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รายงานการประชุม 
ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ 

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต คร้ังที่ 1/2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
วันจันทรท่ี์ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 

…………………………………………….. 
ผู้เข้าประชุม 
ท่ี               ชื่อ – สกุล                      ตำแหน่ง/ระดับ                           หมายเหตุ 
1. นางสาวสุมนา  ณ นคร  นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ 
2. นายกฤษฎา  สู่เจริญ  นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ  
3. นายรักษาราษฎร์  โภคะศฤงคาร นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ   
4. นางสิรญา  พาหุบุตร นักจัดการงานท่ัวไปชำนาญการ 
5. นางสาวธนภร  สังขพันธ ์ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส 
6. นางวรรณิสา  จันทร์แก้ว นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ  
7. นางสาวเพชรไพลิน แช่ต้ัน  นิติกรปฏิบัติการ  
8. นางชมัยพร  ช่วยมั่ง  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ   
9. นางสาวนฤมล  สงธน ู  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ     
10. นางสาวนันทัชพร  ชัยฤกษ์  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ  
11. นายอภิสิทธิ์  ล่ิวชัยชาญ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
12. นางวิภาดา  เต็มพร้อม นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
13. นางสาวเพ็ญศรี  เอ้งฉ้วน  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน    
14. นางสาวชุติกาญจน์ บุญเรือง  นักจัดการงานท่ัวไป 
15. นางสาวณัฐกานต์  หอมเดช  นักวิชาการเงินและบัญชี 
16. นางสาวสาวิตรี  ไชยฤกษ์  นักวิชาการสหกรณ์ 
17. นางสาววดีรัตน์  จันทร์นุ่น เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 
18. นางภาสินี  สังข์ขวัญ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 
19. นางสาวศศิชา  แต่สกุล  เจ้าพนักงานการเงินและบัญช ี    
20. นางสาวสุดา  พรหมทอง เจ้าพนักงานธุรการ 
21. นางสุพาณี  พาหุรัตน์ เจ้าพนักงานธุรการ 
22. นายจรูญ  แสงปาน  พนักงานรักษาความปลอดภัย 
 
ผู้ไม่เข้าประชุม 
1. นายพิทักษ์  คงขลิบ  นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ  ไปราชการ 
2. นางสาวแสงอุษา  ส่งแสง  นักวิชาการสหกรณช์ำนาญการ  ไปราชการ 
3. นางสาวผานิตย์  แสวงหาสินทรัพย์  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ  ไปราชการ 
4. นางสาวดุสิตา  รัตนกุล  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ  ลาป่วย 
5.  นางสาววิภาวน ี  อิ่มสง่า  นักวิชาการมาตรฐานสินค้า  ลาคลอด 
6. นางสาวนลิน  วันทอง  นิติกร     ลาป่วย 
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เร่ิมประชุมเวลา 09.00 น. 
นางสาวสุมนา ณ นคร ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ รักษาราชการแทนสหกรณ์จังหวัด

ภูเก็ต  ประธานในท่ีประชุมกล่าวเปิดประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 

ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ืองประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
  - ไม่มี - 

ระเบียบวาระที่  2  เร่ืองรับรองการประชุมคร้ังที่แล้ว 
  ประธานได้มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการท่ีประชุม สำเนารายงานการประชุม ครั้งท่ี 9/2563      
เมื่อวันอังคารท่ี 15 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. แจ้งเวียนให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ        
ทุกคน ได้ตรวจสอบความถูกต้อง และหากข้อผิดพลาดหรือมีการแก้ไขอย่างไร ให้แจ้งได้ท่ีฝ่ายบริหารท่ัวไป                   
และให้นำเสนอแก่สหกรณ์จังหวัดต่อไป 

มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม 
 

ระเบียบวาระที่  3  เร่ืองสืบเนื่องและติดตามผลการประชุมคร้ังที่แล้ว 
  3.1 การชำระบัญชีสหกรณ์ผู้เพาะเลี้ยงกุ้ง จำกัด 
  นายกฤษฎา สู่เจริญ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ ดังนี้  
  การชำระบัญชีสหกรณ์ผู้เพาะเล้ียงกุ้ง จำกัด ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการขอคัดคำบังคับ       
เพื่อนำไปบังคับคดีกับลูกหนี้ ซึ่งจะแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2564 

  มติที่ประชุม รับทราบ 

  3.2 การชำระบัญชีสหกรณ์ชุมชนไม้ขาว จำกัด 
  นายรักษาราษฎร์ โภคะศฤงคาร นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ ดังนี้ 
  การชำระบัญชีสหกรณ์ชุมชนไม้ขาว จำกัด ขณะนี้อยู่ระหว่างรอให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบการเงิน 
โดยผู้ชำระบัญชียังไม่ได้ทำหนังสือทวงถามไปยังผู้สอบบัญชีท่ีรับผิดชอบ  
  กรณีชุมนุมสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต จำกัด ฟ้องร้องสหกรณ์ชุมชุนไม้ขาว จำกัด และผู้ค้ำประกัน ปรากฏ
ว่าศาลเล่ือนพิจารณาคดี เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด -19 และตอนนี้ยังไม่มีกำหนดการ
พิจารณาคดีดังกล่าว โดยให้โจทก์และจำเลยตรวจสอบกำหนดการพิจารณาคดีกับศาลทางเว็บไซต์อีกครั้งหนึ่ง 

  มติที่ประชุม รับทราบ 

  3.3 การชำระบัญชีชุมนุมสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต จำกัด 
  นายรักษาราษฎร์ โภคะศฤงคาร นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า 
  กรณี สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จำกัด ขอให้เจ้าหน้าท่ีส่งเสริมสหกรณ์ท่ีรับผิดชอบ
เข้าร่วมประชุมกับสหกรณ์ด้วย เนื่องจากจะได้ตอบขอซักถามเกี่ยวกับการดำเนินการต่างๆ ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องแก่
สหกรณ์ได้ 

  มติที่ประชุม   รับทราบ 
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  3.4 ปริมาณธุรกิจ ปี 2564 
  นายรักษาราษฎร์ โภคะศฤงคาร นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ ดังนี้ 

 ปริมาณธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรต้ังแต่เดือนกันยายน - ธันวาคม 2563 ภาพรวม ดังนี้ 

 
  ภาพรวมปริมาณธุรกิจสหกรณ์ เดือนกันยายน - ธันวาคม 2563 เปรียบเทียบกับปี ท่ีแล้ว           
โดยปริมาณธุรกิจสหกรณ์ ลดลง ร้อยละ 11.11  

 

ภาพรวมปริมาณธุรกิจกลุ่มเกษตรกร เดือนกันยายน - ธันวาคม 2563 เปรียบเทียบกับปีท่ีแล้ว  โดยปริมาณ
ธุรกิจกลุ่มเกษตรกร เพิ่มขึ้น ร้อยละ 17.79 เนื่องจากกลุ่มเกษตรกรมีการปล่อยสินเช่ือมากขึ้น และราคายางพารา
สูงขึ้นกว่าปีท่ีผ่านมา   

  มติที่ประชุม  รับทราบ 

  3.5 การดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องของสหกรณ์ 
  นายรักษาราษฎร์ โภคะศฤงคาร นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ ดังนี้ 
  สำหรับสหกรณ์ท่ียังไม่ส่งรายงานการดำรงสินทรัพย์สภาพคล่อง จำนวน 8 แห่ง คือ  
   - สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานสงเคราะห์สวนยางภูเก็ต จำกัด  
   - สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัทเฮลโลภูเก็ต จำกัด  
   - สหกรณ์เคหสถานทวีสินมั่นคงภูเก็ต จำกัด  
   - สหกรณ์อิสลามฮุซนี จำกัด  
   - สหกรณ์บริการเทศบาลตำบลวิชิต จำกัด  
   - สหกรณ์บริการรถยนต์บริการธุรกิจภูเก็ต จำกัด  
   - สหกรณ์เรือหางยาวบริการนำเท่ียวป่าตอง จำกัด  
   - สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนพารารวมพลังพัฒนา จำกัด 
 ท้ังนี้ ขอให้เจ้าหน้าท่ีส่งเสริมสหกรณ์ท่ีรับผิดชอบ ติดตามให้สหกรณ์ส่งรายงานการดำรงสินทรัพย์สภาพคล่อง
ให้จังหวัดด้วย 
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แบบสรุปการส่งรายงานการดำรงสินทรัพย์สภาพคล่อง 
ท่ี ชื่อสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ต.ค.63 พ.ย. 63 ธ.ค. 63 
1 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด 1.80 2.92 2.02 
2 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานสงเคราะห์สวนยางภูเก็ต จำกัด 14.60 -   - 
3 สหกรณ์ออมทรัพย์ศูนย์ชีววิทยาทางทะเลภูเก็ต จำกัด 101.13 85.31 71.59 
4 สหกรณอ์อมทรัพย์สาธารณสุขภูเก็ต จำกัด 76.89 79.75 78.95 
5 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูเก็ต จำกัด 62.48 13.81 8.14 
6 สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัทเฮลโลภูเก็ต จำกัด  - -  -  
7 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จำกัด 89.10 91.51 102.64 
8 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานไทยซาร์โก้ จำกัด 47.92 44.59 47.25 
9 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงแรมอมันปุรี จำกัด 4,788.40 5,012.75 7,311.39 

10 สหกรณ์ออมทรัพย์อัล-อิสลามียะฮ์ จำกัด 9.20 11.64 6.67 
11 สหกรณ์ออมทรัพย์ บีเอจีเอส จำกัด     31,982.20  127,018.50 -  
12 สหกรณ์ออมทรัพย์กี่หิ้น จำกัด - - - 
13 สหกรณ์การเกษตรเมืองภูเก็ต จำกัด 31.40 28.11 30.56 
14 สหกรณ์การเกษตรกะทู้ จำกัด 658.67 1,022.90 783.84 
15 สหกรณ์การเกษตรเมืองถลาง จำกัด 49.64 55.47 54.13 
16 สหกรณ์กรรมการอิสลามภูเก็ต จำกัด 64.57 50.15 38.37 
17 สหกรณ์เคหสถานทวีสินมั่นคงภูเก็ต จำกัด  - -  -  
18 สหกรณ์อิสลามฮุซนี จำกัด  - -  -  
19 สหกรณ์ส่ีล้อเล็กภูเก็ต จำกัด 3.77 6.75 4.59 
20 สหกรณ์บริการเทศบาลตำบลวิชิต จำกัด  - -  -  
21 สหกรณ์รถบริการและการท่องเท่ียวตำบลกะรน จำกัด 49.94 45.12 43.17 
22 สหกรณ์บริการรถยนต์รับจ้างภูเก็ต จำกัด 280.01 276.28 381.11 
23 สหกรณ์บริการแท็กซี่ภูเก็ต จำกัด  - 311.93 314.74 
24 สหกรณ์จักรยานยนต์รับจ้างป่าตอง จำกัด 145.41 229.97 139.01 
25 สหกรณ์บริการรถยนต์บริการธุรกิจภูเก็ต จำกัด -  -  -  
26 สหกรณ์เรือหางยาวบริการนำเท่ียวป่าตอง จำกัด -  -  -  
27 สหกรณ์อัล-อามานะห์ภเูก็ต จำกัด 24.76 21.96 22.93 
28 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ่อแร่สันติสุข จำกัด 6.23 3.06 -  
29 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนพารารวมพลังพัฒนา จำกัด 134.19 -  -  
30 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเมืองภูเก็ต จำกัด -  146.66 136.51 
31 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเคหะรัษฎาภูเก็ต จำกัด -  -  12.13 
32 กลุ่มเกษตรกรทำสวนป่าคลอก (ถลาง)  - -  -  

  มติที่ประชุม รับทราบ 
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  3.6 ผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
   3.6.1 ฝ่ายบริหารท่ัวไป 
   นางวิภาดา เต็มพร้อม นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ ดังนี้ 

ที่ แผนงาน/โครงการ กิจกรรม 
การดำเนินงาน งบประมาณ (บาท) 
แผน ผล แผน ผล 

1 งานประชาสัมพันธ์   1) จัดทำ Action Plan เพ่ือกำหนดงาน 
ผู้รับผิดชอบระยะเวลาดำเนินการให้ชัดเจน เพ่ือใช้
เป็นแนวทางการปฏิบัติงานและประเมินผลงาน 
  2) ประชาสัมพันธ์งานสหกรณ์ผ่านสื่อวิทยุ 
  3) ประชาสัมพันธ์งานสหกรณ์ผ่านสื่อโทรทัศน์
เคเบิ้ลทีวีท้องถ่ินและ ฟรีทีวี 
  4)ประชาสัมพันธ์งานสหกรณ์ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์
ส่วนกลาง และท้องถ่ิน  
  5) การจัดนิทรรศการ 

1 แผน 
 
 

21 ครั้ง 
6 ครั้ง 

 
21 ครั้ง 

 
7 ครั้ง 

1 
 
 
1 
- 
 
- 
 
3 

80,000 - 

  นางสาวชุติกาญจน์ บุญเรือง นักจัดการงานท่ัวไป แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า  
  สำหรับการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ    
พ.ศ. 2564 คณะทำงานประชาสัมพันธ์ได้ประชุมหารือเพื่อกำหนดแนวทางและแผนปฏิบัติงานแล้วเมื่อวันท่ี           
5 กุมภาพันธ์  2564 โดยได้มีการแบ่งหน้าท่ีความ รับ ผิดชอบในด้านต่างๆ เพื่ อให้การดำเนินงานด้าน                  
การประชาสัมพันธ์เป็นไปตามตัวชี้วัด ดังนี้ 
 1) ประชาสัมพันธ์งานสหกรณ์ผ่านส่ือวิทยุ  :  มอบหมายให้คณะทำงานฯ ซึ่งเป็น
เจ้าหน้าท่ีจากกลุ่มงานต่าง ๆ รับผิดชอบส่งข่าว/ข้อมูล ท่ีต้องการประชาสัมพันธ์ให้สถานีวิทยุ เป็นประจำทุกเดือน 
จำนวน 5 เดือน โดยใช้งบประมาณ จำนวน 16,050 บาท 
 2) ประชาสัมพันธ์งานสหกรณ์ผ่านส่ือโทรทัศน์ เคเบิ้ลทีวีท้องถิ่นและ ฟรีทีวี   :  
มอบหมายให้คณะทำงานฯ กลุ่มงานนั้นๆ เป็นเจ้าภาพในการเตรียมข้อมูล โดยฝ่ายฯ จะเป็นผู้ประสานกับนักข่าว โดย
ใช้งบประมาณ จำนวน 19,260 บาท ซึ่งจะเป็นการจัดทำสกู๊ป/ข่าว จำนวน 7 ครั้ง คือ 
 กุมภาพันธ์ 2564 
  - กิจกรรมวันสหกรณ์แห่งชาติ ( กจส.) 
 มีนาคม 2564 
    - ประชุมกลุ่มสมาชิกสหกรณ์การเกษตร (กสส.1) 
    - อบรมอาชีพหลักสูตรระยะส้ัน  (กพส.) 
   เมษายน 2564 
    - อบรมสมาชิกใหม ่(กสส.1) 
      พฤษภาคม 2564 
    - เงินอุดหนุนจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ให้กลุ่มเกษตรกรทำสวนป่าคลอก (กพส.) 
      มิถุนายน 2564 
    - กิจกรรมวันสหกรณ์นักเรียน ( กบส.) 
   3) ประชาสัมพันธ์งานสหกรณ์ผ่านส่ือส่ิงพิมพ์ส่วนกลาง และท้องถิ่น  : มอบหมายให้
คณะทำงานฯ ซึ่งเป็นเจ้าหน้าท่ีจากกลุ่มงานต่าง ๆ รับผิดชอบส่งข่าว/ข้อมูลพร้อมภาพประกอบ ท่ีต้องการ
ประชาสัมพันธ์ให้ฝ่ายฯ เพื่อคัดเลือกและรวบรวมส่งให้สำนักพิมพ์ต่อไป  โดยใช้งบประมาณ จำนวน 22,470 บาท 
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   4) การจัดนิทรรศการ  :  การจัดนิทรรศการของหน่วยงาน ขณะนี้ดำเนินการแล้ว 3 ครั้ง     
ซึ่ งในการจัดนิทรรศการแต่ละครั้ง จะให้คณะทำงานฯ ดำเนินการร่วมกัน  และมีแผนสำหรับการจัดทำ                  
ชุดประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมร่วมกับกลุ่มจัดต้ังและส่งเสริมสหกรณ์ โดยใช้งบประมาณ จำนวน 22,220 บาท 

   มติที่ประชุม  รับทราบ 

   3.6.2 กลุ่มจัดต้ังและส่งเสรมิสหกรณ ์
   นางภาสินี สังข์ขวัญ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ ดังนี้ 

ที่ แผนงาน/โครงการ กิจกรรม 
การดำเนินงาน งบประมาณ (บาท) 

แผน ผล แผน ผล 

1 โครงการคลินิกเกษตร
เคลื่อนที่ ฯ 
 
พื้นที่/กลุ่มเป้าหมาย : 
1) สหกรณ์ 3 แห่ง  
   - สหกรณ์การเกษตรเมือง
ภูเก็ต จำกัด 
   - สหกรณ์การเกษตรเมืองถลาง 
จำกัด 
   - สหกรณ์การเกษตรกะทู้ 
จำกัด 
2) กลุ่มเกษตรกร 1 แห่ง 
   - กลุ่มเกษตรกรทำสวนป่า
คลอก      
 

    1. จัดทำแผนปฏิบัติงาน( Action Plan ) เพ่ือ
กำหนดงาน ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาดำเนินงานให้
ชัดเจน เพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบัติงานและ
ประเมินผลงาน 
   2. ประสานงานและบูรณาการร่วมกับสำนักงาน
อื่นที่เกี่ยวข้อง เพ่ือดำเนินกิจกรรมให้สอดคล้องกับ
แนวทาง/คู่มือการจัดกิจกรรมคลินิกเกษตร
เคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร 

   3. จัดคลินิกสหกรณ์เพ่ือให้บริการแก่เกษตรกรใน
เวทีการจัดกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ของจังหวัด 
ประกอบด้วย การจัดนิทรรศการ การใหค้ำปรึกษา 
การตอบปัญหาชิงรางวัล และกิจกรรมอื่นๆ 
  * หมายเหตุ เน่ืองจากสถานการณ์โรค Covid-19 
ทำให้การจัดกิจกรรมไม่เป็นไปตามเป้าหมาย และมี
การปรับจำนวนการจัดกิจกรรมเหลือเพียง 3 ครัง้ ซึ่ง
ครั้งที่ 3/2563 จะจัดข้ึนในวันที่ 24 กรกฎาคม 
2563 ณ โรงเรียนเมืองถลาง 
          - ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 25 ธันวาคม 
2563 ณ แปลงนาไม้ขาว ม.4 ต.ไม้ขาว อ.ถลาง  จ.ภูเก็ต 
   4. รายงานผลการดำเนินงาน 

1 แผน 
 
 
 

4 ครั้ง 
 
 
 
 

4 ครั้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 ครั้ง 

1 
 
 
 
1 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

21,100 480 

2 ส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่ม
เกษตรกรผ่านมาตรฐาน
ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
 
พื้นที่/กลุ่มเป้าหมาย : 
1)  สหกรณ์ทุกสหกรณ์                         
48 แห่ง  
2)  กลุ่มเกษตรกรทำสวนป่า
คลอก  1 แห่ง 
 
 

1. จัดทำแผนปฏิบัติงาน(Action Plan)  
2. จัดประชุมร่วมกันระหว่างกลุ่มงานวิชาการและ
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ ์
ผลจากการประชุม 
   ผลักดันสหกรณ์ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน  
จำนวน 6 สหกรณ์ ดังน้ี  
    - ชุมนุมสหกรณ์รถบริการจงัหวัดภูเก็ต 
    - สหกรณ์ออมทรัพย์ตรีสรา 
    - ร้านสหกรณ์วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต 
    - สหกรณ์บริการเทศบาลตำบลวิชิต 
    - สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนพารารวมพลังพัฒนา 
    - สหกรณ์เคหสถานทวีสินมั่นคงภูเก็ต 

1 แผน 
1 ครั้ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5,000 4,500 
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ที่ แผนงาน/โครงการ กิจกรรม 
การดำเนินงาน งบประมาณ (บาท) 
แผน ผล แผน ผล 

  

- สหกรณ์จักรยานยนต์รับจ้างป่าตอง 
      (จาก C ข้ึน 1 ระดับ) 
3. ติดตามผลการดำเนินงานตามมาตรฐานของ
สหกรณ์ (ธันวาคม 2562 –พฤษภาคม 2563) 

11 ครั้ง 1   

 การจัดมาตรฐานสหกรณ์ ข้อมูล ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564  มกีารประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ทั้งสิ้น 6 สหกรณ์ คือ 
              - ระดับดีเลิศ (A)       จำนวน     3   สหกรณ์ 
              - ระดับดีมาก (B)       จำนวน     1  สหกรณ์ 
               - ระดับดี (C)            จำนวน     -   สหกรณ์ 
               - ระดับไม่ผ่าน (F)      จำนวน     1  สหกรณ์ (สหกรณ์บริการตำบลเชิงทะเล จำกัด) 
        นางสาวสุมนา ณ นคร แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า 
        กรณี สหกรณ์บริการตำบลเชิงทะเล จำกัด ควรให้เจ้าหน้าท่ีที่รับผิดชอบกรอกข้อมูล ในช่อง หมายเหตุ : สหกรณ์อยู่ระหว่างการ
ชำระบัญชี เพ่ือแจ้งให้ กสส. ทราบอีกทางหน่ึง 

3 โครงการขับเคลื่อนปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง และ
ส่งเสริมการเกษตรตาม
แนวทางทฤษฎีใหม่ใน
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
 
พื้นที่/กลุ่มเป้าหมาย : 
กิจกรรมที่ 1 ขับเคลื่อน
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในสหกรณ์และ
กลุ่มเกษตรกร   
    1. สอ. ครูภูเก็ต จก. 
   2. สอ. สาธารณสุขภูเก็ต จก.  
   3. สอ. พนักงาน ลากูน่า ภูเก็ต 
จก. 
   4. สค. บ่อแร่สันติสุข จก. 
   5. สก. สี่ล้อเล็กภูเก็ต จก.  
   6. กลุ่มเกษตรกรทำสวน
ป่าคลอก             

กิจกรรมที่ 2 เกษตรกร
ทฤษฎีใหม่  
   - รายเก่า 21 ราย 

1. จัดทำแผนปฏิบัติงาน(Action Plan)  
2. กิจกรรมขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   2.1 แนะนำ ส่งเสริม สนับสนุนสหกรณ์/กลุ่ม
เกษตรกรให้นำแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปประยุกต์ใช้ทั้งในองค์กรและระดับ
สมาชิก และให้ดำเนินกิจกรรมตามแผนการดำเนิน
กิจกรรมการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง (เป้าหมายของปี 2563) ตามแนวทางที่
กองประสานงานโครงการพระราชดำริกำหนด 
       - สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด 
       - สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข จำกัด 
       - สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน ลากูน่า ภูเก็ต จำกัด 
       - สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนบ่อแร่สันติสุข จำกัด 
       - กลุ่มเกษตรกรทำสวนป่าคลอก 
    2.2 แนะนำ ส่งเสริม ติดตามสมาชิกทีเ่ข้าร่วม
โครงการขยายผลการนำหลักปรชัญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในสหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกรเมื่อปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ให้นำ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้
อย่างต่อเน่ือง (สหกรณ์สี่ล้อเล็กภูเก็ต จำกัด) 
3. กิจกรรมส่งเสริมการเกษตรตามแนวทาง
ทฤษฎีใหม่ในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
  3.1 แนะนำ ส่งเสริม และประสานงานกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสนับสนุน และติดตาม
ให้เกษตรกรดำเนินกิจกรรมเกษตรทฤษฎีใหม่ได้
อย่างต่อเน่ืองและย่ังยืน (เป้าหมายเดิม) 
 - เป้าหมาย ปี 60     8 ราย 
 - เป้าหมาย ปี 61     7 ราย 
 - เป้าหมาย ปี 62     6 ราย 

1 แผน 
4 สก./
1 กลุ่ม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 สก./
10 ราย 

 
 
 
 
 
 
 

21 ราย 
 

1 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 

7,600 3,690 

   มติที่ประชุม  รับทราบ 
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   3.6.3 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ 
   นางสาวสุมนา ณ นคร นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ ดังนี้ 

ที่ แผนงาน/โครงการ กิจกรรม 
การดำเนินงาน งบประมาณ (บาท) 
แผน ผล แผน ผล 

1 เงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ 
  

พ้ืนที่/กลุ่มเป้าหมาย : 
   -   สหกรณ์อิสลามสัมพันธ์
ภูเก็ต จำกัด 
  - สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนบ่อแร่
สันติสุข จำกัด 

  1) จัดชั้นลูกหน้ีเงิน กพส. 
  2) ขอวงเงินจัดสรรเงินกู้ กพส. 
  3) จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้ กพส. 
  4) เบิกจ่ายเงินกู้ 
  5) ติดตามการใช้เงินกู้ให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ (เริ่มติดตามการใช้เงินกู้ กพส.       
ในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 โดยให้สหกรณ์รายงาน
ผลการใช้เงินกู้ ตามแบบรายงาน ภายในวันที่ 25 
ของทุกเดือน) 

2 สก. 
2 สก. 
1 ครั้ง 

 
2 สก. 
8 ครั้ง 

2 
2 
1 
 
2 
- 

- - 

        จังหวัดภูเก็ต ได้มีการปล่อยเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ให้แก่สหกรณ์ 2 แห่ง คือ สหกรณ์อิสลามสัมพันธ์ภูเก็ต จำกัด และ
สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนบ่อแร่สันติสุข จำกัด ทั้งน้ี  กบส. ได้จัดทำแบบฟอร์มติดตามการใช้เงินกู้ โดยให้สหกรณ์รายงานผลการใช้เงินกู้ 
ตามแบบรายงาน ภายในวันที่ 25 ของทุกเดือน 
2 ส่งเสริมการบริหารจัดการที่

มีธรรมาภิบาล 
 
พ้ืนที่/กลุ่มเป้าหมาย  
   -  สหกรณ์   49   แห่ง 
    - กลุ่มเกษตรกร   1   แห่ง 

  1) จัดประชุมซักซ้อมความเข้าใจการบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
  2) แนะนำส่งเสริมให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร นำ
หลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการบริหารจัดการ 
   3) รายงานผลการแนะนำส่งเสริมธรรมาภิบาล
และปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานในที่ประชุม
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ ์

1 ครั้ง 
 

5 ครั้ง 
 

8 ครั้ง 

- 
 
- 
 
- 

2,500 - 

         ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กสส. ได้ปรับเปลี่ยนรายละเอียดโครงการ เมื่อได้รายละเอียดที่ชัดเจน กบส. จะแจ้งให้ทราบอีก
ครั้งหน่ึง 
3 ส่งเสริมการควบคุมภายใน

สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
 

พ้ืนที่/กลุ่มเป้าหมาย : 
   -  สหกรณ์  49  แห่ง 
   - กลุ่มเกษตรกร  1  แห่ง 

  1) ประสานสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ เพ่ือขอ
ข้อมูลรายงาน RQ2-3 
  2) จัดประชุมซักซ้อมความเข้าใจ ชี้แจงแนวทาง
ยกระดับชั้นคุณภาพการควบคุมภายใน 
  3) จัดทำคู่มือแนวทางการควบคุมภายในให้แก่
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

1 ครั้ง 
 

1 ครั้ง 
 

50 แห่ง 
 

1 
 
1 
 
- 
 

1,250 1,250 

          กบส. จะดำเนินการจัดทำหนังสือซักซ้อม เรื่อง การควบคุมภายในของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ไปยังสหกรณ์อีกครั้งหน่ึง  

  พัฒนาประสิทธิภาพในการ
ดำเนินธุรกิจของสหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกร (อัตราส่วน
ทางการเงิน) 
 
พ้ืนที่/กลุ่มเป้าหมาย : 
   -  สหกรณ์  49  แห่ง 
   - กลุ่มเกษตรกร  1  แห่ง 
 

  1) จัดประชุมซักซ้อมความเข้าใจ และชี้แจงแนว
ทางการยกระดับประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ
ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร (อัตราส่วนทาง
การเงิน) ที่ 19/2563 เรื่องแต่งต้ังทีมปิดบัญชี
สหกรณ์) 
  2) วิเคราะห์ข้อมูลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
  3) กำหนดกลุ่มเป้าหมายในการรักษาและ
ยกระดับประสิทธิภาพ     ในการดำเนินธุรกิจของ
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

1 ครั้ง 
 
 
 
 

50 แห่ง 
1 ครั้ง 

1 
 
 
 
 
- 
- 

1,250 1,250 

   มติที่ประชุม  รับทราบ 
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   3.6.4 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ 
   นายรักษาราษฎร์ โภคะศฤงคาร นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ ดังนี้ 

ที่ แผนงาน/โครงการ กิจกรรม 
การดำเนินงาน งบประมาณ (บาท) 
แผน ผล แผน ผล 

1 โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ด้านการดำเนินธุรกิจ 
 
พ้ืนที่/กลุ่มเป้าหมาย : 
   -  สหกรณ์  50  แห่ง 
   - กลุ่มเกษตรกร  1  แห่ง 
 

  1) จัดทำ Action plan การปฏิบัติงานตาม
ภารกิจ 
  2) ลงพ้ืนที่ แนะนำส่งเสริมและพัฒนาการ
ดำเนินธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
  3) จัดเก็บข้อมูลผลการดำเนินงาน และปริมาณ
ธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  
  4) รายงานผลให้ที่ประชุมกรรมการทราบ และ
รายงานผลให้สำนักงานสหกรณจ์ังหวัดทราบ 
  5) วิเคราะห์ผลการแนะนำส่งเสริมด้านการธุรกิจ
ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร และ จัดทำแผน 
ปรับปรุง แก้ไข การดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ที่ไม่
เป็นไปตามเป้าหมายต่อไป 

1 ครั้ง 
 

20 ครั้ง 
 

12 ครั้ง 
 

12 ครั้ง 
 

4 ครั้ง 

1 
 
6 
 
3 
 
3 
 
- 

5,000 500 

2 โครงการส่งเสริมการดำเนิน
ธุรกิจร้านค้าสหกรณ์ใน
รูปแบบซูเปอร์มาร์เก็ต
สหกรณ์ 
 
พ้ืนที่/กลุ่มเป้าหมาย : 
   - ร้านสหกรณ์โรงพยาบาล
วชิระภูเก็ต จำกัด 
 

  1) จัดทำ Action plan การปฏิบัติงานตามภารกิจ 
  2) ประชุมชี้แจ้งเพ่ือสร้างความเข้าใจในการ
ดำเนินการซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์  แก่สหกรณ์ที่เข้า
ร่วมโครงการ 
  3) จัดประชุมวางแผนการพัฒนาการดำเนินงาน
ซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์และการเชื่อมโยงเครือข่าย 
 (ดำเนินการจัดประชุมเดือนกันยายน 2563) 
  4) ติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการฯ และ
รายงานให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ทราบ 

1 ครั้ง 
3 ครั้ง 

 
 

1 ครั้ง 
 
 

10 ครั้ง 
 

1 
- 
 
 
- 
 
 
2 

4,400 - 

          ทั้งน้ี กสส. กำหนดให้ดำเนินการจัดประชุมให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 2 

3 โครงการสร้างเครือข่าย
ลูกหลานเกษตรกรกลับ
บ้าน 
 
พ้ืนที่/กลุ่มเป้าหมาย :  
สมาชิกผู้เข้าร่วมโครงการ 
จำนวน 5 ราย 

  1) จัดทำแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) เพ่ือ
กำหนดช่วงระยะเวลา เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน 
  2) ประสานงาน แนะนำส่งเสริมการประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค ์
  3) เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางในการ
ประกอบอาชีพเกษตรกรสมัยใหม่ และตัวชี้วัดที่
กำหนดตามแนวทางการดำเนินโครงการที่ กพก. 
กำหนด 
  4) รายงานผลการดำเนินงานตามข้ันตอนและ
เงื่อนไขของการรายงานผลตามท่ีกรม ฯ กำหนด 
 

1 ครั้ง 
 
 

4 ครั้ง 
 

1 ครั้ง 
 
 
 

2 ครั้ง 

1 
 
 
1 
 
- 
 
 
 
- 

1,200 - 
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ที่ แผนงาน/โครงการ กิจกรรม 
การดำเนินงาน งบประมาณ (บาท) 

แผน ผล แผน ผล 
          โครงการสร้างเครือข่ายลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน : เป็นการดำเนินการร่วมกันกันระหว่างกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ
สหกรณ์และกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 เข้าแนะนำให้สหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ในท้องที่ ๆ ตนเองดำเนินการอยู่ 
ซึ่งขณะน้ีเกษตรกรเป้าหมาย ได้สมัครเป็นสมาชิกสหกณ์การเกษตรเมืองถลาง จำกัด แล้ว 1 ราย 
         สำหรับกิจกรรมการเข้าร่วมประชุมฯ  : กพก. กำหนดไว้ 2 แบบ คือ การคัดเลือกเกษตรกรเป้าหมายของจังหวัดภูเก็ต จำนวน 
1 ราย เพ่ือเข้ารับการอบรมความรู้ต่างๆจาก กสส. ผ่านระบบ Zoom โดยเจ้าหน้าท่ีของ กพส. จะเข้าร่วมประชุมพร้อมกับเกษตรกร
เป้าหมาย ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 ด้วย ท้ังน้ี เกษตรกรเป้าหมายรายดังกล่าว จะถือเป็นเป้าหมายของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ในการส่งเสริมและพัฒนาเรื่องต่าง ๆ ด้วย 

4 โครงการพัฒนาศักยภาพ
การดำเนินธุรกิจของ
สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร 
และธุรกิจชุมชน 
 
พ้ืนที่/กลุ่มเป้าหมาย : 
  - กลุ่มเกษตรกรทำสวนป่า
คลอก 

  1) ประสานงาน แนะนำส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร
เป้าหมายดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแนวทาง
ปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างฯ 
  2) แนะนำสงเสริมตรวจสอบติดตามใหดำเนินการ
ตามข้ันตอนของโครงการ 
  3) กำกับ แนะนำ ติดตามในเรื่องการเบิก
งบประมาณสนับสนุนขอบกลุ่มฯ 
  4) รายงานผลการดำเนินงานตามข้ันตอนและ
เงื่อนไขของการรายงานผลตามท่ีกรม ฯ กำหนด 

2 ครั้ง 
 
 

10 ครั้ง 
 

1 ครั้ง 
 

16 ครั้ง 

2 
 
 
3 
 
1 
 
2 

294,000 294,000 

         กลุ่มเกษตรกรทำสวนป่าคลอก ได้ขอรับเงินอุดหนุนจาก กสส.  ในการจัดหาพาเลทวางยางแผ่น ขนาดไม่น้อยกว่า              
120 x 150 x 0.15 ซม. จำนวน 100 ชุด เป็นจำนวนเงิน 294,000 บาท โดยทางกลุ่มเกษตรกรฯ ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
เป็นไปตามท่ีระเบียบกำหนดแล้ว และได้ดำเนินการเบิกเงินอุดหนุนจากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ตเรียบร้อยแล้ว 

 

   มติที่ประชุม  รับทราบ 

   3.6.5 กลุ่มตรวจการสหกรณ์ 

   นายกฤษฎา สู่เจริญ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ แจ้งใหท้ี่ประชุมทราบ ดังนี้ 

ที่ แผนงาน/โครงการ กิจกรรม 
การดำเนินงาน งบประมาณ (บาท) 

แผน ผล แผน ผล 

1 งานกำกับดูแล ตรวจสอบ
และคุ้มครองระบบสหกรณ์ 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 
พ้ืนที่/กลุ่มเป้าหมาย : 
  - สหกรณ์ จำนวน 27 
สหกรณ์  
 
 

  1) การตรวจการสหกรณ์โดยคณะผู้ตรวจการ
สหกรณ์  
   (แต่งต้ังคณะผู้ตรวจการสหกรณ์ ตามคำสัง่นทส.
ที่ ภก. 2/2564 สั่ง ณ วันที่ 11 มกราคม 
2564 และคำสั่งนทก. ท่ี ภก. 1/2564 สั่ง ณ 
วันที่ 11 มกราคม 2564) 
  2) การตรวจการสหกรณ์ตามคำสั่งนายทะเบียน
สหกรณ ์
  (เข้าตรวจการสหกรณ์กรณีพบข้อสังเกตจาก
ผู้สอบบัญชี/ประเด็นการแนะนำส่งเสริม) 
  3) ติดตามประเมินผลการแก้ไขข้อบกพร่อง 
  (ติดตามสหกรณ์ที่ได้มีการสั่งการให้แก้ไข
ข้อบกพร่อง) 

18 สก./ 
1 กลุ่ม 

 
 
 

 
 

8 สก. 
 
 
 

8 สก. 
 
 

1 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 

55,400 7,780 
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ที่ แผนงาน/โครงการ กิจกรรม 
การดำเนินงาน งบประมาณ (บาท) 

แผน ผล แผน ผล 

    4) ตรวจการสหกรณ์ที่ไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับ 
โดยคณะผู้ตรวจการสหกรณ ์
  (แต่งต้ังคณะผู้ตรวจการสหกรณ์ตรวจสอบ
สหกรณ์ที่ไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับ ตามคำสั่งนทส. 
ที่ ภก.4/2564 สั่ง ณ วันที่  18 มกราคม 
2564) 
  5) จัดประชุมซักซ้อมการตรวจการสหกรณ ์
    (จัดประชุมเม่ือวันที่ 27 มกราคม 2564) 
  6) จัดประชุมคณะทำงาน จกบ. 

50 สก./ 
1 กลุ่ม 

 
 
 
 
 

1 ครั้ง 
 

4 ครั้ง 

2 
 
 
 
 
 
1 
 
- 

  

    3.6.5.1 การตรวจการสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564 
 การตรวจการสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564 ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นการ
ตรวจสอบสหกรณโ์ดยคณะผู้ตรวจการสหกรณ ์ดังนี้ 
 

คณะผู้ตรวจการสหกรณ์ สหกรณ์ที่ได้รับมอบหมายให้ตรวจสอบ การดำเนินการ 
คณะที่ 1 
1.นายกฤษฎา  สู่เจริญ 
2.นางสาวเพชรไพลิน แซ่ต้ัน 

  1. สหกรณ์การเกษตรเมืองภูเก็ต จำกัด 
  2. สหกรณ์ออมทรัพย์โรงแรมอมันปุรี จำกัด 
  3. ร้านสหกรณ์วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต จำกัด 

- 
- 
- 

คณะที่ 2 
 1.นายพิทักษ์  คงขลิบ 
 2. นางสาวผานิตย์ แสวงหาสินทรัพย์ 
 3.นางสาวดุสิตา  รัตนกุล 

  1. สหกรณ์ออมทรัพย์อัล-อิสลามียะฮ์ จำกัด 
  2. ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จำกัด 
  3. สหกรณ์บริการบริการรถยนต์รับจ้าง บขส.ภูเก็ต จำกัด 
  4. สหกรณ์เคหสถานทวีสินมั่นคงภูเก็ต จำกัด 

- 
- 
- 
- 

คณะที่ 3 
 1. นายรักษาราษฎร์ โภคะ ศฤงคาร 
 2.นางวรรณิสา  จันทร์แก้ว 
 3.นางสาวนันทัชพร ชัยฤกษ์ 

  1. ชุมนุมสหกรณ์รถบริการจังหวัดภูเก็ต จำกัด 
  2. สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขภูเก็ต จำกัด 
  3. สหกรณ์บริการแท็กซี่มิเตอร์และธุรกิจท่องเท่ียวสองวีรสตรี จำกัด 
  4. สหกรณ์ออมทรัพย์กะตะธานีคอลเลคชั่น จำกัด 

- 
- 
- 
- 

คณะที่ 4 
 1.นางสาวสุมนา  ณ นคร 
 2.นางสาวนฤมล  สงธนู 
 3.นางชมัยพร  ช่วยมั่ง 

  1. สหกรณ์ออมทรัพย์กี่หิ้น จำกัด 
  2. สหกรณ์อัล-อามานะห์ภูเก็ต จำกัด 
  3. สหกรณ์ออมทรัพย์อันดารา จำกัด 
  4. สหกรณ์บริการธุรกิจและท่องเที่ยวมุกอันดามัน จำกัด 

- 
- 
- 
- 

คณะที่ 5 
 1.นางสาวแสงอุษา ส่งแสง 
 2.นางสาวธนภร  สังขพันธ์ 
 3.นายอภิสิทธ์ิ  ลิ่วชัยชาญ 

  1. สหกรณ์บริการเทศบาลตำบลวิชิต จำกัด 
  2. สหกรณ์อิสลามฮุซน่ี จำกัด  
  3. สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัทเฮลโลภูเก็ต จำกัด 
  4. กลุ่มเกษตรกรทำสวนป่าคลอก  

√ 
- 
- 
- 
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 การตรวจการสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564 ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นการ
ตรวจสอบสหกรณท่ี์ไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับ   
  

คณะผู้ตรวจการสหกรณ์ สหกรณ์ที่ได้รับมอบหมายให้ตรวจสอบ การดำเนินการ 

คณะที่ 1 
1. นายกฤษฎา  สู่เจริญ 
2. นางสาวเพชรไพลิน แซ่ต้ัน 

  1. สหกรณ์การเกษตรเมืองภูเก็ต จำกัด 
  2. สหกรณ์ออมทรัพย์โรงแรมอมันปุรี จำกัด 
  3. ร้านสหกรณ์วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต จำกัด 
  4. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานไทยซาร์โก้ จำกัด 
  5. สหกรณ์การเกษตรกะทู้ จำกัด 
  6. สหกรณ์บริการรถยนต์รับจ้างอันดามันภูเก็ต จำกัด 
  7. สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนเมืองภูเก็ต จำกัด 
  8. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน ลากูน่า ภูเก็ต จำกัด 
  9. สหกรณ์รถบริการและท่องเท่ียวตำบลกะรน จำกัด 
  10. สหกรณ์บริการรถยนต์รับจ้างภูเก็ต จำกัด 

- 
- 
- 
- 
√ 
- 
- 
- 
- 
√ 

คณะที่ 2 
1. นายพิทักษ์  คงขลิบ 
2. นางสาวผานิตย์ แสวงหาสินทรัพย์ 
3. นางสาวดุสิตา  รัตนกุล 

  1. สหกรณ์ออมทรัพย์อัล-อิสลามียะฮ์ จำกัด 
  2. ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จำกัด 
  3. สหกรณ์บริการบริการรถยนต์รับจ้าง บขส.ภูเก็ต จำกัด 
  4. สหกรณ์เคหสถานทวีสินมั่นคงภูเก็ต จำกัด 
  5. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด 
  6. สหกรณ์การเกษตรเมืองถลาง จำกัด 
  7. สหกรณ์อิสลามสัมพันธ์ภูเก็ต จำกัด 
  8. สหกรณ์บริการภูเก็ตคอลเซ็นเตอร์   จำกัด 
  9. สหกรณ์สี่ล้อเล็กภูเก็ต จำกัด 
  10. สหกรณ์ออมทรัพย์ศูนย์ชีววิทยาทางทะเลภูเก็ต จำกัด 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

คณะที่ 3 
1. นายรักษาราษฎร์ โภคะศฤงคาร 
2. นางวรรณิสา  จันทร์แก้ว 
3. นางสาวนันทัชพร ชัยฤกษ์ 

  1. สหกรณ์ออมทรัพย์กี่หิ้น จำกัด 
  2. สหกรณ์อัล-อามานะห์ภูเก็ต จำกัด 
  3. สหกรณ์ออมทรัพย์อันดารา จำกัด 
  4. สหกรณ์บริการธุรกิจและท่องเท่ียวมุกอันดามัน จำกัด 
  5. สหกรณ์จักรยานยนต์รับจ้างป่าตอง จำกัด 
  6. สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนบ่อแร่สันติสุข จำกัด 
  7. สหกรณ์เคหสถานโคกโตนดพัฒนา จำกัด 
  8. สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จำกัด 
  9. สหกรณ์บริการตำบลเชิงทะเล จำกัด 
  10. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานสงเคราะห์สวนยางภูเก็ต จำกัด 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 



ห น ้ า  | ๑๓ 
 

 

คณะที่ 4 
1. นางสาวสุมนา  ณ นคร 
2. นางสาวนฤมล  สงธนู 
3. นางชมัยพร  ช่วยมั่ง 
 

  1. สหกรณ์ออมทรัพย์กี่หิ้น จำกัด 
  2. สหกรณ์อัล-อามานะห์ภูเก็ต จำกัด 
  3. สหกรณ์ออมทรัพย์อันดารา จำกัด 
  4. สหกรณ์บริการธุรกิจและท่องเท่ียวมุกอันดามัน จำกัด 
  5. สหกรณ์บริการรถยนต์บริการธุรกิจภูเก็ต จำกัด 
  6. สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนพารารวมพลังพัฒนา จำกัด 
  7. สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูเก็ต จำกัด 
  8. สหกรณ์ออมทรัพย์ตรีสรา จำกัด 
  9. ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต จำกัด 
  10. สหกรณ์บริการแท็กซี่ภูเก็ต จำกัด 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

คณะที่ 5 
1. นางสาวแสงอุษา ส่งแสง 
2. นางสาวธนภร  สังขพันธ์ 
3. นายอภิสิทธ์ิ  ลิ่วชัยชาญ 
 

  1. สหกรณ์บริการเทศบาลตำบลวิชิต จำกัด  
  2. สหกรณ์อิสลามฮุซน่ี จำกัด  
  3 .สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัทเฮลโลภูเก็ต จำกัด  
  4. กลุ่มเกษตรกรทำสวนป่าคลอก  
  5. สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนเคหะรัษฎาภูเก็ต จำกัด 
  6. สหกรณ์เรือหางยาวบริการนำเที่ยวป่าตอง จำกัด 
  7. ร้านสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต จำกัด 
  8. สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. ภูเก็ต จำกัด 
  9. สหกรณ์บริการเดินรถภูเก็ต จำกัด 
  10. สหกรณ์กองทุนสวนยางฉลอง จำกัด 
  11. สหกรณ์ออมทรัพย์บีเอจีเอสภูเก็ต จำกัด 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 

3.6.5.2 ความคืบหน้าการแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์ในจังหวัดภูเก็ต 

สหกรณ์/ข้อบกพร่องสหกรณ์/ข้อบกพร่อง การดำเนินการ/ความคืบหน้าการดำเนินการ/ความคืบหน้า สถานะสถานะ 

1. สหกรณ์บริการรถยนต์บริการธุรกิจ
ภูเก็ต จำกัด 
     1 .1  เงินสดขาดบัญ ชี  จากการ
ทุจริตของ 
นางนาฎนภา ผาแสง อดีตหัวหน้าฝ่าย
การเงิน จำนวน 1,849,333.24 บาท 

      ศาลได้มีการนัดสืบพยานแล้วเมื่อวันท่ี 16 กุมภาพันธ์  
2559 แต่จำเลยไม่มาศาลตามหมายนัด ศาลจึงออกหมายจับ 
ปัจจุบัน ยังไม่สามารถจับกุมตัวนางนาฎนภา ผาแสง ได้ 
      นายทะเบียนสหกรณ์ ได้ติดตามความคืบหน้าการแก้ไข
ข้อบกพร่องของสหกรณ์ ตามหนังสือท่ี ภก 0010/535 ลงวันท่ี 
24 มิถุนายน 2563 ให้สหกรณ์เร่งรัดประสานงานกับพนักงาน
สอบสวนท่ีรับผิดชอบในการติดตามจับกุมตัวนางนาฎนภา ผาแสง 
มาดำเนินคดีอาญา 
     นายทะเบียนสหกรณ์ ได้ส่ังการให้ กตส. รวบรวมเป็นหลักฐาน 
และแจ้ง กสส.1 กำชับ เจ้าหน้าท่ีส่งเสริมสหกรณ์ให้ติดตาม 
เนื่องจากในปี 2563 สหกรณ์ยังไม่ดำเนินการติดตามความ
คืบหน้ากับพนักงานสอบสวน และการติดตามความคืบหน้าเพียงปี
ละ 1 ครั้ง ซึ่งน้อยไป 
     นายทะเบียนสหกรณ์ได้มีหนังสือติดตามความคืบหน้าการ
แก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์ ตามหนังสือท่ี ภก 0010/764 ลง
วันท่ี 15 กันยายน 2563 ให้สหกรณ์ประสานกับผู้บังคับการ
ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตในการติดตามตัวนางนาฎนภาฯ จำเลย  

ติดตาม 
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สหกรณ์/ข้อบกพร่องสหกรณ์/ข้อบกพร่อง การดำเนินการ/ความคืบหน้าการดำเนินการ/ความคืบหน้า สถานะสถานะ 

 อย่างต่อเนื่อง และให้รายงานผลการดำเนินการและความคืบหน้า
ของคดีให้นายทะเบียนสหกรณ์ทราบทุกวันท่ี 30 ของเดือน   
     นทส.ติดตามความคืบหน้าการแก้ไขข้อบกพร่องตามหนังสือท่ี 
0010/1099 ลว.21ธ.ค.63 
     สหกรณ์รายงานความคืบหน้าการแก้ไขข้อบกพร่อง ตาม
หนังสือลงวันท่ี 13 ม.ค.64 โดยได้ทำหนังสือถึงผู้บังคับการ
ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต 

 

  การแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์บริการรถยนต์บริการธุรกิจภูเก็ต จำกัด กรณีเงินสดขาดบัญชี ยังไม่มีความ
คืบหน้า ซึ่งสหกรณ์ได้รายงานความคืบหน้าในการแก้ไข คือ การทำหนังสือถึงผู้บังคับการตำรวจแล้ว แต่ยังไม่สามารถจับกุม
ผู้กระทำผิดได้ 

  มติที่ประชุม รับทราบ 

สหกรณ์/ข้อบกพร่องสหกรณ์/ข้อบกพร่อง การดำเนินการ/ความคืบหน้าการดำเนินการ/ความคืบหน้า สถานะสถานะ 

2. สหกรณ์ออมทรัพย์ตรีสรา 
จำกัด 
      พบการกระทำทุจริตภายใน
สหกรณ์ อยู่ในความรับผิด ชอบของ
น .ส .นิ ศ า สี ก ง เห นื อ  ต ำแห น่ ง
เลขานุการ ซึ่งได้รับมอบหมายให้
รับผิดชอบในการทำบัญชีและเบิก
จ่ายเงินของสหกรณ์มูลค่าความ
เสียหาย 1,209,942.68 บาท    

     พนักงานสอบสวนได้ขออนุมัติให้ศาลจังหวัดภูเก็ตออกหมายจับ
นางสาวนิศา สีกงเหนือ หมายจับท่ี 633/2559 ลงวันท่ี 30 
กันยายน 2559 เพื่อนำตัวมาดำเนินคดีในความผิดฐานยักยอกทรัพย์ 
เนื่องจากหลบหนีออกจากพื้นท่ีจังหวัดภูเก็ต และพนักงานสอบสวนได้
สรุปสำนวนสอบสวนส่งพนักงานอัยการจังหวัดภูเก็ตมีความเห็นส่ัง
ฟ้องผู้ต้องหา ปัจจุบันอยู่ระหว่างติดตามจับกุมตัวนางสาวนิศาฯ  
     นายทะเบียนสหกรณ์ ได้ติดตามความคืบหน้าการแก้ไขข้อบกพร่อง
ของสหกรณ์ ตามหนังสือท่ี ภก 0010/534 ลงวันท่ี 24 มิถุนายน 
2563 เพื่อให้การดำเนินคดีเสร็จส้ินในอายุความ     จึงให้
คณะกรรมการดำเนินการฟ้องร้องคดีต่อศาลในฐานะท่ีสหกรณ์เป็น
ผู้เสียหายเพื่อติดตามตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษและให้คืนทรัพย์สินหรือ
ชดใช้ค่าเสียหายแก่สหกรณ์ต่อไป  
     สหกรณ์ได้รายงานความคืบหน้าผลการแก้ไขข้อบกพร่อง ตาม
หนังสือท่ี 001/2563 ลงวันท่ี 9 กรกฎาคม 2563 แจ้งว่าสหกรณ์
ได้ติดตามความคืบหน้าจากเจ้าหน้าท่ีตำรวจ สภ.เชิงทะเล ผู้รับผิดชอบ
คดี ขณะนี้อยุ่ระหว่างติดตามจับกุมตัวผู้ต้องหามาดำเนินคดี และ
คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์จะเข้าหารือกับ ผกก.สภ.เชิงทะเลใน
การหาแนวทางติดตามคดีต่อไป 
     นายทะเบียนสหกรณ์ ได้ติดตามความคืบหน้าข้อบกพร่อง ตาม
หนังสือท่ี ภก 0010/118  ลว. 28 ม.ค.64  

ติดตาม 

  การแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์ออมทรัพย์ตรีสรา จำกัด ยังไม่มีความคืบหน้า และยังไม่สามารถจับกุมผู้กระทำผิดได้ 

  มติที่ประชุม รับทราบ 
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สหกรณ์/ข้อบกพร่องสหกรณ์/ข้อบกพร่อง การดการดำเนินกาำเนินการ/ความคืบหน้าร/ความคืบหน้า สถานะสถานะ 

3. สหกรณ์บริการธุรกิจและ
ท่องเที่ยวมุกอันดามัน จำกัด 
     สหกรณ์ฯ มีข้อบกพร่องจากคำส่ังนาย
ทะเบียนสหกรณ์ ท่ี ภก 10/2560 ส่ัง ณ 
วันท่ี 18 ตุลาคม 2560 

     ปัจจุบันยังคงเหลือข้อบกพร่องตามคำส่ังนายทะเบียน
สหกรณ์ จำนวน 1 รายการ ท่ียังแก้ไขไม่แล้วเสร็จ กรณีเงิน
ยืมทดรองท่ีคณะกรรมการได้นำไปใช้ 
     สหกรณ์มีหนังสือท่ี 29/2563 ลงวันท่ี 31 สิงหาคม 
2563 แจ้งว่าได้ร่วมกนัตรวจสอบเอกสารหลักฐาน เพื่อหา
ผู้รับผิดชอบเงินยืมทดรอง ไม่ปรากฏเอกสารหลักฐานท่ี
ชัดเจนในการเอาผิดกรรมการผู้ยืมเงินทดรอง 
     สหกรณ์มีหนังสือท่ี 32/2563 ลงวันท่ี 21 กันยายน 
2563 แจ้งว่าสหกรณ์ได้ติดตามเงินยืมทดรองจาก
คณะกรรมการ โดยส่งหนังสือทวงถามให้ผู้ยืมเข้ามาช้ีแจง
ยอดเงินยืมทดรองท่ีสหกรณ์ 

ติดตาม 

  การแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์บริการธุรกิจและท่องเท่ียวมุกอันดามัน จำกัด : สหกรณ์ส่งรายงาน
แล้วว่า การกระทำผิดท่ีเกิดขึ้น เป็นการยืมเงินของคณะกรรมการชุดแรก โดยกลุ่มตรวจการสหกรณ์เสนอต่อสหกรณ์
จังหวัดภูเก็ตอีกครั้งหนึ่ง 

  มติที่ประชุม รับทราบ 
 

 

สหกรณ์/ข้อบกพร่องสหกรณ์/ข้อบกพร่อง การดำเนินการ/ความคืบหน้าการดำเนินการ/ความคืบหน้า สถานะสถานะ 

4. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเคหะรัษฎาภูเก็ต จำกัด 
    4.1 สหกรณม์ีข้อบกพร่องตาม คำส่ังนายทะเบียนที่ 
ภก 7/2561 ส่ัง ณ วันท่ี 7 กันยายน 2561 โดยนาย
ทะเบียนสหกรณ์ ได้ส่ังการให้สหกรณ์ดำเนินการ ดังนี ้
             1.ให้เรียกคืนเงินกู้จาก สค.จ.เลย จำกัด 
จำนวน 20 ลบ. / ให้หาผู้รับผิดชอบชดใช้เต็มจำนวน 
             2. ให้ถอนคืนเงินฝากจาก สค.จ.เลย จำกัด 
จำนวน 11.632 ลบ. / ให้หาผู้รับผิดชอบชดใช้เต็ม
จำนวน 
           3. หาผู้รับผิดชอบชดใช้คืนกรณีชำระหนี้ให้ สค.
บ้านดุงสามัคคี จำกัด แทน สค.จ.เลย จำกัด จำนวน 
673,455.- บาท 
           4. เรียกเงินคืนจาการซื้อท่ีดินร่วมกับ สค.บ้านหนอง
มะค่า จำกัด จำนวน 2.340 ลบ. / ให้หาผู้รับผิดชอบชดใช้เต็ม
จำนวน 
          5. ให้นำหลักทรัพย์ของสมาชิกตามโครงการ  

   1.ประเด็นข้อบกพร่อง 1-3 
สหกรณ์ฯ ดำเนินการรับโอน
ท่ีดินเพื่อชำระหนี้จำนวน 
31,632,576.47 บาท 
   2.ในประเด็นข้อบกพร่อง ข้อ 
7 มติท่ีประชุมใหญ่ให้สหกรณ ์
จัดกิจกรรมการกุศลเพื่อท่ีจะนำ
เงินดังกล่าวมาหักล้างเงินยืมทด
รองจ่าย 
   3.ในประเด็นข้อบกพร่อง ข้อ 
4,5, 6 และ 8 สหกรณ์ฯ ยัง
ไม่ได้ดำเนินการแก้ไข
ข้อบกพร่อง 
   4.สหกรณ์ฯ ได้ยื่นคำร้องขอ
ทุเลาการปฏิบัติตามคำส่ังทาง
ปกครองจังหวัดภูเก็ต ซึ่งศาลมี 

ดำเนินการแจ้งความกับ
คณะกรรมการดำเนินการ
สหกรณ์แล้ว 
พนง.สอบสวน แจ้งผลการ
ดำเนินคดี ตามหนังสือ
สถานี ตำรวจภู ธรเมื อง
ภูเก็ต ท่ี ตช 0023(ภก).
43)/9868 ลว. 21 ก.ย.
63 แจ้งว่า อัยการจังหวัด
คดี ศาลแขวงภู เก็ ต มี
คำส่ังยุติการดำเนินคดี
กับผู้ต้องหา 
 

 



ห น ้ า  | ๑๖ 
 

 

สหกรณ์/ข้อบกพร่องสหกรณ์/ข้อบกพร่อง การดำเนินการ/ควาการดำเนินการ/ความคืบหน้มคืบหน้าา สถานะสถานะ 

CU Home มาจดจำนองเป็นประกันเงินกู้ให้ถูกต้อง และ
ทบทวนแก้ไขระเบียบสหกรณ์ว่าด้วยการให้เงินกู้ 
              6.  ให้ระงับการให้เงินกู้ตามโครงการ CU Home จนกว่า
จะแก้ไขหลักประกันให้แล้วเสร็จ 
          7. ให้หาผู้รับผิดชอบและเรียกเงินทดรองคืน 
จำนวน 2.120 ลบ. 
          8. ให้ระงับการดำเนินธุรกิจท้ังหมดท่ีดำเนินการ
ใน จ.พัทลุง ทันที 
         ให้แก้ไขข้อบกพร่องภายใน 30 วัน นับแต่วันที่
ได้รับทราบคำสั่ง 
 
    4.2 สหกรณ์ฯ มีข้อบกพร่องตามคำส่ังนายทะเบียน
สหกรณ์ ท่ี ภก 9/2562 ส่ัง ณ วันท่ี 2 กันยายน 
2562 รายละเอียดดังนี้ 
         ให้สหกรณ์ฯ ดำเนินการขายท่ีดินพร้อมส่ิงปลูก
สร้างท่ีสหกรณ์ฯ รับโอนชำระหนี้ รวมถึงท่ีดินท่ีสหกรณ์
ร่วมลงทุนกับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านหนองมะค่า 
จำกัด จำนวน 2 แปลง ได้แก่ 
 - ท่ีดินโฉนดเลขท่ี 792 และส่ิงปลูกสร้างบน
ท่ีดิน มูลค่า 31,632,576.47 บาท ภายใน 60 วัน 
หากขายไม่ได้หรือมูลค่าการขายสุทธิไม่คุ้มมูลหนี้ให้หา
ผู้รับผิดชอบชดใช้ความเสียหาย 
 - ท่ีดินโฉนดเลขท่ี 70236  มูลค่า 
2,340,677 บาท หากขายไม่ได้หรือมูลค่าขายสุทธิไม่
เต็มมูลค่าดังกล่าว ให้หาผู้รับผิดชอบชดใช้ความเสียหาย 
 
    4.3 ข้อบกพร่องตามคำส่ังนายทะเบียนสหกรณ์ ท่ี 
ภก.7/2563 และภก. 8/2563 
     1.กรณีสหกรณ์รับสมาชิกสมทบท่ียังไม่บรรลุนิติ
ภาวะ รวม 30 คน ขัดต่อ พ.ร.บ.สหกรณ์มาตรา 40 
และระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ 
     2.กรณีสหกรณ์รับฝากเงินจากบุคคลภายนอก 
         -มูลนิธิชุมชนภูเก็ต 4,312,289-.บาท 
         -บุคคลท่ีจังหวัดพัทลุง 6,205,965-.บาท 
 

คำส่ังให้ยกคำขอทุเลาการบังคับ
คำส่ังทางปกครองแล้ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    1 . ส ห ก ร ณ์ ฯ  ไ ด้ ข อ ยื่ น
อุ ท ธร ณ์ คำ ส่ั งน ายทะ เบี ย น
สห ก ร ณ์ แ ละ น าย ท ะ เบี ย น
สหกรณ์พิจารณายกอุทธรณ์ 
    2. ปัจจุบันครบกำหนด
ระยะเวลาตามท่ีนายทะเบียน
สหกรณ์กำหนดแล้ว สหกรณ์ฯ 
ยังไม่สามารถขายท่ีดินได้ และ
สหกรณ์ฯ ได้จัดส่งแผนการแก้ไข
ข้อบกพร่อง โดยระบุว่า ปัจจุบัน
ยังอยู่ระหว่างดำเนินการขาย ซึ่ง
ไม่มีการระบุระยะเวลาแล้วเสร็จ
แต่อย่างใด 
 
 
     ปั จ จุ บั น ค ร บ ก ำ ห น ด
ระยะเวลาท่ีกำหนดให้สหกรณ์
แก้ไขข้อบกพร่องแล้ว  แต่ยัง
ไม่ได้รับรายงานความคืบหน้า
การแก้ไขข้อบกพร่อง 
     นายทะเบียนสหกรณ์ได้มี
หนังสือท่ี ภก 0010/24 ลว.   
8 ม.ค. 64ติดตามความคืบหน้า
การแก้ไขข้อบกพร่อง ตามคำส่ัง
นทส.ท่ี 7/63 และ 8/63 

 

 



ห น ้ า  | ๑๗ 
 

 

สหกรณ์/ข้อบกพร่องสหกรณ์/ข้อบกพร่อง การดำเนินการ/ความคืบหน้าการดำเนินการ/ความคืบหน้า สถานะสถานะ 

      สหกรณ์ได้แจ้งความคืบหน้า 
การแก้ไขข้อบกพร่อง ตาม
หนังสือท่ี สค.005/2564 ลว.
14 ม.ค.64 แจ้งว่ากรณีรับ
สมาชิกสมทบท่ียังไม่บรรลุนิติ
ภาวะ ได้แก้ไขแล้ว  กรณีมูลนิธฯ 
จะติดตามเป็นหนังสือต่อมูลนิธิฯ
อีกครั้งวันท่ี 31 ม.ค.64 ส่วน
การคืนเงินฝาก ขอชะลอจนกว่า
จะได้ข้อยุติจากศาลปกครอง     

 

  นางสาวธนภร สังขพันธ์  แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า 
  เจ้าหน้าท่ีส่งเสริมสหกรณ์ได้เข้าตรวจสอบสหกรณ์ เกี่ยวกับการดำเนินการด้านสินเช่ือ และได้ติดตาม
ข้อบกพร่องกรณีสหกรณ์รับสมาชิกสมทบท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ และกรณีสหกรณ์รับฝากเงินจากบุคคลภายนอก      
ซึ่งเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมสหกรณ์จะรายงานผลการตรวจสอบให้นายทะเบียนสหกรณ์ทราบต่อไป 

  มติที่ประชุม รับทราบ 

สหกรณ์/ข้อบกพร่อง การดำเนินการ/ความคืบหน้า หมายเหตุ 

5. สหกรณ์กองทุนสวนยางฉลอง จำกัด 
      สหกรณ์ มี ข้ อบกพ ร่อ งตามคำส่ั งน าย
ทะเบียนสหกรณ์ ท่ี ภก 15/2562 ส่ัง ณ วันท่ี 
24 ตค.62 โดยให้สหกรณ์ฯ หาตัวผู้กระทำ
ความผิดภายใน 30 วัน กรณี สหกรณ์กองทุน
สวนยางฉลอง จำกัด ขายผลิตผลยางพาราให้กับ
นายจเร บุญพาฤทธิ์ ในปี พ.ศ.2558-2559 
เป็นจำนวนเงิน 407 ,374.88 บาท แต่ไม่มี
การรับชำระเงิน ไม่ได้ทำสัญญาหรือค้ำประกัน
ใด ๆ 

นายทะเบียนสหกรณ์ได้มีหนังสือท่ี ภก 
0010/605 ลงวัน ท่ี 22 กรกฎาคม 
2563 เรื่อง ติดตามความคืบหน้าการ
แก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์ โดยให้
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ด ำ เนิ น ก า ร แ ก้ ไ ข
ข้อบกพร่อ งตามคำส่ังนายทะเบี ยน
สหกรณ์ เร่งรัดให้ผู้กระทำผิดชำระเงินค่า
สินค้ายางพารา จำนวน 407,374.88 
บาท และให้สหกรณ์รายงานผลการแก้ไข
ข้อบกพร่องให้นายทะเบียนสหกรณ์ทราบ
ภายในวันท่ี 31 กรกฎาคม 2563 แต่ยัง
ไม่ได้รับรายงานจากสหกรณ์ 
   สห ก รณ์ ได้ ร าย งาน ผลการแก้ ไข
ข้อบกพร่อ ง แ จ้ งว่ าคณะกรรมการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วความเสียหาย
ดังกล่าวเกิดในปี 2558-2559 อยู่ใน
อำนาจของคณะกรรมการชุดท่ี 24 ตาม
หนังสือสหกรณ์ ท่ี สกย.5/2563 ลว. 
16 ตุลาคม 2563 
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  นายทะเบียนสหกรณ์ ได้ใช้อำนาจตามมาตรา 71 (3) ส่ังเลิกสหกรณ์ ตามคำส่ังท่ี ภก.6/2564    
ส่ัง ณ วันท่ี 29 ม.ค. 64 เนื่องจากสหกรณ์ดำเนินกิจการไม่เป็นผลดี ซึ่งข้อบกพร่องท่ีเกิดขึ้น จะถือเป็นความ
รับผิดชอบของผู้ชำระบัญชีสหกรณ์ โดยต้องดำเนินการฟ้องร้องคณะกรรมการสหกรณ ์

  มติที่ประชุม รับทราบ  

สหกรณ์/ข้อบกพร่อง การดำเนินการ/ความคืบหน้า หมายเหตุ 

6. สหกรณ์บริการรถยนต์รับจ้างอันดามัน
ภูเก็ต จำกัด 
    กรณี สหกรณ์ จ่ายเงิน ค่าครองชีพ ให้กั บ
เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์เกินกว่าท่ีประชุมใหญ่กำหนด
จำนวน 7,000 บาท  
 

สหกรณไ์ด้รายงานความคืบหน้าการแก้ไข
ข้อบกพร่อง ตามหนังสือสหกรณ์ฯ ลง
วั น ท่ี  3  ม ก ร าค ม  2 5 6 3  แ จ้ ง ว่ า
คณะกรรมการมีมติเมื่อวันท่ี 6 ธันวาคม 
2562 ให้ เรียกเงินคืนจากเจ้าหน้าท่ี  
จำนวน 7,000 บาท โดยให้จ่ายคืนเดือน
ละ 1,000 บาท เริ่มจ่ายเดือนมกราคม 
ซึ่งสหกรณ์ได้แนบใบเสร็จรับเงิน จำนวน 
1 ,000บาท ลงวัน ท่ี 18 กุมภาพันธ์  
2563 จากเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ 
   ปัจจุบันสหกรณ์ได้รายงานผลการแก้ไข
ข้อบกพร่อง แจ้งว่า สหกรณ์ได้รับเงินคืน
จากเจ้าหน้าท่ี  จำนวน 7 ,000 บาท 
ครบถ้วนแล้ว 

ดำเนินการเรียบร้อย
แล้ว 

  มติที่ประชุม รับทราบ 

ความคืบหน้าการชำระบัญชีสหกรณ์สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต 
นายกฤษฎา สู่เจริญ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ ดังนี้ 
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  ความคืบหน้าการชำระบัญชีสหกรณ์สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต จำนวน 5 แห่ง ดังนี้ 
   - สหกรณ์ผู้เพาะเล้ียงกุ้ง จำกัด อยู่ขั้นตอนท่ี 6 ข้ันตอนการจัดการทรัพย์สิน 
   - สหกรณ์ชุมชนไม้ขาว จำกัด  อยู่ขั้นตอนท่ี 3 ส่งงบให้ ผู้สอบบัญชีตามมาตรา 80         
และส่งงบการเงิน (แก้ไข) ครั้งท่ี 2 วันท่ี 18 กันยายน 2563 
   - ชุมนุมสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต จำกัด อยู่ขั้นตอนท่ี 3 ส่งงบให้ผู้สอบบัญชีตามมาตรา 80  
   - กลุ่มเกษตรกรทำสวนกะทู้ อยู่ขั้นตอนท่ี 7 ส่งรายงานการชำระบัญชีและรายการย่อของ
บัญชีท่ีชำระตาม ม.87 วันท่ี 8 มิ.ย. 63 
   - สหกรณ์บริการตำบลเชิงทะเล จำกัด อยู่ขั้นตอนท่ี 1  

   มติที่ประชุม  รับทราบ 

   3.6.6 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 
   นางสาวธนภร สังขพันธ์ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ ดังนี้ 

ที่ แผนงาน/โครงการ กิจกรรม 
การดำเนินงาน งบประมาณ (บาท) 

แผน ผล แผน ผล 
1 โครงการส่งเสริมและ

พัฒนาสหกรณ์/กลุ่ม
เกษตรกรให้มีความ
เข้มแข็งตามศักยภาพ 
 
พ้ืนที่/กลุ่มเป้าหมาย : 
   1) สหกรณ์ 50 แห่ง 
   2) กลุ่มเกษตรกร 1 แห่ง 

1) สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการ
แนะนำส่งเสริม (ไม่นับซ้ำแห่ง) 
2) เกษตรกรและบุคคลทั่วไปสมัครใจเข้า
เป็นสมาชิกของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
3) สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร จัดประชุมใหญ่
สามัญประจำป ี
4) ประชุมกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 
 

50 แห่ง 
 

600/2 
คน 

51 แห่ง 
 

11 ครั้ง 

51 
 

646/16 
 

15 
 

2 

65,000 15,240 

   มติที่ประชุม  รับทราบ 

  3.7 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
  นางวิภาดา เต็มพร้อม นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ ดังนี้ 
  กรมส่งเสริมสหกรณ์ โอนงบประมาณให้หน่วยงาน เป็นเงิน 2,570,200 บาท ซึ่งจากงบประมาณ
ดังกล่าว สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต ได้ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว เป็นเงิน 1,689,822.01 บาท คิดเป็น            
ร้อยละ 65.75 ของงบประมาณท่ีได้รับโอน 
  ท้ังนี้ การเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงาน ไม่เป็นไปตามเป้าหมายรายเดือนท่ี กสส. กำหนดไว้ คือ 
ต้องเบิกจ่ายให้ได้ร้อยละ 70 เนื่องจากงบประมาณท่ียังไม่เบิกจ่ายเป็นส่วนของกิจกรรม/โครงการต่างๆ  ท่ีกลุ่มงานรับผิดชอบ 

 

   มติที่ประชุม  รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่  4  เรื่องเพื่อทราบ 
  4.1 ฝ่ายบริหารทั่วไป  
  นางวิภาดา เต็มพร้อม นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ ดังนี้  
  4.1.1 การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานตามตัวชี้ วัดการชี้แจงประเด็นสำคัญที่ทันต่อ
สถานการณ์ 
  จังหวัดภูเก็ต แจ้งเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานตามตัวชี้วัดการช้ีแจงประเด็นสำคัญท่ีทัน
ต่อสถานการณ์ กล่าวคือ เพื่อให้เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานตามตัวช้ีวัดการช้ีแจงประเด็นสำคัญท่ีทันต่อ
สถานการณ์ เป็นไปตามแนวทางและหลักเกณฑ์ท่ีกำหนด จึงขอให้ส่วนราชการและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องดำเนินการให้
ความสำคัญกับการดำเนินงานตามตัวชี้วัด เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การประเมินตัวช้ีวัดดังกล่าวอย่าง
เคร่งครัด กรณีจังหวัดถูกกำหนดให้ ช้ีแจงประเด็นสำคัญท่ี ต่อสถานการณ์ ให้ ส่ังการหน่วยงานดำเนินการ คือ         
หากมีประเด็นสำคัญต้องสร้างการรับรู้ความเข้าใจท่ีมีประชาชน ให้ส่วนราชการดำเนินการตามขั้นตอนท่ีกำหนด      
โดยให้หน่วยงานส่งข้อมูลท่ีผ่านความเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการให้จังหวัด ภายในเวลา 16.30 น. ของวันท่ี
ได้รับการแจ้งประเด็น 

  มติที่ประชุม รับทราบ  

  4.1.2 มาตรการประหยัดพลังงาน 

  กองคลัง กรมส่งเสริมสหกรณ์ มีนโยบายลดค่าใช้จ่าย ในส่วนของค่าน้ำประปาและค่าไฟฟ้าของ
หน่วยงาน ซึ่งสำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ตยังคงนำนโยบายดังกล่าว มาใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

เปรียบเทียบค่าไฟฟ้าระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กับ พ.ศ. 2564 

ประจำเดือน ปี งปม.2563 ปี งปม.2564  + เพิ่ม - ลด (บาท) + เพิ่ม - ลด ร้อยละ 

ตุลาคม 8,151.08 6,994.63 - 1,156.45 - 14.19 

พฤศจิกายน 7,929.93 8,677.57 747.64 9.43 

ธันวาคม 9,054.06 7,983.25 - 1,070.81 - 11.83 

มกราคม 7,865.44 8,809.76 944.32 12.01 

รวม 105,409.44 32,465.21 - 535.30 - 4.58 

เปรียบเทียบค่าน้ำประปาระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กับ พ.ศ. 2563 

ประจำเดือน ปี งปม.2563 ปี งปม.2564  + เพิ่ม - ลด (บาท) + เพิ่ม - ลด ร้อยละ 

ตุลาคม  430.14 479.36 49.22 11.44 

พฤศจิกายน  368.62 282.48 - 86.14 - 23.37 

ธันวาคม  237.54 344.01 106.47 44.82 

มกราคม  176.55 417.84 241.29 136.67 

รวม 2,561.16 1,523.69 310.84 169.57 
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  จากผลการเปรียบเทียบ ค่าไฟฟ้ าและค่าน้ำประปาระหว่างปี งบประมาณ พ .ศ. 256 3                
กับ พ.ศ. 2564 ปรากฏว่าค่าไฟฟ้า ประจำเดือนมกราคม ลดลง คิดเป็น ร้อยละ 4.58  และค่าน้ำประปา 
ประจำเดือนมกราคม เพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 169.57 

  มติที่ประชุม  รับทราบ 

  4.2 กลุ่มจัดต้ังและส่งเสริมสหกรณ์ 
  นางภาสินี สังข์ขวัญ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ ดังนี้ 

 4.2.1 การจัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2564 
 งานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2564 กำหนดจัดขึ้นในวันศุกร์ท่ี 26 กุมภาพันธ์ 2564         

ณ ศาลาประชาคมจังหวัดภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต และจะมีการนัดประชุมคณะกรรมการ     
จัดงาน ในวันจันทร์ท่ี 22 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต รวมท้ัง ในวันพฤหัสบดีท่ี   
25 กุมภาพันธ์ 2564 ขอความร่วมมือบุคลากรทุกท่าน ร่วมกันจัดสถานท่ีจัดงาน ณ ศาลาประชาคมจังหวัดภูเก็ต 

 ท้ังนี้ งบประมาณท่ีขอรับบริจาคจากสหกรณ์ ซึ่งกำหนดให้สหกรณ์แจ้งให้จังหวัดทราบ ภายในวันท่ี 
19 กุมภาพันธ์ 2564 นั้น โดยจะนำไปบริจาคให้สถานท่ีต่างๆ ขณะนี้ได้รับการตอบรับแล้ว เป็นเงิน 7,000 บาท 

 นางสาวสุมนา  ณ นคร นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า 
 ขอให้เจ้าหน้าท่ีส่งเสริมสหกรณ์ ย้ำเตือนให้สหกรณ์ทราบ เพื่อร่วมกันทำบุญเนื่องในวันสหกรณ์

แห่งชาติ อีกครั้งหนึ่ง 

  มติที่ประชุม  รับทราบ 

  4.3 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ 
   - ไม่มี - 

 4.4 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ 
 นายรักษาราษฎร์ โภคะศฤงคาร นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบดังนี้ 
 4.4.1 โครงการปรับโครงสร้างการผลิต การรวบรวม และการแปรรูปของสถาบันเกษตรกร

รองรับผลผลิตทางการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 ตามท่ีกลุ่มเกษตรกรทำสวนป่าคลอก ขอเงินอุดหนุนท่ัวไป (ลักษณะรายจ่ายค่าครุภัณฑ์

ยานพาหนะและขนส่ง) เพื่อการจัดหารถบรรทุก 6 ล้อ ขนาดบรรทุกไม่ต่ำกว่า 3 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ         
ไม่ต่ำกว่า 3,000 ซีซี หรือเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 8 กิโลวัตต์ แบบกระบะเหล็ก จำนวน 1 คัน  และได้รับ
อนุมัติจาก ครม. กรอบวงเงินท่ีได้รับจัดสรร จำนวน 1,075,000 บาท โดยรัฐบาลอุดหนุนไม่เกินร้อยละ 90  
เป็นจำนวนเงิน 967,500 บาท กลุ่มเกษตรกรสมทบไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 เป็นจำนวนเงิน 107 ,500 บาท 
พร้อมท้ังให้กลุ่มเกษตรกรฯ ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างให้เรียบร้อยเพื่อเตรียมรองรับเงินอุดหนุนท่ีได้รับ
อนุมัติ นั้น 

 ท้ังนี้  กสส. ได้แจ้งให้ จังหวัดและกลุ่มเกษตรกรชะลอการดำเนินการดังกล่าว เนื่องจาก
งบประมาณดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของ พรบ. เงินกู้ และจะมีหน่วยงานอื่นเข้าร่วมตรวจสอบหลายหน่วยงาน และ
เพื่อให้การปฏิบัติและการดำเนินการเป็นไปในแนวทางเดียวกันท้ังประเทศ กสส. จึงจัดทำคู่มือในการแนะนำ
ส่งเสริมในเรื่องท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งมีขั้นตอนการดำเนินโครงการปรับโครงสร้างการผลิต การรวบรวม และการแปรรูป
ของสถาบันเกษตรกรรองรับผลผลิตทางการเกษตรฯ 23 ข้ันตอน ดังนี้ 

  1) กสส.จัดทำโครงการและกำหนดหลักเกณฑ์ 
  2) ช้ีแจงโครงการให้สหกรณ์ทราบ ซึ่งโครงการเริ่มต้นตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 
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  3) สหกรณ์จัดทำคำขอรับการสนับสนุน งปม.  
   - ครุภัณฑ์ : สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ต้องมีใบเสนอราคาค ไม้น้อยกว่า 3 แห่ง 
   - ส่ิงก่อสร้าง : สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ต้องมีแปลน / ปร.4,5 /เอกสารสิทธิ์ที่ดินฯ 
  4) สสจ.รับคำขอ ตรวจสอบคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ 
  5) กสส.กล่ันกรอง/ตรวจสอบ และจัดส่งคำขอต้ัง งปม. 
  6) สภาพัฒน์ฯตรวจสอบ พิจารณาจัดสรรตามกรอบ งปม. 
  7) ครม.อนุมติ งปม. 
  8) สงป.โอนงบประมาณให้ กสส. 
  9) กสส.แจ้งรายการและคู่มือการดำเนินงานให้ สสจ. 
  10) สสจ.แจ้งผลการจัดสรรตามรายการใน พรบ.งปม. 
  11) สหกรณ์/กลุ่มยืนยันความพร้อม 
  12) สหกรณ์ดำเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง : ได้ผู้รับจ้างและวงเงินจัดซื้อจัดจ้าง 
  13) สหกรณ์แจ้ง ผลการจัดซื้อจัดจ้างให้ สสจ.เพื่อตรวจสอบ  
  14) สสจ.แจ้งผลจัดซื้อจัดจ้างให้กรมฯ 
  15) กรมฯ โอนเงินงบประมาณให้จังหวัด 
  16) สหกรณ์ฯ ทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างตามวงเงินท่ีได้รับจัดสรร 
  17) ทำบันทึกข้อตกลงระหว่าง จังหวัด/ สหกรณ์/ กลุ่มเกษตรก 
  18) สสจ.โอนเงินให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
  19) สหกรณ์ตรวจรับการจ้างพร้อมแจ้งขอเบิกเงินกับ สสจ.ตามงวดงาน 
  20) สสจ.ตรวจสอบ หากถูกต้องจึงเห็นชอบให้สหกรณ์เบิกเงินให้กับผู้รับจ้างได้ 
  21) สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร โอนเงินให้กับผู้รับจ้าง 
  22) ใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์ท่ีได้รับตามแผนงาน/โครงการ 
  23) สสจ. กำกับ  แนะนำ ส่งเสริมและรายงานผลการดำเนินการตามโครงการฯ 
ท้ังนี้ ในส่วนของจังหวัดภูเก็ต ดำเนินการอยู่ในขั้นตอนท่ี 13 คือ สหกรณ์แจ้ง ผลการจัดซื้อจัดจ้างให้ 

สสจ.เพื่อตรวจสอบ โดยสงวนสิทธิ์ในการลงนามในสัญญาจนกว่าจะได้รับงบประมาณตามจำนวนท่ีได้รับจัดสรร 
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 4.5 กลุ่มตรวจการสหกรณ ์
 นายกฤษฎา สู่เจริญ นักวิชาการสหกรณช์ำนาญการ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ ดังนี้ 

  4.5.1 การกำกับดูแลด้านสินเชื่อสหกรณ์ 
  ตามหนังสือของ กสส. แจ้งว่าเพื่อเป็นกำกับ ดูแล ตรวจสอบสหกรณ์ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย    
ว่าด้วยสหกรณ์ ตลอดจนคำส่ังหรือคำแนะนำและระเบียบปฏิบัติของนายทะเบียนสหกรณ์ ข้อบังคับและระเบียบ
ของสหกรณ์กำหนด เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงว่าการดำเนินธุรกิจสินเช่ือของสหกรณ์ มีสมาชิกท่ีเป็นลูกหนี้ผิดนัด
ชำระหนี้ ลูกหนี้ค้างนานต่อเนื่องโดยไม่มีการแก้ไขปัญหา ทำให้เกิดความเสียหายในสหกรณ์ซึ่งมีสาหตุเกิดจาก
คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์และเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ละเลย ละเว้น และไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับและระเบียบของ
สหกรณ์ ก่อให้เกิดความเสียหายแก่สหกรณ์และสมาชิก ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ นั้น          
จึงให้สหกรณ์จังหวัดในฐานะรองนายทะเบียนสหกรณ์ดำเนินการมอบหมายให้ผู้ตรวจการ ดำเนินการดังนี้ 
   1) ให้สหกรณ์ส่งรายละเอียดลูกหนี้ ณ วันส้ินปีทางบัญชีของสหกรณ์ โดยอาศัยอำนาจ
ตาม ม. 17 แห่ง พรบ. สหกรณ์ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม เพื่อตรวจสอบว่าการให้สินเช่ือของสหกรณ์
เป็นไปตามข้อบังคับ และระเบียบสหกรณ์กำหนด หรือไม่ อย่างไร 
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   2) เข้าตรวจสอบสหกรณ์ท่ีให้สินเช่ือไม่เป็นไปตามข้อบังคับและระเบียบสหกรณ์กำหนด 
ตามข้อ 1. กรณีสมาชิกค้างส่งงวดชำระหนี้ไม่ว่าต้นหรือดอกเบี้ยท่ีเข้าเงื่อนไขการขนาดสมาชิกภาพเพราะถูกให้
ออกจากสหกรณ์ รวมท้ังกรณีใดๆ ตามท่ีระเบียบสหกรณ์กำหนด ซึ่งถือว่าเงินกู้ถึงกำหนดส่งคืนโดยส้ินเชิง ให้
สหกรณ์เรียกคืนเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยท้ังหมดโดยมิชักช้า และสหกรณ์ประมาณการค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญสำหรับ
ลูกหนี้ท่ีคาดว่าจะเรียกเก็บไม่ได้ ณ วันส้ินปีบัญชี เป็นไปตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการบัญชีของ
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร พ.ศ. 2563 หรือไม่ อย่างไร 
   3) หากข้อเท็จจริงพบว่า สหกรณ์ไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบสหกรณ์ และระเบียบ
นายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร พ.ศ. 2563 ในกรณีดังกล่าว ให้สรุปรายงาน
ผลการตรวจสอบสหกรณ์ พร้อมข้อเสนอแนะ และวิธีการแก้ไขเสนอนายทะเบียนสหกรณ์ เพื่อพิจารณาใช้อำนาจ
ตามกฎหมายหรือตามท่ีได้รับมอบหมายโดยเคร่งครัด โดยให้รายงานผลการดำเนินการของสหกรณ์ประเภท       
ออมทรัพย์ตามแบบท่ีกำหนดให้กรมส่งสเริมสหกรณ์ ภายในวันท่ี 15 มีนาคม 2564 และรายงานผลการ
ดำเนินการของสหกรณ์ประเภทอื่นท่ีไม่ใช้สหกรณ์ออมทรัพย์ ภายในวันท่ี 19 เมษายน 2564 
 ท้ังนี้ ขอให้ผู้ตรวจการสหกรณ์ ส่งรายงานผลการดำเนินการของสหกรณ์ประเภทออมทรัพย์ให้ กตส.  
ภายในวันท่ี 10 มีนาคม 2564 และรายงานผลการดำเนินการของสหกรณ์ประเภทอื่นท่ีไม่ใช้สหกรณ์ออมทรัพย์ 
ภายในวันท่ี 10 เมษายน 2564 เพื่อรวบรวมส่งให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ต่อไป 
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  4.6 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 

  นางสาวธนภร สังขพันธ์ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส แจ้งให้ท่ีแระชุมทราบ ดังนี้ 
  4.6.1 โครงการการฝึกอบรบ หลักสูตร "พัฒนาคณะกรรมการสหกรณ์เข้มแข็งทั้งคณะ” และ
หลักสูตร "พัฒนาสมาชิกสร้างการมีส่วนร่วมในการกำกับดูแลกิจการสหกรณ์" 
  โครงการการฝึกอบรบ หลักสูตร "พัฒนาคณะกรรมการสหกรณ์เข้มแข็งท้ังคณะ” ซึ่งกำหนด         
จัดอบรม จำนวน 2 รุ่น ๆ ละ 22 คน รวม 44 คน ดังนี้ 
   - รุ่นท่ี 7 ระหว่างวันท่ี 18-19 มีนาคม 2564 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ่อแร่สันติสุข จำกัด 
อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 
   - รุ่น ท่ี 8 ระหว่างวัน ท่ี 1-2 เมษายน 2564 สหกรณ์การเกษตรเมืองภู เก็ต จำกัด        
อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 
  โครงการการฝึกอบรม หลักสูตร "พัฒนาสมาชิกสร้างการมีส่วนร่วมในการกำกับดูแลกิจการสหกรณ์" 
กำหนดจัดอบรม ดังนี้ 
   - วันท่ี 20 - 21 มีนาคม 2564 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ่อแร่สันติสุข จำกัด อำเภอเมือง 
จังหวัดภูเก็ต 
   - วันท่ี 29 - 30 มีนาคม 2564 ณ สหกรณ์การเกษตรเมืองภูเก็ต จำกัด อำเภอเมือง 
จังหวัดภูเก็ต 
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  4.7 พนักงานราชการ 
   - ไม่มี - 
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ระเบียบวาระที่  5  เร่ืองเพื่อพิจารณา 

  5.1 ฝ่ายบริหารท่ัวไป 
   - ไม่มี - 

  5.2  กลุ่มจัดต้ังและส่งเสริมสหกรณ์ 
   - ไม่มี - 

  5.3  กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ 
    - ไม่มี -   

  5.4  กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ 

  - ไม่มี - 
 5.5  กลุ่มตรวจการสหกรณ ์
  - ไม่มี - 

 5.6 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์  1 
  - ไม่มี - 

 5.7 พนักงานราชการ 
   - ไม่มี - 
 

ระเบียบวาระที่ 6 เร่ืองอื่น ๆ 

   - ไม่มี - 
 

 เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอ นางสาวสุมนา ณ นคร ประธานในท่ีประชุมได้กล่าวปิดประชุม  
 ปิดประชุมเวลา 16.30 น. 
 
 

 
     (ลงชื่อ)         สุมนา ณ นคร       ประธานในทีป่ระชุม 
                  (นางสาวสุมนา ณ นคร) 
           นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ รักษาราชการแทน 
           สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต 
 

                         (ลงชื่อ)     ชุติกาญจน์  บุญเรือง     ผู้จดรายงานการประชุม 
               (นางสาวชุติกาญจน์  บุญเรือง) 
 

                                                    (ลงชื่อ)     สิรญา  พาหุบุตร        ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                  (นางสิรญา     พาหุบุตร) 


