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ระเบียบวาระที  พิจารณาแผนกลยุทธ์ สหกรณ์ ออมทรัพย์ ครูภูเก็ต จํากัด ปี   
วิสัยทัศน์
พันธกิจ

เป้ าประสงค์

เป็ นสหกรณ์ ชันนําของประเทศทีม ่ ุงพัฒนาคุณภาพชีวติ ของสมาชิก โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
1.
2.
3.
4.
5.

ยกระดับองค์กรให้เข้มแข็งด้วยการบริ หารงาน โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
จัดระบบการบริ หารกิจการให้เป็ นสหกรณ์ดีเด่นระดับชาติ
ส่งเสริ มให้สมาชิกดําเนินชีวติ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
พัฒนาประสิ ทธิภาพการให้บริ การแก่สมาชิก
พัฒนาการจัดสวัสดิการแก่สมาชิก

1. สหกรณ์มีความเข้มแข็งในการบริ หารจัดการทีดี และได้รับความเชือมัน จากมวลสมาชิก
2. สหกรณ์มีผลการประเมินผ่านเกณฑ์สหกรณ์ดีเด่นระดับชาติ
3. สมาชิกมีคุณภาพชีวติ ทีดีข ึนและอยูร่ ่ วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข
4. สมาชิกมีความพึงพอใจการให้บริ การ
5. สมาชิกมีความพึงพอใจการจัดสวัสดิการ

แผนกลยุทธ์ สหกรณ์ ออมทรัพย์ ครู ภูเก็ต จํากัด
ปี  – 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) ขององค์กรเพือพิจารณา จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน
(Weakness) โอกาส (Opportunity) และอุปสรรค (Threats) โดยการวิเคราะห์ จุดแข็ง และจุดอ่อน นัน จะเป็ น
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในขององค์กร ส่ วนการวิเคราะห์ โอกาส และอุปสรรค จะเป็ นการวิเคราะห์
เกี ยวกับสภาวะแวดล้อมภายนอกทีน่าจะมีผลกระทบต่อการดําเนิ นกิ จการขององค์กร ผลการดําเนิ นการใน
เรื องนี พบว่า
จุดแข็ง (Strengths)
1. สหกรณ์มีการจัดทําแผนกลยุทธ์ แผนประจําปี โดยการมีส่วนร่ วม
2. การบริ หารงานของคณะกรรมการดําเนิ นการ มีความโปร่ งใส ตรวจสอบได้ เป็ นไปตาม
กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบและมติของทีประชุมใหญ่
3. สหกรณ์ได้รับชําระหนี และทุนเรื อนหุน้ ของสมาชิกผ่านทางต้นสังกัดได้
4. สหกรณ์สามารถกําหนดอัตราดอกเบียให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ
5. สหกรณ์ฯ มีสวัสดิการให้สมาชิก และบุคคลในครอบครัว
6. สหกรณ์ให้บริ การแก่สมาชิกด้วยความสะดวก,รวดเร็ ว และถูกต้อง
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7. สหกรณ มี ก ารพบปะ,ให ค วามรู แ ละรั บ ฟ ง ความคิ ด เห็ น จากสมาชิ ก หน ว ยงานต า งๆที่
เกี่ยวของ
8. สหกรณมีสภาพคลองที่มีความมั่นคงและมีผลประกอบการในระดับดี
9. สมาชิกไดรับผลตอบแทนสูงกวาสถาบันการเงินโดยทั่วไป
10. จํานวนสมาชิกทุนเรือนหุนและเงินฝากเพิ่มสูงขึ้นทุกป
11. สรางความสัมพันธ และขยายเครือขาย กับองคกรที่เกี่ยวของ
12. สหกรณเพิ่มชองทางการติดตอระหวางสมาชิกกับองคกรผานชองทาง โซเชียลเน็ตเวิรค
13. สหกรณเปนองคกรแหงการเรียนรู
จุดออน (Weakness)
1. สมาชิกบางสวนยังขาดความรู ความเขาใจ ในหลักการ อุดมการณ ทฤษฎี และระเบียบฯ
ขอบังคับ ของสหกรณฯ
2. เงินทุนสํารองของสหกรณยังคงอยูในระดับต่ํา
3. สมาชิกบางสวนไมสามารถชําระหนี้ไดตามกําหนดเวลา
โอกาส (Opportunity)
1. สหกรณ ส ามารถที่จะรณรงคใหส มาชิกมีการดําเนินชีวิตตามแนวพระราชดําริ “ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง”
2. สหกรณสามารถใหสหกรณอื่นกูยืมเงิน หรือนําเงินไปลงทุนในสถาบันการเงินอื่นได
3. สมาชิกมีความเชื่อมั่น และทัศนคติที่ดีตอสหกรณ
4. สมาชิกของสหกรณ ไดรับการยกเวน ภาษีดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย
5. สหกรณไดรับการยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลและคาอากรในการทํานิติกรรม
6. สํานักงานสหกรณจังหวัด สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณจังหวัด ใหคําแนะนํา และกํากับ
ดูแลอยางใกลชิด
7. พ.ร.บ.สหกรณ กําหนดใหผูมีห นาที่จายเงินได หักเงิน ณ ที่จาย สงใหกับสหกรณ กอน
เจาหนี้รายอื่น
อุปสรรค (Threats)
1. คาครองชีพสูงสงผลใหสมาชิกมีคาใชจายเพิ่มขึ้นทําใหเกิดการผิดนัดชําระหนี้
2. สมาชิกของสหกรณถูกอายัดเงินคาหุน เงินปนผลไดโดยเจาหนี้ภายนอก
3. บางหนวยงาน ไมหักเงิน ณ ที่จาย ของสมาชิก
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ยุทธศาสตร์ ที 1 การพัฒนาองค์ กร ให้ มคี วามเข้ มแข็ง ภายใต้ การบริหารจัดการทีม ปี ระสิ ทธิภาพ มีธรรมาภิบาล
ได้ มาตรฐานสหกรณ์ ประกอบด้ วย  กลยุทธ์ คือ
กลยุทธ์ ที  เสริ มสร้ างความสั มพันธ์ ของคณะกรรมการดําเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ
และเจ้ าหน้ าที
1.1 โครงการสั ม มนาคณะกรรมการดํา เนิ น การ ผู ้ต รวจสอบกิ จ การ และ
เจ้าหน้าที
กลยุทธ์ ที  พัฒนาสิงแวดล้ อมและบรรยากาศภายในองค์ กรให้ เอือ ต่ อการปฏิบัตงิ าน
. โครงการปรับปรุ งอาคารสํานักงานฯ
กลยุทธ์ ที  พัฒนาระบบการบริ หารด้ านการเงิน การบริ หารความเสี ยง และระบบการ
ควบคุมภายในให้ มปี ระสิทธิภาพ
.1 โครงการพัฒนาการบริ หาร ด้านการเงินของสหกรณ์
.2 โครงการพัฒนาระบบการควบคุมภายในสหกรณ์ฯ
กลยุทธ์ ที  พัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการดําเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ และเจ้ าหน้ าที
. โครงการอบรมสัมมนาการบริ หารงานในด้านต่างๆ
. โครงการศึกษาดูงาน
กลยุทธ์ ที  การเพิม ประสิทธิภาพในการบริหารงานของสหกรณ์ ฯ
. โครงการจัดทําแผนดําเนินงานประจําปี ของสหกรณ์ฯ
. โครงการการประเมินผลและทบทวนแผนยุทธศาสตร์
กลยุทธ์ ที  พัฒนาสหกรณ์ ให้ เป็ นองค์ กรแห่ งการเรียนรู้
6.1 โครงการพัฒนาสหกรณ์ให้เป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้
ยุทธศาสตร์ ที  พัฒนาการให้ บริการ ทีม ปี ระสิทธิภาพ ประกอบด้ วย  กลยุทธ์
กลยุทธ์ ที  เพิม ประสิทธิภาพการให้ บริการ แก่ สมาชิก
1.1 โครงการปรับปรุ งการให้บริ การแก่สมาชิก
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ยุทธศาสตร์ ที  ส่ งเสริมการจัดสวัสดิการทีด ใี ห้ กบั สมาชิก ประกอบด้ วย  กลยุทธ์
กลยุทธ์ ที  พัฒนาคุณภาพชีวติ ของสมาชิก
. โครงการศึกษาดูงานของสมาชิก
. โครงการอบรมอาชีพระยะสัน
. โครงการส่งเสริ มการออมทรัพย์
1. โครงการแสดงมุฑิตาจิตผูเ้ กษียณอายุราชการ
ยุทธศาสตร์ ที  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้ วย  กลยุทธ์ คือ
กลยุทธ์ ที  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.1 โครงการพัฒนาระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ
1.2 โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลของสมาชิก
กลยุทธ์ ที  พัฒนาศักยภาพของเจ้ าหน้ าที ด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ
. โครงการอบรมพัฒนาเจ้าหน้าที
2.2 โครงการอบรมสมาชิกด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ยุทธศาสตร์ ที  ส่ งเสริมให้ สมาชิกดําเนินชีวติ ตามแนวพระราชดําริ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
มีความรับผิดชอบต่ อสังคม สิงแวดล้ อม ประกอบด้ วย  กลยุทธ์ คือ
กลยุทธ์ ที 1 การดําเนินชีวติ ตามแนวพระราชดําริปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1.1 โครงการยกย่องสมาชิกทีดาํ เนินชีวติ ตามแนวพระราชดําริ ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
กลยุทธ์ ที  ส่ งเสริมการทํากิจกรรมด้ านสังคมและสิงแวดล้ อม
. โครงการร่ วมกิจกรรมวันสําคัญ
. โครงการอนุรักษ์สิงแวดล้อม

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จ�ำกัด 75



76 รายงานกิจการประจ�ำปี 2558




 สหกรณ์มีความเข้มแข็ง
ในการบริ หารจัดการทีดี
และได้รับความเชือมัน
จากมวลสมาชิก
 สมาชิกมีความพึงพอใจ
การให้บริ การ

1. เสริ มสร้างความสัมพันธ์
ของคณะกรรมการผู ้
ตรวจสอบกิจการและ
เจ้าหน้าที
2. พัฒนาสิ งแวดล้อมและ
บรรยากาศภายในองค์กรให้
เอือต่อการปฏิบตั ิงาน
3. พัฒนาระบบการบริ หาร
ด้านการเงิน การบริ หาร
ความเสี ยงและระบบ
ควบคุมภายในให้มี
ประสิ ทธิภาพ

1.โครงการสัมนา
คณะกรรมการผู ้
ตรวจสอบกิจการและ
เจ้าหน้าที
1.โครงการปรับปรุ ง
อาคารสํานักงาน

โครงการ/กิจกรรม






ระยะเวลาดําเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

√

√

√

√

√

√

√

√

√

คณะกรรมการ
เงินกู้

ฝ่ ายจัดการ

2559 2560 2561 2562
ประเมินผลการ
คณะกรรมการ
√
√
√
√
ปฏิบตั ิงานและความพึง
อํานวยการ
พอใจของสมาชิก

ตัวชีวดั

แบบสอบถาม
แบบประเมิน
ตรวจผลงาน
 สหกรณ์มีความเข้มแข็ง 1.โครงการพัฒนารู ปแบบ แบบรายงาน
ในการบริ หารจัดการทีดี การบริ หาร ด้านการเงิน ข้อมูลการเงิน
และได้รับความเชือมัน
ผลการดําเนินงาน
ของสหกรณ์
จากมวลสมาชิก
2.โครงการพัฒนาระบบ
การควบคุมภายใน
สหกรณ์ฯ

เป้ าประสงค์

กลยุทธ์
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เป้ าประสงค์



4. พัฒนาศักยภาพของ
 สหกรณ์มีความเข้มแข็ง
คณะกรรมการดําเนินการ ผู ้ ในการบริ หารจัดการทีดี
ตรวจสอบกิจการ และ
และได้รับความเชือมัน
เจ้าหน้าที
จากมวลสมาชิก
 สหกรณ์มีผลการ
ประเมินผ่านเกณฑ์
สหกรณ์ดีเด่นระดับชาติ
5. การเพิม ประสิ ทธิภาพใน  สหกรณ์มีความเข้มแข็ง
การบริ หารงานของสหกรณ์ ในการบริ หารจัดการทีดี
และได้รับความเชือมัน
จากมวลสมาชิก
สหกรณ์มีผลการ
ประเมินผ่านเกณฑ์
สหกรณ์ดีเด่นระดับชาติ

กลยุทธ์

77

√

√

1 โครงการประเมินผล
และทบทวนแผน
ยุทธศาสตร์และจัดทํา
แผนดําเนินงานประจําปี
ของสหกรณ์

มีแผนยุทธศาสตร์ปี
2559  2562 และแผน
ดําเนินงานประจําปี

√

√

√

√

√

2559 2560 2561 2562
√
√
√

ระยะเวลาดําเนินการ

√

ประเมินผลการ
ดําเนินงานและความพึง
พอใจในรอบปี 2559

ตัวชีวดั

2.โครงการศึกษาดูงาน

1.โครงการอบรมสัมมนา
การบริ หารงานในด้าน
ต่างๆ

โครงการ/กิจกรรม





คณะกรรมการ
อํานวยการ

คณะกรรมการ
ฝ่ ายศึกษาและ
ประชาสัมพันธ์

ผู้รับผิดชอบ
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6. พัฒนาสหกรณ์ให้เป็ น
องค์กรแห่งการเรี ยนรู ้

กลยุทธ์

1. เพิมประสิ ทธิภาพการ
ให้บริ การแก่สมาชิก

กลยุทธ์

78

โครงการ/กิจกรรม



 สมาชิกมีความพึงพอใจ 1. โครงการปรับปรุ งการ
การให้บริ การ
ให้บริ การแก่สมาชิก

เป้ าประสงค์

โครงการ/กิจกรรม



ตัวชีวดั

ระยะเวลาดําเนินการ

แบบสอบถามความพึง
พอใจ

ตัวชีวดั

ผู้รับผิดชอบ
2559 2560 2561 2562
√
√
√ คณะกรรมการ
เงินกู้

ระยะเวลาดําเนินการ

ผู้รับผิดชอบ
2559 2560 2561 2562
 สมาชิกมีคุณภาพชีวติ ที 1.โครงการพัฒนาสหกรณ์ จํานวนสมาชิก
√
√
√
√ คณะกรรมการ
ดีข ึนและอยูร่ ่ วมกันใน
ให้เป็ นองค์กรแห่งการ
ปฐมนิเทศสมาชิกใหม่
ฝ่ ายศึกษาและ
สังคมได้อย่างมีความสุข เรี ยนรู ้
แบบสอบถามประเมิน
ประชาสัมพันธ์
 สมาชิกมีความพึงพอใจ 2.โครงการสหกรณ์
การให้ความรู ้แก่สมาชิก
√
√
√
การให้บริ การ
ส่งเสริ มการเรี ยนรู ้สู่
เยาวชน

เป้ าประสงค์

ยุทธศาสตร์ ที 2 พัฒนาการให้ บริการทีม ปี ระสิทธิภาพ






78

เป้ าประสงค์

 สมาชิกมีความพึงพอใจ
การให้บริ การ
 สมาชิกมีความพึงพอใจ
การจัดสวัสดิการ

กลยุทธ์

1. พัฒนาคุณภาพชีวติ ของ
สมาชิก

ยุทธศาสตร์ ที 3 ส่ งเสริมการจัดสวัสดิการทีด ใี ห้ กบั สมาชิก



1. โครงการศึกษาดูงาน
ของสมาชิก
2. โครงการอบรมอาชีพ
ระยะสัน
3. โครงการส่งเสริ มการ
ออม
4. โครงการแสดงมุฑิตา
จิตผูเ้ กษียนอายุราชการ

โครงการ/กิจกรรม

79





แบบประเมิน
แบบสอบถาม
การสังเกตและการ
อบรม

ตัวชีวดั

√
√

√
√

√

√

√

√

ผู้รับผิดชอบ
2559 2560 2561 2562
√
√
√ คณะกรรมการ
อํานวยการ
√
√
√
√

ระยะเวลาดําเนินการ
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 สหกรณ์มีความเข้มแข็ง
ในการบริ หารจัดการทีดี
และได้รับความเชือมัน
จากมวลสมาชิก
สหกรณ์มีผลการ
ประเมินผ่านเกณฑ์
สหกรณ์ดีเด่นระดับชาติ
 สหกรณ์มีความเข้มแข็ง
ในการบริ หารจัดการทีดี
และได้รับความเชือมัน
จากมวลสมาชิก
สหกรณ์มีผลการ
ประเมินผ่านเกณฑ์
สหกรณ์ดีเด่นระดับชาติ

1. พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ

2. พัฒนาศักยภาพของ
เจ้าหน้าทีดา้ นเทคโนโลยี
สารสนเทศ

เป้ าประสงค์

กลยุทธ์

ยุทธศาสตร์ ที 4 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ



80



2. โครงการอบรมสมาชิก
ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ

1.โครงการอบรมพัฒนา
เจ้าหน้าที

2. โครงการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลของสมาชิก

1.โครงการพัฒนาระบบ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
และระบบสารสนเทศ

โครงการ/กิจกรรม





สังเกตการณ์อบรม
แบบประเมิน

√

√

√

√

√

√

√

ระยะเวลาดําเนินการ

√

√

√

คณะกรรมการ
ฝ่ ายศึกษาและ
ประชาสัมพันธ์

ผู้รับผิดชอบ
2559 2560 2561 2562
มีขอ้ มูลสมาชิกทีจาํ เป็ น
คณะกรรมการ
√
ครบถ้วนและเป็ น
ฝ่ ายศึกษาและ
ปั จจุบนั
ประชาสัมพันธ์

ตัวชีวดั
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2. ส่งเสริ มการทํากิจกรรม
ด้านสังคมและสิ งแวดล้อม

1. การดําเนินชีวติ ตามแนว
พระราชดําริ ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชีวดั

ระยะเวลาดําเนินการ

ผู้รับผิดชอบ
2559 2560 2561 2562
 สมาชิกมีคุณภาพชีวติ ที 1. โครงการยกย่องสมาชิก จํานวนสมาชิกทีเข้าร่ วม
√
√
√ คณะกรรมการ
ดีข ึนและอยูร่ ่ วมกันใน
ทีดาํ เนินชีวติ ตามแนว
ตรวจผลงาน
อํานวยการ
สังคมได้อย่างมีความสุข พระราชดําริ ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
สหกรณ์มีผลการ
1. โครงการร่ วมกิจกรรม จํานวนสมาชิกทีเข้าร่ วม √
√
√
√ คณะกรรมการ
ประเมินผ่านเกณฑ์
วันสําคัญ
ตรวจผลงาน
ฝ่ ายศึกษาและ
สหกรณ์ดีเด่นระดับชาติ
ประชาสัมพันธ์
2. โครงการอนุรักษ์
√
√
√
√
สิ งแวดล้อม

เป้ าประสงค์

ยุทธศาสตร์ ที 5 ส่ งเสริมให้ สมาชิกดําเนินชีวติ ตามแนวพระราชดําริ"ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"มีความรับผิดชอบต่ อสังคม สิงแวดล้ อม
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82
ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาประมาณการรายได – รายจาย และงบประมาณรายจายของสหกรณประจําป 2559
8.1 พิจารณาประมาณการรายไดและรายจายของสหกรณ ประจําป 2559
ประมาณการรายได
ดอกเบี้ยเงินใหกู

ป 2559
163,000,000.00

ดอกเบี้ยเงินฝากสหกรณ

6,000,000.00

ผลตอบแทนจากการลงทุน

3,000,000.00

คาเชาอาคาร
คาธรรมเนียมแรกเขา
รายไดอื่น
รวมรายได

156,000.00
30,000.00
200,000.00
172,386,000.00

ประมาณการรายจาย
ดอกเบี้ยจายเงินรับฝาก

40,000,000.00

บําเหน็จเจาหนาที่

770,000.00

เงินชดเชยเจาหนาที่

400,000.00

คาใชจายเกี่ยวกับเจาหนาที่

5,450,000.00

อาคาร สถานที่ อุปกรณ

930,000.00

คาใชจายเกี่ยวกับสมาชิก

14,000,000.00

คาใชจายในการดําเนินการ

10,676,000.00

คาใชจายทางบัญชี (คาเสื่อม)

1,160,000.00

รวมรายจาย
ประมาณการกําไรป 2559

82 รายงานกิจการประจ�ำปี 2558

73,386,000.00
99,000,000.00

2.2 เบี้ยประชุมกรรมการในวัน
ประชุม

2. หมวดคาตอบแทน
2.1 คารับรอง

1. หมวดเงินเดือน
เงินประจําตําแหนง
คาครองชีพ ตอบแทนวิชาชีพ

หมวดรายจาย

400,000.00

307,000.00

118,661.00

4,380,600.00

4,600,000.00
200,000.00

4,380,600.00

จาย

4,600,000.00

งบประมาณ

ป 2558

8.2 พิจารณางบประมาณการรายจายของสหกรณประจําป 2559

93,000.00

81,339.00

219,400.00

219,400.00

เหลือ

83

คําชี้แจงประกอบ

200,000.00 - เปนคารับรองคณะกรรมการ หรือกรรมการที่ปรึกษา
หรือผูตรวจสอบกิจการ หรือแขกของสหกรณ
400,000.00 - เปนเบี้ยประชุมคณะกรรมการดําเนินการ 15 คน และที่
ปรึกษาคนละ 500 บาทตอครั้ง
- เปนคาเบี้ยประชุมคณะกรรมการอํานวยการ 7 คน คนละ
500 บาทตอครั้ง
- เปนคาเบี้ยประชุมคณะกรรมการศึกษาและ
ประชาสัมพันธ 5 คน คนละ500 บาทตอครั้ง

5,000,000.00 - สําหรับจายเงินเดือนเจาหนาที่ 14 คน เงินประจํา
ตําแหนงผูจัดการและตําแหนงรองผูจัดการ 3 คน เงิน
ตอบแทนวิชาชีพกฎหมายและเงินตอบแทนวิชาชีพ
คอมพิวเตอร จํานวน 2 คน
5,000,000.00

ป 2559

83
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150,000.00

1,130,000.00

600,000.00

6,000,000.00

2.4 เงินบําเหน็จเจาหนาที่

2.5 เงินชดเชยเจาหนาที่

2.6 คาใชจายในวันประชุมใหญ

งบประมาณ

73,349.00

จาย

4,757,587.00

280,497.41

1,016,370.00

ป 2558

2.3 คาทํางานลวงเวลา

หมวดรายจาย

1,242,413.00

319,502.59

113,630.00

76,651.00

เหลือ

84

6,000,000.00

600,000.00

770,000.00

150,000.00

ป 2559

- เปนคาเบี้ยประชุมคณะกรรมการเงินกู 5 คน คนละ 500
บาทตอครั้ง
- เปนคาเบี้ยประชุมกรรมการเรงรัดหนี้สิน คนละ 500
บาทตอครั้ง
- เปนคาทําการลวงเวลาของเจาหนาที่ ที่มีความจําเปน
เรงดวน นอกเหนือจากงานประจําที่ตองทํางานตอเนื่อง
และสรุปยอดการเงินสําหรับปดบัญชี ณ วันสิ้นปบัญชี
ของสหกรณ
- เงินบําเหน็จสําหรับเจาหนาที่และลูกจาง กรณีเจาหนาที่
และลูกจางทํางานในสหกรณเปนเวลาติดตอกันไมนอย
กวา 120 วัน บริบูรณโดยประมาณการตั้งบําเหน็จ
เจาหนาที่และลูกจาง 14 คนจากเงินเดือนครั้งสุดทาย
คูณจํานวนปที่ทํางานในสหกรณ
- เงินชดเชยสําหรับเจาหนาที่และลูกจาง ตาม พรบ.
คุมครองแรงงาน 2541 กรณีเจาหนาที่และลูกจางที่ถูก
เลิกจาง
- เปนคาเบี้ยประชุมสําหรับสมาชิกและสมาชิกสมทบใน
วันประชุมใหญ คนละ 1,000 บาท

คําชี้แจงประกอบ

84

34,334.00

50,000.00

2.11 คาตอบแทนผูตรวจสอบ
กิจการ
2.12 คาจางผูตรวจสอบบัญชีรับ
อนุญาต

87,800.00

180,000.00

2.9 คาอบรมสัมมนากรรมการ
และเจาหนาที่
2.10 ประชุม สัมมนาสหกรณ

150,000.00
80,000.00

150,000.00
100,000.00

214,880.00

300,000.00

2.8 คาตอบแทนหนวยงาน

31,011.00

จาย

60,000.00

งบประมาณ

ป 2558

2.7 คาน้ํามันเชื้อเพลิง

หมวดรายจาย

20,000.00

-

15,666.00

92,200.00

85,120.00

28,989.00

เหลือ

85

100,000.00

150,000.00

50,000.00

180,000.00

300,000.00

60,000.00

ป 2559

- เปนคาของขวัญแกสมาชิกและคาใชจายอื่น ๆ ในการ
ประชุมใหญ
- เปนคาน้ํามันเชื้อเพลิงรถยนต จํานวน 2 คัน และ
รถจักรยานยนต จํานวน 2 คัน
- เปนคาตอบแทนจายใหเจาหนาที่การเงินและหนวยงาน
ที่มีสมาชิก ซึ่งไดชวยเหลืองานของสหกรณและหักเงิน
สงสหกรณ รายละ 50 บาท สวนของโรงเรียนที่ผานตน
สังกัด รายละ 30 บาท ตนสังกัด รายละ 20 บาท
- เปนคาอบรมสัมมนากรรมการ ผูตรวจสอบกิจการ และ
เจาหนาที่ตามที่หนวยงานอื่นจัดขึ้น หรือ สหกรณจัดเอง
- เปนคาใชจายในวันประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นระหวางสหกรณและสหกรณอื่น ๆ ในจังหวัด
ภูเก็ต ซึ่งในป 2559 สหกรณฯรวมเปนเจาภาพในการจัด
งานครบรอบ 100 ปสหกรณไทย
- เปนคาตอบแทนผูตรวจสอบกิจการ จํานวน 3 คน คนละ
50,000 บาท
- เปนคาจางผูตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต

คําชี้แจงประกอบ
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และสิ่งกอสราง
4.1 คาซอฟแวรคอมพิวเตอร
500,000.00

281,409.18

410,000.00

4.หมวดครุภัณฑ ที่ดิน

7,865.00

10,000.00

3.3 คาเอกสารสิ่งพิมพ

-

51,841.40

100,000.00

3.2 คาของใชสํานักงาน

221,702.78

7,395,499.41

9,770,000.00
300,000.00

4,010.00

จาย
240,000.00

200,000.00

งบประมาณ
250,000.00

ป 2558

3.หมวดคาวัสดุ
3.1 คาเครื่องเขียนแบบพิมพ

2.14 คาดําเนินคดี

2.13 คาจางยามรักษาการณ

หมวดรายจาย

500,000.00

128,590.82

2,135.00

48,158.60

78,297.22

2,374,500.59

195,990.00

เหลือ
10,000.00

86
คําชี้แจงประกอบ

500,000.00 - เพื่อซื้อลิขสิทธิ์ซอฟแวรใหถูกตองตามกฏหมาย ตาม
รายละเอียด ดังนี้

100,000.00 - เปนคาของใชสํานักงาน อุปกรณไฟฟา สุขภัณฑ
อุปกรณตกแตงหองประชุม และของใชอื่น ๆ
10,000.00 - เปนคาหนังสือพิมพรายวันและคาเอกสารวารสารที่
เกี่ยวของกับกิจการของสหกรณ
410,000.00

300,000.00 - เปนคาเครื่องเขียนแบบพิมพตาง ๆ ที่ใชในสํานักงาน

250,000.00 - เปนคาจางยามดูแลสํานักงานตั้งแตเวลา 16.00 น. ถึง
08.00 น. ในวันเปดทําการปกติ และตลอด 24 ชั่วโมงใน
วันหยุดทําการ เดือนละ 20,000 บาท
200,000.00 - เปนคาฤชา คาธรรมเนียมศาลและคาดําเนินการอื่น ๆ ที่
เกี่ยวของกับการดําเนินคดี
9,410,000.00

ป 2559

86

4.2 เครื่องปรับอากาศ

หมวดรายจาย

300,000.00

งบประมาณ

ป 2558
จาย

-

300,000.00

เหลือ

87
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- Microsoft Windows Server ไมต่ํากวา รุน 2003 สําหรับ
เครื่องคอมพิวเตอรเซิฟเวอรรวมสิทธิ์การใชเครื่องClient
10 license 1 ชุด
- Microsoft SQL Server ไมต่ํากวา รุน Microsoft SQL
Server 2000 สําหรับเครื่องคอมพิวเตอรเซิฟเวอร,เครื่อง
คอมพิวเตอรตั้งโตะและกระเปาหิ้วรวมสิทธิ์การใช
เครื่องClient 10 license 1 ชุด
- Microsoft Windows ไมต่ํากวา รุน Microsoft 7 สําหรับ
เครื่องคอมพิวเตอรตั้งโตะและกระเปาหิ้ว 10 ชุด
- Microsotf Office ไมต่ํากวา รุน Microsoft Office 2010
สําหรับเครื่องคอมพิวเตอรตั้งโตะและกระเปาหิ้ว 10
ชุด
Antivirus 10 ชุด
300,000.00 - เปลี่ยนเครื่องปรับอากาศ ขนาด 25,000 บีทียู ขึ้นไป
จํานวน 7 ตัวเนื่องจากเครื่องเดิมใชงานมาประมาณสิบ
ปแลว สภาพชํารุดไมคุมกับการซอมแซม และเพื่อเปน
การประหยัดคากระแสไฟฟา

ป 2559
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15,000.00

4.5 เครื่องสํารองไฟ

4.9 เครื่องโทรสาร

4.8 เกาอี้

4.7 โตะคอมพิวเตอร

4.6 เครื่องคอมพิวเตอร

50,000.00

งบประมาณ
30,000.00

ป 2558

4.4 เครื่องปริ๊นเตอร

4.3 เครื่องฉายโปรแจกเตอร

หมวดรายจาย

9,750.00

-

จาย
24,500.00

5,250.00

50,000.00

เหลือ
5,500.00

88

-
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90,000.00 - เครื่องปริ๊นเตอรระบบ 24 หัวเข็มแครยาว จํานวน 1
เครื่องเพื่อทดแทนเครื่องเดิมที่ชํารุด และ เครื่องปริ้น
เตอรPassbook จํานวน 1 เครื่อง สําหรับใหบริการ
สมาชิก
12,000.00 - เครื่องสํารองไฟขนาดไมนอยกวา 500 VA จํานวน 4
เครื่องเพื่อใชทดแทนเครื่องเกาที่ชํารุด และหมดอายุการ
ใชงาน
180,000.00 - เครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 5 ชุด เพื่อใชทดแทนเครื่อง
เดิมที่ชํารุดและ เพิ่มจุดใหบริการแกสมาชิก รวดเร็ว
ยิ่งขึ้น
3,500.00 -โตะคอมพิวเตอรจํานวน 1 ชุด สําหรับตั้งเครื่อง
คอมพิวเตอร
140,000.00 - เกาอี้จํานวน 60 ตัว สําหรับ ประชุมสัมมนาสมาชิกใหม
- เกาอี้สํานักงาน สําหรับหองประชุม จํานวน 25 คน และ
เจาหนาที่จํานวน 14 คน
18,000.00 -เครื่องโทรสารจํานวน 1 เครื่อง เพื่อใชในการติดตอ
ระหวางสหกรณ และหนวยงานตาง ๆ

ป 2559
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350,000.00

50,000.00
150,000.00

300,000.00

5.2 คาดวงตราไปรษณียากร

5.3 คาสวัสดิการพนักงาน

5.4 คาสาธารณูปโภค

2,725,000.00

30,000.00

งบประมาณ
1,800,000.00

286,939.60

39,238.50

44,484.00

343,741.40

1,616,150.00

17,900.00

จาย
1,564,000.00

ป 2558

5.1 คาพาหนะเดินทาง คาเชาที่พัก
และคาเบี้ยเลี้ยง

5.หมวดคาใชสอย

4.11 เครื่องตัดหญา

4.10 เครื่องฉีดน้ําแรงดันสูง

4.9 รถยนต

หมวดรายจาย

13,060.40

110,761.50

5,516.00

6,258.60

1,108,850.00

12,100.00

เหลือ
236,000.00

89

-

-
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400,000.00 - เปนคาเบี้ยเลี้ยง พาหนะเดินทางและคาที่พัก อบรม
สัมมนา สําหรับกรรมการ ผูตรวจสอบกิจการ ผูจัดการ
และเจาหนาที่ ตามความจําเปน และเปนคาเบี้ยเลี้ยง
กรรมการติดตามเรงรัดหนี้สิน
60,000.00 - เปนคาดวงตราไปรษณียากร ปดหนังสือติดตองาน
สหกรณ สอบทานหนี้ และติดตอสมาชิก
150,000.00 - เปนคารักษาพยาบาลบุคคลในครอบครัว ของเจาหนาที่
เมื่อเจ็บปวย ที่ไมสามารถเบิกจายจากหนวยงานอื่นได
- สวนที่เจาหนาที่ไมสามารถเบิกจากหนวยงานอื่นได
- เปนเงินบํารุงการศึกษาบุตรของเจาหนาที่
300,000.00 - เปนคาไฟฟา คาโทรศัพท คาจัดเก็บขยะมูลฝอย

35,000.00 - คาเครื่องตัดหญาแบบเข็น จํานวน 1 เครื่อง เพื่อทดแทน
เครื่องเดิมที่เสื่อมสภาพ
1,278,500.00

ป 2559

89
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90 รายงานกิจการประจ�ำปี 2558
80,030.48
70,365.41
240,000.00
4,913.00
73,264.00

60,000.00
500,000.00
300,000.00
320,000.00
10,000.00
80,000.00

5.7 คาถายเอกสารและพิมพ
เอกสาร
5.8 คาซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสิน
5.9 คาจัดพิมพรายงานกิจการ
ประจําป
5.10 คาจัดพิมพขอบังคับและ
ระเบียบใหมฉบับสมบูรณ
5.11 คาบํารุงชมรมสหกรณ
ภาคใต
5.12 คาดูแลและพัฒนาโปรแกรม
คอมพิวเตอร

58,268.00

จาย
32,501.00

70,000.00

งบประมาณ
50,000.00

ป 2558

5.6 คาธรรมเนียมธนาคาร

5.5 คาประกันภัย

หมวดรายจาย

6,736.00

5,087.00

320,000.00

60,000.00

429,634.59

- 20,030.48

11,732.00

เหลือ
17,499.00

90
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10,000.00 - เปนคาบํารุงสมาชิกชมรมสหกรณภาคใต/ชมรมสหกรณ
ออมทรัพยครูภาคใต
100,000.00 - เปนคาดูแลรักษาระบบงาน ตรวจเช็ค และปรับปรุง
แกไขโปรแกรมเพื่อรองรับสถานการณเปลี่ยนแปลงทาง
ธุรกิจการเงิน ตามระเบียบ มติใหม ๆของสหกรณแก
ผูพัฒนาโปรแกรม

500,000.00 - เปนคาซอมแซมทรัพยสิน ครุภัณฑและสิ่งกอสรางของ
สหกรณ
350,000.00 - เปนคาจัดพิมพเอกสารรายงานกิจการประจําป 2558
จํานวน 5,300 เลม
320,000.00 - จัดพิมพระเบียบและขอบังคับฉบับสมบูรณ

90,000.00 - เปนคาถายเอกสารและพิมพเอกสารของสหกรณ

80,000.00 - เปนคาประกันอัคคีภัย คาประกัน การขนเงินคาประกัน
อุบัติเหตุ ของเจาหนาที่สหกรณระหวางการขนเงิน, คา
ประกันอาคารสํานักงานและประกันภัยรถยนต 2 คัน
70,000.00 - เปนคาเช็ค คาธรรมเนียมการโอนเงิน

ป 2559

90

1,705,000.00

40,000.00

5.18 คาเชาเครื่องพิมพ

5.19 คาดําเนินการตามแผนกล
ยุทธ/โครงการ

30,000.00

657,868.66

38,520.00

18,150.00

8,743,570.00

13,000,000.00

5.17 คาเชาพื้นที่เว็ปไซด

931,017.00

1,200,000.00

5.15 คาใชจายโครงการจัดทํา
ประกันชีวิต สําหรับสมาชิกที่
สมัครใจ
5.16 คาใชจายโครงการสวัสดิการ
สงเคราะหครอบครัวสมาชิก

117,498.00

จาย
7,286.21

150,000.00

งบประมาณ
20,000.00

ป 2558

5.14 คาประกันสังคม 5 %

5.13 คาภาษีสหกรณ

หมวดรายจาย

คําชี้แจงประกอบ

20,000.00 - เพื่อเสียภาษีปาย ภาษีโรงเรือน ภาษีรถยนต 2 คัน
รถจักรยานยนต 2 คัน คาตรวจสภาพรถยนต 1 คัน
รถจักรยานยนต 1 คัน และภาษีอื่น ๆ
150,000.00 - ตั้งตามกฏหมายประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทน
สําหรับเจาหนาที่
1,200,000.00 - เปนคาจัดทําประกันชีวิตหมู ใหกับสมาชิกที่สมัครใจ
โดยสหกรณจายใหครึ่งหนึ่ง สมาชิกจายครึ่งหนึ่ง

ป 2559

4,256,430.00 13,000,000.00 - เปนการจัดสวัสดิการตามกองทุนสงเคราะหครอบครัว
สมาชิกและสวัสดิการวันเกิดสมาชิกของสมาชิกและ
สมาชิกสมทบ
11,850.00
30,000.00 - เปนคาเชาพื้นที่เว็บไซต Pktco-op.com และพื้นที่เก็บ
ขอมูลสมาชิกสําหรับสอบถามผานเว็บไซต
1,480.00
40,000.00 - เปนคาเชาเครื่องพิมพ สําหรับใชพิมพสัญญาเงินกูและ
สัญญาค้ําประกันเงินกูและใชในงานของสหกรณ
1,047,131.34 1,320,000.00 - เปนคาดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ ประจําป 2559
จํานวน 11 โครงการ

268,983.00

32,502.00

เหลือ
12,713.79
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หมายเหตุ

จาย

115,199.82

300,000.00

184,800.18

184,800.18

คําชี้แจงประกอบ

28,000.00 - คาเครื่องแบบเจาหนาที่ 14 คน คนละ 2,000 บาท

ป 2559

300,000.00 - เปนคาใชจายซึ่งอาจเกิดขึ้นโดยมิคาดหมายไวลวงหนา
ซึ่งไมอยูในหมวดรายจายที่ตั้งไวหรือมีเหตุจําเปนโดย
รีบดวน
300,000.00

6,597,344.74 18,218,000.00

เหลือ

36,190,000.00 25,576,513.67 10,613,486.33 34,616,500.00

115,199.82

300,000.00

18,385,000.00 11,787,655.26

งบประมาณ

ป 2558

ขออนุมัติถัวจายทุกหมวดรายจาย

6.หมวดรายจายอื่น

5.20 คาเครื่องแบบเจาหนาที่

หมวดรายจาย

92

92
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โครงการตามแผนกลยุทธ์
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.
ลําดับ
ชือโครงการ
ที
 โครงการสัมมนาคณะกรรมการ ผูต้ รวจสอบกิจการ
เจ้าหน้าที และผูเ้ กียวข้อง
 โครงการพัฒนาระบบ การควบคุมภายในสหกรณ์
 โครงการศึกษาดูงาน
 โครงการประเมินผลและทบทวนแผนยุทธศาสตร์และจัดทํา
แผนดําเนินงาน ประจําปี
 โครงการพัฒนาสหกรณ์ให้เป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้
 โครงการอบรมอาชีพระยะสัน
 โครงการส่งเสริ มการออม
 โครงการแสดงมุทิตาจิตผูเ้ กษียณอายุราชการ
 โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลของสมาชิก
 โครงการร่ วมกิจกรรมวันสําคัญ
 โครงการอนุรักษ์สิ งแวดล้อม
รวม

งบประมาณ
ตังไว้
,

หมาย
เหตุ

,
,
,
,
,
,
,
,
,
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1. โครงการสัมมนาคณะกรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ เจ้ าหน้ าที และผู้เกีย วข้ อง
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ภูเก็ต จํากัด ยุทธศาสตร์ที  การพัฒนาองค์กรให้มี
ความเข้มแข็งภายใต้การบริ หารจัดการทีมีประสิ ทธิภาพ กลยุทธ์ที  เสริ มสร้างความสัมพันธ์ของ
คณะกรรมการดําเนินการ ผูต้ รวจสอบกิจการ เจ้าหน้าที และ ผูเ้ กียวข้อง
วัตถุประสงค์ เพือทบทวนผลการปฏิบตั ิงานในปี  แลกเปลียนเรี ยนรู ้และระดม
ความคิดเห็นผูป้ ฏิบตั ิงานทัง  ฝ่ าย เพือนําปั ญหา อุปสรรค ในการดําเนินงานปรับปรุ งแก้ไข และพัฒนางาน
อย่างต่อเนือง เพือให้การปฏิบตั ิงานของทุกฝ่ ายมีประสิ ทธิภาพ และสมาชิกมีความพึงพอใจ อีกทังเสริ มสร้าง
ความรักสามัคคีของบุคลากรในสหกรณ์
จํานวนผูเ้ ข้ารับการสัมมนา กรรมการดําเนินการ ผูต้ รวจสอบกิจการ เจ้าหน้าที และผูเ้ กียวข้อง
จํานวน  คน
งบประมาณในการดําเนินงาน , บาท
2. โครงการพัฒนาระบบ การควบคุมภายในสหกรณ์
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ภูเก็ต จํากัด ยุทธศาสตร์ที  การ
พัฒนาองค์กรให้มีความเข้มแข็งภายใต้การบริ หารจัดการทีมีประสิ ทธิภาพ กลยุทธ์ที  พัฒนาระบบบริ หาร
ด้านการเงิน การบริ หารความเสี ยง และระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์ เพือให้คณะกรรมการดําเนินการ เจ้าหน้าทีและผูต้ รวจสอบกิจการ ได้มี
ส่วนร่ วมในความรับผิดชอบ ดูแล ตรวจสอบและติดตามผลการดําเนินงานของสหกรณ์ และนําผลการ
สัมมนาไปสู่การดําเนินการ
เป้ าหมาย ประชุมสัมมนาคณะกรรมการดําเนินการ เจ้าหน้าที ผูต้ รวจสอบกิจการและ
ผูเ้ กียวข้อง จํานวน  คน
งบประมาณในการดําเนินงาน , บาท
3. โครงการศึกษาดูงาน
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ภูเก็ต จํากัด ยุทธศาสตร์ที  การ
พัฒนาองค์กรให้มีความเข้มแข็งภายใต้การบริ หารจัดการทีมีประสิ ทธิภาพ กลยุทธ์ที  พัฒนาศักยภาพของ
คณะกรรมการดําเนินการ ผูต้ รวจสอบกิจการ เจ้าหน้าที และตัวแทนสมาชิก
วัตถุประสงค์ เพือดูงานสหกรณ์ดีเด่น งาน โครงการ กิจกรรมทีเป็ น Best Practice
ของสหกรณ์ตน้ แบบ นํามาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริ บทของสหกรณ์ เพือพัฒนาสหกรณ์ให้เป็ นสหกรณ์ช นั
นํา ตามทีกาํ หนดในวิสยั ทัศน์
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จํานวนผูเ้ ข้าศึกษาดูงาน ประกอบด้วย กรรมการดําเนินการ ผูต้ รวจสอบกิจการ เจ้าหน้าที ที
ปรึ กษา และสมาชิก จํานวน  คน
งบประมาณในการดําเนินงาน , บาท
4. โครงการประเมินผลและทบทวนแผนยุทธศาสตร์ และจัดทําแผนดําเนินงาน ประจําปี
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ภูเก็ต จํากัด ยุทธศาสตร์ที  การ
พัฒนาองค์กรให้มีความเข้มแข็งภายใต้การบริ หารจัดการทีมีประสิ ทธิภาพ กลยุทธ์ที  การเพิมประสิ ทธิภาพ
ในการบริ หารงานของสหกรณ์
วัตถุประสงค์ เพือประเมินผล งาน โครงการ กิจกรรม ในปี  ทบทวนแผนกลยุทธ์
ปี  ให้เหมาะสมกับสภาพปั จจุบนั นํามาจัดทําแผนดําเนินงาน ประจําปี  โดยการมีส่วนร่ วมของผูม้ ี
ส่วนเกียวข้องทุกฝ่ าย เพือขออนุมตั ิแผนดําเนินงานปี  ต่อสมาชิกในทีประชุมใหญ่สามัญประจําปี
จํานวนผูเ้ ข้าประชุมปฏิบตั ิการตามโครงการ จํานวน  คน
งบประมาณในการดําเนินงาน , บาท
5. โครงการพัฒนาสหกรณ์ ให้ เป็ นองค์ กรแห่ งการเรียนรู้
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ภูเก็ต จํากัด ยุทธศาสตร์ที  การพัฒนาองค์กรให้มี
ความเข้มแข็งภายใต้การบริ หารจัดการทีมีประสิ ทธิภาพ กลยุทธ์ที  พัฒนาสหกรณ์ให้เป็ นองค์กรแห่งการ
เรี ยนรู ้
วัตถุประสงค์ เพือสร้างบรรยากาศการเรี ยนรู ้ บริ หารจัดการและบริ การความรู ้แก่ คณะกรรมการ
เจ้าหน้าที ผูต้ รวจสอบกิจการ ทีปรึ กษา และสมาชิก โดยจัดแหล่งเรี ยนรู ้ในสํานักงาน จัดหาวัสดุ ครุ ภณั ฑ์
เอกสารให้การปฐมนิเทศสมาชิกใหม่ การไปพบปะให้ความรู ้กบั สมาชิกในหน่วยงานต่าง ๆ เพือสร้าง
ความรู ้ความเข้าใจ ทักษะ กระบวนการ และเจตคติทีดีต่อสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ภูเก็ต จํากัด
เป้ าหมายเชิงปริ มาณ
1. กรรมการ เจ้าหน้าที ผูต้ รวจสอบกิจการ

คน
2. สมาชิกใหม่ประมาณ

คน
3. พบปะสมาชิกในหน่วยงาน ประมาณ

แห่ง
งบประมาณในการดําเนินงาน , บาท
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6. โครงการอบรมอาชีพระยะสัน
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ภูเก็ต จํากัด ยุทธศาสตร์ที  ส่งเสริ มการจัด
สวัสดิการทีดีให้กบั สมาชิก กลยุทธ์ที  พัฒนาคุณภาพชีวติ ของสมาชิก
วัตถุประสงค์ จัดให้มีการอบรมอาชีพระยะสันให้กบั สมาชิก โดยให้สอดคล้องกับความกับความ
ต้องการ เศรษฐกิจและความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมความเป็ นอยูข่ องสมาชิก เพือสมาชิกจะได้นาํ
ความรู ้/วิธีปฏิบตั ิ เป็ นอาชีพเสริ มรายได้หรื อไว้บริ การในครอบครัว โดยไม่ตอ้ งเสี ยค่าใช้จ่ายในการซือหา
เพือเป็ นการลดค่าใช้จ่ายในครัวเรื อน
เป้ าหมาย จัดให้มีการฝึ กอบรมอาชีพระยะสัน  อาชีพ จํานวนสมาชิก  คน โดยสํารวจความ
ต้องการของสมาชิก เมือเสร็ จสินการอบรมจะประเมินผลโดยการสัมภาษณ์และแบบสํารวจความพึงพอใจ
งบประมาณในการดําเนินการ จํานวน , บาท
7. โครงการส่ งเสริมการออม
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ภูเก็ต จํากัด ยุทธศาสตร์ที  ส่งเสริ ม
การจัดสวัสดิการทีดีให้กบั สมาชิก กลยุทธ์ที  พัฒนาคุณภาพชีวติ ของสมาชิก
วัตถุประสงค์ เพือส่งเสริ มและสร้างนิสยั ในการออมให้แก่สมาชิก ให้ดาํ เนินชีวติ ได้
อย่างมีความสุข
เป้ าหมาย รณรงค์ให้สมาชิกของสหกรณ์เปิ ดบัญชีเงินฝากกับสหกรณ์อย่างน้อย 
บัญชี/สมาชิก  คน
ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ  % ของสมาชิก
งบประมาณในการดําเนินการ จํานวน , บาท
8. โครงการแสดงมุทติ าจิตผู้เกษียณอายุราชการ
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ภูเก็ต จํากัด ยุทธศาสตร์ที  ส่งเสริ ม
การจัดสวัสดิการทีดีให้กบั สมาชิก กลยุทธ์ที  พัฒนาคุณภาพชีวติ ของสมาชิก
วัตถุประสงค์ เพือจัดงานพบปะสังสรรค์แก่สมาชิกทุกสังกัด มอบของขวัญ บรรยาย
ความรู ้ในด้านสวัสดิการ สิ ทธิประโยชน์ ของสมาชิกบํานาญ ทังของส่วนราชการต้นสังกัดและสวัสดิการ
ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ภูเก็ต เพือเป็ นขวัญกําลังใจ และยกย่องให้เกียรติแก่ผเู ้ กษียณอายุในปี งบประมาณ

จํานวนผูเ้ ข้าร่ วมงาน  คน
งบประมาณในการดําเนินการ จํานวน , บาท
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9. โครงการพัฒนาระบบฐานข้ อมูลของสมาชิก
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ภูเก็ต จํากัด ยุทธศาสตร์ที  พัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ กลยุทธ์ที  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
วัตถุประสงค์ เพือจัดซือซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ลิขสิทธิและอุปกรณ์อืน ๆ ทีเกียวข้อง
กับระบบฐานข้อมูลของสมาชิกและพัฒนาระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระบบฐานข้อมูลของสมาชิกให้เป็ น
ปั จจุบนั
เป้ าหมาย พัฒนาระบบฐานข้อมูลของสมาชิกให้เป็ นปัจจุบนั และสมาชิกสามารถเข้า
ไปใช้สืบค้นข้อมูลของตัวเองได้สะดวก รวดเร็ ว ถูกต้อง
งบประมาณในการดําเนินการ จํานวน , บาท
10. โครงการร่ วมกิจกรรมวันสําคัญ
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ภูเก็ต จํากัด ยุทธศาสตร์ที  ส่งเสริ ม
ให้สมาชิกดําเนินชีวติ ตามแนวพระราชดําริ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มีความรับผิดชอบต่อสังคม
สิ งแวดล้อม กลยุทธ์ที  ส่งเสริ มการทํากิจกรรมด้านสังคมและสิงแวดล้อม
วัตถุประสงค์ เพือส่งเสริ มการพัฒนาสังคมอย่างยัง ยืน ส่งเสริ มให้บุคลากรในสหกรณ์
และสมาชิกมีจิตสํานึกในความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน มีความสามัคคีกลมเกลียว สามารถทํางาน
และอยูร่ ่ วมกันอย่างมีความสุข โดยมีเป้ าหมายเข้าร่ วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์กบั ชุมชนและหน่วยงาน
ต่าง ๆ ตามเกณฑ์สหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น ทําให้สมาชิก ชุมชนและหน่วยงานต่าง ๆ เกิดความเชือมัน และ
ศรัทธาต่อสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ภูเก็ต
จํานวนผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ  คน
งบประมาณในการดําเนินการ จํานวน , บาท
11. โครงการอนุรักษ์ สิงแวดล้ อม
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ภูเก็ต จํากัด ยุทธศาสตร์ที  ส่งเสริ ม
ให้สมาชิกดําเนินชีวติ ตามแนวพระราชดําริ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มีความรับผิดชอบต่อสังคม
สิ งแวดล้อม กลยุทธ์ที  ส่งเสริ มการทํากิจกรรมด้านสังคมและสิงแวดล้อม
วัตถุประสงค์ เพือสร้างจิตสํานึกให้บุคลากรในองค์กร สมาชิก และผูเ้ กียวข้อง ให้
ร่ วมกันอนุรักษ์สิ งแวดล้อม โดยการร่ วมกันพัฒนาปรับปรุ งสถานทีสาธารณะ เช่น ความสะอาด ปลูกป่ า จัด
ตกแต่งต้นไม้ ร่ วมกับหน่วยงานอืนทังในชุมชนและส่วนราชการต่าง ๆ
จํานวนผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ  คน
งบประมาณในการดําเนินการ จํานวน , บาท
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ระเบียบวาระที  พิจารณากําหนดวงเงินกู้ยมื ประจําปี 
ตามข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 11 ทีประชุมใหญ่มีอาํ นาจทีจะกําหนดวงเงิน ซึงสหกรณ์อาจกูย้ มื
สําหรับปี หนึง ๆ ไว้ตามความจําเป็ นและสมควรแก่การดําเนินการ ในปี 2558 ทีผา่ นมา ทีประชุมใหญ่มีมติ
กําหนดวงเงินซึง สหกรณ์จะกูย้ มื ได้จาํ นวนไม่เกิน ,00,000,000.00 บาท (หนึงพันล้านบาทถ้วน)
ในปี 2559 คณะกรรมการเสนอวงเงินกูย้ มื ,00,000,000.00 บาท (หนึงพันล้านบาทถ้วน)
ทีป ระชุมใหญ่ …………………………………………………………………………………………
ระเบียบวาระที  พิจารณาเลือกตังคณะกรรมการดําเนินงาน
พรบ.สหกรณ์
มาตรา  ให้สหกรณ์มีคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ ประกอบด้วย ประธานกรรมการ หนึง
คน และกรรมการอืน อีกไม่เกินสิ บสี คน ซึงทีประชุมใหญ่เลือกตังจากสมาชิก ฯ
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์มีวาระอยูใ่ นตําแหน่งคราวละสองปี นับแต่วนั เลือกตังฯ
กรรมการดําเนินการสหกรณ์ ซึงพ้นจากตําแหน่ง อาจได้รับเลือกตังอีกได้ แต่ตอ้ งไม่เกินสองวาระ
ติดต่อกัน
ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ภูเก็ต จํากัด
ข้ อ . การเลือกตังและการดํารงตําแหน่ ง ให้สหกรณ์มีคณะกรรมการดําเนินการสิ บห้าคนซึงที
ประชุมใหญ่เลือกตังจากสมาชิกการเลือกตังคณะกรรมการดําเนินการให้เลือกโดยวิธีเลือกประธาน
คณะกรรมการ หนึงคนและกรรมการอืนอีกสิ บสี คน ให้คณะกรรมการดําเนินการเลือกตังระหว่างกันเองเป็ น
รองประธานกรรมการหนึงคนหรื อหลายคน เลขานุการหนึงคน และอาจให้มีกรรมการอืนด้วยก็ได้ นอกนัน
เป็ นกรรมการ”
ในปี  มีคณะกรรมการดํารงตําแหน่งอยูต่ ามวาระ จํานวน  คน ดังนี
1. นายขัมน์ สุขาพันธุ์
2. นายชวนศักดิ จําปาทอง
3. น.ส.ปิ ยมน แซ่อ๋อง
4. นายทวี สงวนนาม
5. น.ส.มารศรี นราภักดี
6. นายประชา ชลชวลิต
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 คณะกรรมการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ  คน ลาออก  คน จึงต้องดําเนินการเลือกตัง
กรรมการแทนตําแหน่งทีวา่ ง จากสมาชิกทังหมด ดังนี
. ประธานกรรมการดําเนินการ มีผสู ้ มัคร
. กรรมการทีพน้ จากตําแหน่งตามวาระ
. กรรมการทีลาออกจากตําแหน่ง



คน จึงไม่ตอ้ งเลือกตัง



คน



คน

ตําแหน่ง ประธานกรรมการ ได้แก่ นายประเสริ ฐ งานวงศ์พาณิ ชย์
ผลการเลือกตัง
ตําแหน่ง กรรมการ
1…………………………………

ได้ ................. คะแนน

2…………………………………

ได้ ................. คะแนน

3…………………………………

ได้ ................. คะแนน

4…………………………………

ได้ ................. คะแนน

5…………………………………

ได้ ................. คะแนน

6…………………………………

ได้ ................. คะแนน

7…………………………………

ได้ ................. คะแนน

8…………………………………

ได้ ................. คะแนน

สําหรับกรรมการ ลําดับที  มีวาระดํารงตําแหน่ง  ปี
คณะกรรมการเลือกตังระหว่างกันเองเป็ นรองประธาน  คน
คนที  เป็ นประธานคณะกรรมการเงินกู้

ได้แก่ ..................................................................

คนที  เป็ นประธานคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ ได้แก่ ................................................
เลขานุการ

ได้แก่ ...............................................................

ผูช้ ่วยเลขานุการ

ได้แก่ ................................................................
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ระเบียบวาระที  พิจารณาจัดจ้ างผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต และกําหนดค่ าธรรมเนียมการสอบบัญชี
ประจําปี 
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้ให้สหกรณ์ทีมีทุนดําเนินการตังแต่  ล้านบาทขึนไป พิจารณาจ้าง
ผูส้ อบบัญชีภาคเอกชน คณะกรรมการดําเนินงานจึงเสนอสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ภาคเอกชนให้ที
ประชุมพิจารณาจ้างและกําหนดค่าจ้าง ดังนี
1.

นางวรกร แช่มเมืองปั ก บริ ษทั วรกรและสุชาดาสอบบัญชี จํากัด กรุ งเทพฯ เสนอ

ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี เป็ นเงิน , บาท เข้าตรวจประมาณปี ละ  ครัง ครังละ  –  วันทําการ
ทีป ระชุมใหญ่ ……………………………………………………………………………………
ระเบียบวาระที  พิจารณาเลือกตังผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจําปี 
ตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ภูเก็ต จํากัด ว่าด้วย การตรวจสอบกิจการ พ.ศ. ให้มีผตู ้ รวจ
สอบกิจการ  คน ประกอบด้วย ผูเ้ ชียวชาญทางด้านบัญชีอย่างน้อย  คน ผูเ้ ชียวชาญทางด้านกฎหมาย
ผูเ้ ชียวชาญทางด้านบริ หาร ผูเ้ ชียวชาญทางด้านการเงิน ผูเ้ ชียวชาญทางด้านสหกรณ์ รวมไม่เกิน  คน
โดยให้อยูใ่ นวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ  ปี มีผสู ้ มัคร  ท่าน โดยไม่ตอ้ งเลือกตัง ได้แก่
1. น.ส.สุรัสวดี กีรติวริ ิ ยาภรณ์ ด้านบัญชี
2. นายมานะ

ตัณฑัยย์

3. นางวิมลวรรณ เจริ ญ
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ระเบียบวาระที  พิจารณาตัดจําหน่ ายหนีส ู ญจากบัญชีลูกหนีข องสหกรณ์
ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ข้อ . (ค) การตัดจําหน่ายหนีสูญออกจากบัญชี ต้องเป็ นหนีทีมี
ลักษณะดังต่อไปนี
() ต้องเป็ นหนีทีเกิดจากการประกอบกิจการ หรื อเนืองจากการประกอบกิจการของสหกรณ์
หรื อกลุ่มเกษตรกร
() ต้องเป็ นหนีทีมีหลักฐานโดยชัดแจ้งทีสามารถฟ้ องลูกหนีได้
() ต้องมีหลักฐานการติดตามทวงถามให้ชาํ ระหนีตามสมควรแก่กรณี หรื อมีการฟ้ องคดีแล้ว แต่
ไม่ได้รับการชําระหนี โดยปรากฏว่า
(ก) ลูกหนีถึงแก่ความตาย หรื อเป็ นคนสาบสูญ หรื อมีหลักฐานว่าหายสาบสูญไป และ
ไม่มีทรัพย์สินหรื อสิ ทธิใด ๆ จะเรี ยกร้องให้ชาํ ระหนีได้ หากฟ้ องคดีไปก็ทาํ ให้เสี ยค่าใช้จ่ายมากยิง ขึน
ไม่คุม้ กับหนีทีจะได้รับชําระ หรื อ
(ข) ลูกหนีเลิกกิจการ และมีหนีของเจ้าหนีรายอืนมีบุริมสิ ทธิเหนือทรัพย์สินทังหมดของ
ลูกหนี และอยูใ่ นลําดับทีจะได้รับชําระหนีก่อนเป็ นจํานวนมากกว่าทรัพย์สินของลูกหนี หรื อ
(ค) ได้ดาํ เนินการฟ้ องลูกหนีในคดีแพ่งหรื อได้ยนื คําขอเฉลียหนี ในคดีทีลูกหนีถูกเจ้าหนี
รายอืนฟ้ องในคดีแพ่งและในกรณี น นั ๆ ได้มีคาํ บังคับหรื อคําสัง ของศาลแล้ว แต่ลูกหนีไม่มีทรัพย์สินใด ๆ
จะชําระหนีได้ หรื อ
(ง) ได้ดาํ เนินการฟ้ องลูกหนีในคดีลม้ ละลายหรื อได้ยนื คําขอรับชําระหนีในคดีทีลูกหนี
ถูกเจ้าหนีรายอืนฟ้ องในคดีลม้ ละลาย และในกรณี น นั ๆ ได้มีการประนอมหนีกบั ลูกหนี โดยศาลมีคาํ สัง
เห็นชอบด้วยกับการประนอมหนีน นั หรื อ
(จ) ลูกหนีถูกศาลพิพากษาให้เป็ นบุคคลล้มละลาย และได้มีการแบ่งทรัพย์สินของลูกหนี
ครังแรกแล้ว
สหกรณ์จึงขอตัดจําหน่ายหนีสูญ จากบัญชีลูกหนีของสหกรณ์ ตามมติของคณะกรรมการ
ดําเนินการ ครังที / ลงวันที  ธันวาคม  ดังนี
1. จํานวนหนีทีขออนุมตั ิตดั จําหน่ายหนีสูญ จํานวนสมาชิกผูก้ ู้  ราย เป็ น
เงิน ,. บาท
2. การดําเนินการติดตามทวงถาม
 สหกรณ์ได้ติดตามทวงถาม เป็ นเอกสารส่งทางไปรษณี ย ์ ตอบรับ
ส่วนของผูค้  าํ ประกันได้เสี ยชีวติ
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. เหตุผลในการขอตัดจําหน่ายหนีสูญ
. ผูก้ ไู้ ม่สามารถติดต่อได้ ส่วนของผูค้  าํ ประกันถึงแก่ความตาย หากฟ้ องคดีไป
ก็ทาํ ให้เสี ยค่าใช้จ่ายมากยิง ขึน ไม่คุม้ กับหนีทีจะได้รับชําระ
2. ผูค้  าํ ประกันเสี ยชีวติ ปี พ.ศ.
. การขออนุมตั ิตดั จําหน่ายหนีสูญครังนี เป็ นเพียงการปฏิบตั ิทางบัญชีเท่านัน
มิได้เป็ นการระงับซึงสิ ทธิเรี ยกร้องจากลูกหนี ทีจะต้องรับผิดชอบต่อสหกรณ์แต่อย่างใด
ทีป ระชุมใหญ่ ………………………………………………………………………………………………
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ระเบียบวาระที  เรืองอืน ๆ
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………..……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………..………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………… ……………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………..………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…..……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………..……………………………………………………………………….
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คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ ออมทรัพย์ ครู ภูเก็ต จํากัด ประจําปี 
ลําดับ


ชือสกุล

ตําแหน่ งในหน่ วยงาน

10

ข้าราชการบํานาญ
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
นายสมพงศ์ สิ ทธิไชย
ข้าราชการบํานาญ สํานักงานเขตพืนที
การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดภูเก็ต
นายประเสริ ฐ งานวงศ์พาณิ ชย์ ข้าราชการบํานาญ สํานักงานเขตพืนที
การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดภูเก็ต
นายเสทือน มุขดี
ข้าราชการบํานาญ สํานักงานเขตพืนที
การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดภูเก็ต
นายชวนศักดิ จําปาทอง
ข้าราชการบํานาญ สํานักงานเขตพืนที
การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดภูเก็ต
นายสุวชั ร์ โกยสมบูรณ์
ข้าราชการบํานาญ สํานักงานเขตพืนที
การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดภูเก็ต
นายขัมน์ สุขาพันธุ์
ข้าราชการบํานาญ สํานักงานเขตพืนที
การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดภูเก็ต
นายธงชัย ณ ถลาง
ข้าราชการบํานาญ สํานักงานเขตพืนที
การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดภูเก็ต
น.ส.มารศรี นราภักดี
ข้าราชการบํานาญ สํานักงานเขตพืนที
การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดภูเก็ต
น.ส.ปิ ยมน แซ่อ๋อง
ผูอ้ าํ นวยการ โรงเรี ยน อบจ.บ้านไม้เรี ยบ

11

นายเอกสิ ทธิ ขวัญเชียร

รองผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนพุทธมงคลนิมิตร กรรมการ

12

นายประชา ชลชวลิต

13

นายทวี สงวนนาม

14

นายสุชาย จินะเสนา

15

นายพัลลภ เอ่งฉ้วน

ข้าราชการบํานาญ สํานักงานเขตพืนที
การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดภูเก็ต
ข้าราชการบํานาญ สํานักการศึกษา
เทศบาลนครภูเก็ต
ข้าราชการบํานาญ สํานักงานเขตพืนที
การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดภูเก็ต
ข้าราชการบํานาญ สํานักงานเขตพืนที
การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดภูเก็ต

2
3
4
5
6
7
8
9

ผศ.สมพงศ์ ศิริสมบัติ

ตําแหน่ งใน
สหกรณ์
ประธาน
กรรมการ
รองประธาน
กรรมการ
รองประธาน
กรรมการ
กรรมการ
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กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและ
เลขานุการ
กรรมการและ
ผูช้ ่วยเลขานุการ
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ทําเนียบประธานกรรมการดําเนินการ
. นายเชือ สุขาพันธุ์

ปี 

. นายเชาว์ สิ งหะผลิน

ปี 

. นายสุพาสน์ ศิริพนั ธ์

ปี 

. นายโชติ แย้มแสง

ปี 

. นายสุวรรณ กูส้ ุจริ ต

ปี 

. นายจํานง สังขรักษ์

ปี 

. นายพิณ ยอดรักษ์

ปี 

. นายวิชยั อติสุธาโภชน์

ปี 

. นายสมพงศ์ สิ ทธิไชย

ปี 

. นายเชิดชัย นาวิกานนท์

ปี 

. นายธงชัย ณ ถลาง

ปี 

. นายประเสริ ฐ งานวงศ์พาณิ ชย์

ปี 

. นายธงชัย ณ ถลาง

ปี 

. นายนัทธี ถินสาคู

ปี 

. นายประเสริ ฐ งานวงศ์พาณิ ชย์

ปี 

. นายพงษ์ศกั ดิ วิสุทธิ

ปี 

. นายประเสริ ฐ งานวงศ์พาณิ ชย์

ปี 

. ผศ.สมพงศ์ ศิริสมบัติ

ปี ปั จจุบนั
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เจ้ าหน้ าทีส หกรณ์ ออมทรัพย์ ครูภูเก็ต จํากัด
. นางอิศรา ณ นคร

ผูจ้ ดั การสหกรณ์

. นายสวัสดิ อยูค่ ง

รองผูจ้ ดั การฝ่ ายสิ นเชือ

. นางเนาวรัตน์ ฉัว เจริ ญ

รองผูจ้ ดั การฝ่ ายธุรการ

. นางสุวรรณา ชลชวลิต

รองผูจ้ ดั การฝ่ ายการเงินและบัญชี

. นางสายชล ณ นคร

หัวหน้างานทะเบียนสมาชิกและเจ้าหน้าทีเคาน์เตอร์

. นางกฤตยา เดชภิบาล

หัวหน้างานคอมพิวเตอร์

. นายนิพนธ์ ณ นคร

เจ้าหน้าทีฝ่ายสิ นเชือ

. นางวาสนา ฤทธิรักษา

เจ้าหน้าทีเคาน์เตอร์

. นายโชคอภิพงษ์ ทดแทน

นิติกร

. นางสาวขนิษฐา อภิชาตพงศ์ธร

เจ้าหน้าทีบญั ชี

. น.ส.ณัฏฐนันธ์ รัตนพันธ์

เจ้าหน้าทีพสั ดุ

. นางขวัญฤทัย ทองเจิม

แม่บา้ น

. นายกิจจา สื บสิ น

นักการภารโรง
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