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สารจากใจ
ประธานกรรมการดําเนินการ
**************
เรียน สมาชิกสหกรณออมทรัพยครูภูเก็ต จํากัด ทุกทาน
ในรอบปที่ผานมาสหกรณมีการรณรงคใหสมาชิกฝากเงินและซื้อหุนมากขึ้น และเปดโครงการออมทรัพย
ออมความดี สร า งนิ สั ย การออมให แ ก นัก เรี ย น เพื่ อ เทิ ด พระเกี ย รติ ส มเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด า สยามบรม
ราชกุมารี ซึ่งผลของการดําเนินงานเปนที่นาพอใจ สวนการใหกูเงิน สหกรณไดทํา MOU กับธนาคารออมสิน
เปดเผยภาระหนี้ของสมาชิกที่ขอกูเงินทั้งสองแหงแกกัน หลังจากที่พบวาสลิปเงินเดือนที่นํามาเปนหลักฐานใน
การขอกูของสมาชิกบางรายไมไดแสดงรายการหักจายหนี้ที่แทจริง และเริ่มจะมีปญหาในการหักเงินชําระหนี้ ซึ่ง
สมาชิ ก ที่ ข อกู เ งิ น ก็ ใ ห ค วามร ว มมื อ เป นอย า งดี วิ ธี ก ารนี้ อ าจจะสร า งความอึ ด อั ด ให กั บ สมาชิ ก บ า ง แต เ พื่ อ
ประสิทธิภาพในการปองกันหนี้เสีย หวังวาสมาชิกคงเขาใจและเห็นดวยในการดําเนินการครั้งนี้
ในโอกาสที่ทางราชการเปดโอกาสใหสมาชิก กบข. เลือก Undo หรือกลับไปรับบํานาญแบบเดิมได
ตองขอแสดงความยินดีกับสมาชิกที่เกษียณมาหลายปที่จะไดรับเงินมาอีกกอนหนึ่ง ขอเชิญชวนใหไปฝากหรือ
ซื้อหุนกับสหกรณ สวนสมาชิกที่เกษียณมาไมนานคงจะตองจายเงินคืนให กบข. และเพื่อเปนทางเลือกอีกทาง
หนึ่งใหแกสมาชิก สหกรณไดออกระเบียบการใหกูเงินเพื่อใชคืน กบข. โดยหักเงินเดือนที่จะไดรับเพิ่มขึ้นจาก
การ Undo จะเปนคางวดในการชําระหนี้
เนื่องจากในปจะนี้มีเฉพาะการเลือกตั้งกรรมการดําเนินการและมีจํานวนผูสมัครเพียง 10 คน ทาง
สหกรณจึงไดนําเครื่องลงคะแนนของ กกต. มาใชแทนการเลือกตั้งแบบเดิม และไดประชาสัมพันธเกี่ยวกับการใช
เครื่องลงคะแนนผานหลายสื่อ อาทิเชน แผนปลิว จดหมายขาว ไลนและเว็บไซตของสหกรณ สุดทายนี้ในนาม
ของกรรมการและเจาหนาที่สหกรณ ตองขอขอบคุณที่ปรึกษา ผูตรวจสอบกิจการ ผูสอบบัญชีและสมาชิกทุกทาน
ที่ ใ ห ค วามร ว มมื อ กั บ สหกรณ เ ป น อย า งดี แ ละจะยึ ด มั่ น ในการบริ ห ารสหกรณ โ ดยอิ ง เกณฑ คุ ณ ภาพ CQA
(Cooperative Quality Award) เพื่อให “เปนสหกรณชั้นนําของประเทศ ที่มุงพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิก
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล” ตามวิสัยทัศนของสหกรณตอไป
ดวยความขอบพระคุณยิ่ง
(ผศ.สมพงศ ศิริสมบัติ)
ประธานกรรมการชุดที่ 54
สหกรณออมทรัพยครูภูเก็ต จํากัด
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ที่ สอ.ภก.3/2558

2

สหกรณออมทรัพยครูภูเก็ต จํากัด
วันที่ 5 มกราคม 2558

เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญสามัญประจําป 2557
เรียน สมาชิกสหกรณออมทรัพยครูภูเก็ต จํากัด ทุกทาน
ดวยสหกรณออมทรัพยครูภูเก็ต จํากัด กําหนดประชุมใหญสามัญประจําป 2557 ในวันอาทิตยที่ 15
กุมภาพันธ 2558 เวลา 08.00 - 12.00 น. ณ ศูนยประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ตามระเบียบวาระการ
ประชุม ดังนี้
1. เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
1.1 แนะนําผูรวมประชุม
1.2 มอบทุนการศึกษาสําหรับบุตรสมาชิก
2. รับรองรายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2556
3. รายงานผลการดําเนินการประจําป 2557
4. รับทราบผลการตรวจสอบกิจการและรายงานของผูสอบบัญชี
5. พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และบัญชีกําไร-ขาดทุน ประจําป 2557
6. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิ ประจําป 2557
7. พิจารณาประมาณการรายไดและงบประมาณรายจายของสหกรณ ประจําป 2558
8. พิจารณาวงเงินกูยืม ประจําป 2558
9. พิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการ
10. พิจารณาจัดจางผูตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต ประจําป 2558 และกําหนดคาธรรมเนียมการสอบ
บัญชี
11. พิจารณาเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการสหกรณ ประจําป 2558
12. พิจารณาแกไขขอบังคับสหกรณ

รายงานกิจการประจ�ำปี 2557
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13. เรื่องอื่น ๆ (ถามี)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และเขารวมประชุมตามวัน เวลาและสถานที่ขางตนนี้ โดยพรอมเพรียงกัน
ขอแสดงความนับถือ

(ผศ.สมพงศ ศิริสมบัติ)
ประธานคณะกรรมการดําเนินงาน
สหกรณออมทรัพยครูภูเก็ต จํากัด
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สารบัญ
หนา
ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ

5

1.1 แนะนําผูรวมประชุม
1.2 มอบทุนการศึกษาสําหรับบุตรสมาชิก
ระเบียบวาระที่ 2

รับรองรายงานการประชุมใหญสามัญ ประจําป 2556

11

ระเบียบวาระที่ 3

รับทราบรายงานผลการดําเนินงานประจําป 2557

23

ระเบียบวาระที่ 4

รับทราบผลการตรวจสอบกิจการและรายงานของผูสอบบัญชี

38

ระเบียบวาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและบัญชีกําไร-ขาดทุน ประจําป

50

2557
ระเบียบวาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิ ประจําป 2557

66

ระเบียบวาระที่ 7

พิจารณาประมาณการรายไดและงบประมาณรายจายประจําปของสหกรณ

67

ประจําป 2558
ระเบียบวาระที่ 8

พิจารณากําหนดวงเงินกูยืม ประจําป 2558

91

ระเบียบวาระที่ 9

พิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการ

91

ระเบียบวาระที่ 10

พิจารณาจัดจางผูตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต ประจําป 2558 และ กําหนด

93

คาธรรมเนียมการสอบบัญชี
ระเบียบวาระที่ 11

พิจารณาเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการสหกรณ ประจําป 2558

93

ระเบียบวาระที่ 12

พิจารณาแกไขขอบังคับสหกรณ

94

ระเบียบวาระที่ 13

เรื่องอื่น ๆ (ถามี)

95

คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยครูภูเก็ต จํากัด
ทําเนียบประธานกรรมการดําเนินการ
เจาหนาที่สหกรณออมทรัพยครูภูเก็ต จํากัด

รายงานกิจการประจ�ำปี 2557
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การประชุมใหญสามัญ ประจําป 2557
ของสหกรณออมทรัพยครูภูเก็ต จํากัด
วันอาทิตยที่ 15 กุมภาพันธ 2558
ณ ศูนยประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
เริ่มประชุมเวลา 08.00 น.
ประธานที่ประชุม………………………………………….
จํานวนสมาชิกทั้งสิ้น……………………..คน มาประชุม……………….คน
จํานวนคณะกรรมการ……………………คน มาประชุม……………….คน
จํานวนเจาหนาที่สหกรณ…………………คน มาประชุม………………คน
จํานวนผูตรวจสอบบัญชี………………….คน มาประชุม………………คน
จํานวนผูเขารวมประชุม………………… คน คือ
1……………………………………………
2……………………………………………
3……………………………………………
4……………………………………………
5……………………………………………
6……………………………………………

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องทีป่ ระธานแจงใหทราบ
1.1 แนะนําผูเขารวม
ประชุม……………………………………………………………………………………………………
………………..…………………………………………………………………………………………
……………………………….……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………….……………………………………
…………………………………………………………………………………….………………………
…………………………………………………………………………………………………………….
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1.2 มอบทุนการศึกษาสําหรับบุตรสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูภูเก็ต จํากัด

รายชื่อบุตรสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูภูเก็ต จํากัด ที่ไดรับทุนการศึกษาบุตร
ของสหกรณออมทรัพยครูภเู ก็ต จํากัด ประจําป 2557


ที่
1.
2.
3.
4.
5.

1. ประเภททุนการศึกษาปกติ จํานวน 42 ทุน มี 4 ระดับ
1.1 ระดับประถมศึกษา จํานวน 21 ทุน ๆ ละ 2,000 บาท ไดแก

ชื่อผูไดรับทุน
ด.ญ.นัสฟาร สุมานะตระกูล
ด.ญ.นูรฮานา หะยีตาเยะ
ด.ญ.พิมพสุภัค บุญสุทธิ์
ด.ช.ไตรรัตน ดอนปญญา
ด.ช.จิรภัทร เจนจิตต

ชั้น
ป.4
ป.4
ป.2
ป.4
ป.4

6. ด.ช.ปยราชย ราชมนตรี
7. ด.ญ.จันทมณี พวงบุตร

ป.4
ป.2

8. ด.ญ.ปาลิตา วงษนา
9. ด.ญ.อภิสรา จันทรจะนะ
10. ด.ช.คณพล ทองยอด

ป.2
ป.6
ป.5

11. ด.ญ.นลัญกร อภิจัตวาภรณ
12. ด.ญ.ณัฐณิชา บุญสงค

ป.1
ป.6

13.
14.
15.
16.
17.

ป.6
ป.5
ป.6
ป.6
ป.6

ด.ช.วสันต รัตนปทุมวงศ
ด.ช.เจตนิพิฐ ทองเจิม
ด.ช.อนันต ชัยภิบาล
ด.ญ.ธรณธันย ชุมมะ
ด.ญ.อณุภา วุนหนู

รายงานกิจการประจ�ำปี 2557

สถานศึกษา
โรงเรียนมุสลิมวิทยาภูเก็ต
โรงเรียนมุสลิมวิทยาภูเก็ต
โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
โรงเรียนเทศบาลปลูกปญญา
ในพระอุปถัมภฯ
โรงเรียนเรวดีพัทลุง
โรงเรียนเทศบาลบานบาง
เหนียว
โรงเรียนมุสลิมวิทยาภูเก็ต
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
โรงเรียนภูเก็ตไทยหัว
อาเซียนวิทยา
โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
โรงเรียนเทศบาลปลูกปญญา
ในพระอุปถัมภฯ
โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
โรงเรียนถลางวิทยา
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
โรงเรียนเทศบาลปลูกปญญา
ในพระอุปถัมภฯ

ชื่อสมาชิก
นายประสิทธิ์ สุมานะตระกูล
นางณีออน หะยีตาเยะ
นางมณฑิตา บุญสุทธิ์
นางศิริวรรณ ดอนปญญา
นางอรพรรณ เจนจิตต
น.ส.จริยาภรณ สังขจรูญ
นายวิริยะ พวงบุตร
นางสุนีย วงษนา
นางรัตนา จันทรจะนะ
นางวิลาวัณย ทองยอด
น.ส.นันทนภัส ปภาพันธุ
นางรานี บุญสงค
นางแววเดือน ชัยวิเศษ
นางสารีย ทองเจิม
นางจันทิมา ชัยภิบาล
นางเบญจมาศ ชุมมะ
นางชฎาพร วุนหนู

7

7

18. ด.ญ.สาธิตา ซิมอาจิน
ป.6
19. ด.ช.ณัชพล ตันมณีประเสริฐ ป.2

โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต

20. ด.ช.ธนวัตน พุมจันทร
21. ด.ช.ยศกร พาหน

โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต

ป.4
ป.4

นางนิชฎา ซิมอาจิน
นางเกศสยาม ตันมณี
ประเสริฐ
นางน้ําเพชร พุมจันทร
นางวีราภรณ พาหน

1.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน จํานวน 9 ทุน ๆ ละ 3,000 บาท ไดแก
ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ชื่อผูไดรับทุน
ด.ญ.อัณนา พิบาลฆาสัตว
ด.ญ.นภัสสร ทองหวาน
ด.ญ.ชนัญญา สิงหรัตน
ด.ช.สุทิวัส ยุคุณธร
ด.ญ.ณัฐชยา ตันยาวุฒิ
ด.ช.ธนวัฒน หนูรุน

ชั้น
ม.1
ม.1
ม.2
ม.1
ม.1
ม.1

7. ด.ญ.เปมิกา คําแสนโต

ม.3

8. ด.ญ.กชพรรณ พวงแกว
9. ด.ญ.ธัญชนก ตันกองโกย

ม.3
ม.1

สถานศึกษา
โรงเรียนมุสลิมวิทยาภูเก็ต
โรงเรียนเมืองถลาง
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
โรงเรียนบานอาวน้ําบอ
โรงเรียนสตรีภูเก็ต

ชื่อสมาชิก
นางสุภารัตน พิบาลฆาสัตว
นายวิศรุต ทองหวาน
นางอุษา แกวชื่น
นายกาสา ยุคุณธร
นายธัชพล ตันยาวุฒิ
นางสุพรรณี หนูรุน

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระศรีนครินทร ภูเก็ต
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
นางปภาดา คําแสนโต
สมเด็จพระศรีนครินทร ภูเก็ต

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
โรงเรียนสตรีภูเก็ต

นางขจิตศรี พวงแกว
นางวิไลวรรณ ตันกองโกย

1.3 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช. จํานวน 6 ทุน ๆ ละ 4,000 บาท
ไดแก
ที่
ชื่อผูไดรับทุน
1. ด.ญ.ณัฐนรี วรรณพรม
2. น.ส.เย็นใจ เพ็ชรคง
3.
4.
5.
6.

น.ส.กนิชฐมล เปยมสมบูรณ
ด.ช.ปยวรา ณ นคร
น.ส.ณิชาดา สืบศักดิ์
น.ส.ธัญศิริ ภะวัง

ชั้น
สถานศึกษา
ปวช.1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
ม.5 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ

ชื่อสมาชิก
นายอํานาจ วรรณพรม
นายสุเมฆ เพ็ชรคง

ม.5
ปวช.1
ม.4
ม.5

นายธิสาน เปยมสมบูรณ
นายนิพนธ ณ นคร
นายมานะ สืบศักดิ์
นายสุทิน ภะวัง

สมเด็จพระศรีนครินทร ภูเก็ต

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
โรงเรียนเมืองถลาง
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1.4 ระดับอุดมศึกษา จํานวน 6 ทุน ๆ ละ 5,000 บาท ไดแก

ที่
ชื่อผูไดรับทุน
1. น.ส.ปาณิศา ตันรัตนพิทักษ
2.
3.
4.
5.

นายณรงคชัย คัดวงษ
น.ส.วณิชชา ฤทธิ์รักษา
นายอดิศร พันธทิพย
นายธีณวิชญ เกิดผล

6. น.ส.เรณุกา จรูญศักดิ์

ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ชั้น
ป 2

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
ดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี
ป 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ป 4 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ป 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ปวส. วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต
1
ป 3 มหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยา
เขตพระราชวังสนามจันทร

ชื่อสมาชิก
นางกฤษณา ตันรัตนพิทักษ
นางชะออน คัดวงษ
นางวาสนา ฤทธิ์รักษา
นายศักดิ์ พันธทิพย
นางนิษฐณญา เกิดผล
นายอนันต จรูญศักดิ์

2. ประเภททุนเรียนดี จํานวน 31 ทุน มี 4 ระดับ
2.1 ระดับประถมศึกษา จํานวน 18 ทุน
2.1.1 กําลังเรียนชั้น ป.3 จํานวน 8 ทุน ๆ ละ 2,000 บาท ไดแก

ชื่อผูไดรับทุน
ด.ช.ราชภัฏ คลายสุวรรณ
ด.ช.อิฟฟาน ปยะกอบ
ด.ญ.วรัญญา สมศักดิ์
ด.ญ.วัชรีวรรณ สงวนสินธ
ด.ญ.วลิสรา วิชชาธร
ด.ช.ณัฐชนนท สงาพล

ชั้น
ป.3
ป.3
ป.3
ป.3
ป.3
ป.3

สถานศึกษา
โรงเรียนถลางวิทยา
โรงเรียนมุสลิมวิทยาภูเก็ต

ชื่อสมาชิก
นางพรศรี คลายสุวรรณ
นางมัลลิกา ปยะกอบ
โรงเรียนเทศบาลบานสามกอง นางจินตนา สมศักดิ์
โรงเรียนวิทยาสาธิต
นายไกรวุธ สงวนสินธ
โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต นางยุพดี วิชชาธร
โรงเรียนเทศบาลปลูกปญญา นางจันจิรา สงาพล

7. ด.ช.กษณ บุญญกาศ

ป.3

ในพระอุปถัมภฯ
โรงเรียนเทศบาลปลูกปญญา
ในพระอุปถัมภฯ

8. ด.ช.ภูมิภัทร ทองดี

ป.3

โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต นางประภาพร ทองดี
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ที่
1.
2.
3.
4.

2.1.2 กําลังเรียนชั้น ป.5 จํานวน 10 ทุน ๆ ละ 2,000 บาท ไดแก

ชื่อผูไดรับทุน
ด.ญ.ศุภลักษณ กรงแกว
ด.ญ.นูรฮาฟซะฮ อาแว
ด.ญ.ณัชชา ศิริวัฒน
ด.ญ.ศิวารยา รัตนสังข

ชั้น
ป.5
ป.5
ป.5
ป.5

5. ด.ญ.คีตญา แดงกัลยาณวัจน ป.5
6. ด.ช.จิรภัทร สมศิริ
7. ด.ช.ปวินณัฐ ปรีชา

ป.5
ป.5

8. ด.ช.ทินกร สุวรรณบํารุง
9. ด.ญ.ภริสรา ชูมาก

ป.5
ป.5

10. ด.ช.พงศสวัสดิ์ แซตัน

ป.5

สถานศึกษา
โรงเรียนบานปาคลอก
โรงเรียนมุสลิมวิทยาภูเก็ต
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
โรงเรียนเทศบาลบาน
บางเหนียว
โรงเรียนเทศบาลบาน
บางเหนียว
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

โรงเรียนเทศบาลปลูกปญญา
ในพระอุปถัมภฯ

ชื่อสมาชิก
นางพรเพ็ญ กรงแกว
นางสีตีซําอะห อาแว
นางธนัญญา ศิริวัฒน
นางศุภางค รัตนสังข

นางธันยา แดงกัลยาณวัจน
นายสมภักดิ์ สมศิริ
นายปณัยวิชญ ปรีชา

โรงเรียนถลางวิทยา
นางวิไลวรรณ สุวรรณบํารุง
โรงเรียนภูเก็ตไทยหัว
นางจิรา ชูมาก
อาเซียนวิทยา
โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต นางพวงศรี แซตัน

2.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน (กําลังเรียนชั้น ม.2) จํานวน 5 ทุน ๆ ละ 3,000 บาท
ไดแก
ที่
1.
2.
3.
4.
5.

ชื่อผูไดรับทุน
ด.ญ.ศศิกิจ โภชนะกิจ
ด.ญ.ดายไหม สาเหลา
ด.ญ.นริศรา หาญเคียว
ด.ช.รัชชานนท พึ่งแรง
ด.ญ.ณัฐกมล โสมณวัฒน

ชั้น
ม.2
ม.2
ม.2
ม.2
ม.2

สถานศึกษา
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
โรงเรียนสตรีภูเก็ต

ชื่อสมาชิก
นางพรนอย โภชนะกิจ
นายสะอาด สาเหลา
นางตวนนรี สาเหะมะเย็ง
นายนที พึ่งแรง
นายวิชาญ โสมณวัฒน
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2.3 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช. (กําลังเรียนชั้น ม.5 หรือ ปวช.2) จํานวน 4
ทุน ๆ ละ 4,000 บาท ไดแก
ที่
1.
2.
3.
4.

ชื่อผูไดรับทุน
นายศิวะ รัตนกิจโกศล
น.ส.กนกรส บุษยา
น.ส.ญานิกา ชัยยุทธ
นายฮาดี้ หยั่งทะเล

ชั้น
ม.5
ม.5
ม.5
ปวช.2

สถานศึกษา
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต

ชื่อสมาชิก
นายศิริพงศ รัตนกิจโกศล
นายไพฑูรย บุษยา
นางนันทินี ชัยยุทธ
นางมะลิ หยั่งทะเล

2.4 ระดับอุดมศึกษา (กําลังเรียนชัน้ ปวส.2 หรือ ป.2) จํานวน 4 ทุน ๆ ละ 5,000 บาท
ไดแก
ที่
ชื่อผูไดรับทุน
1. นายพงศพิชญ พงศานนท
2. น.ส.ปารวีย สุดสวาสดิ์
3. นายภูริภัทร ภัทรชุติกุล

ชั้น
ป 2
ป 2
ป 2

4. น.ส.ชฎาพร วันดาว

ป 2

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร วิทยา
เขตพณิชยการพระนคร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

3. ประเภททุนการศึกษาตอเนื่อง จํานวน 1 ทุน ไดแก
ที่
ชื่อผูไดรับทุน
ชั้น
สถานศึกษา
1. น.ส.ศิริลักษณ ชูนาค
ม.4 โรงเรียนเมืองถลาง

ชื่อสมาชิก
นางจิรภรณ พงศานนท
นางปราณี สุดสวาสดิ์
นางโสภา ภัทรชุติกุล

นายธีระพงศ วันดาว

ชื่อผูปกครอง
นางจันทรพิศ ชูนาค

หมายเหตุ ใหสมาชิกสหกรณนําบุตรที่ไดรับทุนมารับทุนในวันประชุมใหญสามัญประจําป 2557
เวลา 08.00 น.
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ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมใหญสามัญ ประจําป 2556
รายงานการประชุมใหญสามัญ ประจําป 2556
สหกรณออมทรัพยครูภูเก็ต จํากัด
วันอาทิตยที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2557
ณ ศูนยประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต อ.เมือง จ.ภูเก็ต
*************************

สมาชิกเขาประชุม 3,960 คน (สมาชิกสามัญ 3,759 คน สมาชิกสมทบ 201 คน) ตาม
ลายมือชื่อผูเขาประชุม
ผูมาประชุม
1. นายประเสริฐ
2. ผศ.สมพงศ
3. นายขัมน
4. นายชวนศักดิ์
5. นายสวัสดิ์
6. นายนิยม
7. นายจรุง
8. นายเสทือน
9. นายสุวัชร
10. น.ส.มารศรี
11. น.ส.ปยมน
12. นายทวี
13. นายประชา
14. นายสุชาย
ผูไมมาประชุม ผูเขารวมประชุม
1. นางอิศรา
2. นางจุฑามาศ
3. นายสมเกียรติ
4. นายสุทยุต

งานวงศพาณิชย
ศิริสมบัติ
สุขาพันธุ
จําปาทอง
ชุมรักษ
พรหมขุนทอง
สังขรักษ
มุขดี
โกยสมบูรณ
นราภักดี
แซออง
สงวนนาม
ชลชวลิต
จินะเสนา

ประธานกรรมการ (ประธานที่ประชุม)
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูช วยเลขานุการ

ณ นคร
เมืองสง
พาหุรัตน
พูลสมบัติ

ผูจัดการ
หัวหนาสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณภูเก็ต
นักวิชาการสหกรณชํานาญการ
นักวิชาการสหกรณชํานาญการ
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5. นายมานะ
ตัณฑัยย
ผูตรวจสอบกิจการ
6. นางวิมลวรรณ
เจริญ
ผูตรวจสอบกิจการ
7. น.ส.สุรัสวดี
กีรติวิรยิ าภรณ ผูตรวจสอบกิจการ
8. น.ส.นุสรา
ฟองศรีสิน
ผูสอบบัญชี
9. นายสวัสดิ์
อยูคง
รองผูจ ัดการฝายสินเชื่อ
10. นางเนาวรัตน
ฉั่วเจริญ
รองผูจ ัดการฝายธุรการ
11. นางสุวรรณา
ชลชวลิต
รองผูจ ัดการฝายการเงินและบัญชี
12. นายกฤติกร
โกยกิจเจริญ
นิติกร
13 นางสายชล
ณ นคร
เจาหนาที่
14. นายนิพนธ
ณ นคร
เจาหนาที่
15. นางวาสนา
ฤทธิ์รักษา
เจาหนาที่
16. นางกฤตยา
เดชภิบาล
เจาหนาที่
17. นายอนิวรรตน
สระศรี
เจาหนาที่
18. น.ส.ขนิษฐา
อภิชาตพงศธร เจาหนาที่
19. นางศิริวรรณ
ดอนปญญา
เจาหนาที่
20. นางขวัญฤทัย
ทองเจิม
ลูกจาง
21. นายกิจจา
สืบสิน
ลูกจาง
ผูสังเกตการณ เวลา 08.00 น.
เริ่มประชุม
เลขานุการ
ไดตรวจนับองคประชุมเห็นวาสมาชิกมาประชุมครบองคประชุมแลวจึงเรียนเชิญ
ประธานกลาวเปดการประชุมและดําเนินการประชุมไปตามระเบียบวาระ
ประธานคณะกรรมการดําเนินการ (นายประเสริฐ งานวงศพาณิชย) ในฐานะ
ประธาน
ประธานที่ประชุมใหญสามัญ ประจําป 2556 จึงกลาวเปดการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องตาง ๆ ตาม
ระเบียบวาระการประชุมดังตอไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ
1.1 แนะนํา คุณจุฑามาศ เมืองสง
หัวหนาสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณภูเก็ต
คุณสมเกียรติ พาหุรัตน
นักวิชาการสหกรณชํานาญการ
คุณสุทยุต
พูลสมบัติ
นักวิชาการสหกรณชํานาญการ
ที่ประชุม
รับทราบ
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1.2 แจงใหที่ประชุมทราบวาเกี่ยวกับการประชุมใหญ ดังนี้
1.2.1 ในปนี้จะมีการมอบรางวัลแกสมาชิกเปนเงินสด จํานวน 57 รางวัล เปนเงิน 200,000.00
บาท (สองแสนบาทถวน) โดยจะมอบรางวัลใหแกสมาชิกที่มีชื่อ ในวันที่ 1 มกราคม 31 ธันวาคม 2556 และจะเริ่มจับสลากรางวัลตั้งแตเวลา 10.00 น. และจับสลากเปน
ระยะ ๆ โดยสมาชิกที่ไดรับรางวัลจะตองอยูใ นที่ประชุมเทานั้น และจะสรุปรายชื่อผู
ไดรับรางวัลทั้งหมดในวาระอืน่ ๆ
1.2.2 บัตรเลือกตั้งมี 3 ใบ
- เลือกประธานกรรมการ
- เลือกกรรมการ
- เลือกผูตรวจสอบกิจการ
(เวลาเลือกตั้ง 8.00 น. – 11.00 น.)
1.2.3 แจกบัตรเครื่องดื่มแคชชูวี่
1.2.4 แจกน้ําดื่มฟรี (ธนาคารแลนด แอนด เฮาส)
1.2.5 เงินปนผล จายเช็คธนาคาร ดังนี้
- ธนาคารกรุงไทย สาขาภูเก็ต
- ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนเทพกระษัตรี
- ธนาคารธนชาต สาขาภูเก็ต
- ธนาคารแลนด แอนด เฮาส สาขาภูเก็ต
- ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร สาขาภูเก็ต
รับทราบ
ที่ประชุม
1.3 เรื่องมอบทุนการศึกษาแกบุตรสมาชิก ประจําป 2556
ประธาน
ไดมอบทุนการศึกษาแกบุตรสมาชิก จํานวนทั้งสิ้น 69 ทุน เปนเงินทุนทั้งสิ้น
212,000.00 บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถวน) ปรากฎรายละเอียดตามเอกสารรายงาน
กิจการ ประจําป 2556 หนาที่ 6-9
ที่ประชุม
รับทราบ

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จ�ำกัด

14

14

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญสามัญ ประจําป 2555
ประธาน
แจงใหที่ประชุมทราบรายงานการประชุมใหญสามัญ ประจําป 2555 ซึ่งมีการ
ประชุมเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2556 ณ ศูนยประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ปรากฎรายละเอียด
ตามเอกสารรายงานกิจการ ประจําป 2556 หนาที่ 10--26
ที่ประชุม
พิจารณาแลวมีมติรับรองรายงานการประชุมใหญสามัญ ประจําป 2555 เมื่อวันที่
27 มกราคม 2556
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องรายงานผลการดําเนินการประจําป 2556
ไดรายงานผลการดําเนินการประจําป 2556 ของสหกรณ ปรากฎรายละเอียดตาม
ประธาน
เอกสารรายงานกิจการประจําป 2556 หนาที่ 27-35
ประธาน
ขอแกไขเอกสารประกอบการประชุมในหนาที่ 29 ในรายการ - สงเคราะหศพ
สมาชิก 19 คน แกไขเปน - สงเคราะหศพสมาชิก 18 คน
ที่ประชุม
ไดมีการอภิปรายและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมในสวนที่เกี่ยวกับการดําเนินการ
ในรอบป 2556 และที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องรับทราบผลการตรวจสอบกิจการและรายงานของผูสอบบัญชี
ประธาน
มอบหมายใหผูตรวจสอบกิจการ คือ นายมานะ ตัณฑัยย เปนผูชี้แจงรายละเอียด
พรอมตอบขอซักถามจากที่ประชุม ปรากฎรายละเอียดตามเอกสารรายงานกิจการประจําป 2556
หนาที่ 36-43
ผูสอบบัญชี
ขอแกไขเอกสารประกอบการประชุม หนาที่ 41 รายงานของผูสอบบัญชี ปรากฎ
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมที่แนบ
ที่ประชุม
ไดมีการอภิปรายและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม แลวจึงรับทราบรายงานผลการ
ตรวจสอบกิจการและรายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องพิจารณาอนุมัติงบดุล และบัญชีกําไร - ขาดทุน ประจําป 2556
ประธาน
ไดมอบหมายใหผูสอบบัญชี คือ น.ส.นุสรา ฟองศรีสิน เปนผูชี้แจงรายละเอียด
และตอบขอซักถามของที่ประชุม ปรากฎรายละเอียดตามเอกสารรายงานกิจการประจําป 2556 หนาที่
44-59 แลวจึงใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไร-ขาดทุน
ที่ประชุม
ไดมีการอภิปรายและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม แลวที่ประชุมจึงมีมติอนุมตั ิงบ
ดุล และบัญชีกําไร - ขาดทุน ประจําป 2556
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ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิ ประจําป 2556
ไดใหที่ประชุมพิจารณาการจัดสรรกําไรสุทธิ ประจําป 2556 ปรากฎรายละเอียด
ประธาน
ตามเอกสารรายงานกิจการประจําป 2556 หนาที่ 60
ที่ประชุม
ไดอภิปรายกันอยางกวางขวาง แลวจึงมีมติอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิ ประจําป
ตามที่คณะกรรมการนําเสนอ
ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องพิจารณาประมาณการรายไดและงบประมาณรายจายของสหกรณประจําป
2557
ประธาน
ไดใหที่ประชุมพิจารณาประมาณการรายไดและงบประมาณรายจายของสหกรณ
ประจําป 2557 ปรากฎรายละเอียดตามเอกสารรายงานกิจการประจําป 2555 หนา 61-73
ที่ประชุม
พิจารณาแลวมีมติเห็นชอบประมาณการรายไดและงบประมาณรายจายของสหกรณ
ประจําป 2557 ตามที่คณะกรรมการนําเสนอ
ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องพิจารณากําหนดวงเงินกูยมื ประจําป 2557
ประธาน
ใหที่ประชุมพิจารณากําหนดวงเงินกูยืม ประจําป 2557 โดยคณะกรรมการนําเสนอ
ในวงเงิน 1,000,000,000.00 บาท (หนึ่งพันลานบาทถวน)
ที่ประชุม
ไดมีการอภิปรายกันอยางกวางขวาง แลวจึงมีมติอนุมัติใหสหกรณออมทรัพยครู
ภูเก็ต จํากัด กูยืมเงิน ประจําป 2557 ไดไมเกิน 1,000,000,000.00 บาท (หนึ่งพันลานบาทถวน)
ระเบียบวาระที่ 9 เรื่องพิจารณาการเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการ
ประธาน
แจงใหที่ประชุมทราบวา ในป 2557 มีคณะกรรมการดํารงตําแหนงอยูตามวาระ 6
คน ดังนี้
1. นายสวัสดิ์
ชุมรักษ
2. นายจรุง
สังขรักษ
3. น.ส.มารศรี
นราภักดี
4. น.ส.ปยมน
แซออง
5. นายทวี
สงวนนาม
6. นายประชา
ชลชวลิต
- คณะกรรมการพนจากตําแหนงตามวาระ 8 คน ถึงแกกรรม 1 คน
จึงตองดําเนินการเลือกตั้งกรรมการแทนตําแหนงที่วาง จากสมาชิกทั้งหมดดังนี้
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1. ประธานกรรมการดําเนินการ
1
คน
2. กรรมการที่พนจากตําแหนงวาระ
7
คน
3. กรรมการที่ถึงแกกรรม
1
คน
โดยเลือกตั้งจากสมาชิกทั้งหมด
ผลการนับคะแนน ตําแหนงประธานกรรมการ ดังนี้
ลําดับที่ 1. ผศ.สมพงศ ศิริสมบัติ
1,795 คะแนน
ลําดับที่ 2. นายนัทธี
ถิ่นสาคู
1,780 คะแนน
ผลการนับคะแนน ตําแหนงกรรมการ ดังนี้
ลําดับที่ 1. นายสุชาย
จินะเสนา
2,721 คะแนน
ลําดับที่ 2. นายธงชัย
ณ ถลาง
2,711 คะแนน
ลําดับที่ 3. นายสุวัชร
โกยสมบูรณ
2,672 คะแนน
ลําดับที่ 4. นายพัลลภ เองฉวน
2,574 คะแนน
ลําดับที่ 5. นายสมพงศ สิทธิไชย
2,399 คะแนน
ลําดับที่ 6. นายเสทือน มุขดี
2,304 คะแนน
ลําดับที่ 7 นายเอกสิทธิ์ ขวัญเชียร
2,221 คะแนน
ลําดับที่ 8 นายจรัล
เกลานพรัตน 2,078 คะแนน (อยูในตําแหนง 1 ป)
ลําดับที่ 9 นายบูรณันต ชุมรักษ
1,333 คะแนน
ลําดับที่ 10 นายสุชาติ
โภชนะ
929 คะแนน
ลําดับที่ 11 นายสมบัติ อาวะภาค
841 คะแนน
เมื่อการเลือกตั้งประธานและคณะกรรมการ เรียบรอยแลว ประธานจึงสรุปรายชื่อ
และตําแหนงคณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยครูภูเก็ต จํากัด ป 2557 ชุดที่ 54 ทั้ง
กรรมการเกา 6 คน และกรรมการใหม 8 คน รวม 15 คน ดังรายชื่อตอไปนี้
ประธานกรรมการ
1. ผศ.สมพงศ ศิริสมบัติ
กรรมการ
2. นายสวัสดิ์ ชุมรักษ
3. นายจรุง
สังขรักษ
4. น.ส.มารศรี นราภักดี
5. น.ส.ปยมน แซออง
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6. นายทวี
สงวนนาม
7. นายประชา ชลชวลิต
8. นายสุชาย
จินะเสนา
9. นายธงชัย
ณ ถลาง
10. นายสุวัชร โกยสมบูรณ
11. นายพัลลภ เองฉวน
12. นายสมพงศ สิทธิไชย
13. นายเสทือน มุขดี
14. นายเอกสิทธิ์ ขวัญเชียร
15. นายจรัญ เกลานพรัตน
ที่ประชุม
รับทราบ และมีมติอนุมัติเปนหลักการใหคณะกรรมการที่ไดรบั การเลือกตั้งไป
เลือกตั้งตําแหนงตาง ๆ กันเอง
ระเบียบวาระที่ 10 เรื่องพิจารณาจัดจางผูตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต และกําหนดคาธรรมเนียมการ
สอบบัญชีประจําป 2557
ประธาน
ใหที่ประชุมพิจารณาแตงตั้งผูตรวจบัญชีรับอนุญาต ซึ่งในป 2557 คณะกรรมการ
นําเสนอให
ที่ประชุมพิจารณา จํานวน 2 ราย ดังนี้
1. นางจิราพันธ เหมาะสมสกุล บริษัท เอ็น.เอส.เค.สอบบัญชี จํากัด กรุงเทพฯ เสนอ
คาธรรมเนียมวิชาชีพสอบบัญชี เปนเงิน 90,000 บาท เขาตรวจประมาณปละ 4 ครั้ง ครั้งละไม
นอยกวา 3-5 วันทําการ
2. นางสาวนุสรา ฟองศรีสิน สํานักงานสอบบัญชี เอ็น เอ เอส จ.ภูเก็ต เสนอคาธรรมเนียม
วิชาชีพสอบบัญชี 90,000 บาท เขาตรวจอยางนอยปละ 4 ครั้ง ครั้งละไมนอยกวา 3- 5 วันทําการ
ที่ประชุม
พิจารณาแลวมีมติดวยคะแนนเสียงสวนใหญ ให นางสาวนุสรา ฟองศรีสิน จาก
สํานักงานสอบบัญชี เอ็น เอ เอส จ.ภูเก็ต เปนผูตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต ของสหกรณออมทรัพยครู
ภูเก็ต จํากัด ประจําป 2557 จํานวนเงินคาจาง 90,000.00 บาท และใหตั้ง นางจิราพันธ เหมาะสม
สกุล จากบริษัท เอ็น.เอส.เค. สอบบัญชี จํากัด กรุงเทพฯ เปนลําดับสํารอง
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ระเบียบวาระที่ 11 เรื่องพิจารณาเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการสหกรณ ประจําป 2557
แจงใหที่ประชุมทราบวา ในป 2557 มีผูสมัครผูตรวจสอบกิจการสหกรณ ประจําป
ประธาน
2557 จํานวน 4 คน ซึ่งตามระเบียบสหกรณออมทรัพยครูภูเก็ต จํากัด วาดวย การตรวจสอบกิจการ
พ.ศ.2555 ใหมีผูตรวจสอบกิจการ 3 คน ประกอบดวย ผูเชี่ยวชาญทางดานบัญชีอยางนอย 1 คน
ผูเชี่ยวชาญทางดานกฎหมาย ผูเชี่ยวชาญทางดานบริหาร ผูเชี่ยวชาญทางดานการเงิน ผูเชี่ยวชาญ
ทางดานสหกรณ รวมไมเกิน 3 คน โดยใหอยูในวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 1 ป
การรับสมัครและวิธีการเลือกตั้งใหเปนไปตามประกาศของสหกรณ
ที่ประชุมใหญจะเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการ หรือผูซึ่งดํารงตําแหนง
หนาที่ประจําในสหกรณนี้ เปนผูตรวจสอบกิจการไมได
ในป 2557 มีผูสมัครเขารับการคัดเลือกเปนผูต รวจสอบกิจการ 4 คน ดังนี้
ผูตรวจสอบดานบัญชี อยางนอย 1 คน มีผูสมัคร 1 คน ไมตองเลือก
หมายเลข 1 นางวิมลวรรณ
เจริญ สังกัด ผูรับบํานาญวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
ผูตรวจสอบดานบริหาร , กฎหมาย และอื่น ๆ ไมเกิน 2 คน มีผูสมัคร 3 คน
เลือกไดไมเกินสองคน
หมายเลข 2 นางสาวสุรัสวดี กีรติวิรยิ าภรณ สังกัด ผูรับบํานาญวิทยาลัย
อาชีวศึกษาภูเก็ต
หมายเลข 3 นายมานะ
ตัณฑัยย
สังกัด สพป.ภูเก็ต
หมายเลข 4 นายพิชัย
ตันติวัชรพันธุ สังกัด ผูรับบํานาญ สพป.ภูเก็ต
จึงตองดําเนินการเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการสหกรณ ประจําป 2557 โดยสมาชิกทั้งหมด
ผลการนับคะแนน ดังนี้
ลําดับที่ 1 นายมานะ ตัณฑัยย
2,550 คะแนน
ลําดับที่ 2 น.ส.สุรัสวดี กีรติวิรยิ าภรณ 2,135 คะแนน
ลําดับที่ 3 นายพิชัย
ตันติวัชรพันธุ
906 คะแนน
เมื่อการเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการ เรียบรอยแลว ประธานจึงสรุปรายชื่อผูตรวจสอบกิจการ
สหกรณ ประจําป 2557 จํานวน 3 คน ดังรายชื่อตอไปนี้
1. นางวิมลวรรณ
เจริญ
2. นายมานะ
ตัณฑัยย
3. น.ส.สุรัสวดี
กีรติวิรยิ าภรณ
ที่ประชุม
รับทราบ
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ประธาน
ขอเชิญ ผศ.สมพงศ ศิริสมบัติ ประธานกรรมการประจําป 2557 ทําหนาที่ประธาน
ที่ประชุม ในวาระอื่น ๆ ตอไป
ระเบียบวาระที่ 12 เรื่องอื่น ๆ
ประธาน
ไดดําเนินการจับสลากรางวัลเงินสด
ภูเก็ต จํากัด จํานวน 57 รางวัล ดังนี้
ลําดับ
สมาชิก
ชื่อ
ที่
เลขที่
รางวัลที่ 1 เงินสด 10,000 บาท 1 รางวัล
1 นางทิฆัมพร นคร
7367
รางวัลที่ 2 เงินสด 8,000 บาท 1 รางวัล
1 น.ส.เพ็ญศรี ศานติธนสาร
4192
รางวัลที่ 3 เงินสด 7,000 บาท 2 รางวัล
1 นายสมพร จันทวงศ
5970
2 นางสุทิพย สุวรรณหงษ
1955
รางวัลที่ 4 เงินสด 6,000 บาท 3 รางวัล
1 นายสาคร เทพณรงค
886
2 นางจีระภา รัตตกูล
2267
3 น.ส.สุรัสวดี กีรติวิรยิ าภรณ
3520
รางวัลที่ 5 เงินสด 5,000 บาท 5 รางวัล
1 นายนิมิต หิรัญจรัสพิวัฒน
5290
2 นายสุวัฒน สุขศรี
3890
3 นายชัยวัฒน เตชะสิพันธุ
2478
4 นายบัวรินทร จวบศรี
2327
5 นายกิตติ โกยกิจเจริญ
2031

เพื่อมอบใหกับสมาชิกสหกรณออมทรัพยครู
สังกัด
ร.ร.มุสลิมวิทยา
ร.ร.กาญจนวัฒนวิทยา
ร.ร.ถลางพระนางสราง
ร.ร.อนุบาลภูเก็ต
ขาราชการบํานาญ สพป.ภูเก็ต
ขาราชการบํานาญ สพป.ภูเก็ต
ขาราชการบํานาญ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
สหกรณ
สพป.ภูเก็ต
ขาราชการบํานาญ สพป.ภูเก็ต
สหกรณ
ขาราชการบํานาญ สพป.ภูเก็ต
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ลําดับ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ชื่อ
รางวัลที่ 6 เงินสด 4,000 บาท
นางพูนศรี ตันสกุล
นายสุวัฒน ลิมปานนท
นายนรินทร เอกรัตน
นางจาริณี รัตนาภรณ
นางประณีต สุตตันตปฎก
น.ส.วรณัฐ จิรวัฒนานุศาสน
น.ส.ศุภวรรณ หอบุตร
น.ส.พันธทิพย นิเทศนพกุล
นางสุดา ถนัดชาง
น.ส.ออมจิต ชินกรรม
รางวัลที่ 7 เงินสด 3,000 บาท
นางอํานวย พรหมเพ็ญ
นางกัลยา ญาณพิสิฐกุล
นายนิโรจน เนาวบุตร
นางธนารัตน ไขมุกด
น.ส.ปยวรรณ ธันยวัตหิรัญกุล
นางประภา สันติกุล
นางนิลรัตน ประไพพงษ
นางนิดารัตน วรรณธะพิสุทธิ์
นางกัญญาภัคค เรืองอรามรัตน
นางวัลลีย หนูคง
นางละไม เหล็กกลา
นางสุมิตรา งานวิวัฒนถาวร
น.ส.เยาวลักษณ สุนทรทิพย
นางโสภา มิ่งอุดมฤทธิ์
นายสุพัตร พัฒการีย
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สมาชิก
เลขที่
10 รางวัล
1566
5448
4622
1041
6323
1960
7578
906
2650
5814
15 รางวัล
2054
2939
8218
3693
7681
2885
5325
2511
3234
6030
3236
6985
1980
2182
2192

สังกัด
ขาราชการบํานาญ สพป.ภูเก็ต
วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต
ขาราชการบํานาญ สพป.ภูเก็ต
ขาราชการบํานาญ สพป.ภูเก็ต
ขาราชการบํานาญ สพป.ภูเก็ต
ขาราชการบํานาญ สพป.ภูเก็ต
สมาชิกสมทบ
ขาราชการบํานาญ สพป.ภูเก็ต
ขาราชการบํานาญ สพป.ภูเก็ต
ร.ร.ภูเก็ตปญญานุกูล
ขาราชการบํานาญ สพป.ภูเก็ต
ร.ร.วัดเมืองใหม
ร.ร.เมืองถลาง
ขาราชการบํานาญ สพป.ภูเก็ต
สมาชิกสมทบ
ร.ร.อนุบาลภูเก็ต
ขาราชการบํานาญ สพป.ภูเก็ต
ร.ร.บานบางทอง
ร.ร.สตรีภูเก็ต
ขาราชการบํานาญ สพป.ภูเก็ต
ขาราชการบํานาญ เทศบาล
สหกรณ (ธนาคาร)
ขาราชการบํานาญ สพป.ภูเก็ต
ขาราชการบํานาญ เทศบาล
ขาราชการบํานาญ สพป.ภูเก็ต
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ลําดับ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

21

สมาชิก
เลขที่
รางวัลที่ 8 เงินสด 2,000 บาท 20 รางวัล
นางอารียวรรณ จันทรเพ็ญ
5543
นายธนากร บุญพันธ
7161
นางนงคราญ เมืองเพชร
3718
นายประสพ บุญตันตราภิวัฒน 2082
นายวีรพล พิมาน
8358
น.ส.สุภา ตันติสุรัติธรรม
2793
นายวิชชุกร สุวรรณสังข
7708
น.ส.จันทนา วัลยะเพ็ชร
3575
นางนิจเรศ จองบุตรดี
6462
นายมนูธรรม หวังแกว
3408
นายธีระศักดิ์ นวลกุง
6166
นางปภาภร ยุติธรรม
4625
นายสมศักดิ์ กองวุฒิเวทย
7864
นางศิริวรรณ ดอนปญญา
7126
นายดนัย หาญอนุพงศ
8200
นายสุเทพ เทพสกุล
762
นายสมโชค ณ นคร
3650
นางสุวณี นาขวัญ
4523
นายวิเวก ทะสร
5227
น.ส.จุฑารัตน สุแสงรัตน
6953
ชื่อ

สังกัด
ร.ร.ถลางพระนางสราง
ร.ร.กะทูวิทยา
ร.ร.บานอาวน้ําบอ
ขาราชการบํานาญ สพป.ภูเก็ต
ร.ร.เทศบาลบานบางเหนียว
ขาราชการบํานาญ สพป.ภูเก็ต
สมาชิกสมทบ
ขาราชการบํานาญ สพป.ภูเก็ต
ร.ร.ภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา
ศูนยการศึกษานอกโรงเรียน
วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต
ร.ร.ภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา
ร.ร.บานบางเทา
สหกรณ
สมาชิกสมทบ (ธนาคาร)
ขาราชการบํานาญ สพป.ภูเก็ต
ขาราชการบํานาญ สพป.ภูเก็ต
ขาราชการบํานาญ สพป.ภูเก็ต
วิทยาลัยสารพัดชาง
เทศบาลตําบลเชิงทะเล
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ขอเสนอแนะ 1. นางงามตา หนุยศรี เสนอวาควรจายเบี้ยประชุมใหแกสมาชิกที่ปวยเปนอัมพฤกษ
อัมพาต ที่ไมสามารถมารวมประชุมได
2. นายอัมพร โภคา ใหขอเสนอแนะดังนี้
- การจับสลากรางวัล ควรจับสลากมอบรางวัลเฉพาะสมาชิกที่มาประชุม
- ควรปรับปรุงเครื่องเสียง
- น้ําดื่ม แคชชูวี่ เปดชองบริการนอย ทําใหสมาชิกตองเขาคิวยาว
3. นางปราณี สกุลพิพัฒน เสนอใหคงมีประกันกลุมสําหรับสมาชิกสหกรณ โดย
คัดเลือกบริษัทดี ๆ จากตางประเทศ
4. ควรจัดทําโครงการไปทัศนศึกษาดูงาน โดยนําสมาชิกไปทัศนศึกษาดูงาน โดย
สมาชิกที่รวมทัศนศึกษาดูงานออกคาใชจายครึ่งหนึ่ง สหกรณสมทบใหอีกครึ่งหนึ่ง
ประธาน
กลาวขอบคุณสมาชิกที่ไดใหขอเสนอแนะในครั้งนี้ และจะรับไวพิจารณาดําเนินการ
ตอไป
ปดการประชุม
ประธาน
เลิกประชุม เวลา 14.25 น.

ตรวจสอบแลวถูกตอง
สมพงศ ศิริสมบัติ
(ผศ.สมพงศ ศิริสมบัติ)
ประธานคณะกรรมการ
ในฐานะประธานที่ประชุม
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ประชา ชลชวลิต
(นายประชา ชลชวลิต)
กรรมการและเลขานุการ
บันทึกการประชุม
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ระเบียบวาระที่ 3 รายงานผลการดําเนินการประจําป 2557
1. สมาชิกภาพ

1.1 จํานวนสมาชิกเมื่อตนป

4,507 คน

1.2 จํานวนสมาชิกเขาใหมระหวางป

521

คน

1.3 จํานวนสมาชิกออกระหวางป

115

คน

1.4 จํานวนสมาชิกเมื่อสิ้นป

4,913 คน

จํานวนสมาชิกตามขอ 1.3 แยกเปน
ลาออก

37

คน

ใหออก

5

คน

ถึงแกกรรม

18

คน

โอนไปสหกรณอื่น

55

คน

2. สถานภาพทางการเงิน
ในรอบปบัญชี 2557 ทางสหกรณออมทรัพยครูภูเก็ต จํากัด ไดเปดโอกาสใหสมาชิกไดใชบริการ
เงินฝากกับสหกรณ ซึ่งสหกรณมุงมั่นที่จะใหสมาชิกที่ใชบริการกับสถาบันการเงินอื่น หันกลับมาใช
บริการเงินฝากของสหกรณใหมากขึ้น ซึ่งมีคาตอบแทนสูงกวาสถาบันการเงินอื่น คือ ออมทรัพย
ปกติ ดอกเบี้ยรอยละ 3 ออมทรัพยพิเศษ ดอกเบี้ยรอยละ 3.25 เงินฝากประจํา 3 เดือน ดอกเบี้ยรอย
ละ 3.50 เงินฝากประจํา 6 เดือน ดอกเบี้ยรอยละ 3.75 เงินฝากประจํา 12 เดือน ดอกเบี้ยรอยละ 4 เงิน
ฝากประจํา 18 เดือน ดอกเบี้ยรอยละ 4.25 เงินฝากประจํา 24 เดือน ดอกเบี้ยรอยละ 4.50 และเงินฝาก
ประจํา 36 เดือน ดอกเบี้ยรอยละ 4.75 ซึ่งทําใหในป 2557 นี้ สหกรณมีเงินฝาก 1,042 ลานเศษ เพิ่มขึ้น
จากปกอน 268 ลานเศษ (รอยละ 34.63) และคาดหวังในปตอไปจะมีสมาชิกใชบริการเงินฝากกับ
สหกรณมากขึ้น
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3. ฐานะทางการเงิน
รายการ
3.1 ทุนเรือนหุน

ป 2557 (บาท)

ป 2556 (บาท)

+ เพิ่ม - ลด

1,285,080,880.00 1,183,228,770.00 101,852,110.00
95,124,459.96

87,725,428.88

7,399,031.08

3.3 ทุนสะสมตามขอบังคับและ
ระเบียบอื่นๆ

4,387,814.93

4,765,284.93

-377,470.00

3.4 เงินสํารองบําเหน็จเจาหนาที่

4,621,620.00

4,123,450.00

498,170.00

3.2 ทุนสํารอง

774,485,766.47 268,028,559.65

3.5 เงินรับฝาก

1,042,514,326.12

3.6 เงินสํารองเงินชดเชยเจาหนาที่
3.7 ทุนดําเนินการทั้งหมด

1,284,571.78
993,713.01
290,858.77
2,799,717,316.63 2,474,701,364.42 325,015,952.21

3.8 เงินใหสมาชิกกูระหวางป
3.9 เงินชําระคืนเงินกูระหวางป

1,380,075,246.37 1,232,478,104.17 147,597,142.20
1,140,296,928.61 1,041,583,515.44 98,713,413.17

3.10 เงินกูคงเหลืออยูที่สมาชิกเมื่อ
สิ้นป
3.11 เงินกําไรสุทธิ

2,316,986,468.88 2,077,208,151.12 239,778,317.76
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80,864,818.33

73,096,681.09

7,768,137.24
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4. ผลการดําเนินงานสหกรณออมทรัพยครูภูเก็ต จํากัด ป 2553-2557
ป

สมาชิก ทุนเรือนหุน

เงินรับฝาก

ทุนสํารอง

รายได

กําไรสุทธิ

ปนผล /
เฉลี่ยคืน

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%

2556

4507

1,183,228,770

774,485,766.47 87,725,428.88 132,655,140.11 73,096,681.09

5.00% /
5.25%

2557

4913

1,285,080,880 1,042,514,326.12 95,124,459.96 154,217,567.47 80,864,818.33

5.00% /
5.50%

5. การใชทุนสาธารณประโยชน
ในป 2557 สหกรณออมทรัพยครูภูเก็ต จํากัด ไดใชทุนสาธารณประโยชนตามหลักของสหกรณ
ดังตอไปนี้
เงินทุนสาธารณประโยชนยกมาจากป 2557
บวก

จัดสรรเปนทุนสาธารณประโยชน ป 2557
จัดสรรเปนทุนการศึกษาบุตร ป 2557

รวม

ทุนสาธารณประโยชน ป 2557

จาย

-จายเปนทุนการศึกษาบุตรสมาชิก
- คาลงทะเบียนอบรมสัมมนา
- งานวันครู
- เงินบริจาคหนวยงานตาง ๆ
- งานวันเด็ก
- สงเคราะหศพสมาชิก 19 คน จํานวน

2,161,684.93 บาท
1,512,730.00 บาท
250,000.00 บาท
3,924,414.93 บาท
232,000.00 บาท
37,700.00 บาท
5,000.00 บาท
100,500.00 บาท
35,000.00 บาท
1,850,000.00 บาท

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จ�ำกัด
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1. นางสดศรี นาขวัญ

100,000.00

บาท

2. นายอุทิศ อรุณ

100,000.00

บาท

3. นางเพ็ญศรี แพทยขิม

100,000.00

บาท

4. นายสมพร อิ๋วสกุล

100,000.00

บาท

5. นายบุญเลิศ จิตธรรมาภิรมย

100,000.00

บาท

6. นายชัยสิทธิ์ หมั่นกิจ

100,000.00

บาท

7. น.ส.เปรมฤดี โกมุทผล

100,000.00

บาท

8. นายพยุทธิ์ แซอึ้ง

100,000.00

บาท

9. นางเย็นฤดี พัฒนพิชัย

100,000.00

บาท

10. นางชุลี ธนกิจ

100,000.00

บาท

11. นายชาญกล ไตรรัตน

100,000.00

บาท

12. นายไสว เดชทองคํา

100,000.00

บาท

13. นายจรูญ วิมลบูรณ

100,000.00

บาท

14. นายสละ เฉลิมขวัญ

100,000.00

บาท

15. นางประชิต ติ้วสกุล

100,000.00

บาท

16. น.ส.ศรีจันทร ดวงรักษ

100,000.00

บาท

17. น.ส.ศจิษฐา คงอินแกว

50,000.00

บาท

18. นางอุไร พันธุทิพย

100,000.00

บาท

19. นายสงคราม ขจรปภาดา

100,000.00

บาท

รวม จายเงินสาธารณประโยชน
คงเหลือเงินสาธารณประโยชน ป 2557

รายงานกิจการประจ�ำปี 2557

2,260,200.00 บาท
1,664,214.93 บาท

27 27

การรวมสนับสนุนการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแหงชาติ ประจําป 2557
ลําดับที่

หนวยงาน

จํานวนเงิน

1

โรงเรียนบานสาคู

1,000.00

2

โรงเรียนบานลิพอน

1,000.00

3

โรงเรียนวัดเทพกระษัตรี

1,000.00

4

โรงเรียนเมืองถลาง

1,000.00

5

โรงเรียนวัดมงคลวราราม

1,000.00

6

โรงเรียนบานหมากปรก

1,000.00

7

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 29 (กะทู) วันเด็กป 57

1,000.00

8

โรงเรียนบานทุงคา

1,000.00

9

โรงเรียนบานทาเรือ

1,000.00

10

โรงเรียนสิทธิ์สนุ ทรบํารุง

1,000.00

11

ศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัดภูเก็ต

1,000.00

12

โรงเรียนบานปาครองชีพ

1,000.00

13

โรงเรียนบานมาหนิก

1,000.00

14

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

1,000.00

15

โรงเรียนบานบางคู

1,000.00

16

โรงเรียนบานพารา

1,000.00

17

โรงเรียนวัดเมืองใหม

1,000.00

18

โรงเรียนบานพรุจําปา

1,000.00

19

โรงเรียนบานบางโรง

1,000.00

20

โรงเรียนบานโคกวัดใหม

1,000.00

21

โรงเรียนบานอาวปอ

1,000.00

22

โรงเรียนเทศบาลบานสามกอง

1,000.00

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จ�ำกัด

28

ลําดับที่

28

หนวยงาน

จํานวนเงิน

23

โรงเรียนวิชิตสงคราม

1,000.00

24

โรงเรียนบานแหลมทราย

1,000.00

25

โรงเรียนบานปาคลอก

1,000.00

26

โรงเรียนเทพอํานวย

1,000.00

27

โรงเรียนบานกูกู

1,000.00

28

โรงเรียนบานสะปา

1,000.00

29

โรงเรียนเกาะมะพราว

1,000.00

30

โรงเรียนมุสลิมวิทยาภูเก็ต

1,000.00

31

โรงเรียนวัดศรีสุนทร (มิตรภาพ 15)

1,000.00

32

โรงเรียนบานมาหนิก

1,000.00

33

โรงเรียนวิชิตสงคราม

1,000.00

34

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 29 (กะทู) วันเด็กป 58

1,000.00

35

โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา

1,000.00
รวม

รายงานกิจการประจ�ำปี 2557

35,000.00

29

29

การรวมสนับสนุนกิจกรรมของหนวยงานอื่น
ลําดับ

เรื่อง

ที่
1
2
3

หนวยงาน

รวมสนับสนุนบัตรชมดนตรีเพื่อ

ชมรมกองหนุนทหารเรือ

มาตุภูมิ ครั้งที่ 38

ภาคใต (ยอย) จ.ภูเก็ต

รวมสนับสนุนบัตรคอนเสิรตการกุศล มูลนิธิออทิสติกไทย
โครงการ 3 เสือประทะ 1 สิงห

กรุงเทพฯ

รวมสนับสนุนโครงการบรรพชา

สํานักงานโครงการ

จํานวนเงิน
1,000
1,000
1,000

สามเณรและอบรมเยาวชนภาคฤดูรอน บรรพชาสามเณร
ภาคฤดูรอน จ.สุรินทร
4
5
6
7

รวมสนับสนุนโครงการ “วันสราง

มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ

พลังความรักสูค นพิการ” ครั้งที่ 10

กรุงเทพฯ

รวมสนับสนุนโครงการ “สหกรณไทย สันนิบาตสหกรณแหง
รวมใจ ปลูกปา รักษตนน้ํา”

ประเทศไทย กรุงเทพฯ

รวมสนับสนุนการจัดงานวันกิจกรรม

สํานักงานสหกรณ

สหกรณนักเรียน ป 2557

จังหวัดภูเก็ต

รวมสนับสนุนสมทบทุนเปดอุทยาน

สหกรณเครดิตยูเนี่ยน

การเรียนรู Cu Phuket Knowledge

เคหะรัษฎาภูเก็ต

1,000
2,500
2,000
1,000

Park
8

รวมสมทบทุนในการสรางอาคาร

ชุมนุมสหกรณออมทรัพย

กิจกรรมสหกรณ

แหงประเทศไทย

1,000

จ.นนทบุรี
9

อนุเคราะหคาใชจาย (กรณีเจ็บปวย)
รวม

นายชัยยง กิระอนันต

5,000
15,500

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จ�ำกัด

30

30

รวมทําบุญทอดกฐินและทําบุญทอดผาปา
ลําดับ

เรื่อง

ที่

หนวยงาน

1

รวมทําบุญทอดผาปาสามัคคี

โรงเรียนเทศบาลบานสามกอง

2

รวมทําบุญทอดผาปาสามัคคี

โรงเรียนเมืองที

จํานวน
เงิน
1,000
500

“เพื่อการศึกษา”
3

รวมทําบุญทอดผาปาสามัคคี

โรงพยาบาลสงขลา

1,000

ประจําปสงฆอาพาธ
4

รวมทําบุญทอดผาปาสามัคคีเพื่อ โรงพยาบาลพระนารายณมหาราช
หารายไดสมทบทุนซื้อเตียง

1,000

(โรงพยาบาลลพบุรี)

สําหรับผูปวย
5

รวมทําบุญถวายผากฐิน

กรมตรวจบัญชีสหกรณภูเก็ต

2,000

รวมทําบุญทอดผาปาเพื่อ

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ

1,000

การศึกษา

พระศรีนครินทรภูเก็ต

รวมทําบุญทอดกฐิน

กรมสงเสริมสหกรณ

1,000

รวมอนุโทนาถวายผาไตร

สํานักงานคณะกรรมการ สกสค.

1,000

พระราชทาน

กรุงเทพฯ

รวมทําบุญทอดกฐินสามัคคี

ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหง

ประจําป 2557

ประเทศไทย จ.นนทบุรี

รวมทําบุญทอดกฐิน

สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย

พระราชทานกรตรวจบัญชี
สหกรณ ประจําปพุทธศักราช
2557
6
7

พระราชทานของกรมสงเสริม
สหกรณ ประจําป 2557
8
9
10

รายงานกิจการประจ�ำปี 2557

1,000
1,000

31

ลําดับ

เรื่อง

ที่

31

จํานวน

หนวยงาน

11

รวมทําบุญทอดผาปาสามัคคี

โรงเรียนเมืองถลาง

12

รวมทําบุญถวายผาพระกฐิน

สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา

เงิน
1,000
500

พระราชทาน ประจําป 2557
13

รวมทําบุญทอดผาปาสามัคคีเพื่อ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย

500

เด็กพิการ
14

รวมทําบุญทอดผาปามหากุศล

มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ กรุงเทพฯ

1,000

รวม

13,500

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จ�ำกัด
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การรวมสนับสนุนกิจกรรมของหนวยงานทางการศึกษา
ลําดับ

เรื่อง

ที่
1

หนวยงาน

รวมสนับสนุนการจัดงานวัน

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห

ประชุมใหญสามัญประจําป

สมาชิกสหกรณออมทรัพยครู

จํานวน
เงิน
20,000

ภูเก็ต
2

รวมสนับสนุนการจัดกิจกรรม

โรงเรียนบานฉลอง

1,000

โรงเรียนวัดเทพนิมิตร

1,000

โรงเรียนวัดเก็ตโฮ

1,000

รวมสนับสนุนการจัดงาน

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

2,000

วันเกียรติยศขาราชการและ

มัธยมศึกษา เขต 14

วันอําลาและวันวิชาการ
3

รวมสนับสนุนการแขงขันกีฬา
เยาวชน หมู 1,2 และ 9 ต.วิชิต
ปการศึกษา 2557

4

รวมสนับสนุนการจัดงานศิษยเกา
“คืนสูเหยา ชาวเก็ตโฮ”

5

ลูกจางประจํา สพม.14 ประจําป
2557
6

รวมสนับสนุนการแสดงหนังตะลุง

โรงเรียนเทศบาลบานสามกอง

2,000

ชมรมครูอาวุโสจังหวัดภูเก็ต

30,000

“นองเดียว ลูกทุงวัฒนธรรม”
7

รวมสนับสนุนการจัดงานวัน
ประชุมใหญสามัญ ประจําป 2557

8

รวมสนับสนุนงบประมาณจัด

สํานักงานเลขาธิการสมาพันธครู

สมัชชาสามัญสมาพันธครูภาคใต

ภาคใต จ.ตรัง

รายงานกิจการประจ�ำปี 2557

2,500

33

ลําดับ

เรื่อง

ที่
9

33

หนวยงาน

รวมสนับสนุนโครงการพัฒนา

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ขาราชการครูและบุคลากรทางการ

ประถมศึกษาภูเก็ต

จํานวน
เงิน
5,000

ศึกษา ลูกจางประจํา : เตรียมตัว
กอนเกษียณอายุราชการ ประจําป
2557
10

รวมสนับสนุนการจัดงานศิษยเกา

โรงเรียนบานอาวน้ําบอ

1,000

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

5,000

รวมสมทบทุนสรางพระประธาน

โรงเรียนวัดศรีสุนทร (มิตรภาพ

1,000

ประจําโรงเรียนวัดศรีสุนทร

15)

“80 ป อาวน้ําบอ”
11

รวมสนับสนุนการจัดงานประกวด
กลวยไม ราชภัฏภูเก็ตพฤกษชาติ

12

(มิตรภาพ 15)
รวม

71,500

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จ�ำกัด

34 34

เขารับการฝกอบรม
ลําดับ
ชื่อผูเขารับการอบรม
ที่
1 นายประเสริฐ งานวงศ
พาณิชย

2

3

ผศ.สมพงศ ศิริสมบัติ
นายสมพงศ สิทธิไชย
นางอิศรา ณ นคร
ผศ.สมพงศ ศิริสมบัติ
นายพัลลภ เองฉวน

4

ผศ.สมพงศ ศิริสมบัติ

5

นายประชา ชลชวลิต
นายสุชาย จินะเสนา

6

นางสุวรรณา ชลชวลิต

7

ผศ.สมพงศ ศิริสมบัติ

รายงานกิจการประจ�ำปี 2557

หลักสูตร

สถานที่

โครงการสงเสริมและ
พัฒนาการดําเนินธุรกิจ
ของสหกรณและกลุม
เกษตรกร ประจําป 2557
โครงการสรางสัมพันธ
กับลูกคา ธกส.

สํานักงานสหกรณ
จังหวัดภูเก็ต

โครงการสัมมนา ชสอ.
พบสหกรณออมทรัพย
ภาค
ประชุมใหญสามัญ
ประจําป 2556 สมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห
สมาชิกสหกรณออม
ทรัพยครูไทย
รวมเสวนาและประชุม
ใหญสามัญ ประจําป
2556 ชมรมสหกรณออม
ทรัพยภาคใต
งบการเงินของสหกรณ
รูปแบบใหม
โครงการสงเสริมและ
พัฒนาการดําเนินธุรกิจ
ของสหกรณและกลุม
เกษตรกร ประจําป 2557
(ครั้งที่ 3)

โรงแรมเมริไทม
ปารค แอนด สปา
รีสอรท จ.กระบี่
ชุมนุมสหกรณออม
ทรัพยแหงประเทศไทย
จ.นนทบุรี

สหกรณออมทรัพยครู
ภูเก็ต

โรงแรมบุรีศรีภู บูติค
อ.หาดใหญ จ.สงขลา

โรงแรมริชมอนด
จ.นนทบุรี
สหกรณออมทรัพยครู
ภูเก็ต จํากัด

35

ลําดับ
ชื่อผูเขารับการอบรม
ที่
8 ผศ.สมพงศ ศิริสมบัติ
นายประชา ชลชวลิต
นายเอกสิทธิ์ ขวัญเชียร
9

นายสุวัชร โกยสมบูรณ

10

นายสุชาย จินะเสนา
น.ส.ปยมน แซออง

11

นายเสทือน มุขดี
นายพัลลภ เองฉวน
นายสมพงศ สิทธิไชย
นายทวี สงวนนาม
นางกฤตยา เดชภิบาล

12
13

14

นายสมพงศ สิทธิไชย
นางอิศรา ณ นคร

15

นายเสทือน มุขดี
นางอิศรา ณ นคร

35

หลักสูตร
รวมประชุมใหญสามัญ
ประจําป 2557 สหกรณ
เครดิตยูเนี่ยนเคหะรัษฎา
ภูเก็ต
ประชุมใหญสามัญผูถือ
หุนบริษัทสหประกัน
ชีวิต จํากัด (มหาชน)
กรรมการดําเนินการใหม

สถานที่
สหกรณเครดิตยูเนี่ยน
เคหะรัษฎาภูเก็ต
จ.ภูเก็ต

ศุนยประชุมสหกรณ
(U Convention Hall)
กรุงเทพฯ
โรงแรมเฟลิกซ ริเวอร
แคว รีสอรท
จ.กาญจนบุรี
การบริหารสหกรณอยาง โรงแรมชัยคณาธานี
มืออาชีพ
จ.พัทลุง
การบริหารความเสี่ยง
โรงแรมบุรีศรีภบู ูติค
การลงทุน
อ.หาดใหญ จ.สงขลา
การใชงาน Photoshop
ชุมนุมสหกรณออม
CS6 อยางมืออาชีพ
ทรัพยแหงประเทศไทย
จ.นนทบุรี
มารูการไกลเกลี่ย
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ขอพิพาทของศาลจังหวัด จ.ภูเก็ต
ภูเก็ต
โครงการสงเสริมการ
สหกรณเครดิตยูเนี่ยน
ออม เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เคหะรัษฎาภูเก็ต จ.ภูเก็ต
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จ�ำกัด
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ลําดับ
ชื่อผูเขารับการอบรม
ที่
16 นางอิศรา ณ นคร

17

นายสมพงศ สิทธิไชย
นางอิศรา ณ นคร

18

ผศ.สมพงศ ศิริสมบัติ

19

ผศ.สมพงศ ศิริสมบัติ

20

ผศ.สมพงศ ศิริสมบัติ
นายเสทือน มุขดี
นายเสทือน มุขดี
นายประชา ชลชวลิต
นายประชา ชลชวลิต

21
22
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หลักสูตร

สถานที่

ประชุมสัมมนาและ
ประชุมใหญสามัญ
ประจําป 2557 ชมรม
ผูจัดการสหกรณออม
ทรัพยแหงประเทศไทย
ประชุมคณะกรรมการ
ชมรมเจาหนาที่สหกรณ
ออมทรัพยภาคใต
ประชุมคณะกรรมการ
ระดับจังหวัดเพือ่ คัดเลือก
สหกรณและกลุม
เกษตรกรดีเดนแหงชาติ
รวมพิธีลงนามบันทึก
ขอตกลงความรวมมือ
สงเสริมการออม รวมกับ
ชมรมสหกรณออมทรัพย
ภาคใต สหกรณออม
ทรัพยครูกระบี่
ชวนโหมวเรามาแล
นวัตกรรมสหกรณ
การจัดการศึกษาเชิงพื้นที่
จังหวัดภูเก็ต
รวมพิธีเปดสํานักอุทยาน
การเรียนรู สํานักงาน
บริหารและพัฒนาองค
ความรู (องคการมหาชน)

โรงแรมลองบีช การเดน
โฮเทลเมืองพัทยา จ.
ชลบุรี

สหกรณออมทรัพยครู
พังงา จํากัด
สํานักงานสหกรณ
จังหวัดภูเก็ต

โรงแรมเมอริไทม ปารค
แอนดสปา รีสอรท
จ.กระบี่

โรงแรมเรือรัษฎา
จ.ตรัง
โรงแรมภูเก็ตเมอรลิน
จ.ภูเก็ต
สหกรณเครดิตยูเนี่ยน
เคหะรัษฎา จ.ภูเก็ต

37

ลําดับ
ชื่อผูเขารับการอบรม
ที่
23 นายพัลลภ เองฉวน

24

25

26

นายเสทือน มุขดี
นายธงชัย ณ ถลาง
นายประชา ชลชวลิต
ผศ.สมพงศ ศิริสมบัติ
นายเสทือน มุขดี
นายธงชัย ณ ถลาง
นายประชา ชลชวลิต
นางอิศรา ณ นคร
ผศ.สมพงศ ศิริสมบัติ
นางอิศรา ณ นคร

27

นายพัลลภ เองฉวน

28

นายเอกสิทธิ์ ขวัญเชียร

37

หลักสูตร

สถานที่

ประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการชมรมสหกรณ
ออมทรัพยภาคใต
รวมพิธีเปด – สงมอบ
อาคารศูนยการเรียนรู
ชุมชนจิราธิวัฒน
โครงการสงเสริม
สหกรณสูความเขมแข็ง
ของ สํานักงานสหกรณ
จังหวัดภูเก็ต

สหกรณออมทรัพยครู
สงขลา จ.สงขลา

การตรวจประเมินภายใน
เพื่อการวางแผนพัฒนา
องคกร
การใชประโยชนทาง
บัญชีเพื่อการบริหารงาน
สหกรณออมทรัพย
ประชุมใหญสามัญ
ประจําป 2557 สันนิบาต
สหกรณแหงประเทศไทย

โรงแรมมิราเคิลแกรนด
คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

โรงเรียนบานสะปา
จ.ภูเก็ต
สหกรณเครดิตยูเนี่ยน
เคหะรัษฎา จ.ภูเก็ต

โรงแรมริชมอนด
จ.นนทบุรี
โรงแรมปรินซ พาเลซ
กรุงเทพฯ
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ระเบียบวาระที่ 4 รับทราบผลการตรวจสอบกิจการและรายงานของผูสอบบัญชี
รายงานการตรวจสอบกิจการ
สหกรณออมทรัพยครูภูเก็ต จํากัด
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
เรียน ที่ประชุมใหญสหกรณออมทรัพยครูภูเก็ตจํากัด
ตามที่ที่ประชุมใหญสามัญประจําป 2556 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2557 ไดเลือกตั้ง
ขาพเจาและคณะเปน ผูตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยครูภูเก็ต จํากัด สําหรับปทางบัญชีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ซึ่งขาพเจาและคณะ ไดทําการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบ

ตอคณะกรรมการดําเนินการเปนประจํา ทุกเดือนที่เขาตรวจสอบนั้น จึงขอเสนอผลการตรวจสอบ
ประจําป โดยสรุปดังนี้
1. วัตถุประสงคของการตรวจสอบ
1.1 เพื่อตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการดําเนินการ
1.2 เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบัญชีและการควบคุมการเงิน
1.3 เพื่อตรวจสอบการดําเนินงานอืน่ ๆของสหกรณ
2. ขอบเขตการตรวจสอบ
2.1 ตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการดําเนินการตามแผนงานและ
งบประมาณรายจายประจําปที่กําหนดไว
2.2 ตรวจสอบความถูกตองของการบันทึกบัญชีตามเอกสารหลักฐาน
2.3 ตรวจสอบการควบคุมการเงินตามระเบียบและขอกําหนดของสหกรณ
2.4 ตรวจสอบการดําเนินงานตามวัตถุประสงค ขอบังคับ ระเบียบ และมติของที่
ประชุม
3. ผลการตรวจสอบและขอเสนอแนะที่สหกรณควรแกไข
3.1 ผลการดําเนินงาน
สหกรณมีสมาชิกเมื่อตนป 4,507 คน ระหวางปมีสมาชิกเพิ่มขึ้น 521 คน ออก
จากสหกรณ 115 คน สมาชิกคงเหลือวันสิ้นป 4,913 คน ในวันสิ้นปสหกรณมีทุนดําเนินงาน
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ทั้งสิ้น 2,799,720,295.94 บาท และในรอบป สหกรณมีรายไดทั้งสิ้น 154,217,567.47 บาท คาใชจาย
73,352,749.14 บาท มีกําไรสุทธิ 80,864,818.33 บาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 7,768,137.24 บาท หรือรอย
ละ 10.63
3.2 ดานบริหารงานทั่วไป
3.2.1 การบริหารงานของสหกรณเปนไปตามนโยบาย แผนงาน กฎหมาย ขอบังคับ
ระเบียบและมติที่ประชุม
3.2.2 การใชจายเงินอยูภ ายในวงเงินงบประมาณที่กําหนด
3.2.3 การกําหนดรหัสผานใหกับผูใชงานแตละระดับ เพื่อปองกันการเขาถึงเขามูล
3.3 ดานบัญชี
3.3.1 จัดทําบัญชีเปนไปตามระเบียบของกรมตรวจบัญชีสหกรณและนายทะเบียน
สหกรณ
3.3.2 จัดทําบัญชีดวยระบบโปรแกรมสําเร็จรูป ของสหกรณออมทรัพย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร จํากัด
3.3.3 การบันทึกบัญชีและการเขาถึงขอมูลจะกระทําได เฉพาะผูที่มีรหัสผานเทานั้น
3.3.4 มีเอกสารหลักฐานประกอบรายการบัญชีครบถวน ถูกตอง
3.3.5 จัดทําทะเบียนคุมตางๆ เรียบรอยเปนปจจุบัน
3.4 ดานการเงิน
3.4.1 เงินสดและเงินฝากธนาคาร
(1) สหกรณมีเงินสดและเงินฝากธนาคารคงเหลือ ณ วันสิ้นป จํานวน
78,741,590.79 บาท ถูกตองตรงตามบัญชี
(2) เงินฝากสหกรณอื่นคงเหลือ ณ วันสิ้นป จํานวน 176,814,817.44 บาท
(3) การรับ จาย และการเก็บรักษาเงินสด ปฏิบัติตามระเบียบที่กําหนดไว
ณ วันสิ้นป สหกรณมีรายไดจากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร จํานวน 334,291.09 บาท และ
รายไดจากดอกเบี้ยเงินฝากสหกรณอื่น เปนจํานวน 9,165,963.53 บาท
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3.4.2 เงินใหกูแกสมาชิก
สหกรณมีลูกหนี้คงเหลือเปนเงินทั้งสิ้น 2,316,986,468.88 บาท ดังนี้
ประเภทเงินใหกู

เงินใหกูคงเหลือ

เงินใหกูระหวาง

รับชําระหนี้

เงินใหกูคงเหลือ

ณ วันตนป

ป

ระหวางป

ณ วัน สิ้นป

1. เงินใหกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน

66,900,749.09

143,627,119.98

118,142,729.84

92,385,139.23

2. เงินใหกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน

1,238,610.90

1,855,133.51

1,613,958.58

1,479,785.83

916,331,357.95

591,939,150.92

496,173,312.51 1,012,097,196.36

1,088,720,830.82

642,564,502.62

522,575,307.19 1,208,710,026.25

4,016,602.36

89,339.34

สสอท.
3. เงินใหกูสามัญ
4. เงินกูพิเศษ
5 เงินกูสามัญโครงการ

1,791,620.49

2,314,321.21

พิเศษ
รวม

2,077,208,151.12 1,380,075,246.37 1,140,296,928.61 2,316,986,468.88

3.4.3 เงินใหสหกรณอื่นกู
สหกรณมีลูกหนี้สหกรณอื่นคงเหลือ เปนเงินทั้งสิ้น 160,000,000.00 บาท
ชื่อสหกรณ

เงินใหกูคงเหลือ
ณ วันตนป

เงินใหกูระหวางป

รับชําระหนี้

เงินใหกูคงเหลือ

ระหวางป

ณ วัน สิ้นป

1. สหกรณฯครูพัทลุง

20,000,000.00

280,000,000.00 210,000,000.00

90,000,000.00

2. สหกรณฯครูพังงา

100,000,000.00

0.00 100,000,000.00

0.00

3. สหกรณฯครูชุมพร

40,000,000.00

60,000,000.00 100,000,000.00

0.00

4. สหกรณฯครูระนอง

0.00

140,000,000.00

70,000,000.00

70,000,000.00

(ตั๋วสัญญาใชเงิน)
รวม

160,000,000.00

480,000,000.00 480,000,000.00 160,000,000.00

ณ วันสิ้นป สหกรณมีรายไดจากดอกเบี้ยเงินใหสมาชิกกู จํานวน 134,532,726.65 บาท
และดอกเบี้ยรับจากการใหสหกรณอื่นกู จํานวน 7,213,493.16 บาท รวมดอกเบี้ยรับจากเงินใหกูยืม
ทั้งสิ้น 141,746,219.81 บาท เพิ่มขึ้นจากปกอนเปนจํานวน 17,680,409.16 บาทหรือรอยละ 14.25
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3.5 ดานการลงทุน
สหกรณมีการลงทุนซื้อหุนและตั๋วแลกเงิน เปนเงินทั้งสิ้น 41,609,500.- บาท ดังนี้
ชนิดเงินลงทุน

จํานวนเงิน

หุนชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย

31,236,000.00

หุนบริษัทสหประกันชีวิต จํากัด

200,000.00

หุนชุมนุมสหกรณจังหวัดภูเก็ต

160,000.00

พันธบัตรรัฐบาล

10,000,000.00

หุนชุมนุมสหกรณออมทรัพยครูไทย

13,500.00

รวม

41,609,500.00

ณ วันสิ้นป สหกรณมีผลตอบแทนจากการลงทุน เปนจํานวน 2,284,965.63 บาท ลดลง

จากปกอนเปนจํานวน 595,255.92 บาท หรือรอยละ 20.66
3.6 ดานเงินรับฝาก
สหกรณฯมียอดคงเหลือเงินรับฝากจากสมาชิก และเงินรับฝากจากสหกรณอื่นดังนี้
ประเภทเงินรับฝาก

คงเหลือ

ฝาก-ถอนระหวางป

คงเหลือ

ณ วันตนป

รับฝากเงิน

ออมทรัพย

199,598,140.80

462,309,549.66

416,753,106.72 245,154,583.74

ออมทรัพยพิเศษ

104,235,738.41

438,089,730.38

141,921,944.86 400,403,523.93

ออมทรัพยพิเศษ 10 เดือน

173,787,740.38

2,564,834.50

176,352,574.88

0.00

ออมทรัพยพิเศษ 10 เดือน

86,184,744.67

306,717,616.21

336,124,112.71

56,778,248.17

0.00

240,536.83

0.00

240,536.83

148,818,723.70

307,731,574.28

31,042,434.88

20,913,961.43

ถอนเงิน

ณ วันสิ้นป

เงินรับฝากจากสมาชิก:

(1 ต.ค.56)
เงินฝากออมทรัพย
ออมความดี
ประจํา
ประจํา 18 เดือน

257,564,662.34 198,985,635.64
1,737,512.63

50,218,883.68

(เริ่ม 1 ต.ค. 56)
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คงเหลือ

ประเภทเงินรับฝาก

ฝาก-ถอนระหวางป

คงเหลือ

ณ วันตนป

รับฝากเงิน

ถอนเงิน

13,224,022.43

14,643,958.74

27,867,981.17

0.00

ประจํา 18 เดือน (2557)

0.00

17,976,903.66

737,000.00

17,239,903.66

ประจํา 24 เดือน (2557)

0.00

11,968,499.28

1,010,000.00

10,958,499.28

ประจํา 36 เดือน (2557)

0.00 13,182,889.80

0.00

13,182,889.80

8,366,000.00

5,013,000.00

ประจํา 24 เดือน

ประจํามีเงื่อนไข 24 เดือน
รวม

8,716,500.00

4,662,500.00

ณ วันสิ้นป

765,608,045.27 1,601,002,554.77 1,368,434,895.31 998,175,704.73

เงินรับฝากจากสหกรณอื่น:
ออมทรัพย รานสหกรณ

8,185,857.53

1,945,682.45

1,000,000.00

9,131,539.98

0.00

33,469,804.30

3,000,000.00

30,469,804.30

0.00

4,024,657.53

0.00

4,024,657.53

691,863.67

20,755.91

0.00

712,619.58

8,877,721.20

39,460,900.19

4,000,000.00

44,338,621.39

จ.ภูเก็ต
ออมทรัพย สหกรณ
การเกษตรเมือง
ออมทรัพยพิเศษ ทําสวนยาง
ออมทรัพย สอ.ครูพังงา
รวม

ณ วันสิ้นป สหกรณจายดอกเบี้ยใหกับเงินรับฝากเปนจํานวนทั้งสิ้น 31,314,196.56 บาท เพิ่มขึ้น
จากปกอน 9,903,166.59 บาท หรือรอยละ 46.25
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3.7 เงินกูยืม
สหกรณมีเงินกูยืมจากแหลงเงินกูอื่นเปนเงินทั้งสิ้น 276,093,017.42 บาท ดังนี้
คงเหลือ

สถาบันการเงิน
ธนาคารเพื่อ

กูระหวางป

ณ วันตนป

ชําระหนี้

คงเหลือ

ระหวางป

ณ วันสิ้นป

275,582,422.90

489,209,183.96

688,698,589.44

76,093,017.42

60,000,000.00

900,000,000.00

760,000,000.00

200,000,000.00

335,582,422.90 1,389,209,183.96 1,348,698,589.44

276,093,017.42

การเกษตรและ
สหกรณ
ธนาคารออมสิน
รวม

วันสิ้นป สหกรณจายดอกเบี้ยใหกับเงินกูเปนจํานวนทั้งสิ้น 14,709,669.32 บาท ลดลงจากปกอน
376,273.06 บาท หรือรอยละ 2.49
3.8 ดานทุนเรือนหุน
สหกรณมีทุนเรือนหุนคงเหลือ ณ วันสิ้นป จํานวน 1,285,080,880.00บาท เพิ่มขึ้น
จากปกอนจํานวน 101,852,110.00 บาท หรือรอยละ 8.61
3.9 สรุปขอสังเกตที่ไดจากการตรวจสอบ
3.9.1 การติดตามผลการแกไขปรับปรุง
(1) เรื่องลูกหนี้เงินกูผ ิดนัดชําระหนี้ โดยเฉพาะลูกหนี้เงินกูพิเศษ จากการตรวจสอบยอด
คงเหลือลูกหนี้ ณ วันสิ้นป พบวา มีลูกหนี้เงินกูพิเศษผิดนัดการชําระหนี้เพิ่มขึ้น เปนจํานวน
14,635,247.58 บาท ในการนี้คณะกรรมการดําเนินการมีมติมอบหมายใหประธานกรรมการ
กรรมการฝายเงินกูและฝายจัดการ รวมกันแกไขปญหาลูกหนี้ที่คางชําระหนี้เกินกวา 2 งวด แตการ
เรียกเก็บหนี้ดังกลาวไมสามารถเรียกเก็บไดครบถวน ทั้งนี้เปนเพราะการพิจารณาเงินกูพิเศษของ
สหกรณฯ ยังคงใหความสําคัญกับหลักทรัพยค้ําประกันมากกวาความสามารถในการชําระหนี้ของผูกู
(2) เรื่องติดตามตรวจสอบการใชเงินกูพิเศษ กรรมการดําเนินการหรือบุคคลอื่นที่ไดรับ
มอบหมายจากสหกรณเขาตรวจการกอสรางตอเติม หรือปรับปรุง หรือทรัพยสินหรือการประกอบ
อาชีพที่ใชเงินกูนั้นในเวลาอันสมควรไดเสมอ ตามระเบียบฯวาดวยการใหเงินกู จากการตรวจสอบ
พบวา ในป 2557นี้ กรรมการยังไมไดดําเนินการในเรื่องนี้แตอยางใด ซึ่งวิธนี ี้ชวยปองกันไมให
สมาชิกกูเงินตามสิทธิ์และนําไปใชผิดวัตถุประสงค ทําใหเกิดภาระหนี้สินโดยไมจําเปน และมีความ
เสี่ยงในเรื่องผิดนัดชําระหนี้ตอไปได
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3.9.2 ขอสังเกต
(1) สมาชิกสมทบรวมทั้งสิ้น 381 คน ตรวจสอบ พบวา มีสมาชิกสมทบจํานวน 37 คนที่ได
ใชสิทธิเงินกูพิเศษแลว ณ วันสิ้นป มียอดลูกหนี้คงเหลือเปนเงิน 74,321,596.23 บาท คิดเปนรอยละ 6
ของลูกหนี้เงินกูพิเศษ สมาชิกสมทบที่กูเงินไปแลวนี้ลวนมี ระยะเวลาที่เปนสมาชิกกับจํานวนหุนทุน
ที่นอยมาก แมวาจะมีหลักประกันมาค้ําก็ตาม แตหลักประกันที่มีอยูอาจจะมีความคลองตัวในการ
เปลี่ยนเปนเงินสดไดชา และมูลคาของหลักประกันอาจจะไมสามารถรองรับมูลคาหนี้ไดทั้งหมด
(2) สภาพคลองของสหกรณ ในปนี้สหกรณฯมีอตั ราสวนทุนหมุนเวียนเทากับ 0.47
เมื่อเปรียบเทียบกับปกอนซึ่งเทากับ 0.58 สหกรณฯมีสภาพคลองลดลงจากปที่แลว อันเนื่องมาจาก
สหกรณมีแหลงใชไปของเงินสดเพิ่มขึ้นเชน โครงการสวัสดิการมวลสมาชิก การจายเงินกูใหแก
สมาชิกเพิ่มขึ้น การเก็บเงินจากลูกหนี้ที่ผิดนัดไดนอยลง และในระหวางปมีการจายชําระเงินกู
ใหแกธกส.
3.9.3 ขอเสนอแนะ
(1) ควรพิจารณาเงินกูพิเศษใหครอบคลุมทุกดาน และอนุมัติเงินกูตามความจําเปนของผู
กู รวมทั้งหลักประกันที่นํามาค้ํา จะตองเปนหลักประกันที่ดี มีความคลองตัวในการเปลี่ยนเปนเงินสด
และมี มูลคาที่สามารถรองรับความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได
(2) การปองกันไมใหสมาชิกเงินกูพิเศษ นําเงินไปใชผิดวัตถุประสงค ควรมอบหมายให
คณะกรรมการ ดําเนินการ ติดตามตรวจสอบการใชจายเงิน หากพบวาสมาชิกใชเงินกูผิด
วัตถุประสงค ควรดําเนินการตามระเบียบวาดวยการใหเงินกูแกสมาชิกโดยเครงครัด
(3) ควรมีการเพิ่มเติมระเบียบการวาดวยเงินใหกูเฉพาะสมาชิกสมทบ โดยกําหนด
ระยะเวลาการ เปนสมาชิก และมูลคาหุนที่ถืออยู รวมทั้งสมาชิกสมทบตองระบุ แหลงที่มาและ
จํานวนรายไดใหชัดเจน เพื่อลดความ เสี่ยงในอนาคตที่อาจจะเก็บเงินไมได
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

( นายมานะ ตัณฑัยย)
ประธานผูตรวจสอบกิจการ
( นางวิมลวรรณ เจริญ)
ผูตรวจสอบกิจการ
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สํานักงานสอบบัญชี เอ็น เอ เอส
รายงานของผูสอบบัญชี
เสนอ นายทะเบียนสหกรณ
ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงิน ของสหกรณอ อมทรัพย ครูภูเก็ต จํากัด ซึ่ง ประกอบดวยงบแสดงฐานะ
การเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 งบกําไรขาดทุนและงบกระแสเงินสดสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึง
หมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญและหมายเหตุเรื่องอื่น ๆ
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการดําเนินการสหกรณตองบการเงิน
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณเปนผูรับผิดชอบในการจัดทําและการนําเสนองบการเงินเหลานี้โดยถูกตอง
ตามที่ควรตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่คณะกรรมการ
ดําเนินการสหกรณพิจารณาวาจําเปนเพื่อใหสามารถจัดทํางบการเงินที่ปราศจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอ
ขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด
ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชี
ขาพเจาเปนผูรับ ผิดชอบในการแสดงความเห็ นต องบการเงินดั งกล าวจากผลการตรวจสอบของข าพเจ า
ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีและระเบียบนายทะเบียนสหกรณ ซึ่งกําหนดให
ขาพเจา ปฏิบัติตามขอ กําหนดด านจรรยาบรรณของผูส อบบัญ ชี ส หกรณ รวมถึงวางแผนและปฏิ บั ติงาน
ตรวจสอบเพื่ อ ให ไ ด ค วามเชื่ อ มั่ น อย า งสมเหตุ ส มผลว า งบการเงิ น ปราศจากการแสดงข อ มู ล ที่ ขั ด ต อ
ขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม
การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการตรวจสอบเพื่อใหไดมาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจํานวนเงิน
และการเปดเผยขอ มูล ในงบการเงิน วิธีก ารตรวจสอบที่เ ลือ กใชขึ้น อยูกับ ดุล ยพินิจ ของผูส อบบัญ ชี ซึ่ง
รวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญของงบการเงินไมวาจะ
เกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ยงดังกลาว ผูสอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่
เกี่ยวของกับการจัดทําและการนําเสนองบการเงินโดยถูกตองตามที่ควรของสหกรณ เพื่อออกแบบวิธีการ
ตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ แตไมใชเพื่อวัตถุประสงคในการแสดงความเห็นตอประสิทธิผลของการ
ควบคุ มภายในของสหกรณ การตรวจสอบรวมถึง การประเมิ น ความเหมาะสมของนโยบายการบั ญ ชี ที่
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คณะกรรมการดํ าเนิ นการสหกรณ ใชแ ละความสมเหตุส มผลของประมาณการทางบั ญ ชีที่ จั ดทําขึ้ น โดย
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ รวมทั้งการประเมินการนําเสนองบการเงินโดยรวม
ขาพเจาเชื่อวาหลักฐานการสอบบัญชีที่ขาพเจาไดรับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเปนเกณฑในการแสดง
ความเห็นของขาพเจา
ความเห็น
ขาพเจาเห็นวา งบการเงินขางตนนี้แสดงฐานะการเงินของสหกรณอ อมทรัพ ย ครูภูเ ก็ต จํา กัด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2557 ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกตองตามที่ควรใน
สาระสําคัญตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ

(นางสาวนุสรา ฟองศรีสิน)
ผูสอบบัญชี

19 มกราคม 2558

216/3 ถนนภูเก็ต ตําบลตลาดใหญ อําเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000 โทร/โทรสาร 076212306,076256658
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หนังสือรับรองของสหกรณ

สํานักงานสหกรณออมทรัพยครูภูเก็ต จํากัด
วันที่ 14 มกราคม 2558
เรียน นางสาวนุสรา ฟองศรีสิน ผูสอบบัญชีสหกรณออมทรัพยครูภูเก็ต จํากัด
หนังสือ รั บรองฉบั บนี้ใหไ วเพื่อประโยชน ของทานในการตรวจสอบงบการเงิน ของ
สหกรณออมทรัพยครูภูเก็ต จํากัด สําหรับปสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เพื่อแสดงความเห็นวา งบ
การเงินดังกลาวแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ผลการดําเนินงานและกระแสเงิน
สด สําหรับป สิ้นสุด วันเดี ยวกันของสหกรณ ออมทรัพยค รูภูเก็ ต จํา กัด โดยถู กตองตามที่ ควรใน
สาระสําคัญตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณกําหนดหรือไม
ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการจัดใหมีการจัดการที่มีประสิทธิผล เพื่อใหการดําเนินงานของ
สหกรณเปนไปตามกฎหมายสหกรณ ระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวของ
ขาพเจาขอรับรองรายละเอียดอันเกี่ยวกับงบการเงินที่ทานตรวจสอบตามที่ขาพเจาทราบ
และ คิดวาควรจะเปน เชน รายการดังตอไปนี้
1. งบการเงินไมมีการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ ซึ่งรวมถึงการ
ละเวนการแสดงรายการและขอมูลตาง ๆ
2. ขาพเจาไดจัดเอกสารหลักฐานและขอมูลดังตอไปนี้ ใหทานตรวจสอบครบถวนแลว คือ
2.1 บั น ทึ ก ทางการบั ญ ชี เอกสารหลั ก ฐานประกอบรายการบั ญ ชี และข อ มู ล อื่ น ที่
เกี่ยวของทั้งหมด
2.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินการและรายงานการประชุมใหญ
3. ไม มี ร ายการผิ ด ปกติ ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การกระทํ า ของคณะกรรมการดํ า เนิ น การหรื อ
เจาหนาที่ของสหกรณ ผูซึ่งมีหนาที่สําคัญเกี่ยวกับระบบบัญชี และระบบการควบคุมภายใน หรือ
รายการผิดปกติที่มีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงิน
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4. สหกรณไดปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาทั้งหมด ซึ่งหากไมปฏิบัติตามอาจมีผลกระทบ
อย า งมี ส าระสํ า คั ญ ต อ งบการเงิ น นอกจากนี้ ส หกรณ ไ ด ปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บและข อ กํ า หนดของ
หน ว ยงานราชการหรื อ หน ว ยงานที่ กํ า กั บ ดู แ ล ซึ่ ง หากไม ป ฏิ บั ติ ต ามอาจมี ผ ลกระทบอย า งมี
สาระสําคัญตองบการเงิน
5. สหกรณไมไดรับหนังสือแจงจากหนวยราชการอันมีผลตองบการเงิน เพราะมิได
ปฏิบัติตามกฎหมายหรือขอบังคับ ซึ่งรวมถึงการถูกเรียกชดเชย หรือถูกประเมินภาษีอากร หรือมี
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหนา ซึ่งควรจะไดนํามาพิจารณาเปดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
หรือใชเปนหลักเกณฑในการตั้งสํารองคาเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
6. รายการหรือขอมูลดังตอไปนี้มีการบันทึกหรือเปดเผยไวอยางเพียงพอและเหมาะสม ใน
งบการเงิน
6.1 รายการธุรกิจที่มีกับสาขาของสหกรณหรือบุคคลอื่น
6.2 ขอตกลงกับสถาบันการเงินเกี่ยวกับภาระผูกพันเงินฝาก หรือขอจํากัดการใชเงินกู
6.3 สินทรัพยที่ใชเปนหลักประกัน
7. ไดมีการลดราคาสินคาคงเหลือลงใหเทากับราคาที่คาดวาจะจําหนายได หรือมูลคาสุทธิ
ที่จะไดรับสําหรับสินคาลาสมัยขายไมออกหรือชํารุด และไมมีสินคาคงเหลือที่แสดงราคาไวสูงกวา
มูลคาสุทธิที่จะไดรับ
8. สหกรณมีกรรมสิทธิ์ในสินทรัพยทั้งหมดอยางถูกตองตามกฎหมาย และไมมีภ าระ
ผูกพันหรือขอผูกมัดใด ๆ ในสินทรัพยของสหกรณ เวนแตที่ไดเปดเผยไวในหมายเหตุประกอบงบ
การเงิน
9. สหกรณไดบันทึกหรือเปดเผยรายการหนี้สินทั้งหมดของสหกรณ ทั้งที่เกิดขึ้นแลวและ
อาจเกิดขึ้นในภายหนาไวอยางเหมาะสม รวมทั้งไดมีการเปดเผยไวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
เกี่ยวกับหลักประกันทั้งหมดที่สหกรณใหแกบุคคลที่สาม นอกจากนี้สหกรณไมมีคดีฟองรองอื่นและ
ไมมีคดีที่คาดวาจะเกิดขึ้น

รายงานกิจการประจ�ำปี 2557

49

49

10. นอกจากเรื่องที่อธิบายไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินแลว ไมมีเหตุการณใดเกิดขึ้น
หรือไมปรากฏขอเท็จจริงใดที่มีผลกระทบตองบการเงินอยางมีสาระสําคัญ ซึ่งตองนํามาปรับปรุงงบ
การเงินหรือเปดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินอีก

ขอแสดงความนับถือ

(ผศ.สมพงศ ศิริสมบัติ)
ประธานกรรมการ

(นางอิศรา ณ นคร)
ผูจัดการ
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ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและบัญชีกําไรขาดทุน
ประจําป 2557
สหกรณออมทรัพยครูภูเก็ต จํากัด
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
สินทรัพย

หมายเหตุ

บาท

สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและเงินฝากธนาคาร

3

78,741,590.79

เงินฝากสหกรณอื่น

4

176,814,817.44

เงินใหกูยืมระยะสั้น-สุทธิ

6

360,254,960.81

ลูกหนี้ระยะสั้น-สุทธิ

7

6,537,610.35

ดอกเบี้ยเงินใหกูคางรับ-สุทธิ

8

2,857,674.11

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น

9

363,393.11

รวมสินทรัพยหมุนเวียน

625,570,046.61

สินทรัพยไมหมุนเวียน
เงินลงทุนระยะยาว

5

41,609,500.00

เงินใหกูยืมระยะยาว-สุทธิ

6

2,111,534,535.18

ลูกหนี้อื่นระยะยาว-สุทธิ

7

5,303,901.01

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ

10

15,652,263.14

เงินประกันมิเตอรไฟฟาและน้ําประปา

50,050.00

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน

2,174,150,249.33

รวมสินทรัพย

2,799,720,295.94

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

รายงานกิจการประจ�ำปี 2557

51 51

สหกรณออมทรัพยครูภูเก็ต จํากัด
งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
หนี้สินและทุนของสหกรณ

หมายเหตุ

บาท

หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะสั้น
สวนของหนี้สินไมหมุนเวียนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
เงินรับฝาก
หนี้สินหมุนเวียนอื่น

11

200,000,000.00

14
12

76,093,017.42
1,042,514,326.12

13

9,718,787.40

รวมหนี้สินหมุนเวียน

1,328,326,130.94

หนี้สินไมหมุนเวียน
หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น

15

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน

5,936,191.78
5,936,191.78

รวมหนี้สิน

1,334,262,322.72

ทุนของสหกรณ
ทุนเรือนหุน ( มูลคาหุนละ 10 บาท )
ทุนสํารอง
ทุนสะสมตามขอบังคับ ระเบียบและอื่นๆ
กําไรสุทธิประจําป

1,285,080,880.00
95,124,459.96
16

4,387,814.93
80,864,818.33

รวมทุนของสหกรณ

1,465,457,973.22

รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ

2,799,720,295.94

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นายสมพงศ ศิริสมบัติ)
ประธานกรรมการ

(นายประชา ชลชวลิต)
เลขานุการ
วันที่ 14 มกราคม 2558
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สหกรณออมทรัพยครูภูเก็ต จํากัด
งบกําไรขาดทุน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
บาท

%

139,706,151.33

90.99

ดอกเบี้ยรับเงินฝาก

9,500,254.62

6.19

ผลตอบแทนจากเงินลงทุน

4,325,034.11

2.82

153,531,440.06

100.00

31,314,196.56

20.40

ดอกเบี้ยจายเงินกูยืมระยะสั้น

7,149,876.59

4.66

ดอกเบี้ยจายเงินกูยืมระยะยาว

7,559,792.73

4.92

46,023,865.88

29.98

รายไดดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากการลงทุน
ดอกเบี้ยรับเงินใหกูยืม

รวมรายไดดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากเงินลงทุน
คาใชจายดอกเบี้ยและเงินลงทุน
ดอกเบี้ยจายเงินรับฝาก

รวมคาใชจายดอกเบี้ยและเงินลงทุน
หัก หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ
หนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้เงินใหกู
หนี้สงสัยจะสูญดอกเบี้ยเงินใหกูคางรับ

1,246,034.73

0.81

(40,454.84)

(0.03)

1,205,579.89

0.78

106,301,994.30

69.24

52,100.00

0.03

รายไดคาเชา

156,000.00

0.10

รายไดคาธรรมเนียมเงินกูพิเศษ

200,000.00

0.13

ดอกเบี้ยรับลูกหนี้ตามคําพิพากษา

209,143.42

0.14

68,883.99

0.04

686,127.41

0.44

รวมหนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ
รายไดดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากการลงทุน-สุทธิ
บวก รายไดอื่น
รายไดคาธรรมเนียมแรกเขา

รายไดเบ็ดเตล็ด
รวมรายไดอื่น
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สหกรณออมทรัพยครูภูเก็ต จํากัด
งบกําไรขาดทุน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
บาท

%

3,617,780.00

2.36

คาลวงเวลา

68,799.00

0.04

คาสวัสดิการพนักงาน

44,507.00

0.03

เงินสมทบประกันสังคม

108,128.00

0.07

บําเหน็จเจาหนาที่

507,030.00

0.33

เงินชดเชยเจาหนาที่

290,858.77

0.19

เงินประจําตําแหนง

126,000.00

0.08

เงินคาครองชีพ

88,500.00

0.06

คาตอบแทนวิชาชีพ

60,000.00

0.04

คาเครื่องแบบเจาหนาที่

21,000.00

0.01

คาเสื่อมราคา

731,977.28

0.48

คารักษาความปลอดภัย

240,000.00

0.16

คาซอมแซมบํารุงรักษาอาคารและอุปกรณ

65,893.58

0.04

คาเบี้ยประกันภัย

34,294.24

0.02

10.00

0.00

54,072.00

0.04

912,489.00

0.59

11,122,590.00

7.25

หัก คาใชจายในการดําเนินงาน
คาใชจายเกี่ยวกับเจาหนาที่
เงินเดือน

คาใชจายเกี่ยวกับที่ดิน อาคารและอุปกรณ

ขาดทุนจากการจําหนายทรัพยสิน
คาดูแลและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร
คาใชจายเกี่ยวกับสมาชิก
คาใชจายโครงการจัดทําประกันชีวิต
โครงการสวัสดิการมวลสมาชิก
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สหกรณออมทรัพยครูภูเก็ต จํากัด
งบกําไรขาดทุน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
บาท

%

4,441,825.00

2.90

9,170.00

0.01

รายงานกิจการประจําป

218,250.00

0.14

คาเบี้ยประชุมกรรมการ

306,000.00

0.20

คาเบี้ยเลี้ยงพาหนะ

298,400.00

0.19

95,000.00

0.06

160,500.00

0.10

90,000.00

0.06

คาตอบแทนผูตรวจสอบกิจการ

150,000.00

0.10

คาสาธารณูปโภค

167,875.33

0.11

คาเครื่องเขียนแบบพิมพ

225,845.80

0.15

คาใชจายดําเนินคดี

124,947.40

0.08

3,150.00

0.00

คารับรอง

146,151.78

0.10

คาวารสาร

6,060.00

0.00

คาธรรมเนียมธนาคาร

57,104.00

0.04

คาถายเอกสาร

49,440.20

0.03

คาของใชสํานักงาน

53,170.99

0.03

คาไปรษณีย

22,481.00

0.01

คาโทรศัพท

27,751.74

0.02

4,507.00

0.00

28,491.00

0.02

697,953.40

0.45

คาใชจายดําเนินงานอื่น
คาใชจายประชุมใหญ
คาประชุมสัมมนาระหวางสหกรณ

คาพัฒนาอบรมสัมมนากรรมการและเจาหนาที่
คาตอบแทนหนวยตัวแทน
คาตอบแทนผูสอบบัญชี

คาดูแลเว็ปไซต

คาบํารุงชมรมสหกรณภาคใต
คาน้ํามันรถ
คาดําเนินงานโครงการตามแผนกลยุทธ
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สหกรณออมทรัพยครูภูเก็ต จํากัด
งบกําไรขาดทุน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
บาท
หนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้อื่น
หนี้สงสัยจะสูญดอกเบี้ยเงินใหกูลูกหนี้อื่นคางรับ
รายจายอื่น
รวมคาใชจายในการดําเนินการ
กําไรสุทธิ

%

506,196.78

0.33

1,309.03

0.00

137,794.05

0.09

26,123,303.37

17.01

80,864,818.33

52.67
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56 56
สหกรณออมทรัพยครูภูเก็ต จํากัด
งบกระแสเงินสด
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

2557

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรสุทธิ

80,864,818.33

รายการปรับปรุงเพื่อกระทบยอดกําไรสุทธิ
เปนเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน
คาเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ

731,977.28

หนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้

1,752,231.51

หนี้สงสัยจะสูญดอกเบี้ย

(39,145.81)

สํารองบําเหน็จเจาหนาที่

507,030.00

ขาดทุนจากการจําหนายทรัพยสิน
สํารองเงินชดเชยเจาหนาที่
คาใชจายจายลวงหนาตัดบัญชี
รายไดคางรับ
ผลตอบแทนจากการลงทุนคางรับ

10.00
290,858.77
34,294.24
(43,636.39)
(169,183.56)

ดอกเบี้ยเงินใหกูยืมคางรับ

(2,874,345.25)

ดอกเบี้ยเงินรับฝากคางจาย

7,854,096.32

ดอกเบี้ยเงินกูยืมคางจาย
ภาษีเงินไดหัก ณ ที่จายคางจาย
คาใชจายคางจาย
คาวัสดุสํานักงานใชไป

293,092.71
44,878.16
1,008,000.90
225,845.80

กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลง
ในสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน

90,480,823.01

สินทรัพยดําเนินงาน
เงินสดจายเงินใหกูแกสหกรณ
เงินสดรับจากเงินใหกูแกสหกรณ

รายงานกิจการประจ�ำปี 2557
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สหกรณออมทรัพยครูภูเก็ต จํากัด
งบกระแสเงินสด (ตอ)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

2557

เงินสดจายลูกหนี้เงินกูฉุกเฉิน

(143,738,964.70)

เงินสดรับลูกหนี้เงินกูฉุกเฉิน

118,254,574.56

เงินสดจายลูกหนี้เงินกูสามัญ

(591,189,330.36)

เงินสดรับลูกหนี้เงินกูสามัญ

496,576,943.71

เงินสดจายลูกหนี้เงินกูพิเศษ

(640,635,712.96)

เงินสดรับลูกหนี้เงินกูพิเศษ

515,557,698.48

เงินสดรับดอกเบี้ยเงินใหกูยืมคางรับ

3,295,723.59

เงินสดรับรายไดคางรับ

186,663.58

เงินสดรับลูกหนี้อื่น

492,834.74

เงินสดรับลูกหนี้ตามคําพิพากษา

1,962,626.01

เงินสดจายซื้อวัสดุสํานักงาน

(252,591.00)

เงินสดจายคาใชจายจายลวงหนา
เงินเฉลี่ยคืนคลาดเคลื่อน

(33,515.00)
(2,979.31)

หนี้สินดําเนินงาน
เงินสดจายภาษีเงินไดหัก ณ ที่จายคางจาย
เงินสดจายดอกเบี้ยเงินรับฝากคางจาย

(56,583.44)
(8,895,740.45)

เงินสดจายดอกเบี้ยเงินกูยืมคางจาย

(217,191.78)

เงินสดจายคืนเงินประกันครุภัณฑ

(3,437.50)

เงินสดจายคาใชจายคางจาย

(1,008,196.20)

เงินสดจายเงินรอตรวจสอบ

(31,374.61)

เงินสดจายสํารองบําเหน็จเจาหนาที่

(8,860.00)

เงินสดรับเงินรอจายคืน

446,928.81

เงินสดจายเงินรอจายคืน

(385,532.66)

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมดําเนินงาน

(159,205,193.48)
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สหกรณออมทรัพยครูภูเก็ต จํากัด
งบกระแสเงินสด (ตอ)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

2557

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจายซื้อครุภัณฑ
เงินสดจายซื้อเงินลงทุนระยะยาว
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน

(150,094.85)
(54,600.00)
(204,694.85)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับเงินกูยืม
เงินสดจายชําระหนี้เงินกูยืม

1,389,209,183.96
(1,448,698,589.44)

เงินสดรับจากเงินรับฝาก

1,640,463,454.96

เงินสดจายคืนเงินรับฝาก

(1,372,434,895.31)

เงินสดจายคาบํารุงสันนิบาตสหกรณฯ
เงินสดจายปนผล

(10,000.00)
(56,427,480.45)

เงินสดจายเงินเฉลี่ยคืน

(5,915,439.56)

เงินสดจายโบนัสกรรมการและเจาหนาที่

(1,462,000.00)

เงินสดรับจากทุนเรือนหุน

117,521,640.00

เงินสดจายคืนทุนเรือนหุน

(15,669,530.00)

เงินสดจายทุนสาธารณประโยชน
เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมจัดหาเงิน

(2,260,200.00)
244,316,144.16

เงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น

84,906,255.84

เงินสด ณ วันตนป

170,650,152.40

เงินสด ณ วันสิ้นป

255,556,408.24
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สหกรณออมทรัพยครูภูเก็ต จํากัด
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
1. สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ
 สหกรณบันทึกบัญชีโดยใชเกณฑคงคาง
 สหกรณรับรูรายไดดอกเบี้ยตามเกณฑสัดสวนของเวลา
สวนจํานวนรายไดจะเทากับอัตรา
ดอกเบี้ยคูณดวยจํานวนเงินตนที่คางชําระตามระยะเวลาที่กูยืม
 สหกรณระงับการรับรูรายไดที่เกิดจากดอกเบี้ยเงินใหกูของลูกหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายไดตาม
เกณฑพึงรับพึงจายจํานวน 1,362,028.41 บาท ซึ่งหากสหกรณรับรูดอกเบี้ยเงินใหกูของลูกหนี้
ดังกลาวแลว จะทําใหสหกรณมีกําไรสุทธิประจําปเปนจํานวน 82,226,846.74 บาท ซึ่งเปนไป
ตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในระเบียบนายทะบียนสหกรณวาดวยการจัดชั้นคุณภาพลูกหนี้
เงินกูและการเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ พ.ศ. 2544
 สหกรณรับรูผลขาดทุนจากการจําหนายสินทรัพยเปนคาใชจายในปที่เกิดรายการ
 เงินลงทุนระยะสั้นและเงินลงทุนระยะยาวที่เปนเงินลงทุนในหลักทรัพยที่ไมอยูในความ
ตองการของตลาดแสดงดวยราคาทุน
 สหกรณตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไวในจํานวนที่เพียงพอสําหรับการขาดทุนซึ่งอาจเกิดขึ้นโดย
การพิจารณาลูกหนี้แตละรายที่คางอยู ณ วันสิ้นป
 สหกรณไดตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในระเบียบนายทะเบียน
สหกรณวาดวย การจัดชั้นคุณภาพหนี้เงินกูและการเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ พ.ศ. 2544
 สหกรณตีราคาวัสดุคงเหลือตามราคาทุน
 คาเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณคํานวณโดยวิธีเสนตรงในอัตราที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด
ทั้งนี้ยกเวนที่ดิน
 คาซอมบํารุง คาซอมแซมรวมทั้งการซื้อมาเปลี่ยนแทนสําหรับทรัพยสินรายการยอยๆ ถือเปน
คาใชจายหักจากรายได การตอเติมหรือเพิ่มเติมอาคารและอุปกรณรายใหญๆ ถือเปนราคาทุน
ของทรัพยสิน
 เงินสดในงบกระแสเงินสด หมายถึงเงินสดในมือ เงินฝากธนาคารทุกประเภทและเงินฝาก
สหกรณทุกประเภท
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2. การแสดงรายการในงบการเงิน
สหกรณมีการแสดงรายการในงบการเงินเพื่อใหเปนไปตามรูปแบบงบการเงินและหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินใหมตามหนังสือกรมตรวจบัญชีสหกรณ เลขที่ กษ. 0404/1160 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ
2557 ใหถือปฏิบัติตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2557 โดยในปแรกไมตองแสดงงบการเปรียบเทียบกับปกอน
3. เงินสดและเงินฝากธนาคาร ประกอบดวย
เงินสด
เงินฝากธนาคาร
กระแสรายวัน
ออมทรัพย
รวม
4. เงินฝากสหกรณอื่น ประกอบดวย
เงินฝากออมทรัพยพิเศษ
 ชุมนุมสหกรณจังหวัดภูเก็ต
 สหกรณออมทรัพยครูพังงา จํากัด
 สหกรณออมทรัพยครูพัทลุง จํากัด
 สหกรณออมทรัพยครูสุราษฎร จํากัด
 สหกรณออมทรัพยครูกระบี่ จํากัด
 สหกรณออมทรัพยตํารวจภูธรจังหวัดภูเก็ต จํากัด
รวม

บาท
162,842.75
87,893.63
78,490,854.41
78,741,590.79
บาท
299,724.78
26,840,780.24
40,000,191.78
74,345.40
109,173,778.47
425,996.77
176,814,817.44

เงินฝากสหกรณอื่นขางตน เปนเงินฝาก ประเภทออมทรัพยพิเศษทั้งจํานวน
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5. เงินลงทุน ประกอบอื่น

บาท

เงินลงทุนระยะยาว
เงินลงทุนที่ไมอยูในความตองการของตลาด
 พันธบัตรรัฐบาล
 หุนชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด
 หุนบริษัทสหประกันชีวิต จํากัด
 หุนชุมนุมสหกรณจังหวัดภูเก็ต จํากัด
 หุนชุมนุมสหกรณออมทรัพยครูไทย จํากัด
รวม
6. เงินใหกูยืม – สุทธิ ประกอบดวย

เงินใหกูยืม-ปกติ
เงินใหกูแกสหกรณ
ลูกหนี้เงินกูฉุกเฉิน
ลูกหนี้เงินกูสามัญ
ลูกหนี้เงินกูพิเศษ
รวมเงินใหกูยืม-ปกติ
เงินใหกูยืม-ไมกอใหเกิดรายได
ลูกหนี้เงินกูฉุกเฉิน
ลูกหนี้เงินกูสามัญ
ลูกหนี้เงินกูพิเศษ
รวมเงินใหกูยืม-ไมกอใหเกิดรายได
รวมเงินใหกูยืม
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
เงินใหกูยืม-สุทธิ

10,000,000.00
31,236,000.00
200,000.00
160,000.00
13,500.00
41,609,500.00
บาท
ระยะสั้น

ระยะยาว

160,000,000.00
50,297,650.62
69,636,542.25
66,763,558.70
346,697,751.57

0.00
41,480,222.78
941,263,306.60
1,128,791,005.80
2,111,534,535.18

607,265.83
3,511,668.72
14,635,247.58
18,754,182.13
365,451,933.70
(5,196,972.89)
360,254,960.81

2,111,534,535.18
0.00
2,111,534,535.18
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7. ลูกหนี้อื่น – สุทธิ ประกอบดวย

บาท
ระยะสั้น
ระยะยาว
6,526,657.97
0.00
ลูกหนี้ตามคําพิพากษา
4,129,336.53
5,303,901.01
ลูกหนี้อื่น
10,655,994.50
5,303,901.01
รวม
(4,118,384.15)
0.00
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-เงินตน
5,303,901.01
6,537,610.35
รวมลูกหนี้อื่น – สุทธิ
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญขางตนแยกเปนของลูกหนี้ตามคําพิพากษาจํานวน 2,365,071.59
บาท และลูกหนี้อื่นจํานวน 1,753,312.56 บาท
8. ดอกเบี้ยเงินใหกูคางรับ-สุทธิ ประกอบดวย
ดอกเบี้ยเงินใหกูคางรับ-สมาชิก
ดอกเบี้ยเงินใหกูคางรับ-สหกรณอื่น
รวม
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ดอกเบี้ยเงินใหกูคางรับ-สุทธิ

9. สินทรัพยหมุนเวียนอื่น ประกอบดวย
เงินเฉลี่ยคืนคลาดเคลื่อน
วัสดุคงเหลือ
ดอกเบี้ยคางรับลูกหนี้อื่น-สุทธิ
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารและสหกรณคางรับ
ผลตอบแทนจากเงินลงทุนคางรับ
คาเบี้ยประกันจายลวงหนา
รวม
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2557
2,807,476.66
50,410.95
2,857,887.61
(213.50)
2,857,674.11
บาท
2,979.31
106,295.91
15,148.61
43,636.39
169,183.56
26,149.33
363,393.11
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10. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ – สุทธิ ประกอบดวย

บาท
ที่ดิน
9,375,000.00
อาคาร
11,588,946.59
อุปกรณสํานักงาน
2,361,141.88
ยานพาหนะ
758,500.00
รวม
24,083,597.47
หัก คาเสื่อมราคาสะสม
8,431,325.33
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ – สุทธิ
15,652,263.14
คาเสื่อมราคาสะสม แยกเปนคาเสื่อมราคาสะสมอาคาร จํานวนเงิน 5,815,376.77 บาท คาเสื่อมราคา
สะสมอุปกรณสํานักงาน จํานวนเงิน 1,867,425.35 บาท คาเสื่อมราคาสะสมยานพาหนะจํานวนเงิน
748,523.21 บาท
ที่ดินโฉนดเลขที่ 24232 ตําบลตลาดใหญ อําเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ตและอาคารของสหกรณบน
ที่ดินแปลงนี้ไดใชเปนหลักทรัพยค้ําประกันวงเงินเบิกเกินบัญชีกับธนาคารกรุงไทย จํากัดในวงเงิน
30,000,000 บาท
11. เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะสั้น ประกอบดวย
ตั๋วสัญญาใชเงินธนาคารออมสิน
รวม





บาท
200,000,000.00
200,000,000,00

ในป 2557 สหกรณมีวงเงินเบิกเกินบัญชีกับ
ธนาคารทหารไทย จํากัด สาขาภูเก็ต จํานวน 10,000,000 บาท โดยมีคณะกรรมการดําเนินการทั้ง
คณะเปนผูค้ําประกัน
ธนาคารทหารไทย จํากัด สาขาถลาง จํานวน 5,000,000 บาท โดยมีคณะกรรมการดําเนินการทั้ง
คณะเปนผูค้ําประกัน
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด สาขาถนนเทพกษัตรีย จํานวน 5,000,000 บาท โดยมีคณะกรรมการ
ดําเนินการทั้งคณะเปนผูค้ําประกัน
ธนาคารกรุงไทย จํากัด สาขาภูเก็ต จํานวน 30,000,000 บาท โดยมีคณะกรรมการดําเนินการทั้งคณะ
เปนผูค้ําประกัน และที่ดินและอาคารสํานักงานของสหกรณเปนหลักประกัน
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12. เงินรับฝาก ประกอบดวย
เงินรับฝาก – สมาชิก
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บาท

เงินรับฝากออมทรัพย

244,376,167.14

เงินรับฝากออมทรัพยพิเศษ

457,181,772.10

เงินรับฝากประจํา

295,598,812.06

รวม

997,156,751.30

เงินรับฝาก-สหกรณอื่น
เงินรับฝากออมทรัพย
เงินรับฝากออมทรัพยพิเศษ
รวม
รวม
13. หนี้สินหมุนเวียนอื่น ประกอบดวย
เงินรอจายคืน
ดอกเบี้ยเงินรับฝากคางจาย
ดอกเบี้ยเงินกูคางจาย
คาใชจายคางจาย
เงินรอตรวจสอบ
เงินประกันสัญญาจาง
ภาษีเงินไดหัก ณ ที่จายคางจาย
รวม
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41,332,917.29
4,024,657.53
45,357,574.82
1,042,514,326.12

บาท
446,928.81
7,854,096.32
293,092.71
1,008,000.90
67,332.50
4,458.00
44,878.16
9,718,787.40
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14. เงินกูยืมระยะยาว ประกอบดวย

บาท
ที่ถึงกําหนดชําระ
ภายใน 1 ป
เกิน 1 ป
เงินกูยืม
76,093,017.42
0.00
รวม
76,093,017.42
0.00
ระหวางป สหกรณกูยืมเงินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร จํากัดใน
วงเงิน 300,000,000 บาท อัตราดอกเบี้ยรอยละ 4.75 ตอป ชําระคืนเปนรายป ปละไมนอยกวา 20,000,000
บาท กําหนดชําระเสร็จสิ้นภายในวันที่ 31 มีนาคม 2558 โดยมีคณะกรรมการดําเนินงานค้ําประกัน
15. หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น ประกอบดวย
เงินประกันสัญญาเชาบาน
สํารองเงินชดเชยเจาหนาที่
สํารองบําเหน็จเจาหนาที่
รวม
16. ทุนสะสมตามขอบังคับ ระเบียบและอื่นๆ ประกอบดวย
ทุนสะสมเพื่อขยายอาคาร
ทุนสาธารณประโยชน
ทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผล
รวม

บาท
30,000.00
1,284,571.78
4,621,620.00
5,936,191.78

บาท
2,200,000.00
1,664,214.93
523,600.00
4,387,814.93

17. การดํารงสินทรัพยสภาพคลอง
สหกรณดํารงสินทรัพยสภาพคลองเปนไปตามกฎกระทรวงวาดวยการดํารงสินทรัพย
สภาพคลองของสหกรณ พ.ศ. 2550 และประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เรื่องการกําหนดอัตราการ
ดํารงสินทรัพยสภาพคลองของสหกรณลงวันที่ 31 ตุลาคม 2550
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ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิประจําป 2557
ประมาณการจัดสรรกําไรสุทธิ ประจําป 2557
เปน
เปน
รอยละ
รอยละ
ป 2557
ป 2556
ของ
ของ
กําไร
กําไร
1. เปนทุนสํารองไมนอยกวา
8,377,237.09 10.37
7,399,031.08 10.12
รอยละสิบของกําไรสุทธิ
2. เปนเงินบํารุงสันนิบาต
10,000.00
0.01
10,000.00
0.01
สหกรณแหงประเทศไทย
รอยละหาของกําไรสุทธิแต
ไมเกินหนึ่งหมืน่ บาท
3. เปนเงินปนผลตามหุนที่ชําระ 5.00 61,508,938.90 76.06 5.00 56,427,480.45 77.20
แลวของสมาชิกแตละคน
4. เปนเงินเฉลี่ยคืนใหแก
5.50 6,801,342.34
8.41 5.25 5,915,439.56
8.09
สมาชิกตามที่สมาชิกทําธุรกิจ
ไวกับสหกรณระหวางป
5. เปนโบนัสแกกรรมการและ
1,617,300.00
2.00
1,462,000.00
2.00
เจาหนาที่ไมเกินรอยละสิบ
ของกําไรสุทธิ
6. เปนทุนรักษาระดับอัตราเงิน
100,000.00
0.12
20,000.00
0.03
ปนผลไมเกินรอยละสองแหง
เงินคาหุนวันสิ้นป
7. เปนทุนสาธารณประโยชน
2,000,000.00
2.47
1,512,730.00
2.07
ไมเกินรอยละสิบของกําไร
สุทธิ
250,000.00
0.31
250,000.00
0.34
8. ทุนการศึกษา
9. เปนทุนสะสมไวเพื่อขยาย
อาคาร
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200,000.00

0.25

80,864,818.33

100.00

100,000.00

0.14

73,096,681.09 100.00
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ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาประมาณการรายได – รายจาย และงบประมาณรายจาย
ของสหกรณประจําป 2558
7.1 พิจารณาประมาณการรายไดและรายจายของสหกรณ ประจําป 2558
ประมาณการรายได

ป 2558
ตั้งไว

1. ดอกเบี้ยเงินใหกู

148,270,000.00

2. รายไดอื่น
ดอกเบี้ยรับจากให สอ.อื่นกู

6,700,000.00

ดอกเบี้ยเงินฝาก สอ.อื่น

9,300,000.00

ผลตอบแทนจากการลงทุน

2,700,000.00

คาเชาอาคาร
คาธรรมเนียมแรกเขา
รายไดอื่น

156,000.00
55,000.00
250,000.00
167,431,000.00

ประมาณการรายจาย
1 ดอกเบี้ยจายเงินรับฝาก

38,000,000.00

2 ดอกเบี้ยจายเงินกูยืม

13,000,000.00

3 บําเหน็จเจาหนาที่

1,130,000.00

4 เงินชดเชยเจาหนาที่

600,000.00

5 คาใชจายเกี่ยวกับเจาหนาที่

5,050,000.00

6 อาคาร สถานที่ อุปกรณ

1,775,000.00

7 คาใชจายเกี่ยวกับสมาชิก

20,200,000.00

8 คาใชจายในการดําเนินการอื่น

4,605,000.00

9 คาใชจายทางบัญชี (คาเสื่อม)

1,160,000.00
85,520,000.00
81,911,000.00
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400,000.00

2.2 เบี้ยประชุมกรรมการใน
วันประชุม

306,000.00

146,151.78
94,000.00

53,848.22

307,720.00

3,892,280.00

4,200,000.00
200,000.00

307,720.00

เหลือ

3,892,280.00

จาย

ป 2557

4,200,000.00

งบประมาณ

2.1 คารับรอง

2. หมวดคาตอบแทน

1. หมวดเงินเดือน
เงินประจําตําแหนง
คาครองชีพ ตอบแทนวิชาชีพ

หมวดรายจาย

7.2 พิจารณางบประมาณการรายจายของสหกรณประจําป 2558
คําชี้แจงประกอบ

200,000.00 - เปนคารับรองคณะกรรมการ หรือกรรมการที่ปรึกษา หรือผู
ตรวจสอบกิจการ หรือแขกของสหกรณ
400,000.00 - เปนเบี้ยประชุมคณะกรรมการดําเนินการ 15 คน คนละ 500
บาทตอครั้ง
- เปนคาเบี้ยประชุมคณะกรรมการอํานวยการ 7 คน คนละ
500 บาทตอครั้ง
- เปนคาเบี้ยประชุมคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ
5 คน คนละ500 บาทตอครั้ง
- เปนคาเบี้ยประชุมคณะกรรมการเงินกู 5 คน คนละ 500
บาทตอครั้ง

4,600,000.00 - สําหรับจายเงินเดือนเจาหนาที่ 14 คน เงินประจํา
ตําแหนงผูจัดการและตําแหนงรองผูจัดการ 4 คน เงินตอบ
แทนวิชาชีพกฎหมายและเงินตอบแทนวิชาชีพคอมพิวเตอร
จํานวน 2 คน และเงินคาครองชีพ 5 คน
4,600,000.00

ป 2558
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150,000.00

480,000.00

600,000.00

6,000,000.00

2.4 เงินบําเหน็จเจาหนาที่

2.5 เงินชดเชยเจาหนาที่

2.6 คาใชจายในวันประชุม
ใหญ

งบประมาณ

2.3 คาทํางานลวงเวลา

หมวดรายจาย

6,000,000.00

600,000.00

1,130,000.00

- 27,030.00

309,141.23

150,000.00

ป 2558

81,201.00

เหลือ

4,441,825.00 1,558,175.00

290,858.77

507,030.00

68,799.00

จาย

ป 2557
- เปนคาเบี้ยประชุมคณะกรรมการดําเนินการและที่ปรึกษา
ตามความจําเปนในคราวที่มีกิจธุระ
- เปนคาทําการลวงเวลาของเจาหนาที่ปดงบการเงินออก
ใบเสร็จ จายตามระเบียบของสหกรณและจายเปนคาลวงเวลา
ของเจาหนาที่ลูกจางปดงบการเงิน,เตรียมเอกสารตาง ๆ ตอน
สิ้นป
- เงินบําเหน็จสําหรับเจาหนาที่และลูกจาง กรณีเจาหนาที่
และลูกจางทํางานในสหกรณเปนเวลาติดตอกันไมนอยกวา
120 วัน บริบูรณ โดยประมาณการตั้งบําเหน็จ เจาหนาที่และ
ลูกจาง 14 คน จากเงินเดือนครั้งสุดทายคูณจํานวนปที่
ทํางานในสหกรณ
- เงินชดเชยสําหรับเจาหนาที่และลูกจาง ตาม พรบ.คุมครอง
แรงงาน 2541 กรณีเจาหนาที่และลูกจางที่ถูกเลิกจาง
- เปนคาเบี้ยประชุมสําหรับสมาชิกและสมาชิกสมทบในวัน
ประชุมใหญ คนละ 1,000 บาท
- เปนคาของขวัญแกสมาชิกและคาใชจายอื่น ๆ ในการ
ประชุมใหญ

คําชี้แจงประกอบ
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9,170.00

10,000.00

2.11 คาตอบแทนผูตรวจสอบ
กิจการ
2.12 คาจางผูตรวจสอบบัญชี
รับอนุญาต

95,000.00

180,000.00

2.9 คาอบรมสัมมนากรรมการ
และเจาหนาที่
2.10 ประชุม สัมมนาสหกรณ

150,000.00
90,000.00

150,000.00
100,000.00

160,500.00

200,000.00

2.8 คาตอบแทนหนวยงาน

28,491.00

จาย

50,000.00

งบประมาณ

ป 2557

2.7 คาน้ํามันเชื้อเพลิง

หมวดรายจาย

10,000.00

-

830.00

85,000.00

39,500.00

21,509.00

เหลือ

คําชี้แจงประกอบ

60,000.00 - เปนคาน้ํามันเชื้อเพลิงรถยนต จํานวน 2 คัน และ
รถจักรยานยนต จํานวน 2 คัน
300,000.00 - เปนคาตอบแทนจายใหเจาหนาที่การเงินและหนวยงานที่มี
สมาชิก ซึ่งไดชวยเหลืองานของสหกรณและหักเงินสง
สหกรณ รายละ 50 บาท สวนของโรงเรียนที่ผานตนสังกัด
รายละ 30 บาท ตนสังกัด รายละ 20 บาท
180,000.00 - เปนคาอบรมสัมมนากรรมการ ผูตรวจสอบกิจการ และ
เจาหนาที่ตามที่หนวยงานอื่นจัดขึ้น หรือ สหกรณจัดเอง
50,000.00 - เปนคาใชจายในวันประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ระหวางสหกรณและสหกรณอื่น ๆ ในจังหวัดภูเก็ต ซึ่งในป
2558 สหกรณฯรวมเปนเจาภาพในการจัดงานวันสหกรณ
แหงชาติ
150,000.00 - เปนคาตอบแทนผูตรวจสอบกิจการ จํานวน 3 คน คนละ
50,000 บาท
100,000.00 - เปนคาจางผูตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
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560,000.00

30,000.00

200,769.01

285,076.79

10,000.00

3.4 คาเอกสารสิ่งพิมพ

4.หมวดครุภัณฑ ที่ดินและ
สิ่งกอสราง
4.1 กลองถายรูป

3,940.00

6,060.00

150,000.00

29,995.00

-

5.00

150,000.00

46,829.01

3.3 คาจัดทําขาวสารสหกรณ

53,170.99

100,000.00

74,154.20

3.2 ของใชสํานักงาน

225,845.80

300,000.00

3.1 คาเครื่องเขียนแบบพิมพ

3.หมวดคาวัสดุ

6,658,772.95 2,311,227.05

8,970,000.00

75,052.60

124,947.40

200,000.00

10,000.00

เหลือ

2.14 คาดําเนินคดี

240,000.00

จาย

250,000.00

งบประมาณ

ป 2557

2.13 คาจางยามรักษาการณ

หมวดรายจาย

คําชี้แจงประกอบ

-

10,000.00 - เปนคาหนังสือพิมพรายวันและคาเอกสารวารสารที่
เกี่ยวของกับกิจการของสหกรณ
410,000.00

100,000.00 - เปนคาของใชสํานักงาน อุปกรณไฟฟา สุขภัณฑ อุปกรณ
ตกแตงหองประชุม และของใชอื่น ๆ
-

300,000.00 - เปนคาเครื่องเขียนแบบพิมพตาง ๆ ที่ใชในสํานักงาน

250,000.00 - เปนคาจางยามดูแลสํานักงานตั้งแตเวลา 16.00 น.ถึง 08.00
น. ในวันเปดทําการปกติ และตลอด 24 ชั่วโมงในวันหยุดทํา
การ เดือนละ 20,000 บาท
200,000.00 - เปนคาฤชา คาธรรมเนียมศาลและคาดําเนินการอื่น ๆ ที่
เกี่ยวของกับการดําเนินคดี
9,770,000.00

ป 2558
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4.4 เครื่องฉายโปรเจคเตอร

4.3 เครื่องปรับอากาศ

4.2 คาซอฟแวรคอมพิวเตอร

หมวดรายจาย
500,000.00

งบประมาณ

จาย

ป 2557
-

500,000.00

เหลือ

คําชี้แจงประกอบ

500,000.00 - เพื่อซื้อลิขสิทธิ์ซอฟแวรใหถูกตองตามกฏหมาย ตาม
รายละเอียดขางลางหรือ สูงกวา
- Microsoft Windows Server2003เครื่องคอมพิวเตอรเซิฟ
เวอรรวมสิทธิ์การใชเครื่องClient 10 license 1 ชุด
- Microsoft SQL Server2000 สําหรับเครื่องคอมพิวเตอรเซิฟ
เวอร,เครื่องคอมพิวเตอรตั้งโตะและกระเปาหิ้วรวมสิทธิ์การ
ใชเครื่อง Client 10 license 1 ชุด
- Microsoft Windows 7 และ Microsoft Windows XP
สําหรับเครื่องคอมพิวเตอรตั้งโตะและกระเปาหิ้ว 10 ชุด
- Microsotf Office2007/2010 สําหรับเครื่องคอมพิวเตอรตั้ง
โตะและกระเปาหิ้ว 10 ชุด
- Antivirus 10 ชุด
300,000.00 - เปลี่ยนเครื่องปรับอากาศ ขนาด 25,000 บีทียู ขึ้นไป จํานวน
7 ตัว เนื่องจากเครื่องเดิมใชงานมาประมาณสิบปแลว สภาพ
ชํารุดไมคุมกับการซอมแซม และเพื่อเปนการประหยัดคา
กระแสไฟฟา
30,000.00 - เครื่องฉายโปรเจคเตอรแทนของเกาที่ชํารุดไมสามารถใช
งานได จํานวน 1 เครื่อง

ป 2558
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5.1 คาพาหนะเดินทาง คาเชาที่
พักและคาเบี้ยเลี้ยง

350,000.00

298,400.00

57,995.00

565,000.00

5.หมวดคาใชสอย

17,500.00

20,000.00

4.10 คาเครื่องสมารทโฟน

10,500.00

จาย

15,000.00

งบประมาณ

ป 2557

4.9 เครื่องสแกนเนอร

4.8 เครื่องฉีดน้ําแรงดันสูง

4.7 รถยนต

4.6 เครื่องสํารองไฟ

4.5 เครื่องปริ๊นเตอร

หมวดรายจาย

51,600.00

507,005.00

2,500.00

4,500.00

เหลือ

73

คําชี้แจงประกอบ

350,000.00 - เปนคาประชุมอบรมสัมมนากรรมการ ผูตรวจสอบกิจการ
ผูจัดการ และเจาหนาที่ ตามความจําเปน
- เปนคาเบี้ยเลี้ยงกรรมการติดตามเรงรัดหนี้สิน

2,725,000.00

-

50,000.00 - เครื่องปริ๊นเตอรระบบ 24 หัวเข็มแครยาว จํานวน 1 เครื่อง
เพื่อทดแทนเครื่องเกาที่ชํารุด
15,000.00 - เครื่องสํารองไฟขนาดไมนอยกวา 500 VA จํานวน 5
เครื่องเพื่อใชทดแทนเครื่องเกาที่ชํารุด และหมดอายุ
1,800,000.00 - รถยนตนั่ง ไมเกิน 7 คน จํานวน 1 คัน เพื่อใชติดตอ
ประสานงานและกิจกรรมตาง ๆ ของสหกรณ
30,000.00 - เครื่องฉีดน้ําแรงดันสูง จํานวน 1 เครื่อง เพื่อทดแทน
เครื่องเกาที่ชํารุด และเพื่อใชสําหรับทําความสะอาดอาคาร
และสถานที่ของสหกรณ
-

ป 2558
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65,893.58
218,250.00
4,507.00

300,000.00
50,000.00

70,000.00
60,000.00
200,000.00
250,000.00
320,000.00
10,000.00

5.4 คาสาธารณูปโภค

5.5 คาประกันภัย
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5.6 คาธรรมเนียมธนาคาร

5.7 คาถายเอกสาร

5.8 คาซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสิน
5.9 คาจัดพิมพรายงานกิจการ
ประจําป
5.10 คาจัดพิมพขอบังคับและ
ระเบียบใหมฉบับสมบูรณ
5.11 คาบํารุงชมรมสหกรณ
ภาคใต

49,440.20

57,104.00

34,294.24

195,627.07

44,507.00

150,000.00

5.3 คาสวัสดิการพนักงาน

22,481.00

จาย

50,000.00

งบประมาณ

ป 2557

5.2 คาดวงตราไปรษณียากรณ

หมวดรายจาย

5,493.00

320,000.00

31,750.00

134,106.42

10,559.80

12,896.00

15,705.76

104,372.93

105,493.00

27,519.00

เหลือ

คําชี้แจงประกอบ

10,000.00 - เปนคาบํารุงสมาชิกชมรมสหกรณภาคใต/ชมรมสหกรณออม
ทรัพยครูภาคใต

500,000.00 - เปนคาซอมแซมทรัพยสิน ครุภัณฑและสิ่งกอสรางของ
สหกรณ
300,000.00 - เปนคาจัดพิมพเอกสารรายงานกิจการประจําป 2557
จํานวน 5,000 เลม
320,000.00 - จัดพิมพระเบียบและขอบังคับฉบับสมบูรณ

60,000.00 - เปนคาถายเอกสารของสหกรณ

50,000.00 - เปนคาประกันอัคคีภัย คาประกัน การขนเงินคาประกัน
อุบัติเหตุ ของเจาหนาที่สหกรณระหวางการขนเงิน, คา
ประกันอาคารสํานักงานและประกันภัยรถยนต
70,000.00 - เปนคาเช็ค คาธรรมเนียมการโอนเงิน

50,000.00 - เปนคาดวงตราไปรษณียากรณ ปดหนังสือติดตองาน
สหกรณ สอบทานหนี้ และติดตอสมาชิก
150,000.00 - เปนคารักษาพยาบาลเจาหนาที่และครอบครัวเมื่อเจ็บปวย
และเงินบํารุงการศึกษาของบุตรเจาหนาที่
300,000.00 - เปนคาไฟฟา คาโทรศัพท คาจัดเก็บขยะมูลฝอย

ป 2558
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6,723.31

100,000.00
20,000.00
150,000.00

1,000,000.00

5.14 คาจัดทําแผนปฏิบัติการ
ประจําป
5.15 คาภาษีสหกรณ

5.16 คาประกันสังคม 5 %

5.17 คาใชจายโครงการจัดทํา
ประกันชีวิต สําหรับ
สมาชิกที่สมัครใจ
5.18 คาใชจายโครงการ
สวัสดิการสงเคราะห
ครอบครัวสมาชิก

87,511.00

41,872.00

13,276.69

100,000.00

-

15,928.00

เหลือ

คําชี้แจงประกอบ

20,000.00 - เพื่อเสียภาษีปาย ภาษีโรงเรือน ภาษีรถยนต
รถจักรยานยนต คาตรวจสภาพรถยนต และภาษีอื่น ๆ
150,000.00 - ตั้งตามกฏหมายประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทน
สําหรับเจาหนาที่
1,200,000.00 - เปนคาจัดทําประกันชีวิตหมูใหกับสมาชิกที่สมัครใจโดย
สหกรณจายใหครึ่งหนึ่ง สมาชิกจายครึ่งหนึ่ง

-

80,000.00 - เปนคาดูแลรักษาระบบงาน ตรวจเช็ค และปรับปรุง แกไข
โปรแกรมเพื่อรองรับสถานการณเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ
การเงิน ตามระเบียบ มติใหม ๆ ของสหกรณแก
ผูพัฒนาโปรแกรม
-

ป 2558

10,000,000.00 11,122,590.00 - 1,122,590.00 13,000,000.00 - เปนการจัดสวัสดิการตามกองทุนสงเคราะหครอบครัว
สมาชิกและสวัสดิการวันเกิดสมาชิกของสมาชิกและสมาชิก
สมทบ

912,489.00

108,128.00

21,000.00

21,000.00

5.13 คาเครื่องแบบเจาหนาที่

54,072.00

จาย

70,000.00

งบประมาณ

ป 2557

5.12 คาดูแลและพัฒนา
โปรแกรมคอมพิวเตอร

หมวดรายจาย

75
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หมายเหตุ

6.หมวดรายจายอื่น

5.21 คาดําเนินการตามแผน
กลยุทธ/โครงการ

5.20 คาเชาเครื่องพิมพ

5.19 คาเชาพื้นที่เว็ปไซด

หมวดรายจาย

697,953.40

3,150.00

จาย

ป 2558

168,929.26

131,070.74

300,000.00

300,000.00 - เปนคาใชจายซึ่งอาจเกิดขึ้นโดยมิคาดหมายไวลวงหนาซึ่ง
ไมอยูในหมวดรายจายที่ตั้งไวหรือมีเหตุจําเปนโดยรีบดวน
300,000.00

28,901,000.00 24,941,805.28 3,959,194.72 36,190,000.00

168,929.26

131,070.74

ขออนุมัติถัวจายทุกหมวดรายจาย

คําชี้แจงประกอบ

30,000.00 - เปนคาเชาพื้นที่เว็บไซต pktco-op.com และพื้นที่เก็บขอมูล
สมาชิกสําหรับสอบถามผานเว็บไซต
40,000.00 - เปนคาเชาเครื่องพิมพ สําหรับใชพิมพสัญญาเงินกูและ
สัญญาค้ําประกันเงินกูและใชในงานของสหกรณ
432,046.60 1,705,000.00 - เปนคาดําเนินการตามแผนกลยุทธิ์ ประจําป 2558 จํานวน
12 โครงการ
389,390.20 18,385,000.00

1,850.00

เหลือ

300,000.00

14,306,000.00 13,916,609.80

1,130,000.00

5,000.00

งบประมาณ

ป 2557
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2

โครงการปรับปรุงและพัฒนา
รูปแบบการประชาสัมพันธ
สอ.ครูภูเก็ต

ลําดับที่
ชื่อโครงการ
1
โครงการสัมมนา (ผลการ
ปฏิบัติงานที่คาดหวัง)

180,000

งบประมาณ
35,000

สรุปผลการดําเนินงาน
โครงการตามแผนกลยุทธ ประจําป พ.ศ.2557
ใชไป
ผลการดําเนินโครงการ
35,000
- สหกรณฯ ไดจัดโครงการสัมมนา (ผลการปฏิบัติงานที่คาดหวัง) ในวันที่ 6 – 7
ธันวาคม 2557 ณ โรงแรมเคพารค จ.สุราษฏรธานี มีผูเขารวมการประชุม จํานวน 34
คน ประกอบดวย คณะกรรมการ 14 คน เจาหนาที่ 13 คน ผูตรวจสอบ 3 คน ที่
ปรึกษา 2 คน และเจาหนาที่จากสํานักงานสหกรณจังหวัดภูเก็ต 2 คน
ผลที่ไดรับ
- มีการทบทวนระบบงานตาง ๆ ในแตละฝายเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานใหเกิด
ประสิทธิภาพมากที่สุด
- ทําใหเกิดสัมพันธภาพอันดีระหวางบุคลากรในองคการ
170,051
- มีวารสารขาวสารสหกรณ 4 ฉบับ ๆ ละ 2,500 เลม
- ขอมูลในเว็บไซตสหกรณเปนปจจุบัน และมีฐานขอมูลสมาชิกที่สามารถ Login เขามาดู
ขอมูลสวนตัวของตนเองได
- มี Facebook ของสหกรณ
- มีชองทางติดตอการสหกรณทาง Line
ผลที่ไดรับ
- สมาชิก ประมาณ 4,000 คน ไดเขาถึงขาวสารและขอมูลของสหกรณไดอยาง
ทั่วถึง และหลากหลายชองทาง ทําใหสมาชิกมีความศรัทธาและความเชื่อมั่น
ตอสหกรณ
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โครงการสัปดาหแหงการ
ออมทรัพย

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ
การทํางานเพื่อเพิ่มผลผลิต
ดวยกิจกรรม 5 ส.

4

ชื่อโครงการ

3

ลําดับที่

รายงานกิจการประจ�ำปี 2557

10,000

100,000

งบประมาณ

9,180

77,750

ใชไป

ผลการดําเนินโครงการ
- ลดปริมาณการสอบถามขอมูลสวนบุคคลกับสหกรณ
- สหกรณไดจัดสัปดาหแหงการออมทรัพย ระหวางวันที่ 31 ตุลาคม - 7 พฤศจิกายน
2557 เพื่อสงเสริมนิสัยการออม เปนการระดมเงินฝากและหุนจากสมาชิกในสัปดาหแหง
การออมทรัพยแหงชาติ โดยสมาชิกที่นําเงินมาฝากหรือซื้อหุนเพิ่ม ตั้งแต 10,000 บาท
ขึ้นไป ไดรับกระเปา 1 ใบ เปนที่ระลึก
ผลการจัดกิจกรรม
มีสมาชิกเขารวมโครงการดังนี้
สมาชิกซื้อหุน 37
ราย
เปนเงิน
2,626,080.00
บาท
สมาชิกฝากเงิน 334
ราย
เปนเงิน
7,452,997.90
บาท
รวม
371
ราย
เปนเงิน
10,079,077.90 บาท
- สหกรณฯ ไดจัดทํากิจกรรม 5 ส. ภายในและภายนอกสํานักงาน และไดดําเนินการ
ประเมินผลตามแบบมาตรฐานกลางในการดําเนินงาน 5 ส. ซึ่งมีรายการประเมิน คือ
1.บริเวณโตะทํางาน
2. ตู/ชั้นวางเอกสาร ตูแบบฟอรม ชั้นวางของตาง ๆ
3. อุปกรณเครื่องมือ เครื่องใชสํานักงาน
4. สภาพพื้นที่วนกลางโดยทั่วไป/ความปลอดภัยในการทํางาน/ถังดับเพลิง/
อุปกรณดับเพลิง
5. การพัฒนากิจกรรม 5 ส ภายในกลุม
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โครงการคัดเลือกผูปฏิบัติงาน
และเจาหนาที่ดีเดนสํานักงาน
สอ.ครูภูเก็ต
โครงการประชุมปฏิบัติการ
ทบทวนแผนกลยุทธและ
จัดทําแผนดําเนินงานประจําป
2558

5

6

ชื่อโครงการ

ลําดับที่

100,000

5,000

งบประมาณ

72,227

-

ใชไป

- สหกรณฯ ไดจัดประชุมปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธและจัดทําแผนดําเนินงาน
ประจําป 2558 ในวันที่ 6 – 7 ธันวาคม 2557 ณ โรงแรมเคพารค จ.สุราษฏรธานี มี
ผูเขารวมการประชุม จํานวน 34 คน ประกอบดวย คณะกรรมการ 14 คน เจาหนาที่
13 คน ผูตรวจสอบ 3 คน ที่ปรึกษา 2 คน และเจาหนาที่จากสํานักงานสหกรณจังหวัด
ภูเก็ต 2 คน

ผลการประเมิน
- ประเมินผล กอนทํา 2 กรกฎาคม 57 ได 55.00 % ระดับ ตองปรับปรุง
- ประเมินผล ระหวางทํา 19 สิงหาคม 57 ได 77.00 % ระดับ พอใช
- ประเมินผล ระหวางทํา 21 ตุลาคม 57 ได 89.18 % ระดับ ดี
- ประเมินผล ระหวางทํา 25 ธันวาคม 57 ได 96.00 % ระดับ ดีมาก
ผลที่ไดรับ
- ทําใหบุคลากรทุกฝายในสํานักงานสหกรณออมทรัพยครูภูเก็ต รวมมือปฏิบัติ
กิจกรรม 5 ส.
จนเปนนิสัยอยางตอเนื่องทุกป
- ทําใหผูรับบริการทุกคนไดรับบริการที่สะดวก รวดเร็ว และไดรับบรรยากาศที่ดี
- สถานที่ปฏิบัติงานมีความสะอาดเปนระเบียบ รมรื่น ปลอดภัย
ยังไมไดดําเนินการ

ผลการดําเนินโครงการ
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7

ลําดับที่

โครงการศึกษาดูงาน

ชื่อโครงการ

400,000

งบประมาณ

255,375.40

ใชไป
ผลที่ไดรับ
- ทําใหไดรับทราบถึงผลการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ ป 2557
- ทําใหไดจัดเตรียมแผนปฏิบัติงาน สําหรับป 2558
- สหกรณฯ ไดจัดทัศนศึกษาดูงานการประชุมใหญสามัญ ประจําป ของ ชุมนุม
สหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย และ สหกรณออมทรัพยครูพระนครศรีอยุธยา ใน
วันที่ 6 – 7 มิถุนายน 2557 มีผูเขารวมทัศนศึกษาดูงาน จํานวน 34 คน ประกอบดวย
คณะกรรมการ 15 คน เจาหนาที่ 14 คน ผูตรวจสอบกิจการ 3 คน และที่ปรึกษา
สหกรณ 2 คน
โดยกําหนดหัวขอในการดูงาน เปน 3 หัวขอ คือ ดานวิชาการ ดานการ
บริหารจัดการ และ
ดานปจจัยสงเสริมกิจการสหกรณ สถานที่ที่ไปดูงานจัดบรรยายในหองประชุม
แลกเปลี่ยนเรียนรูและศึกษาในสภาพการดําเนินงานจริง
แลวประเมินโดยใชแบบสอบถาม ปรากฏวา ในทุกดานไดรับประโยชนใน
ระดับดี และมีความคุมคาในการจัดไปศึกษาดูงานในระดับดี เชนเดียวกัน
ผลที่ไดรับ
- คณะกรรมการ เจาหนาที่ ผูตรวจสอบกิจการ และที่ปรึกษา ที่รวมศึกษาดูงาน
ไดรับความรูและแนวทางการบริหารจัดการสหกรณที่ดี นํามาใชในการปฏิบัติงาน
- เกิดสัมพันธภาพที่ดีของผูศึกษาดูงาน

ผลการดําเนินโครงการ
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9

โครงการสหกรณพบปะ
สมาชิก

ลําดับที่
ชื่อโครงการ
8
โครงการประชุมเจาหนาที่
หนวยงานที่ทํางานใหแก
สหกรณ

200,000

งบประมาณ
100,000

22,000

ใชไป
56,370

- สหกรณฯ ไดพบปะสมาชิก 11 หนวยงาน จํานวนครูและบุคลากรที่เขารวมโครงการ
624 คน ดังนี้
1. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2557 จํานวนครูและ
บุคลากรฯ เขารวมโครงการ รวม 25 คน
2. โรงเรียนวัดเทพนิมิตร เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2557 จํานวนครูและ
บุคลากรฯ เขารวมโครงการ รวม 30 คน
3. โรงเรียนเทศบาลตําบลรัษฎา เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2557 จํานวนครูและ
บุคลากรฯ เขารวมโครงการ รวม 25 คน

ผลการดําเนินโครงการ
- สหกรณฯ ไดจัดประชุมเจาหนาที่หนวยงานที่ปฏิบัติงานใหแกสหกรณ ในวันที่ 19
กรกฎาคม 2557 ณ โรงแรมคาทีนา ภูเก็ต มีผูเขารวมการประชุม จํานวน 91 คน
ประกอบดวย คณะกรรมการ 13 คน ที่ปรึกษา 2 คน เจาหนาที่ 14 คน ผูตรวจสอบ
กิจการ 1 คน และหัวหนาหนวยงานและเจาหนาที่ปฏิบัติงาน 61 คน
ผลที่ไดรับ
- ทําใหเจาหนาที่หนวยงานที่ทํางานใหแกสหกรณ รับทราบถึงวิธีการปฏิบัติงาน
ที่เกิดประโยชนแกสมาชิกสหกรณ และเกิดขอผิดพลาดซึ่งอาจจะสงผลกระทบ
ตอองคกร
- มีสัมพันธภาพอันดีระหวางเจาหนาที่หนวยงานกับสหกรณ
81
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ลําดับที่

ชื่อโครงการ

งบประมาณ

ใชไป

รายงานกิจการประจ�ำปี 2557

-

11.

10.

9.

8.

7.

6.

5.

4.

ผลการดําเนินโครงการ
โรงเรียนเทศบาลปลูกปญญา เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2557 จํานวนครูและ
บุคลากรฯ เขารวมโครงการ รวม 103 คน
ครูบรรจุใหม สพป.ภูเก็ต เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2557 มีจํานวนครู
และบุคลากรฯ เขารวมโครงการ 73 คน
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา(กะทู) เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2557 จํานวน
ครูและบุคลากรฯ เขารวมโครงการ รวม 83 คน
โรงเรียนสตรีภูเก็ต เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2557 มีจํานวนครูและบุคลากรฯ
เขารวมโครงการ รวม 85 คน
โรงเรียนหงษหยกบํารุง เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2557 มีจํานวนครูและ
บุคลากรฯ เขารวมโครงการ 45 คน
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2557 มีจํานวนครูและ
บุคลากรฯ เขารวมโครงการ 85 คน
โรงเรียนอบจ.บานไมเรียบ เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2557 มีจํานวนครูและ
บุคลากรฯ เขารวมโครงการ รวม 30 คน
สมาชิกกอนเกษียณอายุราชการ เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2557 มีจํานวนครู
และบุคลากรฯ เขารวมโครงการ รวม 40 คน
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ลําดับที่

ชื่อโครงการ

ใชไป

697,953.40

งบประมาณ

1,130,000

ผลที่ไดรับ
- บุคลากรในหนวยงานไดรับทราบถึงขอบังคับ ระเบียบ และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ
การสมัครเปนสมาชิกสหกรณ
- ทําใหสหกรณฯ มีสมาชิกเขาใหมเพิ่มขึ้น
- ทําใหสหกรณฯ มีทุนเรือนหุนเพิ่มขึ้น
- ทําใหสหกรณฯ มีเงินฝากสหกรณเพิ่มขึ้น
- ทําใหสมาชิกไดรับทราบขอมูล ขาวสาร ความเคลื่อนไหวในสหกรณฯ
ทําใหสหกรณไดนําขอเสนอแนะ ความคิดเห็น ของสมาชิกมาปรับปรุง แกไข เพื่อพัฒนา
สหกรณตอไป

ผลการดําเนินโครงการ
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โครงการตามแผนกลยุทธ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558
ลําดับ
ชื่อโครงการ
ที่
1 โครงการสัมมนา “ผลการปฏิบัติงานที่คาดหวัง”
2 โครงการปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ
สหกรณออมทรัพยครูภูเก็ต
3 โครงการปฐมนิเทศสมาชิกใหม
4 โครงการสงเสริมและสรางนิสัยการออม
5 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการทํางานเพื่อเพิ่มผลผลิต
ดวยกิจกรรม 5 ส.
6 โครงการคัดเลือกผูปฏิบัติงานและเจาหนาที่ดีเดน
สํานักงานสหกรณออมทรัพยครูภูเก็ต
7 โครงการจัดทําแผนกลยุทธ ป 2559 – 2562
8 โครงการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจําป 2558 และ
จัดทําแผนการดําเนินงาน ประจําป 2559
9 โครงการอบรมอาชีพระยะสั้นใหกับสมาชิก
10 โครงการสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสังคมและ
สิ่งแวดลอม
11 โครงการสรางองคกรแหงการเรียนรู
12 โครงการทัศนศึกษาดูงานดานสหกรณ
รวม

รายงานกิจการประจ�ำปี 2557

งบประมาณ
ตั้งไว
40,000
250,000
50,000
250,000
10,000
5,000
300,000
100,000
100,000
100,000
100,000
400,000
1,705,000

หมาย
เหตุ
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สหกรณออมทรัพยครูภูเก็ต จํากัด
โครงการตามแผนกลยุทธ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558
************************
1. โครงการสัมมนา ”ผลการปฏิบัติงานที่คาดหวัง”
สอดคลองกับแผนกลยุทธสหกรณออมทรัพยครูภูเก็ต จํากัด ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาองคกรให
มีความเขมแข็ง ภายใตการบริหารจัดการที่มปี ระสิทธิภาพ มีธรรมาภิบาล กลยุทธที่ 1 เสริมสราง
ความสัมพันธของคณะกรรมการดําเนินการ ผูตรวจสอบกิจการและเจาหนาที่ และกลยุทธที่ 6 พัฒนา
ศักยภาพของคณะกรรมการดําเนินการ ผูตรวจสอบกิจการและเจาหนาที่
โครงการนี้มีวัตถุประสงค เพื่อทบทวนผลการปฏิบัติงานในป 2558 แลกเปลี่ยนและระดม
ความคิดเห็นระหวางผูปฏิบัติงานในสหกรณฯ ทั้งคณะกรรมการดําเนินการ (15 คน) ผูตรวจสอบ
กิจการ (3 คน) ผูจัดการและเจาหนาที่ (14 คน) และที่ปรึกษาสหกรณฯ 10 คน รวม 42 คน เพื่อนํา
ปญหา และขอขัดของในการปฏิบัติงานมาปรับปรุงแกไข ทบทวนวิธีการปฏิบัติงาน โดยใชเทคนิค
Mirror reflection เพื่อการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพเปนที่พึงพอใจของสมาชิกสหกรณฯ และความ
มีมาตรฐานที่ ดีใ นการประเมิน สหกรณ อีก ทั้ง เป นการเสริ ม สรา งความรั ก และความสามั คคี ของ
คณะทํางานอีกดวย
งบประมาณในการดําเนินการ จํานวน 40,000 บาท
2. โครงการปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธสหกรณออมทรัพยครูภูเก็ต จํากัด
สอดคลองกับแผนกลยุทธสหกรณออมทรัพยครูภูเก็ต จํากัด ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนา
ประสิทธิภาพการใหบริการ และจัดสวัสดิการใหแกสมาชิกเพิ่มมากขึ้น กลยุทธที่ 2.2 โครงการ
ประชาสัมพันธกิจกรรมงานของสหกรณออมทรัพยครูภูเก็ต จํากัด ใหสมาชิกทราบในหลากหลาย
รูปแบบ กลยุทธที่ 2.3 โครงการทุกปญหามีคําตอบ กลยุทธที่ 3.1 โครงการเปดตูรับความคิดเห็น
ของสมาชิก และยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาระบบเทคโนโลยี
โครงการนี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง การสื่ อ สารระหว า งสหกรณ กั บ สมาชิ ก ให มี
ประสิทธิภาพ และปรับปรุงเว็บไซตของสหกรณ ใหขอมูลขาวสารตาง ๆ ทันสมัยและเปนปจจุบัน ทํา
ใหสมาชิกจํานวน 4,853 คน ไดเขาถึงขอมูลขาวสาร กิจกรรม ของสหกรณฯ ติ ชมและรวมแสดง
ความคิดเห็นในการดําเนินงานไดสะดวก รวดเร็ว และทั่วถึงยิ่งขึ้น คาดวาจะสรางความพึงพอใจ
ศรัทธาและเชื่อมั่นตอสหกรณ และเปนการยกระดับสหกรณออมทรัพยครูภูเก็ต จํากัด ใหเปนสหกรณ
ชั้นนําที่ทันสมัยตามวิสัยทัศนของสหกรณฯ
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โครงการประกอบดวย กิจกรรมหลัก 2 กิจกรรม คือ
กิจกรรมที่ 1 การทําวารสารขาวสารสหกรณฯ ทุก 4 เดือน/ฉบับ โดยเพิ่มการตอบปญหาของ
สมาชิกใหมากขึ้น จํานวน 150,000 บาท
กิ จ กรรมที่ 2 การปรั บ ปรุ ง เว็ บ ไซต ส หกรณ ให ข อ มู ล ข า วสารต า ง ๆ ทั น สมั ย และเป น
ปจจุบันเพื่อเตรียมความพรอมเขาสู AEC ป 2558 จํานวน 100,000 บาท
งบประมาณในการดําเนินการ จํานวน 250,000 บาท
3. โครงการปฐมนิเทศสมาชิกใหม
สอดคลองกับแผนกลยุทธสหกรณออมทรัพยครูภูเก็ต จํากัด ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนา
ประสิทธิภาพการใหบริการ และจัดสวัสดิการใหแกสมาชิกเพิ่มมากขึ้น กลยุทธที่ 1 พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของสมาชิก โครงการสงเสริมการออทรัพยและระดมทุนเรือนหุน กลยุทธที่ 3 เพิ่มการมีสวนรวม
ของสมาชิกในการดําเนินงาน
โครงการนีว้ ัตถุประสงค เพื่อใหสมาชิกใหมทั้งสมาชิกสามัญและสมาชิกสมทบไดรูเขาใจถึง
ปรัชญา หลักการและจิตวิญญาณในการเปนสมาชิก บทบาทหนาที่และการมีสวนรวมของสมาชิกตอ
องคกร ระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับการกูเงิน,การค้ําประกัน,ทุนเรือนหุน,การฝากเงิน,สวัสดิการที่
สหกรณจัดใหและการออมทรัพยและมีเจตคติที่ดีตอสหกรณอันเปนการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ดําเนินงานขององคกรใหดียิ่งขึน้ โดยจัดปฐมนิเทศอยางนอยปละ 5 ครั้ง เปาหมายครั้งละ 100 คน
รวม 500 คน และใหมีการเปดบัญชีของผูเขารับการปฐมนิเทศทุกคน เมื่อเสร็จสิ้นการปฐมนิเทศ จะมี
แบบทดสอบสอบถามผูเขารับการปฐมนิเทศ
งบประมาณในการดําเนินการ จํานวน 50,000 บาท
4. โครงการสงเสริมและสรางนิสัยการออม
สอดคลองกับแผนกลยุทธสหกรณออมทรัพยครูภูเก็ต จํากัด ยุทธศาสตรที่2 พัฒนา
ประสิทธิภาพการใหบริการและจัดสวัสดิการใหแกสมาชิกเพิ่มมากขึ้น กลยุทธที่ 1 พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของสมาชิกและยุทธศาสตรที่ 4 สงเสริมและสนับสนุนใหสมาชิกยึดการดําเนินชีวิตตามแนวพระ
ราชดํารัสปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พึ่งตนเองใหมากที่สุด กลยุทธที่ 1 การดําเนินชีวิตตามแนวพระ
ราชดํารัสปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการนี้มวี ัตถุประสงค เพื่อสงเสริมและสรางนิสัยในการออมใหแกเยาวชนและสมาชิก
เพื่อสรางภูมิคุมในการดําเนินชีวิตไดอยางราบรื่นและมีความสุข และเพื่อเพิ่มสภาพคลองทางการเงิน
ใหแกสหกรณ
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โครงการประกอบดวย กิจกรรมหลัก 3 กิจกรรม คือ
1. กิจกรรมออมทรัพยออมความดี กิจกรรมนี้เปนกิจกรรมเพือ่ เทิดพระเกียรติสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตอเนื่องมาจากการดําเนินการในป พ.ศ.2557
โดยโรงเรียนที่เขารวมโครงการจะเปดบัญชีเงินฝากใหกับนักเรียนและรวบรวมเงินมาฝากที่
สหกรณอยางตอเนื่อง
2. กิจกรรมสงเสริมการออมและระดมทุนเรือนหุน ในสัปดาหแหงการออมทรัพย
ของสหกรณ
3. กิจกรรม 1 คน 1 บัญชี เปนกิจกรรมที่สหกรณรณรงคใหสมาชิกของสหกรณเปดบัญชีเงิน
ฝากกับสหกรณอยางนอย 1 บัญชี เพื่อเพิ่มการมีสวนรวมของสมาชิกคาดวาหลังจาก
ดําเนินการตามโครงการแลวเสร็จจะมีนักเรียนเขารวมกับโครงการออมทรัพยออมความดี
10,000 บัญชี มีเงินฝากเพิ่มขึ้นประมาณ 120 ลาน และมีหุนเพิ่มขึ้น 120 ลานบาท แ ละมี
สมาชิกเปดบัญชีกับสหกรณไมนอยกวา 80 %
งบประมาณ 250,000 บาท
5. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการทํางานเพื่อเพิ่มผลผลิตดวยกิจกรรม 5 ส.
สอดคลองกับแผนกลยุทธสหกรณออมทรัพยครูภูเก็ต จํากัด ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาองคกร
ใหมีความเขมแข็ง ภายใตการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีธรรมาภิบาล และกลยุทธที่ 3 พัฒนา
สิ่งแวดลอมและบรรยากาศในองคกรใหเอือ้ ตอการปฏิบัติงาน
โครงการนี้มีวัตถุประสงค เพื่อนํากิจกรรม 5 ส. ไดแก สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ
และ สรางนิสัย ซึ่ง 3 ส. แรกเปนการพัฒนาสถานที่ สวน 2 ส. หลัง เปนการพัฒนาคน 5 ส. เปน
กิจกรรมที่ชวยพัฒนาบุคลากรใหมีคุณภาพ ประโยชนที่เห็นไดชัดเจนของการดําเนินกิจกรรม ไดแก
สถานที่และสภาพแวดลอมในการทํางานสะอาด ปราศจากสิ่งสกปรก บุคลากรมีสุขภาพกายและจิตที่
ดี มีระเบียบวินัยและมีสวนรวมในการพัฒนาองคกรมากขึ้น เปนการขจัดความสิ้นเปลืองวัสดุและ
งบประมาณ และการลดการเก็บเอกสารที่ซ้ําซอน เปนการลดตนทุนของหนวยงาน เพิ่มคุณภาพงาน
บริการใหมีมาตรฐานยิ่งขึ้น นํามาซึ่งความพึงพอใจของสมาชิก กิจกรรม 5 ส. จะตองดําเนินการและ
ประเมินอยางตอเนื่องเพื่อสรางนิสัยใหกับบุคลากรของสหกรณ
งบประมาณในการดําเนินการ จํานวน 10,000 บาท
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6. โครงการคัดเลือกผูปฏิบัติงานและเจาหนาทีด่ ีเดนสํานักงานสหกรณออมทรัพยครูภูเก็ต จํากัด
สอดคลองกับแผนกลยุทธสหกรณออมทรัพยครูภูเก็ต จํากัด ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาองคกร
ใหมีความเขมแข็ง ภายใตการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีธรรมาภิบาล กลยุทธที่ 4 พัฒนา
รูปแบบและวิธีการประเมินการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและมีความยุติธรรม
โครงการนี้มวี ัตถุประสงค เพื่อคัดเลือกผูปฏิบัติงานและเจาหนาที่ดีเดน สํานักงานสหกรณ
ออมทรัพยครูภเู ก็ต จํากัด ประจําป เปนการสรางขวัญกําลังใจที่ดีของเจาหนาที่ในสํานักงานสหกรณ
ออมทรัพยครูภเู ก็ต และเปนการกระตุนใหผูปฏิบัติงานพัฒนาศักยภาพในการทํางานใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นํามาซึ่งความพึงพอใจของสมาชิก
งบประมาณในการดําเนินการ จํานวน 5,000 บาท
7. โครงการจัดทําแผนกลยุทธ ป 2559 - 2562
สหกรณออมทรัพยครูภเู ก็ต จํากัด ไดดําเนินงานมาตามแผนกลยุทธป 2555 – 2558 เพื่อใหการ
ดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยางตอเนื่อง ทามกลางความเปลี่ยนแปลง
ของเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม จึงตองจัดทําแผนกลยุทธ ป 2559 – 2562 เพื่อเปนแนวทางใน
การดําเนินงานสหกรณในชวง 4 ป ตอไป โดยใชวิธีการประชุมปฏิบัติการ เชิญวิทยากรมาบรรยาย
แนวโนมและทิศทางของเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม และระดมความคิดจากผูเขารวมประชุม
ปฏิบัติการ ซึ่งประกอบดวย คณะกรรมการดําเนินการ ผูตรวจสอบกิจการ ที่ปรึกษา เจาหนาที่และ
ตัวแทนจากสมาชิกและตัวแทนจากกรมสงเสริมสหกรณ จํานวน 40 คน และจัดทํารูปเลม
โครงการนี้มวี ัตถุประสงคเพื่อระดมความคิดเห็นจากวิทยากรและผูเขารวมประชุมทําแผนกล
ยุทธป 2559 – 2562 1 ฉบับ ซึ่งเปนแผนที่รวมคิด และจะรวมกันปฏิบัติในโอกาสตอไป เมื่อแผน
ดังกลาวไดรับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ
งบประมาณในการดําเนินการ จํานวน 300,000 บาท
8. โครงการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจําป 2558 และจัดทําแผนการดําเนินงานประจําป 2559
สอดคลองกับแผนกลยุทธสหกรณออมทรัพยครูภูเก็ต จํากัด ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาองคกร
ใหมีความเขมแข็ง ภายใตการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีธรรมาภิบาล กลยุทธที่ 8 การเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบริหารงานของสหกรณ
โครงการนี้มีวัตถุประสงค ใหมีการประชุมปฏิบัติการประเมินผลการดําเนินการของสหกรณ
ทบทวนแผนกลยุทธใหเหมาะกับสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป และจัดทําแผนการดําเนินงาน
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ประจําป พ.ศ.2559 ของสหกรณ เพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมใหญสามัญประจําป 2558 โดยระดมความ
คิดเห็นจากผูปฏิบัติงานในสหกรณฯ ทั้งคณะกรรมการดําเนินการ (15 คน) ผูตรวจสอบกิจการ (3 คน)
ผูจัดการและเจาหนาที่ (14 คน) ที่ปรึกษาสหกรณฯ 10 คน รวม 42 คน
งบประมาณในการดําเนินการ จํานวน 100,000 บาท
9. โครงการอบรมอาชีพระยะสั้นใหกับสมาชิก
สอดคลองกับแผนกลยุทธสหกรณออมทรัพยครูภูเก็ต จํากัด ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนา
ประสิทธิภาพการใหบริการและจัดสวัสดิการใหสมาชิกเพิ่มขึ้น กลยุทธที่ 1 พัฒนาคุณภาพชีวิตของ
สมาชิก และยุทธศาสตรที่ 4 สงเสริมและสนับสนุนใหสมาชิกยึดการดําเนินชีวิตตามแนวพระราช
ดํารัส ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พึ่งตนเองใหมากที่สุด กลยุทธที่ 1 การดําเนินชีวิตตามแนวพระราช
ดํารัส ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการนี้มวี ัตถุประสงค ใหมีการอบรมอาชีพระยะสั้นและเปนอาชีพที่สมาชิกตองการ
โดยสอดคลองและเหมาะสมกับสภาพแวดลอมความเปนอยูของสมาชิก เพื่อสมาชิกจะไดนําความรู/
วิธีการปฏิบัติ เปนอาชีพเสริมรายได หรือไวบริการในครอบครัว โดยไมตองเสียคาใชจายในการซื้อหา
เปนการลดคาใชจายในครัวเรือน มีเปาหมายจัดการฝกอบรมระยะสั้น 5 อาชีพ จํานวน 100 คน โดย
สํารวจตามความตองการของสมาชิก เมื่อเสร็จสิ้นการอบรมจะประเมินผลโดยการสัมภาษณและแบบ
สํารวจความพึงพอใจ
งบประมาณในการดําเนินการ จํานวน 100,000 บาท
10. โครงการสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม
สอดคลองกับแผนกลยุทธสหกรณออมทรัพยครูภูเก็ต จํากัด ยุทธศาสตรที่ 4 กลยุทธที่ 1 และ
เปาประสงคที่ 3 สมาชิกมีคุณภาพที่ดีขึ้นและอยูรว มในสังคมอยางมีความสุข
โครงการนี้มวี ัตถุประสงคเพื่อสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม ให
เกิดความเจริญที่ยั่งยืน เพื่อใหมีการจัดกิจกรรมครบถวนทุกดานตามรูปแบบของการเปนสหกรณออม
ทรัพยดีเดน และเพื่อใหการอยูรวมกันในสังคมอยางสันติ มีความรักใครกลมเกลียวกัน โดยมี
เปาหมายจัดกิจกรรมดานสาธารณประโยชน ครบทั้ง 6 กิจกรรม และจัดกิจกรรมดานอนุรกั ษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 6 กิจกรรม ตามเกณฑของสหกรณออมทรัพยดีเดน ทําใหสมาชิก
สหกรณ ชุมชน และหนวยงานตาง ๆ เกิดความเชื่อมั่นและความศรัทธาตอสหกรณออมทรัพยครูภูเก็ต
ในการดําเนินกิจกรรมสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม
งบประมาณในการดําเนินการ จํานวน 100,000 บาท
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11. โครงการสรางองคกรแหงการเรียนรู
สอดคลองกับแผนกลยุทธสหกรณออมทรัพยครูภูเก็ต จํากัด ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนา
ประสิทธิภาพการใหบริการและจัดสวัสดิการใหแกสมาชิกเพิ่มมากขึ้น กลยุทธที่ 1 พัฒนาคุณภาพชีวิต
ของสมาชิก กลยุทธที่ 6 พัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการดําเนินการ ผูตรวจสอบกิจการ และ
เจาหนาที่ กลยุทธที่ 7 การรณรงคในการเพิ่มจํานวนสมาชิก
โครงการนี้มีวัตถุประสงค เพื่อสรางความรู ความเขาใจ ในสิทธิและหนาที่ที่สหกรณมีตอ
สมาชิ ก และสมาชิ ก มี ต อ สหกรณ ต ลอดจนสวั ส ดิ ก ารต า ง ๆ ที่ ส หกรณ จั ด ให แ ก ส มาชิ ก มี ก าร
แลกเปลี่ยนเรียนรูใหเปนสงคมแหงการเรียนรู มีกิจกรรมหลัก 2 กิจกรรม คือ
1. กิจกรรมการพบปะสมาชิกในหนวยงาน ตามที่หนวยงานแจงความประสงค
2. กิจกรรมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางผูที่ปฏิบัติงานในสหกรณ เพื่อเสริมสราง
ความเขาใจในการปฏิบัติงานและเสริมสรางความสามัคคี
เปาหมายในการดําเนินการ มีหนวยงานที่พบปะ 15 หนวยงาน มีสมาชิกเขารวมไมนอยกวา 500 คน
และมีผูมาสมัครเปนสมาชิกเพิ่มขึ้นไมนอยกวา 5 % และมีทุนเรือนหุนเพิ่มขึ้นไมนอยกวา 5 % และ
องคกรนี้จะเปนองคกรแหงการเรียนรูทั้งของกรรมการ เจาหนาที่ และสมาชิก
งบประมาณในการดําเนินการ จํานวน 100,000 บาท
12. โครงการศึกษาดูงานดานสหกรณ
สอดคลองกับแผนกลยุทธสหกรณออมทรัพยครูภูเก็ต จํากัด ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนา
องคกรใหมีความเขมแข็ง ภายใตการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีธรรมาภิบาล กลยุทธที่ 6
พัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการดําเนินการ ผูตรวจสอบกิจการ และเจาหนาที่
โครงการนี้มวี ัตถุประสงค เพื่อพัฒนางานของสหกรณ โดยนําการปฏิบัติงานของสหกรณที่
เปน best practice มาประยุกตใชกับสหกรณ อีกทั้งเสริมสรางความรักความผูกพันและสามัคคีใน
หนวยงาน
งบประมาณในการดําเนินการ จํานวน 400,000 บาท
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ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณากําหนดวงเงินกูยืม ประจําป 2558
ตามขอบังคับของสหกรณ ขอ 11 ที่ประชุมใหญมีอํานาจที่จะกําหนดวงเงิน ซึ่งสหกรณ
อาจกูยืมสําหรับปหนึ่ง ๆ ไวตามความจําเปนและสมควรแกการดําเนินการ ในป 2557 ที่ผานมา ที่
ประชุมใหญมีมติกําหนดวงเงินซึ่ง สหกรณจะกูยืมไดจํานวนไมเกิน 1,000,000,000.00 บาท (หนึ่ง
พันลานบาทถวน)
ในป 2558 คณะกรรมการเสนอวงเงินกูยืม 1,000,000,000.00 บาท (หนึ่งพันลานบาทถวน)
ที่ประชุมใหญ…………………………………………………………………………………………

ระเบียบวาระที่ 9 พิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน
พรบ.สหกรณ
มาตรา 50 ใหสหกรณมีคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ ประกอบดวย ประธาน
กรรมการ หนึง่ คน และกรรมการอื่น อีกไมเกินสิบสี่คน ซึ่งที่ประชุมใหญเลือกตั้งจากสมาชิก ฯ
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองปนับแตวันเลือกตั้งฯ
กรรมการดําเนินการสหกรณ ซึ่งพนจากตําแหนง อาจไดรับเลือกตั้งอีกได แตตองไมเกินสอง
วาระติดตอกัน
ขอบังคับสหกรณออมทรัพยครูภูเก็ต จํากัด
ขอ 62. การเลือกตั้งและการดํารงตําแหนง ใหสหกรณมีคณะกรรมการดําเนินการสิบหาคน
ซึ่งที่ประชุมใหญเลือกตั้งจากสมาชิกการเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการใหเลือกโดยวิธีเลือก
ประธานคณะกรรมการ หนึ่งคนและกรรมการอื่นอีกสิบสี่คน ใหคณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้ง
ระหวางกันเองเปนรองประธานกรรมการหนึง่ คนหรือหลายคน เลขานุการหนึ่งคน และอาจใหมี
กรรมการอื่นดวยก็ได นอกนัน้ เปนกรรมการ”
ในป 2558 มีคณะกรรมการดํารงตําแหนงอยูต ามวาระ จํานวน 8 คน ดังนี้
1. ผศ.สมพงศ
2. นายสมพงศ
3. นายเสทือน

ศิริสมบัติ
สิทธิไชย
มุขดี
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4. นายสุชาย
จินะเสนา
5. นายธงชัย
ณ ถลาง
6. นายสุวัชร
โกยสมบูรณ
7. นายพัลลภ
เองฉวน
8. นายเอกสิทธิ์
ขวัญเชียร
- คณะกรรมการพนจากตําแหนงตามวาระ 7 คน (ตําแหนงกรรมการ) จึงตองดําเนินการ
เลือกตั้งกรรมการแทนตําแหนงที่วาง จากสมาชิกทั้งหมด
ผลการเลือกตั้ง
กรรมการ

1…………………………………
2…………………………………
3…………………………………
4…………………………………
5…………………………………
6…………………………………
7…………………………………

คณะกรรมการเลือกตั้งระหวางกันเองเปนรองประธาน 2 คน
คนที่ 1 เปนประธานคณะกรรมการเงินกู
ไดแก ..................................................................
คนที่ 2 เปนประธานคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ ไดแก ..................................................
เลขานุการ

ไดแก ...............................................................

ผูชวยเลขานุการ

ไดแก ................................................................
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ระเบียบวาระที่ 10 พิจารณาจัดจางผูตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต และกําหนด
คาธรรมเนียมการสอบบัญชีประจําป 2558

กรมตรวจบัญชีสหกรณไดใหสหกรณที่มีทุนดําเนินการตั้งแต 50 ลานบาทขึ้นไป พิจารณา

จางผูสอบบัญชีภาคเอกชน คณะกรรมการดําเนินงานจึงเสนอสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณภาคเอกชน
ใหที่ประชุมพิจารณาจางและกําหนดคาจาง ดังนี้
1. นางวรกร แชมเมืองปก บริษัท วรกรและสุชาดาสอบบัญชี จํากัด กรุงเทพฯ เสนอ
คาธรรมเนียมการสอบบัญชี เปนเงิน 80,000 บาท เขาตรวจประมาณปละ 3 ครั้ง
ครั้งละ 2 – 3 วันทําการ
2. นางพรศรี ละงู สํานักงานตรวจบัญชี อาจารยพรศรี ละงู จ.พัทลุง เสนอ
คาธรรมเนียมการสอบบัญชี เปนเงิน 90,000 บาท เขาตรวจประมาณปละ 6 ครั้ง
ครั้งละ 1-2 วันทําการ

ที่ประชุมใหญ………………………………………………………………………………………

ระเบียบวาระที่ 11 พิจารณาเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการสหกรณ ประจําป 2558

ตามระเบียบสหกรณออมทรัพยครูภูเก็ต จํากัด วาดวย การตรวจสอบกิจการ พ.ศ.2555 ใหมี
ผูตรวจสอบกิจการ 3 คน ประกอบดวย ผูเชี่ยวชาญทางดานบัญชีอยางนอย 1 คน ผูเชี่ยวชาญ
ทางดานกฎหมาย ผูเชี่ยวชาญทางดานบริหาร ผูเชี่ยวชาญทางดานการเงิน ผูเชี่ยวชาญทางดาน
สหกรณ รวมไมเกิน 3 คน โดยใหอยูในวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 1 ป มีผูสมัคร 3 ทาน
ผลการเลือกตั้ง
1………………………………………..
2………………………………………..
3………………………………………..
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ระเบียบวาระที่ 12 เรื่องพิจารณาแกไขขอบังคับสหกรณ

ประธาน
แจงใหที่ประชุมพิจารณาแกไขขอบังคับสหกรณออมทรัพยครูภูเก็ต จํากัด พ.ศ.2549 แกไขเพิ่มฉบับที่ 6
พ.ศ.2558 ขอ 18(4) และ ขอ 45(5) รายละเอียดดังนี้
ขอบังคับเดิม
ขอบังคับใหม
เหตุผล
ขอ 18. การควบคุมหลักประกันและการ แกไขเพื่อให
ขอ 18. การควบคุมหลักประกันและการ
เรียกคืนเงินกู ใหคณะกรรมการดําเนินการตรวจ เรียกคืนเงินกู ใหคณะกรรมการดําเนินการตรวจตรา สอดคลอง
ตราควบคุ ม ให เ งิ น กู ทุ ก รายมี ห ลั ก ประกั น ตามที่ ควบคุมใหเงินกูทุกรายมีหลักประกันตามที่กําหนดไว กับกฎหมาย
กํ า หนดไว ใ นระเบี ย บของสหกรณ และเมื่ อ ในระเบียบของสหกรณ และเมื่อคณะกรรมการ ที่แกไขใหม
คณะกรรมการดําเนินการ เห็นวาหลักประกันสําหรับ ดําเนินการ เห็นวาหลักประกันสําหรับเงินกูรายใด ตาม พรบ.
เงินกูรายใดเกิดบกพรอง ผูกูจะตองจัดการแกไขให เกิดบกพรอง ผูกูจะตองจัดการแกไขใหคืนดีภายใน แกไข
เพิ่มเติม
คืนดี ภ ายในระยะเวลาที่ ค ณะกรรมการดํ า เนิ น การ ระยะเวลาที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด
ประมวล
กําหนด
ฯลฯ
กฎหมาย
ฯลฯ
(4) สมาชิกที่ผิดนัดงวดชําระหนี้งวดใด
(4) เมื่อสมาชิกผูกูคางชําระเงินงวดชําระ งวดหนึ่ง ใหถือวาสมาชิกผิดนัดชําระหนี้ ใหสหกรณ แพงและ
พาณิชย
หนี้ ไม ว า ต นเงิ นหรื อ ดอกเบี้ ย เป น เวลาถึ ง สองงวด ทําหนังสือแจงเตือนทั้งผูกูและผูค้ําประกันภายใน
ฉบับที่ 20
ติดตอกัน หรือผิดนัดการชําระเงินงวดชําระหนี้ดัง หกสิบวัน นับแตวันที่ผิดนัดชําระหนี้
พ.ศ.2557
วานั้นถึงสามคราวสําหรับเงินกูรายหนึ่ง ๆ
ฯลฯ
ฯลฯ
ข อ 45.
การให ออกจากสหกรณ แกไขเพื่อให
ขอ 45. การใหออกจากสหกรณ
สมาชิกอาจถูกใหออกจากสหกรณเพราะเหตุอยางใด สมาชิกอาจถูกใหออกจากสหกรณเพราะเหตุอยางใด สอดคลอง
กับกฎหมาย
อยางหนึ่งดังตอไปนี้
อยางหนึ่งดังตอไปนี้
ที่แกไขใหม
ฯลฯ
ฯลฯ
ตาม พรบ.
(5) คางสงเงินงวดชําระหนี้ไมวาตนเงิน
(5) คางชําระเงินงวดชําระหนี้ไมวา
หรือดอกเบี้ยติดตอกันเปนเวลาถึงสองงวด หรือผิด ตนเงินหรือดอกเบี้ย และสหกรณไดแจงเตือนไวเปน แกไข
เพิ่มเติม
นั ด การส ง เงิ น งวดชํ า ระหนี้ ดั ง ว า นั้ น ถึ ง สามคราว หนังสือแลว แตยังเพิกเฉยไมชําระหนี้ที่คาง
ประมวล
ฯลฯ
สําหรับเงินกูรายหนึ่ง ๆ
กฎหมาย
ฯลฯ
แพงและ
พาณิชย
ฉบับที่ 20
พ.ศ.2557

ที่ประชุมใหญ………………………………………………………………………………………
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ระเบียบวาระที่ 13 เรื่องอื่น ๆ

………………………………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………..………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………..………………………………………………
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คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยครูภูเก็ต จํากัด ประจําป 2557
ลําดับ

ชื่อ-สกุล

ตําแหนงในหนวยงาน

ตําแหนงใน
สหกรณ
ประธาน
กรรมการ
รองประธาน
กรรมการ
รองประธาน
กรรมการ
กรรมการ

1

ผศ.สมพงศ ศิริสมบัติ

ขาราชการบํานาญ
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

2

นายสมพงศ สิทธิไชย

ขาราชการบํานาญ สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดภูเก็ต

3

นายเสทือน มุขดี

ขาราชการบํานาญ สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต

4

นายพัลลภ เองฉวน

5

นายสุวัชร โกยสมบูรณ

ขาราชการบํานาญ สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
ผูอํานวยการโรงเรียนบานพรุจําปา

6

นายจรัญ เกลานพรัตน

รองผูอํานวยการ วิทยาลัยสารพัดชางภูเก็ต กรรมการ

7

นายจรุง สังขรักษ

ครู ค.ศ.3 โรงเรียนเมืองถลาง

กรรมการ

8

น.ส.ปยมน แซออง

ผูอํานวยการ โรงเรียน อบจ.บานไมเรียบ

กรรมการ

9

นายทวี สงวนนาม

กรรมการ

10

นายสวัสดิ์ ชุมรักษ

11

นายธงชัย ณ ถลาง

12

น.ส.มารศรี นราภักดี

13

นายเอกสิทธิ์ ขวัญเชียร

ขาราชการบํานาญ สํานักการศึกษา
เทศบาลนครภูเก็ต
ขาราชการบํานาญ สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
ขาราชการบํานาญ สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
ขาราชการบํานาญ สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
รองผูอํานวยการโรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร

14

นายประชา ชลชวลิต

ขาราชการบํานาญ สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต

15

นายสุชาย จินะเสนา

ขาราชการบํานาญ สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต

กรรมการและ
เลขานุการ
กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ
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ทําเนียบประธานกรรมการดําเนินการ
1. นายเชื้อ สุขาพันธุ

ป 2504-2509

2. นายเชาว สิงหะผลิน

ป 2510-2518

3. นายสุพาสน ศิริพันธ

ป 2519-2523

4. นายโชติ แยมแสง

ป 2524-2525

5. นายสุวรรณ กูสุจริต

ป 2526-2527

6. นายจํานง สังขรักษ

ป 2528-2530

7. นายพิณ ยอดรักษ

ป 2531-2534

8. นายวิชัย อติสุธาโภชน

ป 2535-2537

9. นายสมพงศ สิทธิไชย

ป 2538-2539

10. นายเชิดชัย นาวิกานนท

ป 2539-2540

11. นายธงชัย ณ ถลาง

ป 2540-2543

12. นายประเสริฐ งานวงศพาณิชย

ป 2544-2545

13. นายธงชัย ณ ถลาง

ป 2545-2546

14. นายนัทธี ถิ่นสาคู

ป 2547-2548

15. นายประเสริฐ งานวงศพาณิชย

ป 2549-2552

16. นายพงษศักดิ์ วิสุทธิ์

ป 2553-2555

17. นายประเสริฐ งานวงศพาณิชย

ป 2555-2557

18. ผศ.สมพงศ ศิริสมบัติ

ป 2557-ปจจุบัน
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เจาหนาที่สหกรณออมทรัพยครูภูเก็ต จํากัด
1. นางอิศรา ณ นคร

ผูจัดการสหกรณ

2. นายสวัสดิ์ อยูคง

รองผูจ ัดการฝายสินเชื่อ

3. นางเนาวรัตน ฉั่วเจริญ

รองผูจ ัดการฝายธุรการ

4. นางสุวรรณา ชลชวลิต

รองผูจ ัดการฝายการเงินและบัญชี

5. นางสายชล ณ นคร

หัวหนางานทะเบียนสมาชิกและเจาหนาที่เคานเตอร

6. นางกฤตยา เดชภิบาล

หัวหนางานคอมพิวเตอร

7. นายนิพนธ ณ นคร

เจาหนาที่ฝายสินเชื่อ

8. นางวาสนา ฤทธิ์รักษา

เจาหนาที่เคานเตอรและประชาสัมพันธ

9. นายกฤติกร โกยกิจเจริญ

นิติกร

10. นายอนิวรรตน สระศรี

เจาหนาที่ประสานงานทั่วไป

11. นางสาวขนิษฐา อภิชาตพงศธร

เจาหนาที่บัญชี

12. น.ส.ณัฏฐนัทธ รัตนพันธ

เจาหนาที่พัสดุ

13. นางขวัญฤทัย ทองเจิม

แมบาน

14. นายกิจจา สืบสิน

นักการภารโรง
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