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สารจากใจ  
ประธานกรรมการดําเนินการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จาํกัด 
 

เรียน ท่านสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จํากัด  ทุกท่าน 
 
 ในรอบปีทางบัญชี  ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จํากัด ณ วันท่ี  ธันวาคม   การ
ดําเนินการกิจการของสหกรณ์ ฯ ได้ประสบผลสําเร็จลุล่วงด้วยดีในระดับหนึ่ง  มีผลการดําเนินกิจการตาม
รายละเอียดในเอกสารรายงานกิจการฉบับนี้  ผลการประกอบการ  มีกําไรสุทธิ   บาท  สูงกว่า
ปีท่ีแล้ว ซ่ึงมีกําไรสุทธิ  บาท เป็นจํานวนเงินกําไรสูงกว่าปท่ีีผ่านมา  บาท  
คิดเป็นร้อยละ    
 อย่างไรก็ดีโดยหลักการของการจัดต้ังสหกรณ์ ฯ นั้น มุ่งเน้นให้มวลสมาชิกได้มีการสร้างอนาคตใน
รูปแบบของ 
   การสะสมเงินค่าหุ้นรายเดือนให้มากขึ้น เพ่ือเป็นหลักประกันและสร้างอนาคตให้แก่ตนเองและ
ครอบครัว โดยมีผลตอบแทนในรูปของเงินปันผล  โดยเงินค่าหุ้นนี้ถือเป็นการลงทุนร่วมกันในการประกอบ
กิจการสหกรณ์ ฯ 
   การระดมเงินฝาก ท้ังประเภทออมทรัพย์ โดยมิต้องเสียภาษีดอกเบี้ย  และประเภทเงินฝาก
ประจํา ซ่ึงต้องหักภาษีดอกเบี้ย ณ ที่จ่าย  โดยดอกเบี้ยเงินฝากท้ังสองประเภทนี้สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ของธนาคารพาณิชย์โดยท่ัวไป 
   การจัดสวัสดิการให้แก่สมาชิก  เช่น ทุนการศึกษา เงินสงเคราะห์ศพ  เงินสงเคราะห์ครอบครัว  
การประกันชีวิตกลุ่ม และประสานงานกับการเป็นสมาชิกของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ต่าง ๆ 
 การดําเนินกิจการตามข้างต้น ย่อมจะต้องมีค่าใช้จ่าย  สหกรณ์ ฯ จึงจัดบริการเงินกู้แก่สมาชิก  โดย
คิดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ต่ํากว่าอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของธนาคารพาณชิย์  และมีผลตอบแทนในรูปแบบของเงิน
เฉลี่ยคืนของดอกเบี้ยเงินกู้ท่ีสมาชิกจ่ายให้สหกรณ์ ฯ เม่ือสิ้นปีทางบัญชี 
 นอกจากนี้  สหกรณ์ยังแสวงหากําไรจากการลงทุนในขบวนการสหกรณ์อ่ืน ๆ ด้วยกัน เช่น การให้
สหกรณ์อ่ืน ๆ กู้ยืม หรือนําเงินไปให้ฝากสหกรณ์อ่ืน   
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 รายละเอียดต่าง ๆ ของการดําเนินกิจการ รอบปี  ปรากฎในเอกสารรายงานกิจการฉบับนี้   
 ในโอกาสท่ีสหกรรืออมทรัพยครภููเก็ต จํากัด จัดใหมีการประชุมใหญสามัญประจําป วัน
อาทิตยที่  มกราคม  ณ ศูนยประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  ขอขอบคุณมวลสมาชิกท้ังหลาย  คณะ
เจ้าหน้าท่ีของสหกรณ์ ฯ คณะกรรมการดําเนินการ คณะกรรมการที่ปรึกษา  รวมตลอดถึงหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
ท่ีได้ให้การสนับสนุน  ส่งเสริมและช่วยเหลือในกิจการจนสําเร็จลลุ่วงมาอีกครั้ง  หากจะมีส่วนที่บกพร่องหรือ
ผิดพลาด  ต้องกราบขออภัย ในนามของประธานกรรมการ และคณะกรรมการดําเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์
ครูภูเก็ต จํากัด  น้อมรับข้อเสนอแนะต่าง ๆ มา ณ โอกาสนี้ 
  

ด้วยความขอบพระคุณยิ่ง 
 
 

นายประเสริฐ  งานวงศ์พาณิชย์ 
ประธานกรรมการ  ชุดที่   

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จํากัด 
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ท่ี สอภก                                                                     สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จํากัด 

                วันท่ี     มกราคม   
เรื่อง  ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจําปี  
 
เรียน  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จํากัด ทุกท่าน 
 
 ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จํากัด กําหนดประชุมใหญ่สามัญประจําปี  ในวันอาทิตย์ท่ี     
มกราคม     เวลา    น ณ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต   ตามระเบียบวาระการ
ประชุม ดังนี้ 

 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 แนะนําผู้ร่วมประชุม 
 มอบทุนการศึกษาสําหรับบุตรสมาชิก 

 รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจําปี  
 รายงานผลการดําเนินการประจําปี                
 รับทราบผลการตรวจสอบกิจการและรายงานของผู้สอบบัญชี 
 พิจารณาอนุมัติงบดุล และบัญชีกําไรขาดทุน ประจําปี  
 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิ ประจําปี  
 พิจารณาประมาณการรายได้และงบประมาณรายจ่ายของสหกรณ์ ประจําปี  
 พิจารณาวงเงินกูยื้ม ประจําปี  
 พิจารณาเลือกต้ังคณะกรรมการดําเนินการ 
 พิจารณาจัดจา้งผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต ประจําปี  และกําหนดค่าธรรมเนียมการสอบ

บัญชี 
 พิจารณาเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจําปี  
 เรื่องอ่ืน ๆ ถ้ามี 
 

            จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลาและสถานท่ีข้างต้นนี้ โดยพร้อมเพรียงกัน 
 
         ขอแสดงความนับถือ 

         
 

           นายประเสริฐ  งานวงศ์พาณิชย์ 
                    ประธานคณะกรรมการดําเนินงาน   
                    สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จํากัด 
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สารบัญ 
             

หน้า 
ระเบียบวาระท่ี      เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
        แนะนําผู้ร่วมประชุม 
       มอบทุนการศึกษาสําหรับบุตรสมาชิก 
ระเบียบวาระท่ี      รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจําปี    
ระเบียบวาระท่ี   รับทราบรายงานผลการดําเนินงานประจําปี                 
ระเบียบวาระท่ี   รับทราบผลการตรวจสอบกิจการและรายงานของผู้สอบบัญชี 
ระเบียบวาระท่ี      พิจารณาอนุมัติงบดุล และบัญชีกําไรขาดทุน ประจําปี  
ระเบียบวาระท่ี      พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิ ประจําปี  
ระเบียบวาระท่ี      พิจารณาประมาณการรายได้และงบประมาณรายจ่ายประจําปีของสหกรณ์ 

ประจําปี                 


ระเบียบวาระท่ี     พิจารณากําหนดวงเงินกู้ยืม ประจําปี  
ระเบียบวาระท่ี    พิจารณาเลือกต้ังคณะกรรมการดําเนินการ 
ระเบียบวาระท่ี    พิจารณาจัดจา้งผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต ประจําปี   และ กําหนด

ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี 


ระเบียบวาระท่ี    พิจารณาเลือกต้ังผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจําปี  
ระเบียบวาระท่ี  เรื่องอ่ืน ๆ ถ้ามี 
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จํากัด 
ทําเนียบประธานกรรมการดําเนินการ 
เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จํากัด 
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การประชุมใหญ่สามัญ ประจําปี  
ของสหกรณอ์อมทรัพย์ครูภูเกต็ จํากัด 
วันอาทิตยท์ี่    มกราคม   

ณ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต 
 
เริ่มประชุมเวลา  น 

ประธานที่ประชุม 
จํานวนสมาชิกท้ังสิ้นคน     มาประชุมคน 
จํานวนคณะกรรมการคน      มาประชุมคน 
จํานวนเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์คน     มาประชุมคน 
จํานวนผู้ตรวจสอบบัญชีคน     มาประชุมคน 
จํานวนผู้เข้าร่วมประชุม  คน     คือ 

 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระท่ี   เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ 

 แนะนําผู้เข้าร่วม
ประชุม
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 มอบทุนการศึกษาสําหรับบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรพัย์ครูภูเก็ต จํากดั 
 

รายชื่อบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จํากัด ที่ได้รับทุนการศึกษาบุตร 
ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จํากัด  ประจําปี  

 
  

 ประเภททุนการศึกษาปกติ  จํานวน       ทนุ  มี      ระดับ 
   ระดับประถมศึกษา จํานวน    ทุน ๆ ละ   บาท   ได้แก่ 
 
ลําดบัที ่ ชื่อผู้ได้รับทุน ชั้น สถานศึกษา ชื่อสมาชิก 

 ดญสุภัค  องค์บรริักษ์กลุ ป โรงเรียนเทศบาลวดัขจรรงัสรรค์ นางสมศรี  องค์บริรักษ์กลุ 
 ดชภูวนาท  ทองเอ่ียม ป โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา นสพิชญา  คาร 
 ดญปภาดา  รุ่งโรจน์ ป โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต นางปณติา  รุ่งโรจน์ 
 ดชอิฟฟาน  ปิยะกอบ ป โรงเรียนมุสลมิวิทยาภูเก็ต นางมลัลิกา  ปิยะกอบ 
 ดชชานน  บุญสทุธิ์ ป โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต นางมณฑิตา  บญุสุทธิ ์
 ดญนภัสสร  ทองหวาน ป โรงเรียนถลางวิทยา นายวิศรุต   ทองหวาน 
 ดชเมธาวัธน์  ดวงสุวรรณ ป โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง นสกวินปัทม์  สงัข์ศิลป์ชัย 
 ดญวจัญดาน  มะชาลี ป โรงเรียนถลางวิทยา นางภูรี  ทองย่น 
 ดชปรีชารัตน์  ในรัมย์ ป โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว นสนิภาพร  ในรมัย์ 
 ดชภาณุวัชร์  จันคํา ป โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเลตันติวิท นายศักดิ์เกษม  จนัคํา 
 ดญปิติภาดา  บุญมา ป โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต นายปีติพงษ ์ บุญมา 
 ดชณัชพล  ตันมณีประเสริฐ ป โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต นางเกศสยาม ตันมณีประเสริฐ 
 ดชณัฐภัทร  โชคเกื้อ ป โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต นางนุสรา  โชคเก้ือ 
 ดชปัณณธร  คล้ายเถาว์ ป โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว นางจรรจรุีย์  คล้ายเถาว์ 
 ดญวลิสรา  วิชชาธร ป โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต นางยุพดี  วิชชาธร 

  
 

 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  จํานวน    ทุน ๆ ละ   บาท    ได้แก่ 
 
ลําดบัที ่ ชื่อผู้ได้รับทุน ชั้น สถานศึกษา ชื่อสมาชิก 

 ดญชนัญญา  สิงห์รัตน์ ม โรงเรียนสตรีภูเก็ต นางอุษา  แก้วช่ืน 
 ดญธญัชนก  ทองเจิม ม โรงเรียนสตรีภูเก็ต นางขวญัฤทัย  ทองเจิม 
 ดชรัชชานนท์  พึ่งแรง ม โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย นายนที  พึ่งแรง 
 ดญเอมฤดี  เทียรพิสุทธิ ์ ม โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย นายสมคิด  เทียรพิสุทธิ ์
 ดญพรสกาว  วุ่นหนู ม โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ นางชฏาพร  วุ่นหนู 
   พระศรีนครินทร์ ภูเก็ต  

 ดชจักรพงษ์  สมบัต ิ ม โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย นางนภัทร  สมบตั ิ
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 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช  จํานวน     ทุน ๆ ละ  บาท   ได้แก่ 

ลําดบัที ่ ชื่อผู้ได้รับทุน ชั้น สถานศึกษา ชื่อสมาชิก 
 นายอันดามัน  ดุมลักษณ ์ ปวช วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต นายวิษณุ  ดุมลักษณ์ 
 นสฐิติรัตน์  กุลบตุร ม โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ นายอุเชณทร  กุลบุตร 
   พระศรีนครินทร์ ภูเก็ต  

 นายศุภวัฒน์  เกิดสุข ม โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา นางสุคนธ์  เกิดสขุ 
 นายวีรภัทร  วรรณพรม ปวช วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต นายอํานาจ  วรรณพรม 
 นสธัญญานุช  วงศ์ไทย ม โรงเรียนสตรีภูเก็ต นางเภาพรรณ  วงศ์ไทย 
 นายธีณวิชญ์  เกิดผล ปวช วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต นางนิษฐ์ณญา  เกดิผล 
 นสสุจิตตรา  หงษ์ศิลา ม โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย นางทองทิพย์  หงษ์ศิลา 
 นายปรัชญานนท์  สาระคง ม โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย นางนันทวรรณ  สาระคง 

 
 ระดับอุดมศึกษา  จํานวน    ทุน ๆ ละ   บาท    ได้แก่ 

ลําดบัที ่ ชื่อผู้ได้รับทุน ชั้น สถานศึกษา ชื่อสมาชิก 
 นสนฤชยา  สกุลภักด ี ปี  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย นางสกุัญญา  สกุลภักด ี
 นสโสรยา  กออุดม ปี  มหาวิทยาลัยบรูพา นางสมุล  กออุดม 
 นายวณิช  หมั่นพลศรี ปี  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ นางเพญ็โฉม  หมัน่พลศร ี
   วิทยาเขตหาดใหญ ่  

 นายธนายุทธ  ชลชวลิต ปี  มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต นางสวุรรณา  ชลชวลิต 
 นสสิรินุช  ไชยพิทักษ์ ปี  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ นายกมล  ไชยพิทักษ์ 

 
 

 ประเภททุนเรียนดี  จํานวน      ทุน  มี    ระดับ 
 ระดับประถมศึกษา  จํานวน     ทุน 
   กําลังเรียนชั้น ป   จาํนวน     ทุน ๆ ละ   บาท  ได้แก่ 

ลําดบัที ่ ชื่อผู้ได้รับทุน ชั้น สถานศึกษา ชื่อสมาชิก 
 ดชชัชพล  กลิ่นจนัทร์ ป โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต นางกรรณิกา  กลิน่จันทร ์
 ดชจิรภัทร  เจนจิตต ์ ป โรงเรียนเทศบาลปลูกปญัญา นางอรพรรณ  เจนจิตต ์
   ในพระบรมราชูปถัมภ์  

 ดชภูวนันท อภิจตัวาภรณ ์ ป โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา นสนันท์นภัส  ปภาพันธุ ์
 ดชอนุวัฒน์  อินทรัตน์ ป โรงเรียนเทศบาลปลูกปญัญา นางวณีา  อินทรัตน์ 
   ในพระบรมราชูปถัมภ์  

 ดชเศรษฐี  ทับมดุ ป โรงเรียนมุสลมิวิทยาภูเก็ต นสดรุณี  ทับมุด 
 ดญอารียา  เจ๊ะเล็ม ป โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต นางจันทร์ทิรา  เจะ๊เล็ม 
 ดชยศกร  พาหน ป โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต นางวรีาภรณ์  พาหน 
 ดชธีระยุทธ   อารี ป โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียน

วิทยา 
นางเปรมฤดี  อาร ี
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 กําลังเรียนชั้น ป จํานวน    ทุน ๆ ละ  บาท    ได้แก่ 

ลําดบั
ที่ 

ชื่อผู้ได้รับทุน ชั้น สถานศึกษา ชื่อสมาชิก 

 ดญสาธิตา  ซิมอาจิณ ป โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต นางนิชฎา  ซิมอาจิณ 
 ดญณัฐณิชา  บญุสงค ์ ป โรงเรียนเทศบาลปลูกปญัญา นางรานี  บุญสงค์ 
   ในพระบรมราชูปถัมภ์  

 ดญวลัยารี  ดําหนู ป โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต นสพุทธรักษา บรูณสุทธกิุล 
 ดญชฎาวลัย์  บวัอ่อน ป โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต นสมยุรี  วลัยะเพ็ชร์ 
 ดญกษมวรรณ  บุษยา ป โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต นายไพฑูรย์  บุษยา 
 ดญชนิกานต์  ฐิตวิัฒนาสกุล ป โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต นายกิตติ  ฐิติวัฒนาสกลุ 
 ดญอภิสรา  จันทร์จะนะ ป โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต นางรัตนา  จันทรจ์ะนะ 

 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กําลังเรียนชั้น ม  จํานวน    ทุน ๆ ละ   บาท     ได้แก่ 

ลําดบั
ที่ 

ชื่อผู้ได้รับทุน ชั้น สถานศึกษา ชื่อสมาชิก 

 ดญธมนวรรณ จิณณธนพงษ ์ ม โรงเรียนสตรีภูเก็ต นางราตร ี จิณณธนพงษ์ 
 ดญกชพรรณ  พวงแกว้ ม โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย นางขจติศร ี พวงแก้ว 
 ดชปวีร ์ หลักบ้าน ม โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ นายปรีชา  หลักบา้น 
   พระศรีนครินทร์ ภูเก็ต  

 ดญกญัญาณัฐ  บัวทอง ม โรงเรียนสตรีภูเก็ต นางวิภาวรรณ  บัวทอง 
 ดญเปมกิา  คําแสนโต ม โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ นางปภาดา  คําแสนโต 
   พระศรีนครินทร์ ภูเก็ต  

 ดชสุรวิชญ ์ มณีรวม ม โรงเรียนสตรีภูเก็ต นายสมบตั ิ มณีรวม 
 ดญอภิฤด ี อุดม ม โรงเรียนสตรีภูเก็ต นางอาภรณ ์ เจริญวิวัฒนภักดี

 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช กําลังเรียนชั้น ม หรอื ปวช  จํานวน    ทุน ๆ 

ละ   บาท  ได้แก่ 
ลําดั
บที่ 

ชื่อผู้ได้รับทุน ชั้น สถานศึกษา ชื่อสมาชิก 

 นายจิรัฏฐ์  รุ่งอุทัย ม โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย นางเพ็ญลักษณ์  รุ่งอุทัย 
 นสศิริโสภา  เชาว์สมชาติ ม โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย นางสุมาล ี เชาว์สมชาติ 
 นายชนกันต์  อยู่คง ม โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย นางอรพิน  อยู่คง 
 นสบัณฑิตา  บุญมา ม โรงเรียนสตรีภูเก็ต นางเบญจพร  บุญมา 
 นสปัญญดา  ฤทธิ์รักษา ม โรงเรียนสตรีภูเก็ต นางวาสนา  ฤทธิ์รักษา 
 นสเมธาวี  กลั่นสมจิตต์ ม โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย นางนฤมล  กลั่นสมจิตต์ 
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 ระดับอุดมศึกษา กําลังเรียนชั้น ปวส หรือ ปี  จํานวน   ทุน ๆ ละ   บาท  ได้แก่ 

 
ลําดบั
ที่ 

ชื่อผู้ได้รับทุน ชั้น สถานศึกษา ชื่อสมาชิก 

 นสสุคนธา  ชลชวลิต ปี  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย นางวัชรี  ชลชวลิต 
 นสชญานิษฐ์  เอี๋ยวสกุล ปี  มหาวิทยาลัยแม่ฟา้หลวง นางวิภาวด ี เอี๋ยวสกุล 
 นสกนิษฐา  ประทีป ณ ถลาง ปี  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ นางขัตริยา  ประทีป ณ ถลาง
 นายสวรรยา  อนันต์ ปี  มหาวิทยาลัยราชภัฎ นายสาธร  อนันต ์
   สุราษฏรธ์านี  

 นายกัญจน์  ตัณฑัยย์ ปี  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ นายมานะ  ตัณฑยัย์ 
 นายจารุเดช  วรสหี์ ปี  สถาบันเทคโนโลยีพระจอม นางทัศนา  วรสีห ์
   เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  

 
 
  ประเภททุนการศึกษาต่อเนื่อง   กองทุนส่งเสริมการศึกษา ภายใต้โครงการขบวนการ 
สหกรณ์ไทย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เน่ืองในโอกาสมหามงคลทรง
เจริญพระชนมายุ  พรรษา  จํานวน    ทุน    ได้แก่ 
 
ลําดบั
ที่ 

ชื่อผู้ได้รับทุน ชั้น สถานศึกษา ชื่อสมาชิก 

 นสภวิศา  กนกผกา ม โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย นายประเสริฐ  กนกผกา 
 

หมายเหตุ  ให้สมาชิกสหกรณ์ นําบุตรท่ีได้รับทุนมารับทุนในวันประชุมใหญ่สามัญประจําปี    

               เวลา  น 
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ระเบียบวาระที่    รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจําปี    
รายงานการประชุมใหญ่สามัญ  ประจําปี  

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จํากัด 
วันอาทิตย์ที่     มกราคม   พศ  

ณ  ศูนย์ประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  อเมือง จภูเก็ต 
 

สมาชิกเข้าประชุม      คน สมาชิกสามัญ    คน สมาชิกสมทบ  คน  ตามลายมือชื่อ 
ผู้เข้าประชุม 
ผู้มาประชุม     
  นายประเสริฐ  งานวงศ์พาณิชย์ ประธานกรรมการประธานที่ประชุม 
  นายธงชัย  ณ ถลาง  รองประธานกรรมการ 
  นายสมพงศ์  ศิริสมบัติ  รองประธานกรรมการ 
            นายชวนศักด์ิ            จําปาทอง  กรรมการ 
  นายสวัสดิ์  ชุมรักษ์  กรรมการ 
  นายมนูญ  สันติกุล  กรรมการ 
  นายนิยม  พรหมขุนทอง กรรมการ 
  นายจรุง  สังขรักษ์  กรรมการ 

 นายเสทือน  มุขดี  กรรมการ 
 นายสุวัชร์  โกยสมบูรณ์ กรรมการ 

  นางเบญจวรรณ อัศวบุญมี  กรรมการ 
             นายเอกสิทธิ์                ขวัญเชียร         กรรมการ 
             นายขัมน์                   สุขาพันธ์ุ        กรรมการ 
             นายพัลลภ                เอ่งฉ้วน  กรรมการและเลขานุการ 
             นายสุชาย                 จินะเสนา             กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
ผู้ไม่มาประชุม  
ผู้เข้าร่วมประชุม    

 นางอิศรา  ณ นคร       ผู้จัดการ 
 นายสมเกียรติ  พาหุรัตน์   นักวิชาการสหกรณ์ชํานาญการ    
 นางสุเมตตา  วิทิตพันธ์  นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชํานาญการ 
 นายมานะ  ตัณฑัยย์  ผู้ตรวจสอบกิจการ 
 นางวิมลวรรณ  เจริญ             ผู้ตรวจสอบกิจการ 

  นสนุสรา  ฟองศรีสิน ผู้สอบบัญชี 
 นายสวัสดิ์            อยู่คง  รองผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อ 
 นางเนาวรัตน์            ฉั่วเจริญ  รองผู้จัดการฝ่ายธุรการ 
 นางสุวรรณา  ชลชวลิต  รองผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี 
 นายกฤติกร  โกยกิจเจริญ นิติกร 
 นางสายชล              ณ นคร  เจ้าหน้าท่ี 
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 นายนิพนธ์            ณ นคร  เจ้าหน้าท่ี 
 นางวาสนา  ฤทธิ์รักษา เจ้าหน้าท่ี 
 นางกฤตยา  เดชภิบาล  เจ้าหน้าท่ี 
 นายอนิวรรตน์  สระศรี  เจ้าหน้าท่ี 
 นสขนิษฐา  อภิชาตพงศ์ธร เจ้าหน้าท่ี 
 นางขวัญฤทัย    ทองเจิม  ลูกจ้าง 

  นายกิจจา  สืบสิน  ลูกจ้าง 
ผู้สังเกตการณ ์  
เริ่มประชุม เวลา   น 
เลขานุการ ได้ตรวจนับองค์ประชุมเห็นว่าสมาชิกมาประชุมครบองค์ประชุมแล้วจึงเรียนเชิญประธาน
กล่าวเปิดการประชุมและดําเนินการประชุมไปตามระเบียบวาระ 
ประธาน  ประธานคณะกรรมการดําเนินการ นายประเสริฐ  งานวงศ์พาณิชย์  ในฐานะประธานที่
ประชุมใหญ่สามัญ ประจําปี   จึงกล่าวเปิดการประชุมเพ่ือพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการ
ประชุมดังต่อไปน้ี 
 
ระเบียบวาระที่   เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 
   แนะนํา  คุณสมเกียรติ พาหุรัตน์  นักวิชาการสหกรณ์ชํานาญการ    
       แนะนํา   คุณสุเมตตา   วิทิตพันธ์  นักวิชาการตรวจบัญชีชํานาญการ 
ท่ีประชุม  รับทราบ 

   แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า  ในปีนี้จะมีการมอบรางวัลแก่สมาชกิเป็นเงินสด   
จํานวน    รางวัล   เป็นเงิน    บาท  สองแสนบาทถ้วน  โดยจะมอบรางวัลให้แก่สมาชิกที่มีชื่อ  
ในวันท่ี    มกราคม      ธันวาคม    และจะจับสลากรางวัลเป็นระยะ ๆ  โดยสมาชิกที่ได้รับรางวัล
จะต้องอยู่ในท่ีประชุมเท่านั้น  และจะสรุปรายชื่อผู้ได้รับรางวัลท้ังหมดในวาระอื่น ๆ  
ท่ีประชุม  รับทราบ 

 เรื่องมอบทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก ประจําปี  
ประธาน  ได้มอบทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก จํานวนท้ังสิ้น     ทุน เป็นเงินทุนท้ังสิ้น         
   บาท สองแสนหนึ่งหม่ืนบาทถ้วน ปรากฎรายละเอียดตามเอกสารรายงานกิจการ ประจําปี 
 หน้าท่ี   
ท่ีประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่   เรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ  ประจําปี  
ประธาน  แจ้งให้ท่ีประชุมทราบรายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจําปี   ซ่ึงมีการประชุมเม่ือ
วันท่ี    กุมภาพันธ์    ณ ศูนย์ประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  ปรากฎรายละเอียดตาม
เอกสารรายงานกิจการ ประจําปี     หน้าท่ี     
ท่ีประชุม  พิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจําปี  เม่ือวันท่ี    
กุมภาพันธ์   
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ระเบียบวาระที่   เรื่องรายงานผลการดําเนินการประจําปี  
ประธาน  ได้รายงานผลการดําเนินการประจําปี   ของสหกรณ์  ปรากฎรายละเอียดตาม
เอกสารรายงานกิจการประจําปี    หน้าท่ี     
ท่ีประชุม  ได้มีการอภิปรายและสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมในส่วนท่ีเกี่ยวกับการดําเนินการในรอบปี 
  และที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่   เรื่องรับทราบผลการตรวจสอบกิจการและรายงานของผู้สอบบัญชี 
ประธาน  มอบหมายให้ผู้ตรวจสอบกิจการ คือ  นายมานะ  ตัณฑัยย์   เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดพร้อม
ตอบข้อซักถามจากท่ีประชุม ปรากฎรายละเอียดตามเอกสารรายงานกิจการประจําปี    หน้าท่ี  
ท่ีประชุม  ได้มีการอภิปรายและสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม  แล้วจึงรับทราบรายงานผลการ
ตรวจสอบกิจการและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
ระเบียบวาระที่   เรื่องพิจารณาอนุมัติงบดุล และบัญชีกําไร   ขาดทุน ประจําปี  
ประธาน  ได้มอบหมายให้ผู้สอบบัญชี   คือ นสนุสรา  ฟองศรีสิน  เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดและตอบ
ข้อซักถามของท่ีประชุม ปรากฎรายละเอียดตามเอกสารรายงานกิจการประจําปี    หน้าท่ี    แล้ว
จึงให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน 
ท่ีประชุม  ได้มีการอภิปรายและสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม  แล้วท่ีประชุมจึงมีมติอนุมัติงบดุล และ
บัญชีกําไร  ขาดทุน ประจําปี  
ระเบียบวาระที่   เรื่องพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิ ประจําปี  
ประธาน             ได้ให้ท่ีประชุมพิจารณาการจัดสรรกําไรสุทธิ ประจําปี  ปรากฎรายละเอียดตาม
เอกสารรายงานกิจการประจําปี   หน้าท่ี      
ท่ีประชุม   ได้อภิปรายกันอย่างกว้างขวาง แล้วจึงมีมติอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิ ประจําปี  ตามที่
คณะกรรมการนําเสนอ 
 
ระเบียบวาระที่   เรื่องพิจารณาประมาณการรายได้และงบประมาณรายจ่ายของสหกรณ์ประจําปี  
ประธาน  ได้ให้ท่ีประชุมพิจารณาประมาณการรายได้และงบประมาณรายจ่ายของสหกรณ์ ประจําปี 
 ปรากฎรายละเอียดตามเอกสารรายงานกิจการประจําปี   หน้า  
ท่ีประชุม  พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบประมาณการรายได้และงบประมาณรายจ่ายของสหกรณ์ ประจําปี   
ตามที่คณะกรรมการนําเสนอ 
  
ระเบียบวาระที่   เรื่องพิจารณากําหนดวงเงินกู้ยืม  ประจําปี  
ประธาน  ให้ท่ีประชุมพิจารณากําหนดวงเงินกู้ยืม ประจําปี   โดยคณะกรรมการ     นําเสนอใน
วงเงิน   บาท หนึ่งพันล้านบาทถ้วน 
ท่ีประชุม  ได้มีการอภิปรายกันอย่างกว้างขวาง แล้วจึงมีมติอนุมัติให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จํากัด 
สามารถกู้ยืมเงิน ประจําปี  ได้ไม่เกิน   บาท หนึ่งพันล้านบาทถ้วน  
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ระเบียบวาระที่    เรื่องพิจารณาแก้ไขข้อบังคับสหกรณ์ 
ประธาน  แจ้งให้ท่ีประชุมพิจารณาแก้ไขข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จํากัด พศ แก้ไข
เพ่ิมเติม  ฉบับท่ี  พศ  ข้อ  และ ข้อ   รายละเอียดดังนี้ 
 

ข้อบังคับปัจจุบนั ข้อบังคับใหม่ เหตุผล 
ข้อ    ตราของสหกรณ ์ ตรา

ของสหกรณ์มีรูปลักษณะ  ดังน้ี 
  
    
 
 
 
 เป็นรูปภูเขา  บนยอดภูเขามีแก้ว
เปล่งรัศมี  และมีตราเสมาธรรมจักรติดอยู่ 
 ด้านหน้ารูปภูเก็ต  และมีพ้ืนที่
อยู่เบื้องล่างภูเขา  โดยล้อมรอบด้วย
วงกลม  วง ภายในวงกลมด้านบนมีคําว่า 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จํากัด ส่วน
ด้านล่างเป็นรูปลาย ดังรูป 

    ข้อ   ตราของสหกรณ ์ ตรา
ของสหกรณ์มีรูปลักษณะ  ดังน้ี 

 
 

   
   
 
          เป็นรูปภูเขา  บนยอดภูเขามี
แก้วเปล่งรัศมี  และมีตราเสมา
ธรรมจักรติดอยู่  
 ด้านหน้ารูปภูเขา  และมีพ้ืน
น้ําอยู่เบื้องล่างภูเขา  โดยล้อมรอบ
ด้วยวงกลม  วง ภายในวงกลม
ด้านบนมีคําว่า สหกรณ์ออมทรัพย์ครู
ภูเก็ต จํากัด ส่วนด้านล่างมีอักษรย่อ
ภาษาอังกฤษ   ดังรูป      

  เพ่ือความเป็นสากล 
เตรียมตัวเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน  
 เพ่ือให้สอดคล้องกับ
ชื่อ โดเมนเนมของ
สหกรณ์ ในระบบ 
 
 แก้ไขคําอธิบายภาพ
ให้ถูกต้อง 

      ข้อ    วัตถุประสงค ์    
สหกรณ์นี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริม
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมของ
บรรดาสมาชิก  โดยวิธีช่วยตนเองและ
ช่วยเหลือซ่ึงกันและกันตามหลักการ
สหกรณ์ด้วยการร่วมกันดําเนินธุรกิจ      
ในข้อต่อไปน้ี 

 ส่งเสริมให้สมาชิกออม
ทรัพย์ โดยช่วยให้สามารถสงวนส่วนแห่ง
รายได้ของตนไว้ในทาง อันม่ันคงและ
ได้รับประโยชน์ตามสมควร 

 ส่งเสริมการช่วยตนเอง
และช่วยเหลือซ่ึงกันและกันในหมู่สมาชิก 

        ข้อ    วัตถุประสงค์     
สหกรณ์นี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริม
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม
ของบรรดาสมาชิก  โดยวิธีช่วยตนเอง
และช่วยเหลือซ่ึงกันและกันตาม
หลักการสหกรณ์ด้วยการร่วมกัน
ดําเนินธุรกิจ      ในข้อต่อไปน้ี 

 ส่งเสริมให้สมาชิกออม
ทรัพย์ โดยช่วยให้สามารถสงวนส่วน
แห่งรายได้ของตนไว้ในทาง อันม่ันคง
และได้รับประโยชน์ตามสมควร 

 ส่งเสริมการช่วยตนเอง
และช่วยเหลือซ่ึงกันและกันในหมู่
สมาชิก 

  เพ่ือให้สอดคล้อง   
กับ พรบสหกรณ์ 
ฉบับท่ี  พศ 
มาตรา   
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ข้อบังคับปัจจุบัน ข้อบังคับใหม ่ เหตุผล 
    รับฝากเงินจากสมาชิกหรือ
สหกรณ์อื่น 

ฯลฯ 

  รับฝากเงินประเภทออม
ทรัพย์หรือประเภทประจําจากสมาชิก
หรือสหกรณ์อื่น หรือสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์ซึ่งมีสมาชิกของสมาคมนั้น
ไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงเป็นสมาชิกของ
สหกรณ์ผู้รับฝากเงิน ทั้งน้ีตามระเบียบ
ของสหกรณ์ทีไ่ดร้ับความเห็นชอบจาก
นายทะเบียนสหกรณ์  

ฯลฯ 

 

                ข้อ  การงดชําระเงนิค่าหุ้น
รายเดือน      สมาชิกที่ได้ชําระเงินค่าหุ้นไม่
น้อยกว่า  เดอืนหรือ    เป็นจํานวนเงิน
ไม่น้อยกว่า  บาท จะลดจํานวน
การถือหุ้นรายเดือนลงก็ได้ โดยแจง้ความ
จํานงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการ
ดําเนินการ แต่ทั้งนี้ต้องไม่น้อยกว่าคร่ึงหนึ่ง
ของเงินค่าหุ้นที่จะต้องชําระตามระเบียบ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จํากัด 

 

             ข้อ    การงดชําระเงนิค่า
หุ้นรายเดือน      สมาชิกที่ได้ชําระเงิน
ค่าหุ้นไม่น้อยกว่า  เดือน  หรือ    
เป็นจํานวนเงินไมน่้อยกว่า  
บาท และไม่มีหนีต้่อสหกรณ์ในฐานะผู้กู้
หรือผู้คํ้าประกัน จะงดชําระเงินค่าหุ้น
รายเดือน หรือลดจํานวนการถือหุ้นราย
เดือนลงก็ได้ โดยแจ้งความจํานงเป็น
หนังสือต่อคณะกรรมการดําเนินการ แต่
ทั้งนี้ต้องไม่น้อยกว่าคร่ึงหนึ่งของเงินค่า
หุ้นที่จะต้องชําระตามระเบียบสหกรณ์
ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จํากัด 

 เพื่อส่งเสริมให้สมาชิก
ออมเงิน และเพื่อความ
มั่นคงมีเสถียรภาพของ
สหกรณ์ และสามารถงด
ชําระค่าหุ้นรายเดือนได้ 

ข้อ    ประเภทแห่งเงินกู้     
สหกรณ์อาจให้เงินกู้แก่สมาชิกได้ตาม
ประเภทดังต่อไปนี ้

 เงินกู้ระยะสั้น    
 เงินกู้ระยะปานกลาง   
 เงินกู้ระยะยาว    

ซ่ึงหลักเกณฑ์และวิธีการให้เงินกู้
แก่สมาชิก ให้เป็นไปตามระเบียบและมติ
กรรมการดําเนินการ   ฉ     

 
 
 
 
 

 
 

ข้อ    ประเภทแห่งเงินกู้   
สหกรณ์อาจให้เงินกู้แก่สมาชิกได้ตาม
ประเภทดังต่อไปนี ้

 เงินกู้ฉุกเฉิน ในกรณีที่
สมาชิกมีเหตุฉุกเฉินหรือเหตุอันจําเป็น
รีบด่วน และมีความประสงค์ขอกู้เงิน 
คณะกรรมการดําเนินการอาจให้เงนิกู้
เพื่อเหตุนัน้ได้ตามระเบียบของสหกรณ ์

 เงินกู้สามัญ ในกรณีที่
สมาชิกมีความประสงค์ขอกู้เงินสําหรับ
ใช้จ่าย เพื่อการอนัจําเป็นหรือมี
ประโยชน์ต่าง ๆ คณะกรรมการ
ดําเนินการอาจพจิารณาให้เงินกู้สามัญ
แก่สมาชิกนั้นได้ตามระเบียบของ 
สหกรณ์  

  เพื่อให้สอดคล้องกับ
ระเบียบสหกรณ์ออม
ทรัพย์ครูภูเก็ต  ว่าด้วย  
การให้เงินกู้ 
 แก้ไขกลับให้ตรงกับ
แนวปฏิบัติ 
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ข้อบังคับปัจจุบัน ข้อบังคับใหม ่ เหตุผล 
   เงินกู้พิเศษ เมื่อสหกรณ์

มีฐานะการเงินก้าวหน้าพอที่จะ
ช่วยเหลือให้เงินกู ้เพื่อส่งเสริมฐานะ
ความมั่นคงหรือเพื่อการเคหะ หรือก่อ
ประโยชน์งอกเงยแก่สมาชิกได้ 
คณะกรรมการดําเนินการอาจให้เงนิกู้
พิเศษแก่สมาชิกนัน้ได้ตามที่เหน็สมควร 
โดยผู้กู้ต้องระบุความมุ่งหมายแต่ละ
อย่างของเงินกู้ประเภทน้ี ตลอดจน
เงื่อนไขและวิธีการ และต้องมี
หลักประกันตามที่กําหนดไว้ในระเบียบ
ของสหกรณ์ 

 

ข้อ    การจัดสรรกําไรสทุธิ
ประจําปี   เมื่อสิน้ปีทางบัญชีและได้ปิด
บัญชีตามมาตรฐานการบัญชี  ที่รับรอง
โดยทั่วไปแล้ว  ปรากฏว่าสหกรณ์มีกําไร
สุทธิ  ให้จัดสรรเป็นทุนสํารองไม่นอ้ยกว่า
ร้อยละสิบของกําไรสุทธิ  และเป็นค่าบํารุง
สันนิบาตสหกรณแ์ห่งประเทศไทยไม่เกิน
ร้อยละห้าของกําไรสุทธิ แต่ต้องไม่เกินอัตรา
ที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ
กําหนด 

ฯลฯ 

ข้อ    การจัดสรรกําไรสทุธิ
ประจําปี   เมื่อสิน้ปีทางบัญชีและได้
ปิดบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี  ที่
รับรองโดยท่ัวไปแล้ว  ปรากฏว่า
สหกรณ์มีกําไรสุทธิ  ให้จัดสรรเป็นทุน
สํารองไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของกําไร
สุทธิ  และเป็นค่าบํารุงสันนิบาต
สหกรณ์แห่งประเทศไทยตามอัตราที่
กําหนดในกฎกระทรวง แต่ต้องไม่เกิน
ร้อยละห้าของกําไรสุทธ ิ

ฯลฯ 

  เพื่อให้สอดคล้องกับ 
พรบ สหกรณ์ ฉบับที่ 
 พศ มาตรา 
 

ข้อ    คุณสมบัติของสมาชิก   
สมาชิกต้องมคีุณสมบัติดังน้ี 
                 เป็นผู้เหน็ชอบใน
วัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 
                  เป็นผู้บรรลุนิติภาวะ 

        ก เป็นข้าราชการ หรือ
ลูกจ้าง  ซ่ึงได้รับเงินเดือนประจําสงักัด
กระทรวงศึกษาธิการประจําจังหวัดภูเก็ต 
หรือ 
 
 

 ข้อ  คุณสมบติัของ
สมาชิก  สมาชิกต้องมีคณุสมบัติดังน้ี 
             เป็นผูเ้ห็นชอบใน
วัตถุประสงค์ ของสหกรณ์ 
                เป็นบุคคลธรรมดาบรรลุ
นิติภาวะ  และมอีายุไม่เกิน  ปี
บริบูรณ์ ในวันสมัคร 
                เป็นผู้ปฏิบัติงานใน
หน่วยงานต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
                    ก เป็นข้าราชการ  
เจ้าหน้าที่ของรัฐ พนักงานของรัฐ  
พนักงานราชการ  ลูกจ้างประจํา  หรือ
พนักงาน ในสังกดั  

 เพื่อให้ครอบคลุม
หน่วยงาน ตําแหน่ง 
และลักษณะการจ้าง
บุคลากรของแต่ละ
หน่วยงานในปัจจบัุน 
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ข้อบังคับปัจจุบัน ข้อบังคับใหม ่ เหตุผล 
            ขเป็นข้าราชการส่วน

ท้องถิ่นหรือลูกจ้างประจําในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นซ่ึงปฏิบัติงานด้านการศึกษา ใน
สํานักกองหรือสถานศึกษาในจังหวัดภูเก็ต 
หรือ 
                       ค เป็นผู้มีใบประกอบ
วิชาชีพทางการศึกษา ซ่ึงทํางานประจําใน
โรงเรียนเอกชนในจังหวัดภูเก็ต หรือ 
                       ง เป็นเจ้าหน้าที่และ
ลูกจ้างประจําของสหกรณ์นี้ หรือ 

            จเป็นผู้รับบํานาญใน
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในจังหวัดภูเก็ต 
           เป็นผู้มคีวามประพฤติ
และนิสัยดีงาม 
                 มิได้เป็นสมาชกิในสหกรณ์
ออมทรัพย์อื่นที่มีวัตถุประสงค์ในการให้กู้ยืม
เงิน 

 

          กระทรวงศึกษาธิการ  
          กระทรวงวัฒนธรรม 
          กระทรวงการท่องเที่ยวและ
กีฬา  
          สํานักพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ   
          สํานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู
และบุคลากรทางการศึกษาจังหวัด 
สกสค   
          สํานักงานคุรุสภาเขตพ้ืนที่
การศึกษาภูเก็ต  
          สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 
           มหาวิทยาลัย 
           และรวมถึงครูอัตราจ้าง  หรือ 
อาจารย์อัตราจ้าง ที่ได้รับเงินเดือน  
ค่าจ้างจาก สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ 
กระทรวงศึกษาธิการ   
          ซ่ึงสังกัดต่างๆดังกล่าวต้องมี
หน่วยงานประจําอยู่ในจังหวัดภูเก็ต  
หรือ 
                   ข  เป็นเจ้าหน้าที ่และ
ลูกจ้างของสหกรณ์นี้ หรือ 
                   ค  เป็นพนักงานครู 
บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจํา 
ซ่ึงทํางานประจําในกองการศึกษา หรือ
สํานักการศึกษา ส่วนการศึกษา  สงักัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด
ภูเก็ต หรือ 
                  ง  เป็นครู  อาจารย์  
หรือบุคลากรทางการศึกษาซ่ึงทํางาน
ประจําในสถานศึกษาเอกชนในจังหวัด
ภูเก็ต หรือ 

        จ ข้าราชการบํานาญ 
ผู้รับบํานาญ หรือลูกจ้างประจําที่รับ
บําเหน็จรายเดือน ตามข้อ ก  และ ค 
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ข้อบังคับปัจจุบัน ข้อบังคับใหม ่ เหตุผล 

      เป็นผู้มีความ
ประพฤติและนิสัยดีงาม 
               มิได้เป็นสมาชกิสหกรณ์
ออมทรัพย์อื่น  และหรือสหกรณ์
เครดิตยูเนี่ยนที่มีวัตถุประสงค์ในการให้
กู้ยืมเงิน 

 

ข้อ   การเข้าเป็นสมาชิก     
ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิก  ต้องย่ืนใบสมัครถึง
สหกรณ์ตามแบบที่กําหนดไว้โดยต้องมี
ผู้บังคับบัญชาของผู้สมัครในตําแหน่งไม่ต่ํา
กว่าผู้บังคับบัญชาชั้นต้นรับรอง    แต่ถ้า
ผู้สมัครเป็นผู้ดํารงตําแหน่งไม่ต่ํากว่า
ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นก็ไม่ต้องมีผู้รับรอง  
       เมื่อคณะกรรมการดําเนินการได้
สอบสวนพิจารณา  ปรากฏว่าผู้สมคัรมี
คุณสมบัติถูกต้องตามที่กําหนดไว้ในข้อ  
ทั้งเห็นเป็นการสมควรแล้ว ให้รับเข้าเป็น
สมาชิกได้ แล้วเสนอเร่ืองการรับสมาชิกใหม่
ให้ที่ประชุมใหญ่คราวถัดไปทราบ         
         ถ้าคณะกรรมการดําเนินการไม่รับ
ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม 
เมื่อผู้สมัครร้องขอ  ก็ให้  คณะกรรมการ
ดําเนินการนําเร่ืองเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อ
วินิจฉัยชี้ขาด มตแิห่งที่ประชุมใหญ่ให้
รับเข้าเป็นสมาชกิ    ในกรณีดังว่านี้  ต้องมี
คะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสามแห่ง
จํานวนสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกทีม่า
ประชุม 
 

ข้อ   การเข้าเป็นสมาชิก  
ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิก  ต้องย่ืนใบ
สมัครถึงสหกรณ์ตามแบบที่กําหนดไว้
โดยต้องมีผู้บังคับบัญชาของผู้สมัครใน
ตําแหน่งไม่ต่ํากว่าผู้บังคับบัญชาชั้นต้น
รับรอง    แต่ถ้าผูส้มัครเป็นผู้ดํารง
ตําแหน่งไม่ต่ํากว่าผู้บังคับบัญชาชั้นต้น
ต้องรับรองตนเองด้วย 
        เมื่อคณะกรรมการดําเนินการได้
สอบสวนพิจารณา  ปรากฏว่าผู้สมคัรมี
คุณสมบัติถูกต้องตามที่กําหนดไว้ในข้อ 
 ทั้งเห็นเป็นการสมควรแล้ว ก็ให้แจ้ง
ผู้สมัครนั้นลงลายมือชื่อของตนใน
ทะเบียนสมาชิกกบัชําระค่าธรรมเนียม
แรกเข้า และชําระค่าหุ้นตามจํานวนที่
จะถือให้ครบถ้วน แล้วเสนอเร่ืองการ
รับสมาชิกเข้าใหม่ให้ที่ประชุมใหญ่
คราวถัดไปทราบ 
         ถ้าคณะกรรมการดําเนินการไม่
รับผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกด้วยเหตใุด ๆ 
ก็ตาม เมื่อผู้สมัครร้องขอ  ก็ให้  
คณะกรรมการดําเนินการนําเร่ืองเสนอ
ที่ประชุมใหญ่เพื่อวินิจฉัยชี้ขาด มตแิห่ง
ที่ประชุมใหญ่ให้รับเข้าเป็นสมาชิก    
ในกรณีดังว่านี้  ต้องมีคะแนนเสียงไม่
น้อยกว่าสองในสามแห่งจํานวนสมาชิก
หรือผู้แทนสมาชกิที่มาประชุม 

  เพื่อให้ถูกต้องและ
รัดกุม และมีแนว
ปฏิบัติที่ชัดเจนย่ิงขึ้น 
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ข้อบังคับปัจจุบนั ข้อบังคับใหม่ เหตุผล 

          ข้อ  คุณสมบัติของสมาชิก
สมทบสมาชิกสมทบต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

 เป็นผู้เห็นชอบใน
วัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 

 เป็นผู้ศรัทธาในระบบ
สหกรณ์ และประสงค์จะ
เข้าร่วมกิจกรรมกับสหกรณ์ 

 เป็นบุตรท่ีบรรลุนิติภาวะ
แล้ว คู่สมรส หรือบิดา
มารดา ของสมาชิก หรือ 

 มิได้เป็นสมาชิกสหกรณ์อ่ืน
ท่ีมีวัตถุประสงค์ในการให้
กู้ยืมเงิน 

 

             ข้อ  คุณสมบัติของ
สมาชิกสมทบสมาชิกสมทบต้องมี
คุณสมบัติ ดังน้ี 

 เป็นผู้เห็นชอบในตถุประสงค์
ของสหกรณ์ และ 

 เป็นผู้ศรัทธาในระบบสหกรณ์ 
และประสงค์จะเข้าร่วม
กิจกรรมกับสหกรณ์  

 เป็นบุตรท่ีบรรลุนิติภาวะ คู่
สมรส บิดามารดา ของ
สมาชิก และมีอายุไม่เกิน 
 ปีบริบูรณ์ ในวัน
สมัคร หรือ  เป็นลูกจ้าง
ชั่วคราวตําแหน่ง นักการ
ภารโรงเจ้าหน้าท่ี
ตําแหน่งต่างๆ ในสังกัด
หน่วยงานตามที่ระบุไว้ใน
ข้อ     

          และมิได้เป็นสมาชิกสหกรณ์อ่ืน  
และหรือสหกรณ์เครดิตยูเน่ียนท่ีมี
วัตถุประสงค์ในการให้กู้ยืมเงิน 

 

  เพ่ือความ
ชัดเจนในการใช้
บังคับ 

          ข้อ    การโอนสมาชิก
ระหว่างสหกรณ์     สมาชิกสหกรณ์ออม
ทรัพย์ซ่ึงย้าย โอน หรือเข้ามาสังกัดใน
หน่วยงานใหม่ และมีคุณสมบัติตามข้อ  
 ถ้าสมาชิกนั้นมีความประสงค์จะให้โอน
เงินค่าหุ้น เงินกู้ ท่ีมีอยู่ในสหกรณ์เดิม
มายังสหกรณ์ท่ีตนได้เข้าเป็นสมาชิกใหม่ 
ให้ย่ืนความจํานงเป็นหนังสือขอโอนต่อ
สหกรณ์ตามแบบที่กําหนด ให้สหกรณ์
ดําเนินการโอนสมาชิกภาพให้เสร็จสิ้นไป 

 

ข้อ  การโอนสมาชิกระหว่าง
สหกรณ์  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์อ่ืน
ซ่ึงย้ายหรือโอนมาปฏิบัติงานสังกดั
หน่วยงานตามข้อ   และมี
คุณสมบัติครบตามข้อ  หากประสงค์
จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกก็ให้ย่ืนใบสมัคร
ถึงสหกรณ์ เม่ือได้ปฏิบัติตามข้อกําหนด
ใน ข้อ   ครบถ้วนแล้ว ก็จะได้สิทธิใน
ฐานะสมาชิกตามข้อ  ท้ังนี ้เม่ือ
สหกรณ์ท่ีตนเป็นสมาชิกอยู่เดิมได้โอน
เงินค่าหุ้นให้สหกรณ์นี้เสร็จสิ้นแล้ว 

  เพ่ือความ
ชัดเจนในการใช้
บังคับ 
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ข้อบังคับปัจจบุัน ข้อบังคับใหม่ เหตุผล 
               การรับโอนเงินค่าหุ้นและ

การปฏิบัติเกี่ยวกับหนี้สินท่ีมีอยู่ใน
สหกรณ์เดิมนั้น ให้เป็นไปตามที่กําหนด
ไว้ในระเบียบของสหกรณ์  

         สมาชิกท่ีย้าย หรือโอนไป
ปฏิบัติงานสังกัดอ่ืน และประสงคจ์ะ
สมัครเข้าเป็นสมาชิกของสหกรณ์ออม
ทรัพย์ซ่ึงต้ังข้ึนในสังกัดน้ัน หากสหกรณ์
นั้นมีข้อบังคับให้รับเข้าเป็นสมาชิกได้
และคณะกรรมการดําเนินการได้มีมติให้
รับเข้าเป็นสมาชิกแล้ว ถ้าสมาชิกนั้นมี
ความประสงค์จะให้โอนเงินค่าหุ้นและ
เงินกู้ท่ีตนมีอยู่ในสหกรณ์นี้ไปยังสหกรณ์
ท่ีตนได้ไปเข้าเป็นสมาชิกใหม่ สหกรณ์ก็
จะจัดการโอนเงินค่าหุ้นและ เงินกู้ ท่ี
สมาชิกนั้นมีอยู่ต่อสหกรณ์  ตามวิธีการที่
ได้กําหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ 

 

 

ข้อ   การประชุมใหญ่ 
วิ ส า มั ญ  เ ม่ื อ มี เ ห ตุ อั น ส ม ค ว ร 
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์จะเรียก
ประชุมใหญ่วิสามัญเม่ือใดก็ได้ แต่ถ้านาย
ทะเบียนสหกรณ์มีหนังสือแจ้งให้เรียก
ประชุม ใหญ่ วิ ส า มัญ  หรือ  ในกรณี ท่ี
สหกรณ์ขาดทุนเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนทุน
เรือนหุ้นท่ีชําระแล้ว   คณะกรรมการ
ดําเนินการต้องเรียกประชุมใหญ่วิสามัญ
โดยมิชักช้า แต่ไม่เกินสามสิบวันนับแต่
วันท่ีสหกรณ์ทราบ 

 ข้อ  การประชุมใหญ ่
วิ ส า มั ญ   เ ม่ื อ มี เ ห ตุ อั น ส ม ค ว ร 
คณะกรรมการดําเนิน การสหกรณ์จะ
เรียกประชุมใหญ่วิสามัญเม่ือใดก็ได้ แต่
ถ้านายทะเบียนสหกรณ์มีหนังสือแจ้งให้
เรียกประชุมใหญ่วิสามัญ  หรือ ในกรณี
ท่ีสหกรณ์ขาดทุนเกินกึ่งหนึ่งของจํานวน
ทุนเรือนหุ้นท่ีชําระแล้ว คณะกรรมการ
ดําเนิน การต้องเรียกประชุมใหญ่วิสามัญ
โดยมิชักช้า  แต่ไม่เกินสามสิบวันนับแต่
วันท่ีสหกรณ์ทราบ  

  เพ่ือให้
สอดคล้องกับการ
ประชุมใหญ่โดย
สมาชิกท้ังหมด 
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ข้อบังคับปัจจุบนั ข้อบังคับใหม่ เหตุผล 

 สมาชิกท่ีมีจํานวนไม่น้อยกว่า
หนึ่งในห้าของจํานวนสมาชิกท้ังหมด  
หรือไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน  หรือผู้แทน
สมาชิกซ่ึงมีจํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า
ของจํานวนผู้แทนสมาชิกทั้งหมด  หรือไม่
น้อยกว่าสิบห้าคนลงลายมือชื่อทําหนังสือ
ร้องขอเพื่อการใดการหน่ึง ต่อ
คณะกรรมการดําเนินการให้เรียกประชุม
ใหญ่วิสามัญเม่ือใดก็ได้  และให้
คณะกรรมการเรียกประชุมใหญ่วิสามัญ
ภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีรับคําร้องขอ 

ถ้าคณะกรรมการดําเนินการไม่
เรียกประชุมใหญ่วิสามัญภายในกําหนด
ระยะเวลาดังกล่าวข้างต้น  ให้นาย
ทะเบียนสหกรณ์มีอํานาจเรียกประชุม
ใหญ่วิสามัญได้ภายในระยะเวลาท่ี
เห็นสมควร 

 สมาชิกท่ีมีจํานวนไม่น้อยกว่า
หนึ่งในห้าของจํานวนสมาชิกทั้งหมด  
หรือไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน  ลงลายมือ
ชื่อทําหนังสือร้องขอเพื่อการใดการหนึ่ง 
ต่อคณะกรรมการดําเนินการให้เรียก
ประชุมใหญ่วิสามัญเม่ือใดก็ได้  และให้
คณะกรรมการเรียกประชุมใหญ่วิสามัญ
ภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีรับคําร้อง
ขอ 

ถ้าคณะกรรมการดําเนินการ
ไม่เรียกประชุมใหญ่วิสามัญภายใน
กําหนดระยะเวลาดังกล่าวข้างต้น  ให้
นายทะเบียนสหกรณ์มีอํานาจเรียก
ประชุมใหญ่วิสามัญได้ภายในระยะเวลา
ท่ีเห็นสมควร 

 

 

ข้อ    ผู้ตรวจสอบกิจการ  
ให้ท่ีประชุมใหญ่เลือกต้ังสมาชิก หรือ
บุคคล ภายนอก ผู้ มีคุณวุฒิ  ความรู้
ความสามารถในด้านธุรกิจ  การเงิน  
การบัญชี  การเศรษฐกิจ กฎหมายหรือ
การสหกรณ์สามคน ให้เป็นผู้ตรวจสอบ
กิจการของสหกรณ์เป็นการประจําปี 

 การรับสมัครและ
วิธีการเลือกต้ัง ให้เป็นไปตามประกาศ
ของสหกรณ์  

 ท่ีประชุมใหญ่จะ
เลือกต้ังกรรมการดําเนินการ หรือผู้ซ่ึง
ดํารงตําแหน่งหน้าท่ีประจําในสหกรณ์
เป็นผู้ตรวจสอบกิจการไม่ได้ 

 

ข้อ  ผู้ตรวจสอบกิจการ  
ให้ท่ีประชุมใหญ่เลือกต้ังสมาชิก หรือ 
บุคคล ภายนอก ประกอบด้วย
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านบัญชี  คน และ
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมาย หรือ  
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านบริหาร หรือ 
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการเงิน หรือ
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านสหกรณ์ จํานวนไม่
เกิน  คน 

คุณสมบัติของผู้สมัคร   การ
รับสมัคร  วิธีการเลือกต้ัง และวาระการ
ดํารงตําแหน่ง ให้เป็นไปตามระเบียบ
และประกาศของสหกรณ์  
              ท่ีประชุมใหญ่จะเลือกต้ัง
กรรมการดําเนินการ หรือ ผู้ซ่ึงดํารง
ตําแหน่งหน้าท่ีประจําในสหกรณ์เป็นผู้
ตรวจสอบกิจการไม่ได้           

 เพ่ือให้เป็นไป   
ตามระเบียบ      
นายทะเบียน
สหกรณ์ ว่าด้วย 
การตรวจสอบ
กิจการสหกรณ์  
พศ 
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ข้อบังคับปัจจบุัน ข้อบังคับใหม่ เหตุผล 
           ข้อ  การดํารงตําแหน่งผู้
ตรวจสอบกิจการ    ผู้ตรวจสอบกิจการ
มีวาระอยู่ในตําแหน่งได้คราวละหน่ึงปีทาง
บัญชีของสหกรณ์  เม่ือครบกําหนดเวลา
แล้วหากยังไม่มีการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบ
กิจการคนใหม่ ก็ให้ผู้ตรวจสอบกิจการคน
เดิมปฏิบัติหน้าท่ีไปพลางก่อน ผู้ตรวจสอบ
กิจการซ่ึงออกไปนั้น อาจได้รับเลือกต้ังอีก
ได้ 
 

           ข้อ  การดํารงตําแหน่งผู้
ตรวจสอบกิจการ 
           วาระการดํารงตําแหน่งของผู้
ตรวจสอบกิจการสหกรณ์  ให้เป็นไป
ตามระเบียบของสหกรณ์  แต่ต้องไม่เกิน 
 ปีทางบัญชี 
            เม่ือครบกําหนดเวลาแล้วหาก
ยังไม่มีการเลือกต้ังผู้ตรวจสอบกิจการคน
ใหม่ ก็ให้ผู้ตรวจสอบกิจการคนเดิม
ปฏิบัติหน้าท่ีไปพลางก่อน     

 เพ่ือให้เป็นไป   
ตามระเบียบ      
นายทะเบียน
สหกรณ์ ว่าด้วย 
การตรวจสอบ
กิจการสหกรณ์  
พศ 

 
ท่ีประชุม  อภิปรายเกี่ยวกับองค์ประชุมและการลงมติในการแก้ไขข้อบังคับว่าคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
สองในสามแห่งจํานวนสมาชิกท่ีมาประชุมนั้น ให้นับองค์ประชุมตามรายชื่อท่ีสมาชิกมาลงชื่อมาประชุมหรือนับ
เฉพาะสมาชิกที่อยู่ในห้องประชุม  
ประธาน  ได้ขอให้นายสมเกียรติ พาหุรัตน์ นักวิชาการสหกรณ์ชํานาญการเปน็ผู้ให้คําแนะนํา   
นายสมเกียรติ พาหุรัตน์   ได้ยกกรณีตัวอย่างของการนับองค์ประชุมในกรณีการลงมติแก้ไขข้อบังคับ ว่า ให้
นับองค์ประชุมในการลงมติสองในสามในการแก้ไขข้อบังคับเฉพาะสมาชิกที่อยู่ในห้องประชุม 
ที่ประชุม   พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้แก้ไขข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จํากัด พศ 
แก้ไขเพิ่มเติม  ฉบับท่ี  พศ  ข้อ  และ ข้อ   ตามข้อมูลท่ีนําเสนอ 
ด้วยคะแนนเสียง  คะแนน จากองค์ประชุม  คน 
 
ระเบียบวาระที่    เรื่องพิจารณาการเลือกต้ังคณะกรรมการดําเนินการ 
ประธาน  แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า ในปี    มีคณะกรรมการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ จํานวน   
คน  จึงต้องดําเนินการเลือกต้ังกรรมการแทนตําแหน่งท่ีว่าง  โดยสมาชิกทั้งหมด  
ผลการนับคะแนน  ดังน้ี 

 
 ลําดับท่ี   นายสวัสด์ิ ชุมรักษ์      คะแนน 

ลําดับท่ี   นายประชา ชลชวลิต     คะแนน 
ลําดับท่ี   นายจรุง สังขรักษ์     คะแนน 
ลําดับท่ี   นายทวี  สงวนนาม    คะแนน 
ลําดับท่ี   นายมนูญ สันติกุล    คะแนน 
ลําดับท่ี   นสปิยมน แซ่อ๋อง    คะแนน 
ลําดับท่ี   นสมารศรี นราภักดี    คะแนน 
ลําดับท่ี   นายวิรัตน์ นุกูลรัตน์    คะแนน 
ลําดับท่ี   นายสมพงศ์ สิทธิไชย    คะแนน 
ลําดับท่ี    นายวินัย สุริยปราการ   คะแนน 
ลําดับท่ี  นายพงษ์ศักดิ์ วิสุทธิ์    คะแนน 
ลําดับท่ี  นสสมจิต ธัญประสาท   คะแนน 



22

รายงานกิจการประจำาปี 2556

 
 

ลําดับท่ี  นายราวี ซามี    คะแนน 
ลําดับท่ี  นายจรูญ คําวิเศษณ์   คะแนน 
ลําดับท่ี  นายปรีชา เพ่ือนรักษ์   คะแนน 
ลําดับท่ี  นายพิมล ปานภักดี        คะแนน 
ลําดับท่ี  นายปรีชา เอกทวีวัฒนเดช     คะแนน 
ลําดับท่ี  นายอนันต์ แก้วมาก      คะแนน 
ลําดับท่ี  นายสมบัติ อาวะภาค        คะแนน 

  เม่ือการเลือกต้ังประธานและคณะกรรมการ เรียบร้อยแล้ว ประธานจึงสรุปรายชื่อและ
ตําแหน่งคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จํากัด ปี  ชุดท่ี   ท้ังกรรมการเก่า   คน 
และกรรมการใหม่    คน  รวม    คน  ดังรายชื่อต่อไปน้ี 
  ประธานกรรมการ 

 นายประเสริฐ งานวงศ์พาณิชย์ 
  กรรมการ  

 นายขัมน์ สุขาพันธ์ 
 นายสมพงศ์ ศิริสมบัติ 
 นายสุชาย จินะเสนา 
 นายนิยม พรหมขุนทอง 
 นายเสทือน มุขดี 
 นายชวนศักด์ิ จําปาทอง 
 นายสุวัชร์ โกยสมบูรณ์ 
 นายสวัสดิ์ ชุมรักษ์ 
 นายประชา ชลชวลิต 
 นายจรุง สังขรักษ์ 
 นายทวี สงวนนาม 
 นายมนูญ สันติกุล 
 นสปิยมน แซ่อ๋อง 
 นสมารศรี นราภักดี 

   
ท่ีประชุม  รับทราบ และมีมติอนุมัติเป็นหลักการให้คณะกรรมการท่ีได้รับการเลือกต้ังไปเลือกต้ัง
ตําแหน่งต่าง ๆ กันเอง 

 
 

ระเบียบวาระที่    เรื่องพิจารณาจัดจ้างผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต และกําหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี
ประจําปี  
ประธาน  ให้ท่ีประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจบัญชีรับอนุญาต  ซ่ึงในปี    คณะกรรมการ
นําเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณา จํานวน  ราย ดังนี้ 
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  นางเพ็ญประภา  ตั้งพูลผล    บริษัท เอ็นเอสเคคอนซัลแตนท์ จํากัด   จสงขลา  เสนอ
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพสอบบัญชี   เป็นเงิน    บาท     เข้าตรวจประมาณปีละ    ครั้ง  คร้ังละไม่น้อย
กว่า    วันทําการ 
  นางสาวนุสรา  ฟองศรีสิน  สํานักงานสอบบัญช ีเอ็น เอ เอส จภูเก็ต  เสนอค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
สอบบัญชี    บาท  เข้าตรวจอย่างน้อยปีละ    ครั้ง  ครั้งละไม่น้อยกว่า   วันทําการ 
ท่ีประชุม  พิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงส่วนใหญ่ ให้  นางสาวนุสรา  ฟองศรีสิน  จากสํานักงาน
สอบบัญชี เอ็น เอ เอส จภูเก็ต  เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จํากัด  
ประจําปี    จํานวนเงินค่าจ้าง     บาท  และให้ตั้ง  นางเพ็ญประภา  ตั้งพูลผล จากบริษัท 
เอ็นเอสเคคอนซัลแตนท์ จํากัด จสงขลา เป็นลําดับสํารอง 
 
ระเบียบวาระที่    เรื่องพิจารณาเลือกต้ังผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจําปี  
ประธาน  แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า ในปี  มีผู้สมัครผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจําปี   
จํานวน    คน   ซ่ึงตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จํากัด ว่าด้วย การตรวจสอบกิจการ พศ  
ให้มีผู้ตรวจสอบกิจการ    คน  ประกอบด้วย  ผู้เชี่ยวชาญทางด้านบัญชีอย่างน้อย    คน  ผู้เชี่ยวชาญ
ทางด้านกฎหมาย  ผู้เชี่ยวชาญทางด้านบริหาร  ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการเงิน  ผู้เชี่ยวชาญทางด้านสหกรณ์  รวม
ไม่เกิน    คน  โดยให้อยู่ในวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ    ปี 

           การรับสมัครและวิธีการเลือกต้ังให้เป็นไปตามประกาศของสหกรณ์ 
            ท่ีประชุมใหญ่จะเลือกต้ังคณะกรรมการดําเนินการ      หรือผู้ซ่ึงดํารงตําแหน่งหน้าท่ีประจํา
ในสหกรณ์นี้   เป็นผู้ตรวจสอบกิจการไม่ได้ 
  จึงต้องดําเนินการเลือกต้ังผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจําปี  โดยสมาชิกท้ังหมด 
ผลการนับคะแนน  ดังนี้ 

ลําดับท่ี     นายมานะ ตัณฑัยย์       คะแนน 
ลําดับท่ี      นสสุรัสวดี กีรติวิริยาภรณ์   คะแนน 
ลําดับท่ี   นางวิมลวรรณ เจริญ       คะแนน 
ลําดับท่ี    นายวิรัช  กล้าหาญ      คะแนน 
ลําดับท่ี    เป็นผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจําปี  

ท่ีประชุม  รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่    เรื่องอ่ืน ๆ  
ประธาน  ได้ดําเนินการจับสลากรางวัลเงินสด  เพ่ือมอบให้กับสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต 
จํากัด     จํานวน    รางวัล   ดังนี้ 

ลําดับ ชื่อ สมาชิก สังกัด 
ที่   เลขท่ี   
  รางวัลที่    เงินสด   บาท    รางวัล     
 นายสัมพันธ์  กาลพัฒน์  สหกรณ์ 
  รางวัลที่    เงินสด    บาท    รางวัล     
 นางสุภา  ตันสกุล  สหกรณ์ 
  รางวัลที่    เงินสด    บาท    รางวัล     
 นางอาภรณ ์ ตันสกุล  รรบ้านเชิงทะเล ตันติวิท 
 นางกมลรัตน์  ฉั่วสกุล  สหกรณ์ 
  รางวัลที่    เงินสด    บาท    รางวัล     
 นายธีระฤทธิ์  นิธิศักด์ิดํารง  รรไทยรัฐวิทยา   
 นสอารมณ์  สมใจ  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
 ว่าท่ี รตหญิงสุทิศา  ทิพย์แก้ว  รรอบจเมืองภูเก็ต 
  รางวัลที่    เงินสด    บาท    รางวัล     
 นางรัญจวน  ตันประดิษฐ์  ข้าราชการบํานาญ สพป 
 นางอุบล  พวงจิต  ข้าราชการบํานาญ เทศบาล 
 นายชอบ  อ่อนชื่นจิตร  รรเกาะมะพร้าว 
 นางกัญญาภัคค ์ เรืองอร่ามรัตน์  รรสตรีภูเก็ต 
 นางสุรัชน ี พบแพ  รรวิทยาสาธิต 
  รางวัลที่    เงินสด    บาท    รางวัล     
 นายสุวิญ  เรืองไกรกลกิจ  ข้าราชการบํานาญ สพป 
 นสมยุรี  วัลยะเพ็ชร์  สมาชิกสมทบ 
 นางอุทัยรัตน์  อนุพงศ์เอกวุฒิ  รรอนุบาลภูเก็ต 
 นางอุษา  แช่มประสิทธิ์   ข้าราชการบํานาญ 
      วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต 
 นางจุไร  กสิคุณ  ข้าราชการบํานาญ สพป 
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ลําดับ ชื่อ สมาชิก สังกัด 
ที่   เลขท่ี   
 นางนิยพร  อินทนา  ข้าราชการบํานาญ สพป 
 นางบงกช  ณ นคร  ข้าราชการบํานาญ เทศบาล 
 นางไมตรี  จันทร์กลับ  ข้าราชการบํานาญ สพป 
 นายดุสิต  ตันบุตร  ข้าราชการบํานาญ สพป 
 นสนวลศรี  มานะสมบูรณ์พันธ์  ข้าราชการบํานาญ เทศบาล 
  รางวัลที่    เงินสด    บาท    รางวัล     
 นางมนต์จันทร์  หนูเชต  สมาชิกสมทบ 

 นางเปรมฤดี  อารี  
รรภูเก็ตไทยหัว 
ประศาสน์วิทยา 

 นสอําภรณ์พรรณ  วัฒนวงศ์อนันต์  
ข้าราชการบํานาญ รรสตรี
ภูเก็ต 

 นางวิไล  อ้างสกุล  รรภูเก็ตวิทยาลัย 
 นางพรรณี  ยางทอง  รรสตรีภูเก็ต 
 นายศักด์ิ  พันธ์ทิพย์  รรวัดลัฏฐิวนาราม 
 นางลําดวน  สุขแก้ว  ข้าราชการบํานาญ อบจ 
 นสปิยาภรณ์  กาจกล้า  รรเทศบาลบ้านสามกอง 

 นางศรีสะอาด  อนุกูล  
รรภูเก็ตไทยหัว 
ประศาสน์วิทยา 

 นางจรรยาณ ี สงวนทรัพย์  รรขจรเกียรติศึกษา 
 นสอนงค ์ บุรีรักษ์  ข้าราชการบํานาญ สพป 
 นายสุนทร  ปะจันทบุตร  ข้าราชการบํานาญ อบจ 
 นายพีรกิตต์ิ  นาครัตน์  รรเทศบาลปลูกปัญญา 
 นายชวนศักด์ิ  จาํปาทอง  รรบ้านหมากปรก 
 นสผจงจิตต์  สิงหจันทร์  ข้าราชการบํานาญ สพป 
  รางวัลที่    เงินสด    บาท    รางวัล     
 นสสุชาดา  ขอเจริญ  ข้าราชการบํานาญ สพป 
 นางศศิธร  หอบุตร  สหกรณ์ 
 นสพิมพ์ฤดี  ภานุมาศจรัสวงศ ์  รรสิทธิ์สุนทรบํารุง 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำากัด
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ลําดับ ชื่อ สมาชิก สังกัด 
ที่   เลขท่ี   
 นสเพ็ญฤดี  ช่วงโชติ  รรวิชิตสงคราม 
 นางพรทิพย์  ซินมุข  ข้าราชการบํานาญ สพป 
 นสนิภาพร  ในรัมย์  รรเทศบาลเมืองภูเก็ต 
 นางอารีย์  เติมเกียรติไพศาล  ข้าราชการบํานาญ สพป 
 นายนิตย์  โกยธนสาร  ข้าราชการบํานาญ สพป 
 นางอุทัยวรรณ  สุจริตธรรม  รรบ้านทุ่งคา 
 นางกุลยานี  รัตนแสง  รรเทพอํานวย 
 นางมณีรัตน์  มานะเสรี  ข้าราชการบํานาญ สพป 
 นายประถม  พรหมดวง  ข้าราชการบํานาญ อบจ 
 นายสมโชค  ตันประเสริฐ  ข้าราชการบํานาญ สพป 
 นางพรทิพย์  ศิรริัตน์พันธ์ุ  ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน 
 นสณัฐรียา  บุญเลิศ  รรเทศบาลพิบูลสวัสดี 
 นายพิณ  ยุติธรรม  ข้าราชการบํานาญ สพป 
 นายไกรวุธ  สงวนสินธ์  รรอบจบ้านตลาดเหนือ 
 นายปลื้ม  มุสิกะเจริญ  ข้าราชการบํานาญ สพป 
 นางฐิติกุล  เฉลิมขวัญ  สมาชิกสมทบ 
 นางจันทร์ดี  บําราบพาล  ข้าราชการบํานาญ สพป 

 
 
ประธาน          กล่าวขอบคุณและปิดการประชุม 
เลิกประชุม เวลา   น 
 
 
    ตรวจสอบแล้วถูกต้อง 
           ประเสริฐ  งานวงศ์พาณิชย์                         พัลลภ  เอ่งฉ้วน 
      นายประเสริฐ  งานวงศ์พาณชิย์                                  นายพัลลภ  เอ่งฉ้วน 
       ประธานคณะกรรมการ ในฐานะประธานที่ประชุม         กรรมการและเลขานุการ 
                            บันทึกการประชุม 
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สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำ�กัด

 
 

ระเบียบวาระที่    รายงานผลการดําเนินการประจําปี  
  สมาชิกภาพ 

 จํานวนสมาชิกเม่ือต้นปี                                    คน 
  จํานวนสมาชิกเข้าใหม่ระหว่างปี                           คน 
  จํานวนสมาชิกออกระหว่างปี       คน 
  จํานวนสมาชิกเม่ือสิ้นปี                                  คน 
            จํานวนสมาชิกตามข้อ   แยกเป็น 
                       ลาออก                  คน 
                       ให้ออก                 คน   
                       ถึงแก่กรรม                           คน  
                       โอนไปสหกรณ์อ่ืน                คน 

  สถานภาพทางการเงิน 
ในรอบปีที่ผ่านมา  มกราคม   ธันวาคม  สถานการณ์ทางการเงินของสถาบันการเงินอ่ืน 

ยังคงปรับอัตราดอกเบ้ียอย่างต่อเนื่อง  แต่ก็ไม่โดดเด่นนัก  เพ่ือป้องกันเงินฝากของสหกรณ์ไหลออกไปยัง
สถาบันการเงินอ่ืน  สหกรณ์จึงมีการปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและเงินกู้ขึ้น  ในปลายปี   และระหว่างปี  
  ทางสหกรณ์ได้มีผลิตภัณฑ์ใหม่  เช่น  เงินฝากออมทรัพย์    เดือน  ดอกเบี้ย    เงินฝากประจํา 
  เดือน  ดอกเบี้ย     จึงทําให้ในปี  นี้ สหกรณ์มีเงินฝากเพิ่มข้ึนประมาณ    ล้านเศษ  
คาดหวังว่าในปีต่อไปจะมีสมาชิกฝากเงินกับสหกรณ์มาขึ้น 

 
  ฐานะทางการเงิน 

 
รายการ ปี  บาท ปี  บาท  เพ่ิม     ลด 

 ทุนเรือนหุ้น    

 ทุนสํารอง    

 ทุนสะสมตามข้อบังคับ
และระเบียบอ่ืนๆ 

           

 เงินสํารองบําเหน็จ 
เจ้าหน้าท่ี 

   

 เงินรับฝาก    
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รายการ ปี  บาท ปี  บาท  เพ่ิม     ลด 

 เงินสํารองเงินชดเชย
เจ้าหน้าท่ี 

  

 ทุนดําเนินการท้ังหมด   

 เงินให้สมาชิกกู้ระหว่างปี    

 เงินชําระคืนเงินกู้ระหว่างปี   

 เงินกู้คงเหลืออยู่ท่ีสมาชิก
เม่ือสิ้นปี 

  

 เงินกําไรสทุธิ   

 
 ผลการดําเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จํากัด    ปี  
 

  ปี สมาชิก ทุนเรอืนหุน้ เงินรับฝาก ทุนสํารอง      รายได้ กําไรสุทธิ ปันผล  เฉลี่ยคืน
         
         
         
         
         
         
         

 
 
  การใช้ทุนสาธารณประโยชน์ 

ในปี  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จํากัด ได้ใช้ทุนสาธารณประโยชน์ตามหลักของสหกรณ์ 
ดังต่อไปน้ี 

เงินทุนสาธารณประโยชน์ยกมาจากปี                  บาท 
บวก  จัดสรรเป็นทุนสาธารณประโยชน์ ปี                             บาท 
        จัดสรรเป็นทุนการศึกษาบุตร ปี   บาท 
รวม   ทุนสาธารณประโยชน์ ปี                                      บาท 
จ่าย    จ่ายเป็นทุนการศึกษาบุตรสมาชิก   บาท 

ค่าลงทะเบียนอบรมสัมมนา  บาท 
 งานวันคร ู  บาท 
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สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำ�กัด

 
 

 เงินบริจาคหน่วยงานต่าง ๆ  บาท 
 สงเคราะห์ศพสมาชิก      คน  จํานวน                                 บาท 

  นายจินดารักษ์  โกมุทผล   บาท 
   นายมนูญ  สันติกุล   บาท 
   นางทัศนียา ลิมปะวิทยานนท์   บาท 
   นางประยงค์  บําเพ็ญ   บาท 
   นสอรุณศรี  สุขโหตุ   บาท 
   นางสมจิตร  ช่อผล   บาท 
   นางผ่องศรี  สวัสดี   บาท 
   นายรัตน์  รัตน์น่วม   บาท 
   นายศรีรัตน์  ชูไกรไทย   บาท 
  นายเฉลิม  เชื้อนาคา   บาท 
  นายนอง  ระเบียบโอษฐ์   บาท 
  นายจิระโรจน์  ภัทรธํารง   บาท 
  นสวรางคณา  อ้างสกุล   บาท 
  นายสมศักด์ิ  พันธ์อําไพ   บาท 
  นายสมศักด์ิ  นวกุลฤทธิไกร   บาท 
  นายเกียรติ  จินตนะกนก   บาท 
  นางโรจนา  นุกูลรัตน์   บาท 
  นายสิรัช  อํานวยผล   บาท 
รวม   จ่ายเงินสาธารณประโยชน์                                 บาท 
   คงเหลือเงินสาธารณประโยชน์ ปี   บาท 
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การร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ  ประจําปี  
 

ลําดับที่ หน่วยงาน จํานวนเงิน 
 โรงเรียนบ้านอ่าวปอ  
 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์  
 โรงเรียนเมืองถลาง  
 โรงเรียนบ้านบางโรง  
 โรงเรียนบ้านหมากปรก  
 โรงเรียนบ้านทุ่งคา  
 โรงเรียนพรุจําปา  
 โรงเรียนบ้านท่าเรือ  
 โรงเรียนบ้านลิพอน  
 โรงเรียนบ้านบางคู  
 โรงเรียนวัดมงคลวราราม  
 โรงเรียนนบ้านเกาะมะพร้าว  
 โรงเรียนวัดเทพกระษัตรี  
 โรงเรียนบ้านกู้กู  
 โรงเรียนบ้านป่าคลอก  
 วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต  
 โรงเรียนสิทธิ์สุนทรบํารุง  
 โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง  
 โรงเรียนบ้านสาคู  
 โรงเรียนบ้านม่าหนิก  
 โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร   
 โรงเรียนวัดเมืองใหม่  
 โรงเรียนบ้านแหลมทราย  
 ชุมชนหลังศาลากลาง  
 โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม  
 โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร  
 โรงเรียนมุสลิมวิทยา  
         รวม  
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การร่วมสนับสนุนกิจกรรมของหน่วยงานอื่น  
 

ลําดับ
ที่ 

เรื่อง หน่วยงาน จํานวนเงิน 

 ร่วมสนับสนุนโครงการเพื่อมาตุภูมิ  ชมรมกองหนุนทหารเรือ  
 อาสาดับไฟใต้ ครั้งท่ี  ภาคใต้  
 ร่วมสนับสนุนโครงการ วันสร้าง  มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ  
 พลังความรักสู่คนพิการ คร้ังท่ี    
 ร่วมสมทบทุนเพ่ือสร้างฐาน  สถานีวิทยุเสียงจากทหาร  
 พระอนุสาวรีย์ พลเรือเอกพระเจ้า เรือ  ภูเก็ต  
 บรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากร   
 เกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพร   
 เขตอุดมศักดิ์ เสด็จเตี่ย   
 ร่วมสนับสนุนรับรองชมรมครู ชมรมครูบํานาญจังหวัดตรัง  
 บํานาญจังหวัดตรัง ร่วมกับ สกสค   
 ร่วมจัดต้ังกองทุนในมูลนิธิช่วย สํานักงาน สกสค จังหวัด  
 ครูและบุคลากรทางการศึกษา ภูเก็ต  
 ท่ีประสบภัยจากการก่อเหตุร้าย   
 ร่วมสมทบทุนโครงการขบวนการ สํานักงานสหกรณ์จังหวัด  
 สหกรณ์ไทยเฉลิมพระเกียรติ ภูเก็ต  
 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ   
 สยามบรมราชกุมารี เนื่องใน   
 โอกาสมหามงคลทรงมีพระชนมายุ   
 ครบ  พรรษา  เมษายน    
 ร่วมสนับสนุนมูลนิธิสากลเพื่อคน มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ  
 พิการ   
 รวม   
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ร่วมทําบุญทอดกฐินและทําบุญทอดผ้าป่า 
 

ลําดับ
ที่ 

เรื่อง หน่วยงาน จํานวน
เงิน 

 ร่วมทําบุญทอดผ้าป่า ปันข้าวสาร โรงเรียนบ่อเกลือ จน่าน  
 ด้วยใจ ช่วยเด็กห่างไกลบ่อเกลือ   
 ร่วมทําบุญทอดผ้าป่าสามัคค ี สํานักงานศึกษาธิการ ภาค   
 เพ่ือพัฒนาการศึกษา   
 ร่วมทําบุญทอดกฐินพระราชทาน สํานักงาน สกสคจังหวัดภูเก็ต  
 ประจําปี    
 ร่วมเป็นทําบุญทอดกฐิน กระทรวงวัฒนธรรม  
 พระราชทานของกระทรวง   
 วัฒนธรรม ประจําปี    
 ร่วมทําบุญทอดผ้าป่าสามัคค ี สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกระบี่  
 เพ่ือสมทบทุนสร้างพระอุโบสถ   
 ณ วัดทับปริก จกระบี่   
 ร่วมทําบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพ่ือ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต  
 การศึกษา   
 ร่วมทําบุญทอดกฐินพระราชทาน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์  
 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ประจําปี   
    
 ร่วมทําบุญทอดกฐินพระราชทาน กรมส่งเสริมสหกรณ์  
 ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจําปี   
    
 ร่วมทําบุญทอดผ้าป่าโครงการ มูลนิธิคนตาบอดไทย  
  พรรษา ผ้าป่ามหากุศล ช่วย   
 คนตาบอดทั้งแผ่นดินให้รู้หนังสือ   
 และมีงานทํา   
 รวม   
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การร่วมสนับสนุนกิจกรรมของหน่วยงานทางการศึกษา 
 

ลําดับที่ เรื่อง หน่วยงาน จํานวน
เงิน 

 ร่วมสนับสนุนโครงการประกวด มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  
 กล้วยไม้ราชภัฏภูเก็ต พฤกษชาติ   
 ครั้งท่ี    
 ร่วมสนับสนุนงาน   โรงเรียนภูเก็ตไทยหัว  
     
 ร่วมสนับสนุนงานศิษย์เก่า โรงเรียนพิบูลสวัสดี  
 ร่วมสนับสนุนการศึกษา โรงเรียนถลางพระนางสร้าง  
 ร่วมสมทบทุนปรับปรุงอาคาร โรงเรียนบ้านกู้กู  
 ห้องสมุดและห้องพยาบาล   
 ร่วมสนับสนุนอาหารกลางวัน สพปภูเก็ต  
 ร่วมสมทบทุนจัดต้ังมูลนิธิสภา สภาการศึกษาจังหวัด  
 การศึกษาจังหวัดภูเก็ต ภูเก็ต  
 ร่วมสนับสนุนโครงการเตรียมตัว สพปภูเก็ต  
 ก่อนเกษียณอายุราชการ ปี    
 ร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์  
 การแข่งขันกีฬาสีภายใน    
 ราชพฤกษ์เกมส์ ครั้งท่ี    

 ร่วมสนับสนุนการเข้าแข่งขันกีฬา โรงเรียนบ้านหมากปรก  
 ต้านภัยยาเสพติด   
 รวม   
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เข้ารับการฝึกอบรม 
 

ลําดับ
ที่ 

ชื่อผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตร สถานที่ 

 นายประเสริฐ งานวงศ์พาณิชย์ โครงการสัมมนา ชสอ โรงเรียนทวินโลตัส 
 นายสมพงศ์  ศิริสมบัติ พบสหกรณ์ออมทรัพย์ จนครศรีธรรมราช 
  ภาคใต้  
 นายสุวัชร์  โกยสมบูรณ์ ร่วมงานสถาปนา  ชุมนุมสหกรณ์ 
  สมาคมฌาปนกิจ ออมทรัพย์แห่ง 
  สงเคราะห์สมาชิก ประเทศไทย 
  สหกรณ์ออมทรัพย์ จนนทบุรี 
  ครูไทย  
 นายประเสริฐ  งานวงศ์พาณิชย์ จรรยาบรรณและ โรงแรมรัชมังคลา 
 นายสมพงศ์  ศิริสมบัติ ความรับผิดชอบ ของ สงขลา เมอร์เมด  
  กรรมการและเจ้าหน้าท่ี จสงขลา 
 นายประเสริฐ  งานวงศ์พาณิชย์ บัญชีมีคุณภาพโปร่งใส โรงแรมปรินซ์พาเลซ 
  ก้าวไกลสู่อาเซียน กรุงเทพฯ 
 นายขัมน์  สุขาพันธ์ุ ประชุมใหญ่สามัญ  ชุมนุมสหกรณ์ 
  สมาคมฌาปนกิจ ออมทรัพย์แห่ง 
  สงเคราะห์สมาชิก ประเทศไทย 
  ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ จนนทบุรี 
  แห่งประเทศไทย  
 นายชวนศักด์ิ จําปาทอง ประชุมใหญ่สามัญ ศูนย์ประชุมสหกรณ์ 
  ผู้ถือหุ้น บริษัท     
  สหประกันชีวิต จํากัด กรุงเทพฯ 
 นายประเสริฐ งานวงศ์พาณิชย์ ประชุมคณะกรรมการ ชุมนุมสหกรณ์ 

  ดําเนินการ สมาคม ออมทรัพย์แห่ง 
  ฌาปนกิจสงเคราะห์ ประเทศไทย 
  สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ จนนทบุรี 
  ออมทรัพย์ครูไทย  
 นายประเสริฐ งานวงศ์พาณิชย์ ประชุมใหญ่สามัญ  โรงเรียนเทศบาล 
  ประจําปี  สหกรณ์ บ้านบางเหนียว 
  เครดิตยูเน่ียนเมืองภูเก็ต จภูเก็ต 
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ลําดับ
ที่ 

ชื่อผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตร สถานที่ 

 นายธงชัย  ณ ถลาง รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ศูนย์แสดงสินค้าและ 
  นักสหกรณ์ออมทรัพย์ การประชุมอิมแพ็ค 
  ดีเด่น  ชุมนุมสหกรณ์ เมืองทองธานี 
   ออมทรัพย์แห่งประเทศ จนนทบุรี 
  ไทย  

 นายประเสริฐ  งานวงศ์พาณิชย์ ประชุมใหญ่สามัญ ศูนย์แสดงสินค้าและ 
 นายสมพงศ์  ศิริสมบัติ ประจําปี  การประชุมอิมแพ็ค 
 นายขัมน์  สุขาพันธ์ุ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ เมืองทองธานี 
 นางอิศรา  ณ นคร แห่งประเทศไทย จนนทบุรี 

 นายประเสริฐ งานวงศ์พาณิชย์ ประชุมการขับเคล่ือน สํานักงานตรวจ 
  วาระแห่งชาติด้าน บัญชีสหกรณ์ภูเก็ต 
  สหกรณ์ระดับจังหวัด จภูเก็ต 

 นายประเสริฐ  งานวงศ์พาณิชย์ สหประกันชีวิต ม่ันคง โรงแรมโกลเด้นฮิลล์ 
 นายสวัสดิ์  อยู่คง ม่ันใจ ก้าวไปด้วยกัน จกระบี่ 
  เพ่ือวันข้างหน้า  

 นายประเสริฐ  งานวงศ์พาณิชย์ ประชุมสัมมนา สหกรณ์ออมทรัพย์ 
 นางอิศรา  ณ นคร คณะกรรมการดําเนิน ครูพังงา 
  การ ชมรมสหกรณ์ จพังงา 
  ออมทรัพย์ภาคใต้  
 นางอิศรา  ณ นคร การบริหารการเงิน โรงแรมเดอะเฮอริเทค 
  อย่างไร ให้รอดพ้นจาก พัทยาบีทรีสอร์ท 
  ความผันผวน จชลบุร ี
 นายประเสริฐ งานวงศ์พาณิชย์ ประชุมโครงการ เครดิตยูเน่ียนเคหะ 
  ขบวนการสหกรณ์ไทย รัษฎาภูเก็ต 
  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ จภูเก็ต 
  พระเทพรัตนราชสุดาฯ  
  สยามบรมราชกุมารี  
  เน่ืองในโอกาสมหามงคล  
  ทรงมีพระชนมายุครบ  
   พรรษา  เมษายน  
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ระเบียบวาระที่  รับทราบผลการตรวจสอบกิจการและรายงานของผู้สอบบัญชี 
รายงานการตรวจสอบกิจการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จํากัด 
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่  ธันวาคม  

เรียน  ที่ประชุมใหญ่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ตจํากัด 
  ตามที่ท่ีประชุมใหญ่สามัญประจําปี  เม่ือวันท่ี  มกราคม   ได้เลือกต้ังข้าพเจ้า
และคณะเป็น ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จํากัด สําหรับปีทางบัญชีสิ้นสุดวันท่ี  ธันวาคม 
            ซ่ึงข้าพเจ้าและคณะ ได้ทําการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการ
ดําเนินการเป็นประจํา  ทุกเดือนท่ีเข้าตรวจสอบน้ัน จึงขอเสนอผลการตรวจสอบประจําปี โดยสรุปดังนี้ 

 วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ 
                 เพ่ือตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการดําเนินการ 
                 เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานเก่ียวกับการบัญชีและการควบคุมการเงิน 
                  เพ่ือตรวจสอบการดําเนินงานอื่นๆของสหกรณ์ 

 ขอบเขตการตรวจสอบ 
                  ตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการดําเนินการตามแผนงานและงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีท่ีกําหนดไว้ 
              ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกบัญชีตามเอกสารหลักฐาน 
              ตรวจสอบการควบคุมการเงินตามระเบียบและข้อกําหนดของสหกรณ์ 
                    ตรวจสอบการดําเนินงานตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ ระเบียบ และมติของท่ีประชุม 

 ผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะที่สหกรณ์ควรแก้ไข 
  ผลการดําเนินงาน 

สหกรณ์มีสมาชิกเม่ือต้นปี    คน  ระหว่างปีมีสมาชิกเพ่ิมข้ึน   คน  ออกจาก
สหกรณ์    คน สมาชิกคงเหลือวันสิ้นปี      คน  ในวันสิ้นปีสหกรณ์มีทุนดําเนินงานทั้งสิน้  
 บาท และในรอบปี สหกรณ์มีรายได้ท้ังสิ้น   บาท  ค่าใช้จ่าย 
 บาท มีกําไรสุทธิ   บาท เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน  บาท หรือร้อยละ  
 
         ด้านบริหารงานทั่วไป 

 การบริหารงานของสหกรณ์เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน กฎหมาย ข้อบังคับ 
ระเบียบและมติท่ีประชุม 

  การใช้จ่ายเงินอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่กําหนด 
   มีการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใช้ในการดําเนินงาน   และมีระบบป้องกันการ

เข้าถึงข้อมูล  โดยกําหนดรหัสผ่านให้กับผู้ใช้งานในแต่ละระดับ 
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             ด้านบัญชี 
  จัดทําบัญชีเป็นไปตามระเบียบของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์และนายทะเบียนสหกรณ์     
 จัดทําบัญชีด้วยระบบโปรแกรมสําเร็จรูป ของสหกรณ์ออมทรัพย์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จํากัด   
 การบันทึกบัญชีและการเข้าถึงข้อมูลจะกระทําได้ เฉพาะผู้ท่ีมีรหัสผ่านเท่าน้ัน 
 มีเอกสารหลักฐานประกอบรายการบัญชีครบถ้วน ถูกต้อง 
 จัดทําทะเบียนคุมต่างๆ เรียบร้อยเป็นปัจจุบัน 

       ด้านการเงิน 
                เงินสดและเงินฝากธนาคาร 
           สหกรณ์มีเงินสดและเงินฝากธนาคารคงเหลือ ณ วันสิ้นปี  จํานวน  

 บาท ถูกต้องตรงตามบัญชี 
                   เงินฝากสหกรณ์อ่ืนคงเหลือ ณ วันสิ้นปี จํานวน    บาท 
                   การรับ จ่าย และการเก็บรักษาเงินสด ปฏิบัติตามระเบียบท่ีกําหนดไว้  

ณ วันสิ้นปี สหกรณ์มีรายได้จากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร จํานวน   บาท และรายได้
จากดอกเบี้ยเงินฝากสหกรณ์อื่น เป็นจํานวน     บาท 

         เงินให้กู้แก่สมาชิก 
        สหกรณ์มีลูกหนี้คงเหลือเป็นเงินท้ังสิ้น    บาท ดังน้ี 

ประเภทเงินให้กู ้ เงินให้กู้คงเหลือ 
 ณ วันต้นปี

เงินให้กู้ระหว่างป ี รับชําระหนี ้
ระหว่างป ี

เงินให้กู้คงเหลือ 
ณ วัน สิ้นป ี

  เงินใหกู้้เพื่อเหตุฉุกเฉิน     
 เงินให้กู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน สสอท    
เงินให้กูส้ามัญ    
 เงินกูพ้ิเศษ     
 เงินกูส้ามัญโครงการพิเศษ    
                            รวม    

  เงินให้สหกรณ์อื่นกู้  
สหกรณ์มีลูกหนี้สหกรณ์อ่ืนคงเหลือ เป็นเงินท้ังสิ้น  บาท 

ชื่อสหกรณ์ เงินให้กู้คงเหลือ 
 ณ วันต้นปี 

เงินให้กู้ระหว่างปี รับชําระหนี้ 
ระหว่างปี 

เงินให้กู้คงเหลือ 
ณ วัน สิ้นปี 

  สหกรณ์ฯครูพัทลุง     
 สหกรณ์ฯครูพังงา     
 สหกรณ์ฯครูชุมพร     
                     รวม     

ณ วันสิ้นปี สหกรณ์มีรายได้จากดอกเบี้ยเงินให้สมาชิกกู้ จํานวน    บาท และ 
ดอกเบี้ยรับจากการให้สหกรณ์อื่นกู้ จํานวน     บาท รวมดอกเบ้ียรับจากเงินให้กู้ยืม ทั้งสิ้น 
 บาท เพ่ิมขึ้นจากปีก่อนเป็นจํานวน    บาทหรือร้อยละ      
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        ด้านการลงทุน 
      สหกรณ์มีการลงทุนซ้ือหุ้นและตั๋วแลกเงิน   เป็นเงินท้ังสิ้น    บาท    ดังน้ี 

ชนิดเงินลงทุน จํานวนเงิน 
หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย  
หุ้นบริษัทสหประกันชีวิต จํากัด      
หุ้นชุมนุมสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต      
พันธบัตรรัฐบาล  
หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย          
                                  รวม  

ณ วันสิ้นปี  สหกรณ์มีผลตอบแทนจากการลงทุน เป็นจํานวน    บาท ลดลง 
จากปีก่อนเป็นจํานวน  บาท หรือรอ้ยละ    

 ด้านเงินรับฝาก 
    สหกรณ์ฯมียอดคงเหลือเงินรับฝากจากสมาชกิ และเงินรับฝากจากสหกรณ์อ่ืนดังนี้ 

ฝากถอนระหว่างป ีประเภทเงินรับฝาก คงเหลือ 
 ณ วันต้นป ี รับฝากเงิน ถอนเงิน 

คงเหลือ 
 ณ วันสิ้นป ี

เงินรับฝากจากสมาชิก 
ออมทรัพย์ 

 


 


 
 

 


ออมทรัพย์พิเศษ     
ออมทรัพย์พิเศษ  เดือน   
ออมทรัพย์พิเศษ  เดือน  เริ่ม  
ตค  

   

ประจํา    
ประจํา  เดือน เริ่ม  ตค      
 

   

ประจํา เดือน      
ประจํามีเงื่อนไข   เดือน     
                    รวม 


  

เงินรับฝากจากสหกรณ์อ่ืน 
ออมทรัพย์ ร้านสหกรณ ์จภูเกต็ 

 


 


 
 

 


ออมทรัพย์พิเศษ สอครูพังงา     
ออมทรัพย์พิเศษ  ร้านสหกรณ์จ
ภูเก็ต 

     

                          รวม    
 ณ วันสิ้นปี  สหกรณ์จ่ายดอกเบี้ยให้กับเงินรับฝากเป็นจํานวนทั้งสิ้น   บาท  
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       เงินกู้ยืม    
 สหกรณ์มีเงินกู้ยืมจากแหล่งเงินกู้อ่ืนเป็นเงินท้ังสิ้น  บาท ดังน้ี 
สถาบันการเงิน คงเหลือ 

 ณ วันต้นปี 
กู้ระหว่างปี ชําระหนี้ 

ระหว่างปี 
คงเหลือ  
ณ วันสิ้นปี 

ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและ
สหกรณ์  

   

ธนาคารออมสิน       
          รวม    
       วันสิ้นปี  สหกรณ์จ่ายดอกเบี้ยให้กับเงินกู้เป็นจํานวนทั้งสิ้น   บาท ลดลงจากปีก่อน  
  บาท หรือร้อยละ  

 
 ด้านทุนเรือนหุ้น 

สหกรณ์มีทุนเรือนหุ้นคงเหลือ ณ วันสิ้นปี จํานวน  บาท เพ่ิมข้ึนจากปี
ก่อนจํานวน   บาท หรือร้อยละ  
        สรุปข้อสังเกตที่ได้จากการตรวจสอบ    

  ค่าเบี้ยเลี้ยงพาหนะ จํานวนบาท ในจํานวนน้ีได้จ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง
สําหรับการเข้าร่วมประชุมอบรมสัมมนาของคณะกรรมการและเจ้าหน้าท่ี เป็นจํานวนบาท และ
จ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงสําหรับการปฏิบัติงานนอกสถานท่ีภายในจังหวัด ของคณะกรรมการและเจ้าหน้าท่ี 
เป็นจํานวนบาท ตรวจสอบพบว่าการเข้าร่วมประชุมอบรมสัมมนา มีบางรายการท่ีส่งผู้เข้าร่วม
ประชุมอบรมสัมมนา มากกว่า  ราย   หลังจากอบรมแล้ว นํามาใช้ประโยชน์กับสหกรณ์ฯไม่คุ้มค่า  ทําให้
สหกรณ์ฯมีภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น         ส่วนการเบิกจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ให้กับคณะกรรมการและ
เจ้าหน้าท่ี กรณีปฏิบัติงานนอกสถานท่ีภายในจังหวัด ในอัตราวันละ  บาท ตรวจสอบพบว่า มีการ
เบิกจ่ายทุกครั้งท่ีมีการปฏิบัติงานให้แก่สหกรณ์ฯ  แม้ว่าการปฏิบัติงานในบางครัง้ใช้เวลาไม่มาก 

      ลูกหนี้ประเภทเงินกู้พิเศษ ตรวจสอบพบว่าในระหว่างปีมีการอนุมัติจ่ายเงินกู้พิเศษใน
จํานวนท่ีสูงขึ้น  ส่งผลให้ลูกหนี้ประเภทนี้ผิดนัดชําระหน้ีมีจํานวนสูงข้ึนเช่นเดียวกัน 

      สภาพคล่องของสหกรณ์  ในปีนี้พบว่าสหกรณ์ มีอัตราส่วนทุนหมุนเวียนเท่ากับ  เท่า  
เพ่ิมขึ้นจากปีก่อนซ่ึงเท่ากับ  เท่า   แสดงว่าปีนี้ สหกรณ์ฯมีสภาพคล่องเพิ่มข้ึน เน่ืองจากสหกรณ์ฯมีกระแส
เงินสดเข้าจากเงินรับฝากท่ีมียอดเพ่ิมข้ึนเป็น จํานวน   บาท และต๋ัวแลกเงินครบกําหนด
จํานวน   บาท    แต่ในขณะเดียวกัน สหกรณ์ก็มีกระแสเงินสดออก  จากการจ่ายเงินให้กู้แก่
สมาชิกและสหกรณ์อ่ืนเพ่ิมขึ้น จํานวน  บาท และ  บาท ตามลําดับ 
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    ข้อเสนอแนะ 

   ระเบียบการเบิกจ่าย ค่าพาหนะเดินทาง ค่าเช่าท่ีพักและค่าเบี้ยลี้ยง ของสหกรณ์ออมทรัพย์
ครู กําหนดไว้ในอัตราค่อนข้างสูง ดังนั้นการพิจารณาให้เข้าร่วมประชุมสัมมนาแต่ละคร้ัง ควรอนุมัติให้เข้าร่วม
เฉพาะรายการที่จําเป็นและสําคญั เป็นประโยชน์แก่สหกรณ์จริงๆ  รวมท้ังการพิจารณาจํานวนคนเข้าร่วมอย่าง
เหมาะสม เว้นแต่การประชุมสัมมนาครั้งนั้นจะระบุเป็นตัวบุคคลมา  

ส่วนการเบิกจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางกรณีปฏิบัติงานนอกสถานที่ภายในจังหวัด    คณะกรรมการไม่
ควรเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางทุกครั้งท่ีมีการปฏิบัติงานให้แก่สหกรณ์ โดยเฉพาะการปฏิบัติงานเล็กๆน้อยท่ีใช้เวลา
ไม่มาก 

  สหกรณ์มีการดําเนินงานตามหลักธุรกิจให้เกิดการประหยัดมากท่ีสุดเท่าท่ีจะทําได้ และการ
ดําเนินงานต้องอาศัยคณะกรรมการทํางานโดยการอาสาสมัครท่ีมีจิตใจมุ่งการบริการ  มีความเสียสละ  และมี
ความรู้ความเข้าใจในปรัชญาสหกรณ์ อุดมการณ์สหกรณ์ และวิธีการสหกรณ์โดยถูกต้อง 

 การพิจารณาเงินกู้พิเศษทุกครั้ง ควรพิจารณาอย่างรอบคอบ    ตามความจําเป็นของผู้กู้ และ
ให้ผู้กู้ได้รับประโยชน์มากที่สุด   จึงไม่เพียงแต่พิจารณาหลักประกันของผู้กู้เท่านั้น    ควรคํานึงถึงความสามารถ
ในการชําระหน้ีของผู้กู้    การให้สมาชิกกู้เงินไปนั้นก็ เพ่ือต้องการเพิ่มคุณภาพชีวิตของสมาชิกให้ดีขึ้น    มิใช่ไป
ลดคุณภาพชีวิตของสมาชิกให้แย่ลงกว่าเดิม    นอกจากนี้ ควรมีกรรมการติดตามตรวจสอบเงินกู้เพ่ือการ
เคหะสงเคราะห์ เพ่ือการลงทุนประกอบอาชีพ เพ่ือซ้ือรถยนต์ หรือเพื่ออ่ืน ๆว่า สมาชิกได้นําไปใช้จ่ายตาม
วัตถุประสงค์ในสัญญากู้หรือไม่ 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

                         
   นายมานะ   ตัณฑัยย์                                

         ประธานผู้ตรวจสอบกิจการ                       
 

           
 นางวิมลวรรณ  เจริญ         นสสุรัสวดี  กีรติวิริยาภรณ์ 
    ผู้ตรวจสอบกิจการ                                ผู้ตรวจสอบกิจการ 



41

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำ�กัด

 
 

สํานักงานสอบบัญชี เอ็น เอ เอส 
 ถนนภูเก็ต ตําบลตลาดใหญ 
อําเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต  
โทรโทรสาร   

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

ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปและตามระเบียบท่ีนาย
ทะเบียนสหกรณกําหนด ซึ่งกําหนดใหขาพเจาตองวางแผนและปฏิบัติงานเพื่อใหไดความเช่ือมั่นอยาง
มีเหตุผลวางบการเงินแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม การตรวจสอบรวมถึง
การใชวิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการท้ังท่ีเปนจํานวนเงินและการเปดเผยขอมูลในงบ
การเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีท่ีสหกรณใชและประมาณการเก่ียวกับรายการ
ทางการเงินท่ีเปนสาระสําคัญซึ่งคณะกรรมการดําเนินการเปนผูจัดทําข้ึน  ตลอดจนการประเมินถึง
ความเหมาะสมของการแสดงรายการที่นําเสนอในงบการเงินโดยรวม ขาพเจาเช่ือวาการตรวจสอบ
ดังกลาวใหขอสรุปท่ีเปนเกณฑอยางเหมาะสมในการแสดงความเห็นของขาพเจา 
 

ขาพเจาเห็นวา งบการเงินขางตนนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี  ธันวาคม  ผลการดําเนินงาน
และกระแสเงินสดสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกนัของสหกรณออมทรัพย ครภููเก็ต จํากัดโดยถูกตองตามท่ี
ควรในสาระสําคัญตามระเบียบท่ีนายทะเบียนสหกรณกําหนด 
 

      
นางสาวนุสรา   ฟองศรีสิน 
ผูสอบบัญชี             
  มกราคม   
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หนังสอืรับรองของสหกรณ ์

                                        
                       สํานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต  จํากัด 

 
                             วันท่ี       มกราคม    
 
เรียน  นางสาวนุสรา  ฟองศรีสิน   ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต  จํากัด 
 
 หนังสือรับรองฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือประโยชน์ของท่านในการตรวจสอบงบการเงิน   ของสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูภูเก็ต จํากัด  สําหรับปีสิ้นสุด วันท่ี  ธันวาคม   เพ่ือแสดงความเห็นว่า งบการเงินดังกล่าวแสดงฐานะ
การเงิน  ณ วันท่ี    ธันวาคม     ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสด สําหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จํากัด  โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสําคัญตามระเบียบท่ีนายทะเบียนสหกรณ์
กําหนดหรือไม่ 

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลในงบการเงินท่ีท่านตรวจสอบ ซ่ึงงบ
การเงินดังกล่าวได้จัดทําข้ึนตามระเบียบท่ีนายทะเบียนกําหนด 

ข้าพเจ้าขอรับรองรายละเอียดอันเกี่ยวกับงบการเงินท่ีท่านตรวจสอบตามท่ีข้าพเจ้าทราบ   และ   คิด
ว่าควรจะเป็นดังต่อไปน้ี 

 งบการเงินไม่มีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญ     ซ่ึงรวมถึงการละเว้นการ
แสดงรายการและข้อมูลต่าง ๆ  

 ข้าพเจ้าได้จัดเอกสารหลักฐานและข้อมูล ดังต่อไปน้ี ให้ท่านตรวจสอบครบถ้วนแล้ว  คือ 
 บันทึกทางการบัญชี  เอกสารหลักฐานประกอบรายการบัญชี  และข้อมูลอื่นท่ีเกี่ยวข้อง

ท้ังหมด 
 รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินการและรายงานการประชุมใหญ่ 

 ไม่มีรายการผิดปกติท่ีเกี่ยวข้องกับการกระทําของคณะกรรมการดําเนินการหรือเจ้าหน้าท่ีของ
สหกรณ์ ผู้ซ่ึงมีหน้าท่ีสําคัญเกี่ยวกับระบบบัญชี และระบบการควบคุมภายใน หรือรายการผิดปกติท่ีมีผลกระทบ
อย่างเป็นสาระ สําคัญต่องบการเงิน 

 สหกรณ์ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาท้ังหมด    ซ่ึงหากไม่ปฏิบัติตามอาจมีผลกระทบ 
อย่างมีสาระสําคัญต่องบการเงิน  นอกจากนี้  สหกรณ์ได้ปฏิบัติตามระเบียบและข้อกําหนดของหน่วยงาน
ราชการหรือหน่วยงานที่กํากับดูแล  ซ่ึงหากไม่ปฏิบัติตามอาจมีผลกระทบอย่างมีสาระสําคัญต่องบการเงิน 

 สหกรณ์ไม่ได้รับหนังสือแจ้งจากหน่วยราชการอันมีผลต่องบการเงิน    เพราะมิได้ปฏิบัติตาม
กฎหมายหรือข้อบังคับ  ซ่ึงรวมถึงการถูกเรียกชดเชย  หรือถูกประเมินภาษีอากร  หรือมีหนี้สินท่ีอาจเกิดข้ึนใน
ภายหน้า  ซ่ึงควรจะได้นํามาพิจารณาเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน    หรือใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการ
ตั้งสํารองค่าเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้น 

 รายการหรือข้อมูลดังต่อไปน้ีมีการบันทึกหรือเปิดเผยไว้อย่างเพียงพอและเหมาะสม ใน 
งบการเงิน 
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 รายการธุรกิจที่มีกับสาขาของสหกรณ์หรือบุคคลอื่น 
 ข้อตกลงกับสถาบันการเงินเกี่ยวกับภาระผูกพันเงินฝาก  หรือข้อจํากัดการใช้เงินกู้ 
 สินทรัพย์ท่ีใช้เป็นหลักประกัน 

 สหกรณ์มีกรรมสิทธ์ิในสินทรัพย์ท้ังหมดอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และไม่มีภาระผูกพันหรือข้อ
ผูกมัดใด ๆ ในสินทรัพย์ของสหกรณ์  เว้นแต่ท่ีได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

 สหกรณ์ได้บันทึกหรือเปิดเผยรายการหนี้สินท้ังหมดของสหกรณ์   ท้ังท่ีเกิดขึ้นแล้วและอาจ
เกิดขึ้นในภายหน้าไว้อย่างเหมาะสม    รวมทั้งได้มีการเปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินเกี่ยวกับ
หลักประกันท้ังหมดท่ีสหกรณ์ให้แก่บุคคลท่ีสาม  นอกจากนี้สหกรณ์ไม่มีคดีฟ้องร้องอื่นและไม่มีคดีท่ีคาดว่าจะ
เกิดขึ้น 

 นอกจากเรื่องท่ีอธิบายไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินแล้ว  ไม่มีเหตุการณ์ใดเกิดข้ึนหรือไม่
ปรากฏข้อเท็จจริงใดที่มีผลกระทบต่องบการเงินอย่างมีสาระสําคัญ  ซ่ึงต้องนํามาปรับปรุง          งบการเงิน
หรือเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินอีก 

  
       
         ขอแสดงความนับถือ 

       
 

            นายประเสริฐ  งานวงศ์พาณิชย์  
            ประธานกรรมการ 

                       
             นางอิศรา  ณ นคร 

               ผู้จัดการ 
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ระเบียบวาระที่    พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน ประจําปี  
 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จํากัด 
งบดุล 

ณ วันท่ี    ธันวาคม   และ  

  บาท 

  หมายเหตุ ปี    ปี   

สินทรัพย์ 

สินทรัพย์หมุนเวียน 

 เงินสดและเงินฝากธนาคาร            

 เงินฝากสหกรณ์อ่ืน            
 เงินให้กู้ยืมระยะส้ันสุทธิ        
 ลูกหนี้อ่ืนระยะสั้นสุทธิ                
 ดอกเบี้ยเงินให้กู้ค้างรับสุทธิ                
 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น                    
                รวมสินทรัพย์หมุนเวียน      
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 
 เงินลงทุนระยะยาว           
 เงินให้กู้ยืมระยะยาวสุทธิ     
 ลูกหนี้อ่ืนระยะยาวสุทธิ               

 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  สุทธิ            

 เงินประกันมิเตอร์ไฟฟ้าและน้ําประปา                        
             รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน    
             รวมสินทรัพย์    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 
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สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จํากัด 

งบดุล ต่อ 
ณ วันท่ี    ธันวาคม   และ  

 

    บาท 
  หมายเหตุ ปี   ปี  
หนี้สินและทุนของสหกรณ์  
หนี้สินหมุนเวียน  

 เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืม
ระยะสั้น 

          

 เงินกู้ยืมระยะยาวส่วนที่ถึงกําหนด
ชําระภายใน  ปี 

            

 เงินรับฝาก        

 หนี้สินหมุนเวียนอื่น             

                   รวมหนี้สินหมุนเวียน       

หนี้สินไม่หมุนเวียน  
 เงินกู้ยืมระยะยาว        
 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น               
                รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน       

                  รวมหนี้สิน      
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สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จํากัด 

งบดุล ต่อ 
ณ วันท่ี    ธันวาคม   และ  

 

    บาท 
  หมายเหตุ ปี   ปี  
ทุนของสหกรณ์  

 ทุนเรือนหุ้น  มูลค่าหุ้นละ  บาท  

       หุ้นท่ีชําระเต็มมูลค่าแล้ว    

 ทุนสํารอง             

 ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอื่นๆ                    

 กําไรสุทธิประจําปี          

        รวมทุนของสหกรณ์   

        รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์    
  

 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 
 
 
 
 
 

นายประเสริฐ    งานวงศ์พาณิชย์ 
ประธานกรรมการ 

 
          
 

      นายประชา  ชลชวลิต 
    เลขานุการ 

     วันที่     มกราคม   
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สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จํากัด 

งบกําไรขาดทุน 
สําหรับปีสิ้นสุดวันท่ี    ธันวาคม   และ  

 

       

   บาท  บาท  
รายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากการลงทุน   

 เงินให้กู้ยืมและเงินฝาก       

 เงินลงทุน                   

  
รวมรายได้ดอกเบ้ียและผลตอบแทน
จากการลงทุน        

ค่าใช้จ่ายดอกบ้ีย   
 ดอกเบี้ยจ่ายเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร                            

 ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืม            

 ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก                

  รวมค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย            

หัก  หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ   

 หนี้สงสัยจะสูญ   ลูกหนี้เงินกู้        

 หนี้สงสัยจะสูญ  ดอกเบี้ยเงินกู้ค้างรับ                  

  รวมหนี้สูญและหน้ีสงสัยจะสูญ                 
รายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากการ
ลงทุนสุทธิ             

บวก  รายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ย   
 รายได้ค่าเช่า                        

 ค่าธรรมเนียมแรกเข้า                           

 ค่าธรรมเนียมเงินกู้พิเศษ                        

 ดอกเบี้ยรับลูกหนี้ตามคําพิพากษา                         

 รายได้เบ็ดเตล็ด                           

  รวมรายได้ท่ีไม่ใช่ดอกเบี้ย                        
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สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จํากัด 
งบกําไรขาดทุน ต่อ 

สําหรับปีสิ้นสุดวันท่ี    ธันวาคม   และ  
 

       

   บาท  บาท  

หัก  ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน  

 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเจ้าหน้าท่ี  

  เงินเดือนและค่าจ้าง                  

  ค่าล่วงเวลา                         

  ค่าสวัสดิการพนักงาน                        

  เงินสมทบประกันสังคม                           

  บําเหน็จเจ้าหน้าท่ี                       

  เงินชดเชยเจ้าหน้าท่ี                   

  เงินประจําตําแหน่ง                     

  เงินค่าครองชีพ                         

  ค่าตอบแทนวิชาชีพ                         

  ค่าเคร่ืองแบบเจา้หน้าท่ี                                           

 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานท่ีและอุปกรณ์  

  ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์                     

  ค่ารักษาความปลอดภัย                      

  ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาสินทรัพย์                      

  ค่าเบี้ยประกันภัยอาคารและการขนเงิน                          

  ค่าสาธารณูปโภค                    

  
ค่าดูแลและพัฒนาโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 
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สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จํากัด 

งบกําไรขาดทุน ต่อ 
สําหรับปีสิ้นสุดวันท่ี    ธันวาคม   และ  

 

       

   บาท  บาท  

 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสมาชิก  

  ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทําประกันชีวิต                   

  โครงการสวัสดิการมวลสมาชิก                   

 ค่าใช้จ่ายดําเนินงานอื่น  

  ค่าใช้จ่ายในการประชุมใหญ่                 

  ค่าประชุมสัมมนาระหว่างสหกรณ์                           

  รายงานกิจการประจําปี                      

  ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ                  

  ค่าเบี้ยเลี้ยงพาหนะ          

  
ค่าพัฒนาอบรมสัมมนากรรมการและ
เจ้าหน้าท่ี 

     

  ค่าตอบแทนหน่วยตัวแทน      

  ค่าสอบบัญช ี      

  ค่าตรวจสอบกิจการ      

  ค่าเคร่ืองเขียนแบบพิมพ์      

  ค่าสนับสนุนชมรมครูอาวุโสภูเก็ต       

  ค่าใช้จ่ายดําเนินคดี      

  ค่าดูแลเว็ปไซต์       

  ค่ารับรอง      

  ค่าวารสาร      

  ค่าธรรมเนียมธนาคาร      

  ค่าถ่ายเอกสาร      
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สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จํากัด 
งบกําไรขาดทุน ต่อ 

สําหรับปีสิ้นสุดวันท่ี    ธันวาคม   และ  
 

       

   บาท  บาท  

  ค่าของใช้สํานักงาน      

  ค่าไปรษณีย์       

  ค่าโทรศัพท์      

  ค่าบํารุงชมรมสหกรณ์ภาคใต้      

  ค่าน้ํามันรถ      

  ค่าจัดทําแผนกลยุทธ์      

  ค่าจัดทําแผนปฎบิัติการประจําปี      

  ขาดทุนจากการจําหน่ายทรัพย์สิน      

  รายจ่ายอ่ืน      

        รวมค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ      

กําไรสุทธิ      
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สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จํากัด 
งบกระแสเงินสด 

สําหรับปีสิ้นสุดวันท่ี    ธันวาคม   และ  
 

    บาท บาท 

      

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน  

 กําไรสุทธิ   

 รายการปรับปรุงเพื่อกระทบยอดกําไรสุทธิ  

  เป็นเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน  

    ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์    

    หนี้สงสัยจะสูญ    

    บําเหน็จเจ้าหน้าท่ี    

    เงินชดเชยเจ้าหน้าท่ี    

    ขาดทุนจากการจําหน่ายทรัพย์สิน    

    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าลดลง    

    รายได้ค้างรับลดลงเพ่ิมขึ้น    

    ดอกเบี้ยเงินฝากค้างรับลดลง    

    ผลตอบแทนจากการลงทุนค้างรบัลดลง    

    ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมค้างรับเพ่ิมขึ้น    

    ดอกเบี้ยเงินรับฝากค้างจ่ายเพิ่มขึ้น    

    ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมค้างจ่ายเพิ่มขึ้น    

    ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายลดลงเพ่ิมขึ้น    

กําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง  

 ในสินทรัพย์และหนี้สินดําเนินงาน   

  สินทรัพย์ดําเนินงาน เพ่ิมขึ้น ลดลง  

    ลูกหนี้เงินให้กู้แก่สมาชิก    
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สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จํากัด 
งบกระแสเงินสด ต่อ 

สําหรับปีสิ้นสุดวันท่ี    ธันวาคม   และ  
 

    บาท บาท 

      

    เงินให้กู้แก่สหกรณ์อ่ืน    

    ลูกหนี้ตามคําพิพากษา    

    ลูกหนี้อ่ืน     

    วัสดุคงเหลือ    

    เงินประกัน     

  หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น ลดลง  

    ภาษีเงินได้หัก ณ ท่ีจ่ายค้างจ่าย    

    เงินประกันครุภัณฑ์    

    เงินรอตรวจสอบ    

    สํารองบําเหน็จเจ้าหน้าท่ี     

    เงินรอจ่ายคืน     

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดําเนินงาน   

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน  

    เงินสดจ่ายซ้ือครุภัณฑ์    

    เงินสดรับจากการไถ่ถอนเงินลงทุน    

    เงินสดจ่ายซ้ือเงินลงทุนระยะยาว    

เงินสดสุทธิได้มาจากใช้ไปในกิจกรรมลงทุน   

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน  

    เงินรับฝากเพิ่มขึ้นลดลง    

    เงินกู้ยืมลดลงเพ่ิมขึ้น    

    เงินสดจ่ายค่าบํารุงสันนิบาตสหกรณ์ฯ    
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สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จํากัด 
งบกระแสเงินสด ต่อ 

สําหรับปีสิ้นสุดวันท่ี    ธันวาคม   และ  
 

    บาท บาท 

      

    เงินสดจ่ายปันผล    

    เงินสดจ่ายเงินเฉลี่ยคืน    

    เงินสดจ่ายโบนัสกรรมการและเจ้าหน้าท่ี   

    ทุนเรือนหุ้นเพ่ิมขึ้น    

    เงินสดจ่ายทุนสาธารณประโยชน์    

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน   

เงินสดสุทธิเพ่ิมขึ้น ลดลง   

เงินสด ณ วันต้นปี   

เงินสด ณ วันสิ้นปี   
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สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จํากัด 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีสิ้นสุดวันท่ี    ธันวาคม   และ   
 
 
 สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ 

− สหกรณ์บันทึกบัญชีโดยใช้เกณฑ์คงค้าง 
− สหกรณ์รับรู้รายได้ดอกเบี้ยตามเกณฑ์สัดส่วนของเวลา ส่วนจํานวนรายได้จะเท่ากับอัตรา

ดอกเบี้ยคูณด้วยจํานวนเงินต้นท่ีค้างชาํระตามระยะเวลาที่กู้ยืม 
− สหกรณ์ระงับการรับรู้รายได้ท่ีเกิดจากดอกเบี้ยเงินให้กู้ของลูกหนี้ท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ตามเกณฑ์

พึงรับพึงจ่ายจํานวน  บาท ซ่ึงหากสหกรณ์รับรู้ดอกเบี้ยเงินให้กู้ของลูกหนี้ดังกล่าว
แล้ว จะทําให้สหกรณ์มีกําไรสุทธิประจําปีเป็นจํานวน  บาท ซ่ึงเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ในระเบียบนายทะบียนสหกรณ์ว่าด้วยการจัดชั้นคุณภาพลูกหน้ีเงินกู้และ
การเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ พศ  

− สหกรณ์รับรู้ผลขาดทุนจากการจําหน่ายสินทรัพย์เป็นค่าใช้จ่ายในปีท่ีเกิดรายการ 
− เงินลงทุนระยะสั้นและเงินลงทุนระยะยาวที่เป็นเงินลงทุนในหลักทรัพย์ท่ีไม่อยู่ในความต้องการ

ของตลาดแสดงด้วยราคาทุน 
− สหกรณ์ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้ในจํานวนท่ีเพียงพอสําหรับการขาดทุนซ่ึงอาจเกิดขึ้นโดยการ

พิจารณาลูกหนี้แต่ละรายท่ีค้างอยู่ ณ วันสิ้นปี 
− สหกรณ์ได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามหลักเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ในระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์

ว่าด้วย การจัดชั้นคุณภาพหนี้เงินกู้และการเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ พศ   
− สหกรณ์ตีราคาวัสดุคงเหลือตามราคาทุน 
− ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์คํานวณโดยวิธีเส้นตรงในอัตราท่ีนายทะเบียนสหกรณ์กําหนดไว้

ในระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยการบัญชีของสหกรณ์ พศ   ท้ังนี้ยกเว้นท่ีดิน  
− ค่าซ่อมบํารุง ค่าซ่อมแซมรวมทั้งการซ้ือมาเปลี่ยนแทนสําหรับทรัพย์สินรายการย่อยๆ ถือเป็น

ค่าใช้จ่ายหักจากรายได้ การต่อเติมหรือเพ่ิมเติมอาคารและอุปกรณ์รายใหญ่ๆ ถือเป็นราคาทุน
ของทรัพย์สิน 

− เงินสดในงบกระแสเงินสด หมายถึงเงินสดในมือ เงินฝากธนาคารทุกประเภทและเงินฝาก
สหกรณ์ทุกประเภท  

 
  การแสดงรายการในงบการเงิน 
  สหกรณ์แสดงรายการในงบการเงินเพ่ือให้เป็นไปตามรูปแบบงบการเงินและหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินใหม่ตามหนังสือกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เลขท่ี กษ ว   ลงวันท่ี    ตุลาคม 
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  เงินสดและเงินฝากธนาคาร   ประกอบด้วย 

หน่วย  บาท   
เงินสด   
เงินฝากธนาคาร   กระแสรายวัน   
                             ออมทรัพย์    
               รวมเงินสดและเงินฝากธนาคาร   

 
  เงินฝากสหกรณ์อื่น  ประกอบด้วย 

หน่วย  บาท   
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ  
• ชุมนุมสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต   
• สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จํากัด   
• สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ จํากัด   
• สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกระบี่ จํากัด   
• สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดภูเก็ต จํากัด   
                  รวมเงินฝากสหกรณ์    

 
 

  เงินลงทุนระยะยาว  ประกอบอ่ืน 
หน่วย  บาท   

เงินลงทุนระยะยาว 
 

เงินลงทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด 
 

• ต๋ัวแลกเงินธนาคารกรุงไทย  จํากัด มหาชน   
• พันธบัตรรัฐบาล   
• หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด   
• หุ้นบริษัทสหประกันชีวิต จํากัด   
• หุ้นชุมนุมสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต จํากัด             
• หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย จํากัด   
                       รวมเงินลงทุนระยะยาว    
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  เงินให้กู้ยืม  สุทธิ  ประกอบด้วย 
หน่วย  บาท   
 ระยะสั้น ระยะยาว ระยะสั้น ระยะยาว 
เงินให้กู้ยืมปกติ  
  เงินให้กู้แก่สหกรณ์     
  ลูกหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน     
  ลูกหนี้เงินกู้สามัญ     
  ลูกหนี้เงินกู้พิเศษ     
      รวมเงินให้กู้ยืมปกติ     
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ     
เงินให้กู้ยืมสุทธิ     

  ลูกหนี้อื่น  สุทธิ  ประกอบด้วย 
หน่วย  บาท   
 ถึงกําหนดชําระ ถึงกําหนดชําระ 
 ภายใน  ปี เกิน  ปี ภายใน  ปี เกิน  ปี
ลูกหนี้ตามคําพิพากษา     
ลูกหนี้อ่ืน     
             รวม     
หัก  ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเงินต้น     
         รวมลูกหนี้อ่ืน  สุทธิ     
  ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญข้างต้นแยกเป็นของลูกหนี้ตามคําพิพากษาจาํนวน   
บาท และลูกหนี้อ่ืนจํานวน  บาท 
 
  ดอกเบี้ยเงินให้กู้ค้างรับสุทธิ   ประกอบด้วย 

หน่วย  บาท   

ดอกเบี้ยเงินให้กู้ค้างรับ   

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ   

         ดอกเบี้ยเงินให้กู้ค้างรับสุทธิ   
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  สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น   ประกอบด้วย 

หน่วย  บาท   
รายได้ค่าเช่าค้างรับ   
วัสดุคงเหลือ   
ดอกเบี้ยค้างรับลูกหนี้อ่ืนสุทธิ   
ดอกเบี้ยเงินฝากค้างรับ   

ดอกเบี้ยพันธบัตรและตั๋วแลกเงินค้างรับ   
เงินค้างรับ   

ค่าเบี้ยประกันจ่ายล่วงหน้า   
                   รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน   

 
  ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  สุทธิ  ประกอบด้วย 

หน่วย  บาท   
ท่ีดิน   
อาคาร   
อุปกรณ์สํานักงาน   
ยานพาหนะ   
               ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  สุทธิ   

ท่ีดินและอาคารของสหกรณ์ส่วนหน่ึงได้ใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ําประกันวงเงินเบิกเกินบัญชีกับ

ธนาคารกรุงไทย จํากัดในวงเงิน    บาท 

  
  เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้น ประกอบด้วย 

หน่วย  บาท   
ตั๋วสัญญาใช้เงินธนาคารออมสิน   
          รวม   

ในปี   สหกรณ์มีวงเงินเบิกเกินบัญชีกับ 
• ธนาคารทหารไทย จํากัด สาขาภูเก็ต จํานวน  บาท โดยมีคณะกรรมการดําเนินการท้ัง

คณะเป็นผู้ค้ําประกัน    
• ธนาคารทหารไทย จํากัด สาขาถลาง จํานวน  บาท โดยมีคณะกรรมการดําเนินการท้ัง

คณะเป็นผู้ค้ําประกัน    
• ธนาคารกรุงเทพ จํากัด สาขาถนนเทพกษัตรีย์ จํานวน  บาท โดยมีคณะกรรมการ

ดําเนินการท้ังคณะเป็นผู้ค้ําประกัน 
• ธนาคารกรุงไทย จํากัด สาขาภูเก็ต จํานวน  บาท โดยมีคณะกรรมการดําเนินการท้ัง

คณะเป็นผู้ค้ําประกัน   และที่ดินและอาคารสํานักงานของสหกรณ์เป็นหลักประกัน 
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  เงินรับฝาก   ประกอบด้วย 

หน่วย  บาท   
เงินรับฝากออมทรัพย์   
เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ   
เงินรับฝากประจํา   
เงินรับฝากสหกรณ์อ่ืน   
               รวมเงินรับฝาก   

 
  หนี้สินหมุนเวียนอื่น    ประกอบด้วย 

หน่วย  บาท   
เงินรอจ่ายคืน   
ดอกเบี้ยเงินรับฝากค้างจ่าย   

ดอกเบี้ยเงินกู้ค้างจ่าย   
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย   
เงินรอตรวจสอบ   
ค่าสงเคราะห์ศพค้างจา่ย   
เงินประกันสัญญาจ้าง   
ภาษีเงินได้หัก ณ ท่ีจ่ายค้างจ่าย   
                    รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น   

 
 เงินกู้ยืมระยะยาว  ประกอบด้วย 

หน่วย  บาท   
 ที่ถึงกําหนดชําระ ท่ีถึงกําหนดชําระ 
 ภายใน  ปี เกิน  ปี ภายใน  ป ี เกิน  ปี 
เงินกู้ยืม    
      รวม    

  หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น    ประกอบด้วย 
หน่วย  บาท   
เงินประกันสัญญาเช่าบ้าน   
สํารองเงินชดเชยเจ้าหน้าท่ี   
สํารองบําเหน็จเจ้าหน้าท่ี   
                    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียนอ่ืน   

 
 
  ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอื่นๆ   ประกอบด้วย 

หน่วย  บาท   
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  ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอื่นๆ   ประกอบด้วย 
หน่วย  บาท   
ทุนสะสมเพื่อขยายอาคาร   
ทุนสาธารณประโยชน์   
ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล   

       รวมทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและ
อื่นๆ

  

 
 การดํารงสินทรัพย์สภาพคล่อง  

สหกรณ์ดํารงสินทรัพย์สภาพคล่องเป็นไปตามกฎกระทรวงว่าด้วยการดํารงสินทรัพย์สภาพ
คล่องของสหกรณ์ พศ  และประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่องการกําหนดอัตราการดํารง
สินทรัพย์สภาพคล่องของสหกรณ์ลงวันท่ี  ตุลาคม  
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ระเบียบวาระที่       พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี  

ประมาณการจัดสรรกําไรสุทธิ ประจําปี  

   ปี  

เป็น 
ร้อยละ
ของ
กําไร  ปี  

เป็น 
ร้อยละ
ของ
กําไร 

 เป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อย         
   ละสิบของกําไรสุทธิ             
 เป็นเงินบํารุงสันนิบาตสหกรณ์         
   แห่งประเทศไทยร้อยละห้าของ             
   กําไรสุทธิแต่ไม่เกินหนึ่งหมืน่             
   บาท      
 เป็นเงินปันผลตามหุ้นท่ีชําระ       
   แล้วของสมาชกิแต่ละคน             
 เป็นเงินเฉลี่ยคืนให้แก่สมาชิก       
   ตามที่สมาชิกทาํธุรกิจไว้กับ             
   สหกรณ์ระหว่างปี             
 เป็นโบนัสแก่กรรมการและ         
    เจ้าหน้าที่ไม่เกินร้อยละสิบของ             
    กําไรสุทธิ      
 เป็นทุนรักษาระดับอัตรา         
   เงินปันผลไม่เกนิร้อยละสอง             
   แห่งเงินค่าหุ้นวันสิ้นปี             
 เป็นทุนสาธารณประโยชน์         
   ไม่เกินร้อยละสบิของกําไรสุทธิ             
 ทุนการศึกษา         
 เป็นทุนสะสมไว้เพื่อขยาย      
   อาคาร         
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ระเบียบวาระที่    พจิารณาประมาณการรายได้  รายจ่าย  และงบประมาณรายจ่ายของสหกรณ์
ประจําปี  

 
  พิจารณาประมาณการรายได้และรายจ่ายของสหกรณ์ ประจําปี  
 

ประมาณการรายได้ ปี  

 ดอกเบี้ยเงินให้กู้  

 รายได้อ่ืน  

 ดอกเบี้ยรับจากให้ สออ่ืนกู้  

 ผลตอบแทนจากการลงทุน  

 ค่าเช่าอาคาร  

 ค่าธรรมเนียมแรกเข้า  

 รายได้อ่ืน  

   

   

ประมาณการรายจ่าย  

 ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก  

 ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืม  

 บําเหน็จเจ้าหน้าท่ี  

 เงินชดเชยเจ้าหน้าท่ี  

 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเจ้าหน้าท่ี  

 อาคาร สถานท่ี อุปกรณ์  

 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสมาชิก  

 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการอ่ืน  

 ค่าใช้จ่ายทางบัญชี ค่าเสื่อม  

   

   

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำากัด
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 พิจารณางบประมาณการรายจ่ายของสหกรณ์ประจําปี  
 

หมวดรายจาย ป  ป  คําชี้แจงประกอบ 

  งบประมาณ จาย งบประมาณ   

 หมวดเงินเดือน         สําหรับจายเงินเดือนเจาหนาที่     

เงินประจําตําแหนง       เงินประจําตําแหนง 

คาครองชีพ          เงินตอบแทนวิชาชีพ และเงินคา 

ตอบแทนวิชาชีพ        ครองชีพ 

             

 หมวดคาตอบแทน         

  คารับรอง                เปนคารับรองคณะกรรมการ หรือ 

    กรรมการท่ีปรึกษาหรือแขกของสหกรณ 

  เบ้ียประชุม                  เปนเบ้ียประชุมคณะกรรมการ 

กรรมการในวัน    ดําเนินการ  คน คนละ  บาทตอคร้ัง 

ประชุม     เปนคาเบ้ียประชุมคณะกรรมการ 

             อํานวยการ  คน คนละ  บาทตอคร้ัง 

        
  เปนคาเบีย้ประชมุคณะกรรมการศึกษา
และประชาสัมพันธ  คน คนละ 

         บาทตอคร้ัง 

        
  เปนคาเบีย้ประชมุคณะกรรมการเงินกู  
คน คนละ  บาทตอคร้ัง 

        
  เปนคาเบีย้ประชมุคณะกรรมการ
ดําเนินการและท่ีปรึกษาตามความ 

        จําเปนในคราวที่มกิีจธุระ 

  คาทํางานลวงเวลา                      เปนคาทําการลวงเวลาของเจาหนาที่ปด 

    งบการเงินออกใบเสร็จ จายตาม 

        
ระเบียบของสหกรณและจายเปนคา
ลวงเวลาของเจาหนาที่ลูกจางปดงบ 

        การเงินเตรียมเอกสารตาง ๆ ตอนสิ้นป 

 เงินบําเหน็จ        เงินบําเหน็จสําหรับเจาหนาที่ 

     เจาหนาที่      
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หมวดรายจาย ป  ป  คําชี้แจงประกอบ 

  งบประมาณ จาย งบประมาณ   

 เงินชดเชย               เงินชดเชยสําหรับเจาหนาที่ 

     เจาหนาที่     

  คาใชจายในวัน           เปนคาเบีย้ประชมุสําหรับสมาชิกและ 

ประชุมใหญ       สมาชิกสมทบในวันประชุมใหญ คนละ 

     บาท 

        
  เปนคาของขวัญแกสมาชิกและ
คาใชจายอื่น ๆ ในการประชุมใหญ 

 คาใชจายในวัน                                  

ประชุมใหญวิสามัญ         

  คาน้ํามันเชื้อเพลิง                       เปนคาน้ํามันเช้ือเพลิงรถยนตและ 

    รถจักรยานยนตของสํานักงาน 

 คาตอบแทน             เปนคาตอบแทนจายใหเจาหนาที่  

หนวยงาน    การเงินและหนวยงานท่ีมีสมาชิก 

    ซึ่งไดชวยเหลืองานของสหกรณและหัก 

        เงินสงสหกรณ รายละ  บาท สวนของ 

    โรงเรียนที่ผานตนสังกัด รายละ  บาท 

    ตนสังกัด รายละ บาท 

 คาอบรมสัมมนา                      เปนคาอบรมสัมมนากรรมการ ผู 

      กรรมการและ    ตรวจสอบกิจการ และเจาหนาที่ตามที่ 

      เจาหนาที่       หนวยงานอื่นจัดขึน้ หรือ สหกรณจัดเอง 

 ประชุม สัมมนา                     เปนคาใชจายในวันประชุมสัมมนา  

สหกรณ    พบปะสังสรรคคณะกรรมการ 

        
ดําเนินการและเจาหนาที่รวมกับสหกรณ
ในจังหวัดภูเก็ต 

 คาตอบแทน            เปนคาตอบแทนผูตรวจสอบกิจการ  

ผูตรวจสอบ    จํานวน  คน คนละ  บาท 

กิจการ         
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หมวดรายจาย ป  ป  คําชี้แจงประกอบ 

  งบประมาณ จาย งบประมาณ   

 คาจางผูตรวจ               เปนคาจางผูตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต 

สอบบัญชี     

รับอนุญาต         

 คาจางยาม              เปนคาจางยามดูแลสํานักงานต้ังแตเวลา  

รักษาการณ     น ถึง  น ในวันเปด 

       
ทําการปกติ และตลอด  ชั่วโมงใน
วันหยุดทําการ เดือนละ  บาท 

  คาดําเนินคด ี                     เปนคาฤชา คาธรรมเนียมศาลและคา 

    ดําเนินการอื่น ๆ ที่เก่ียวของกับการ 

        ดําเนินคด ี

            

หมวดคาวัสดุ         

 คาเคร่ืองเขียน              เปนคาเคร่ืองเขยีนแบบพิมพตาง ๆ ที่ใช 

แบบพิมพ    ในสํานักงาน 

 ของใชสํานักงาน                    เปนคาของใชสํานักงาน อุปกรณไฟฟา  

    สุขภัณฑ อุปกรณตกแตง 

        หองประชุม และของใชอื่น ๆ 

 คาจัดทําขาวสาร             เปนคาวัสดุ อุปกรณ  การจัดทําขาวสาร 

สหกรณ    แจกจายแกสมาชิกและคาดวงตรา 

        ไปรษณียาการ 

  คาเอกสารสิ่งพมิพ                 เปนคาหนังสือพมิพรายวันและคา 

    เอกสารวารสารท่ีเก่ียวของกับกิจการ 

        ของสหกรณ 
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หมวดรายจาย ป  ป  คําชี้แจงประกอบ 

  งบประมาณ จาย งบประมาณ   

หมวดครุภัณฑ ท่ีดิน         

และสิ่งกอสราง         

  เคร่ืองพิมพ                  

คอมพิวเตอร     

 เคร่ืองคอมพวิเตอร                  

 กลองถายรูป                                        สําหรับบันทึกงานพิธีการตาง ๆ  ความ 

    ละเอียด เซ็นเซอร  ไม 

        
ตํ่ากวา    ลานพิกเซล ซูมออพติกคอล  
  เทา  จอ    ขนาดไม 

        นอยกวา     นิ้ว 

 เกาอี้                  

 บอรดอลูมิเนียม                   

 คาซอฟแวร                                 เพื่อซื้อลิขสิทธิ์ซอฟแวรใหถูกตองตาม 

คอมพิวเตอร    กฏหมาย ตามรายละเอียด ดังนี ้

        
    เคร่ือง
คอมพิวเตอรเซฟิเวอร รวมสิทธิ์การใช 

        ใชเคร่ือง        ชุด 

        
     สําหรับ
เคร่ืองคอมพวิเตอรเซิฟเวอร 

        
เคร่ืองคอมพวิเตอรต้ังโตะและกระเปาหิ้ว
รวมสิทธิ์การใชเคร่ือง  

               ชุด 

        
     และ  
  สําหรับ 

        
เคร่ืองคอมพวิเตอรต้ังโตะและกระเปาหิ้ว    
    ชุด 

        
    สําหรับ
เคร่ืองคอมพวิเตอรต้ังโตะและ 

        กระเปาห้ิว        ชุด 

                    ชุด 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำากัด
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หมวดรายจาย ป  ป  คําชี้แจงประกอบ 

  งบประมาณ จาย งบประมาณ   

  เคร่ืองสแกน                  

นิ้วมือ     

 เคร่ืองสแกนเนอร              เพื่อใชสําหรับสแกนบัตรลายมือชื่อและ 

    ใชทดแทนเคร่ืองเกาที่ชํารุด 

 คาเคร่ืองสมารท       เพื่อใชสําหรับติดตอประสานงานกับ 

โฟน    คณะกรรมการ ผูตรวจสอบกิจการ 

        ที่ปรึกษา และสมาชิกสหกรณ 

                        

หมวดคาใชสอย         

 คาพาหนะเดินทาง                      เปนคาประชุมอบรมสัมมนากรรมการ  

คาเชาที่พักและ    ผูตรวจสอบกิจการ ผูจัดการ  และ 

 และคาเบี้ยเลี้ยง       เจาหนาที่ ตามความจําเปน 

         เปนคาเบ้ียเลีย้งกรรมการติดตามเรงรัด 

    หนี้สิน 

 คาดวงตราไปรษณี                     เปนคาดวงตราไปรษณียากรณ ปด 

ยากรณ    หนังสือติดตองานสหกรณ สอบทาน 

        หนี้ และติดตอสมาชิก 

 คาสวัสดิการ              เปนคารักษาพยาบาลเจาหนาที่และ 

พนักงาน    ครอบครัวเมื่อเจ็บปวย 

        และเงินบํารุงการศึกษาของบุตรเจาหนาที่ 

 คาสาธารณูปโภค             เปนคาไฟฟา คาโทรศัพท คาจัดเก็บขยะ 

    มูลฝอย 

 คาประกันภัย                  เปนคาประกันอัคคีภัย คาประกัน การ 

    ขนเงินคาประกันอบุัติเหตุ ของเจาหนาที่ 

        
สหกรณระหวางการขนเงิน คาประกัน
อาคารสํานักงานและประกันภัยรถยนต 
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หมวดรายจาย  ป   ป  คําชี้แจงประกอบ 

   งบประมาณ   จาย  งบประมาณ   

 คาธรรมเนียม               เปนคาเชค็ คาธรรมเนียมการโอนเงิน 

ธนาคาร     

 คาถายเอกสาร              เปนคาถายเอกสารของสหกรณ 

 คาซอมแซม               เปนคาซอมแซมทรัพยสิน  ครุภัณฑ 

บํารุงรักษาทรัพยสิน    และส่ิงกอสรางของสหกรณ 

 รายงานกิจการ                     เปนคาจัดพิมพเอกสารรายงานกิจการ 

ประจําป    ประจําป  จํานวน  เลม 

 จัดทําขอบังคบั               จัดพิมพระเบียบและขอบังคับฉบับ  

และระเบียบใหม    สมบูรณ อยางละ  เลม 

ฉบับสมบูรณ         

 คาบํารุงชมรม                 เปนคาบํารุงสมาชิกชมรมสหกรณ 
สหกรณภาคใต 
    

ภาคใตชมรมสหกรณออมทรัพยครู 
ภาคใต 

 คาดูแลและพัฒนา               เปนคาดูแลรักษาระบบงาน ตรวจเช็ค  

โปรแกรมคอมพิวเตอร    และปรับปรุง แกไขโปรแกรมเพื่อ 

       
รองรับสถานการณเปลี่ยนแปลงทางธรุกิจ
การเงิน ตามระเบียบ มติใหม  ๆ 

        ของสหกรณแกผูพัฒนาโปรแกรม 

 คาเคร่ืองแบบ               คาเคร่ืองแบบเจาหนาที่  คน  คนละ  

เจาหนาที่     บาท 

 คาจัดทําแผน               เปนคาใชจายจัดทําและจัดพิมพตาม 

ปฏิบัติการประจําป          แผนปฏิบัติการประจําป 

 คาภาษีสหกรณ                 เพื่อเสยีภาษีปาย  ภาษีโรงเรือน ภาษี 

    รถยนต รถจักรยานยนต คาตรวจ 

        สภาพรถยนต และภาษีอื่น ๆ 

 ประกันสังคม                 ต้ังตามกฏหมายประกันสังคม และ 

    กองทุนเงินทดแทนสําหรับเจาหนาที่ 



68

รายงานกิจการประจำาปี 2556

 
 

หมวดรายจาย ป  ป  คําชี้แจงประกอบ 

  งบประมาณ จาย งบประมาณ   

 คาใชจาย             เปนคาจัดทําประกันชีวิตหมูใหกับ 

โครงการจัดทํา    สมาชิกที่สมัครใจโดยสหกรณจายให 
ประกันชีวิต สําหรับ
สมาชิกที่สมัครใจ       

คร่ึงหนึ่ง สมาชิกจายคร่ึงหนึ่ง สมาชิก 
 คน คนละ   บาท 

 คาใชจาย          เปนการจัดสวัสดิการตามกองทุน 

โครงการสวัสดิการ    สงเคราะหครอบครัวสมาชิกและ 
สงเคราะหครอบครัว
สมาชิก       

สวัสดิการวันเกิดของสมาชิกและสมาชิก
สมทบ 

 คาเชาพื้นที ่                 เปนคาเชาพื้นที่เวบ็ไซด 

เว็บไซต     

 คาดําเนินการตาม               เปนคาดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ  

 แผนกลยุทธโครงการ        ประจําป  จํานวน   โครงการ 

         

หมวดรายจายอื่น             เปนคาใชจายซ่ึงอาจเกิดขึ้นโดยม ิ

    คาดหมายไวลวงหนาซึ่งไมอยูใน 

        
หมวดรายจายที่ต้ังไวหรือมีเหตุจําเปน
โดยรีบดวน 

              

        

     

     หมายเหตุ                ขออนุมัตติถัวจายทุกหมวดรายจาย 
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แผนงาน  โครงการ ประจําปี  

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค ์ ระยะเวลา งบประมาณ 
 งานประชุมใหญส่ามัญ เพ่ือสนับสนุนงานประชุมใหญ ่  ธันวาคม     
     ประจําปี ชมรมคร ู สามัญประจําปี ชมรมครูอาวุโส     
     อาวุโสจังหวัดภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต     
 งานประชุมใหญ่สามญั เพ่ือสนับสนุนงานประชุมใหญ ่ กุมภาพันธ์  
    ประจําปี สมาคม สามัญประจําปี  สมาคม   
    ฌาปนกิจสงเคราะห์ ฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก   
    สมาชิกสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต   
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สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จาํกัด 

โครงการตามแผนกลยทุธ ์
ประจําปีงบประมาณ พศ 
 

 โครงการสัมมนา ผลการปฏิบัติงานท่ีคาดหวัง 
        สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จํากัด ยุทธศาสตร์ท่ี  การพัฒนาองค์กรให้มีความ
เข้มแข็ง ภายใต้การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีธรรมาภิบาล  กลยุทธ์ท่ี  เสริมสร้างความสัมพันธ์ของ
คณะกรรมการดําเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการและเจ้าหน้าท่ี และกลยุทธ์ท่ี  พัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการ
ดําเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการและเจ้าหน้าท่ี 
 โครงการนี้มีวัตถุประสงค์   เพ่ือทบทวนผลการปฏิบัติงานในปี   แลกเปล่ียนและระดมความ
คิดเห็นระหว่างผู้ปฏิบัติงานในสหกรณ์ฯ ท้ังคณะกรรมการดําเนินการ  คน ผู้ตรวจสอบกิจการ  คน 
ผู้จัดการและเจ้าหน้าท่ี  คน และที่ปรึกษาสหกรณ์ฯ   คน รวม   คน เพ่ือนําปัญหา และข้อขัดข้องใน
การปฏิบัติงานมาปรับปรุงแก้ไข ทบทวนวิธีการปฏิบัติงาน โดยใช้เทคนิค    เพ่ือการ
ปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพเป็นท่ีพึงพอใจของสมาชิกสหกรณ์ฯ และความมีมาตรฐานที่ดีในการประเมินสหกรณ์ 
อีกทั้งเป็นการเสริมสร้างความรัก และความสามัคคีของคณะทํางานอีกด้วย  
 งบประมาณในการดําเนินการ จํานวน  บาท  

 
 โครงการปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จํากัด 

สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จํากัด  ยุทธศาสตร์ท่ี    พัฒนาประสิทธิภาพ
การให้บริการ และจัดสวัสดิการให้แก่สมาชิกเพ่ิมมากขึ้น  กลยุทธ์ท่ี   โครงการประชาสัมพันธ์กิจกรรมงาน
ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จํากัด ให้สมาชิกทราบในหลากหลายรูปแบบ  กลยุทธ์ท่ี    โครงการทุก
ปัญหามีคําตอบ กลยุทธ์ท่ี   โครงการเปิดตู้รับความคิดเห็นของสมาชิก และยุทธศาสตร์ท่ี  พัฒนาระบบ
เทคโนโลยี  

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์  เพ่ือปรับปรุงการสื่อสารระหว่างสหกรณ์กับสมาชิกให้มีประสิทธิภาพ และ
เพ่ิมช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกจํานวน  คน ได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร กิจกรรม ของสหกรณ์ฯ ติ 
ชมและร่วมแสดงความคิดเห็นในการดําเนินงานได้สะดวก รวดเร็ว และท่ัวถึงย่ิงขึ้น คาดว่าจะสร้างความพึง
พอใจ ศรัทธาและเชื่อม่ันต่อสหกรณ์ และเป็นการยกระดับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จํากัด ให้เป็นสหกรณ์ชั้น
นําท่ีทันสมัยตามวิสัยทัศน์ของสหกรณ์ฯ 

โครงการประกอบด้วย กิจกรรมหลัก  กิจกรรม คือ 
กิจกรรมที่  การทําวารสารข่าวสารสหกรณ์ฯ ทุก   เดือนฉบับ โดยเพ่ิมการตอบปัญหาของสมาชิก

ให้มากขึ้น  จํานวน    บาท 
 กิจกรรมที่  การปรับปรุงเว็บไซต์ของสหกรณ์ ให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ทันสมัยและเป็นปัจจุบันและ

สร้างฐานข้อมูลสมาชิกให้สามารถ  เข้ามาดูข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองได้ จํานวน    บาท 
 กิจกรรมที่  การทํา  ของสหกรณ์  จํานวน    บาท 
 งบประมาณในการดําเนินการ จํานวน  บาท 
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 โครงการสัปดาห์แห่งการออมทรัพย์ ประจําปี  

สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จํากัด ยุทธศาสตร์ท่ี    พัฒนาประสิทธิภาพ
การให้บริการ และจัดสวัสดิการให้แก่สมาชิกเพิ่มมากข้ึน 

โครงการนี้วัตถุประสงค์ เพ่ือส่งเสริมการออมเงิน สร้างความม่ันคงแก่สมาชิกและครอบครัว เป็นการ
เสริมสภาพคล่องให้กับสหกรณ์ ลดการใช้เงินกู้จากสถาบนัการเงินท่ีมีต้นทุนสูงกว่ามาให้บริการสินเชื่อแก่
สมาชิก อีกทั้งเป็นการให้ความร่วมมือส่งเสริมให้เกิดความเข้มแข็งในกิจกรรมวันออมแห่งชาติ ท่ีคณะรัฐมนตรีได้
กําหนดให้เป็น วันท่ี  ตุลาคม ของทุกปี โครงการนี้เน้นการเปิดบัญชีใหม่สําหรับสมาชิกที่ยังไม่มีบัญชีเงินฝาก
กับสหกรณ์เป็นอันดับแรกและสมาชิกที่ฝากเงินเพ่ิมเป็นอันดับถัดมา คาดว่าจะมีสมาชิกท่ีไม่มีบัญชีเงินฝากกับ
สหกรณ์จะเปิดบัญชีกับสหกรณ์ไม่น้อยกว่า  เปอร์เซ็นต์ และมียอดเงินฝากเพิ่มข้ึน  เปอร์เซ็นต์ 

การดําเนินการ จัดให้มีกิจกรรมสัปดาห์แห่งการออมทรัพย์ขึ้นช่วงระยะเวลาหนึ่งในระหว่างเดือน
ตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายน พศ โดยสมาชิกผู้เปิดบัญชีเงนิฝากใหม่ หรือสมาชิกผู้นําเงินมาฝากเพิ่มใน
บัญชีเงินฝากเดิม จะได้รับของท่ีระลึกจากสหกรณ์หรือได้รับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากพิเศษในช่วงระยะเวลาหนึ่ง 

งบประมาณในการดําเนินการ  บาท 
 
 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการทํางานเพ่ือเพ่ิมผลผลิตด้วยกิจกรรม   ส 
          สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จํากัด ยุทธศาสตร์ท่ี  การพัฒนาองค์กรให้มี
ความเข้มแข็ง ภายใต้การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีธรรมาภิบาล  และกลยุทธ์ท่ี  พัฒนาสิ่งแวดล้อม
และบรรยากาศในองค์กรให้เอื้อต่อการปฏิบัติงาน 

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์  เพ่ือนํากิจกรรม  ส ได้แก่ สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และ สร้าง
นิสัย ซ่ึง  ส แรกเป็นการพัฒนาสถานที่ ส่วน  ส หลัง เป็นการพัฒนาคน   ส เป็นกิจกรรมท่ีช่วยพัฒนา
บุคลากรให้มีคุณภาพ ประโยชน์ที่เห็นได้ชัดเจนของการดําเนินกิจกรรม ได้แก่ สถานท่ีและสภาพแวดล้อมในการ
ทํางานสะอาด ปราศจากสิ่งสกปรก บุคลากรมีสุขภาพกายและจิตท่ีดี มีระเบียบวินัยและมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาองค์กรมากขึ้น เป็นการขจัดความสิ้นเปลืองวัสดุและงบประมาณ และการลดการเก็บเอกสารท่ีซํ้าซ้อน 
เป็นการลดต้นทุนของหน่วยงาน เพ่ิมคุณภาพงานบริการให้มีมาตรฐานยิ่งข้ึน นํามาซ่ึงความพึงพอใจของสมาชิก 
 งบประมาณในการดําเนินการ จํานวน  บาท 

 
 โครงการคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานและเจ้าหน้าท่ีดีเด่นสํานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จํากัด 
           สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จํากัด ยุทธศาสตร์ท่ี   การพัฒนาองค์กรให้มี
ความเข้มแข็ง ภายใต้การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีธรรมาภิบาล  กลยุทธ์ท่ี   โครงการเจ้าหน้าท่ียอด
เย่ียมประจําปี 
 โครงการนี้มีวัตถุประสงค์  เพ่ือคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานและเจ้าหน้าท่ีดีเด่น สํานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูภูเก็ต จํากัด ประจําปี เป็นการสร้างขวัญกําลังใจท่ีดีของเจ้าหน้าท่ีในสํานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต 
และเป็นการกระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานพัฒนาศักยภาพในการทํางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นํามาซ่ึงความพึงพอใจ
ของสมาชิก 
 งบประมาณในการดําเนินการ จํานวน  บาท 
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 โครงการประชุมปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดทําแผนดําเนินงานประจําปี  
          สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จํากัด ยุทธศาสตร์ท่ี   การพัฒนาองค์กรให้มี
ความเข้มแข็ง ภายใต้การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีธรรมาภิบาล  กลยุทธ์ท่ี   การเพิ่มประสิทธิภาพใน
การบริหารงานของสหกรณ์ 
 โครงการนี้มีวัตถุประสงค์  ให้มีการประชุมปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์ของสหกรณ์ให้เหมาะกับ
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป และจัดทําโครงการตามแผนกลยุทธ์ ประจําปี พศ ของสหกรณ์ เพ่ือขอ
อนุมัติจากท่ีประชุมใหญ่สามัญประจําปี  โดยระดมความคิดเห็นจากผู้ปฏิบัติงานในสหกรณ์ฯ ท้ัง
คณะกรรมการดําเนินการ  คน ผู้ตรวจสอบกิจการ  คน ผู้จัดการและเจ้าหน้าท่ี  คน ท่ีปรึกษา
สหกรณ์ฯ   คน รวม   คน 
 งบประมาณในการดําเนินการ จํานวน  บาท 

     
    
 โครงการศึกษาดูงาน 

สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จํากัด  ยุทธศาสตร์ท่ี    การพัฒนาองค์กรให้มี
ความเข้มแข็ง  ภายใต้การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  มีธรรมาภิบาล กลยุทธ์ท่ี   พัฒนาศักยภาพของ
คณะกรรมการดําเนินการ  ผู้ตรวจสอบกิจการ และเจ้าหน้าท่ี  

โครงการนี้มีวัตถุประสงค ์ เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจในการบริหารและจัดการสหกรณ์  รวมไปถึง
ศึกษาวิธีการจัดสวัสดิการให้แก่สมาชิก  และศึกษาวิธีการให้บริการรูปแบบต่าง ๆ ในสหกรณ์ท่ีศึกษาดูงาน 
พร้อมท้ังแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันระหว่างสหกรณ์ 

โครงการประกอบด้วย กิจกรรมหลัก  กิจกรรม จํานวน    วัน    คืน  คือ 
 กิจกรรมที่    การเข้าร่วมประชุมใหญ่ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย  
 กิจกรรมที่   การศึกษาดูงานสหกรณ์อ่ืน 

 งบประมาณในการดําเนินการ จํานวน  บาท 
 
 
 โครงการประชุมเจ้าหน้าท่ีหน่วยงานท่ีทํางานให้แก่สหกรณ์  
 สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จํากัด ยุทธศาสตร์ท่ี    การพัฒนาองค์กรให้มี
ความเข้มแข็ง  ภายใต้การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีธรรมาภิบาล  
 โครงการนี้วัตถุประสงค์  เพ่ือสร้างความเข้าใจในการบริหารและจัดการร่วมกัน  รวมถึงวิธีการ
ปฏิบัติงาน เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่สมาชิก และเกิดข้อผิดพลาดที่อาจจะส่งผลกระทบต่อองค์กรได้ 
 งบประมาณในการดําเนินการ  จํานวน    บาท 
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 โครงการสหกรณ์พบปะสมาชิก 
           สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จํากัด ยุทธศาสตร์ท่ี  พัฒนาประสิทธิภาพการ
ให้บริการและจัดสวัสดิการให้แก่สมาชิกเพิ่มมากขึ้น กลยุทธ์ท่ี  พัฒนาคุณภาพชีวติของสมาชิก  
 โครงการนี้มีวัตถุประสงค์  เพ่ือพบปะสมาชิกของสหกรณ์ในหน่วยงาน โดยแจ้งข้อบังคับเก่ียวกับการ
สมัครเป็นสมาชิก รวมถึงคุณประโยชน์ท่ีจะได้รับ  จากการเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ โดยมีเนื้อหาให้ได้รับความรู้
ท้ัง   กลุ่ม  กลุ่มท่ี    สมาชิกสหกรณ์เดิม  กลุ่มท่ี    ผู้ท่ียังไม่ได้สมัครเข้าเป็นสมาชิก  เพ่ือรณรงค์การรับ
สมัครสมาชิกเพ่ิม  และการขยายฐานสมาชิกให้ใหญ่ขึ้นไม่น้อยกว่า     ปี และทุนเรือนหุ้นของสหกรณ์
เพ่ิมขึ้นปีละไม่น้อยกว่า    ปี  สหกรณ์จะส่งผู้แทนไปพบปะสมาชิกท่ีมีการประชุมสมาชิกของหน่วยงาน 
และหน่วยงานนั้น ๆ มีความประสงค์ให้สหกรณ์ได้พบปะกับสมาชิก 
  
 งบประมาณในการดําเนินการ จํานวน  บาท 
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ระเบียบวาระที่   พิจารณากาํหนดวงเงินกูย้มื ประจําปี  

 ตามข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ      ท่ีประชุมใหญ่มีอํานาจที่จะกําหนดวงเงิน   ซ่ึงสหกรณ์อาจกู้ยืม
สําหรับปีหนึ่ง ๆ ไว้ตามความจําเป็นและสมควรแก่การดําเนินการ ในปี  ท่ีผ่านมา ท่ีประชุมใหญ่มีมติ
กําหนดวงเงินซ่ึง สหกรณ์จะกู้ยืมได้จํานวนไม่เกิน  บาท หนึ่งพันล้านบาทถ้วน   

ในปี  คณะกรรมการเสนอวงเงินกู้ยืม   บาท หนึ่งพันล้านบาทถ้วน 
 
ที่ประชุมใหญ่ 
 
ระเบียบวาระที่    พจิารณาเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน  
 พรบสหกรณ์ 
 มาตรา  ให้สหกรณ์มีคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์    ประกอบด้วย   ประธานกรรมการ หนึ่ง
คน และกรรมการอ่ืน อีกไม่เกินสิบสี่คน ซ่ึงท่ีประชุมใหญ่เลือกต้ังจากสมาชิก ฯ  
 คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์มีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละสองปีนับแต่วันเลือกต้ังฯ 
 กรรมการดําเนินการสหกรณ์ ซ่ึงพ้นจากตําแหน่ง อาจได้รับเลือกต้ังอีกได้ แต่ต้องไม่เกินสองวาระ
ติดต่อกัน 
 ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต  จํากัด 

ข้อ  การเลือกต้ังและการดํารงตําแหน่ง ให้สหกรณ์มีคณะกรรมการดําเนินการสิบห้าคนซ่ึงท่ี
ประชุมใหญ่เลือกต้ังจากสมาชิก การเลือกต้ังคณะกรรมการดําเนินการให้เลือกโดยวิธีเลือกประธาน
คณะกรรมการ  หนึ่งคนและกรรมการอื่นอีกสิบสี่คน  ให้คณะกรรมการดําเนินการเลือกต้ังระหว่างกันเองเป็น
รองประธานกรรมการหนึ่งคนหรือหลายคน  เลขานุการหน่ึงคน  และอาจให้มีกรรมการอ่ืนด้วยก็ได้  นอกนั้น
เป็นกรรมการ 
 
 ในปี    มีคณะกรรมการดํารงตําแหน่งอยู่ตามวาระ  จํานวน    คน  ดังน้ี 

 นายสวัสดิ์  ชุมรักษ์ 
 นายจรุง  สังขรักษ์ 
 นสมารศรี  นราภักดี 
 นสปิยมน  แซ่อ๋อง 
 นายทวี  สงวนนาม 
 นายประชา  ชลชวลิต 
  คณะกรรมการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ    คน  ถึงแก่กรรม   คน  จึงต้องดําเนินการเลือกต้ัง

กรรมการแทนตําแหน่งท่ีว่าง จากสมาชิกทั้งหมดดังนี้ 
 ประธานกรรมการดําเนินการ   คน 
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 กรรมการท่ีพ้นจากตําแหน่งตามวาระ   คน 
 กรรมการท่ีถึงแก่กรรม    คน 

ผลการเลือกต้ัง 
  ประธานกรรมการ  

กรรมการ    
                                      

                    
  

     
     
     
  

 คณะกรรมการเลือกตั้งระหว่างกันเองเป็นรองประธาน  คน  
 คนที่  เป็นประธานคณะกรรมการเงินกู้   ได้แก่  

คนที่  เป็นประธานคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ ได้แก่  
 เลขานุการ       ได้แก่    
 ผู้ช่วยเลขานุการ       ได้แก่    
 
 
ระเบียบวาระที่    พิจารณาจัดจ้างผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต และกําหนดค่าธรรมเนียม 
       การสอบบญัชีประจําปี  
 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้ให้สหกรณ์ท่ีมีทุนดําเนินการต้ังแต่  ล้านบาทข้ึนไป พิจารณาจ้างผู้สอบ
บัญชีภาคเอกชน คณะกรรมการดําเนินงานจึงเสนอสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ภาคเอกชนให้ท่ีประชุม
พิจารณาจ้างและกําหนดค่าจ้าง ดังนี้ 
  นางจิราพันธ์  เหมาะสมสกุล  บริษัท เอ็นเอสเคสอบบัญชี จํากดั  กรุงเทพฯ  เสนอค่าธรรมเนียม
วิชาชีพสอบบัญช ี  เป็นเงิน    บาท เข้าตรวจประมาณปีละ    ครั้ง  คร้ังละไม่น้อยกว่า    วันทํา
การ 
  นางสาวนุสรา  ฟองศรีสิน  สํานักงานสอบบัญช ีเอ็น เอ เอส จภูเก็ต  เสนอค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
สอบบัญชี    บาท  เข้าตรวจอย่างน้อยปีละ    ครั้ง  ครั้งละไม่น้อยกว่า   วันทําการ 
 
ที่ประชุมใหญ่ 
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ระเบียบวาระที่   พจิารณาเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์  ประจําปี  

ตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จํากัด ว่าด้วย การตรวจสอบกิจการ พศ  ให้มีผู้ตรวจ
สอบกิจการ    คน  ประกอบด้วย  ผู้เชี่ยวชาญทางด้านบัญชีอย่างน้อย  คน    ผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมาย   
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านบริหาร   ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการเงิน   ผู้เชี่ยวชาญทางด้านสหกรณ์   รวมไม่เกิน    คน   
โดยให้อยู่ในวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ  
 ปี                                                          

 
ผลการเลือกต้ัง 

   
  
       

    
 
 
ระเบียบวาระที่   เร่ืองอื่น ๆ 
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คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรพัย์ครูภูเก็ต จํากดั ประจําปี  

ลําดับ  ชื่อสกุล ตําแหน่งในหน่วยงาน ตําแหน่งในสหกรณ์ 

 นายประเสริฐ  งานวงศ์พาณิชย์ ข้าราชการบํานาญ สํานักงาน ประธานกรรมการ 

  เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต  

 นายสมพงศ์  ศิริสมบัติ ข้าราชการบํานาญ  รองประธานกรรมการ

  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  

 นายขัมน์  สุขาพันธ์ุ ข้าราชการบํานาญ สํานักงาน รองประธานกรรมการ

  เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต  

 นายชวนศักด์ิ  จาํปาทอง ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหมากปรก กรรมการ 

 นายสุวัชร์  โกยสมบูรณ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านพรุจําปา กรรมการ 

 นายนิยม  พรหมขุนทอง ผู้อํานวยการ โรงเรียนบ้านบางค ู กรรมการ 

 นายจรุง  สังขรักษ์ ครู คศ  โรงเรียนเมืองถลาง กรรมการ 

 นสปิยมน  แซ่อ๋อง ผู้อํานวยการ โรงเรียน อบจบ้านไม้เรียบ กรรมการ 

 นายทวี  สงวนนาม ข้าราชการบํานาญ สํานักการศึกษา กรรมการ 

  เทศบาลนครภูเก็ต  

 นายสวัสดิ์  ชุมรักษ์ ข้าราชการบํานาญ สํานักงาน กรรมการ 

  เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต  

 นายเสทือน  มุขดี ข้าราชการบํานาญ สํานักงาน กรรมการ 

  เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต  

 นสมารศรี  นราภักดี ข้าราชการบํานาญ สํานักงาน กรรมการ 

  เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต  

 นายประชา  ชลชวลิต ข้าราชการบํานาญ สํานักงาน กรรมการและ 

  เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เลขานุการ 

 นายสุชาย  จินะเสนา ข้าราชการบํานาญ สํานักงาน กรรมการและ 

  เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ผู้ช่วยเลขานุการ 
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ทําเนียบประธานกรรมการดําเนินการ 
  นายเชื้อ  สุขาพันธ์ุ           ปี  
  นายเชาว์  สิงหะผลิน        ปี  
  นายสุพาสน์  ศิริพันธ์        ปี  
  นายโชติ  แย้มแสง           ปี  
  นายสุวรรณ  กู้สุจริต         ปี  
  นายจํานง  สังขรักษ์          ปี  
  นายพิณ  ยอดรักษ์                              ปี  
  นายวิชัย  อติสุธาโภชน์                      ปี  
  นายสมพงศ์  สิทธิไชย                        ปี  
 นายเชิดชัย  นาวิกานนท์                   ปี  
 นายธงชัย  ณ ถลาง                           ปี  
 นายประเสริฐ งานวงศ์พาณิชย์         ปี  
 นายธงชัย  ณ ถลาง                          ปี  
 นายนัทธี   ถิ่นสาคู                           ปี  
 นายประเสริฐ  งานวงศ์พาณชิย์         ปี  
 นายพงษ์ศักด์ิ  วิสุทธ์ิ                         ปี  
 นายประเสริฐ  งานวงศ์พาณชิย์ ปี  
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เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพยค์รูภูเก็ต จํากัด 

  นางอิศรา  ณ นคร   ผู้จัดการสหกรณ์ 
  นายสวัสดิ์  อยู่คง  รองผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อ 
  นางเนาวรัตน์  ฉ่ัวเจริญ  รองผู้จัดการฝ่ายธุรการ 
  นางสุวรรณา  ชลชวลิต  รองผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี 
  นางสายชล  ณ นคร  หัวหน้างานทะเบียนสมาชิกและเจ้าหน้าท่ีเคาร์เตอร์ 
  นางกฤตยา  เดชภิบาล      หัวหน้างานคอมพิวเตอร์ 
  นายนิพนธ์  ณ นคร  เจ้าหน้าท่ีฝ่ายสินเชื่อ 
  นางวาสนา  ฤทธิ์รักษา  เจ้าหน้าท่ีเคาร์เตอร์และประชาสัมพันธ์ 
  นายกฤติกร  โกยกิจเจริญ              นิติกร 
 นายอนิวรรตน์  สระศรี                 เจ้าหน้าท่ีประสานงานท่ัวไป 
 นางสาวขนิษฐา อภิชาตพงศ์ธร เจ้าหน้าท่ีบัญชี 
 นางศิริวรรณ  ดอนปัญญา เจ้าหน้าท่ีธุรการ 
 นางขวัญฤทัย  ทองเจิม                 แม่บ้าน 
 นายกิจจา  สืบสิน                        นักการภารโรง  
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