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สารจากใจ
ประธานกรรมการดาเนินการ
**************
เรียน สมาชิกสหกรณ์ ออมทรัพย์ ครู ภูเก็ต จากัด ทุกท่ าน
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ภูเก็ต จำกัด ณ วันสิ้ นปี ทำงบัญชี ประจำปี 2560 (31 ธันวำคม 2560)
มีผ ลประกอบการก าไรสุ ท ธิ 111,517,535.76 บาท เมื่ อ เปรี ยบเที ยบก าไรปี ที่ แล้ ว ซึ่ งมี จานวน
103,696.331.20 บาท เพิม่ ขึน้ 7,821,204.56 บาท กำรจัดสรรกำไรสุ ทธิ ในส่ วนของเงินปันผล ซึ่ งตำม
พระรำชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 และกฎกระทรวง (พ.ศ. 2543) กำหนดให้กำรจ่ำยเงินปั นผลตำม
หุ ้นที่ ชำระแล้วไม่เกิ นอัตรำร้ อยละสิ บ ในปี นี้คณะกรรมการเสนอให้ จัดสรรในอัตราร้ อยละ 5.20
เป็ นเงิน 84,157,573.75 บาท
ในรอบปี ที่ ผ่ำนมำสหกรณ์ ฯ ประสบควำมสำเร็ จในกำรบริ หำร กำรจัดกำรในด้ำนต่ำง ๆ
ไม่ก่อให้เกิดควำมเสี ยหำยแต่อย่ำงใด จนเป็ นที่ยอมรับและเชื่อมัน่ ทั้งของมวลสมำชิ กสหกรณ์เองและ
สหกรณ์ออมทรัพย์อื่น ๆ รวมตลอดถึงหน่วยงำนที่ เกี่ ยวข้อง ทั้งในด้ำนกำรกำกับ กำรประเมินและ
กำรประสำนงำน จนเป็ นสหกรณ์ สีข าว ของกรมส่ งเสริ มสหกรณ์ และได้ รับการจัดชั้ นคุ ณ ภาพ
ในระดับชั้นดีมากตามเกณฑ์ กากับของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ขอขอบคุณทั้งสำนักงำนสหกรณ์จงั หวัดภูเก็ต สำนักงำนตรวจบัญชีสหกรณ์ภูเก็ต หน่วยงำน
ต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่ปรึ กษำ เจ้ำหน้ำที่และคณะกรรมกำรดำเนินกำรที่มีส่วนให้กำรบริ หำรและบริ กำร
ในกิจกำรจนบรรลุวตั ถุประสงค์ของขบวนกำรสหกรณ์ ไม่เกิดควำมเสี ยหำยแก่สหกรณ์ เช่น สหกรณ์
ออมทรัพย์บำงแห่ง รวมทั้งสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบำงแห่ ง ที่นำเงินไปลงทุนจนเกิดผลกระทบเสี ยหำย
แก่ ส หกรณ์ ฯ อย่ำ งมหำศำล เช่ น กำรลงทุ นในเรื่ อ งที่ เ กี่ ย วกับ ลอตเตอรี่ รวมทั้งคณะกรรมกำร
ดำเนินกำรในสหกรณ์บำงแห่งต้องรับโทษทั้งคดีอำญำ และคดีแพ่ง เป็ นที่ทรำบกันโดยทัว่ ไป
ด้วยควำมขอบพระคุณยิง่

(นำยประเสริ ฐ งำนวงศ์พำณิ ชย์)
ประธำนกรรมกำรดำเนินกำร ชุดที่ 57
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ภูเก็ต จำกัด
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ที่ สอ.ภก. 1/2561

สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ภูเก็ต จำกัด
วันที่ 3 มกรำคม 2561

เรื่ อง ขอเชิญประชุมใหญ่สำมัญประจำปี 2560
เรี ยน สมำชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ภูเก็ต จำกัด ทุกท่ำน
ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ภูเก็ต จำกัด กำหนดประชุมใหญ่สำมัญประจำปี 2560 ในวัน
อำทิตย์ที่ 18 กุมภำพันธ์ 2561 เวลำ 08.00 - 12.00 น. ณ ศูนย์ประชุมมหำวิทยำลัยรำชภัฏ
ภูเก็ต ตำมระเบียบวำระกำรประชุม ดังนี้
ระเบียบวำระที่ 1 เรื่ องที่ประธำนแจ้งให้ทรำบ
1.1 เรื่ องที่ประธำนแจ้งเพื่อทรำบ
1.2 แนะนำผูเ้ ข้ำร่ วมประชุม
1.3 มอบทุนกำรศึกษำสำหรับบุตรสมำชิก
ระเบียบวำระที่ 2 เรื่ องรับรองรำยงำนกำรประชุมใหญ่สำมัญประจำปี 2559
ระเบียบวำระที่ 3 เรื่ องเสนอเพื่อทรำบ
3.1 รับทรำบรำยงำนผลกำรดำเนินกำรประจำปี 2560
3.2 รับทรำบผลกำรตรวจสอบกิจกำรและรำยงำนของผูส้ อบบัญชี
ระเบียบวำระที่ 4 เรื่ องเสนอเพื่อพิจำรณำ
4.1 พิจำรณำเลือกตั้งกรรมกำรดำเนินกำร
4.2 พิจำรณำเลือกตั้งผูต้ รวจสอบกิจกำร
4.3 พิจำรณำอนุมตั ิงบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน และบัญชีกำไรขำดทุน ประจำปี
2560
4.4 พิจำรณำกำหนดวงเงินกูย้ มื ประจำปี 2561
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4.5 พิจำรณำประมำณกำรรำยได้ และงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี ของสหกรณ์
ประจำปี 2561
4.6 พิจำรณำอนุมตั ิกำรจัดสรรกำไรสุ ทธิ ประจำปี 2560
4.7 พิจำรณำคัดเลือกผูส้ อบบัญชีรับอนุญำต
ระเบียบวำระที่ 5 เรื่ องอื่น ๆ (ถ้ำมี)
จึงเรี ยนมำเพื่อโปรดทรำบ และเข้ำร่ วมประชุมตำมวัน เวลำและสถำนที่ขำ้ งต้นนี้ โดย
พร้อมเพรี ยงกัน
ขอแสดงควำมนับถือ
(นำยประเสริ ฐ งำนวงศ์พำณิ ชย์)
ประธำนคณะกรรมกำรดำเนินงำน
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ภูเก็ต จำกัด
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ระเบียบวาระที่ 5
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การประชุ มใหญ่สามัญ ประจาปี 2560
ของสหกรณ์ออมทรัพย์ ครูภูเก็ต จากัด
วันอาทิตย์ ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561
ณ ศูนย์ประชุ มมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
เริ่มประชุ มเวลา 08.00 น.
ประธำนที่ประชุม………………………………………….
จำนวนสมำชิกทั้งสิ้ น……………………..คน มำประชุม……………….คน
จำนวนคณะกรรมกำร……………………คน มำประชุม……………….คน
จำนวนเจ้ำหน้ำที่สหกรณ์ …………………คน มำประชุม………………คน
จำนวนผูต้ รวจสอบบัญชี ………………….คน มำประชุม………………คน
จำนวนผูเ้ ข้ำร่ วมประชุม………………… คน คือ
1……………………………………………
2……………………………………………
3……………………………………………
4……………………………………………
5……………………………………………
6……………………………………………

6

รายงานกิจการประจ�ำปี 2560

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่ องทีป่ ระธานแจ้ งให้ ทราบ
1.1 เรื่ องทีป่ ระธานแจ้ งเพื่อทราบ
………………..……………………………………………………………………………
………………..……………………………………………………………………………
1.2 แนะนาผู้เข้ าร่ วมประชุ ม
………………………………………………………………………………………………
……………………..………………………………………………………………………
1.3 มอบทุนการศึกษาสาหรับบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ภูเก็ต จากัด
รายชื่ อบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จากัด ทีไ่ ด้ รับทุนการศึกษาบุตร
ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จากัด ประจาปี 2560

**********************

1. ประเภททุนการศึกษาปกติ จานวน 55 ทุน มี 4 ระดับ
1.1 ระดับประถมศึกษา จำนวน 20 ทุน ๆ ละ 2,000 บำท ได้แก่

ลาดับที่
ชื่ อผู้ได้ รับทุน
1.
ด.ช.คณิ ศร ณ นคร
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ด.ญ.อำนีส ไชยรำบ
ด.ช.มำโปรด วิมลพันธุ์
ด.ญ.เศำะดียะ๊ อำรง
ด.ช.เรำซัล หลีวงั
ด.ช.กฤตภำส พิชยั รัตน์
ด.ญ.นลัญกร อภิจตั วำภรณ์
ด.ญ.ฮำนิส พืชเส็น

ชั้น
ป.1
ป.2
ป.2
ป.2
ป.3
ป.3
ป.4
ป.4

สถานศึกษา
โรงเรี ยนเทศบำลปลูกปั ญญำ
ในพระอุปถัมภ์ฯ
โรงเรี ยนมุสลิมวิทยำภูเก็ต
โรงเรี ยนอนุบำลภูเก็ต
โรงเรี ยนมุสลิมวิทยำภูเก็ต
โรงเรี ยนมุสลิมวิทยำภูเก็ต
โรงเรี ยนอนุบำลภูเก็ต
โรงเรี ยนเทศบำลเมืองภูเก็ต
โรงเรี ยนมุสลิมวิทยำภูเก็ต

ชื่ อสมาชิก
น.ส.สุธำทิพย์ เพ็ชรรัตน์
นำยเจริ ญ ไชยรำบ
นำงสิ นีนำถ วิมลพันธุ์
นำงลักษมี อำรง
นำงสุวรรณรัตน์ หลีวงั
นำงศศิณฏั ฐ์ พิชยั รัตน์
น.ส.นันท์นภัส ปภำพันธุ์
นำงจันจิรำ พืชเส็น
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ลาดับที่
9.
10.
11.
12.

ชื่ อผู้ได้ รับทุน
ด.ญ.อัซมี่ พืชเส็น
ด.ช.อัซรอน ปิ ยะกอบ
ด.ช.ธนยศ รุ่ งบุญคง
ด.ญ.ภัทรำนิษฐ์ สังสิ ทธิเสถียร

ชั้น
ป.4
ป.4
ป.4
ป.4

13.
14.
15.
16.
17.

ด.ญ.มนัชญำ บ่อหนำ
ด.ช.อะฟัรดี้ รำชแดหวำ
ด.ญ.ปำลิตำ วงษ์นำ
ด.ช.อำรำอัยต์ ดำรำศิต
ด.ช.ศักริ นทร์ อินทโชติ

ป.4
ป.4
ป.5
ป.5
ป.5

18.
19.
20.

ด.ช.ภูมิภทั ร ทองดี
ด.ช.นิธิทตั ตินตะชำติ
ด.ญ.วลิสรำ วิชชำธร

ป.6
ป.6
ป.6

สถานศึกษา
โรงเรี ยนมุสลิมวิทยำภูเก็ต
โรงเรี ยนมุสลิมวิทยำภูเก็ต
โรงเรี ยนขจรเกียรติพฒั นำ
โรงเรี ยนเทศบำล
บ้ำนบำงเหนียว
โรงเรี ยนมุสลิมวิทยำภูเก็ต
โรงเรี ยนมุสลิมวิทยำภูเก็ต
โรงเรี ยนมุสลิมวิทยำภูเก็ต
โรงเรี ยนอนุบำลภูเก็ต
โรงเรี ยนเทศบำลปลูกปั ญญำ
ในพระอุปถัมภ์

ชื่ อสมาชิก
นำงลลินำ พืชเส็น
นำงมัลลิกำ ปิ ยะกอบ
นำงชะมัยพร รุ่ งบุญคง
นำงทิวำพร สังสิ ทธิเสถียร

โรงเรี ยนเทศบำลเมืองภูเก็ต
โรงเรี ยนอนุบำลภูเก็ต
โรงเรี ยนเทศบำลเมืองภูเก็ต

นำงประภำพร ทองดี
น.ส.ประสิ ตำ ศรี เกตุ
นำงยุพดี วิชชำธร

นำงศิริพร บ่อหนำ
นำงสิ ติหะหยำด รำชแดหวำ
นำงสุนีย ์ วงษ์นำ
นำงกนกอร ดำรำศิต
น.ส.กรรตยำ ผันแปร

1.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น จำนวน 21 ทุน ๆ ละ 3,000 บำท ได้แก่

ลาดับที่
ชื่ อผู้ได้ รับทุน
1.
ด.ญ.นัสฟำร์ สุมำนะตระกูล

ชั้น
ม.1

2.
3.
4.
5.

ด.ช.ยศกร พำหน
ด.ช.ชัชพล กลิ่นจันทร์
ด.ช.ธนวัฒน์ พุม่ จันทร์
ด.ญ.นูรฮำฟี ซะฮ์ อำแว

ม.1
ม.1
ม.1
ม.2

6.
7.

ด.ญ.วชิรำภรณ์ แจ้งใจดี
ด.ช.ปฐวีกำนต์ สำรรักษ์

ม.2
ม.2

8.
9.

ด.ญ.ศิรประภำ บุญสูง
ด.ญ.ศุภลักษณ์ กรงแก้ว

ม.2
ม.2
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สถานศึกษา
โรงเรี ยนอัตตัรกียะห์อิสลำมียะห์
โรงเรี ยนเทศบำลเมืองภูเก็ต
โรงเรี ยนภูเก็ตวิทยำลัย
โรงเรี ยนเบญจมเทพอุทิศ
โรงเรี ยนอัล-กุรอำนและภำษำ
กำลำมุลลอฮฺ
โรงเรี ยนขจรเกียรติศึกษำ
โรงเรี ยนพีระยำนำวินคลอง
หิ นวิทยำ
โรงเรี ยน อบจ.บ้ำนตลำดเหนือ
โรงเรี ยนเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระศรี นคริ นทร์ ภูเก็ต

ชื่ อสมาชิก
นำยประสิ ทธิ์ สุมำนะตระกูล
นำงวีรำภรณ์ พำหน
นำงกรรณิ กำ กลิ่นจันทร์
นำงน้ ำเพชร ชิระมณี
นำงสี ตีซำอะห์ อำแว
นำงลักษณำ สำสงเครำะห์
นำงสำลินี ช่วยกำรกล้ำ
นำงนิศำนำถ บุญสูง
นำงพรเพ็ญ กรงแก้ว

ลาดับที่
ชื่ อผู้ได้ รับทุน
10. ด.ญ.ธัญญพัทธ์ เชียรประสงค์
11. น.ส.ลภัสรดำ พึ่งแรง
12. น.ส.ณัฐณิ ชำ บุญสงค์

ชั้น
ม.2
ม.3
ม.3

13.
14.
15.
16.

น.ส.สำธิตำ ซิมอำจิน
นำยภำณุวชั ร์ จันคำ
นำยศุทธำ จงเจริ ญ
น.ส.สุภสั สำ สื บสิ น

ม.3
ม.3
ม.3
ม.3

17.
18.
19.
20.

น.ส.พัชรธร สุขสว่ำง
นำยพอตะวัน จันทรกุล
น.ส.ชำมันดำ เตชะญำนนท์
นำยมนัสธีร์ ทองรอด

ม.3
ม.3
ม.3
ม.3

21.

นำยรชต ยศภักดี

ม.3

ได้แก่

ชื่ อสมาชิก
นำงธนันท์ธรณ์ เชียรประสงค์
นำยนที พึ่งแรง
นำงรำนี เครื อสมบัติ
นำงนิชฎำ ซิมอำจิน
นำยศักดิ์เกษม จันคำ
น.ส.เนฐิกำญจน์ ดวงเกิด
นำยกิจจำ สื บสิ น
นำงสำวพิรีภรณ์ สุขสว่ำง
นำงสำยชล จันทรกุล
นำงสรัลดำ เตชะญำนนท์
นำงจุฑำรัตน์ ทองรอด
น.ส.ณัฏฐณิ ชำ ธนไพโรจน์

1.3 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรื อ ปวช. จำนวน 9 ทุน ๆ ละ 4,000 บำท

ลาดับที่
ชื่ อผู้ได้ รับทุน
1.
น.ส.นภัสสร ทองหวำน
2.
นำยชำนน บุญสุทธิ์
3.
4.
5.
6.
7.
8.

สถานศึกษา
โรงเรี ยนสตรี ภูเก็ต
โรงเรี ยนภูเก็ตวิทยำลัย
โรงเรี ยนจุฬำภรณรำช
วิทยำลัย ตรัง
โรงเรี ยนภูเก็ตวิทยำลัย
โรงเรี ยนเมืองถลำง
โรงเรี ยนเมืองถลำง
โรงเรี ยนเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระศรี นคริ นทร์ ภูเก็ต
โรงเรี ยนสตรี ภูเก็ต
โรงเรี ยนสตรี ภูเก็ต
โรงเรี ยนสตรี ภูเก็ต
โรงเรี ยนเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระศรี นคริ นทร์ ภูเก็ต
โรงเรี ยนเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระศรี นคริ นทร์ ภูเก็ต

น.ส.อัณนำ พิบำลฆ่ำสัตว์
นำยฟิ กรี ไถนำเพรี ยว
นำยปิ ยภัทร ตันบำรุ ง
น.ส.สมฤดี ขำนุรักษ์
น.ส.เพ็ญพิสุทธิ์ พวงสุวรรณ
น.ส.เปมิกำ คำแสนโต

ชั้น
ม.4
ม.4

สถานศึกษา
โรงเรี ยนเมืองถลำง
โรงเรี ยนเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระศรี นคริ นทร์ ภูเก็ต
ม.4 โรงเรี ยนมุสลิมวิทยำภูเก็ต
ปวช.1 วิทยำลัยอำชีวศึกษำภูเก็ต
ม.5 โรงเรี ยนภูเก็ตวิทยำลัย
ปวช.2 วิทยำลัยอำชีวศึกษำภูเก็ต
ม.6 โรงเรี ยนทุ่งสง
ม.6 โรงเรี ยนเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระศรี นคริ นทร์ ภูเก็ต

ชื่ อสมาชิก
นำยวิศรุ ต ทองหวำน
นำงมณฑิตำ บุญสุทธิ์
นำงสุภำรัตน์ พิบำลฆ่ำสัตว์
นำงอุไร ไถนำเพรี ยว
นำงปิ ยะมำศ ตันบำรุ ง
นำงเสริ มศรี พรหมตรัง
นำยพีระพงศ์ พวงสุวรรณ
นำงปภำดำ คำแสนโต
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ลาดับที่
ชื่ อผู้ได้ รับทุน
9.
น.ส.กชพรรณ พวงแก้ว

ลาดับที่
1.
2.
3.
4.
5.

ชั้น
ม.6

สถานศึกษา
โรงเรี ยนภูเก็ตวิทยำลัย

ชื่ อสมาชิก
นำงขจิตศรี พวงแก้ว

1.4 ระดับอุดมศึกษา จำนวน 5 ทุน ๆ ละ 5,000 บำท ได้แก่

ชื่ อผู้ได้ รับทุน
น.ส.ณิ ชำดำ สื บศักดิ์
น.ส.ปั ญญดำ ฤทธิ์รักษำ
นำยอัศนี คัดวงษ์
นำยฮำดี้ หยัง่ ทะเล
น.ส.เบญจพร ลีลำอริ ยะ

ชั้น
ปี 1
ปี 3
ปี 3
ปวส.2
ปี 4

สถานศึกษา
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่
มหำวิทยำลัยแม่โจ้ – แพร่
วิทยำลัยเทคนิคภูเก็ต
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

ชื่ อสมาชิก
นำยมำนะ สื บศักดิ์
นำงวำสนำ ฤทธิ์รักษำ
นำงชะอ้อน คัดวงษ์
นำงมะลิ หยัง่ ทะเล
นำงทิพย์วรรณ ลีลำอริ ยะ

2. ประเภททุนเรียนดี จานวน 28 ทุน มี 4 ระดับ
2.1 ระดับประถมศึกษา จานวน 15 ทุน ๆ ละ 2,000 บาท (กาลังเรียนชั้น ป.3
จานวน 8 ทุน และ กาลังเรียนชั้น ป.5 จานวน 10 ทุน )
2.1.1 กาลังเรียนชั้ น ป.3 จานวน 8 ทุน ได้ แก่

ลาดับที่
ชื่ อผู้ได้ รับทุน
1.
ด.ญ.ซิลมีย ์ มุกดำ

ชั้น
ป.3

สถานศึกษา
โรงเรี ยนมุสลิมวิทยำภูเก็ต

ชื่ อสมาชิก
นำงจิรนุช มุกดำ

นำงสำวอ้อย สวัสดิ์รักษำ

2.

ด.ช.ณัฏฐกรณ์ จอนด้วง

ป.3

โรงเรี ยนอนุบำลภูเก็ต

3.

ด.ช.ภำณุวชิ ญ์ ชูมำก

ป.3

4.

ด.ช.ปิ ติภทั ร มุกดำ

ป.3

โรงเรี ยนภูเก็ตไทยหัวอำเซียน นำงจิรำ ชูมำก
วิทยำ
โรงเรี ยนอนุบำลภูเก็ต
นำงสำวสุมณฑำ มุกดำ

5.

ด.ช.ธีทตั เจริ ญพรภักดี

6.

ด.ช.คำมิน กำญจนสิ ทธิ์

ป.3 โรงเรี ยนเทศบำล
บ้ำนบำงเหนียว
ป.3 โรงเรี ยนอนุบำลภูเก็ต

7.

ด.ช.ปั ณณวิชญ์ ปั ญจเส็น

8.

ด.ญ.พิมชญำ เจนเรื อ
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นำยเดวนันต์ เจริ ญพรภักดี
นำยนิกร กำญจนสิ ทธิ์

ป.3 โรงเรี ยนเทศบำล
นำงยินดี ปั ญจเส็น
บ้ำนบำงเหนียว
ป.3 โรงเรี ยนภูเก็ตไทยหัวอำเซียน นำงพัชรี เจนเรื อ
วิทยำ
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2.1.2 กาลังเรียนชั้น ป.5 จานวน 10 ทุน ได้ แก่
1.

ด.ญ.สิ ริกร ศิริอนันต์

ป.5

สถานศึกษา
โรงเรี ยนอนุบำลภูเก็ต

2.

ด.ญ.พชรพรรณ ชุมรักษ์

ป.5

โรงเรี ยนอนุบำลภูเก็ต

นำงสำวลภัสรดำ ชุมรักษ์

3.

ด.ญ.อวิกำ เจษฎ์พฒั นำนนท์

ป.5

โรงเรี ยนดำรำสมุทรภูเก็ต

นำงสำววัฒนพร สุขสงวน

4.

ด.ญ.กัลญำณี แจ้งจุล

ป.5

โรงเรี ยนอนุบำลภูเก็ต

นำงจิตตรำ แจ้งจุล

5.

ป.5

โรงเรี ยนอนุบำลภูเก็ต

6.

ด.ญ.ธัญชนก ไชยนันทน์
ด.ญ.กชนิภำ ชังอินทร์

ป.5

โรงเรี ยนอนุบำลภูเก็ต

นำยเฉลิมศักดิ์ ไชยนันทน์
นำยชริ นทร์ ชังอินทร์

7.

ด.ญ.เพชรไพลิน สุวรรณวงศ์

ป.5

โรงเรี ยนอนุบำลภูเก็ต

น.ส.ณัฏฐนันธ์ รัตนพันธ์

8.
9.

ด.ญ.วรรณวดี ถิ่นเขำต่อ
ด.ญ.ศศิญดำ สิ ทธิไชย

ป.5
ป.5

โรงเรี ยนอนุบำลภูเก็ต

นำงวรรณำ ถิ่นเขำต่อ
นำยสุกิจ สิ ทธิไชย

10.

ด.ญ.ปริ ชมน ทิพย์แก้ว

ป.5

ลาดับที่

ชื่ อผู้ได้ รับทุน

ได้แก่

2.2

โรงเรี ยนสำธิตมหำวิทยำลัย
รำชภัฏภูเก็ต
โรงเรี ยน อบจ.บ้ำนนำบอน

ชื่ อสมาชิก
นำงดำว ศิริอนันต์

ว่ำที่ ร.ต.หญิงสุทิศำ ทิพย์แก้ว

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น (กาลังเรียนชั้น ม.2) จำนวนทุน 5 ทุน ๆ ละ 3,000 บำท

ลาดับที่
ชื่ อผู้ได้ รับทุน
1.
ด.ญ.ธัญญิตำ สะรำคำ
2.
3.
4.
5.

ชั้น

ด.ช.ทินกร สุวรรณบำรุ ง
ด.ญ.ณัฐชำ วิไลแสงจันทร์
ด.ญ.คีตญำ แดงกัลยำณวัจน์
ด.ช.จิรภัทร สมศิริ

ชั้น
ม.2
ม.2
ม.2
ม.2
ม.2

สถานศึกษา
โรงเรี ยนสำธิตมหำวิทยำลัย
รำชภัฏภูเก็ต
โรงเรี ยนเมืองถลำง
โรงเรี ยนดำรำสมุทรภูเก็ต
โรงเรี ยนสตรี ภูเก็ต
โรงเรี ยนภูเก็ตวิทยำลัย

ชื่ อสมาชิก
นำงสุนนั ตำ ลุพรหมมำ
นำงวิไลวรรณ สุวรรณบำรุ ง
นำงปณำลี วิไลแสงจันทร์
นำงธันยำ แดงกัลยำณวัจน์
นำยสมภักดิ์ สมศิริ

2.3 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรื อ ปวช. (กาลังเรียนชั้น ม.5 หรื อ ปวช.2)
จำนวนทุน 2 ทุน ๆ ละ 4,000 บำท ได้แก่
ลาดับที่
ชื่ อผู้ได้ รับทุน
1.
น.ส.ด้ำยไหม สำเหล่ำ
2.
น.ส.ฐณิ ฐฐำ โภชนะกิจ

ชั้น
ม.5
ม.5

สถานศึกษา
โรงเรี ยนภูเก็ตวิทยำลัย
โรงเรี ยนสตรี ภูเก็ต

ชื่ อสมาชิก
นำยสะอำด สำเหล่ำ
นำงพรน้อย โภชนะกิจ
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2.4
บำท ได้แก่

ระดับอุดมศึกษา (กาลังเรียนชั้น ปวส.2 หรื อ ปี .2) จำนวนทุน 3 ทุน ๆ ละ 5,000

ลาดับที่
ชื่ อผู้ได้ รับทุน
1.
น.ส.ณัฐนุช จำรุ วฒั นสุนทร
2.
นำยศิวะ รัตนกิจโกศล
3.
น.ส.สุมนำ สมหวัง

ชั้น
ปี 2
ปี 2
ปี 2

สถานศึกษา
ชื่ อสมาชิก
มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์
นำยวิรัช จำรุ วฒั นสุนทร
มหำวิทยำลัยสงขลำนคริ นทร์ นำยศิริพงศ์ รัตนกิจโกศล
มหำวิทยำลัยรำชภัฏภูเก็ต
นำงจรวยพร สมหวัง

3. ประเภททุนการศึกษาต่ อเนื่อง จานวน 1 ทุน ได้ แก่
ลาดับที่
ชื่ อผู้ได้ รับทุน
1.
น.ส.ณัฐชยำ ตันยำวุฒิ

ชั้น
ม.4

สถานศึกษา
โรงเรี ยนสตรี ภูเก็ต

ชื่ อสมาชิก
นำยธัชพล ตันยำวุฒิ

หมายเหตุ ให้สมำชิกสหกรณ์นำบุตรที่ได้รับทุนมำรับทุนในวันประชุมใหญ่สำมัญประจำปี 2560
เวลำ 07.30น.
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ระเบียบวาระที่ 2 เรื่ องรับรองรายงานการประชุ มใหญ่สามัญ ประจาปี 2559
รายงานการประชุ มใหญ่สามัญ ประจาปี 2559
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จากัด
วันอาทิตย์ ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2560
ณ ศูนย์ประชุ ม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต อ.เมือง จ.ภูเก็ต
*************************
สมำชิกเข้ำประชุม 4,830 คน ตำมลำยมือชื่อผูเ้ ข้ำประชุม
ผูม้ ำประชุม
1. นำยประเสริ ฐ
งำนวงศ์พำณิ ชย์
ประธำนกรรมกำร (ประธำนที่ประชุม)
2. นำยสมพงศ์
สิ ทธิไชย
รองประธำนกรรมกำร
3. นำยพัลลภ
เอ่งฉ้วน
รองประธำนกรรมกำร
4. ผศ.ดร.อนุศกั ดิ์ ห้องเสงี่ยม
กรรมกำร
5. นำยจรุ ง
สังขรักษ์
กรรมกำร
6. นำยชวนศักดิ์
จำปำทอง
กรรมกำร
7. น.ส.ปิ ยมน
แซ่อ๋อง
กรรมกำร
8. นำยทวี
สงวนนำม
กรรมกำร
9. นำยธงชัย
ณ ถลำง
กรรมกำร
10. น.ส.มำรศรี
นรำภักดี
กรรมกำร
11. นำยสุ โขทัย
ต่อพงษ์
กรรมกำร
12. นำยบูรณันต์ ชุมรักษ์
กรรมกำร
13. นำยบุญช่วย
สุ วรรณรัฐภูมิ
กรรมกำร
14. นำยประชำ
ชลชวลิต
กรรมกำรและเลขำนุกำร
15. นำยขัมน์
สุ ขำพันธุ์
กรรมกำรและผูช้ ่วยเลขำนุกำร
ผูไ้ ม่มำประชุม ผูเ้ ข้ำร่ วมประชุม
1. นำงอิศรำ
ณ นคร
ผูจ้ ดั กำร
2. นำยสมศักดิ์
สุ ภำจรู ญ
สหกรณ์จงั หวัดภูเก็ต
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3. นำยรักษำรำษฎร์
4. นำยสมเกียรติ
5. นำยชมบุญ
6. นำงเฟื่ องนภำ
7. นำงณิ ชชำ
8. ดร.วรกร
9. นำยวันชัย
10. ผศ.ดร.ประภำ
11. ผศ.สมพงศ์
12. นำยประสิ ทธิ์
13. นำยมำนะ
14. นำงวิมลวรรณ
15. น.ส.สุ รัสวดี
16. นำยสวัสดิ์
17. นำงเนำวรัตน์
18. นำงสุ วรรณำ
19. นำยโชคอภิพงษ์
20 นำงสำยชล
21. นำยนิพนธ์
22. นำงวำสนำ
23. นำงกฤตยำ
24. นำยกนก
25. น.ส.ขนิษฐำ
26. น.ส.ณัฏฐนันธ์
27. นำยสมภพ
28. นำงขวัญฤทัย
29. นำยกิจจำ
ผูส้ ังเกตกำรณ์ -
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โภคะศฤงคำร
พำหุรัตน์
กุณฑลรัตน์
โสฬส
รัชตทวีโภคิน
แช่มเมืองปัก
พงษำ
กำหยี
ศิริสมบัติ
นิตยำวีรวัฒน์
ตัณฑัยย์
เจริ ญ
กีรติวิริยำภรณ์
อยูค่ ง
ฉัว่ เจริ ญ
ชลชวลิต
ทดแทน
ณ นคร
ณ นคร
ฤทธิ์รักษำ
เดชภิบำล
ชิดเชี่ยว
อภิชำตพงศ์ธร
รัตนพันธ์
ต่อพงษ์
ทองเจิม
สื บสิ น

รายงานกิจการประจ�ำปี 2560

นักวิชำกำรสหกรณ์ชำนำญกำร
นักวิชำกำรสหกรณ์ชำนำญกำร
นักวิชำกำรสหกรณ์ปฏิบตั ิกำร
หัวหน้ำสำนักงำนตรวจบัญชีสหกรณ์ภูเก็ต
นักวิชำกำรตรวจสอบบัญชีชำนำญกำร
ผูส้ อบบัญชี
ที่ปรึ กษำ
ที่ปรึ กษำ
ที่ปรึ กษำ
ที่ปรึ กษำ
ผูต้ รวจสอบกิจกำร
ผูต้ รวจสอบกิจกำร
ผูต้ รวจสอบกิจกำร
รองผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยสิ นเชื่อ
รองผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยธุรกำร
รองผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยกำรเงินและบัญชี
นิติกร
เจ้ำหน้ำที่
เจ้ำหน้ำที่
เจ้ำหน้ำที่
เจ้ำหน้ำที่
เจ้ำหน้ำที่
เจ้ำหน้ำที่
เจ้ำหน้ำที่
เจ้ำหน้ำที่
ลูกจ้ำง
ลูกจ้ำง

เริ่ มประชุม
เวลำ 08.00 น.
เลขำนุกำร
ได้ตรวจนับองค์ประชุมเห็นว่ำสมำชิกมำประชุมครบองค์ประชุมแล้วจึงเรี ยน
เชิญประธำนกล่ำวเปิ ดกำรประชุมและดำเนินกำรประชุมไปตำมระเบียบวำระ
ประธำน
ประธำนคณะกรรมกำรดำเนินกำร (นำยประเสริ ฐ งำนวงศ์พำณิ ชย์) ในฐำนะ
ประธำนที่ประชุมใหญ่สำมัญ ประจำปี 2559 จึงกล่ำวเปิ ดกำรประชุมเพื่อพิจำรณำเรื่ องต่ำง ๆ
ตำมระเบียบวำระกำรประชุมดังต่อไปนี้
ระเบียบวำระที่ 1 เรื่ องที่ประธำนแจ้งให้ทรำบ
1.1 แนะนำ
คุณสมศักดิ์
สุ ภำจรู ญ
คุณรักษำรำษฎร์ โภคะศฤงคำร
คุณสมเกียรติ พำหุรัตน์
คุณชมบุญ
กุณฑลรัตน์
คุณเฟื่ องนภำ โสฬส
คุณณิ ชชำ
รัชตทวีโภคิน
ดร.วรกร
แช่มเมืองปัก
คุณวันชัย
พงษำ
ผศ.ดร.ประภำ กำหยี
ผศ.สมพงศ์
ศิริสมบัติ
คุณประสิ ทธิ์
นิตยำวีรวัฒน์
คุณมำนะ
ตัณฑัยย์
คุณวิมลวรรณ เจริ ญ
คุณสุ รัสวดี
กีรติวิริยำภรณ์
ที่ประชุม
รับทรำบ

สหกรณ์จงั หวัดภูเก็ต
นักวิชำกำรสหกรณ์ชำนำญกำร
นักวิชำกำรสหกรณ์ชำนำญกำร
นักวิชำกำรสหกรณ์ปฏิบตั ิกำร
หัวหน้ำสำนักงำนตรวจบัญชี สหกรณ์ภูเก็ต
นักวิชำกำรตรวจสอบบัญชีชำนำญกำร
ผูส้ อบบัญชี
ที่ปรึ กษำ
ที่ปรึ กษำ
ที่ปรึ กษำ
ที่ปรึ กษำ
ผูต้ รวจสอบกิจกำร
ผูต้ รวจสอบกิจกำร
ผูต้ รวจสอบกิจกำร
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1.2 แจ้งให้ที่ประชุมทรำบเกี่ยวกับกำรประชุมใหญ่ ดังนี้
1.2.1 กำรเลือกตั้งกรรมกำร ในปี นี้เนื่องจำกผูต้ รวจสอบกิจกำรมีผสู ้ มัครไม่เกิน
จำนวน จึงเลือกตั้งเฉพำะกรรมกำร 7 คน และใช้เครื่ องลงคะแนนของคณะกรรมกำรกำร
เลือกตั้ง จำนวน 10 ชุด 40 เครื่ อง
1.2.2 เงินปั นผล จ่ำยเช็คธนำคำร ดังนี้
- ธนำคำรกรุ งไทย สำขำภูเก็ต
- ธนำคำรกรุ งไทย สำขำถนนเทพกระษัตรี
- ธนำคำรธนชำต สำขำภูเก็ต
- ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร สำขำภูเก็ต
ที่ประชุม
รับทรำบ
1.3 เรื่ องมอบทุนกำรศึกษำแก่บุตรสมำชิก ประจำปี 2559
ประธำน
ได้มอบทุนกำรศึกษำแก่บุตรสมำชิก จำนวนทั้งสิ้ น 71 ทุน เป็ นเงินทุนทั้งสิ้ น
212,000.00 บำท (สองแสนหนึ่งหมื่นสองพันบำทถ้วน) ปรำกฏรำยละเอียดตำมเอกสำร
รำยงำนกิจกำร ประจำปี 2559 หน้ำที่ 6-10
ที่ประชุม
รับทรำบ
1.4 สหกรณ์ฯขอแสดงควำมยินดีกบั คุณครู ถนอมเกียรติ งำนสกุล ที่ได้รับกำร
คัดเลือกเป็ นครู ขวัญศิษย์ ครู ผสู ้ มควรได้รับพระรำชทำนรำงวัลสมเด็จเจ้ำฟ้ำมหำจักรี ระดับ
จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560
ที่ประชุม
รับทรำบ
ระเบียบวำระที่ 2 เรื่ องรับรองรำยงำนกำรประชุมใหญ่สำมัญ ประจำปี 2558
ประธำน
แจ้งให้ที่ประชุมทรำบรำยงำนกำรประชุมใหญ่สำมัญ ประจำปี 2558 ซึ่งมีกำร
ประชุมเมื่อวันที่ 31 มกรำคม 2559 ณ ศูนย์ประชุม มหำวิทยำลัยรำชภัฏภูเก็ต ปรำกฏ
รำยละเอียดตำมเอกสำรรำยงำนกิจกำร ประจำปี 2559 หน้ำที่ 11-21
ที่ประชุม
พิจำรณำแล้วมีมติรับรองรำยงำนกำรประชุมใหญ่สำมัญ ประจำปี 2558 เมื่อ
วันที่ 31 มกรำคม 2559
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ระเบียบวำระที่ 3 เรื่ องรำยงำนผลกำรดำเนินกำรประจำปี 2559
3.1 รับทรำบรำยงำนผลกำรดำเนินกำรประจำปี 2559
ประธำน
ได้รำยงำนผลกำรดำเนินกำรประจำปี 2559 ของสหกรณ์ ปรำกฏรำยละเอียด
ตำมเอกสำรรำยงำนกิจกำรประจำปี 2559 หน้ำที่ 22-36
ที่ประชุม
ได้มีกำรอภิปรำยและสอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมในส่ วนที่เกี่ยวกับกำรดำเนิน
กำรในรอบปี 2559 และที่ประชุมรับทรำบ
3.2 รับทรำบผลกำรตรวจสอบกิจกำรและรำยงำนของผูส้ อบบัญชี
ประธำน
มอบหมำยให้ผตู ้ รวจสอบกิจกำร คือ นำยมำนะ ตัณฑัยย์ เป็ นผูช้ ้ ีแจง
รำยละเอียดพร้อมตอบข้อซักถำมจำกที่ประชุม ปรำกฏรำยละเอียดตำมเอกสำรรำยงำนกิจกำร
ประจำปี 2559 หน้ำที่ 37-42 และมอบหมำยให้ผสู ้ อบบัญชีรับอนุญำต คือ ดร.วรกร แช่ม
เมืองปัก รำยงำนผลของผูส้ อบบัญชี ปรำกฏรำยละเอียดตำมเอกสำรรำยงำนกิจกำร ประจำปี
2559 หน้ำที่ 43-46
ที่ประชุม
ได้มีกำรอภิปรำยและสอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติม แล้วจึงรับทรำบรำยงำนผล
กำรตรวจสอบกิจกำรและรำยงำนของผูส้ อบบัญชีรับอนุญำต
ระเบียบวำระที่ 4 เรื่ องเสนอเพื่อพิจำรณำ
4.1 พิจำรณำกำรเลือกตั้งคณะกรรมกำรดำเนินกำร
ประธำน
แจ้งให้ที่ประชุมทรำบว่ำ ในปี 2560 มีคณะกรรมกำรดำรงตำแหน่งอยูต่ ำม
วำระ 8 คน ดังนี้
1. นำยประเสริ ฐ
งำนวงศ์พำณิ ชย์
2. นำยสมพงศ์
สิ ทธิไชย
3. นำยพัลลภ
เอ่งฉ้วน
4. นำยธงชัย
ณ ถลำง
5. นำยจรุ ง
สังขรักษ์
6. นำยบูรณันต์
ชุมรักษ์
7. ผศ.ดร.อนุศกั ดิ์
ห้องเสงี่ยม
8. นำยบุญช่วย
สุ วรรณรัฐภูมิ
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- คณะกรรมกำรพ้นจำกตำแหน่งตำมวำระ 7 คน (ตำแหน่งกรรมกำร) จึงต้อง
ดำเนินกำรเลือกตั้งกรรมกำรแทนตำแหน่งที่วำ่ ง จำกสมำชิกทั้งหมด จำนวน 7 คน ในปี นี้มี
ผูส้ มัครกรรมกำร 12 คน
ผลกำรเลือกตั้ง ตำแหน่งกรรมกำร มีดงั นี้
ลำดับที่ 1. นำยขัมน์
สุ ขพันธุ์
2,679 คะแนน
ลำดับที่ 2 ผศ.สมพงศ์
ศิริสมบัติ
2,588 คะแนน
ลำดับที่ 3. นำยสุ ชำย
จินะเสนำ
2,384 คะแนน
ลำดับที่ 4. นำยชวนศักดิ์
จำปำทอง
2,320 คะแนน
ลำดับที่ 5. นำยสวัสดิ์
ชุมรักษ์
2,270 คะแนน
ลำดับที่ 6. นำยสุ โขทัย
ต่อพงษ์
2,191 คะแนน
ลำดับที่ 7. นำยสุ วชั ร์
โกยสมบูรณ์ 2,181 คะแนน
ลำดับที่ 8 นำยเสทือน
มุขดี
2,065 คะแนน
ลำดับที่ 9 นำยคัมภีร์
นิลวรรณ
1,174 คะแนน
ลำดับที่ 10 นำยเอกสิ ทธิ์
ขวัญเชียร
965 คะแนน
ลำดับที่ 11 นำยสมบัติ
อำวะภำค
811 คะแนน
ลำดับที่ 12 นำงกิรณำ
ยุตตำนนท์
502 คะแนน
เมื่อกำรเลือกตั้งคณะกรรมกำร เรี ยบร้อยแล้ว ประธำนจึงสรุ ปรำยชื่อและตำแหน่ง
คณะกรรมกำรดำเนิ นกำรสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ภูเก็ต จำกัด ปี 2560 ชุดที่ 57 ทั้งกรรมกำรเก่ำ 8
คน และกรรมกำรใหม่ 7 คน รวม 15 คน ดังรำยชื่อต่อไปนี้
ประธำนกรรมกำร
1. นำยประเสริ ฐ
งำนวงศ์พำณิ ชย์
กรรมกำร
2. นำยสมพงศ์
สิ ทธิไชย
3. นำยพัลลภ
เอ่งฉ้วน
4. นำยธงชัย
ณ ถลำง
5. นำยจรุ ง
สังขรักษ์
6. นำยบูรณันต์
ชุมรักษ์
7. ผศ.ดร.อนุศกั ดิ์
ห้องเสงี่ยม
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8. นำยบุญช่วย
สุ วรรณรัฐภูมิ
9. นำยขัมน์
สุ ขพันธุ์
10. ผศ.สมพงศ์
ศิริสมบัติ
11. นำยสุ ชำย
จินะเสนำ
12. นำยชวนศักดิ์
จำปำทอง
13. นำยสวัสดิ์
ชุมรักษ์
14. นำยสุ โขทัย
ต่อพงษ์
15. นำยสุ วชั ร์
โกยสมบูรณ์
ประธำน
ได้ให้คณะกรรมกำรดำเนินกำรเลือกรองประธำนกรรมกำร เลขำนุกำร และ
ผูช้ ่วยเลขำนุกำร ผลกำรเลือกตั้ง มีดงั นี้
รองประธำนกรรมกำร คนที่ 1 ได้แก่ นำยสมพงศ์ สิ ทธิไชย
รองประธำนกรรมกำร คนที่ 2 ได้แก่ ผศ.สมพงศ์ ศิริสมบัติ
เลขำนุกำร
ได้แก่ นำยชวนศักดิ์ จำปำทอง
ผูช้ ่วยเลขำนุกำร ได้แก่ นำยขัมน์ สุ ขำพันธุ์
ที่ประชุม
รับรองผลกำรเลือกตั้ง
4.2 พิจำรณำเลือกตั้งผูต้ รวจสอบกิจกำร
ประธำน
แจ้งให้ที่ประชุมทรำบว่ำ ตำมระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ภูเก็ต จำกัด ว่ำ
ด้วย กำรตรวจสอบกิจกำร พ.ศ.2555 ให้มีผตู ้ รวจสอบกิจกำร 3 คน ประกอบด้วย ผูเ้ ชี่ ยวชำญ
ทำงด้ำนบัญชีอย่ำงน้อย 1 คน ผูเ้ ชี่ยวชำญทำงด้ำนกฎหมำย ผูเ้ ชี่ยวชำญทำงด้ำนบริ หำร
ผูเ้ ชี่ยวชำญทำงด้ำนกำรเงิน ผูเ้ ชี่ยวชำญทำงด้ำนสหกรณ์ รวมไม่เกิน 3 คน โดยให้อยูใ่ น
วำระกำรดำรงตำแหน่งครำวละ 1 ปี
มีผสู ้ มัคร 3 ท่ำน โดยไม่ตอ้ งเลือกตั้ง ได้แก่
1. น.ส.สุ รัสวดี กีรติวิริยำภรณ์ ด้ำนบัญชี
2. นำงวิมลวรรณ เจริ ญ
ด้ำนกำรเงิน
3. นำยมำนะ
ตัณฑัยย์
ด้ำนกำรเงิน
ขอให้ที่ประชุมรับรอง
ที่ประชุม
รับรอง
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4.3 พิจำรณำอนุมตั ิงบแสดงฐำนะทำงกำรเงินและบัญชีกำไรขำดุทน ประจำปี 2559
ประธำน
ได้มอบหมำยให้ผชู ้ ่วยผูส้ อบบัญชี คือ ดร.วรกร แช่มเมืองปั ก เป็ นผูช้ ้ ีแจง
รำยละเอียดและตอบข้อซักถำมของที่ประชุม ปรำกฏรำยละเอียดตำมเอกสำรรำยงำนกิจกำร
ประจำปี 2559 หน้ำที่ 50-73 แล้วจึงให้ที่ประชุมพิจำรณำอนุมตั ิงบแสดงฐำนะทำงกำรเงินและ
บัญชีกำไรขำดทุน
ที่ประชุม
ได้มีกำรอภิปรำยและสอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติม แล้วที่ประชุมจึงมีมติ
อนุมตั ิงบแสดงฐำนะทำงกำรเงินและบัญชีกำไรขำดทุน ประจำปี 2559
4.4 พิจำรณำกำหนดวงเงินกูย้ มื ประจำปี 2560
ประธำน
ให้ที่ประชุมพิจำรณำกำหนดวงเงินกูย้ มื ประจำปี 2560 โดยคณะกรรมกำร
นำเสนอในวงเงิน 1,000,000,000.00 บำท (หนึ่งพันล้ำนบำทถ้วน)
ที่ประชุม
ได้มีกำรอภิปรำยกันอย่ำงกว้ำงขวำง แล้วจึงมีมติอนุมตั ิให้สหกรณ์ออมทรัพย์
ครู ภูเก็ต จำกัด กูย้ มื เงิน ประจำปี 2560 ได้ไม่เกิน 1,000,000,000.00 บำท (หนึ่งพันล้ำนบำท
ถ้วน)
4.5 พิจำรณำประมำณกำรรำยได้และงบประมำณรำยจ่ำยของสหกรณ์ ประจำปี 2560
4.5.1 พิจำรณำประมำณกำรรำยได้ของสหกรณ์ ประจำปี 2560
ประธำน
ได้ให้ที่ประชุมพิจำรณำประมำณกำรรำยได้ของสหกรณ์ ประจำปี 2560
ปรำกฎรำยละเอียดตำมเอกสำรรำยงำนกิจกำรประจำปี 2559 หน้ำ 75
ที่ประชุม พิจำรณำแล้วมีมติเห็นชอบประมำณกำรรำยได้ของสหกรณ์ ประจำปี 2660 ตำมที่
คณะกรรมกำรนำเสนอ
4.5.2 พิจำรณำงบประมำณรำยจ่ำยของสหกรณ์ ประจำปี 2560
ประธำน
ได้ให้ที่ประชุมพิจำรณำงบประมำณรำยจ่ำยของสหกรณ์ ประจำปี 2560
ปรำกฎรำยละเอียดตำมเอกสำรรำยงำนกิจกำรประจำปี 2559 หน้ำ 76-90
ที่ประชุม
พิจำรณำแล้วมีมติดงั นี้
หมวดรำยจ่ำย 5. ค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินงำนอื่น
- 5.2 ค่ำเบี้ยประชุมกรรมกำร จำกเดิมขอตั้ง 600,000.00 บำท ให้ต้ งั
400,000.00 บำท และให้ปรับลดค่ำเบี้ยประชุมคณะกรรมกำรและที่ปรึ กษำ จำกคนละ 800
บำท เป็ น คนละ 600 บำท
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- 5.27 ค่ำดำเนินกำรตำมแผนกลยุทธ์และโครงกำร จำกเดิมขอตั้ง
3,630,000.00 บำท ให้ต้งั 2,130,000.00 บำท โดยให้ตดั โครงกำรศึกษำดูงำนของสมำชิกออก
1,500,000.00 บำท
รวมงบประมำณรำยจ่ำยปี 2560 ขอตั้ง 39,166,000.00 บำท ให้ต้ งั
37,466,000.00 บำท
นอกนั้นเห็นชอบงบประมำณรำยจ่ำยของสหกรณ์ ประจำปี 2560 ตำมที่
คณะกรรมกำรนำเสนอ
4.6 พิจำรณำอนุมตั ิกำรจัดสรรกำไรสุ ทธิ ประจำปี 2559
ประธำน
ได้ให้ที่ประชุมพิจำรณำกำรจัดสรรกำไรสุ ทธิ ประจำปี 2559 ปรำกฏ
รำยละเอียดตำมเอกสำรรำยงำนกิจกำรประจำปี 2558 หน้ำที่ 91
นำยประเสริ ฐ ทิพยศักดิ์ ได้เสนอข้อ 5. โบนัสแก่กรรมกำรและเจ้ำหน้ำที่ จำก 2,282,000.00
บำท เหลือ 1,800,000.00 บำท
นำยวิรุฬห์ โภคำพันธ์ ได้เสนอข้อ 5. โบนัสแก่กรรมกำรและเจ้ำหน้ำที่ จำก 2.20 เหลือ
1.60
ที่ประชุม
ได้อภิปรำยกันอย่ำงกว้ำงขวำง แล้วจึงมีมติอนุมตั ิกำรจัดสรรกำไรสุ ทธิ
ประจำปี 2559 ดังนี้
1. เงินโบนัสแก่กรรมกำรและเจ้ำหน้ำที่ คะแนนเสี ยงดังนี้
1. เป็ นร้อยละ 2.20 ของกำไร ด้วยคะแนนเสี ยง 78 เสี ยง
2. เป็ น 1,800,000.00 บำท ด้วยคะแนนเสี ยง 58 เสี ยง
3. เป็ นร้อยละ 1.60 ของกำไร ด้วยคะแนนเสี ยง 1 เสี ยง
จึงให้จดั สรรเงินโบนัสแก่กรรมกำรและเจ้ำหน้ำที่ ร้อยละ 2.20 เป็ นเงิน
2,282,000.00 บำท
นอกนั้นอนุมตั ิตำมที่คณะกรรมกำรนำเสนอ
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4.7 พิจำรณำแก้ไขข้อบังคับ
ประธำน
ได้ให้ที่ประชุมพิจำรณำแก้ไขข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ภูเก็ต จำกัด พ.ศ.
2549 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 7 พ.ศ.2560 ข้อ 8. ปรำกฏรำยละเอียดตำมเอกสำรรำยงำนกิจกำร
ประจำปี 2559 หน้ำ 92
ที่ประชุม
พิจำรณำแล้วมีมติเป็ นเอกฉันท์ ให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ภูเก็ต จำกัด แก้ไข
ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ภูเก็ต จำกัด พ.ศ.2549 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 7 พ.ศ.2560 ข้อ 8.
ดังนี้
ข้อ 8. กำรงดชำระเงินค่ำหุ น้ รำยเดือน สมำชิกที่ได้ชำระเงินค่ำหุ น้ ไม่นอ้ ยกว่ำ
180 เดือน หรื อเป็ นจำนวนเงินไม่นอ้ ยกว่ำ 200,000 บำท และมีหนี้ต่อสหกรณ์ไม่เกินเก้ำสิ บ
เปอร์ เซ็นต์ของมูลค่ำหุน้ ที่ชำระแล้วในฐำนะผูก้ ู้ จะงดชำระเงินค่ำหุ น้ รำยเดือนหรื อลดจำนวน
กำรถือหุน้ รำยเดือนลงก็ได้ โดยแจ้งควำมจำนงเป็ นหนังสื อต่อคณะกรรมกำรดำเนินกำร
4.8 พิจำรณำคัดเลือกผูส้ อบบัญชีรับอนุญำต
ประธำน
ให้ที่ประชุมทรำบว่ำ ในปี 2560 สำนักงำนตรวจบัญชีสหกรณ์จงั หวัดภูเก็ต
จะเป็ นผูส้ อบบัญชี สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ภูเก็ต จำกัด
ที่ประชุม
รับทรำบ
ระเบียบวำระที่ 5 เรื่ องอื่น ๆ
นำงเอี่ยมนภำ จันทร์ภกั ดี เสนอให้เปิ ดรับสมำชิกที่ลำออกเกิน 1 ปี และอำยุ 60 ปี ขึ้นไป เป็ น
สมำชิกกรณี พิเศษ
ประธำน
เลิกประชุม

กล่ำวขอบคุณและปิ ดกำรประชุม
เวลำ 13.30 น.

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง
ประเสริ ฐ งำนวงศ์พำณิ ชย์
(นำยประเสริ ฐ งำนวงศ์พำณิ ชย์)
ประธำนคณะกรรมกำร ในฐำนะประธำนที่ประชุม
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ประชำ ชลชวลิต
(นำยประชำ ชลชวลิต)
กรรมกำรและเลขำนุกำร
บันทึกกำรประชุม

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่ องเสนอเพื่อทราบ
3.1 รับทราบรายงานผลการดาเนินการประจาปี 2560
1. สมาชิกภาพ
1.1 จำนวนสมำชิกเมื่อต้นปี

5,377 คน

1.2 จำนวนสมำชิกเข้ำใหม่ระหว่ำงปี

233 คน

1.3 จำนวนสมำชิกออกระหว่ำงปี

140 คน

1.4 จำนวนสมำชิกเมื่อสิ้ นปี

5,470 คน

จำนวนสมำชิกตำมข้อ 1.3 แยกเป็ น
ลำออก

40

คน

ให้ออก

20

คน

ถึงแก่กรรม

25

คน

โอนไปสหกรณ์อื่น

55

คน

2. สถานภาพทางการเงิน
ในรอบปี 2560 สหกรณ์ ใ ห้ บ ริ กำรด้ำ นกำรเงิ น กับ สมำชิ ก ทั้ง ด้ำ นเงิ น ฝำกที่ มี
ผลตอบแทนที่สูงกว่ำสถำบันกำรเงินอื่น และด้ำนกำรให้เงินกูท้ ี่มีอตั รำดอกเบี้ยที่ต่ำกว่ำเช่ นกัน
ทำให้ตอบสนองควำมต้องกำรของสมำชิ กได้เป็ นอย่ำงดี ในส่ วนของทุนเรื อนหุ ้นนั้น มีกำร
เพิม่ ขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง ทำให้สหกรณ์นำมำใช้เป็ นต้นทุนในกำรบริ หำร และเกิดสภำพคล่องมำก
ยิง่ ขึ้น เป็ นองค์กรที่ให้ควำมช่วยเหลือบุคลำกรทำงกำรศึกษำเป็ นอย่ำงดีเสมอมำ
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3. ฐานะทางการเงิน
รำยกำร

ปี 2560 (บำท)

ปี 2559 (บำท)

+ เพิ่ม - ลด

3.1 ทุนเรื อนหุน้

1,701,823,540.00

1,513,262,640.00

188,560,900.00

3.2 ทุนสำรอง

129,123,110.86

118,665,447.41

10,457,663.45

3.3 ทุนสะสมตำมข้อบังคับและ
12,398,842.59
ระเบียบอื่นๆ
3.4 เงินสำรองบำเหน็จ
5,772,330.00
เจ้ำหน้ำที่
3.5 เงินรับฝำก
1,428,529,550.01

8,871,642.59

3,527,200.00

6,129,730.00

-357,400.00

1,301,025,560.37

127,503,989.64

1,767,923.13

1,914,123.13

-146,200.00

3,414,374,060.53

3,070,747,542.02

343,626,518.51

3.6 เงินสำรองเงินชดเชย
เจ้ำหน้ำที่
3.6 ทุนดำเนินกำรทั้งหมด

24

3.7 เงินให้สมำชิกกูร้ ะหว่ำงปี
3.8 เงินชำระคืนเงินกูร้ ะหว่ำงปี

1,342,629,549.67

3.9 เงินกูค้ งเหลืออยูท่ ี่สมำชิก
เมื่อสิ้ นปี
3.10 เงินกำไรสุ ทธิ

2,690,681,332.04

2,586,587,479.28

104,093,852.76

111,517,535.76

103,696,331.20

7,821,204.56

1,309,316,774.97
33,312,774.70
1,228,326,143.14 2,411,712,548.46
10,209,553.77
1,238,535,696.91 -1,173,176,851.55

รายงานกิจการประจ�ำปี 2560

สมาชิก
3584

3685

3807

3944

4159

4506

4913

5243

5377

5470

ปี
2551

2552

2553

2554

2555

2556

2557

2558

2559

2560

774,485,766.47

459,620,672.09

407,645,923.45

584,055,018.13

480,352,444.08

เงินรับฝาก
344,046,473.15

88,941,914.87

73,921,506.82

66,146,938.04

รายได้
58,829,478.64

95,124,459.96 154,217,567.47

87,725,428.88 132,655,140.11

80,982,554.98 107,659,958.38

74,503,155.87

69,299,105.82

64,649,203.88

ทุนสารอง
60,201,121.99

97,541,214.36

80,864,818.33

73,096,681.09

63,481,128.99

61,388,551.08

52,040,500.53

46,499,019.41

กาไรสุ ทธิ
43,540,008.89

1,701,823,540.00 1,428,529,550.01 129,123,110.86 182,745,830.58 111,517,535.76

1,513,262,640.00 1,301,025,560.37 118,665,447.41 166,439,686.16 103,696,331.20

1,396,319,610.00 1,167,727,885.33 104,346,293.05 162,160,585.09

1,285,080,880.00 1,042,514,326.12

1,183,228,770.00

1,075,519,810.00

973,676,600.00

885,656,340.00

782,098,850.00

ทุนเรื อนหุ้น
694,694,760.00

4. ผลการดาเนินงานสหกรณ์ ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จากัด ปี 2551-2560

5.20% / 6.20%

5.20% / 7.00%

5.10% / 6.50%

5.00% / 5.25%

5.00% / 5.25%

4.80% / 5.50%

5.15% / 5.50%

5.00% / 5.00%

5.00% / 5.00%

ปันผล / เฉลีย่ คืน
5.10% / 6.25%
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5. การใช้ ทุนสาธารณประโยชน์
ในปี 2560 สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ภูเก็ต จำกัด ได้ใช้ทุนสำธำรณประโยชน์ตำมหลักของ
สหกรณ์ ดังต่อไปนี้
เงินทุนสาธารณประโยชน์ ยกมาจากปี 2559
บวก จัดสรรเป็ นทุนสำธำรณประโยชน์ ปี 2560
จัดสรรเป็ นทุนกำรศึกษำบุตร ปี 2560
รวม ทุนสาธารณประโยชน์ ปี 2560
จ่ าย -จ่ำยเป็ นทุนกำรศึกษำบุตรสมำชิก
- ค่ำลงทะเบียนอบรมสัมมนำ
- งำนวันครู
- เงินบริ จำคหน่วยงำนต่ำง ๆ
- งำนวันเด็ก
- สงเครำะห์ศพสมำชิก 23 คน จำนวน
1. นำยภควรรษ สมบูรณ์
100,000.00
2. นำยเจิมศักดิ์ หัชชะวณิ ช
100,000.00
3. นำยถวิล ภริ งคำร
100,000.00
4. นำยปฐม รัตนำนุพงศ์
100,000.00
5. นำยสุ รศักดิ์ ปจันทบุตร
100,000.00
6. น.ส.สุ ปรี ดี นนทพันธำวำทย์ 100,000.00
7. นำยณรงค์ เห้งสวัสดิ์
100,000.00
8. น.ส.พิชญำภัค บุญประเสริ ฐ 100,000.00
9. น.ส.อำลิสำ เกลำฉีด
50,000.00
10. นำยอุทิศ สันติธรรมำรักษ์ 100,000.00
11. นำยศิลำ สนัน่ เอื้อ
100,000.00
12. นำงสมพร เอกสิ ริเรื องชัย
100,000.00
13. น.ส.นิภำ อภัยทำน
100,000.00
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3,942,234.93
4,000,000.00
250,000.00
8,192,234.93
234,500.00
18,800.00
20,000.00
40,500.00
36,000.00
2,250,000.00

บาท
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท

14. นำยอำจิณ นิลบุศย์
15. นำงวิไลลักษณ์ สุ ทธิโอสถ
16. นำยสัมเริ ง โภชนำธำร
17. นำงปรำณี ต จรัสภูรี
18. นำงวิไล วัลย์ดำว
19. นำยสมใจ วัลย์ดำว
20. นำงเสวียง จันทร์เรื อง
21. นำงชฎำรัตน์ ผะสำนพันธ์
22. นำยสุ เทพ เวชกุล
23. น.ส.เบญจกำญจน์ สุ ระกุล
รวม จ่ำยเงินสำธำรณประโยชน์
คงเหลือเงินสำธำรณประโยชน์ ปี 2560

100,000.00
100,000.00
100,000.00
100,000.00
100,000.00
100,000.00
100,000.00
100,000.00
100,000.00
100,000.00

บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
2,599,800.00 บำท
5,592,434.93 บำท

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จ�ำกัด
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การร่ วมสนับสนุนการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่ งชาติ ประจาปี 2560
ลาดับที่
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หน่ วยงาน

จานวนเงิน

1

ศูนย์กำรศึกษำพิเศษจังหวัดภูเก็ต

1,000

2

ศูนย์พฒั นำเด็กเล็กบ้ำนพรุ จำปำ

1,000

3

โรงเรี ยนเกาะมะพร้
นบ้ำนกำะมะพร้
าว ำว

1,000

4

โรงเรี ยนบ้ำนกูก้ ู

1,000

5

โรงเรี ยนบ้ำนฉลอง

1,000

6

โรงเรี ยนบ้ำนพำรำ

1,000

7

โรงเรี ยนบ้ำนท่ำเรื อ

1,000

8

โรงเรี ยนบ้ำนบำงคู

1,000

9

โรงเรี ยนบ้ำนป่ ำคลอก

1,000

10

โรงเรี ยนบ้ำนแหลมทรำย

1,000

11

โรงเรี ยนบ้ำนบำงเทำ

1,000

12

โรงเรี ยนวัดเก็ตโฮ่

1,000

13

โรงเรี ยนบ้ำนโคกวัดใหม่

1,000

14

โรงเรี ยนวัดสุ วรรณคีรีวงก์

1,000

15

โรงเรี ยนเกำะสิ เหร่

1,000

16

โรงเรี ยนไทยรัฐวิทยำ

1,000

17

โรงเรี ยนวัดมงคลวรำรำม

1,000

18

โรงเรี ยนบ้ำนลิพอน

1,000

19

โรงเรี ยนบ้ำนสำคู

1,000

20

โรงเรี ยนบ้ำนไม้ขำว

1,000

รายงานกิจการประจ�ำปี 2560

ลาดับที่

หน่ วยงาน

จานวนเงิน

21

มหำวิทยำลัยรำชภัฏภูเก็ต

1,000

22

โรงเรี ยนเทศบำล 1 กะทู ้

1,000

23

โรงเรี ยนบ้ำนฉลอง

1,000

24

โรงเรี ยนถลำงพระนำงสร้ำง

1,000

25

โรงเรี ยนท่ำฉัตรไชย

1,000

26

โรงเรี ยนเทศบำลบ้ำนสำมกอง

1,000

27

ศูนย์กำรศึกษำพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ต

1,000

28

โรงเรี ยนบ้ำนพรุ จำปำ

1,000

29

โรงเรี ยนอนุบำลเทศบำลเมืองป่ ำตอง 1

1,000

30

โรงเรี ยนบ้ำนกูก้ ู

1,000

31

โรงเรี ยนพุทธมงคลนิมิตร

1,000

32

โรงเรี ยนอนุบำลเทศบำลนครภูเก็ต

1,000

33

โรงเรี ยนบ้ำนหมำกปรก

1,000

34

โรงเรี ยนมุสลิมวิทยำ

1,000

35

โรงเรี ยนเกำะโหลน

1,000

36

โรงเรี ยนบ้ำนแหลมทรำย

1,000

รวม

36,000

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จ�ำกัด
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การร่ วมสนับสนุนกิจกรรมของหน่ วยงานอื่น
ลาดับ

เรื่ อง

ที่
1

สนับสนุนบัตรกำรกุศลช่วยเหลือคนชรำ

หน่ วยงาน
ศูนย์ประสำนงำนชมรม

จานวน
เงิน
1,000

ผูส้ ู งอำยุจงั หวัดภูเก็ต
2
3

สนับสนุนโครงกำร “วันสร้ำงพลังควำมรัก มูลนิธิสำกลเพื่อคน

1,000

สู่ คนพิกำร” ครั้งที่ 13

พิกำร

ร่ วมสนับสนุนโครงกำรผลิตหนังสื อ

มูลนิธิคนตำบอดไทย

500

ร่ วมสนับสนุนกิจกรรม “สหกรณ์รวมใจ

ศูนย์กำรเรี ยนตำรวจ

1,000

คลำยหนำวให้นอ้ งน้อยบนดอยสู ง”

ตระเวนชำยแดน

ครั้งที่ 6

บ้ำนแม่หละคี จ.ตำก

ร่ วสนับสนุนโครงกำร “ปั่ นไปไม่ทิ้งกัน

มูลนิธิสำกลเพื่อ

ระบบเดซี เพื่อส่ งเสริ มกำรศึกษำตลอดชีวติ
สำหรับคนตำบอดและผูพ้ ิกำรทำงสื่ อ
สิ่ งพิมพ์
4

5

1,000

สำนต่องำนที่พ่อทำ” No One Life Behind คนพิกำร
6

สนับสนุนทุนกำรศึกษำให้นกั เรี ยน

สำนักงำนสหกรณ์

ผูด้ อ้ ยโอกำสและยำกไร้ในวันสหกรณ์

จังหวัดภูเก็ต

5,000

นักเรี ยน
รวม
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9,500

ร่ วมทาบุญทอดกฐินและทาบุญทอดผ้าป่ า
ลาดับ

เรื่ อง

ที่

จานวน

หน่ วยงาน

เงิน

1

ร่ วมทำบุญทอดผ้ำป่ ำสำมัคคีเพื่อกำรศึกษำ โรงเรี ยนเกำะสิ เหร่

1,000

2

ร่ วมทำบุญทอดผ้ำป่ ำ เพื่อสมทบทุนสร้ำง

1,000

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

พระอุโบสถ วัดห้วยยำง จ.ลพบุรี
3

ร่ วมทำบุญทอดกฐินพระรำชทำน ประจำปี กรมทรัพยำกรธรณี

500

2560
4

ร่ วมทำบุญทอดกฐินพระรำชทำน ประจำปี สำนักงำนเลขำธิกำร
2560

5

1,000

คุรุสภำ

ร่ วมทำบุญทอดกฐินพระรำชทำน ประจำปี กรมส่ งเสริ มสหกรณ์

1,000

2560
6

ร่ วมทำบุญทอดกฐินพระรำชทำน ประจำปี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

1,000

2560
7
8

ร่ วมทำบุญทอดกฐินพระรำชทำน ประจำปี สำนักงำนคณะกรรมกำร
2560

สกสค.

ร่ วมทำบุญทอดกฐินพระรำชทำน

สมำคมฌำปนกิจ

ประจำปี 2560

สงเครำะห์สมำชิก

1,000
1,000

สหกรณ์ออมทรัพย์
7 กลุ่มวิชำชีพ
9

ร่ วมทำบุญทอดกฐินสำมัคคี

มหำวิทยำลัยรำชภัฏ

500

ภูเก็ต
รวม

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จ�ำกัด
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การร่ วมสนับสนุนกิจกรรมของหน่ วยงานทางการศึกษา
ลาดับ

เรื่ อง

ที่
1

สนับสนุนกิจกรรม “ศึกมวยไทยมหำ

หน่ วยงาน

จานวน
เงิน

โรงเรี ยนบ้ำนฉลอง

1,000

กุศล รวมพลคนลูกหลำนหลวงพ่อ
แช่ม”
2

สนับสนุนบัตรงำนเลี้ยงน้ ำชำกำรกุศล

โรงเรี ยนบ้ำนบำงเทำ

1,000

3

สนับสนุนกิจกรรม “ร้อยรักรวมใจ

โรงเรี ยนบ้ำนอ่ำวน้ ำบ่อ

1,000

สำนสำยใยอ่ำวน้ ำบ่อ”
4
5

สนับสนุนบัตรงำนเลี้ยงน้ ำชำ เพื่อระดม โรงเรี ยนบ้ำนสะปำ “มงคล

1,000

ทุน ในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ

วิทยำ”

ร่ วมบริ จำคกองทุนพัฒนำวิชำชีพทำง

สำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ

1,500

ร่ วมสนับสนุนค่ำอำหำรกลำงวันเด็ก

โรงเรี ยนมูลมังหลวงปู่ ชอบ

500

นักเรี ยน

ฐำนสโม จ.เลย

ร่ วมสนับสนุนกิจกรรมกีฬำสี ประจำปี

โรงเรี ยนบ้ำนเกำะนำคำ

2,000

นำยบุญจัด ภักดีวโิ รจน์

5,000

กำรศึกษำ
6
7

2560
8

ช่วยเหลือสมำชิกผูป้ ระสบภัยน้ ำท่วม

นำงวไลพร ภักดีวิโรจน์
9

ช่วยเหลือสมำชิกผูป้ ระสบอัคคีภยั

น.ส.จุฑำรัตน์ ลิลำพันธิสิทธิ

5,000

10

ช่วยเหลือสมำชิกผูป้ ระสบภัยน้ ำท่วม

น.ส.นิตยำ เพ็ชรพันธ์

5,000

รวม
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23,000

เข้ ารับการฝึ กอบรม
ลาดับ
วันที่
ที่
1 4 กุมภำพันธ์ 2560

2

หน่ วยงานทีจ่ ัด

หลักสู ตร

โครงกำรสัมมนำ
ชสอ.พบสหกรณ์
ออมทรัพย์ภำคใต้
9 – 10 กุมภำพันธ์ 2560 ผูต้ รวจสอบกิจกำร
ขั้นพื้นฐำน

ชุมนุมสหกรณ์
ออมทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย
สำนักงำนตรวจ
บัญชีสหกรณ์
ภูเก็ต
ธนำคำรเพื่อ
กำรเกษตรและ
สหกรณ์
กำรเกษตร
สำนักงำน สกสค.
จังหวัดภูเก็ต

3

15 กุมภำพันธ์ 2560

โครงกำรสร้ำง
สัมพันธ์กบั ลูกค้ำ

4

17 มีนำคม 2560

5

21 – 22 มีนำคม 2560

6

5 เมษำยน 2560

ประชุม
คณะกรรมกำร
แก้ปัญหำหนี้สินครู
และบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำจังหวัดภูเก็ต
ผูต้ รวจสอบกิจกำร สำนักงำน
ขั้นพื้นฐำน
สหกรณ์จงั หวัด
ภูเก็ต
ประชุมใหญ่สำมัญ บริ ษทั สหประผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั
กันชีวติ จำกัด
สหประกันชีวติ
(มหำชน)
จำกัด (มหำชน)
ประจำปี 2560
ประจำปี 2560

สถานที่
โรงแรมบีพี สมิหลำ
บีชรี สอร์ท สงขลำ
จ.สงขลำ
สำนักงำนตรวจบัญชี
สหกรณ์ภูเก็ต จ.ภูเก็ต
โรงแรมเพิร์ลภูเก็ต
จ.ภูเก็ต

สำนักงำน สกสค.
จังหวัดภูเก็ต

สำนักงำนตรวจบัญชี
สหกรณ์ภูเก็ต จ.ภูเก็ต
โรงแรมเดอะ
แกรนด์โฟร์ วงิ ส์ คอน
เวนชัน่ กรุ งเทพฯ

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จ�ำกัด
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ลาดับ
วันที่
ที่
7 5 เมษำยน 2560

8

7 – 8 เมษำยน 2560

9

21 เมษำยน 2560

10

22 เมษำยน 2560

11

28 เมษำยน 2560

34

หลักสู ตร
กำรปฏิรูปสหกรณ์
ออมทรัพย์ภำยใต้
พรบ.ฉบับใหม่
โครงกำรประชุม
ชี้แจงหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรประเมิน
สหกรณ์สีขำวด้วย
ธรรมำภิบำล
แนวทำงกำรปฏิรูป
ระบบบริ หำรจัดกำร
และกำกับดูแลกิจกำร
สหกรณ์ออมทรัพย์
และสหกรณ์เครดิต
ยูเนี่ยน
ประชุม
คณะกรรมกำรชมรม
เจ้ำหน้ำที่สหกรณ์
ออมทรัพย์ภำคใต้
ประชุมเพื่อพิจำรณำ
คัดเลือกสหกรณ์และ
กลุ่มเกษตรกร ที่มี
ผลงำนกำรขับเคลื่อน
ปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียงในองค์กร
ดีเด่นระดับจังหวัด
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หน่ วยงานทีจ่ ัด

สถานที่

ชุมนุมสหกรณ์
โรงแรมแกรนด์
ออมทรัพย์ครู ไทย เซำร์เทิร์น
จ.นครศรี ธรรมรำช
กรมส่ งเสริ ม
โรงแรมปริ นซ์พำเลซ
สหกรณ์
กรุ งเทพฯ

ชุมนุมสหกรณ์
ออมทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์
แห่งประเทศไทย จำกัด
จ.นนทบุรี

ชมรมเจ้ำหน้ำที่
สหกรณ์ออม
ทรัพย์ภำคใต้

สหกรณ์ออมทรัพย์ครู
สงขลำ จำกัด
จ.สงขลำ

สำนักงำน
สหกรณ์จงั หวัด
ภูเก็ต

สำนักงำนสหกรณ์
จังหวัดภูเก็ต

ลาดับ
วันที่
ที่
12 13 พฤษภำคม 2560

13

19 พฤษภำคม 2560

14

12 มิถุนำยน 2560

15

27 มิถุนำยน 2560

16

12-14 สิ งหำคม 2560

17

24 สิ งหำคม 2560

หลักสู ตร

หน่ วยงานทีจ่ ัด

ร่ ำงพระรำชบัญญัติ
สหกรณ์ (ฉบับที่.....)
พ.ศ.......กับอนำคต
สหกรณ์ไทย
ร่ ำงพระรำชบัญญัติ
สหกรณ์ พ.ศ.......
ประชุมชี้แจงแนว
ทำงกำรพัฒนำ
สหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกรสู่ ดีเด่น
ประชุมแก้ไขปัญหำ
หนี้สินครู และ
บุคลำกรทำงกำร
ศึกษำจังหวัดภูเก็ต
ประชุมใหญ่สำมัญ
ประจำปี 2560
ชมรมเจ้ำหน้ำที่
สหกรณ์ออมทรัพย์
ภำคใต้
ประชุม
คณะกรรมกำรระดับ
จังหวัดเพื่อคัดเลือก
สหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกรดีเด่น
แห่งชำติ

สถานที่

สันนิบำตสหกรณ์ โรงแรมหำดใหญ่
แห่งประเทศไทย พำรำไดซ์ แอนด์ รี สอร์ท
อ.หำดใหญ่ จ.สงขลำ
สำนักงำน
สหกรณ์จงั หวัด
ภูเก็ต
สำนักงำน
สหกรณ์จงั หวัด
ภูเก็ต

สำนักงำนเกษตรและ
สหกรณ์จงั หวัดภูเก็ต
จ.ภูเก็ต
สำนักงำนสหกรณ์
จังหวัดภูเก็ต

สำนักงำน สกสค. สำนักงำน สกสค.จังหวัด
จังหวัดภูเก็ต
ภูเก็ต

ชมรมเจ้ำหน้ำที่
สหกรณ์ออม
ทรัพย์ภำคใต้

ชลนภำรี สอร์ท
อ.ขนอม
จ.นครศรี ธรรมรำช

สำนักงำน
สหกรณ์จงั หวัด
ภูเก็ต

สำนักงำนสหกรณ์
จังหวัดภูเก็ต จ.ภูเก็ต

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จ�ำกัด
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ลาดับ
วันที่
ที่
18 1 – 3 กันยำยน 2560

19

20

21

22

36

หลักสู ตร

ประชุมเชิงปฏิบตั ิกำร
พัฒนำศักยภำพกำร
ปฏิบตั ิงำนส่ งเสริ ม
สหกรณ์และพัฒนำ
ศักยภำพกำร
ดำเนินงำนของ
สหกรณ์
9 – 11 มิถุนำยน 2560 ประชุมใหญ่สำมัญ
ประจำปี 2560 ชุมนุม
สหกรณ์ออมทรัพย์
แห่งประเทศไทย
18 – 20 สิ งหำคม 2560 ประชุมใหญ่สำมัญ
ประจำปี 2560
ชมรมผูจ้ ดั กำร
สหกรณ์ออมทรัพย์
แห่งประเทศไทย
21-22 กันยำยน 2560 ผูต้ รวจสอบกิจกำร
ขั้นพื้นฐำน
27 กันยำยน 2560

หน่ วยงานทีจ่ ัด
สำนักงำน
สหกรณ์จงั หวัด
ภูเก็ต

โรงแรมเดอะบริ ษำ บีช
รี สอร์ท จ.พังงำ

ชุมนุมสหกรณ์
ออมทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย

ศูนย์แสดงสิ นค้ำและกำร
ประชุมอิมแพ็ค
เมืองทองธำนี
จ.นนทบุรี
โรงแรมริ เวอร์ไซต์
กรุ งเทพฯ

ชมรมผูจ้ ดั กำร
สหกรณ์ออม
ทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย

สำนักงำน
สหกรณ์จงั หวัด
ภูเก็ต
ผลกระทบของเกณฑ์ ชุมนุมสหกรณ์
กำรกำกับดูแล
ออมทรัพย์แห่ง
สหกรณ์ออมทรัพย์ ประเทศไทย
ต่อ ชสอ. และ
สหกรณ์สมำชิก
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สถานที่

โรงแรมเมโทรโพลภูเก็ต
จ.ภูเก็ต
โรงแรมริ ชมอนด์
จ.นนทบุรี

ลาดับ
วันที่
หลักสู ตร
ที่
23 3 -5 พฤศจิกำยน 2560 กำรบริ หำรจัดกำร
สหกรณ์ยคุ ใหม่เพื่อ
ควำมมัน่ คง มัง่ คัง่
และยัง่ ยืน
24 27 พฤศจิกำยน 2560 โครงกำรสัมนำ
สมำชิกศูนย์
ประสำนงำนเกี่ยวกับ
การกู้วนซ�
สร้ำางหรื
งหรือ
กำรกู
รซ้ ำ้ำสร้
ทำลำยวินยั ทำง
กำรเงินและควำม
มัน่ คงในระบบ
สหกรณ์
25 16 – 17 ธันวำคม 2560 งำนสำรบรรณอย่ำง
มืออำชีพ

26

21 ธันวำคม 2560

27

23 ธันวำคม 2560

ประชุมชี้แจงแนว
ทำงกำรส่ งเสริ ม
สหกรณ์ ปี 2561
ประชุมใหญ่สำมัญ
ประจำปี 2560 ของ
สันนิบำตสหกรณ์
แห่งประเทศไทย

หน่ วยงานทีจ่ ัด

สถานที่

สหกรณ์
ออมทรัพย์
พนักงำนธนำคำร
แห่งประเทศไทย
ชุมนุมสหกรณ์
ออมทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย

โรงแรมเชียงใหม่
แกรนด์ววิ
จ.เชียงใหม่

เขตพื้นที่สหกรณ์
สมำชิก ชุมนุม
สหกรณ์ออม
ทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย
สำนักงำน
สหกรณ์จงั หวัด
ภูเก็ต
สันนิบำตสหกรณ์
แห่งประเทศไทย

โรงแรมเมอริ ไทม์
จ.กระบี่

ชุมนุมสหกรณ์ออม
ทรัพย์แห่งประเทศไทย
จ.นนทบุรี

ศำลำประชำคมจังหวัด
ภูเก็ต
สันนิบำตสหกรณ์แห่ง
ประเทศไทย กรุ งเทพฯ

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จ�ำกัด
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3.2 รับทราบผลการตรวจสอบกิจการและรายงานของผู้สอบบัญชี
รายงานการตรวจสอบกิจการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จากัด
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
เรียน ทีป่ ระชุ มใหญ่สหกรณ์ ออมทรัพย์ครูภูเก็ตจากัด
ตำมที่ ที่ ป ระชุ ม ใหญ่ส ำมัญประจ ำปี 2559 เมื่ อวันที่ 22 มกรำคม 2560 ได้
เลือกตั้งข้ำพเจ้ำและคณะเป็ นผูต้ รวจสอบกิจกำรสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ภูเก็ต จำกัด สำหรับปี ทำง
บัญชี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2560 ซึ่ งข้ำพเจ้ำและคณะ ได้ทำกำรตรวจสอบและรำยงำนผล
กำรตรวจสอบต่อคณะกรรมกำรดำเนิ นกำรเป็ นประจำ ทุกเดือนที่เข้ำตรวจสอบนั้น จึงขอเสนอ
ผลกำรตรวจสอบประจำปี โดยสรุ ปดังนี้
1. วัตถุประสงค์ ของการตรวจสอบ
1.1 เพื่อตรวจสอบกำรบริ หำรงำนของคณะกรรมกำรดำเนินกำร
1.2 เพื่อตรวจสอบกำรปฏิบตั ิงำนเกี่ยวกับกำรบัญชีและกำรควบคุมกำรเงิน
1.3 เพื่อตรวจสอบกำรดำเนินงำนอื่นๆของสหกรณ์
2. ขอบเขตการตรวจสอบ
2.1 ตรวจสอบกำรบริ หำรงำนของคณะกรรมกำรดำเนิ นกำรตำมแผนงำนและ
งบประมำณรำยจ่ำยประจำปี ที่กำหนดไว้
2.2 ตรวจสอบควำมถูกต้องของกำรบันทึกบัญชีตำมเอกสำรหลักฐำน
2.3 ตรวจสอบกำรควบคุมกำรเงินตำมระเบียบและข้อกำหนดของสหกรณ์
2.4 ตรวจสอบกำรดำเนินงำนตำมวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ ระเบียบ และมติของที่
ประชุม
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3. ผลการตรวจสอบและข้ อเสนอแนะทีส่ หกรณ์ควรแก้ไข
3.1 ผลการดาเนินงาน
สหกรณ์มีสมำชิกเมื่อต้นปี 5,377คน ระหว่ำงปี มีสมำชิกเพิ่มขึ้น 233 คน ออก
จำกสหกรณ์ 140 คน สมำชิกคงเหลือวันสิ้ นปี 5,470 คน ในวันสิ้ นปี สหกรณ์มีทุนดำเนิ นงำน
ทั้ง สิ้ น 3,414,374,060.53
3,414,374,060.53 บำท และในรอบปี สหกรณ์ มี ร ำยได้ท้ งั สิ้ น 182,745,830.58 บำท
ค่ำใช้จ่ำย 71,228,294.82 บำท มีกำไรสุ ทธิ 111,517,535.76 บำท เพิ่มขึ้นจำกปี ก่อน 7,821,204.56
บำท หรื อร้อยละ 7.5
3.2 ด้ านบริหารงานทัว่ ไป
3.2.1 กำรบริ หำรงำนของสหกรณ์ เป็ นไปตำมนโยบำย แผนงำน กฎหมำย
ข้อบังคับ ระเบียบและมติที่ประชุม
3.2.2 กำรใช้จ่ำยเงินอยูภ่ ำยในวงเงินงบประมำณที่กำหนด
3.2.3 กำรกำหนดรหัสผ่ำนให้กบั ผูใ้ ช้งำนแต่ละระดับ เพื่อป้ องกันกำรเข้ำถึง
เข้ำมูล
3.3 ด้ านบัญชี
3.3.1 จัดทำบัญชี เป็ นไปตำมระเบียบของกรมตรวจบัญชี สหกรณ์ และนำย
ทะเบียนสหกรณ์
3.3.2 จัดทำบัญชี ด้วยระบบโปรแกรมส ำเร็ จรู ป ของสหกรณ์ ออมทรั พ ย์
มหำวิทยำลัยสงขลำนคริ นทร์ จำกัด
3.3.3 กำรบัน ทึ ก บัญ ชี แ ละกำรเข้ำ ถึ ง ข้อ มู ล จะกระท ำได้ เฉพำะผู ้ที่ มี
รหัสผ่ำนเท่ำนั้น
3.3.4 มีเอกสำรหลักฐำนประกอบรำยกำรบัญชีครบถ้วน ถูกต้อง
3.3.5 จัดทำทะเบียนคุมต่ำงๆ เรี ยบร้อยเป็ นปัจจุบนั
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3.4 ด้ านการเงิน
3.4.1 เงินสดและเงินฝากธนาคาร
(1)สหกรณ์มีเงินสดและเงินฝำกธนำคำรคงเหลื อ ณ วันสิ้ นปี จำนวน
125,338,468.92 บำท ถูกต้องตรงตำมบัญชี
(2) เงินฝำกสหกรณ์อื่นคงเหลือ ณ วันสิ้ นปี จำนวน 318,292,595.46 บำท
(3)กำรรับ จ่ำย และกำรเก็บรักษำเงินสด ปฏิบตั ิตำมระเบียบที่กำหนดไว้
ณ วันสิ้ นปี สหกรณ์ มีรายได้ ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร จานวน 427,955.61 บาท
และรายได้ ดอกเบี้ยเงินฝากสหกรณ์ อื่น เป็ นจานวน 10,844,523.41 บาท รวมดอกเบี้ยรั บ เงิน
ฝากทั้งสิ้น 11,272,479.02 บาท
3.4.2 เงินให้ กู้แก่สมาชิ ก
สหกรณ์มีลูกหนี้คงเหลือเป็ นเงินทั้งสิ้ น 2,690,681,332.04 บำท ดังนี้
ประเภทเงินให้ ก้ ู

เงินให้ ก้ คู งเหลือ เงินให้ ก้ รู ะหว่ างปี
ณ วันต้ นปี

1. เงินให้กเู้ พื่อเหตุฉุกเฉิ น

รับชาระหนี้

เงินให้ ก้ คู งเหลือ

ระหว่ างปี

ณ วัน สิ้นปี

132,140,293.06

159,224,355.04

152,917,860.96

2 .เงินให้กสู้ ำมัญ

1,191,831,608.88

703,642,907.45

622,442,525.33 1,273,031,991.00

3. เงินกูพ้ ิเศษ

1,262,615,577.34

479,762,287.18

463,175,310.62 1,279,202,553.90

รวม

138,446,787.14

2,586,587,479.28 1,342,629,549.67 1,238,535,696.91 2,690,681,332.04

ณ วันสิ้นปี สหกรณ์มีรายได้ จากดอกเบีย้ เงินให้ สมาชิกกู้ จานวน 161,649,010.70
บาท เพิม่ ขึน้ จากปี ก่อนเป็ นจานวน 4,428,631.05 บาทหรื อร้ อยละ 2.82
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3.5 ด้ านการลงทุน
สหกรณ์ลงทุนซื้อหุน้ และตัว๋ สัญญำใช้เงิน เป็ นเงินทั้งสิ้ น 251,514,660.00 บำท ดังนี้
ชนิดเงินลงทุน
ตัว๋ สัญญำใช้เงินสหกรณ์ออมทรัพย์ออมทรัพย์ครู ระนอง
หุ น้ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย
หุ น้ บริ ษทั สหประกันชีวติ จำกัด

จานวนเงิน
70,000,000.00
181,286,000.00
200,000.00

หุน้ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ไทย

28,660.00

รวม

251,514,660.00

ณ วันสิ้นปี สหกรณ์มีผลตอบแทนจากการลงทุน เป็ นจานวน 7,608,552.19 บาท
เพิม่ ขึน้ จากปี ก่อนเป็ นจานวน 4,919,669.86 บาท หรื อร้ อยละ 182.96
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3.6 ด้ านเงินรับฝาก
สหกรณ์
ยอดคงเหลื
3.6 ฯด้มีานเงิ
นรับฝากอเงินรับฝำกจำกสมำชิก และเงินรับฝำกจำกสหกรณ์อื่นดังนี้
ประเภทเงิสหกรณ์
นรับฝากฯมียอดคงเหลื
คงเหลื
งปี
อเงิอนรับฝำกจำกสมำชิฝาก-ถอนระหว่
ก และเงินรับาฝำกจำกสหกรณ์
อื่นดัคงเหลื
งนี้ อ
ประเภทเงินรับฝาก

ณคงเหลื
วันต้ นอปี

รับฝากเงิ
น
ฝาก-ถอนระหว่
าถอนเงิ
งปี น

ณคงเหลื
วันสิ้นอปี

เงินรับฝากจากสมาชิก:

ณ วันต้ นปี

รับฝากเงิน

ถอนเงิน

ณ วันสิ้นปี

ออมทรั
พย์
เงินรับฝากจากสมาชิ
ก:
เงินฝำกออมทรั
ออมทรั
พย์ พย์

277,322,351.18

188,522,596.55

177,647,122.81

288,197,824.92

2,177,332.15
277,322,351.18

1,119,806.46
188,522,596.55

388,680.47
177,647,122.81

2,908,458.14
288,197,824.92

ออมควำมดี
เงินฝำกออมทรัพย์
ออมทรัพย์พิเศษ
ออมควำมดี

2,177,332.15
484,965,366.65

1,119,806.46
266,348,788.99

388,680.47
209,362,330.60

2,908,458.14
541,951,825.04

ประจ
ออมทรัำ พย์พิเศษ
ประจำ 18 เดือน

339,677,324.17
484,965,366.65
73,725,810.43
339,677,324.17

578,766,495.41
266,348,788.99
51,810,434.81
578,766,495.41

547,966,415.69
209,362,330.60
57,917,947.17
547,966,415.69

370,477,403.89
541,951,825.04
67,618,298.07
370,477,403.89

ประจำ 24
18 เดือน
ประจำ 36
24 เดือน

28,380,703.25
73,725,810.43
73,775,783.67
28,380,703.25

39,051,234.57
51,810,434.81
32,108,090.13
39,051,234.57

17,132,327.36
57,917,947.17
20,316,452.44
17,132,327.36

50,299,610.46
67,618,298.07
85,567,421.36
50,299,610.46

ประจำมี
ำ 36เงื่อเดืนไข
อน
24 เดือำมีนเงื่อนไข
ประจ

13,708,500.00
73,775,783.67

18,771,500.00
32,108,090.13

12,025,500.00
20,316,452.44

20,454,500.00
85,567,421.36

24 เดือน

รวม

13,708,500.00
1,293,733,171.50

18,771,500.00
12,025,500.00
20,454,500.00
1,176,498,946.92 1,042,756,776.54 1,427,475,341.88

รวม

1,293,733,171.50

1,176,498,946.92 1,042,756,776.54 1,427,475,341.88

เงินรับฝากจากสหกรณ์
อืเงิ่นน:รับฝากจากสหกรณ์
ร้อืำ่นนสหกรณ์
จ.ภูเก็ต
:

6,544,615.56

7,644,994.49

13,900,000.00

289,610.05

พงั งำ จ.ภูเก็ต
ร้สอ.ครู
ำนสหกรณ์
สอ.ครู พงั งำ รวม

747,773.31
6,544,615.56
7,292,388.87
747,773.31

16,824.77
7,644,994.49
7,661,819.26
16,824.77

0.00
13,900,000.00
13,900,000.00
0.00

764,598.08
289,610.05
1,054,208.13
764,598.08

รวม

7,292,388.87

7,661,819.26

13,900,000.00

1,054,208.13

ณ วันสิ้นปี สหกรณ์จ่ายดอกเบีย้ ให้ กบั เงินรับฝากเป็ นจานวนทั้งสิ้น

38,588,918.84ณบาท
น้ จากปี จก่่ าอยดอกเบี
น 3,978,863.56
อร้ อนจ
ยละานวนทั
11.50้งสิ้น
วันสิ้เพิ
นปีม่ ขึสหกรณ์
ย้ ให้ กบั เงิบาท
นรับหรื
ฝากเป็
38,588,918.84 บาท เพิม่ ขึน้ จากปี ก่อน 3,978,863.56 บาท หรื อร้ อยละ 11.50
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3.7 ด้ านทุนเรื อนหุ้น
สหกรณ์ มี ทุ นเรื อนหุ ้น คงเหลื อ ณ วันสิ้ นปี จำนวน 1,701,823,540.00 บำท
เพิ่มขึ้นจำกปี ก่อนจำนวน 188,560.900.00 บำท หรื อร้อยละ 12.46
3.8 สรุปข้ อสั งเกตทีไ่ ด้ จากการตรวจสอบ
3.8.1 การติดตามผลการแก้ไขปรับปรุ ง
(1) ควำมสมบู ร ณ์ ข องเอกสำร จำกกำรสุ่ ม ตรวจเอกสำรประกอบ
หลักฐำนกำรจ่ำยเงินและเอกสำรประกอบหลักฐำนกำรกูเ้ งิน พบว่ำฝ่ ำยจัดกำรมีกำรปรับปรุ ง
แก้ไขตำมข้อเสนอแนะ ซึ่งทำให้เกิดข้อผิดพลำดของเอกสำรน้อยลง
(2) กรณี กำรจ่ำยเงินกูพ้ ิเศษเพื่อไถ่ถอนหลักทรัพย์จำกสถำบันกำรเงิน
อื่นของลูกหนี้ รำยหนึ่ งนั้น ปรำกฏว่ำหลักทรัพย์ของลูกหนี้ รำยนี้ ไม่สำมำรถที่จะดำเนิ นแก้ไข
ได้ เนื่องจำกมีกำรฟ้องร้องระหว่ำงเจ้ำของหมู่บำ้ นที่ลูกหนี้ มีหลักทรัพย์อยูก่ บั เจ้ำพนักงำนที่ดิน
ซึ่งขณะนี้เรื่ องอยูใ่ นขั้นตอนกำรพิจำรณำของศำลฎีกำ
3.8.2 การติดตามหนี้ จำกกำรตรวจสอบพบว่ำ สหกรณ์ฯ มีลูกหนี้ ที่ผิดนัด
งวดชำระหนี้ที่ตอ้ งติดตำมดังต่อไปนี้
(1) ลูกหนี้ ตำมคำพิพำกษำ มีจำนวน 10 รำย ในระหว่ำงปี สหกรณ์ฯ
ได้รับชำระหนี้ จำกลู กหนี้ เป็ นปกติทุกเดื อนแล้ว จำนวน 6 รำย ในจำนวนนี้ มีลูกหนี้ 1 รำยที่
สหกรณ์ ฯได้ติดตำมจนได้รับชำระหนี้ ครบถ้วนจำนวน 5,995,539.69 บำท ส่ วนลู กหนี้ อีก 4
ทางสหกรณ์
องด�ดตำมต่
ำเนินการติ
รำย ไม่สำมำรถชำระหนี้ได้ ซึ่งจะต้
องดำเนินจะต้
กำรติ
อไป ดตามต่อไป
(2) ลู กหนี้ ปรับโครงสร้ำงหนี้ สหกรณ์ฯมีมติให้ลูกหนี้ที่ไม่สำมำรถ
ชำระหนี้ ได้ตำมสัญญำเดิม สำมำรถขอปรับโครงสร้ ำงหนี้ ใหม่ได้ ในกำรนี้ มีลูกหนี้ เข้ำร่ วม
ปรับโครงสร้ำงหนี้ท้งั หมด 12 รำย เป็ นผลให้ลูกหนี้สำมำรถชำระหนี้ได้ตำมปกติ เว้นแต่ลูกหนี้
ำนวน 22รำย
รายที่ไทีม่่ไสม่ำมำรถช
สามารถช�ำระหนี
ำระหนี้ ต้ตำมโครงสร้
ามโครงสร้ำางใหม่
อง
จจ�ำนวน
งใหม่ไได้ด้คครบจ�
รบจำนวน
ำนวนซึซึ่ง่ งทางสหกรณ์
จะต้องดำเนิจนะต้กำร
ติด�ดำเนิ
ตำมต่
อไปดตามการช�ำระหนี้ต่อไป
นการติ
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(3) ลู ก หนี้ อื่ น เป็ นลู ก หนี้ ที่ ส หกรณ์ ฯ ให้ พ ้น จำกสมำชิ ก ภำพแล้ว
เนื่ องจำกผิดนัดชำระหนี้ หลังจำกพ้นสมำชิ กภำพแล้ว สหกรณ์ฯดำเนิ นกำรโอนหุ ้นชำระหนี้
ได้บำงส่ วน และมีหนี้คงค้ำงอยูอ่ ีกจำนวนหนึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 สหกรณ์ฯมีลูกหนี้
อื่นเป็ นจำนวน 56 รำย ในจำนวนนี้สำมำรถติดตำมเก็บชำระหนี้ได้เป็ นปกติ 39 รำย ส่ วนอีก 17
รำย ไม่ได้ชำระหนี้
3.8.3 ข้ อเสนอแนะ
(1) ลูกหนี้ตำมคำพิพำกษำ ที่คำ้ งชำระหนี้เป็ นเวลำนำน ควรหำวิธีกำร
และเร่ งติดตำมลูกหนี้ให้มำชำระหนี้โดยเร็ ว
(2) ลูกหนี้ที่เข้ำร่ วมโครงกำรปรับโครงสร้ำงหนี้แล้ว ไม่สำมำรถชำระ
หนี้ได้ ควรเร่ งรัดลูกหนี้ให้ปฏิบตั ิตำมข้อตกลงกำรปรับโครงสร้ำงหนี้
(3) ลูกหนี้ที่ผดิ นัดชำระหนี้น้ นั เกิดจำก
- สมำชิกสมทบส่ วนหนึ่ ง มีรำยได้ไม่แน่นอน จึงไม่สำมำรถชำระ
หนี้ในระยะยำวได้
- ผู ้ค้ ำ ประกัน ฯ มี ศ ัก ยภำพในกำรช ำระหนี้ แทนผู ้กู้น้ อ ยมำก
เนื่องจำกผูค้ ้ ำประกันมีภำระหนี้สินเช่นเดียวกัน ควรมีหลักประกันเพิ่มขึ้น
จึงเรี ยนมำเพื่อโปรดพิจำรณำ

( นำยมำนะ ตัณฑัยย์)
ประธำนผูต้ รวจสอบกิจกำร
( นำงวิมลวรรณ เจริ ญ)
ผูต้ รวจสอบกิจกำร
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(น.ส.สุ รัสวดี กีรติวิริยำภรณ์)
ผูต้ รวจสอบกิจกำร

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จ�ำกัด

45

46

รายงานกิจการประจ�ำปี 2560

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จ�ำกัด

47

48

รายงานกิจการประจ�ำปี 2560

สานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ ภูเก็ต
รายงานผลการประเมินชั้นคุณภาพการควบคุมภายใน
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ภูเก็ต จากัด
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
ระดับชั้นคุณภำพ
ส่ วนที่ 1 สภำพแวดล้อมกำรควบคุม
ดีมำก
ส่ วนที่ 2 ควำมเสี่ ยงและกิจกรรมควบคุม
ดีมำก
ด้ำนกำรเงินกำรบัญชี
ดี
ธุรกิจสิ นเชื่อ
ดีมำก
ธุรกิจเงินรับฝำก
ดีมำก
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
ดีมำก
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
ดี
สมำชิกและทุนเรื อนหุน้
ดีมำก
ส่ วนที่ 3 ระบบข้อมูลสำรสนเทศ และกำรสื่ อสำร
ดีมำก
ส่ วนที่ 4 ระบบกำรติดตำมและประเมินผล
ดีมำก
สรุ ปกำรประเมินจัดชั้นคุณภำพ
ดีมำก
โดย นำงเฟื่ องนภำ โสฬส ผูส้ อบบัญชี ภำครัฐ
19 มกรำคม 2561
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หนังสื อรับรองของสหกรณ์

สำนักงำนสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ภูเก็ต จำกัด
วันที่ 20 มกรำคม 2561
เรี ยน นำงเฟื่ องนภำ โสฬส ผูส้ อบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ภูเก็ต จำกัด
หนังสื อรับรองฉบับนี้ ให้ไว้เพื่อประโยชน์ของท่ำนในกำรตรวจสอบงบกำรเงินของ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ภูเก็ต จำกัด สำหรับปี สิ้ นสุ ด วันที่ 31 ธันวำคม 2560 เพื่อแสดงควำมเห็น
ว่ำงบกำรเงินดังกล่ำวแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 ผลกำรดำเนินงำนและ
กระแสเงิ นสด สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกันของสหกรณ์ ออมทรัพย์ครู ภูเก็ต จำกัด โดยถูกต้อง
ตำมที่ควรในสำระสำคัญตำมระเบียบที่นำยทะเบียนสหกรณ์กำหนดหรื อไม่
ข้ำ พเจ้ำ เป็ นผู ้รั บ ผิ ด ชอบในกำรจัด ให้ มี ก ำรจัด กำรที่ มี ป ระสิ ท ธิ ผ ล เพื่ อ ให้ ก ำร
ดำเนินงำนของสหกรณ์เป็ นไปตำมกฎหมำยสหกรณ์ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
ข้ำพเจ้ำขอรับ รองรำยละเอีย ดอันเกี่ ย วกับงบกำรเงิ นที่ท่ำ นตรวจสอบตำมที่ ขำ้ พเจ้ำ
ทรำบและคิดว่ำควรจะเป็ น เช่น รำยกำรดังต่อไปนี้
1. งบกำรเงินไม่มีกำรแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญ ซึ่ งรวมถึง
กำรละเว้นกำรแสดงรำยกำรและข้อมูลต่ำง ๆ
2. ข้ำพเจ้ำได้จดั เอกสำรหลักฐำนและข้อมูลดังต่อไปนี้ ให้ท่ำนตรวจสอบครบถ้วน
แล้ว คือ
2.1 บันทึกทำงกำรบัญชี เอกสำรหลักฐำนประกอบรำยกำรบัญชี และข้อมูลอื่นที่
เกี่ยวข้องทั้งหมด
2.2 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรดำเนินกำรและรำยงำนกำรประชุมใหญ่
3. ไม่มีรำยกำรผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับกำรกระทำของคณะกรรมกำรดำเนิ นกำรหรื อ
เจ้ำหน้ำที่ ของสหกรณ์ ผูซ้ ่ ึ งมีหน้ำที่สำคัญเกี่ ยวกับระบบบัญชี และระบบกำรควบคุ มภำยใน
หรื อรำยกำรผิดปกติที่มีผลกระทบอย่ำงเป็ นสำระสำคัญต่องบกำรเงิน
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4. สหกรณ์ ไ ด้ป ฏิ บ ตั ิ ตำมเงื่ อนไขของสัญญำทั้ง หมด ซึ่ ง หำกไม่ป ฏิ บ ตั ิ ตำมอำจมี
ผลกระทบอย่ำงมีสำระสำคัญต่องบกำรเงิ น นอกจำกนี้ สหกรณ์ ได้ปฏิ บตั ิ ตำมระเบีย บและ
ข้อก ำหนดของหน่ วยงำนรำชกำรหรื อหน่ วยงำนที่ ก ำกับ ดู แล ซึ่ ง หำกไม่ป ฏิ บ ตั ิ ตำมอำจมี
ผลกระทบอย่ำงมีสำระสำคัญต่องบกำรเงิน
5. สหกรณ์ไม่ได้รับหนังสื อแจ้งจำกหน่วยรำชกำรอันมีผลต่องบกำรเงิน เพรำะมิได้
ปฏิ บตั ิตำมกฎหมำยหรื อข้อบังคับ ซึ่ งรวมถึ งกำรถู กเรี ยกชดเชย หรื อถู กประเมินภำษีอำกร
หรื อมีหนี้สินที่อำจเกิดขึ้นในภำยหน้ำ ซึ่งควรจะได้นำมำพิจำรณำเปิ ดเผยในหมำยเหตุประกอบ
งบกำรเงิน หรื อใช้เป็ นหลักเกณฑ์ในกำรตั้งสำรองค่ำเสี ยหำยที่อำจเกิดขึ้น
6. รำยกำรหรื อ ข้อ มู ล ดัง ต่ อ ไปนี้ มี ก ำรบัน ทึ ก หรื อ เปิ ดเผยไว้อ ย่ำ งเพี ย งพอและ
เหมำะสม ในงบกำรเงิน
6.1 รำยกำรธุรกิจที่มีกบั สำขำของสหกรณ์หรื อบุคคลอื่น
6.2 ข้อตกลงกับสถำบันกำรเงินเกี่ยวกับภำระผูกพันเงินฝำก หรื อข้อจำกัดกำรใช้
เงินกู้
6.3 สิ นทรัพย์ที่ใช้เป็ นหลักประกัน
7. สหกรณ์มีกรรมสิ ทธิ์ในสิ นทรัพย์ท้งั หมดอย่ำงถูกต้องตำมกฎหมำย และไม่มีภำระ
ผูกพันหรื อข้อผูกมัดใด ๆ ในสิ นทรัพย์ของสหกรณ์ เว้นแต่ที่ได้เปิ ดเผยไว้ในหมำยเหตุประกอบ
งบกำรเงิน
8. สหกรณ์ได้บนั ทึกหรื อเปิ ดเผยรำยกำรหนี้ สินทั้งหมดของสหกรณ์ ทั้งที่เกิดขึ้น
แล้วและอำจเกิ ดขึ้นในภำยหน้ำไว้อย่ำงเหมำะสม รวมทั้งได้มีกำรเปิ ดเผยไว้ในหมำยเหตุ
ประกอบงบกำรเงิ นเกี่ ย วกับ หลัก ประกันทั้ง หมดที่ ส หกรณ์ ใ ห้แก่ บุ ค คลที่ ส ำม นอกจำกนี้
สหกรณ์ไม่มีคดีฟ้องร้องอื่นและไม่มีคดีที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น
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9. นอกจำกเรื่ องที่อธิ บำยไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินแล้ว ไม่มีเหตุกำรณ์ ใด
เกิดขึ้นหรื อไม่ปรำกฏข้อเท็จจริ งใดที่มีผลกระทบต่องบกำรเงินอย่ำงมีสำระสำคัญ ซึ่ งต้องนำมำ
ปรับปรุ งงบกำรเงินหรื อเปิ ดเผยในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินอีก
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยประเสริ ฐ งำนวงศ์พำณิ ชย์ )
ประธำนกรรมกำร

(นำยสวัสดิ์ อยูค่ ง)
ผูจ้ ดั กำร
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ระเบีระเบี
ยบวาระที
ยบวาระที
่ 4 ่ เรื4่ อเรืงเสนอเพื
่ องเสนอเพื
่อพิ่อจพิารณา
จารณา
4.14.1พิจพิารณาเลื
จารณาเลื
อกตัอ้งกตักรรมการด
้งกรรมการด
าเนิาเนิ
นงาน
นงาน

ระเบียบวาระที่ 4
4.1 พิจ

พรบ.สห

พรบ.สหกรณ์
พรบ.สหกรณ์

มำตรำ 5

มำตรำ
มำตรำ
50 50
ให้สให้หกรณ์
สหกรณ์
มีคณะกรรมกำรด
มีคณะกรรมกำรด
ำเนิำเนิ
นกำรสหกรณ์
นกำรสหกรณ์ประกอบด้
ประกอบด้
วย วยประธำน
ประธำน กรรมกำร หนึ่งค
กรรมกำร
กรรมกำร
หนึหนึ
่ งคน่ งคน
และกรรมกำรอื
และกรรมกำรอื
่น อี่นกไม่
อีกเไม่
กินเกิสินบสิสีบ่ คสีน่ คซึน่ งทีซึ่ปงทีระชุ
่ประชุ
มใหญ่
มใหญ่
เลือเกตั
ลือ้งกตั
จำกสมำชิ
ก ฯก ฯ
้งจำกสมำชิ
คณะกรร
คณะกรรมกำรด
คณะกรรมกำรด
ำเนิำเนิ
นกำรสหกรณ์
นกำรสหกรณ์
มีวำระอยู
มีวำระอยู
ใ่ นตใ่ นต
ำแหน่
ำแหน่
งครำวละสองปี
งครำวละสองปี
นับนัแต่บวแต่นั วนั
เลือเลืกตัอ้ งกตั
ฯ ้ งฯ

เลือกตั้งฯ

กรรมกำ

กรรมกำรด
กรรมกำรด
ำเนิำเนิ
นกำรสหกรณ์
นกำรสหกรณ์
ซึ่งพ้ซึ่นงพ้จำกต
นจำกต
ำแหน่
ำแหน่
ง อำจได้
ง อำจได้
รับเลื
รับอเลืกตัอ้ งกตั
อีก้ งได้
อีกได้
แต่ตแต่อ้ งไม่
ตอ้ งไม่ เกินสองวำระติดต
เกินเกิสองวำระติ
นสองวำระติ
ดต่อดกัต่นอกัน
ข้อบังคับ
ข้อบัข้องคับับงคัสหกรณ์
บสหกรณ์
ออมทรั
ออมทรั
พย์คพรูย์ภคูเรูก็ภตูเก็จตำกัจดำกัด

ข้ อ 62. ก
ข้ อข้62.
การเลื
อกตัอ้งกตัและการด
ารงต
าแหน่
ง ให้ง สให้หกรณ์
มีคมณะกรรมกำรด
ำเนิำเนิ
นกำรสิ
บห้บำ ห้ำคนซึ่ งที่ประชุมใ
อ 62.
การเลื
้งและการด
ารงต
าแหน่
สหกรณ์
ีคณะกรรมกำรด
นกำรสิ
คนซึคนซึ
่ประชุ
มใหญ่
ลือ้ งกตั
กกำรเลื
นกำรให้
ลือกโดยวิ
่ งที่ปงทีระชุ
มใหญ่
เลือเกตั
จำกสมำชิ
กกำรเลื
อกตัอ้ งกตั
คณะกรรมกำรด
ำเนิำเนิ
นกำรให้
เลือเกโดยวิ
ธี ธี เลือกประธำนคณ
้งจำกสมำชิ
้งคณะกรรมกำรด
อกประธำนคณะกรรมกำร
่ งคนและกรรมกำรอื
น คให้ณะกรรมกำรด
คณะกรรมกำรด
นกำรเลือกตั้งระหว่ำงก
เลือเลืกประธำนคณะกรรมกำร
หนึหนึ
่ งคนและกรรมกำรอื
่นอี่นกสิอีกบสิสีบ่ คสีน่ คให้
ำเนิำเนิ
นกำร
นเองเป็
นรองประธำนกรรมกำรหนึ
่ งคนหรื
อหลำยคน
เลขำนุ
กำรหนึ
เลือเลืกตัอ้งกตั
ระหว่
ำงกัำนงกัเองเป็
นรองประธำนกรรมกำรหนึ
่ งคนหรื
อหลำยคน
เลขำนุ
กำรหนึ
่ งคน่ งคน
และและอำจให้มีกรรมกำ
้ งระหว่
อำจให้
ีกรรมกำรอื
ด้วไยก็ด้ ไนอกนั
ด้ นอกนั
นกรรมกำร”
อำจให้
มีกมรรมกำรอื
่นด้่นวยก็
้ นเป็้ นนเป็กรรมกำร”
ในปี 25
2561มีคมีณะกรรมกำรด
คณะกรรมกำรด
ำรงต
ำแหน่
ต่ ำมวำระจำนวน
จำนวน7 คน
7 คนดังนีดั้ งนี้
ในปีในปี2561
ำรงต
ำแหน่
งอยูงต่ อยูำมวำระ
ผศ.สมพงศ์
ริสมบั
1. 1.ผศ.สมพงศ์
ศิริสศิมบั
ติ ติ
นำยสุ
จินะเสนำ
2. 2.นำยสุ
ชำยชำยจินะเสนำ
นำยสวั
3. 3.นำยสวั
สดิ์สชุดิ์มชุรักมษ์รักษ์
นำยสุ
ร์ โกยสมบู
4. 4.นำยสุ
วชั ร์วชั โกยสมบู
รณ์รณ์
นำยสุ
ต่อพงษ์
5. 5.นำยสุ
โขทัโขทั
ย ต่ยอพงษ์
์ จำปำทอง
นำยชวนศั
6. 6.นำยชวนศั
กดิ์ กจดิำปำทอง
นำยขั
7. 7.นำยขั
มน์มสุน์ขสุำพัขนำพัธุน์ ธุ์

- คณะก

- คณะกรรมกำรพ้
นจำกต
ำแหน่
งตำมวำระ
ต้อำเนิ
งดำเนิ
- คณะกรรมกำรพ้
นจำกต
ำแหน่
งตำมวำระ
8 8คนคนจึงต้จึองงด
นกำรเลื
อกตัอ้งกตั
กรรมกำร
นกำรเลื
้งกรรมกำร แทนตำแหน่งที่ว
แทนต
ำแหน่
งที่วงำ่ทีง่วจำกสมำชิ
กทั้กงหมด
ดังนีดั้ งนี้
แทนต
ำแหน่
ำ่ ง จำกสมำชิ
ทั้งหมด
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1. ประธำนกรรมกำรดำเนินกำร มีผูส้ มัคร 1

คน

2. กรรมกำรที่พน้ จำกตำแหน่งตำมวำระ 7

คน

ผลกำรเลือกตั้ง
ตำหน่ง ประธำนกรรมกำร
1…………………………………

ได้ ................. คะแนน

ตำแหน่ง กรรมกำร
1…………………………………

ได้ ................. คะแนน

2…………………………………

ได้ ................. คะแนน

3…………………………………

ได้ ................. คะแนน

4…………………………………

ได้ ................. คะแนน

5…………………………………

ได้ ................. คะแนน

6…………………………………

ได้ ................. คะแนน

7…………………………………

ได้ ................. คะแนน

คณะกรรมกำรเลือกตั้งระหว่ำงกันเองเป็ นรองประธำน 2 คน
คนที่ 1 เป็ นประธำนคณะกรรมกำรเงินกู้ ได้แก่ ............................................................
คนที่ 2 เป็ นประธำนคณะกรรมกำรศึกษำและประชำสัมพันธ์ ได้แก่ .............................
เลขำนุกำร

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

ผูช้ ่วยเลขำนุกำร
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4.2 พิจารณาเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ
ตำมระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ภูเก็ต จำกัด ว่ำด้วย กำรตรวจสอบกิจกำร พ.ศ.2559
ให้มี ผู ต้ รวจสอบกิ จ กำร 3 คน ประกอบด้ว ย ผูเ้ ชี่ ย วชำญทำงด้ำ นบัญ ชี อ ย่ำ งน้อ ย 1 คน
ผูเ้ ชี่ ย วชำญทำงด้ำ นกฎหมำย ผูเ้ ชี่ ย วชำญทำงด้ำ นบริ ห ำร ผูเ้ ชี่ ย วชำญทำงด้ำ นกำรเงิ น
ผูเ้ ชี่ยวชำญทำงด้ำนสหกรณ์ รวมไม่เกิน 3 คน โดยให้อยูใ่ นวำระกำรดำรงตำแหน่งครำวละ
1 ปี มีผสู ้ มัคร 3 ท่ำน ได้แก่
กลุ่มที่ 1 ผูต้ รวจสอบกิจกำรด้ำนกำรบัญชี
1.

น.ส.สุ รัสวดี

กีรติวริ ิ ยำภรณ์

กลุ่มที่ 2 ผูต้ รวจสอบกิจกำรด้ำนอื่น ๆ
1. นำงวิมลวรรณ เจริ ญ
2. นำยมำนะ

ตัณฑัยย์
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อัตราส่ วนทางการเงิน
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ภูเก็ต จำกัด
ประเภท : สหกรณ์ออมทรัพย์
สำหรับงวดรำยปี ณ วันที่ 31/12/2560
ความเพียงพอของเงินทุนต่ อความเสี่ ยง (Capital Strength)
อัตรำส่ วนหนี้สินต่อทุน :
อัตรำส่ วนทุนสำรองต่อสิ นทรัพย์ :
อัตรำกำรเติบโตทุนของสหกรณ์ :
อัตรำกำรเติบโตของหนี้ :
อัตรำผลตอบแทนต่อส่ วนของทุน :

0.747 เท่ำ
0.038 เท่ำ
12.059 %
10.048 %
6.029 %

คุณภาพสิ นทรัพย์ (Asset Quality)
อัตรำหนี้คำ้ งชำระ :
อัตรำหมุนของสิ นทรัพย์ :
อัตรำผลตอบแทนต่อสิ นทรัพย์ :
อัตรำกำรเติบโตของสิ นทรัพย์ :

2.616 %
0.050 รอบ
3.439 %
11.190 %

ขีดความสามารถในการบริหาร (Management Ability)
อัตรำกำรเติบโตของธุ รกิจ :

18.424 %

การทากาไร (Earning Sufficiency)
กำไรต่อสมำชิก :
เงินออมต่อสมำชิก :
หนี้สินต่อสมำชิก :
อัตรำค่ำใช้จ่ำยดำเนินงำนต่อกำไร :
อัตรำกำรเติบโตของทุนสำรอง :
อัตรำกำรเติบโตของทุนสะสมอื่น :
อัตรำกำรเติบโตของกำไร / ขำดทุน :
อัตรำกำไรสุ ทธิ :
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20,387.118 บำท
572,083.891 บำท
496,638.881 บำท
22.075 %
8.813 %
39.758 %
7.542 %
61.78 %

สภาพคล่อง (Liquidity)
อัตรำส่ วนทุนหมุนเวียน :
อัตรำหมุนของสิ นค้ำ :
อำยุเฉลี่ยสิ นค้ำ :
อัตรำลูกหนี้ระยะสั้นที่ชำระได้ตำมกำหนด :

0.529 เท่ำ
คำนวณไม่ได้
คำนวณไม่ได้
97.382 %

สงวนลิขสิ ทธิ์ โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
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4.4 พิจารณากาหนดวงเงินกู้ยืม ประจาปี 2561
ตำมข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 11 ที่ประชุ มใหญ่มีอำนำจที่จะกำหนดวงเงิ น ซึ่ ง
สหกรณ์อำจกูย้ ืมสำหรับปี หนึ่ ง ๆ ไว้ตำมควำมจำเป็ นและสมควรแก่กำรดำเนินกำร ในปี 2560
ที่ ผ่ ำ นมำ ที่ ป ระชุ มใหญ่ มี ม ติ ก ำหนดวงเงิ นซึ่ ง สหกรณ์ จ ะกู้ ยื ม ได้ จ ำนวนไม่ เ กิ น
1,000,000,000.00 บำท (หนึ่งพันล้ำนบำทถ้วน)
ในปี 2561 คณะกรรมกำรเสนอวงเงินกูย้ มื 1,000,000,000.00 บำท (หนึ่งพันล้ำนบำท
ถ้วน)
ทีป่ ระชุ มใหญ่………………………………………………….………………………………
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4.5 พิจารณาประมาณการรายได้ และงบประมาณรายจ่ ายของสหกรณ์ประจาปี 2561
4.5.1 พิจารณาแผนยุทธศาสตร์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จากัด (ฉบับที่ 3)

แผนยุทธศาสตร์
สหกรณ์ ออมทรัพย์ ครู ภูเก็ต จากัด
(ฉบับที่ 3)

สหกรณ์ ออมทรั พ ย์ค รู ภู เก็ ต จำกัด ก่ อตั้ง มำตั้ง แต่ปี พ.ศ. 2503 มี ก ำรเติ บ โตและ
ดำเนินกำรด้วยควำมก้ำวหน้ำมำโดยตลอดจนถึงปั จจุบนั ในช่วงหลำยปี ที่ผำ่ นมำนี้สหกรณ์ ได้
ปรับปรุ งพัฒนำรู ปแบบกำรดำเนิ นงำนอย่ำงเป็ นระบบมำกขึ้นด้วยกำรจัดทำแผนยุทธศำสตร์
อย่ำ งเป็ นระบบ พร้ อมทั้ง มี ก ำรทบทวนแผนยุท ธศำสตร์ อย่ำงสม่ ำเสมอ โดยกำรจัดท ำและ
ทบทวนแผนยุทธศำสตร์ ทุกครั้งล้วนยึดมัน่ ในปรัชญำ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้ ำประสงค์ของ
สหกรณ์ไว้อย่ำงเคร่ งครัด
ปรัชญำ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้ ำประสงค์ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ภูเก็ต จำกัด ที่
ได้กำหนดขึ้นนั้น เป็ นดังนี้
ปรัชญา
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ภูเก็ต จำกัด เป็ นองค์กรที่มวลสมำชิ กร่ วมกันดำเนินกำรโดยยึด
มัน่ ในหลักกำรสหกรณ์เพื่อนำไปสู่ ควำมเป็ นอยูท่ ี่ดี และเกิดสันติสุขในสังคม
วิสัยทัศน์
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ภูเก็ต จำกัด เป็ นสหกรณ์ช้ นั นำของประเทศที่มุ่งพัฒนำคุณภำพ
ชีวติ ของสมำชิกโดยยึดหลักธรรมำภิบำล
พันธกิจ
1. ยกระดับองค์กรให้เข้มแข็งด้วยกำรบริ หำรงำนโดยยึดหลักธรรมำภิบำล
2. จัดระบบกำรบริ หำรกิจกำรให้เป็ นสหกรณ์ดีเด่นระดับชำติ
3. ส่ งเสริ มให้สมำชิกดำเนินชีวติ ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
4. พัฒนำประสิ ทธิภำพกำรให้บริ กำรแก่สมำชิก
5. พัฒนำกำรจัดสวัสดิกำรแก่สมำชิก
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เป้ าประสงค์
1. สหกรณ์มีควำมเข้มแข็งในกำรบริ หำรจัดกำรที่ดี และได้รับควำมเชื่ อมัน่ จำกมวล
สมำชิก
2. สหกรณ์มีผลกำรประเมินผ่ำนเกณฑ์สหกรณ์ดีเด่นระดับชำติ
3. สมำชิกมีคุณภำพที่ดีข้ ึน และอยูร่ ่ วมกันในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุ ข
4. สมำชิกมีควำมพึงพอใจในกำรให้บริ กำร
5. สมำชิกมีควำมพึงพอใจในกำรจัดสวัสดิกำร
แผนยุทธศาสตร์
ในปี พ.ศ. 2560 สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ภูเก็ต จำกัด ได้ทบทวนแผนยุทธศำสตร์ ของ
สหกรณ์ ด้วยกำรระดมสมองทำกำรวิเครำะห์ สังเครำะห์และพิจำรณำอย่ำงรอบคอบจำกทุกภำค
ส่ วน ได้สรุ ปเป็ นประเด็นยุทธศำสตร์ (Strategies) สำมด้ำน คือด้ำนองค์กรและกำรบริ หำร ด้ำน
ธุ รกิ จและกำรเงิ น และด้ำ นกำรจัดสวัสดิ ก ำร นำมำสู่ ก ำรกำหนดแผนยุทธศำสตร์ ( Strategic
plans) สำหรับแต่ละด้ำน พร้อมทั้งแผนกลยุทธ์ (Tactical plans) ที่ตอบสนองต่อเป้ ำหมำยของ
แผนยุทธศำสตร์ และแผนปฏิบตั ิกำร (Operational plans) ซึ่งจะช่วยให้แผนกลยุทธ์ได้บรรลุตำม
วัตถุประสงค์ มีรำยละเอียดโดยสรุ ปดังนี้
ยุทธศาสตร์ ที่ 1: การจัดการองค์ กรและบริหารสหกรณ์อย่างมีคุณภาพ
เป็ นยุทธศำสตร์ดำ้ นองค์กรและกำรจัดกำร ประกอบด้วย 4 แผนยุทธศำสตร์
คือ
แผนยุทธศาสตร์ ที่ 1.1: การสร้ างความเข้ มแข็งขององค์ กร
แนวทาง กำรวำงนโยบำยและแนวกำรปฏิบตั ิ ด้วยควำมร่ วมมือที่เข้มแข็งภำยในและ
ควำมสัมพันธ์ภำยนอกที่ดี โดยยึดระเบียบกฎหมำยเป็ นหลัก
เป้ าหมาย สหกรณ์มีนโยบำยที่ถูกต้องชัดเจน และปฏิบตั ิได้อย่ำงเข้มแข็ง
แผนกลยุทธ์ ประกอบด้วย
1.1.1 กำรสร้ำงควำมสำมัคคีในองค์กร
1.1.2 กำรระดมสมองเพื่อกำหนดนโยบำยและแนวทำงกำรปฏิบตั ิ
1.1.3 กำรติดตำม ประเมินผลกำรปฏิบตั ิตำมนโยบำย
1.1.4 กำรพัฒนำปรับปรุ งนโยบำยและแนวทำงกำรปฏิบตั ิ
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แผนยุทธศาสตร์ ที่ 1.2: การสร้ างระบบธรรมาภิบาลในองค์ กร
แนวทาง ยึดหลักธรรมำภิบำลในกำรกำหนดนโยบำยเพื่อสร้ำงควำมเชื่อถือและรักษำ
ควำมสั ม พัน ธ์ ที่ ดี สอดคล้ อ งกั บ กำรก ำกั บ จำกภำยนอก ด้ ว ยกำร
ประสำนงำนที่เข้มแข็ง
เป้ าหมาย สหกรณ์ดำเนินงำนเป็ นไปตำมหลักธรรมำภิบำลอย่ำงจริ งจัง
แผนกลยุทธ์ ประกอบด้วย
1.2.1 กำรกำหนดนโยบำยและแนวปฏิบตั ิโดยยึดหลักธรรมำภิบำล
1.2.2 กำรติดตำม ประเมินผลกำรปฏิบตั ิที่เป็ นไปตำมหลักธรรมำภิบำล
1.2.3 กำรดำเนินงำนตำมแนวนโยบำยโครงกำรสหกรณ์สีขำวด้วยธรรมำภิบำล
1.2.4 กำรปรับปรุ งคุณภำพกำรดำเนินงำนด้วยระบบธรรมำภิบำลอย่ำงต่อเนื่ อง
แผนยุทธศาสตร์ ที่ 1.3: การเสริมสร้ างความร่ วมมือกับมวลสมาชิก
แนวทาง อำศัยกฎระเบียบรวมทั้งควำมร่ วมมือจำกบุคคลและหน่วยงำนต่ำงๆ ในกำร
จูงใจให้สมำชิกเข้ำมำมีส่วนร่ วมทั้งกิจกรรมและกำรบริ หำรงำนในสหกรณ์
ให้มำกขึ้น
เป้ าหมาย สมำชิกมีส่วนร่ วมในกิจกรรมของสหกรณ์มำกขึ้น
แผนกลยุทธ์ ประกอบด้วย
1.3.1 กำรกำหนดกิจกรรมที่หลำกหลำยให้ครอบคลุมกลุ่มสมำชิก
1.3.2 กำรเพิ่มแรงจูงใจให้มวลสมำชิกมีส่วนร่ วมในกิจกรรมของสหกรณ์
1.3.3 กำรติดตำม ประเมินผลกำรมีส่วนร่ วมในกิจกรรมของมวลสมำชิก
1.3.4 กำรปรับปรุ งคุณภำพกำรดำเนินงำนกำรมีส่วนร่ วมของมวลสมำชิก
แผนยุทธศาสตร์ ที่ 1.4: การบริหารสหกรณ์อย่างเป็ นระบบและต่ อเนื่อง
แนวทาง คำนึงถึงหลักกำรและระเบียบกฎหมำยที่กำหนด เพื่อให้กำรบริ หำรสหกรณ์
มีควำมมัน่ คงและยัง่ ยืน
เป้ าหมาย สหกรณ์บริ หำรงำนอย่ำงเป็ นระบบและยัง่ ยืน
แผนกลยุทธ์ ประกอบด้วย
1.4.1 กำรวิเครำะห์ทบทวนกำรบริ หำรงำนให้สอดคล้องกับระเบียบกฎหมำย
1.4.2 กำรติดตำม ประเมินผลกำรบริ หำรงำนที่สอดคล้องกับระเบียบกฎหมำย
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1.4.3 กำรปรับปรุ งคุณภำพระบบกำรบริ หำรงำนอย่ำงต่อเนื่อง
1.4.4 กำรสร้ำงวัฒนธรรมคุณภำพกำรบริ หำรงำนที่ยงั่ ยืนในสหกรณ์
ยุทธศาสตร์ ที่ 2: การบริหารธุรกิจและการเงินอย่างมีประสิ ทธิภาพ
เป็ นยุทธศำสตร์ดำ้ นธุรกิจและกำรเงิน ประกอบด้วย 4 แผนยุทธศำสตร์ คือ
แผนยุทธศาสตร์ ที่ 2.1: การเพิม่ พูนผลกาไร
แนวทาง กำรใช้ทุนอย่ำงฉลำดโดยอำศัยกฎหมำย กำรมีพนั ธมิตรทำงธุ รกิจที่ดี และ
สภำวะทำงเศรษฐกิจที่เอื้ออำนวย
เป้ าหมาย สหกรณ์มีอตั รำผลกำไรเพิ่มขึ้นทุกปี อย่ำงต่อเนื่อง
แผนกลยุทธ์ ประกอบด้วย
2.1.1 กำรกำหนดแผนธุรกิจอย่ำงรอบคอบ
2.1.2 กำรลดควำมเสี่ ยงและแก้ไขปัญหำหนี้เสี ย
2.1.3 กำรลดภำระค่ำใช้จ่ำยและใช้งบประมำณอย่ำงคุม้ ค่ำ
2.1.4 กำรพัฒนำควำมเชี่ยวชำญของบุคลำกรและประสำนกับพันธมิตรทำงธุ รกิจ
แผนยุทธศาสตร์ ที่ 2.2: การบริหารธุรกิจอย่างมีประสิ ทธิภาพ
แนวทาง กำรลงทุนและบริ หำรเงินอย่ำงฉลำด สอดคล้องกับภำวะทำงเศรษฐกิจและ
ข้อกำหนด
เป้ าหมาย สหกรณ์บริ หำรธุรกิจอย่ำงเป็ นระบบ
แผนกลยุทธ์ ประกอบด้วย
2.2.1 กำรวิเครำะห์ทบทวนกำรลงทุนและกำรบริ หำรเงิน
2.2.2 กำรติดตำมและประเมินสถำนกำรณ์ทำงเศรษฐกิจอย่ำงต่อเนื่อง
2.2.3 กำรพัฒนำควำมเชี่ยวชำญของบุคลำกรด้ำนกำรลงทุน
2.2.4 กำรปรับปรุ งพัฒนำหำแนวทำงกำรลงทุนอย่ำงคุม้ ค่ำ
แผนยุทธศาสตร์ ที่ 2.3: การสร้ างความเข้ มแข็งในการบริหารธุรกิจ
แนวทาง กำรพัฒนำเทคโนโลยีและควำมเชี่ยวชำญจำกกำรมีพนั ธมิตรที่ดี พร้อมทั้ง
เพิ่มพูนอัตรำทุนสำรองให้สอดคล้องกับกำรเติบโตของภำวะเศรษฐกิจใน
ท้องถิ่นและประเทศ
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สหกรณ์ใช้เทคโนโลยีที่ทนั สมัยในกำรบริ หำรงำน และมีอตั รำทุนสำรอง
เพิ่มขึ้น
แผนกลยุทธ์ ประกอบด้วย
2.3.1 กำรเพิม่ ช่องทำงกำรนำเทคโนโลยีที่ทนั สมัยมำใช้
2.3.2 กำรพัฒนำควำมเข้มแข็งของบุคลำกรในกำรบริ หำรธุรกิจ
2.3.3 กำรเพิ่มอัตรำทุนสำรองให้กำ้ วหน้ำอย่ำงต่อเนื่อง
2.3.4 กำรประเมินควำมเข้มแข็งในกำรบริ หำรธุรกิจ
แผนยุทธศาสตร์ ที่ 2.4: การลดความเสี่ ยงในการบริหารธุรกิจสหกรณ์
แนวทาง กำรบริ หำรควำมเสี่ ยงอย่ำงเป็ นระบบ โดยคำนึ งถึ งแนวโน้มของระเบี ยบ
กฎหมำยและภำวะเศรษฐกิจ แสวงหำเทคโนโลยีและผูเ้ ชี่ ยวชำญมำช่วยให้
เหมำะสม
เป้ าหมาย สหกรณ์บริ หำรควำมเสี่ ยงอย่ำงเป็ นระบบ
แผนกลยุทธ์ ประกอบด้วย
2.4.1 กำรระบุควำมเสี่ ยงของสหกรณ์อย่ำงชัดเจน
2.4.2 กำรวำงแผนบริ หำรควำมเสี่ ยงอย่ำงรอบคอบ
2.4.3 กำรกำกับบุคลำกรให้บุคลำกรปฏิบตั ิตำมแผนกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง
2.4.4 กำรวิ เ ครำะห์ ท บทวนปั จ จัย ที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด ควำมเสี่ ยงในสหกรณ์ อ ย่ ำ ง
สม่ำเสมอ
ยุทธศาสตร์ ที่ 3: การจัดสวัสดิการอย่างมีคุณค่ า
เป็ นยุทธศำสตร์ดำ้ นกำรจัดสวัสดิกำร ประกอบด้วย 2 แผนยุทธศำสตร์ คือ
แผนยุทธศาสตร์ ที่ 3.1: การจัดสวัสดิการอย่างเหมาะสมและมีคุณค่ า
แนวทาง จัดสวัสดิ กำรที่หลำกหลำยให้แก่สมำชิ กและชุ มชนจำกกำรจัดสรรกำไร
สุ ทธิดว้ ยวิธีกำรงบประมำณอย่ำงเหมำะสมคุม้ ค่ำ
ศึกษำรู ปแบบและวิธีกำรจัดสวัสดิ กำรให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ และ
วัฒนธรรม
บริ หำรงบประมำณอย่ำงรัดกุม เน้นกำรจัดสวัสดิกำรให้ทวั่ ถึงมวลสมำชิ ก
ในทุกกลุ่มองค์กร
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สหกรณ์ จ ัด สวัส ดิ ก ำรให้ แ ก่ ส มำชิ ก ได้อ ย่ ำ งเหมำะสมและคุ ้ม ค่ ำ กับ
งบประมำณ
แผนกลยุทธ์ ประกอบด้วย
3.1.1 กำรวิเครำะห์ทบทวนรู ปแบบ วิธีกำรและงบประมำณกำรจัดสวัสดิกำรแก่
สมำชิกและชุมชน
3.1.2 กำรก ำหนดรู ปแบบ วิ ธี ก ำรและงบประมำณกำรจัด สวัส ดิ ก ำรให้
สอดคล้องกับสถำนกำรณ์และวัฒนธรรม
3.1.3 กำรติดตำม ประเมินผลกำรจัดสวัสดิกำรให้แก่สมำชิกและชุมชน
3.1.4 กำรปรับปรุ งประสิ ทธิภำพกำรจัดสวัสดิกำรให้แก่สมำชิกและชุมชน
แผนยุทธศาสตร์ ที่ 3.2: การสร้ างให้ สหกรณ์เป็ นองค์ กรแห่ งการเรียนรู้
แนวทาง กำรเผยแพร่ ควำมรู ้ ควำมเข้ำใจและจิตสำนึกที่ถูกต้องแก่มวลสมำชิก
เป้ าหมาย สหกรณ์เผยแพร่ ควำมรู ้ ควำมเข้ำใจและจิตสำนึกที่ดีแก่มวลสมำชิก
แผนกลยุทธ์ ประกอบด้วย
3.2.1 กำรกำหนดแผนงำนและโครงกำรในกำรเผยแพร่ ควำมรู ้ ควำมเข้ำใจและ
จิตสำนึกที่ดีแก่มวลสมำชิก
3.2.2 กำรเพิ่มช่องทำงในกำรเผยแพร่ ควำมรู ้ ควำมเข้ำใจและจิตสำนึกที่ดีแก่มวล
สมำชิก
3.2.3 กำรติดตำมและประเมินผลแผนงำนและโครงกำรในกำรเผยแพร่ ควำมรู ้
ควำมเข้ำใจและจิตสำนึกที่ดีแก่มวลสมำชิก
3.2.4 กำรปรั บ ปรุ ง พัฒนำแผนงำนและโครงกำรในกำรเผยแพร่ ค วำมรู ้ ควำม
เข้ำใจและจิตสำนึ กที่ดีแก่มวลสมำชิ ก เพื่อให้สหกรณ์เป็ นองค์กรแห่ งกำร
เรี ยนรู ้อย่ำงแท้จริ ง
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แผนปฏิบัติการ
สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ค รู ภู เ ก็ ต จ ำกัด ก ำหนดแนวกว้ำ งๆ ส ำหรั บ แผนปฏิ บ ัติ ก ำร
(Operational plans) ประกอบด้วยสองส่ วน คือแผนงำนประจำ (Routine work) และโครงกำร
(Projects) โดยสอดคล้องกับปรัชญำ วิสัยทัศน์ และพันธะกิจของสหกรณ์ ซึ่ งได้พิจำรณำจำก
แผนยุทธศำสตร์ และแผนกลยุทธ์ขำ้ งต้น สำหรับช่วงระยะเวลำระหว่ำงปี พ.ศ. 2561 – 2564
สหกรณ์ฯ ได้กำหนดแผนปฏิ บตั ิกำร เพื่อเป็ นแนวสำหรับแผนปฏิ บตั ิงำน (Action plans) ของ
แต่ละปี ไว้ดงั นี้
แผนงานประจา (Routine Works/Ongoing Plans)
1). ด้ านการจัดการและบริหารสหกรณ์
(1) งำนวำงระบบ กำหนดโครงสร้ำงและหน้ำที่รับผิดชอบของบุคลำกร
(2) งำนกำกับกำรปฏิบตั ิงำนของบุคลำกร
(3) งำนทบทวนติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำนของบุคลำกร
2). ด้ านการการบริหารธุรกิจและการเงิน
(1) งำนกำหนดและทบทวนแผนธุรกิจ
(2) งำนกำกับและตรวจสอบผลกำรดำเนินงำน
(3) งำนบริ หำรควำมเสี่ ยงและกำรควบคุมภำยในสหกรณ์
3). ด้ านการจัดสวัสดิการ
(1) งำนเผยแพร่ ขอ้ มูลข่ำวสำรและให้กำรศึกษำอบรมแก่สมำชิก
(2) งำนติดตำม ประเมินผลกำรจัดสวัสดิกำรแก่สมำชิก
โครงการ (Projects/Single-use Plans)
1) ด้ านการจัดการและบริหารสหกรณ์
(1) โครงกำรสัมมนำคณะกรรมกำร ผูต้ รวจสอบกิจกำรและเจ้ำหน้ำที่
(2) โครงกำรสหกรณ์สีขำวด้วยธรรมำภิบำล
(3) โครงกำรทบทวนแผนยุทธศำสตร์และแผนปฏิบตั ิกำร
(4) โครงกำรปรับปรุ งอำคำรและสภำพแวดล้อมของสหกรณ์
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2) ด้ านการการบริหารธุรกิจและการเงิน
(1) โครงกำรศึกษำดูงำนของคณะกรรมกำร เจ้ำหน้ำที่ และผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
(2) โครงกำรอบรมสัมมนำของคณะกรรมกำร เจ้ำหน้ำที่ และผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
(3) โครงกำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีด้ำ นธุ รกิ จและกำรเงิ นเพื่อให้บ ริ ก ำรแก่
สมำชิก
(4) โครงกำรดำเนินธุรกิจตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
3) ด้ านการจัดสวัสดิการ
(1) โครงกำรสหกรณ์-ชุมชนสัมพันธ์
(2) โครงกำรเสริ มคุณค่ำชีวติ แก่มวลสมำชิก
(3) โครงกำรพัฒนำสหกรณ์ให้เป็ นองค์กรแห่งกำรเรี ยนรู ้
แนวทำงกำรดำเนินโครงกำรในระยะเวลำ 4 ปี เป็ นดังนี้
ชื่ อโครงการ
โครงกำรสัมมนำคณะกรรมกำร ผู ้
ผู้ตรวจสอบกิจกำร
จการเจ้เจ้ำหน้
าหน้ำทีาที่ ที่ ที่ป่ปรึรึกกษำและ
ษาและ
ตรวจสอบกิ
ผูเ้ กี่ยวข้อง
โครงกำรสหกรณ์สีขำวด้วยธรรมำภิบำล
โครงกำรประเมินผลและทบทวนแผน
ยุทธศำสตร์และจัดทำแผนดำเนินงำน
ประจำปี
โครงกำรปรับปรุ งอำคำรและ
สภำพแวดล้อมของสหกรณ์
โครงกำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีดำ้ น
ธุ รกิจและกำรเงินเพื่อให้บริ กำรแก่
สมำชิก
โครงกำรศึกษำดูงำนของคณะกรรมกำร
ดำเนินกำร เจ้ำหน้ำที่และผูเ้ กี่ยวข้อง
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แผนกลยุทธ์ ที่
สอดคล้อง
1.1.1 ,1.1.2, 1.1.4

1.2.2, 1.4.2
1.1.3, 1.1.4, 1.2.4,
1.3.3, 1.3.4, 1.4.3
1.3.2, 3.2.2
1.4.3, 1.4.4
2.1.4 , 2.3.1
1.1.1, 1.3.4, 1.4.3,
2.1.4, 2.2.3
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ชื่ อโครงการ
ชื่ อโครงการ
ชื่ อมโครงการ
โครงกำรอบรมสั
มนำของ
คณะกรรมกำรเจ้
ำที่ และผูเ้ กี่ยวข้อง
โครงกำรอบรมสัำมหน้
มนำของ
โครงกำรอบรมสัมมนำของ
โครงกำรดำเนินธุำรหน้
กิจำตำมหลั
คณะกรรมกำรเจ้
ที่ และผูกเ้ปรั
กี่ยชวข้ญำอง
คณะกรรมกำรเจ้ำหน้ำที่ และผูเ้ กี่ยวข้อง
เศรษฐกิจพอเพี
โครงกำรด
ำเนินยธุงรกิจตำมหลักปรัชญำ
โครงกำรดำเนินธุรกิจตำมหลักปรัชญำ
เศรษฐกิ
จพอเพียง-ชุมชนสัมพันธ์
โครงกำรสหกรณ์
เศรษฐกิจพอเพียง
โครงกำรเสริ มคุณ-ค่ชุำมชีชนสั
วติ แก่มมพัวลสมำชิ
โครงกำรสหกรณ์
นธ์ ก
โครงกำรสหกรณ์-ชุมชนสัมพันธ์
โครงกำรเสริ มคุณค่ำชีวติ แก่มวลสมำชิก
โครงกำรเสริ มคุณค่ำชีวติ แก่มวลสมำชิก
โครงกำรพัฒนำสหกรณ์ให้เป็ นองค์กร
แห่งกำรเรี ยฒนรูนำสหกรณ์
้
โครงกำรพั
ให้เป็ นองค์กร
โครงกำรพัฒนำสหกรณ์ให้เป็ นองค์กร
แห่งกำรเรี ยนรู ้
แห่งกำรเรี ยนรู ้

ปี พ.ศ. ทีด่ าเนินการ
แผนกลยุทธ์ ที่
นการ 2564
แผนกลยุ
สอดคล้ทอธ์งที่
2561 ปี พ.ศ.
2562ทีด่ าเนิ
2563
ปี พ.ศ. ทีด่ าเนินการ
แผนกลยุทธ์ ที่
ง
2561 2562 2563 2564
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หลักการเบื้องต้ นของโครงการ
หลักการเบื(1)
้องต้ นของโครงการ
เจ้าหน้าหน้
าที่ าทีที่ป่ รึกษา
มมนาคณะกรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการและเจ้
หลักการเบื้องต้ นโครงการสั
ของโครงการ
และผู
้เกี่ยวข้
อำหนดแนวทำงและควำมเข้
ง
มี เ ป้ ำโครงการสั
หมำยเพื
่ อมกมนาคณะกรรมการ
ำ ใจในกำรปฏิ
ัติ งาำนประจ
ำปี ตำม
(1)
ผู้ตรวจสอบกิ
จการและเจ้ าบหน้
ที่
(1) โครงการสั มมนาคณะกรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการและเจ้ าหน้ าที่
นโยบำยในทิ
่ถูกต้่ ออกงตรงกั
น โดยปรับปรุ งและพัฒำนำจำกกำรทบทวนผลกำรด
งำน
มี เ ป้ศำทำงที
หมำยเพื
ำหนดแนวทำงและควำมเข้
ใจในกำรปฏิ บ ัติ ง ำนประจำเนิำปีนตำม
มี เ ป้ ำ หมำยเพื่ อ ก ำหนดแนวทำงและควำมเข้ำ ใจในกำรปฏิ บ ัติ ง ำนประจ ำปี ตำม
ทีนโยบำยในทิ
่ผำ่ นมำ โดยสหกรณ์
กำรประชุ
มสัมมนำคณะกรรมกำร
ผูต้ รวจสอบกิจกำรและเจ้
ำที่
ศทำงที่ถจูกะจั
ต้อดงตรงกั
น โดยปรั
บปรุ งและพัฒนำจำกกำรทบทวนผลกำรด
ำเนิำหน้
นงำน
นโยบำยในทิศทำงที่ถูกต้องตรงกัน โดยปรับปรุ งและพัฒนำจำกกำรทบทวนผลกำรดำเนินงำน
วุฒิและผูมเ้ กีสั่ยมวข้
องที่สำคัญเข้ำร่ วมด้
ย โดยกำรจัจกำรและเจ้
ดจะอยูใ่ นช่ำหน้
วงต้ำนที่
ทีทั้่ผงหมด
ำ่ นมำรวมทั
โดยสหกรณ์
ะจัดณกำรประชุ
มนำคณะกรรมกำร
ผูต้ วรวจสอบกิ
้งเชิญผูท้ จรงคุ
ที่ผำ่ นมำ โดยสหกรณ์จะจัดกำรประชุมสัมมนำคณะกรรมกำร ผูต้ รวจสอบกิจกำรและเจ้ำหน้ำที่
งจำกมี
กำรประชุ
ใหญ่
ประจ
ำปี
กำรอนุ
มวตั วยิงยบประมำณแล้
ว ่ใรูนช่
ปใ่ นช่
แบบกำร
ทัปี ้งหลั
หมด
รวมทั
ละผู
วข้อและได้
องที
งที่ส่ส�ำำคั
เข้าำร่ร่ววมด้
มด้
โดยกำรจัดจะอยู
ดจะอยู
วงต้
้งเชิญผู้ทมรงคุ
ณวุสฒำมัิแญ
ละผู
้เเ้กีกี่ยยวข้
คัรญับญเข้
โดยการจั
วงต้
นปีน
ทั้งหมด รวมทั้งเชิญผูท้ รงคุณวุฒิและผูเ้ กี่ยวข้องที่สำคัญเข้ำร่ วมด้วย โดยกำรจัดจะอยูใ่ นช่วงต้น
หลัหลังจากมี
มมใหญ่
ปีแนและได้
ละได้
รรับับการอนุ
ปแบบการ
สัมกมนำจะเป็
อย่ำงหลำกหลำย
นำไปสู่ แนวคิววดรูควำมเข้
ำใจ
ปีประชุ
งมจำกมี
การประชุ
ำรประชุนกำรระดมควำมคิ
ใหญ่สสามัำมัญญประจ�
ประจดำเห็
ำปี
กำรอนุมมัตเพืตั ิงิง่อบประมาณแล้
บประมำณแล้
แบบกำร
ปี หลังจำกมีกำรประชุมใหญ่สำมัญประจำปี และได้รับกำรอนุ มตั ิงบประมำณแล้ว รู ปแบบกำร
และควำมตระหนั
กทีนกำรระดมควำมคิ
่จะมีผลต่อกำรปฏิบดตั เห็
ิงำนอย่
งจริ งจัง
ประชุ
มสัมมนำจะเป็
นอย่ำงหลำกหลำย
เพื่อนำไปสู่ แนวคิด ควำมเข้ำใจ
ประชุมสัมมนำจะเป็ นกำรระดมควำมคิดเห็นอย่ำงหลำกหลำย เพื่อนำไปสู่ แนวคิด ควำมเข้ำใจ
และควำมตระหนั
กที่จะมีผลต่อกำรปฏิ
ิงำนอย่ำงจริ
(2) โครงการสหกรณ์
สีขาวด้บบวตตัั ยธรรมาภิ
บาลงงจัจังง
และควำมตระหนั
กที่จะมีผลต่อกำรปฏิ
ิงำนอย่ำงจริ
มี เป้ ำโครงการสหกรณ์
หมำยเพื่ อติ ดตำมสีขประเมิ
นผลกำรปฏิ
(2)
าวด้ วยธรรมาภิ
บาลบตั ิ งำนที่ เป็ นไปตำมหลักธรรมำภิบำล
(2) โครงการสหกรณ์สีขาวด้ วยธรรมาภิบาล
รวมทั้งกำรประเมิ
นผลกำรบริ
หำรงำนที
องกับบระเบี
ยบกฎหมำย
และสร้กำธรรมำภิ
งวัฒนธรรม
มี เป้ ำหมำยเพื
่ อติ ดตำม
ประเมิ่สนอดคล้
ผลกำรปฏิ
ตั ิ งำนที
่ เป็ นไปตำมหลั
บำล
มี เป้ ำหมำยเพื่ อติ ดตำม ประเมิ นผลกำรปฏิ บตั ิ งำนที่ เป็ นไปตำมหลักธรรมำภิบำล
รวมทั้งกำรประเมินผลกำรบริ หำรงำนที่สอดคล้องกับระเบียบกฎหมำย และสร้ำงวัฒนธรรม
รวมทั้งกำรประเมินผลกำรบริ หำรงำนที่สอดคล้องกับระเบียบกฎหมำย และสร้ ำงวัฒนธรรม

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จ�ำกัด

85

คุ ณภำพในองค์กร โดยสหกรณ์ จะทำกำรประเมินตนเองโดยสุ จริ ต และเข้ำรับกำรประเมิน
จำกทั้งภำยในและภำยนอก อันเป็ นไปตำมวิถีทำงคุณภำพที่จะทำให้เกิ ดกำรปรับปรุ งคุณภำพ
อย่ำ งต่ อ เนื่ อ งจนเกิ ด เป็ นวัฒ นธรรมคุ ณ ภำพขึ้ นในองค์ก ร โดยอำศัย หลัก ธรรมำภิ บ ำล
ซึ่ งหน่ ว ยงำนรำชกำรที่ ก ำกับ ก ำหนดเป็ นหลัก ยึ ด ทั้ง นี้ หำกมี ผ ลกำรประเมิ น เบื้ อ งต้น
อยู่ ใ นเกณฑ์ ที่ น่ ำ พึ ง พอใจ จะเข้ ำ ร่ วมในโครงกำรประเมิ น สหกรณ์ สี ขำวด้ ว ยหลั ก
ธรรมำภิบำล อันเป็ นโครงกำรประเมินระดับชำติต่อไป
นผลและทบทวนแผนยุ
ทธศาสตร์บแัตละจั
(3) โครงการประเมิ
โครงการทบทวนแผนยุ
ทธศาสตร์ และแผนปฏิ
ิการดท�ำแผนด�ำเนินงานประจ�ำปี
มีเป้ ำหมำยเพื่อประเมินผล ปรับปรุ งคุณภำพกำรปฏิบตั ิงำนตำมนโยบำย และสร้ำง
วัฒนธรรมคุณภำพในองค์กร โดยสหกรณ์จะทำกำรทบทวนและประเมินกำรดำเนินงำนในรอบ
ปี พร้อมทั้งหำแนวทำงกำรปรับปรุ งพัฒนำกำรดำเนิ นงำนในทุกด้ำน โดยกำรระดมสมองจำก
บุคคลต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ ทั้งคณะกรรมกำร เจ้ำหน้ำที่ ผูต้ รวจสอบกิจกำร ที่ปรึ กษำ
ตัวแทนสมำชิ กและผูท้ รงคุณวุฒิ กำรดำเนิ นกำรตำมโครงกำรนี้ จะจัดขึ้นในปลำยปี ก่อนวำง
แผนกำรดำเนิ นงำนในปี ต่อไป กำรดำเนิ นกำรตำมโครงกำรนี้ จะเป็ นส่ วนหนึ่ งของกำรสร้ ำง
วัฒนธรรมคุณภำพขึ้นในองค์กรด้วย

(4) โครงการปรับปรุงอาคารและสภาพแวดล้อมของสหกรณ์
มีเป้ ำหมำยเพื่อปรับปรุ งสำนักงำนและสภำพแวดล้อมของสหกรณ์ให้สำมำรถรองรับ
กำรจัดบริ กำรที่ดีแก่สมำชิ ก เป็ นกำรสร้ ำงแรงจูงใจให้สมำชิ กเข้ำมีส่วนร่ วมในกิ จกรรมของ
สหกรณ์มำกขึ้น พร้อมทั้งเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้สำหรับสมำชิกและชุมชน โดยสหกรณ์จะปรับปรุ ง
อำคำรสถำนที่และสภำพแวดล้อมของสำนักงำนอย่ำงต่อเนื่ อง เพิ่มเติมจำกงำนซ่ อมแซมและ
บำรุ งรักษำตำมปกติ โดยพิจำรณำจำกกำรอำนวยควำมสะดวกในกำรให้บริ กำรกับสมำชิ กเป็ น
สำคัญ รวมทั้งสร้ำงควำมพึงพอใจแก่สมำชิกที่เข้ำรับกำรบริ กำรและร่ วมกิจกรรมกับสหกรณ์ใน
โอกำสต่ำงๆ นอกจำกนั้น จะเป็ นกำรสร้ำงแหล่งเรี ยนรู ้เกี่ยวกับสหกรณ์ให้แก่สมำชิก ตลอดจน
หน่วยงำนหรื อองค์กรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้ดว้ ย
(5) โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีด้านธุรกิจและการเงินเพื่อให้ บริการแก่สมาชิ ก
มีเป้ำหมำยเพื่อพัฒนำระบบสำรสนเทศเทคโนโลยีดำ้ นกำรเงินและกำรให้บริ กำร กำร
น ำเทคโนโลยีที่ ท นั สมัย มำใช้อ ย่ำ งทัน ท่ว งที โดยสหกรณ์ จ ะเร่ ง รั ด น ำระบบเทคโนโลยีที่
ทัน สมัย มำใช้ใ นกำรพัฒ นำระบบด้ำ นธุ ร กิ จ กำรเงิ น และกำรบริ ก ำรเพิ่ ม ขึ้ น เพื่ อ เพิ่ ม พู น
ประสิ ท ธิ ภ ำพในกำรบริ หำรงำนให้ต อบสนองต่ อ ควำมต้องกำรของสมำชิ ก ได้อย่ำ งทั่ว ถึ ง
รวดเร็ ว ทั้งนี้ จะประกอบกับกำรพัฒนำบุคลำกรภำยใน พร้ อมกับประสำนควำมร่ วมมือกับ
86หน่วยงำนและองค์กรพันธมิตรทำงธุ รกิจทั้งหลำย
รายงานกิจการประจ�ำปี 2560

(6) โครงการศึกษาดูงานของคณะกรรมการ เจ้ าหน้ าที่ และผู้ทเี่ กีย่ วข้ อง
มีเป้ ำหมำยเพื่อเพิ่มพูนและพัฒนำควำมรู ้ ควำมเชี่ ยวชำญของบุคลำกรในด้ำนต่ำงๆ

สำคัญ รวมทั้งสร้ำงควำมพึงพอใจแก่สมำชิกที่เข้ำรับกำรบริ กำรและร่ วมกิจกรรมกับสหกรณ์ใน
โอกำสต่ำงๆ นอกจำกนั้น จะเป็ นกำรสร้ำงแหล่งเรี ยนรู ้เกี่ยวกับสหกรณ์ให้แก่สมำชิก ตลอดจน
หน่วยงำนหรื อองค์กรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้ดว้ ย
(5) โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีด้านธุรกิจและการเงินเพื่อให้ บริการแก่สมาชิ ก
มีเป้ำหมำยเพื่อพัฒนำระบบสำรสนเทศเทคโนโลยีดำ้ นกำรเงินและกำรให้บริ กำร กำร
น ำเทคโนโลยีที่ ท นั สมัย มำใช้อ ย่ำ งทัน ท่ว งที โดยสหกรณ์ จ ะเร่ ง รั ด น ำระบบเทคโนโลยีที่
ทัน สมัย มำใช้ใ นกำรพัฒ นำระบบด้ำ นธุ ร กิ จ กำรเงิ น และกำรบริ ก ำรเพิ่ ม ขึ้ น เพื่ อ เพิ่ ม พู น
ประสิ ท ธิ ภ ำพในกำรบริ หำรงำนให้ต อบสนองต่ อ ควำมต้องกำรของสมำชิ ก ได้อย่ำ งทั่ว ถึ ง
รวดเร็ ว ทั้งนี้ จะประกอบกับกำรพัฒนำบุคลำกรภำยใน พร้ อมกับประสำนควำมร่ วมมือกับ
หน่วยงำนและองค์กรพันธมิตรทำงธุรกิจทั้งหลำย
(6) โครงการศึกษาดู
ษาดูงงานของคณะกรรมการด�
านของคณะกรรมการ ำเจ้เนิานหน้
ย่ วข้ท้ องเี่ กีย่ วข้อง
การาทีเจ้่ และผู
าหน้า้ ททีเี่ กีและผู
มนาของคณะกรรมการ
เจ้ า่ ยหน้
าที่ และผู้ทคเี่ กีลำกรในด้
ย่ วข้ อง ำนต่ำงๆ
มี(7)เป้ ำโครงการอบรมสั
หมำยเพื่อเพิ่มพูนมและพั
ฒนำควำมรู ้ ควำมเชี
วชำญของบุ
มีเป้ำหมำยเพื่อสร้้ งำงควำมสำมั
คคีในองค์กร เพิก่มรพูโดยคณะกรรมกำร
นควำมเข้มแข็งของบุเจ้คำลำกรในกำร
รวมทั้ง กำรประสำนงำนทั
ภำยในและภำยนอกองค์
หน้ำ ที่ แ ละ
ดผูเำเนิ
นงำนของสหกรณ์
ย่ำงต่อเนื่มพู่ องนควำมรู
โดยสหกรณ์
จดั ให้มีกำรอบรมสัม่ยมนำภำยในสหกรณ์
้ กี่ยวข้
องกับสหกรณ์มีโออกำสเพิ
้ ควำมสำมำรถและควำมเชี
วชำญในกำรปฏิบตั ิ
สหน้ำหรั
เจ้ำหน้
ที่ และผู
เ้ กี่ยวข้องโดยกนำหนดประเด็
เกี่วยยงำนหรื
วกับกำรสร้
ำงควำม
ำทีบ่ ด้คณะกรรมกำร
วยกำรศึกษำดูงำน
หรื อำกำรฝึ
กอบรมในประเด็
ที่เกี่ยวข้องซึ่ งนหน่
อองค์
กรอื่น
งในกำรดำำเนิ
งำนของสหกรณ์
นหลัก และเชิ ญวิทยำกรผูบท้ พัรงคุ
ณวุตฒรทำงธุ
ิที่เหมำะสมกั
จัเข้ดมขึแข็
งๆนนอกจำกนั
นธมิ
รกิ จ ของบ
้ นในวำระต่
้ น ยังเป็เป็นโอกำสในกำรประสำนกั
็ได้รกิพร้จหรื
ประเด็นใทีนกำรสร้
่กำหนดซึำงควำมร่
่ งอำจเป็ วนบุ
ภำยนอกสหกรณ์
อมทั
้ งประเมิ
สหกรณ์
มมืคอคลภำยในหรื
และกำรให้คอวำมช่
วยเหลือทั้งด้ำกนธุ
อกำรด
ำเนินกำร
งำน
บตั ่นิงๆำนที่สืบผลจำกกำรจัดอบบรมสัมมนำอย่ำงต่อเนื่อง
ด้ปฏิำนอื
(8) โครงการดาเนินธุรกิจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มีเป้ำหมำยเพื่อน้อมนำหลักกำรแห่งปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงมำใช้ในกำรดำเนิ น
ธุ รกิจอย่ำงเป็ นรู ปธรรมสำหรับสหกรณ์และสมำชิ ก โดยสหกรณ์จะน้อมนำหลักแห่ งปรัชญำ
ของเศรษฐกิ จพอเพียงมำเป็ นแนวทำงในกำรวิเครำะห์ทบทวนและปรั บปรุ งกำรดำเนิ นงำน
คำนึงถึงสถำนกำรณ์ทำงเศรษฐกิจของประเทศและสังคมท้องถิ่นมำร่ วมพิจำรณำอย่ำงรอบคอบ
พร้อมทั้งเผยแพร่ หลักกำรดังกล่ำวไปสู่ ควำมเข้ำใจและกำรปฏิบตั ิตนของมวลสมำชิก อันจะเป็ น
แนวทำงในกำรแก้ปัญหำหนี้สินของสมำชิกและกำรเกิดหนี้เสี ยขึ้นในสหกรณ์อีกโสดหนึ่ง
(9) โครงการสหกรณ์ -ชุ มชนสั มพันธ์
มี เป้ ำ หมำยเพื่อให้ส หกรณ์ เป็ นองค์ก รที่ เอื้ ออำทรต่อสัง คมที่ เป็ นไปตำมหลัก กำร
สหกรณ์ โดยสหกรณ์จะให้ควำมร่ วมมือและเข้ำมีส่วนร่ วมในกิจกรรมของชุมชนและสังคมตำม
สถำนกำรณ์และวัฒนธรรมในท้องถิ่นอย่ำงเหมำะสม ได้แก่ กำรร่ วมในกิจกรรมตำมวำระพิเศษ
กำรร่ วมกิ จกรรมตำมประเพณี หรื อกิ จกรรมที่ ชุมชนจัดขึ้ น ทั้งนี้ จะพิจำรณำจำกกิ จกรรมที่
เกี่ ย วข้อ งกับ สหกรณ์ ห รื อ มี ผ ลกระทบต่ อ สมำชิ ก ของสหกรณ์ เ ป็ นหลัก และพิ จ ำรณำให้
เหมำะสมกับงบประมำณที่ได้รับ
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(10) โครงการเสริมคุณค่ าชีวติ แก่มวลสมาชิ
สหกรณ์กออมทรัพย์ครูภูเก็ต จ�ำกัด
มีเป้ ำหมำยเพื่อให้สหกรณ์ เป็ นองค์ก รแห่ งกำรเรี ยนรู ้ ที่ มีกำรเผยแพร่ ควำมรู ้ ที่ เ ป็ น
ประโยชน์แก่ชีวติ สมำชิก ให้สมำชิกมีส่วนร่ วมในกิจกรรมของสหกรณ์ สมำชิกมีคุณภำพชี วิตที่

เข้มแข็งในกำรดำเนิ นงำนของสหกรณ์เป็ นหลัก และเชิ ญวิทยำกรผูท้ รงคุ ณวุฒิที่เหมำะสมกับ
ประเด็นที่กำหนดซึ่ งอำจเป็ นบุคคลภำยในหรื อภำยนอกสหกรณ์ ก็ได้ พร้ อมทั้งประเมินกำร
ปฏิบตั ิงำนที่สืบผลจำกกำรจัดอบบรมสัมมนำอย่ำงต่อเนื่อง
(8) โครงการดาเนินธุรกิจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มีเป้ำหมำยเพื่อน้อมนำหลักกำรแห่งปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงมำใช้ในกำรดำเนิ น
ธุ รกิจอย่ำงเป็ นรู ปธรรมสำหรับสหกรณ์และสมำชิ ก โดยสหกรณ์ จะน้อมนำหลักแห่ งปรัชญำ
ของเศรษฐกิ จพอเพียงมำเป็ นแนวทำงในกำรวิเครำะห์ทบทวนและปรั บปรุ งกำรดำเนิ นงำน
คำนึงถึงสถำนกำรณ์ทำงเศรษฐกิจของประเทศและสังคมท้องถิ่นมำร่ วมพิจำรณำอย่ำงรอบคอบ
พร้อมทั้งเผยแพร่ หลักกำรดังกล่ำวไปสู่ ควำมเข้ำใจและกำรปฏิบตั ิตนของมวลสมำชิก อันจะเป็ น
แนวทำงในกำรแก้ปัญหำหนี้สินของสมำชิกและกำรเกิดหนี้เสี ยขึ้นในสหกรณ์อีกโสดหนึ่ง
(9) โครงการสหกรณ์ -ชุ มชนสั มพันธ์
มี เป้ ำ หมำยเพื่อให้ส หกรณ์ เป็ นองค์ก รที่ เอื้ ออำทรต่อสัง คมที่ เป็ นไปตำมหลัก กำร
สหกรณ์ โดยสหกรณ์จะให้ควำมร่ วมมือและเข้ำมีส่วนร่ วมในกิจกรรมของชุมชนและสังคมตำม
สถำนกำรณ์และวัฒนธรรมในท้องถิ่นอย่ำงเหมำะสม ได้แก่ กำรร่ วมในกิจกรรมตำมวำระพิเศษ
กำรร่ วมกิ จกรรมตำมประเพณี หรื อกิ จกรรมที่ ชุมชนจัดขึ้ น ทั้งนี้ จะพิจำรณำจำกกิ จกรรมที่
เกี่ ย วข้อ งกับ สหกรณ์ ห รื อ มี ผ ลกระทบต่ อ สมำชิ ก ของสหกรณ์ เ ป็ นหลัก และพิ จ ำรณำให้
เหมำะสมกับงบประมำณที่ได้รับ
(10) โครงการเสริมคุณค่ าชีวติ แก่ มวลสมาชิก
มีเป้ ำหมำยเพื่อให้สหกรณ์ เป็ นองค์ก รแห่ งกำรเรี ยนรู ้ ที่ มีกำรเผยแพร่ ควำมรู ้ ที่ เ ป็ น
ประโยชน์แก่ชีวติ สมำชิก ให้สมำชิกมีส่วนร่ วมในกิจกรรมของสหกรณ์ สมำชิกมีคุณภำพชีวิตที่
ดี สำมำรถดำรงชีวิตในสังคมอย่ำงเป็ นสุ ข โดยสหกรณ์จะส่ งเสริ มให้สมำชิกซึ่ งอำจเป็ นกลุ่มที่
อยู่ในวัยทำงำน หรื อกลุ่มที่เกษียณอำยุกำรทำงำนสำมำรถดำรงชี วิตอย่ำงมีคุณค่ำและเป็ นสุ ข
โดยกำรสร้ำงควำมรู ้ควำมเข้ำใจและ/หรื อจัดกิจกรรมที่เหมำะสมกับแต่ละกลุ่มตำมวำระและ
โอกำสอันควร เช่ น กำรจัดกิ จกรรมกำรอบรมอำชี พ ระยะสั้น ให้ส มำชิ ก สำมำรถนำไปใช้
ประโยชน์ในกำรเพิ่มพูนรำยได้ หรื อกำรจัดกิจกรรมในวำระที่จะมีกำรเกษียณอำยุกำรทำงำน
เป็ นต้น ผลจำกโครงกำรนี้ จะส่ งผลไปสู่ บุคคลที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ซึ่ งสมำชิ กต้องรับผิดชอบหรื อ
รับผิดชอบต่อสมำชิกและอยูร่ ่ วมกันในสังคมด้วย
(11) โครงการพัฒนาสหกรณ์ ให้ เป็ นองค์ กรแห่ งการเรียนรู้
มีเป้ ำหมำยเพื่อพบปะสมำชิก คณะครู และผูเ้ กี่ยวข้องในหน่วยงำน สร้ำงควำมคุน้ เคย
ให้ควำมรู ้ ควำมเข้ำใจและสร้ำงเจตคติที่ดี รวมทั้งประสำนควำมร่ วมมือที่ดีกบั สหกรณ์ และให้
สหกรณ์เป็ นแหล่งเรี ยนรู ้สำหรับสมำชิก ชุมชน สังคม และองค์กรอื่นๆ และเป็ นองค์กรแห่งกำร
เรี ยนรู ้อย่ำงแท้จริ ง โดยสหกรณ์จะจัดให้มีกำรสร้ำงควำมรู ้ควำมเข้ำใจแก่สมำชิกและผูเ้ กี่ยวข้อง
88ในหน่ ว ยงำนอย่ำ งสม่ ำ เสมอ รวมทั้ง สร้ ำ งแหล่ ง เรี ย นรู ้ ข้ ึ น ในองค์ก ร เช่ น กำรจัด ให้ มี ห อ
รายงานกิจการประจ�ำปี 2560
จดหมำยเหตุ หอสมุ ด หรื อพิพิธ ภัณ ฑ์ เป็ นต้น อันจะเป็ นแหล่ ง รวบรวมข้อมู ล และควำมรู ้
เกี่ ยวกับสหกรณ์ อย่ำงเป็ นระบบ ด้วยรู ปแบบ วิธีกำร ตลอดจนกำรนำเทคโนโลยีมำใช้อย่ำง

ประโยชน์ในกำรเพิ่มพูนรำยได้ หรื อกำรจัดกิจกรรมในวำระที่จะมีกำรเกษียณอำยุกำรทำงำน
เป็ นต้น ผลจำกโครงกำรนี้ จะส่ งผลไปสู่ บุคคลที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ซึ่ งสมำชิ กต้องรับผิดชอบหรื อ
รับผิดชอบต่อสมำชิกและอยูร่ ่ วมกันในสังคมด้วย
(11) โครงการพัฒนาสหกรณ์ให้ เป็ นองค์ กรแห่ งการเรียนรู้
มีเป้ ำหมำยเพื่อพบปะสมำชิ ก คณะครู และผูเ้ กี่ยวข้องในหน่วยงำน สร้ำงควำมคุน้ เคย
ให้ควำมรู ้ ควำมเข้ำใจและสร้ำงเจตคติที่ดี รวมทั้งประสำนควำมร่ วมมือที่ดีกบั สหกรณ์ และให้
สหกรณ์เป็ นแหล่งเรี ยนรู ้สำหรับสมำชิก ชุมชน สังคม และองค์กรอื่นๆ และเป็ นองค์กรแห่งกำร
เรี ยนรู ้อย่ำงแท้จริ ง โดยสหกรณ์จะจัดให้มีกำรสร้ำงควำมรู ้ควำมเข้ำใจแก่สมำชิกและผูเ้ กี่ยวข้อง
ในหน่ ว ยงำนอย่ำ งสม่ ำ เสมอ รวมทั้ง สร้ ำ งแหล่ ง เรี ย นรู ้ ข้ ึ น ในองค์ก ร เช่ น กำรจัด ให้ มี ห อ
จดหมำยเหตุ หอสมุ ด หรื อพิพิธ ภัณฑ์ เป็ นต้น อันจะเป็ นแหล่ ง รวบรวมข้อมู ล และควำมรู ้
เกี่ ยวกับสหกรณ์ อย่ำงเป็ นระบบ ด้วยรู ปแบบ วิธีกำร ตลอดจนกำรนำเทคโนโลยีมำใช้อย่ำง
เหมำะสม รวมทั้งสร้ำงแนวทำงในกำรปรับเปลี่ยนสหกรณ์ ให้เป็ นองค์กรแห่ งกำรเรี ยนรู ้ เพื่อ
สร้ำงวัฒนธรรมคุณภำพในกำรบริ หำรงำนอย่ำงยัง่ ยืน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จ�ำกัด
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4.5.2 พิจารณาประมาณการรายได้ ของสหกรณ์ ประจาปี 2561
ปี 2561
รายได้
ดอกเบี้ยเงินให้กแู้ ก่สมำชิก
ดอกเบี้ยรับลูกหนี้อื่น,ลูกหนี้พิพำกษำ
ดอกเบี้ยรับเงินฝำกสอ. อื่น
ดอกเบี้ยเงินฝำกธนำคำร
ผลตอบแทนจำกำรลงทุน
ค่ำเช่ำอำคำร
ค่ำธรรมเนียมแรกเข้ำ
เงินรับคืนจำกค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินคดี
รำยได้อื่นๆ
รวมรายรับ

170,000,000.00
600,000.00
12,378,000.00
2,378,000.00
500,000.00
10,514,500.00
156,000.00
30,000.00
150,000.00
194,328,500.00

ค่ าใช้ จ่าย
ดอกเบี้ยจ่ำยเงินรับฝำก
ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับเจ้ำหน้ำที่
ค่ำวัสดุ
ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับสมำชิก
ค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินงำน
ค่ำเงินบำเหน็จเจ้ำหน้ำที่
เงินชดเชยเจ้ำหน้ำที่ตำมกฎหมำย
ค่ำเสื่ อมค่ำใช้จ่ำยตัดจ่ำย

90

40,000,000.00
5,998,000.00
410,000.00
16,600,000.00
14,286,000.00
800,000.00
600,000.00
1,300,000.00

รวมรายจ่ าย

79,994,000.00

ประมาณการกาไรปี 2561

114,334,500.00
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5,500,000.00

150,000.00

150,000.00
150,000.00

1. ค่ าใช้ จ่ายเกีย่ วกับเจ้ าหน้ าที่
1.1 ค่ำจ้ำง

1.2 ค่ำล่วงเวลำ

1.3 ค่ำประกันสังคม

1.4 ค่ำสวัสดิกำรเจ้ำหน้ำที่

31,045.00

136,229.00

159,118.00

5,235,751.00

งบประมาณ

หมวดรายจ่ าย

ปี 2560
จ่ าย
ปี 2561

คาชี้แจงประกอบ

264,249.00 5,500,000.00 - สำหรับจ่ำยค่ำจ้ำงเจ้ำหน้ำที่ 16 คน เงินประจำ
ตำแหน่งผูจ้ ดั กำรและตำแหน่งรองผูจ้ ดั กำร 3
คน เงินตอบแทนวิชำชีพกฎหมำยและเงิ นตอบ
แทนวิชำชีพคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 คน
- 9,118.00 150,000.00 - เป็ นค่ำทำกำรล่วงเวลำของเจ้ำหน้ำที่ ที่มีควำม
จำเป็ นเร่ งด่วน นอกเหนือจำกงำนประจำที่ตอ้ ง
ทำงำนต่อเนื่องและสรุ ปยอดกำรเงินสำหรับปิ ด
บัญชี ณ วันสิ้ นปี บัญชีของสหกรณ์
13,771.00 150,000.00 - ตั้งตำมกฏหมำยประกันสังคม และกองทุนเงิน
ทดแทนสำหรับเจ้ำหน้ำที่
118,955.00 150,000.00 - เป็ นค่ำรักษำพยำบำลบุคคลในครอบครัว ของ
เจ้ำหน้ำที่ เมื่อเจ็บป่ วย ที่ไม่สำมำรถเบิกจ่ำยจำก
หน่วยงำนอื่นได้

เหลือ

4.5.3 พิจารณางบประมาณการรายจ่ ายของสหกรณ์ ประจาปี 2561
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161,992.62

6,050.00
205,734.12

300,000.00
100,000.00

10,000.00
410,000.00

2. ค่ าวัสดุ
2.1 ค่ำเครื่ องเขียนแบบพิมพ์

2.2 ค่ำของใช้สำนักงำน

2.3 ค่ำเอกสำรสิ่ งพิมพ์

37,691.50

5,562,143.00

งบประมาณ

ปี 2560
จ่ าย

5,950,000.00

1.5 ค่ำเครื่ องแบบเจ้ำหน้ำที่

หมวดรายจ่ าย

ปี 2561

คาชี้แจงประกอบ

204,265.88

3,950.00

62,308.50

138,007.38

300,000.00 - เป็ นค่ ำ เครื่ อ งเขี ย นแบบพิ ม พ์ต่ ำ ง ๆ ที่ ใ ช้ใ น
สำนักงำน
100,000.00 - เป็ นค่ ำ ของใช้ ส ำนั ก งำน อุ ป กรณ์ ไ ฟฟ้ ำ
สุ ขภัณฑ์ อุปกรณ์ตกแต่งห้องประชุ ม และของ
ใช้อื่น ๆ
10,000.00 - เป็ นค่ ำ หนั ง สื อ พิ ม พ์ ร ำยวัน และค่ ำ เอกสำร
วำรสำรที่เกี่ยวข้องกับกิจกำรของสหกรณ์
410,000.00

- ส่ วนที่เจ้ำหน้ำที่ไม่สำมำรถเบิกจำกหน่ วยงำน
อื่นได้
- เป็ นเงินบำรุ งกำรศึกษำบุตรของเจ้ำหน้ำที่
48,000.00 - ค่ำเครื่ องแบบเจ้ำหน้ำที่ 16 คน ๆ ละ 3,000 บำท
387,857.00 5,998,000.00

เหลือ
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3.6 เครื่ องชงกำแฟอัตโนมัติ

3.5 เครื่ องดูดฝุ่ น

3.4 เครื่ องสำรองไฟ

3.2 ค่ำขุดเจำะบ่อน้ ำบำดำล
3.3 ค่ำเครื่ องคอมพิวเตอร์

3. หมวดครุ ภัณฑ์ ทีด่ ิน อาคาร
3.1 ค่ำเครื่ องปรับอำกำศ

หมวดรายจ่ าย

250,000.00

300,000.00

งบประมาณ

180,000.00

287,000.00

ปี 2560
จ่ าย

70,000.00

13,000.00

เหลือ

คาชี้แจงประกอบ

300,000.00 - เป็ นค่ำติดตั้งเครื่ องปรับอำกำศอำคำรหลังใหม่
จำนวน 2 ชั้น ขนำดไม่เกิน 175,000 BTU
220,000.00 - เป็ นค่ำเครื่ องคอมพิวเตอร์ เซฟเวอร์ จำนวน 1
เครื่ อง, เครื่ องคอมพิวเตอร์ ต้ งั โต๊ะ จำนวน 4
เครื่ อง สำหรับทดแทนเครื่ องเดิมที่เสื่ อมสภำพ
และชำรุ ด เพื่อในกำรใช้งำนระบบสหกรณ์ฯ
45,000.00 - เครื่ องส ำรองไฟขนำดไม่ น้อยกว่ำ 1500 VA
จำนวน 1 เครื่ องและเครื่ องสำรองไฟขนำดไม่
น้ อ ยกว่ ำ 500 VA จ ำนวน 4 เครื่ องเพื่ อ ใช้
ทดแทนเครื่ องเก่ำที่ชำรุ ด และหมดอำยุ
50,000.00 - เครื่ องดูดฝุ่ น ไม่นอ้ ยกว่ำ 2,000 วัตต์ จำนวน
1 เครื่ อง H25
30,000.00 - เครื่ องชงกำแฟอัต โนมัติ จ ำนวน 1 เครื่ อง
สำหรับบริ กำรสมำชิก

ปี 2561

94

รายงานกิจการประจ�ำปี 2560

4.2 ค่ำใช้จ่ำยโครงกำร
สวัสดิกำรสงเครำะห์ครอบครัว
สมำชิก

4. ค่ าใช้ จ่ายเกีย่ วกับสมาชิก
4.1 ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรประกัน
ชีวติ

3.7 ค่ำครุ ภณั ฑ์อำคำรใหม่

หมวดรายจ่ าย

969,903.52

467,000.00

ปี 2561

คาชี้แจงประกอบ

500,000.00 - เป็ นค่ำครุ ภณั ฑ์สำหรับใช้ในอำคำร ห้องทำงำน
ตู ้ แ สดงรำงวัล เกี ย รติ ย ศ ชั้ นวำงของ และ
ครุ ภณั ฑ์อื่น ๆ ตำมควำมจำเป็ น
83,000.00 1,145,000.00

เหลือ

230,096.48 1,600,000.00 - เป็ นค่ ำ จัดท ำประกันชี วิตหมู่ ให้ก ับ สมำชิ กที่
สมัครใจโดยสหกรณ์ จ่ำยให้ครึ่ งหนึ่ ง สมำชิ ก
จ่ำยครึ่ งหนึ่ง
13,000,000.00 9,420,560.00 3,579,440.00 15,000,000.00 - เป็ นกำรจัดสวัส ดิ ก ำรตำมกองทุ นสงเครำะห์
ครอบครัวสมำชิกและสวัสดิกำรวันเกิดสมำชิก
ของสมำชิกและสมำชิกสมทบ
14,200,000.00 10,390,463.52 3,809,536.48 16,600,000.00
1,200,000.00

550,000.00

งบประมาณ

ปี 2560
จ่ าย
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200,000.00
400,000.00

5.2 ค่ำเบี้ยประชุมกรรมกำร

งบประมาณ

5. ค่ าใช้ จ่ายในการดาเนินงานอื่น
5.1 ค่ำรับรอง

หมวดรายจ่ าย

460,780.00

85,970.50

ปี 2560
จ่ าย

- 60,780.00

114,029.50

เหลือ

คาชี้แจงประกอบ

200,000.00 - เป็ นค่ำรั บรองคณะกรรมกำร ที่ปรึ กษำ หรื อ
ผูต้ รวจสอบกิจกำรหรื อแขกของสหกรณ์
700,000.00 - เป็ นเบี้ ยประชุ ม คณะกรรมกำรดำเนิ นกำร 15
คน และที่ปรึ กษำคนละ 800 บำทต่อครั้ง
- เป็ นค่ำเบี้ยประชุ มคณะกรรมกำรอำนวยกำร 7
คน คนละ 800 บำทต่อครั้ง
- เป็ นค่ ำ เบี้ ย ประชุ ม คณะกรรมกำรศึ ก ษำและ
ประชำสัมพันธ์ 5 คน คนละ800 บำทต่อครั้ง
- เป็ นค่ำเบี้ยประชุมคณะกรรมกำรเงินกู้ 5 คน คน
ละ 800 บำทต่อครั้ง
- เป็ นค่ำเบี้ยประชุมกรรมกำรอื่น คนละ 800 บำท
ต่อครั้ง

ปี 2561
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60,000.00
300,000.00

5.5 ค่ำตอบแทนหน่วยงำน

งบประมาณ
7,000,000.00

5.4 ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิง

5.3 ค่ำใช้จ่ำยในวันประชุม
ใหญ่

หมวดรายจ่ าย

224,700.00

38,611.90

ปี 2560
จ่ าย
6,073,145.00

ปี 2561
คาชี้แจงประกอบ
เหลือ
926,855.00 7,000,000.00 - เป็ นค่ ำ ตอบแทนส ำหรั บ สมำชิ ก และสมำชิ ก
สมทบที่ ม ำประชุ ม ในวันประชุ ม ใหญ่ คนละ
1,200 บำท และเป็ นค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยอื่ น ๆ ในวัน
ประชุมใหญ่
21,388.10
60,000.00 - เป็ นค่ ำ น้ ำ มัน เชื้ อ เพลิ ง รถยนต์ จ ำนวน 2 คัน
และรถจักรยำนยนต์ จำนวน 2 คัน
75,300.00 300,000.00 - เป็ นค่ำตอบแทนจ่ำยให้เจ้ำหน้ำที่กำรเงิ นและ
หน่ วยงำนที่มีสมำชิ ก ซึ่ งได้ช่วยเหลืองำนของ
สหกรณ์และหักเงินส่ งสหกรณ์ รำยละ 50 บำท
ส่ วนของโรงเรี ย นที่ ผ่ำ นต้นสัง กัด รำยละ 30
บำท ต้ น สั ง กั ด รำย ล ะ 20 บำทส ำห รั บ
หน่ ว ยงำนที่ มี ส มำชิ ก ตั้ง แต่ 1,000 คนขึ้ น ไป
ให้จดั สรรค่ำ ตอบแทนหน่ วยงำนเป็ น 3 ส่ วน
ดัง นี้ หั ว หน้ ำ หน่ ว ยงำน 20 % สวัส ดิ ก ำร
กองกลำงของหน่ วยงำน 30 %และเจ้ำ หน้ำ ที่
ช่วยเหลืองำนของสหกรณ์ 50 %
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5.8 ค่ำตอบแทนผูต้ รวจสอบ
กิจกำร
5.9 ค่ำจ้ำงผูต้ รวจสอบบัญชี รับ
อนุญำต
5.10 ค่ำจ้ำงยำมรักษำควำม
ปลอดภัย

5.7 ค่ำประชุมสัมมนำระหว่ำง
สหกรณ์

5.6 ค่ำอบรมสัมมนำกรรมกำร
และเจ้ำหน้ำที่

หมวดรายจ่ าย

150,000.00
240,000.00

100,000.00
250,000.00

25,680.00

150,000.00

50,000.00

งบประมาณ
200,000.00

ปี 2560
จ่ าย
157,693.00

10,000.00

100,000.00

-

24,320.00

เหลือ
42,307.00

คาชี้แจงประกอบ

250,000.00 - เป็ นค่ำจ้ำงยำมดูแลสำนักงำนตั้งแต่เวลำ 16.00
น. ถึ ง 08.00 น. ในวัน เปิ ดท ำกำรปกติ และ
ตลอด 24 ชั่ว โมงในวัน หยุด ท ำกำร เดื อ นละ
20,000 บำท

200,000.00 - เป็ นค่ ำ อบรมสั ม มนำกรรมกำร ผูต้ รวจสอบ
กิจกำร และเจ้ำหน้ำที่ตำมที่หน่วยงำนอื่นจัดขึ้น
หรื อ สหกรณ์จดั เอง
50,000.00 - เป็ นค่ำใช้จ่ำยในวันประชุมสัมมนำแลกเปลี่ยน
ควำมคิดเห็นระหว่ำงสหกรณ์และร่ วมกิจกรรม
ต่ ำ ง ๆ ที่ ท ำร่ วมกั บ สหกรณ์ ใ นปี 2561 ใน
จังหวัดภูเก็ต
150,000.00 - เป็ นค่ำตอบแทนผูต้ รวจสอบกิจกำร จำนวน 3
คน คนละ 50,000 บำท
150,000.00 - เป็ นค่ำจ้ำงผูต้ รวจสอบบัญชีรับอนุญำต
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400,000.00

60,000.00
300,000.00
80,000.00

70,000.00

5.13 ค่ำดวงตรำไปรษณี ย ์

5.14 ค่ำสำธำรณูปโภค
5.15 ค่ำประกันภัย

5.16 ค่ำธรรมเนียมธนำคำร

งบประมาณ
200,000.00

5.12 ค่ำพำหนะเดินทำง ค่ำเบี้ย
เลี้ยงค่ำเช่ำที่พกั

5.11 ค่ำดำเนิ นคดี

หมวดรายจ่ าย

65,395.17

245,699.72
55,701.54

35,269.00

338,650.00

ปี 2560
จ่ าย
258,307.00

4,604.83

54,300.28
24,298.46

24,731.00

61,350.00

เหลือ
- 58,307.00

คาชี้แจงประกอบ

400,000.00 - เป็ นค่ำฤชำ ค่ำธรรมเนียมศำลและค่ำดำเนินกำร
อื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับกำรดำเนินคดี
400,000.00 - เป็ นค่ำเบี้ยเลี้ ยง พำหนะเดิ นทำงและค่ำ ที่พกั
อบรมสัมมนำ สำหรับกรรมกำร ผูต้ รวจสอบ
กิจกำร ผูจ้ ดั กำรและเจ้ำหน้ำที่ ตำมควำมจำเป็ น
และเป็ นค่ ำ เบี้ ย เลี้ ย งกรรมกำรติ ด ตำมเร่ ง รั ด
หนี้สิน
60,000.00 - เป็ นค่ำดวงตรำไปรษณี ยำกร ปิ ดหนังสื อติดต่อ
งำนสหกรณ์ สอบทำนหนี้ และติดต่อสมำชิก
400,000.00 - เป็ นค่ำไฟฟ้ำ ค่ำโทรศัพท์ ค่ำจัดเก็บขยะมูลฝอย
80,000.00 - เป็ นค่ำประกันอัคคีภยั ค่ำประกัน กำรขนเงินค่ำ
ประกั น อุ บ ั ติ เ หตุ ของเจ้ ำ หน้ ำ ที่ ส หกรณ์
ระหว่ำงกำรขนเงิน, ค่ำประกันอำคำรสำนักงำน
และประกันภัยรถยนต์ 2 คัน
70,000.00 - เป็ นค่ำเช็ค ค่ำธรรมเนียมกำรโอนเงิน

ปี 2561
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5,377.00
70,412.00

6,000.00
100,000.00

5.20 ค่ำบำรุ งชมรมสหกรณ์
ภำคใต้
5.21 ค่ำดูแลพัฒนำโปรแกรม
ดำเนินงำนสหกรณ์

278,300.00

350,000.00

5.19 จัดพิมพ์รำยงำนประจำปี

89,857.81

500,000.00

งบประมาณ
90,000.00

ปี 2560
จ่ าย
83,899.39

5.18 ค่ำซ่อมแซมบำรุ งรักษำ

5.17 ค่ำถ่ำยเอกสำร

หมวดรายจ่ าย

29,588.00

623.00

71,700.00

410,142.19

เหลือ
6,100.61

คาชี้แจงประกอบ

100,000.00 - เป็ นค่ ำ ถ่ ำ ยเอกสำรและพิ ม พ์ เ อกสำรของ
สหกรณ์
500,000.00 - เป็ นค่ ำ ซ่ อ มแซมทรั พ ย์ สิ น ครุ ภั ณ ฑ์ แ ละ
สิ่ งก่อสร้ำงของสหกรณ์
350,000.00 - เป็ นค่ำจัดพิมพ์เอกสำรรำยงำนกิจกำรประจำปี
2560 จำนวน 5,300 เล่ม
6,000.00 - เป็ นค่ ำ บ ำรุ งสมำชิ ก ชมรมสหกรณ์ ภ ำคใต้/
ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ภำคใต้
150,000.00 - เป็ นค่ ำ ดู แ ลรั ก ษำระบบงำน ตรวจเช็ ค และ
ป รั บ ป รุ ง แ ก้ ไ ข โ ป ร แ ก ร ม เ พื่ อ ร อ ง รั บ
สถำนกำรณ์เปลี่ยนแปลงทำงธุ รกิจกำรเงิน ตำม
ร ะ เ บี ย บ ม ติ ใ ห ม่ ๆ ข อ ง ส ห ก ร ณ์ แ ก่
ผูพ้ ฒั นำโปรแกรมดำเนินงำนสหกรณ์

ปี 2561
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40,000.00

150,000.00
2,130,000.00

5.24 ค่ำเช่ำเครื่ องพิมพ์

5.25 ค่ำทำข่ำวสำรสหกรณ์

5.26 ค่ำดำเนินกำรตำมแผนกล
ยุทธ์และโครงกำร

1,146,652.15

165,961.00

38,794.89

34,300.00

ปี 2560
จ่ าย
9,813.56

983,347.85

- 15,961.00

1,205.11

15,700.00

เหลือ
10,186.44

13,256,000.00 10,378,970.63 2,877,029.37

50,000.00

งบประมาณ
20,000.00

5.23 ค่ำดูแลและเช่ำพื้นที่
เว็บไซต์

5.22 ค่ำภำษีสหกรณ์

หมวดรายจ่ าย

คาชี้แจงประกอบ

20,000.00 - เพื่อเสี ยภำษีป้ำย ภำษีโรงเรื อน ภำษีรถยนต์ 2
คัน รถจัก รยำนยนต์ 2 คั น ค่ ำ ตรวจสภำพ
รถยนต์ 1 คัน รถจักรยำนยนต์ 1 คัน และภำษี
อื่น ๆ
50,000.00 - เ ป็ น ค่ ำ ดู แ ล แ ล ะ ค่ ำ เ ช่ ำ พื้ น ที่ เ ว็ บ ไ ซ ต์
www.pktco-op.com แ ล ะ พื้ น ที่ เ ก็ บ ข้ อ มู ล
สมำชิกสำหรับสอบถำมผ่ำนเว็บไซต์
40,000.00 - เป็ นค่ ำ เช่ ำ เครื่ องพิ ม พ์ ส ำหรั บ ใช้พิ มพ์สัญญำ
เงิ นกูแ้ ละสัญญำค้ ำประกันเงิ นกูแ้ ละใช้ในงำน
ของสหกรณ์
200,000.00 - เป็ นค่ำจัดทำข่ำวสำรสหกรณ์ จำนวน 4 ครั้ง ๆ
ละ 2,500 ฉบับ
2,100,000.00 - เป็ นค่ำดำเนินกำรตำมแผนปฏิบตั ิกำร ประจำปี
2561 จำนวน 10 โครงกำร
13,986,000.00

ปี 2561
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หมายเหตุ

227,621.00

300,000.00

72,379.00

145,570.56
286,698.06

-

เหลือ
53,180.00

2,828,870.44 412,257.06
271,129.56
3,100,000.00 2,687,742.94
29,833,181.71 7,773,945.79
7,632,818.29
37,466,000.00 29,692,054.21

1,254,429.44
1,113,301.94

600,000.00

1,400,000.00

600,000.00

งบประมาณ
800,000.00

ปี 2560
จ่ าย
746,820.00

ขออนุมัติถัวจ่ ายทุกหมวดรายจ่ าย

8. ค่ำเสื่ อมรำคำและค่ำใช้จ่ำยตัด
จ่ำย
9. หมวดรำยจ่ำยอื่น

7. ค่ำเงินชดเชยตำมกฎหมำย
แรงงำน

6. ค่ำบำเหน็จเจ้ำหน้ำที่

หมวดรายจ่ าย

คาชี้แจงประกอบ

800,000.00 - เงินบำเหน็จสำหรั บเจ้ำหน้ำที่และลู กจ้ำง กรณี
เจ้ำหน้ำที่และลูกจ้ำงทำงำนในสหกรณ์เป็ นเวลำ
ติ ด ต่ อ กั น ไ ม่ น้ อ ย ก ว่ ำ 120 วั น บ ริ บู ร ณ์
โดยประมำณกำรตั้ง บ ำเหน็ จ เจ้ำ หน้ ำ ที่ แ ละ
ลู ก จ้ำ ง 15 คนจำกเงิ น เดื อ นครั้ งสุ ด ท้ ำ ยคู ณ
จำนวนปี ที่ทำงำนในสหกรณ์
600,000.00 - เงิ น ชดเชยส ำหรั บ เจ้ำ หน้ำ ที่ แ ละลู ก จ้ำ ง ตำม
พรบ.คุม้ ครองแรงงำน 2541 กรณี เจ้ำหน้ำที่และ
ลูกจ้ำงที่ถูกเลิกจ้ำง
1,300,000.00 -เป็ นกำรปรับมูลค่ำของสิ นทรัพย์ตำมอัตรำกำรใช้
งำน
300,000.00 - เป็ นค่ำใช้จ่ำยซึ่ งอำจเกิ ดขึ้นโดยมิ คำดหมำยไว้
ล่วงหน้ำ ซึ่ งไม่อยูใ่ นหมวดรำยจ่ำยที่ต้ งั ไว้หรื อมี
เหตุจำเป็ นโดยรี บด่วน
3,000,000.00
41,139,000.00

ปี 2561

โครงการและงบประมาณตามโครงการ ประจาปี พ.ศ. 2561
ลาดับ
ชื่ อโครงการ
1 โครงกำรสัมมนำคณะกรรมกำร ผูต้ รวจสอบกิจกำร เจ้ำหน้ำที่
ที่ปรึ กษำและผูเ้ กี่ยวข้อง
2 โครงกำรสหกรณ์สีขำวด้วยธรรมำภิบำล
3 โครงกำรประเมินผลและทบทวนแผนยุทธศำสตร์ และจัดทำ
แผนดำเนินงำน ประจำปี 2561
4 โครงกำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีดำ้ นธุ รกิจและกำรเงิน เพื่อ
ให้บริ กำรแก่สมำชิก
5 โครงกำรศึกษำดูงำนของคณะกรรมกำรดำเนินกำร เจ้ำหน้ำที่
และผูเ้ กี่ยวข้อง
6 โครงกำรอบรมสัมมนำของคณะกรรมกำร เจ้ำหน้ำที่ และ
ผูเ้ กี่ยวข้อง
7 โครงกำรดำเนินธุรกิจตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
8 โครงกำรสหกรณ์-ชุมชนสัมพันธ์
9 โครงกำรเสริ มคุณค่ำชีวติ แก่มวลสมำชิก
10 โครงกำรพัฒนำสหกรณ์ให้เป็ นองค์กรแห่งกำรเรี ยนรู ้
รวมเงินงบประมาณ
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งบประมาณ
100,000
150,000
250,000
200,000
400,000
200,000
50,000
50,000
300,000
400,000
2,100,000

4.6 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกาไรสุ ทธิประจาปี 2560
ประมาณการจัดสรรกาไรสุ ทธิ ประจาปี 2560

1. เป็ นทุนสำรองไม่นอ้ ยกว่ำร้อยละ
สิ บของกำไรสุ ทธิ
2. เป็ นเงินบำรุ งสันนิบำตสหกรณ์
แห่งประเทศไทยร้อยละหนึ่งของ
กำไรสุ ทธิ แต่ไม่เกินสำมหมื่น
บำท
3. เป็ นเงินปั นผลตำมหุน้ ที่ชำระ
5.20
แล้วของสมำชิกแต่ละคน
4. เป็ นเงินเฉลี่ยคืนให้แก่สมำชิก
6.20
ตำมที่สมำชิกทำธุรกิจไว้กบั
สหกรณ์ระหว่ำงปี
5. เป็ นโบนัสแก่กรรมกำรและ
2.20
เจ้ำหน้ำที่ไม่เกินร้อยละสิ บของ
กำไรสุ ทธิ
6. เป็ นทุนรักษำระดับอัตรำเงินปัน
ผลไม่เกินร้อยละสองแห่งเงินค่ำ
หุน้ วันสิ้ นปี
7. เป็ นทุนสำธำรณประโยชน์ไม่
เกินร้อยละสิ บของกำไรสุ ทธิ

เป็ น
ร้ อยละ
ปี 2560
ของ
กาไร
11,178,591.26 10.02
30,000.00

เป็ น
ร้ อยละ
ปี 2559
ของ
กาไร
10,457,663.45 10.09

0.03

10,000.00

0.01

84,157,573.75

75.47 5.20

75,453,171.75

72.76

9,347,970.75

8.38 7.00

10,143,496.00

9.78

2,453,400.00

2.20 2.20

2,282,000.00

2.20

500,000.00

0.45

500,000.00

0.48

3,000,000.00

2.69

4,000,000.00

3.86

8. ทุนกำรศึกษำ

250,000.00

0.22

250,000.00

0.24

9. เป็ นทุนสะสมไว้เพื่อขยำยอำคำร

600,000.00

0.54

600,000.00

0.58

111,517,535.76 100.00

103,696,331.20 100.00
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4.7 พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
กรมตรวจบัญชี ส หกรณ์ ไ ด้ใ ห้ส หกรณ์ ที่ มี ทุ นด ำเนิ นกำรตั้ง แต่ 50 ล้ำ นบำทขึ้ น ไป
พิจำรณำจ้ำงผูส้ อบบัญชี ภำคเอกชน คณะกรรมกำรดำเนิ นงำนจึงเสนอสำนักงำนตรวจบัญชี
สหกรณ์ภำคเอกชนให้ที่ประชุมพิจำรณำจ้ำงและกำหนดค่ำจ้ำง ดังนี้
1. นำงวรกร แช่ ม เมื องปั ก บริ ษ ทั วรกรและสุ ช ำดำสอบบัญชี จำกัด กรุ ง เทพฯ
เสนอค่ำธรรมเนี ยมกำรสอบบัญชี เป็ นเงิ น 120,000 บำท เข้ำตรวจประมำณปี ละ 4 ครั้ ง
ครั้งละ 2 – 4 วันทำกำร
2. นำงพรศรี ละงู สำนักงำนตรวจสอบบัญชี อำจำรย์พรศรี ละงู จ.พัทลุง เสนอ
ค่ำธรรมเนี ยมกำรสอบบัญชี เป็ นเงิน 90,000 บำท เข้ำตรวจประมำณปี ละ 4 ครั้ง

ครั้งละ

1 – 2 วันทำกำร
3. นำยสิ รวิชญ์ ไพศำสตร์ บริ ษทั เอ็น.เอส.เค. สอบบัญชี จำกัด กรุ งเทพฯ เสนอ
ค่ำธรรมเนียมกำรสอบบัญชี เป็ นเงิน 200,000 บำท เข้ำตรวจประมำณปี ละ 5 ครั้ง ครั้งละ
3-5 วันทำกำร
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………..……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………..………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………… ……………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………..………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
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ระเบียบวาระที่ 5 เรื่ องอื่น ๆ

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………..……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………..………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..…
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………………………………………… ……………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………..………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…..……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………..……………………………………………………………………….
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คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ภูเก็ต จากัด ประจาปี 2560
ลาดับ
ชื่ อ-สกุล
ที่
1 นำยประเสริ ฐ งำนวงศ์พำณิ ชย์
2

นำยสมพงศ์ สิ ทธิไชย

3

ผศ.สมพงศ์ ศิริสมบัติ

4

นำยพัลลภ เอ่งฉ้วน

5

ผศ.ดร.อนุศกั ดิ์ ห้องเสงี่ยม

6

นำยจรุ ง สังขรักษ์

7

นำยสุ ชำย จินะเสนำ

8

นำยสวัสดิ์ ชุมรักษ์

9

นำยธงชัย ณ ถลำง

10

นำยสุ วชั ร์ โกยสมบูรณ์

11

นำยสุ โขทัย ต่อพงษ์

12

นำยบูรณันต์ ชุมรักษ์
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ตาแหน่ งในหน่ วยงาน

ตาแหน่ งในสหกรณ์

ผูร้ ับบำนำญ สำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำภูเก็ต
ผูร้ ับบำนำญ สำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำภูเก็ต
ผูร้ ับบำนำญ มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
ภูเก็ต
ผูร้ ับบำนำญ สำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำภูเก็ต
ผูร้ ับบำนำญ มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
ภูเก็ต
ครู ค.ศ.3 โรงเรี ยนเมืองถลำง

ประธำนกรรมกำร

ผูร้ ับบำนำญ สำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำภูเก็ต
ผูร้ ับบำนำญ สำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำภูเก็ต
ผูร้ ับบำนำญ สำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำภูเก็ต
ผูร้ ับบำนำญ สำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำภูเก็ต
ผูอ้ ำนวยกำร โรงเรี ยนบ้ำนพรุ จำปำ
ผูร้ ับบำนำญ สำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำภูเก็ต

กรรมกำร

รายงานกิจการประจ�ำปี 2560

รองประธำนกรรมกำร
รองประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร

กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร

ลาดับ
ชื่ อ-สกุล
ที่
13 นำยบุญช่วย สุ วรรณรัฐภูมิ
14

นำยชวนศักดิ์ จำปำทอง

15

นำยขัมน์ สุ ขำพันธุ์

ตาแหน่ งในหน่ วยงาน
ผูร้ ับบำนำญ สำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำภูเก็ต
ผูร้ ับบำนำญ สำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำภูเก็ต
ผูร้ ับบำนำญ สำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำภูเก็ต

ตาแหน่ งในสหกรณ์
กรรมกำร
กรรมกำรและ
เลขำนุกำร
กรรมกำรและ
ผูช้ ่วยเลขำนุกำร
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ทําเนียบประธานกรรมการดําเนินการ
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1. นายเชื(อ สุ ขาพันธุ์

ปี 2504-2509

2. นายเชาว์ สิ งหะผลิน

ปี 2510-2518

3. นายสุ พาสน์ ศิริพนั ธ์

ปี 2519-2523

4. นายโชติ แย้มแสง

ปี 2524-2525

5. นายสุ วรรณ กูส้ ุ จริ ต

ปี 2526-2527

6. นายจํานง สังขรักษ์

ปี 2528-2530

7. นายพิณ ยอดรักษ์

ปี 2531-2534

8. นายวิชยั อติสุธาโภชน์

ปี 2535-2537

9. นายสมพงศ์ สิ ทธิไชย

ปี 2538

10. นายเชิดชัย นาวิกานนท์

ปี 2539

11. นายธงชัย ณ ถลาง

ปี 2540-2543

12. นายประเสริ ฐ งานวงศ์พาณิ ชย์

ปี 2544

13. นายธงชัย ณ ถลาง

ปี 2545-2546

14. นายนัทธี ถิVนสาคู

ปี 2547-2548

15. นายประเสริ ฐ งานวงศ์พาณิ ชย์

ปี 2549-2552

16. นายพงษ์ศกั ดิX วิสุทธิX

ปี 2553-2554

17. นายประเสริ ฐ งานวงศ์พาณิ ชย์

ปี 2555-2556

18. ผศ.สมพงศ์ ศิริสมบัติ

ปี 2557-2558

19. นายประเสริ ฐ งานวงศ์พาณิ ชย์

ปี 2559-2560
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เจ้ าหน้ าทีส่ หกรณ์ ออมทรัพย์ ครูภูเก็ต จากัด
1. นำงอิศรำ ณ นคร

ผูจ้ ดั กำรสหกรณ์

2. นำยสวัสดิ์ อยูค่ ง

รองผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยสิ นเชื่อ

3. นำงเนำวรัตน์ ฉัว่ เจริ ญ

รองผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยธุรกำร

4. นำงสุ วรรณำ ชลชวลิต

รองผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยกำรเงินและบัญชี

5. นำงสำยชล ณ นคร

หัวหน้ำงำนทะเบียนสมำชิกและเจ้ำหน้ำที่เคำน์เตอร์

6. นำงกฤตยำ เดชภิบำล

หัวหน้ำงำนคอมพิวเตอร์

7. นำยนิพนธ์ ณ นคร

เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยสิ นเชื่อ

8. นำงวำสนำ ฤทธิ์รักษำ

เจ้ำหน้ำที่เคำน์เตอร์

9. นำยโชคอภิพงษ์ ทดแทน

นิติกร

10. นำงสำวขนิษฐำ อภิชำตพงศ์ธร เจ้ำหน้ำที่บญั ชี
11. น.ส.ณัฏฐนันธ์ รัตนพันธ์

เจ้ำหน้ำที่พสั ดุ

12. นำยกนก ชิดเชี่ยว

เจ้ำหน้ำที่ประสำนงำนทัว่ ไป

13. นำยสมภพ ต่อพงษ์

เจ้ำหน้ำที่ประสำนงำนทัว่ ไป

14. นำงขวัญฤทัย ทองเจิม

แม่บำ้ น

15. นำยกิจจำ สื บสิ น

นักกำรภำรโรง
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ความคิดเห็นของสมาชิ กต่ อการดาเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ภูเก็ต จากัด*
Members’ Opinions towards the Implementations of
Phuket Teachers Saving and Credit Co-operative Limited
อนุศกั ดิ์ ห้องเสงี่ยม**
บทคัดย่อ
กำรวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อประเมินควำมเหมำะสมในและควำมเชื่ อมัน่ ต่อกำร
ดำเนิ นงำนของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ภูเก็ต โดยกำรใช้แบบสอบถำมในกำรรวบรวมข้อมูลจำก
กลุ่มตัวอย่ำง จำนวน 572 คน ได้ผลกำรวิจยั ว่ำ สมำชิกเห็นว่ำกำรดำเนินงำนของสหกรณ์ ออม
ทรัพย์ครู ภูเก็ตมีควำมเหมำะสมในอยูใ่ นระดับมำกทุกด้ำน และเชื่อมัน่ ต่อสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
ภูเก็ตอยูใ่ นระดับมำก ทั้งนี้ เมื่อเปรี ยบเทียบกำรประเมินควำมเหมำะสมและควำมเชื่อมัน่ จำแนก
ตำมอำยุกำรเป็ นสมำชิ ก พบว่ำกลุ่มที่เป็ นสมำชิ กน้อยกว่ำ 10 ปี ประเมินด้ำนกำรออมสู งกว่ำ
กลุ่ มที่เป็ นสมำชิ กตั้งแต่ 10 ปี ขึ้นไป และกลุ่มที่เป็ นสมำชิ กน้อยกว่ำ 10 ปี มีควำมเชื่ อมัน่ ต่อ
สหกรณ์ สูงกว่ำกลุ่มสมำชิกที่เป็ นสมำชิ ก 10 – 20 ปี ส่ วนกำรเปรี ยบเทียบควำมเหมำะสมและ
ควำมเชื่อมัน่ จำแนกตำมควำมถี่ในกำรเข้ำใช้บริ กำรกับสหกรณ์ พบว่ำทุกกลุ่มประเมินด้ำนกำรกู้
ไม่แตกต่ำงกัน แต่กลุ่มที่ใช้บริ กำรไม่เกิน 5 ครั้ง/ปี ประเมินควำมเหมำะสมด้ำนกำรออมต่ำกว่ำ
กลุ่มที่ใช้บริ กำร 5 -10 ครั้ง/ปี และประเมินด้ำนกำรฝำก และกำรบริ กำรข่ำวสำรและวิชำกำร ต่ำ
กว่ำกลุ่มที่ใช้บริ กำรมำกว่ำ 10 ครั้ง/ปี ในขณะที่กลุ่มที่ใช้บริ กำรมำกกว่ำ 10 ครั้ง/ปี เชื่อมัน่ ต่อ
สหกรณ์สูงกว่ำกลุ่มที่เข้ำใช้บริ กำรไม่เกิน 5 ครั้ง/ปี
Abstract

This research aimed to investigate the implementation of and the reliability towards
Phuket Teachers Saving and Credit Co-operative Limited (PKTCO-OP). Data were collected
from 572 members of PKTCO-OP. Brief findings were concluded as the following; The
PKTCO-OP overall implementation and reliability were both assessed in high level. The
comparisons of implementation and reliability according to the groups of different years in
membership revealed that the members who are less than 10 years membership evaluated the
saving aspect higher than those groups who are 10 - 20 years and over 20 years membership;
and also trust to PKTCO-OP higher than the group of 10 - 20 years membership. When
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compared the implementation and reliability according to groups of different frequencies in
direct contact with PKTCO-OP: these were found that there was no difference in loan aspect
among any groups but the group which attend less than 5 times/year assessed implementation
in saving, depositing, and academic & information services aspects lower than other groups of
higher frequency in attending. Whereas the group which attend more than 10 times/year trust
to PKTCO-OP higher than the group which directly contact less than 5 times/year.

*

**
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งำนวิจยั ตำมโครงกำร “พัฒนำสหกรณ์ให้เป็ นองค์กรแห่งกำรเรี ยนรู ้” ของสหกรณ์
ออมทรัพย์ครู ภูเก็ต ปี พ.ศ. 2560
ผูช้ ่วยศำสตรำจำรย์, Ph.D., กรรมกำรดำเนินกำรสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ภูเก็ต
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บทนา

สหกรณ์ เป็ นองค์กรเชิงธุ รกิจที่เกิดจำกกำรรวมกลุ่มของบุคคลเพื่อดำเนิ นกิ จกรรมอัน
เป็ นประโยชน์ในทำงเศรษฐกิ จและสังคมตำมควำมต้องกำรของมวลสมำชิ ก อันจะต้องยึดให้
เป็ นไปตำมวิถีทำงแห่งประชำธิ ปไตย ดังนั้น สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ภูเก็ต จำกัด ซึ่ งเป็ นสหกรณ์
แห่งหนึ่ งจึงควรสำรวจและประมวลควำมคิดเห็นของสมำชิ กเกี่ยวกับกำรดำเนิ นงำนและควำม
เชื่ อมัน่ ที่สมำชิ กมีต่อสหกรณ์ เพื่อนำมำปรับปรุ งพัฒนำกำรดำเนิ นงำนของสหกรณ์ อย่ำงเป็ น
ระบบ ทั้งนี้ ในปี พ.ศ. 2560 สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ภูเก็ต ได้รับอนุมตั ิให้ดำเนิ นโครงกำรพัฒนำ
สหกรณ์ให้เป็ นองค์กรแห่งกำรเรี ยนรู ้ จึงได้ทำกำรสำรวจควำมคิดเห็นของสมำชิ กที่มีส่วนร่ วม
ในโครงกำรดังกล่ำว และประมวลเป็ นงำนวิจยั เรื่ อง ควำมคิดเห็นต่อกำรดำเนินงำนของสหกรณ์
ออมทรัพย์ครู ภูเก็ต จำกัด ขึ้นมำพร้อมกันด้วย
ประเด็ น หลัก ในกำรวิ จ ัย ครั้ งนี้ คื อ ควำมคิ ด เห็ น ที่ ส มำชิ ก มี ต่ อ กำรด ำเนิ น งำนของ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ภูเก็ต โดยมุ่งไปที่ควำมเหมำะสมต่อกำรดำเนิ นงำน 4 ด้ำน คือ กำรออม
กำรกู้ กำรฝำก และกำรบริ กำรข่ำวสำรและวิชำกำร พร้ อมกันนั้น จะประเมินควำมเชื่ อมัน่ ที่
สมำชิกมีต่อสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ภูเก็ต โดยจะเน้นในด้ำนควำมซื่ อสัตย์สุจริ ตของผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
กับกำรดำเนินงำนของสหกรณ์
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1) เพื่อหำระดับกำรดำเนิ นงำนของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ภูเก็ต ตำมควำมคิดเห็นของ
สมำชิก ในด้ำนกำรออม กำรฝำก กำรกู้ กำรบริ กำรข่ำวสำรและวิชำกำร
2) เพื่อหำระดับควำมเชื่อมัน่ ของสมำชิกที่มีต่อต่อสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ภูเก็ต
3) เพื่อเปรี ยบเทียบกำรประเมินควำมเหมำะสมในกำรดำเนิ นงำนของสหกรณ์ อ อม
ทรั พ ย์ค รู ภูเก็ต ระหว่ำ งสมำชิ ก ที่ มี อำยุก ำรเป็ นสมำชิ กและควำมถี่ ใ นกำรเข้ำใช้
บริ กำรกับสหกรณ์ที่แตกต่ำงกัน
4) เพื่ อเปรี ย บเที ยบควำมเชื่ อมัน่ ต่อกำรดำเนิ นงำนของสหกรณ์ ออมทรั พย์ครู ภูเก็ต
ระหว่ำงสมำชิกที่มีอำยุกำรเป็ นสมำชิกและควำมถี่ในกำรเข้ำใช้บริ กำรกับสหกรณ์ที่
แตกต่ำงกัน
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สมมติฐานของการวิจัย
สมำชิกที่มีอำยุกำรเป็ นสมำชิกและควำมถี่ในกำรเข้ำใช้บริ กำรกับสหกรณ์ที่แตกต่ำงกัน
มีควำมเชื่อมัน่ ต่อกำรดำเนินงำนของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู แตกต่ำงกัน
วิธีการวิจัย
ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง
ประชำกรที่ใช้ในกำรวิจยั คือ สมำชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ภูเก็ต ในปี พ.ศ. 2560
กลุ่ ม ตัว อย่ำ งในกำรศึ ก ษำ ก ำหนดขนำดโดยมี ค วำมเชื่ อ มั่น e < 0.045 ตำมสู ต รของ Taro
Yamane และทำกำรสุ่ มตำมสะดวกจำกหน่ วยงำนที่คณะกรรมกำรดำเนิ นกำรออกไปพบปะ
สมำชิกตำมโครงกำรพัฒนำสหกรณ์ให้เป็ นองค์กรแห่งกำรเรี ยนรู ้
ระยะเวลำที่ใช้กำรวิจยั
ระหว่ำงมิถุนำยน – ธันวำคม พ.ศ. 2560
เครื่ องมือที่ใช้ในกำรวิจยั
เครื่ องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลเป็ น แบบสอบถำม (Questionnaires) มี 3 ตอน
คือ
ตอนที่ 1 สอบถำมข้อมู ล ทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถำม มี ล ัก ษณะเป็ นแบบสำรวจ
รำยกำร 8 ข้อ
ตอนที่ 2 สอบถำมควำมเหมำะสมในกำรดำเนินงำนของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ภูเก็ต 4
ด้ำนคือ กำรออม กำรกู้ กำรฝำก และกำรบริ กำรข่ำวสำรและวิชำกำร รวม 13 ข้อคำถำม และ
สอบถำมควำมเชื่ อมัน่ ต่อสหกรณ์ ออมทรั พ ย์ค รู ภู เก็ต รวม 3 ข้อคำถำม โดยทุ ก ข้อคำถำมมี
ลักษณะเป็ นแบบมำตรำส่ วนประมำณค่ำ 5 ระดับ ตำมวิธีกำรของลิเคิร์ท
ตอนที่ 3 สอบถำมควำมคิ ดเห็ นเพิ่ม เติ ม จำกผูใ้ ห้ข้อมู ล ลัก ษณะเป็ นแบบสอบถำม
ปลำยเปิ ด
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กรอบแนวคิดกำรวิจยั
กำรออม
ควำมเหมำะสมใน
กำรดำเนินงำน
ควำมคิดเห็น
ของสมำชิก

กำรกู้
กำรฝำก
กำรบริ กำรข่ำวสำรและวิชำกำร

ควำมเชื่อมัน่ ต่อ
สหกรณ์

ควำมซื่อสัตย์สุจริ ตของคณะกรรมกำรฯ
ควำมซื่ อสัตย์สุจริ ตของเจ้ำหน้ำที่ฯ
ควำมพึงพอใจต่อกำรดำเนินงำนฯ

ผลการศึกษา
ผลจำกกำรวิเครำะห์ขอ้ มูล ได้ขอ้ ค้นพบที่สำคัญซึ่งรวบรวมได้ดงั นี้
1) สมำชิกประเมินควำมเหมำะสมในกำรดำเนินงำนของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ภูเก็ต
จำกัด อยูใ่ นระดับมำกทุกด้ำน โดยเฉพำะด้ำนกำรฝำก
2) สมำชิ ก มี ค วำมเชื่ อ มั่น ต่ อ สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ค รู ภู เ ก็ ต จ ำกัด อยู่ใ นระดับ มำก
โดยเฉพำะควำมเชื่อมัน่ ในควำมซื่อสัตย์สุจริ ตของทั้งต่อเจ้ำหน้ำที่และคณะกรรมกำรดำเนินกำร
3) สมำชิกกลุ่มที่มีอำยุกำรเป็ นสมำชิกน้อยกว่ำ 10 ปี ประเมินควำมเหมำะสมในกำร
ออมสู งกว่ำและแตกต่ำงกับกลุ่มที่มีอำยุกำรเป็ นสมำชิกตั้งแต่ 10 ปี ขึ้นไป
4) สมำชิ กกลุ่มที่เข้ำใช้บริ กำรไม่เกิน 5 ครั้ง/ปี ประเมินควำมเหมำะสมด้ำนกำรออม
ต่ ำกว่ำและแตกต่ำงกับกลุ่มที่ เข้ำใช้บริ กำร 5 -10 ครั้ง/ปี และประเมินด้ำนกำรฝำก และกำร
บริ กำรข่ำวสำรและวิชำกำร ต่ำกว่ำและแตกต่ำงกับกลุ่มที่เข้ำใช้บริ กำรมำกว่ำ 10 ครั้ง/ปี
5) สมำชิกกลุ่มที่มีอำยุกำรเป็ นสมำชิกน้อยกว่ำ 10 ปี มีควำมเชื่อมัน่ ต่อกำรดำเนิ นงำน
ของสหกรณ์ สูงกว่ำและแตกต่ำงกับกลุ่มสมำชิ กที่มีอำยุกำรเป็ นสมำชิ ก 10 – 20 ปี จำกควำม
เชื่อมัน่ ในควำมซื่อสัตย์สุจริ ตของคณะกรรมกำรดำเนินกำร
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6) สมำชิกกลุ่มที่เข้ำใช้บริ กำรมำกกว่ำ 10 ครั้ง/ปี มีควำมเชื่อมัน่ ต่อกำรดำเนินงำนของ
สหกรณ์สูงกว่ำและแตกต่ำงกับกลุ่มสมำชิกที่เข้ำใช้บริ กำรไม่เกิน 5 ครั้ง/ปี อันเนื่องมำจำกควำม
เชื่อมัน่ ในควำมซื่อสัตย์สุจริ ตของเจ้ำหน้ำที่และควำมพึงพอใจต่อกำรดำเนินงำนของสหกรณ์
สรุ ปและอภิปรายผล
ผลจำกกำรศึกษำครั้งนี้สรุ ปได้วำ่ สมำชิกเห็นว่ำสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ภูเก็ตดำเนิ นงำน
ด้วยควำมเหมำะสมในระดับมำกทุกด้ำนโดยเฉพำะด้ำนกำรฝำก และมีควำมเชื่ อมัน่ ต่อสหกรณ์
อยูใ่ นระดับมำกเช่นเดียวกัน โดยเมื่อเปรี ยบเทียบกำรประเมินควำมเหมำะสมและควำมเชื่ อมัน่
จำแนกตำมกลุ่มอำยุกำรเป็ นสมำชิ ก พบว่ำกลุ่มที่เป็ นสมำชิ กน้อยกว่ำ 10 ปี ประเมินด้ำนกำร
ออมสู งกว่ำอีกสองกลุ่มที่เป็ นสมำชิกตั้งแต่ 10 ปี ขึ้นไป รวมทั้งกลุ่มที่เป็ นสมำชิกน้อยกว่ำ 10 ปี
มี ค วำมเชื่ อมัน่ ต่อสหกรณ์ สู ง กว่ำ กลุ่ มสมำชิ กที่ เป็ นสมำชิ ก 10 – 20 ปี จำกควำมเชื่ อมัน่ ใน
ควำมซื่ อสัตย์สุจริ ตของคณะกรรมกำรดำเนิ นกำร ส่ วนกำรเปรี ยบเทียบควำมเหมำะสมและ
ควำมเชื่ อมัน่ ต่อสหกรณ์ จำแนกตำมควำมถี่ ใ นกำรเข้ำ ใช้บ ริ ก ำรกับ สหกรณ์ พบว่ำ ทุ ก กลุ่ ม
ประเมิ น ควำมเหมำะสมด้ำ นกำรกู้ไ ม่ แ ตกต่ ำ งกัน แต่ ก ลุ่ ม ที่ เ ข้ำ ใช้บ ริ ก ำรไม่ เ กิ น 5 ครั้ ง/ปี
ประเมินควำมเหมำะสมด้ำนกำรออมต่ำกว่ำกลุ่มที่เข้ำใช้บริ กำร 5 -10 ครั้ง/ปี และประเมินด้ำน
กำรฝำก และกำรบริ กำรข่ำวสำรและวิชำกำร ต่ำกว่ำกลุ่มที่เข้ำใช้บริ กำรมำกว่ำ 10 ครั้ง/ปี โดย
ทั้งนี้ กลุ่มที่เข้ำใช้บริ กำรมำกกว่ำ 10 ครั้ง/ปี เชื่อมัน่ ต่อสหกรณ์สูงกว่ำกลุ่มที่เข้ำใช้บริ กำรไม่เกิน
5 ครั้ง/ปี
ผลกำรศึกษำดังกล่ำวมีขอ้ ที่น่ำสังเกตและพิจำรณำ ดังนี้
1) สมำชิกเห็นว่ำสหกรณ์ดำเนินงำนด้ำนกำรฝำกเหมำะสมมำก ทั้งที่จำนวนมำกไม่มี
เงินฝำกหรื อมีเงินฝำกน้อย น่ำจะเนื่องจำกส่ วนใหญ่เป็ นผูก้ ู้ แต่ก็รับรู ้ควำมเหมำะสมเกี่ยวกับกำร
รับฝำกเงินของสหกรณ์ได้
2) สมำชิกให้ควำมเชื่อมัน่ ในควำมซื่ อสัตย์สุจริ ตทั้งของเจ้ำหน้ำที่และคณะกรรมกำร
ดำเนินกำร ซึ่ งพบว่ำสมำชิกที่มีอำยุกำรเป็ นสมำชิกไม่เกิน 10 ปี ประเมินควำมซื่อสัตย์สุจริ ตของ
คณะกรรมกำรดำเนิ นกำรสู ง กว่ำ กลุ่ ม สมำชิ ก ที่ มี อำยุก ำรเป็ นสมำชิ ก 5 - 10 ปี น่ ำ จะส่ อถึ ง
บทบำทและควำมเชื่อมัน่ ต่อคณะกรรมกำรที่เข้ำมำดำเนินกำรในช่วงเวลำที่ต่ำงกันได้
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3) สมำชิกทุกกลุ่มมีควำมเห็นเกี่ยวกับกำรกูท้ ี่ไม่แตกต่ำงกัน ไม่วำ่ จะจำแนกกลุ่มด้วย
วิธีกำรใดก็ตำม โดยล้วนเห็นว่ำเหมำะสมอยูใ่ นระดับมำกทั้งสิ้ น น่ำจะแสดงว่ำสมำชิกให้ควำม
สนใจเรื่ องกำรกูม้ ำก
4) สมำชิ ก ที่ มี ควำมถี่ ในกำรเข้ำใช้บริ กำรน้อย จะประเมิ นควำมเหมำะสมในกำร
ดำเนินงำนและเชื่อมัน่ ต่อสหกรณ์ต่ำกว่ำกลุ่มที่เข้ำใช้บริ กำรบ่อยครั้งกว่ำในเกือบทุกประเด็น จึง
เชื่ อได้ว่ำหำกสมำชิ กเข้ำใช้บริ กำรกับสหกรณ์มำกขึ้น จะเข้ำใจและเชื่อมัน่ ต่อสหกรณ์มำกขึ้น
ด้วย
5) กำรบริ กำรข่ำวสำรและวิชำกำรของสหกรณ์ มีค่ำเฉลี่ยต่ำสุ ดเมื่อเทียบกับด้ำนอื่น
น่ำจะเป็ นเพรำะสมำชิ กยังมีลกั ษณะของกำรเป็ นผูค้ อยรับ รวมทั้งปริ มำณและช่องทำงในกำร
ให้บริ กำรของสหกรณ์อีกประกำรหนึ่งด้วย
ข้ อเสนอแนะ
1) สหกรณ์ควรต้องดำเนิ นกำรอย่ำงเป็ นระบบและปรับปรุ งพัฒนำอย่ำงต่อเนื่ องเพื่อ
ดำรงรักษำไว้ซ่ ึ งควำมเหมำะสมในกำรดำเนิ นงำนและควำมเชื่อมัน่ ต่อสหกรณ์ให้อยู่ในระดับ
มำกและมำกยิง่ ขึ้น
2) ควรเสริ มช่องทำงและจูงใจด้วยวิธีกำรต่ำงๆ ให้สมำชิ กเข้ำใช้บริ กำรกับสหกรณ์
มำกขึ้น
3) ควรพัฒนำสหกรณ์ให้เป็ นองค์กรแห่ งกำรเรี ยนรู ้อย่ำงจริ งจังและเต็มรู ปแบบมำก
ขึ้น โดยใช้กำรวิจยั เป็ นส่ วนหนึ่งของระบบกำรพัฒนำสหกรณ์ดว้ ย
4) ควรศึกษำวิจยั ในด้ำนอื่นๆ เกี่ยวกับสหกรณ์เพิ่มขึ้น
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