําเป็นโดยรีบด่วน 

    300,000.00       88,348.18      300,000.00    
   21,007,000.00  13,846,341.67  24,571,000.00    

 
หมายเหตุ                ขออนุมัติถ่ัวจ่ายทุกหมวดรายจ่าย 
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แผนงาน / โครงการ ประจําปี 2556 
ชื่อโครงการ วัตถุประสงค ์ ระยะเวลา งบประมาณ 

1. ประชุมใหญส่ามัญ 1. เพื่อรายงานผลการดําเนินงาน กุมภาพันธ์ 6,000,000 
   ประจําปี     ให้สมาชิกทราบ     
  2. เพื่อพิจารณา  แผนงาน     
      การจัดสรรกําไรสุทธิ  และ     
      อนุมัติงบประมาณ     
  3. เพื่อรับรองงบการเงินและ     
      เห็นชอบระเบียบ ข้อบังคับ     
      และอื่น ๆ     
2. ประชุมใหญวิ่สามัญ 1. เพื่อรายงานผลการดําเนินงาน สิงหาคม 500,000 
 ให้สมาชิกทราบ   
 2. เพื่อแก้ไขระเบียบการเลือกตั้ง   
 กรรมการหรือระเบียบอ่ืน   
3. โครงการจัดทําแผน    เพื่อจัดทําแผนปฏิบัติการ มีนาคม - 100,000 
   ปฏิบัติการประจําปี ประจําปี กรกฎาคม  
4. อบรมสัมมนากรรมการ เพื่อให้ความรู้แก่กรรมการ กันยายน   180,000 
    และเจ้าหนา้ที่ เพื่อพัฒนาเจ้าหน้าที่   
5. จัดทําข่าวสาร เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ตลอดป ี 100,000 
  ระหว่างสหกรณ์และสมาชิก     
6. จัดซื้อครุภัณฑ์ 1. เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ มีนาคม  700,000 
    2 เครื่อง   
  2. เพื่อจัดซื้อกล้องถ่ายรูป     
  3. เพื่อจัดซื้อเก้าอ้ี     
  4. เพื่อจัดจ้างทําบอร์ดอลูมิเนียม     
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แผนงาน / โครงการ ประจําปี 2556 
ชื่อโครงการ วัตถุประสงค ์ ระยะเวลา งบประมาณ 

 5. เพื่อซื้อลิขสทิธ์ิซอฟแวร ์   
7. วันสหกรณแ์ห่งชาติ เพื่อร่วมจัดงานวันสหกรณ ์ 26 ก.พ  10,000 

  
แห่งชาติกับสหกรณ์จังหวัด และ
สหกรณ์อ่ืน ๆทุกประเภทใน     

  จังหวัดภูเก็ต     
8. สวัสดิการสงเคราะห์ เพื่อจัดสวัสดิการตามกองทุน ตลอดป ี 6,000,000 
   ครอบครัวสมาชิก สงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก     
 9. งานประชุมใหญ่สามญั เพื่อสนับสนุนงานประชุมใหญ ่  ธันวาคม   30,000  
     ประจําปี ชมรมคร ู สามัญประจําปี ชมรมครูอาวุโส     
     อาวุโสจังหวัดภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต     
10 โครงการตาม 1. เพื่อดําเนินการตามโครงการ ตลอดป ี 410,000 
    แผนกลยุทธ์ สัมมนากรรมการและเจ้าหน้าที่   
 2. เพื่อดําเนินการตามโครงการ   

 
พัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ์
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จํากัด   

 3. เพื่อดําเนินการตามโครงการ   
 รณรงค์รับสมาชิกเพิ่ม   
 4. เพื่อดําเนินการตามโครงการ   

 
ส่งเสริมการออมทรัพย์และระดม
ทุนเรือนหุ้น   

 
5. เพื่อดําเนินการตามโครงการ
พัฒนาประสิทธิภาพการทํางาน   

 เพื่อเพิ่มผลผลติด้วยกิจกรรม 5 ส   

 
ดีเด่นสํานักงานสหกรณ์ออม
ทรัพย์ครูภูเก็ต   
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แผนงาน / โครงการ ประจําปี 2556 
ชื่อโครงการ วัตถุประสงค ์ ระยะเวลา งบประมาณ 

 6. เพื่อดําเนินการตามโครงการ   

 
คัดเลือกผู้ปฏิบัติงานและ
เจ้าหน้าที่   

 7. เพื่อดําเนินการตามโครงการ   

 
ทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดทาํ
แผนดําเนินงานประจําปี 2556   

 8. เพื่อดําเนินการตามโครงการ   
 สหกรณ์พบปะสมาชิก   
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สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จํากัด 
โครงการตามแผนกลยุทธ ์

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556 
************************ 

1. โครงการสมัมนา ”ผลการปฏิบัติงานทีค่าดหวัง” 
        สอดคลอ้งกับแผนกลยทุธ์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเกต็ จํากัด ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนา
องค์กรให้มีความเข้มแข็ง ภายใต้การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีธรรมาภิบาล  กลยุทธ์ที่ 1 
เสริมสร้างความสัมพันธ์ของคณะกรรมการดําเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการและเจ้าหน้าที ่และกล
ยุทธ์ที่ 6 พัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการดําเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการและเจ้าหน้าที่ 
 โครงการน้ีมีวัตถุประสงค์   เพื่อทบทวนผลการปฏิบัติงานในปี 2555  แลกเปลี่ยนและ
ระดมความคิดเห็นระหว่างผู้ปฏิบัติงานในสหกรณ์ฯ ทั้งคณะกรรมการดําเนินการ (15 คน) ผู้
ตรวจสอบกิจการ (3 คน) ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ (14 คน) และที่ปรึกษาสหกรณ์ฯ  9 คน รวม 41  
คน เพื่อนําปัญหา และข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานมาปรับปรุงแก้ไข ทบทวนวิธีการปฏิบัติงาน 
โดยใช้เทคนิค Mirror reflection  เพื่อการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพเป็นที่พึงพอใจของสมาชิก
สหกรณ์ฯ และความมีมาตรฐานที่ดีในการประเมินสหกรณ์ อีกทั้งเป็นการเสริมสร้างความรัก และ
ความสามัคคีของคณะทํางานอีกด้วย  
 งบประมาณในการดําเนินการ จํานวน 35,000 บาท  

 
2. โครงการปรับปรุงและพฒันารปูแบบการประชาสัมพนัธส์หกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จํากัด 

สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จํากัด  ยุทธศาสตร์ที่  2  พัฒนา
ประสิทธิภาพการให้บริการ และจัดสวัสดิการให้แก่สมาชิกเพิ่มมากข้ึน  กลยุทธ์ที่  2.2 โครงการ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จํากัด ให้สมาชิกทราบในหลากหลาย
รูปแบบ  กลยุทธ์ที่  2.3  โครงการทุกปัญหามีคําตอบ กลยุทธ์ที่  3.1 โครงการเปิดตู้รับความ
คิดเห็นของสมาชิก และยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาระบบเทคโนโลยี  

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์  เพื่อปรับปรุงการสื่อสารระหว่างสหกรณ์กับสมาชิกให้มี
ประสิทธิภาพ และเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกจํานวน 4,159 คน ได้เข้าถึงข้อมูล
ข่าวสาร กิจกรรม ของสหกรณ์ฯ ติ ชมและร่วมแสดงความคิดเห็นในการดําเนินงานได้สะดวก 
รวดเร็ว และทั่วถึงยิ่งขึ้น คาดว่าจะสร้างความพึงพอใจ ศรัทธาและเชื่อมั่นต่อสหกรณ์ และเป็น
การยกระดับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จํากัด ให้เป็นสหกรณ์ช้ันนําที่ทันสมัยตามวิสัยทัศน์ของ
สหกรณ์ฯ 

โครงการประกอบด้วย กิจกรรมหลัก 4 กจิกรรม คือ 
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กิจกรรมที ่1 การทําวารสารข่าวสารสหกรณฯ์ ทุก  4 เดือน/ฉบับ โดยเพ่ิมการตอบ
ปัญหาของสมาชิกให้มากขึ้น 

 กิจกรรมที ่2 การปรับปรุงเว็บไซต์ของสหกรณ์ ให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ทันสมัยและเป็น
ปัจจุบันและสรา้งฐานข้อมูลสมาชิกให้สามารถ login เข้ามาดูข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองได้ 

 กิจกรรมที ่3 นําระบบแจ้งข่าวทาง SMS มาใช้ในการแจ้งขา่วที่สําคัญถึงสมาชิก 
 กิจกรรมที ่3 ปรับปรุงวิธีการเปดิตู้รับความคิดเห็นของสมาชิกและการตอบกลับให้

สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น 
 งบประมาณในการดําเนินการ จํานวน 100,000 บาท 
 

3. โครงการรณรงคร์ับสมาชิกเพิ่ม  
          สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จํากัด ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนา
องค์กรให้มีความเข้มแข็ง ภายใต้การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีธรรมาภิบาล  กลยุทธ์ที่ 
7.1 โครงการรณรงค์รับสมาชิกเพิ่ม 
 โครงการนี้มีวัตถุประสงค์  เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดภูเก็ตทุกสังกัด
ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการเป็นสมาชิกได้มีโอกาสสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ  เพ่ือส่งเสริมการ
ประหยัด การออมและการช่วยเหลือซึ่งกันและกนั ตามปรัชญาของสหกรณ์ออมทรัพย์  มีโอกาส
ในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน และสวัสดิการ เพื่อการพัฒนาความเป็นอยู่ของบุคลากรในวิชาชีพนี้  
อีกทั้งเพ่ือขยายฐานของสมาชิกให้ใหญ่ขึ้น  เพื่องานบริการแก่สมาชิกที่ปริมาณและคุณภาพที่ดี
ยิ่งขึ้น และมีเป้าหมายว่าสหกรณ์จะมีสมาชิกเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 10 %  /ปี และทุนเรือนหุ้นของ
สหกรณ์เพิ่มขึ้นปีละไม่น้อยกว่า  15 % /ปี 
 กิจกรรมในการดําเนินการประกอบด้วย ปรับปรุงข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต 
จํากัด หมวด 5 ข้อ 33. คุณสมบัติของสมาชิก  เพื่อนําเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจําปี 
2555 ประชาสัมพันธ์ในหลากหลายรูปแบบเชิญชวนผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อบังคับ ข้อ 33 ที่
ปรับปรุงใหม่สมัครเป็นสมาชิก  และทําโครงการสมาชิกและกรรมการเชิญชวนสมาชิก 
 งบประมาณในการดําเนินการ จํานวน 10,000 บาท 

 
4. โครงการสง่เสริมการออมทรัพย์และระดมทุนเรือนหุน้  
          สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จํากัด ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนา
องค์กรให้มีความเข้มแข็ง ภายใต้การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีธรรมาภิบาล   
 โครงการนี้มีวัตถุประสงค์  เพ่ือส่งเสริมให้สมาชิกสหกรณ์ฯ เปิดบัญชีออมทรัพย์และซื้อ
หุ้นของสหกรณ์เพ่ิมมากยิ่งขึ้น เป็นการส่งเสริมการออมเพื่ออนาคตที่มั่นคงของสมาชิก และเพิ่ม
สภาพคล่องทางการเงินให้กับสหกรณ์ ลดการใช้เงินกู้จากสถาบันการเงินซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยสูงมา
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บริการสมาชิก สร้างโอกาสให้สมาชิกในการเข้าแหล่งทุนที่มาดอกเบ้ียเงินกู้ตํ่าลง คาดว่าโครงการ
นี้จะทําให้สมาชิกร้อยละ 80  มีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์กับสหกรณ์ และมีอัตรามูลค่าหุ้นต่อคน
เพิ่มขึ้น  ร้อยละ  30  ภายในปี พ.ศ.2556 
 กิจกรรมในการดําเนินการ ประกอบด้วย 
 โครงการเปิดบัญชีเงินฝากสําหรับสมาชิกที่ยังไม่มีบัญชีเงินฝากกับสหกรณ์ โดยมีของที่
ระลึกขึ้นกับยอดเงินฝาก  จัดสัปดาห์แห่งการออมทรัพย์  แก้ไขระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
ภูเก็ต จํากัด ว่าด้วยเงินค่าหุ้น ข้อ 5. เรื่องการถือหุ้น  ให้สมาชิกถือหุ้นรายเดือนสอดคล้องกับเงิน
ได้รายเดือนที่เพิ่มสูงขึ้น และแก้ไขข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จํากัด ข้อ 8. การงดชําระ
หุ้นรายเดือน ให้สมาชิกที่จะของดชําระหุ้นรายเดือนต้องมีระยะเวลาในการถือหุ้นและจํานวนเงิน
ในการถือหุ้นเหมาะสมยิ่งขึ้น 
 งบประมาณในการดําเนินการ จํานวน 100,000 บาท 
 
5. โครงการพฒันาประสิทธภิาพการทาํงานเพื่อเพิ่มผลผลิตด้วยกิจกรรม  5 ส. 
          สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จํากัด ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนา
องค์กรให้มีความเข้มแข็ง ภายใต้การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีธรรมาภิบาล  และกลยุทธ์
ที่ 3 พัฒนาสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศในองค์กรให้เอื้อต่อการปฏิบัติงาน 

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์  เพ่ือนํากิจกรรม 5 ส. ได้แก่ สะสาง สะดวก สะอาด 
สุขลักษณะ และ สร้างนิสัย ซึ่ง 3 ส. แรกเป็นการพัฒนาสถานที่ ส่วน 2 ส. หลัง เป็นการพัฒนา
คน  5 ส. เป็นกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ ประโยชน์ที่เห็นได้ชัดเจนของการ
ดําเนินกิจกรรม ได้แก่ สถานที่และสภาพแวดล้อมในการทํางานสะอาด ปราศจากสิ่งสกปรก 
บุคลากรมีสุขภาพกายและจิตที่ดี มีระเบียบวินัยและมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กรมากขึ้น เป็น
การขจัดความส้ินเปลืองวัสดุและงบประมาณ และการลดการเก็บเอกสารที่ซ้ําซ้อน เป็นการลด
ต้นทุนของหน่วยงาน เพ่ิมคุณภาพงานบริการให้มีมาตรฐานยิ่งขึ้น นํามาซึ่งความพึงพอใจของ
สมาชิก 
 งบประมาณในการดําเนินการ จํานวน 10,000 บาท 

 
6. โครงการคดัเลือกผูป้ฏิบตัิงานและเจา้หน้าที่ดเีด่นสํานักงานสหกรณ์ออมทรัพยค์รูภูเก็ต 
จํากัด 
           สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์สหกรณอ์อมทรัพย์ครภููเก็ต จํากัด ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนา
องค์กรให้มีความเข้มแข็ง ภายใต้การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีธรรมาภิบาล  กลยุทธ์ที่  
6.3 โครงการเจ้าหน้าที่ยอดเยี่ยมประจําปี 
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 โครงการน้ีมีวัตถุประสงค์  เพื่อคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานและเจ้าหน้าที่ดีเด่น สํานักงาน
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จํากัด ประจําปี เป็นการสร้างขวัญกําลังใจที่ดีของเจ้าหน้าที่ใน
สํานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต และเป็นการกระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานพัฒนาศักยภาพในการ
ทํางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นํามาซึ่งความพึงพอใจของสมาชิก 
 งบประมาณในการดําเนินการ จํานวน 5,000 บาท 
 
7. โครงการประชุมปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดทําแผนดาํเนินงานประจาํปี 2556 
          สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จํากัด ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนา
องค์กรให้มีความเข้มแข็ง ภายใต้การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีธรรมาภิบาล  กลยุทธ์ที่  8 
การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานของสหกรณ ์
 โครงการนี้มีวัตถุประสงค์  ให้มีการประชุมปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์ของสหกรณ์ให้
เหมาะกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป และจัดทําโครงการตามแผนกลยุทธ์ ประจําปี พ.ศ.
2557 ของสหกรณ์ เพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2556 โดยระดมความคิดเห็น
จากผู้ปฏิบัติงานในสหกรณ์ฯ ทั้งคณะกรรมการดําเนินการ (15 คน) ผู้ตรวจสอบกิจการ (3 คน) 
ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ (14 คน) ที่ปรึกษาสหกรณ์ฯ  9 คน รวม 41  คน 
 งบประมาณในการดําเนินการ จํานวน 100,000 บาท 

     
8. โครงการสหกรณ์พบปะสมาชิก 
           สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์สหกรณอ์อมทรัพย์ครภููเก็ต จํากัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนา
ประสิทธิภาพการให้บริการและจัดสวัสดิการให้แกส่มาชิกเพ่ิมมากขึ้น กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของสมาชิก  
 โครงการนี้มีวัตถุประสงค์  เพื่อพบปะสมาชิกของสหกรณ์  เ พ่ื อ ส ร้ า ง ค ว าม เ ข้ า ใ จ
เกี่ยวกับเรื่องสิทธิและหน้าที่ของสมาชิก  ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของสหกรณ์และรับฟังปัญหาและ
ข้อเสนอแนะจากสมาชิก เสริมสร้างความเข้าใจที่ดีระหว่างกรรมการและสมาชิกและระหว่าง
สมาชิกด้วยกันเอง วิธีการพบปะ จะแบ่งกลุ่มสมาชิกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้เกษียณอายุราชการ 
สหกรณ์จะขอพบปะสมาชิกกลุ่มน้ีในวันประชุมใหญ่สามัญประจําปีของชมรมครูอาวุโส จังหวัด
ภูเก็ต และกลุ่มผู้ที่ยังไม่เกษียณอายุราชการ สหกรณ์จะส่งผู้แทนไปพบปะกับสมาชิกกลุ่มนี้ใน
วาระที่มีการประชุมสมาชิกของหน่วยงาน และหน่วยงานน้ัน ๆ มีความประสงค์ขอให้สหกรณ์ไป
พบปะ คาดว่าสหกรณ์จะได้พบปะกับสมาชิกประมาณ 1,000 คน 
 งบประมาณในการดําเนินการ จํานวน 50,000 บาท 
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ระเบยีบวาระที่ 8  พิจารณากําหนดวงเงนิกู้ยืม ประจําปี 2556 

 ตามข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 11     ที่ประชุมใหญม่ีอํานาจที่จะกําหนดวงเงิน   ซึ่ง
สหกรณ์อาจกูย้ืมสําหรับปีหนึ่ง ๆ ไว้ตามความจําเป็นและสมควรแก่การดําเนินการ ในปี 2555 ที่
ผ่านมา ที่ประชุมใหญม่ีมติกาํหนดวงเงินซึ่ง สหกรณจ์ะกู้ยืมได้จํานวนไม่เกิน 900,000,000.00 
บาท (เก้าร้อยล้านบาทถ้วน)   

ในปี 2556 คณะกรรมการเสนอวงเงินกู้ยืม  1,000,000,000.00 บาท (หนึ่งพันล้านบาท
ถ้วน) 
 
ที่ประชุมใหญ…่……………………………………………………………………………………………… 
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ระเบยีบวาระที่ 9  พิจารณาแก้ไขข้อบังคบัสหกรณ ์

ประธาน  แจ้งให้ที่ประชมุพิจารณาแก้ไชข้อบังคับสหกรณ์ ข้อ 2, 3, 8, 16, 24, 33, 
34, 36, 40, 53, 78, 79 รายละเอียดดังนี ้

ข้อบังคบัปัจจบุัน ข้อบังคบัใหม ่
ข้อ 2.   ตราของสหกรณ ์ ตราของ

สหกรณ์มีรูปลกัษณะ  ดังนี้ 
  
    
 
 
 เป็นรูปภูเขา  บนยอดภูเขามีแก้วเปล่ง
รัศมี  และมีตราเสมาธรรมจักรติดอยู่  
 ด้านหน้ารูปภูเก็ต  และมีพ้ืนทีอ่ยู่เบื้อง
ล่างภูเขา  โดยล้อมรอบด้วยวงกลม 2 วง 
ภายในวงกลมด้านบนมีคําว่า “สหกรณ์ออม
ทรัพย์ครูภูเก็ต จํากัด” ส่วนด้านล่างเป็นรูปลาย 
ดังรูป 

    ข้อ 2.  ตราของสหกรณ์  ตราของ
สหกรณ์มีรูปลกัษณะ  ดังนี้ 

 
 

      
   
          เป็นรปูภูเขา  บนยอดภูเขามีแก้วเปล่ง
รัศมี  และมีตราเสมาธรรมจักรติดอยู่  
 ด้านหน้ารูปภูเขา  และมีพ้ืนน้ําอยู่
เบ้ืองล่างภูเขา  โดยล้อมรอบด้วยวงกลม 2 วง 
ภายในวงกลมด้านบนมีคําว่า “สหกรณ์ออม
ทรัพย์ครูภูเก็ต จํากัด” ส่วนด้านล่างมีอักษร
ย่อภาษาอังกฤษ  PKTCO-OP ดังรูป           

      ข้อ  3.  วัตถุประสงค์     สหกรณ์นี้มี
วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจและสังคมของบรรดาสมาชิก  โดยวิธี
ช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันตาม
หลักการสหกรณ์ด้วยการร่วมกันดําเนินธุรกิจ    
ในข้อต่อไปนี้ 

(1) ส่งเสริมใหส้มาชิกออมทรัพย์ 
โดยช่วยให้สามารถสงวนส่วนแห่งรายได้ของ
ตนไว้ในทาง อันมั่นคงและได้รับประโยชน์ตาม
สมควร 

(2) ส่งเสริมการช่วยตนเองและ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในหมูส่มาชิก 

        ข้อ  3.  วัตถุประสงค์     สหกรณ์นีม้ี
วัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมผลประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจและสังคมของบรรดาสมาชิก  โดยวิธี
ช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันตาม
หลักการสหกรณ์ด้วยการร่วมกันดําเนินธุรกิจ   
ในข้อต่อไปนี้ 

(1) ส่งเสริมให้สมาชิกออมทรัพย์ 
โดยช่วยให้สามารถสงวนส่วนแห่งรายได้ของ
ตนไว้ในทาง อันมั่นคงและได้รับประโยชน์
ตามสมควร 

(2) ส่งเสริมการช่วยตนเองและ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในหมูส่มาชิก 
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   (3) รับฝากเงินจากสมาชิกหรือ
สหกรณ์อ่ืน 
 

 (3) รับฝากเงนิประเภทออมทรัพย์
หรือประเภทประจําจากสมาชิกหรือสหกรณ์
อ่ืน หรือฌาปนกิจสงเคราะห์ซึ่งมีสมาชิกของ
สมาคมนั้นไมน่้อยกว่าก่ึงหนึ่งเปน็สมาชิก
ของสหกรณ์ ทั้งนี้ตามระเบยีบของสหกรณ์ที่
ได้รับความเหน็ชอบจากนายทะเบยีน
สหกรณ ์

                ขอ้ 8. การงดชาํระเงินค่าหุน้ราย
เดือน      สมาชิกที่ได้ชําระเงินค่าหุ้นไม่น้อย
กว่า 120 เดือนหรือ    เป็นจาํนวนเงินไม่น้อย
กว่า 100,000 บาท จะลดจํานวนการถือหุ้น
รายเดือนลงก็ได้ โดยแจ้งความจํานงเป็น
หนังสือต่อคณะกรรมการดําเนินการ แต่ทั้งนี้
ต้องไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของเงินค่าหุ้นที่จะต้อง
ชําระตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเกต็ 
จํากัด 

 

             ข้อ  8.  การงดชาํระเงนิคา่หุน้ราย
เดือน      สมาชิกที่ได้ชําระเงินค่าหุ้นไม่น้อย
กว่า 180 เดือน  หรือ    เป็นจํานวนเงินไม่
น้อยกว่า 200,000 บาท และไม่มีหนี้ต่อ
สหกรณ์ในฐานะผู้กู้หรือผู้ค้ําประกัน จะงด
ชําระเงินค่าหุ้นรายเดือน หรือลดจํานวนการ
ถือหุ้นรายเดือนลงก็ได้ โดยแจ้งความจํานงเป็น
หนังสือต่อคณะกรรมการดําเนินการ แต่ทั้งนี้
ต้องไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของเงินค่าหุ้นที่จะต้อง
ชําระตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเกต็ 
จํากัด 

ข้อ  16.  ประเภทแห่งเงินกู้     
สหกรณ์อาจใหเ้งินกู้แก่สมาชิกได้ตามประเภท
ดังต่อไปนี้ 

(1) เงินกู้ระยะสั้น    
(2) เงินกู้ระยะปานกลาง   
(3) เงินกู้ระยะยาว    

ซึ่งหลักเกณฑแ์ละวิธีการให้เงินกู้แก่
สมาชิก ให้เป็นไปตามระเบียบและมติ
กรรมการดําเนินการ   (ฉ.3  2554)   

 

ข้อ  16.  ประเภทแห่งเงินกู้      
สหกรณ์อาจใหเ้งินกู้แก่สมาชิกได้ตามประเภท
ดังต่อไปนี้ 

(1) เงินกู้ฉุกเฉิน ในกรณทีี่สมาชิกมี
เหตุฉุกเฉินหรอืเหตุอันจําเป็นรีบด่วน และมี
ความประสงค์ขอกู้เงิน คณะกรรมการ
ดําเนินการอาจให้เงินกู้เพ่ือเหตุนั้นได้ตาม
ระเบียบของสหกรณ ์ 

(2) เงินกู้สามัญ ในกรณีทีส่มาชิกมี
ความประสงค์ขอกู้เงินสําหรับใช้จ่าย เพ่ือการ
อันจําเป็นหรือมีประโยชน์ต่าง ๆ 
คณะกรรมการดําเนินการอาจพิจารณาให้
เงินกู้สามัญแกส่มาชิกน้ันได้ตามระเบียบของ 
สหกรณ ์ 
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  (3) เงินกู้พิเศษ เมื่อสหกรณม์ีฐานะ

การเงินก้าวหน้าพอที่จะช่วยเหลือให้เงินกู ้
เพ่ือส่งเสริมฐานะความมั่นคงหรือเพื่อการ
เคหะ หรือก่อประโยชน์งอกเงยแก่สมาชิกได้ 
คณะกรรมการดําเนินการอาจให้เงินกู้พิเศษ
แก่สมาชิกน้ันได้ตามที่เห็นสมควร โดยผู้กู้ต้อง
ระบุความมุ่งหมายแต่ละอย่างของเงินกู้
ประเภทนี้ ตลอดจนเงื่อนไขและวิธีการ และ
ต้องมีหลักประกันตามที่กําหนดไว้ในระเบียบ
ของสหกรณ ์

ข้อ  24.  การจัดสรรกําไรสทุธิประจําป ี
เมื่อสิ้นปีทางบัญชีและได้ปิดบัญชีตาม
มาตรฐานการบัญชี  ที่รับรองโดยท่ัวไปแล้ว  
ปรากฏว่าสหกรณ์มีกําไรสุทธิ  ใหจ้ัดสรรเปน็
ทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของกําไรสุทธิ  
และเป็นค่าบํารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศ
ไทยไม่เกินร้อยละห้าของกําไรสุทธิ แต่ต้องไม่
เกินอัตราที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์
แห่งชาติกําหนด 

ข้อ  24.  การจัดสรรกําไรสทุธิประจําป ี  
เมื่อสิ้นปีทางบัญชีและได้ปิดบัญชีตาม
มาตรฐานการบัญชี  ที่รับรองโดยท่ัวไปแล้ว  
ปรากฏว่าสหกรณ์มีกําไรสุทธิ  ใหจ้ัดสรรเปน็
ทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของกําไรสุทธิ  
และเปน็ค่าบาํรุงสันนิบาตสหกรณ์แห่ง
ประเทศไทยตามอัตราที่กําหนดใน
กฎกระทรวง แต่ต้องไม่เกินร้อยละหา้ของ
กําไรสุทธิ (พ.ร.บ.2553) 

ข้อ  33.  คุณสมบัติของสมาชิก   
สมาชิกต้องมคีุณสมบัติดังนี ้
                (1) เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์
ของสหกรณ ์
                (2)  เป็นผู้บรรลุนิติภาวะ 

      (3)  ก. เป็นข้าราชการ หรือ
ลูกจ้าง  ซึ่งได้รบัเงินเดือนประจําสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการประจําจังหวัดภูเก็ต หรือ 

            

 ข้อ 33. คุณสมบัติของสมาชิก  
สมาชิกต้องมคีุณสมบัติดังนี ้
            (1) เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ 
ของสหกรณ ์
               (2) เป็นบุคคลธรรมดาบรรลุนิติ
ภาวะ  และมีอายุไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ ในวนั
สมัคร 
               (3) เป็นผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงาน
ต่างๆ ดังต่อไปน้ี 
                    ก. เป็นข้าราชการ  
เจ้าหน้าที่ของรัฐ พนักงานของรัฐ  พนักงาน
ราชการ  ลูกจา้งประจํา  หรือพนักงาน ใน
สังกัด  
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            ข.เป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่น

หรือลูกจ้างประจําในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นซึ่งปฏิบัติงานด้านการศึกษา ในสํานัก/
กอง/หรือสถานศึกษาในจังหวัดภูเก็ต หรือ 
                       ค. เป็นผูม้ีใบประกอบ
วิชาชีพทางการศึกษา ซึ่งทํางานประจําใน
โรงเรียนเอกชนในจังหวัดภูเก็ต หรือ 
                       ง. เป็นเจา้หน้าที่และ
ลูกจ้างประจําของสหกรณ์นี้ หรือ 

            จ.เป็นผู้รับบํานาญในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ ในจังหวัดภูเก็ต 
        (4)   เป็นผู้มีความประพฤติและ
นิสัยดีงาม 
                (5) มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์
ออมทรัพย์อ่ืนที่มีวัตถุประสงค์ในการให้กู้ยืม
เงิน” 

 

         - กระทรวงศึกษาธิการ  
         - กระทรวงวัฒนธรรม 
         - กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  
         - สํานักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ   
         - สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริม
สวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษาจังหวัด (สกสค)  รวมถึง
สํานักงานคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาภูเก็ต  
         - สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 
         -  มหาวิทยาลัย 
           และรวมถึงครูอัตราจ้าง  หรือ 
อาจารย์อัตราจ้าง ที่ได้รับเงินเดือน  ค่าจ้าง
จาก สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน (สพฐ) กระทรวงศึกษาธิการ   
          ซึ่งสังกัดต่างๆดังกล่าวต้องมี
หน่วยงานประจําอยู่ในจังหวัดภูเก็ต 
                   ข.  เป็นเจ้าหน้าที่ และลูกจา้ง
ของสหกรณ์นีห้รือ 
                   ค.  เป็นพนักงานครู บุคลากร
ทางการศึกษา ลูกจ้างประจํา ซึ่งทํางาน
ประจําในกองการศึกษา หรือสํานักการศึกษา 
ส่วนการศึกษา  สังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในจังหวัดภูเก็ต หรือ 
                  ง.  เป็นครู  อาจารย์  หรือ
บุคลากรทางการศึกษาซึ่งทํางานประจําใน
สถานศึกษาเอกชนในจังหวัดภูเก็ต หรือ 

        จ. ข้าราชการบํานาญ (ผู้รับ
บํานาญ) หรือลูกจ้างประจําที่รับบําเหน็จราย
เดือน ตามข้อ ก.  และ ค. 
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     (4) เป็นผู้มคีวามประพฤติและ

นิสัยดีงาม 
              (5) มิได้เป็นสมาชิกสหกรณ์ออม
ทรัพย์อ่ืน  และ/หรือสหกรณเ์ครดิตยูเนี่ยนที่มี
วัตถุประสงค์ในการให้กู้ยืมเงิน 

ข้อ 34.  การเข้าเป็นสมาชิก     
ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิก  ต้องยื่นใบสมัครถึง
สหกรณ์ตามแบบที่กําหนดไว้โดยต้องมี
ผู้บังคับบัญชาของผู้สมัครในตําแหน่งไม่ตํ่ากว่า
ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นรับรอง    แต่ถ้าผูส้มัคร
เป็นผู้ดํารงตําแหน่งไม่ตํ่ากว่าผู้บังคับบัญชา
ช้ันต้นก็ไม่ต้องมีผู้รับรอง  
 เมื่อคณะกรรมการดําเนินการได้
สอบสวนพิจารณา  ปรากฏว่าผู้สมัครมี
คุณสมบัติถูกต้องตามที่กําหนดไว้ในข้อ 33 ทั้ง
เห็นเป็นการสมควรแล้ว ให้รบัเข้าเป็นสมาชิก
ได้ แล้วเสนอเรื่องการรับสมาชิกใหม่ให้ที่
ประชุมใหญ่คราวถัดไปทราบ ถ้า
คณะกรรมการดําเนินการไม่รับผู้สมัครเข้าเปน็
สมาชิกด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม เมื่อผู้สมคัรร้องขอ  
ก็ให้  คณะกรรมการดําเนินการนําเรื่องเสนอที่
ประชุมใหญ่เพือ่วินิจฉัยช้ีขาด มติแห่งที่ประชุม
ใหญใ่ห้รับเข้าเป็นสมาชิก    ในกรณีดังว่าน้ี  
ต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามแห่ง
จํานวนสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกที่มาประชุม 
 

ข้อ 34.  การเข้าเป็นสมาชิก     
ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิก  ต้องยื่นใบสมัครถึง
สหกรณ์ตามแบบท่ีกําหนดไว้โดยต้องมี
ผู้บังคับบัญชาของผู้สมัครในตําแหน่งไม่ตํ่า
กว่าผู้บังคับบัญชาชั้นต้นรับรอง    แต่ถ้า
ผู้สมัครเป็นผู้ดํารงตําแหน่งไม่ตํ่ากว่า
ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นต้องรับรองตนเองด้วย 
 เมื่อคณะกรรมการดําเนินการได้
สอบสวนพิจารณา  ปรากฏว่าผู้สมัครมี
คุณสมบัติถูกต้องตามที่กําหนดไว้ในข้อ 33 
ทั้งเห็นเป็นการสมควรแล้ว ก็ให้แจ้งผูส้มัคร
นั้นลงลายมือช่ือของตนในทะเบียนสมาชิกกับ
ชําระค่าธรรมเนียมแรกเข้า และชําระค่าหุ้น
ตามจํานวนที่จะถือให้ครบถ้วน แล้วเสนอ
เรื่องการรับสมาชิกเข้าใหม่ใหท้ี่ประชุมใหญ่
คราวถัดไปทราบ 
 ถ้าคณะกรรมการดําเนินการไม่รับ
ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม 
เมื่อผู้สมัครร้องขอ  ก็ให ้ คณะกรรมการ
ดําเนินการนําเรื่องเสนอที่ประชุมใหญ่เพ่ือ
วินิจฉัยช้ีขาด มติแห่งที่ประชุมใหญ่ให้รับเขา้
เป็นสมาชิก    ในกรณีดังว่าน้ี  ต้องมีคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่าสองในสามแห่งจํานวน
สมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกที่มาประชุม 
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          ข้อ 36. คุณสมบัตขิองสมาชิกสมทบ
 สมาชิกสมทบต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

(1) เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์
ของสหกรณ ์

(2) เป็นผู้ศรัทธาในระบบสหกรณ์ 
และประสงค์จะเข้าร่วมกิจกรรม
กับสหกรณ ์

(3) เป็นบุตรที่บรรลุนิติภาวะแล้ว คู่
สมรส หรือบิดามารดา ของ
สมาชิก หรือ 

(4) มิได้เป็นสมาชิกสหกรณ์อ่ืนทีม่ี
วัตถุประสงค์ในการให้กู้ยืมเงิน 

 

             ข้อ 36. คุณสมบัตขิองสมาชิก
สมทบ สมาชิกสมทบต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

(1) เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของ
สหกรณ ์และ 

(2) เป็นผู้ศรัทธาในระบบสหกรณ์ และ
ประสงค์จะเข้าร่วมกิจกรรมกบั
สหกรณ์  

(3) เป็นบุตรที่บรรลุนิติภาวะ คู่สมรส 
บิดามารดา ของสมาชิก และมี
อายุไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ ในวัน
สมัคร หรือ  เป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตําแหน่ง นักการภารโรง
เจ้าหน้าที่ตําแหน่งต่างๆ ใน
สังกัดหน่วยงานตามที่ระบุไว้ใน
ข้อ 33. (3)   

           และมิได้เป็นสมาชิกสหกรณ์อ่ืน  
และ/หรือสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนที่มี
วัตถุประสงค์ในการให้กู้ยืมเงิน 

 
          ข้อ  40.  การโอนสมาชิกระหว่าง
สหกรณ ์    สมาชิกสหกรณอ์อมทรัพย์ซึ่งย้าย 
โอน หรือเข้ามาสังกัดในหน่วยงานใหม่ และมี
คุณสมบัติตามข้อ 33 (3) ถ้าสมาชิกน้ันมีความ
ประสงค์จะให้โอนเงินค่าหุ้น เงินกู้ ที่มีอยู่ใน
สหกรณ์เดิมมายังสหกรณ์ที่ตนได้เข้าเป็น
สมาชิกใหม ่ใหย้ื่นความจํานงเป็นหนังสือขอ
โอนต่อสหกรณ์ตามแบบที่กาํหนด ให้สหกรณ์
ดําเนินการโอนสมาชิกภาพให้เสร็จสิ้นไป 

 

ข้อ 40. การโอนสมาชิกระหว่าง
สหกรณ ์ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์อ่ืนซึ่ง
ย้ายหรือโอนมาปฏิบัติงานสังกัดหน่วยงาน
ตามข้อ 33 (3) และมคีุณสมบัติครบตามข้อ 
33 หากประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกก็ให้
ยื่นใบสมัครถึงสหกรณ ์เมื่อได้ปฏิบัติตาม
ข้อกําหนดใน ข้อ 34  ครบถว้นแล้ว ก็จะได้
สิทธิในฐานะสมาชิกตามข้อ 39 ทั้งนี้ เมื่อ
สหกรณ์ที่ตนเป็นสมาชิกอยู่เดิมได้โอนเงินค่า
หุ้นให้สหกรณน์ี้เสร็จสิ้นแล้ว  
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               การรับโอนเงินค่าหุ้นและการ

ปฏิบัติเกี่ยวกับหนี้สินที่มีอยูใ่นสหกรณ์เดิมน้ัน 
ให้เป็นไปตามที่กําหนดไว้ในระเบียบของ
สหกรณ ์ 

         สมาชิกท่ีย้าย หรือโอนไป
ปฏิบัติงานสังกัดอ่ืน และประสงค์จะสมัครเข้า
เป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ซึ่งต้ังขึ้นใน
สังกัดน้ัน หากสหกรณ์นั้นมขีอ้บังคับให้รับเข้า
เป็นสมาชิกได้และคณะกรรมการดําเนินการ
ได้มีมติให้รับเขา้เป็นสมาชิกแล้ว ถ้าสมาชิก
นั้นมีความประสงค์จะให้โอนเงินค่าหุ้นและ
เงินกู้ที่ตนมีอยู่ในสหกรณ์นี้ไปยังสหกรณ์ที่ตน
ได้ไปเข้าเป็นสมาชิกใหม ่สหกรณ์ก็จะจัดการ
โอนเงินค่าหุ้นและ เงินกู้ ที่สมาชิกน้ันมีอยู่ต่อ
สหกรณ์  ตามวิธีการที่ได้กําหนดไว้ในระเบียบ
ของสหกรณ ์

 
ข้อ 53.  การประชุมใหญ่วิสามัญ 

เมื่อมีเหตุอันสมควร คณะกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์จะเรียกประชุมใหญ่วิสามัญเมื่อใดก็ได้  
แต่ถ้านายทะเบียนสหกรณ์มหีนังสือแจ้งให้
เรียกประชุมใหญ่วิสามญั หรือ ในกรณีที่
สหกรณ์ขาดทนุเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนทุนเรือน
หุ้นที่ชําระแล้ว  คณะกรรมการดําเนินการต้อง
เรียกประชุมใหญ่วิสามญัโดยมิชักช้า แต่ไม่เกิน
สามสิบวันนับแต่วันที่สหกรณ์ทราบ 

 ข้อ 53. การประชุมใหญ่วิสามญั 
เมื่อมีเหตุอันสมควร คณะกรรมการดําเนิน 
การสหกรณ์จะเรียกประชุมใหญ่วิสามญัเมือ่ใด
ก็ได้ แต่ถ้านายทะเบียนสหกรณ์มีหนังสือแจ้ง
ให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญ  หรือ ในกรณีที่
สหกรณ์ขาดทนุเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนทุน
เรือนหุ้นที่ชําระแล้ว คณะกรรมการดําเนิน 
การต้องเรียกประชุมใหญ่วิสามัญโดยมิชักช้า  
แต่ไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่สหกรณท์ราบ
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 สมาชิกท่ีมีจํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งใน
ห้าของจํานวนสมาชิกทั้งหมด  หรือไม่น้อยกว่า
หน่ึงร้อยคน  หรือผู้แทนสมาชิกซึ่งมีจํานวนไม่
น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจํานวนผู้แทนสมาชิก
ทั้งหมด  หรอืไม่น้อยกว่าสิบห้าคนลงลายมือ
ช่ือทําหนังสือร้องขอเพื่อการใดการหนึ่ง ต่อ
คณะกรรมการดําเนินการให้เรียกประชุมใหญ่
วิสามัญเมื่อใดก็ได้  และให้คณะกรรมการเรียก
ประชุมใหญ่วิสามัญภายในสามสิบวันนับแต่
วันที่รับคําร้องขอ 

ถ้าคณะกรรมการดําเนินการไม่เรียก
ประชุมใหญ่วิสามัญภายในกําหนดระยะเวลา
ดังกล่าวข้างต้น  ให้นายทะเบียนสหกรณ์มี
อํานาจเรียกประชุมใหญ่วิสามัญได้ภายใน
ระยะเวลาที่เห็นสมควร 

 สมาชิกท่ีมีจํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งใน
ห้าของจํานวนสมาชิกทั้งหมด  หรือไม่นอ้ย
กว่าหนึ่งร้อยคน  ลงลายมือช่ือทําหนังสือร้อง
ขอเพื่อการใดการหนึ่ง ต่อคณะกรรมการ
ดําเนินการให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญเมื่อใดก็
ได้  และใหค้ณะกรรมการเรียกประชุมใหญ่
วิสามัญภายในสามสิบวันนับแต่วันที่รับคําร้อง
ขอ 

ถ้าคณะกรรมการดําเนินการไม่เรียก
ประชุมใหญ่วิสามัญภายในกําหนดระยะเวลา
ดังกล่าวข้างต้น  ให้นายทะเบียนสหกรณ์มี
อํานาจเรียกประชุมใหญ่วิสามัญได้ภายใน
ระยะเวลาที่เห็นสมควร 

 

ข้อ  78.  ผู้ตรวจสอบกิจการ   ให้ที่
ประชุมใหญ่เลอืกตั้งสมาชิก หรือบุคคล 
ภายนอก ผู้มีคุณวุฒิ  ความรูค้วามสามารถใน
ด้านธุรกิจ  การเงิน  การบัญชี  การ
เศรษฐกิจ กฎหมายหรือการสหกรณส์ามคน 
ให้เป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์เป็น
การประจําปี 

 การรับสมัครและวิธีการ
เลือกตั้ง ให้เป็นไปตามประกาศของสหกรณ ์
(ฉ.3 2554) 

 ที่ประชุมใหญจ่ะเลือกตั้ง
กรรมการดําเนินการ หรือผู้ซึง่ดํารงตําแหน่ง
หน้าท่ีประจําในสหกรณ์เป็นผู้ตรวจสอบ
กิจการไม่ได้ 

 

ข้อ 78. ผู้ตรวจสอบกิจการ  ใหท้ี่
ประชุมใหญ่เลอืกตั้งสมาชิก หรือ บุคคล 
ภายนอก ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญทางด้าน
บัญชี 1 คน และผู้เชี่ยวชาญทางด้าน
กฎหมาย หรือ   ผู้เช่ียวชาญทางด้านบริหาร 
หรือ ผู้เช่ียวชาญทางด้านการเงิน หรือ
ผู้เช่ียวชาญทางด้านสหกรณ์ จํานวนไม่เกิน
กว่าที่นายทะเบียนสหกรณ์กาํหนดไว้ 

คุณสมบัติของผู้สมัคร   การรับสมัคร  
วิธีการเลือกตั้ง และวาระการดํารงตําแหน่ง 
ให้เป็นไปตามระเบียบและประกาศของ
สหกรณ์  
      ที่ประชุมใหญ่จะเลือกตัง้กรรมการ
ดําเนินการ หรือ ผูซ้ึ่งดํารงตําแหน่งหน้าที่
ประจําในสหกรณ์เป็นผู้ตรวจสอบกิจการไมไ่ด้  
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ข้อบังคับปัจจุบัน ข้อบังคับใหม ่
           ข้อ 79. การดํารงตาํแหน่งผู้
ตรวจสอบกิจการ    ผู้ตรวจสอบ
กิจการมีวาระอยู่ในตําแหน่งได้คราวละหน่ึงปี
ทางบัญชีของสหกรณ์  เมื่อครบกําหนดเวลา
แล้วหากยังไม่มีการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ
คนใหม ่ก็ใหผู้ต้รวจสอบกิจการคนเดิมปฏิบัติ
หน้าท่ีไปพลางก่อน ผู้ตรวจสอบกิจการซึ่ง
ออกไปนั้น อาจได้รับเลือกตั้งอีกได้ 

 

           ข้อ 79. การดํารงตาํแหน่งผู้
ตรวจสอบกิจการ 
           วาระการดํารงตําแหน่งของผู้
ตรวจสอบกิจการสหกรณ์  ใหเ้ป็นไปตาม
ระเบียบของสหกรณ์  แต่ต้องไม่เกิน 4 ปีทาง
บัญชีติดต่อกัน 
            เมื่อครบกําหนดเวลาแล้วหากยังไม่
มีการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการคนใหม ่ก็ให้
ผู้ตรวจสอบกิจการคนเดิมปฏิบัติหน้าที่ไป
พลางก่อน     

 
ระเบยีบวาระที่  10  พิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนนิงาน  
 
 พรบ.สหกรณ ์
 มาตรา 50 ใหส้หกรณ์มคีณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์    ประกอบด้วย   ประธาน
กรรมการ หนึ่งคน และกรรมการอื่น อีกไม่เกินสิบสี่คน ซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิก ฯ  
 คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์มีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละสองปีนับแต่วันเลือกตั้งฯ 
 กรรมการดําเนินการสหกรณ์ ซึ่งพ้นจากตําแหน่ง อาจได้รับเลือกตั้งอีกได้ แต่ต้องไม่เกิน
สองวาระติดต่อกัน 
 ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต  จํากัด 

ข้อ 62. การเลือกตั้งและการดํารงตําแหน่ง ให้สหกรณ์มีคณะกรรมการดําเนินการสิบ
ห้าคนซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิก การเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการให้เลือกโดยวิธี
เลือกประธานคณะกรรมการ      หนึ่งคนและกรรมการอ่ืนอีกสิบสี่คน  ให้คณะกรรมการ
ดําเนินการเลือกต้ังระหว่างกันเองเป็นรองประธานกรรมการหนึ่งคนหรือหลายคน  เลขานุการ
หน่ึงคน  และอาจให้มีกรรมการอื่นด้วยก็ได้  นอกนั้นเป็นกรรมการ” 
 
 ในปี  2556  มคีณะกรรมการดํารงตําแหน่งอยู่ตามวาระ  จํานวน  8  คน  ดังนี้ 

1. นายประเสริฐ งานวงศ์พาณิชย์ 
2. นายสมพงศ์  ศิริสมบัติ 
3. นายขัมน์  สุขาพันธ์ุ 
4. นายสุวัชร์  โกยสมบูรณ ์
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5. นายสุชาย  จินะเสนา 
6. นายชวนศักด์ิ จําปาทอง 
7. นายนิยม  พรหมขุนทอง 
8. นายเสทือน  มุขดี 
-  คณะกรรมการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ  7  คน  จึงต้องดําเนินการเลือกตั้งกรรมการ

แทนตําแหน่งที่ว่าง จากสมาชิกทั้งหมด 
 ผลการเลือกตั้ง 
  กรรมการ   1…………………………………  

                                          2…………………………………  
                  3…………………………………  

  4…………………………………  
    5…………………………………  
    6…………………………………  
    7…………………………………  

 คณะกรรมการเลือกตั้งระหว่างกันเองเป็นรองประธาน 2 คน  
 คนที่ 1 เป็นประธานคณะกรรมการเงินกู้  
 ได้แก่ ................................................................. 

คนที่ 2 เป็นประธานคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ 
ได้แก่ ...................................... 

 เลขานุการ    ได้แก ่  ............................................................... 
 ผู้ช่วยเลขานุการ   ได้แก ่  ......................................................... 
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ระเบยีบวาระที่  11  พิจารณาจัดจ้างผู้ตรวจสอบบญัชรีับอนุญาต และกําหนดคา่ธรรมเนียม 
       การ สอบบญัชีประจําปี 2556 
 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้ใหส้หกรณ์ทีม่ีทุนดําเนินการตั้งแต่ 50 ล้านบาทขึ้นไป พิจารณา
จ้างผู้สอบบัญชีภาคเอกชน คณะกรรมการดําเนินงานจึงเสนอสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
ภาคเอกชนให้ที่ประชุมพิจารณาจ้างและกําหนดค่าจ้าง ดังนี้ 
 1. นางเพ็ญประภา  ต้ังพูลผล    บริษัท เอ็น.เอส.เค.คอนซัลแตนท์ จํากัด   จ.สงขลา  
เสนอค่าธรรมเนียมวิชาชีพสอบบัญชี   เป็นเงิน  80,000  บาท เข้าตรวจประมาณปีละ  4  ครั้ง  
ครั้งละไม่น้อยกว่า  2-5  วันทําการ 
 2. นางสาวนุสรา  ฟองศรีสิน  สํานักงานสอบบัญชี เอ็น เอ เอส จ.ภูเก็ต  เสนอ
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพสอบบัญชี  80,000  บาท  เข้าตรวจอย่างน้อยปีละ  4  ครั้ง  ครั้งละไม่น้อย
กว่า 3- 5 วันทาํการ 
 
ที่ประชุมใหญ…่…………………………………………………………………………………………… 
 
ระเบยีบวาระที่ 12  พิจารณาเลือกตั้งผูต้รวจสอบกิจการสหกรณ์  ประจําปี 2556 

ตามระเบียบสหกรณ์ออมทรพัย์ครูภูเก็ต จํากัด ว่าด้วย การตรวจสอบกิจการ พ.ศ.2555  
ให้มีผู้ตรวจสอบกิจการ  3  คน  ประกอบดว้ย  ผู้เช่ียวชาญทางด้านบัญชีอย่างน้อย 1 คน    
ผู้เช่ียวชาญทางด้านกฎหมาย   ผู้เช่ียวชาญทางด้านบริหาร   ผู้เช่ียวชาญทางด้านการเงิน   
ผู้เช่ียวชาญทางด้านสหกรณ์   รวมไม่เกิน  3  คน   โดยให้อยู่ในวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 1 
ปี                                                          

 
ผลการเลือกตั้ง 

1………………………………………..   
2………………………………………..  
3………………………………………..       
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ระเบยีบวาระที่  11  พิจารณาจัดจ้างผู้ตรวจสอบบญัชรีับอนุญาต และกําหนดคา่ธรรมเนียม 
       การ สอบบญัชีประจําปี 2556 
 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้ใหส้หกรณ์ทีม่ีทุนดําเนินการตั้งแต่ 50 ล้านบาทขึ้นไป พิจารณา
จ้างผู้สอบบัญชีภาคเอกชน คณะกรรมการดําเนินงานจึงเสนอสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
ภาคเอกชนให้ที่ประชุมพิจารณาจ้างและกําหนดค่าจ้าง ดังนี้ 
 1. นางเพ็ญประภา  ต้ังพูลผล    บริษัท เอ็น.เอส.เค.คอนซัลแตนท์ จํากัด   จ.สงขลา  
เสนอค่าธรรมเนียมวิชาชีพสอบบัญชี   เป็นเงิน  80,000  บาท เข้าตรวจประมาณปีละ  4  ครั้ง  
ครั้งละไม่น้อยกว่า  2-5  วันทําการ 
 2. นางสาวนุสรา  ฟองศรีสิน  สํานักงานสอบบัญชี เอ็น เอ เอส จ.ภูเก็ต  เสนอ
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพสอบบัญชี  80,000  บาท  เข้าตรวจอย่างน้อยปีละ  4  ครั้ง  ครั้งละไม่น้อย
กว่า 3- 5 วันทาํการ 
 
ที่ประชุมใหญ…่…………………………………………………………………………………………… 
 
ระเบยีบวาระที่ 12  พิจารณาเลือกตั้งผูต้รวจสอบกิจการสหกรณ์  ประจําปี 2556 

ตามระเบียบสหกรณ์ออมทรพัย์ครูภูเก็ต จํากัด ว่าด้วย การตรวจสอบกิจการ พ.ศ.2555  
ให้มีผู้ตรวจสอบกิจการ  3  คน  ประกอบด้วย  ผู้เช่ียวชาญทางด้านบัญชีอย่างน้อย 1 คน    
ผู้เช่ียวชาญทางด้านกฎหมาย   ผู้เช่ียวชาญทางด้านบริหาร   ผู้เช่ียวชาญทางด้านการเงิน   
ผู้เช่ียวชาญทางด้านสหกรณ์   รวมไม่เกิน  3  คน   โดยให้อยู่ในวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 1 
ปี                                                          

 
ผลการเลือกตั้ง 

1………………………………………..   
2………………………………………..  
3………………………………………..       
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ระเบยีบวาระที่ 13  เร่ืองอืน่ ๆ 
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………..……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………..……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………..……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………  
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คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรพัย์ครูภูเก็ต จํากัด ประจําป ี2555 
ที่ ชื่อ-สกุล ตําแหน่งในหน่วยงาน ตําแหน่งในสหกรณ ์
1 นายประเสริฐ  งานวงศ์พาณิชย์ ข้าราชการบํานาญ สํานักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต 
ประธานกรรมการ 

2 นายธงชัย  ณ ถลาง ข้าราชการบํานาญ สํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต 

รองประธาน
กรรมการ 

3 ผศ.สมพงศ ์ ศิริสมบัติ ข้าราชการบํานาญ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 

รองประธาน
กรรมการ 

4 นายชวนศักด์ิ  จําปาทอง ผู้อํานวยการ 
โรงเรียนบ้านหมากปรก 

กรรมการ 

5 นายสวัสด์ิ  ชุมรักษ์ ข้าราชการบํานาญ สํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต 

กรรมการ 

6 นายขัมน์  สุขาพันธ์ุ ข้าราชการบํานาญ สํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต 

กรรมการ 

7 นายสุวัชร์  โกยสมบูรณ ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านพรุจําปา กรรมการ 
8 นายนิยม  พรหมขุนทอง ผู้อํานวยการ โรงเรียนบ้านบางคู กรรมการ 
9 นายจรุง  สังขรักษ์ ครู ค.ศ.3  โรงเรียนเมืองถลาง กรรมการ 
10 นายเสทือน  มุขดี ข้าราชการบํานาญ สํานักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต 
กรรมการ 

11 นายมนูญ  สันติกุล ข้าราชการบํานาญ สํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต 

กรรมการ 

12 นางเบญจวรรณ  อัศวบุญม ี ครู ค.ศ.3  วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต กรรมการ 
13 นายเอกสิทธ์ิ  ขวัญเชียร รองผู้อํานวยการ  

โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร 
กรรมการ 

14 นายพัลลภ  เอ่งฉ้วน ข้าราชการบํานาญ สํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต 

กรรมการและ
เลขานุการ 

15 นายสุชาย  จินะเสนา ข้าราชการบํานาญ สํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 
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ทําเนียบประธานกรรมการดาํเนินการ 
1.  นายเชื้อ  สุขาพันธ์ุ           ปี 2504-2509 
2.  นายเชาว์  สิงหะผลิน        ปี 2510-2518 
3.  นายสุพาสน์  ศิริพันธ์        ปี 2519-2523 
4.  นายโชติ  แย้มแสง           ปี 2524-2525 
5.  นายสุวรรณ  กู้สจุริต         ปี 2526-2527 
6.  นายจํานง  สังขรักษ์          ปี 2528-2530 
7.  นายพิณ  ยอดรักษ์                         ปี 2531-2534 
8.  นายวิชัย  อติสุธาโภชน์                    ปี 2535-2537 
9.  นายสมพงศ์  สทิธิไชย                      ปี 2538-2539 
10. นายเชิดชัย  นาวิกานนท์                  ปี 2539-2540 
11. นายธงชัย  ณ ถลาง                        ปี 2540-2543 
12. นายประเสริฐ งานวงศ์พาณิชย์         ปี 2544-2545 
13. นายธงชัย  ณ ถลาง                        ปี 2545-2546 
14. นายนัทธี   ถิ่นสาคู                         ปี 2547-2548 
15. นายประเสริฐ  งานวงศ์พาณิชย์         ปี 2549-2552 
16. นายพงษ์ศกัด์ิ  วิสุทธ์ิ                      ปี 2553-2555 
17. นายประเสริฐ  งานวงศ์พาณิชย์ ปี 2555- 
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เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพยค์รูภูเก็ต จํากัด 
1.  นางอิศรา  ณ นคร   ผู้จัดการสหกรณ์ 
2.  นายสวัสด์ิ  อยู่คง  รองผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อ 
3.  นางเนาวรัตน์  ฉั่วเจริญ  รองผู้จัดการฝ่ายธุรการ 
4.  นางสุวรรณา  ชลชวลิต  รองผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี 
5.  นางสายชล  ณ นคร  หัวหน้างานทะเบียนสมาชิกและเจ้าหน้าที่เคาร์เตอร์ 
6.  นางกฤตยา  เดชภิบาล      หัวหน้างานคอมพิวเตอร์ 
7.  นายนิพนธ์  ณ นคร  เจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเชื่อ 
8.  นางวาสนา  ฤทธิ์รักษา  เจ้าหน้าที่เคาร์เตอร์และประชาสัมพันธ์ 
9.  นายกฤติกร  โกยกิจเจรญิ         นิติกร 
10. นายอนิวรรตน์  สระศร ี          เจ้าหน้าที่ประสานงานทั่วไป 
11. นางสาวขนิษฐา อภิชาตพงศ์ธร เจ้าหน้าที่บัญชี 
12. นางขวัญฤทัย  ทองเจิม           แม่บ้าน 
13. นายกิจจา  สืบสิน                 นักการภารโรง  

 
 
 








