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รายงานการประชุม 
ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ 

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต คร้ังที่ 2/2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
วันอังคารที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2564 
…………………………………………….. 

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

และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 

ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ืองประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
  1.1 โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพผู้บริหารเพื่อการบริหารงานสำนักงาน
สหกรณ์จังหวัด” 
  สืบเนื่องจากการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพผู้บริหารเพื่อการ
บริหารงานสำนักงานสหกรณ์จังหวัด” โดยมี นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ เป็นประธานในการเปิดโครงการ ซึ่ง รมช. ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ อาทิ โครงการซูเปอร์มาเก็ตสหกรณ์ และโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้านสานต่ออาชีพ เป็นต้น 
  นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้ร่วมในพิธีเปิดโครงการอบรมดังกล่าวด้วย   
พร้อมท้ังช้ีแจงในท่ีประชุม สาระสำคัญดังนี้ 
   1) กำชับให้สหกรณ์จังหวัดท่ีรับตำแหน่งใหม่ขับเคล่ือนงานตามแผนงาน/โครงการจาก
สหกรณ์จังหวัดคนก่อน เนื่องจากแผนงาน/โครงการ ดำเนินการได้ระยะหนึ่งแล้ว 
   2) บริหารบุคลากรในหน่วยงานให้มีการทำงานอย่างเต็มศักยภาพ และต้องมีการถ่ายทอด
องค์ความรู้ให้กับนักส่งเสริมสหกรณ์รุ่นใหม่ 
   3) ให้ความสำคัญกับการบูรณาการกับหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ
หน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
   4) ให้ความสำคัญกับการขับเคล่ือนนโยบายต่าง ๆ ของรัฐบาล โดยเฉพาะ คทช. 
   5) อุปกรณ์การตลาดท่ีได้รับ แนะนำให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ใช้อุปกรณ์ดังกล่าวอย่างเต็ม
ศักยภาพ 
   6) กฎกระทรวง ตามมาตรา 89/2 เป็นเรื่องของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิต       
ยูเนี่ยน ซึ่งเป็นเรื่องกฎหมายสหกรณ์ ฉบับท่ี 3 บัญญัติขึ้นมาใหม่ และบังคับให้ออกกฎกระทรวง อย่างน้อย 12 ฉบับ 
ขณะนี้กฎกระทรวงออกแล้ว 1 ฉบับ มีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันท่ี 10 กุมภาพันธ์ 2564 
ซึ่งกำหนดไว้ 7 เรื่อง ดังนี้ 
    - การกำหนดขนาดของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 
    - การกำหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของคณะกรรมการและผู้จัดการ 
    - การกำหนดอำนาจหน้าท่ีของคณะกรรมการ 
    - การดำรงเงินกองทุน 
    - การกำกับดูแลด้านธรรมมาภิบาล 
    - การจัดทำบัญช ี
    - การจัดเก็บและรายงานข้อมูล 
มีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันท่ี 10 กุมภาพันธ์ 2564 โดยเน้นให้สหกรณ์ขับเคล่ือนด้วยตัวเอง โดยเฉพาะในช่วงเปล่ียนผ่าน 
ซึ่งเน้นบทบาทการแนะนำส่งเสริมเป็นหลักในการดำเนินงาน 
  ท้ังนี้ นายอัชฌา สุวรรณนิตย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้กล่าวในพิธีเปิดโครงการอบรม
เกี่ยวกับการบริหารความขัดแย้งอีกด้วย 

  มติที่ประชุม รับทราบ 
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  1.2 ประสบการณ์ในงานที่หลากหลายตามมาตรฐานกําหนดตำแหน่งประเภทอำนวยการ 

  กองการเจ้าหน้าท่ี เน้นย้ำเรื่องคุณสมบัติและประสบการณ์ในงานท่ีหลากหลายของบุคลากรท่ีสนใจ
ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ท่ี นร 1008/317 ลงวันท่ี 28 กรกฎาคม 2558         
ซึ่งประสบการณ์ท่ีหลากหลาย หมายถึง ประสบการณ์ในการปฏิบัติราชการในต่างสายงาน ต่างหน่วยงาน ต่างพื้นท่ี 
หรือต่างลักษณะงาน ไม่น้อยกว่าสามอย่าง โดยมีระยะเวลาในการปฏิบัติราชการอย่างละไม่น้อยกว่าสองปี โดยอาจ
เป็นประสบการณ์ในการปฏิบัติราชการในต่างสายงาน ต่างหน่วยงาน ต่างพื้นท่ี หรือต่างลักษณะงาน รวมกันก็ได้ แต่
ถ้าเป็นกรณีท่ีมีประสบการณ์ในการปฏิบัติราชการในต่างสายงาน ต่างหน่วยงาน ต่างพื้นท่ี หรือต่างลักษณะงานใน
เวลาเดียวกัน ให้นับได้เพียงอย่างเดียว 

  มติที่ประชุม รับทราบ 

  1.3 การส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ 

  อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ มีนโยบายในการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ โดยกำหนดให้สหกรณ์
จังหวัดต้องลงพื้นท่ีตรวจเยี่ยมสหกรณ์ อาทิตย์ละ 1 สหกรณ์ ซึ่งในทางปฏิบัตินั้น ได้วางแผนท่ีจะลงตรวจเยี่ยม
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ทุกแห่ง ท้ังนี้ จึงขอความร่วมมือเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมสหกรณ์ กำหนดแผนการเข้าแนะนำ
ส่งเสริม/ประชุม สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร เพื่อสหกรณ์จังหวัดจะได้ลงตรวจเย่ียมสหกรณ์พร้อมกับเจ้าหน้าท่ีส่งเสริม
สหกรณ์ด้วย 

  มติที่ประชุม รับทราบ 

  1.4 การชำระบัญชีของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
  กสส. กำหนดให้การชำระบัญชีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร เป็นตัวช้ีวัดการปฏิบัติราชการของสหกรณ์
จังหวัด ซึ่งอย่างน้อยท่ีสุด ต้องดำเนินการให้ถึงขั้นตอนการอนุมัติงบการเงิน 
  ท้ังนี้  ขอให้ผู้ชำระบัญชีสหกรณ์ รายงานความคืบหน้าการชำระบัญชีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร     
พร้อมท้ังระบุปัญหาอุปสรรคต่อสหกรณ์จังหวัดด้วย 

  มติที่ประชุม รับทราบ 

  1.5 การปฏิบัติงานของกลุ่มงาน 
  เมื่อได้รับหนังสือ ขอใหก้ลุ่มงาน /กสส.1/ฝบท. ดำเนินการตามหนังสือท่ีได้รับมอบหมายภายในเวลา
ท่ีกำหนด 

  มติที่ประชุม รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่  2  เร่ืองรับรองการประชุมคร้ังที่แล้ว 
  ประธานได้มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการท่ีประชุม สำเนารายงานการประชุม ครั้งท่ี 1/2564      
เมื่อวันจันทร์ท่ี 15 กุมภาพันธ์ เวลา 09.00 น. แจ้งเวียนให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ        
ทุกคน ได้ตรวจสอบความถูกต้อง และหากข้อผิดพลาดหรือมีการแก้ไขอย่างไร ให้แจ้งได้ท่ีฝ่ายบริหารท่ัวไป                   
และให้นำเสนอแก่สหกรณ์จังหวัดต่อไป 

มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม 
 

ระเบียบวาระที่  3  เร่ืองสืบเนื่องและติดตามผลการประชุมคร้ังที่แล้ว 
  3.1 การชำระบัญชีสหกรณ์ผู้เพาะเลี้ยงกุ้ง จำกัด 
  นายกฤษฎา สู่เจริญ ผู้ชำระบัญชีสหกรณ์ผู้เพาะเล้ียงกุ้ง จำกัด แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ ดังนี้  
  การชำระบัญชีสหกรณ์ผู้เพาะเล้ียงกุ้ง จำกัด อยู่ในขั้นตอนท่ี 6 คือ ขั้นตอนการจัดการทรัพย์สิน     
ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการขอคัดคำบังคับ เพื่อนำไปบังคับคดีกับลูกหนี้  

  มติที่ประชุม รับทราบ 

  3.2 การชำระบัญชีสหกรณ์ชุมชนไม้ขาว จำกัด 
  นายรักษาราษฎร์ โภคะศฤงคาร ผู้ชำระบัญชีสหกรณชุ์มชนไม้ขาว จำกัด แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ ดังนี้ 
  การชำระบัญชีสหกรณ์ชุมชนไม้ขาว จำกัด ขณะนี้อยู่ระหว่างแก้ไขงบการเงิน โดยจะหารือกับผู้สอบ
บัญชีท่ีรับผิดชอบอีกครั้งหนึ่งเกี่ยวกับรายละเอียดท่ีต้องแก้ไข 
  สำหรับสหกรณ์ชุมชนไม้ขาว จำกัด นายทะเบียนสหกรณได้ส่ังเลิก ซึ่งระหว่างการส่ังเลิกนั้น 
คณะกรรมการสหกรณ์ไม่มีการดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับสหกรณ์ และขั้นตอนการรับมอบทรัพย์สินของสหกรณ์ระหว่าง
คณะกรรมการกับผู้ชำระบัญชีนั้น ผู้ชำระบัญชีต้องหาข้อมูลด้วยตัวเองและเรียกคณะกรรมการมาส่งมอบทรัพย์สิน
ดังกล่าว คือ 
   - ไม่มีการรับเงินสดจากสหกรณ์ และได้มีการตรวจสอบข้อมูลตามงบเกี่ยวกับเงินในบัญชี
ต่างๆ ของสหกรณ์ ซึ่งปรากกฎว่ามีเงินในบัญชีต่างๆ รวมกัน จำนวน 8,000 บาท 
   - เนื่องจากสหกรณ์ดำเนินธุรกิจปั๊มน้ำมัน ซึ่งเป็นการเช่าท่ีดินและมีการค้างค่าเช่า เจ้าของ
ท่ีดินจึงติดต่อให้ผู้ชำระบัญชีรื้อถอนทรัพย์สินต่างๆ ออกจากพื้นท่ีดังกล่าว โดยผู้ชำระบัญชีได้ดำเนินการรื้อถอนและ
ขายทรัพย์สินท่ีมีก่อนการปิดงบ พร้อมท้ังจ่ายค่าเช่าส่วนท่ีค้างให้แก่เจ้าของท่ีดิน 
   - สหกรณ์มีลูกหนี้ท่ีไม่สามารถตามหนี้ได้ ประมาณ 100 ราย 
   - สหกรณ์เป็นหนี้กับภายนอก คือ คณะกรรมการสหกรณ์กู้ยืมจากชุมนุมสหกรณ์บริการ   
เดินรถภูเก็ต จำกัด และขณะนี้ชุมนุมสหกรณ์ฯ ดำเนินการฟ้องร้องสหกรณ์ดังกล่าวแล้ว ซึ่งคณะกรรมการของสหกรณ์
ชุมชนไม้ขาว จำกัด ท่ีอยู่ในฐานะผู้ค้ำประกันได้รับผิดชอบหนี้ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว 
   - สหกรณ์กู้ยืมเงินจากชุมนุมสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต จำกัด ซึ่งขณะนี้ อยู่ระหว่างการฟ้องร้อง 
   - ผู้ชำระบัญชีสหกรณ์ ร่วมกับทนาย ฟ้องร้องลูกหนี้ จำนวน 2 ราย คาดว่าจำนวนเงิน      
ท่ีจะได้รับจะคุ้มค่ากับค่าใช้จ่าย  

  มติที่ประชุม รับทราบ 

  



ห น ้ า  | ๕ 
 

 

  3.3 การชำระบัญชีกลุ่มเกษตรกรทำสวนกะทู ้
  นายพิทักษ์ คงขลิบ ผู้ชำระบัญชีกลุ่มเกษตรกรทำสวนกะทู้ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ ดังนี้  
  การชำระบัญชีกลุ่มเกษตรกรทำสวนกะทู้ อยู่ในขั้นตอนท่ี 7 โดยได้ส่งรายงานย่อให้ผู้สอบบัญชี
ตรวจสอบแล้ว โดยได้รับแจ้งให้แก้ไขรายงานย่อดังกล่าว ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างแก้ไขข้อมูลดังกล่าวให้เป็นไปตามท่ี
ผู้สอบบัญชีกำหนด 

  มติที่ประชุม รับทราบ 

  3.4 การชำระบัญชีชุมนุมสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต จำกัด 
  นายพิทักษ์ คงขลิบ ผู้ชำระบัญชีชุมนุมสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต จำกัด แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ ดังนี้ 
  การชำระบัญชีชุมนุมสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต จำกัด อยู่ในขั้นตอนท่ี 3 คือ ส่งงบการเงินให้ผู้สอบบัญชี
ตาม ม.80  
  ท้ังนี้  ได้รับหนังสือจากผู้ชำระบัญชี ชุมนุมสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต จำกัด คนก่อน ซึ่งแจ้งว่าจะ
ดำเนินการส่งมอบทรัพย์สินและเอกสารข้อมูลต่างๆ ภายในวันท่ี 30 เมษายน 2564 

  มติที่ประชุม   รับทราบ 

  3.5 การชำระบัญชีสหกรณ์บริการตำบลเชิงทะเล จำกัด 
  นางสาวแสงอุษา ส่งแสง ผู้ชำระบัญชีสหกรณ์บริการตำบลเชิงทะเล จำกัดแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ ดังนี้ 
  สหกรณ์บริการตำบลเชิงทะเล จำกัด มีมติท่ีประชุมใหญ่เลิกสหกรณ์ เมื่อวันท่ี 23 พฤศจิกายน 
2563 และนายทะเบียนสหกรณ์แต่งต้ังผู้ชำระบัญชีสหกรณ์ เมื่อวันท่ี 20 มกราคม 2564 
  การชำระบัญชีสหกรณ์บริการตำบลเชิงทะเล จำกัด อยู่ในขั้นตอนท่ี 2 คือ การรับมอบทรัพย์สิน 
และในส่วนของงบจะดำเนินการภายในส้ินเดือนมีนาคม 2564 

  มติที่ประชุม   รับทราบ 

  3.6 ผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
   3.6.1 ฝ่ายบริหารท่ัวไป 
   นางสิรญา พาหุบุตร หัวหน้าฝ่ายบริหารท่ัวไป แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ ดังนี้ 

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

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

1 แผน 
 
 

21 ครั้ง 
6 ครั้ง 

 
21 ครั้ง 

 
7 ครั้ง 

1 
 
 
7 
2 
 
6 
 
5 

80,000 10,170 

   

   มติที่ประชุม  รับทราบ 
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   3.6.2 กลุ่มจัดต้ังและส่งเสริมสหกรณ์ 
   นายพิทักษ์ คงขลิบ ผู้อำนวยการกลุ่มจัดต้ังและส่งเสริมสหกรณ์ 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 
               - ครั้งที่ 2/2564 วันที่ 25 มีนาคม 2564 ณ 
โรงเรียนเกาะมะพร้าว ต.เกาะแก้ว อ.เมือง จ.ภูเก็ต 
   4. รายงานผลการดำเนินงาน (ตุลาคม 2562 – 
กันยายน 2563) 

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

1 แผน 
1 ครั้ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 ครั้ง 

1 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

1 

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

 การจัดมาตรฐานสหกรณ์ ข้อมูล ณ วันที่ 23 มีนาคม 2564  มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ทั้งสิ้น 21 สหกรณ์ คือ 
                          - ระดับดีเลิศ (A)       จำนวน     7  สหกรณ์ 
               - ระดับดีมาก (B)       จำนวน     5  สหกรณ์ 
                - ระดับดี (C)            จำนวน    3   สหกรณ์ 
                - ระดับไม่ผ่าน (F)      จำนวน     6  สหกรณ์  
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 ติดตามสมาชิกที่เข้าร่วม
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./
30 ราย 

 
 
 
 
 
 

21 ราย 
 

1 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 

7,600 3,690 

4 กิจกรรม ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและเกษตรแปลงใหญ่ 
       กสส. ไม่ได้มีการจัดสรรงบประมาณสำหรับการดำเนินการกิจกรรมศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
และเกษตรแปลงใหญ่ ทั้งน้ี สำหรับเกษตรแปลงใหญ่ในพ้ืนที่จังหวัดภูเก็ต คือ แปลงใหญ่ยางพารา โดยมีผู้จัดการแปลงเป็น กยท. 
และมีสมาชิกของแปลงเป็นสมาชิกของกลุ่มเกษตรกรทำสวนป่าคลอกเพียง 28 คน ซึ่งไม่ครบจำนวนตามที่ กสส. กำหนด แต่ยัง
ถือเป็นแปลงใหญ่ในกลุ่มเกษตรกรต่อไป 

5 กิจกรรม การจัดต้ังสหกรณ์ 
       ด้วยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจัดทำโครงการส่งเสริมการมีสหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบการ ทำให้ขณะน้ีจึง
มีผู้มาติดต่อเพ่ือขอจัดต้ังเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบการค่อนข้างมาก ซึ่งโครงการดังกล่าจะมีการมอบรางวัลให้แก่
สถานประกอบการน้ันๆ ที่มีการจัดต้ังสหกรณ์ด้วย 
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    นายวงศ์ธารินทร์  พรหมรักษ์ สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า 
     การจัดต้ังสหกรณ์ในพ้ืนที่จังหวัดภูเก็ต ให้มีการดำเนินการตามข้ันตอนของการจัด ต้ัง พร้อมทั้งสำรวจสภาพเศรษฐกิจ และ
ความพร้อมในด้านต่างๆ ของกลุ่มน้ันๆ ด้วย 

   มติที่ประชุม  รับทราบ 

   3.6.3 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ ์
   นางสาวสุมนา ณ นคร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ 
แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ ดังนี้ 

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

1 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 

- 
 
- 
 
1 

2,500 - 

2 ส่งเสริมการควบคุมภายใน
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
 

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

  1) ประสานสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ เพ่ือขอ
ข้อมูลรายงาน RQ2-3 
  2) จัดประชุมซักซ้อมความเข้าใจ ชี้แจงแนวทาง
ยกระดับชั้นคุณภาพการควบคุมภายใน 
  3) จัดทำคำแนะนำแนวทางการบริหารจัดการ
สหกรณ์ด้านการควบคุมภายใน สำหรับสหกรณ์ 
ให้แก่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร สำหรับสหกรณ์ที่ต้ัง
ใหม่ และสหกรณ์ที่มีระดับการควบคุมภายใน 
ระดับพอใช้ ปรับปรงุ และไม่มีการควบคุมภายใน  
  3) จัดทำคู่มือแนวทางการควบคุมภายในให้แก่
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

1 ครั้ง 
 

1 ครั้ง 
 

20 แห่ง 
 
 
 
 
 

7 เล่ม 
 

1 
 
1 
 

20 
 
 
 
 
 
7 
 

1,250 1,250 

3  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
ยกระดับประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจของ
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

1 ครั้ง 
 
 
 
 

50 แห่ง 
1 ครั้ง 

1 
 
 
 
 
- 
- 

1,250 1,250 
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ที่ แผนงาน/โครงการ กิจกรรม 
การดำเนินงาน งบประมาณ (บาท) 
แผน ผล แผน ผล 

4 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 
1 

- - 

   มติที่ประชุม  รับทราบ 

   3.6.4 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ 
   นายรักษาราษฎร์ โภคะศฤงคาร ผุ้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ แจ้งให้
ท่ีประชุมทราบ 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 
 
4 
 
4 
 
1 

5,000 2,000 

2 โครงการส่งเสริมการดำเนิน
ธุรกิจร้านคา้สหกรณ์ใน
รูปแบบซูเปอร์มาร์เก็ต
สหกรณ์ 
 
พ้ืนที่/กลุ่มเป้าหมาย : 
   - ร้านสหกรณ์โรงพยาบาล
วชิระภูเก็ต จำกัด 20 คน 
 

  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 
- 
 
 
- 
 
 
3 

4,400 - 

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

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

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

2 ครั้ง 
 
 

10 ครั้ง 
 

1 ครั้ง 
 

16 ครั้ง 

2 
 
 
5 
 
1 
 
4 

294,000 294,000 

4 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 (กลุ่มเป้าหมายร่วมประชุมวันที่ 16, 19 
และ 23 กุมภาพันธ์ 2564) 
  4) รายงานผลการดำเนินงานตามข้ันตอนและ
เงื่อนไขของการรายงานผลตามท่ีกรม ฯ กำหนด 
 

1 ครั้ง 
 
 

4 ครั้ง 
 

1 ครั้ง 
 
 
 
 
 

2 ครั้ง 

1 
 
 
2 
 
1 
 
 
 
 
 

1 

1,200 - 

 

ปริมาณธุรกิจสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ปี 2564 
ปริมาณธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรต้ังแต่เดือนกันยายน 2563 - มกราคม 2564 ภาพรวม ดังนี้ 

เดือน ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2564 บาท ร้อยละ 

กันยายน 585,732,725.26 394,431,159.20 -191,301,566.06 -32.66 
ตุลาคม 670,363,653.70 476,362,957.33 -194,000,696.37 -28.93 

พฤศจิกายน 521,994,045.63 565,693,549.64 43,699,504.01 8.37 
ธันวาคม 688,284,107.05 755,969,672.06 67,685,565.01 9.83 
มกราคม 682,088,280.31 695,220,828.39 13,132,548.08 1.92 

รวม 3,148,462,811.95 2,887,678,166.62 -260,784,645.33 -8.28 

  ภาพรวมปริมาณธุรกิจสหกรณ์ เดือนกันยายน 2563 - มกราคม 2564 เปรียบเทียบกับปีท่ีแล้ว           
โดยปริมาณธุรกิจสหกรณ์ ลดลง ร้อยละ 8.28 
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เดือน ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2564 บาท ร้อยละ 
กันยายน 6,158,368.22 6,983,776.56 825,408.34 13.40 
ตุลาคม 5,596,694.59 6,018,234.76 421,540.17 7.53 

พฤศจิกายน 6,709,048.11 9,187,376.25 2,478,328.14 36.94 
ธันวาคม 17,952,094.08 20,705,703.24 2,753,609.16 15.33 
มกราคม 11,672,256.11 17,408,223.66 5,735,967.55 49.14 

รวม 48,088,461.11 60,303,314.47 12,214,853.36 25.40 
 

ภาพรวมปริมาณธุรกิจกลุ่มเกษตรกร เดือนกันยายน 2563 - มกราคม 2564 เปรียบเทียบกับปีท่ีแล้ว  โดย
ปริมาณธุรกิจกลุ่มเกษตรกร เพิ่มขึ้น ร้อยละ 25.40  

การดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องของสหกรณ์ 
 สำหรับสหกรณ์ท่ียังไม่ส่งรายงานการดำรงสินทรัพย์สภาพคล่อง จำนวน 5 แห่ง คือ  
   - สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัทเฮลโลภูเก็ต จำกัด  
   - สหกรณ์ออมทรัพย์กี่หิ้น จำกัด 
   - สหกรณ์เคหสถานทวีสินมั่นคงภูเก็ต จำกัด 
   - สหกรณ์อิสลามฮุซนี จำกัด 
   - สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเคหะรัษฎาภูเก็ต จำกัด 
 ท้ังนี้ ขอให้เจ้าหน้าท่ีส่งเสริมสหกรณ์ท่ีรับผิดชอบ ติดตามให้สหกรณ์ส่งรายงานการดำรงสินทรัพย์สภาพคล่อง
ให้จังหวัดด้วย 

แบบสรุปการส่งรายงานการดำรงสินทรัพย์สภาพคล่อง 

ท่ี ชื่อสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ต.ค.63 พ.ย. 63 ธ.ค. 63 ม.ค. 64 
1 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด 1.80 2.92 2.02 5.80 
2 สหกรณ์ออมทรพัย์พนกังานสงเคราะห์สวนยางภูเก็ต จำกัด 14.60 -   - 13.17 
3 สหกรณ์ออมทรัพย์ศูนย์ชีววิทยาทางทะเลภูเก็ต จำกัด 101.13 85.31 71.59 67.37 
4 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขภูเก็ต จำกัด 76.89 79.75 78.95 80.63 
5 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูเก็ต จำกัด 62.48 13.81 8.14 8.50 
6 สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัทเฮลโลภูเก็ต จำกัด  - -  -  - 
7 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จำกัด 89.10 91.51 102.64 105.42 
8 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานไทยซาร์โก้ จำกัด 47.92 44.59 47.25 50.50 
9 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงแรมอมันปุรี จำกัด 4,788.40 5,012.75 7,311.39 5064.20 

10 สหกรณ์ออมทรัพย์อัล-อิสลามียะฮ์ จำกัด 9.20 11.64 6.67 5.29 
11 สหกรณ์ออมทรัพย์ บีเอจีเอส จำกัด    31,982.20  127,018.50 -  176425.72 
12 สหกรณ์ออมทรัพย์กี่หิ้น จำกัด - - - - 
13 สหกรณ์การเกษตรเมืองภูเก็ต จำกัด 31.40 28.11 30.56 31.54 
14 สหกรณ์การเกษตรกะทู้ จำกัด 658.67 1,022.90 783.84 262.78 
15 สหกรณ์การเกษตรเมืองถลาง จำกัด 49.64 55.47 54.13 53.37 
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ท่ี ชื่อสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ต.ค.63 พ.ย. 63 ธ.ค. 63 ม.ค. 64 
16 สหกรณ์กรรมการอิสลามภูเก็ต จำกัด 64.57 50.15 38.37 42.43 
17 สหกรณ์เคหสถานทวีสินมั่นคงภูเก็ต จำกัด  - -  -  - 
18 สหกรณอ์ิสลามฮุซนี จำกัด  - -  -  - 
19 สหกรณ์ส่ีล้อเล็กภูเก็ต จำกัด 3.77 6.75 4.59 4.09 
20 สหกรณ์บริการเทศบาลตำบลวิชิต จำกัด  - -  -  - 
21 สหกรณ์รถบริการและการท่องเท่ียวตำบลกะรน จำกัด 49.94 45.12 43.17 43.20 
22 สหกรณ์บริการรถยนต์รับจ้างภูเก็ต จำกัด 280.01 276.28 381.11 381.11 
23 สหกรณ์บริการแท็กซี่ภูเก็ต จำกัด  - 311.93 314.74 - 
24 สหกรณ์จักรยานยนต์รับจ้างป่าตอง จำกัด 145.41 229.97 139.01 125.28 
25 สหกรณ์บริการรถยนต์บริการธุรกิจภูเก็ต จำกัด -  -  -  381.11 
26 สหกรณ์เรือหางยาวบริการนำเท่ียวป่าตอง จำกัด -  -  -  125.28 
27 สหกรณ์อัล-อามานะห์ภูเก็ต จำกัด 24.76 21.96 22.93 23.33 
28 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ่อแร่สันติสุข จำกัด 6.23 3.06 -  36.66 
29 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนพารารวมพลังพัฒนา จำกัด 134.19 -  -  107.51 
30 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเมืองภูเก็ต จำกัด -  146.66 136.51 142.57 
31 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเคหะรัษฎาภูเก็ต จำกัด -  -  12.13 - 
32 กลุ่มเกษตรกรทำสวนป่าคลอก (ถลาง)  - -  -  5.18 

   มติที่ประชุม รับทราบ 

   3.6.5 กลุ่มตรวจการสหกรณ์ 

   นายกฤษฎา สู่เจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจการสหกรณ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ 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 ตามคำสัง่ 
นทส.ที่ ภก. 2/2564 สั่ง ณ วันที่ 11 มกราคม 
2564 และคำสั่งนทก. ท่ี ภก. 1/2564 สั่ง ณ 
วันที ่11 มกราคม 2564) 
  2) การตรวจการสหกรณ์ตามคำสั่งนายทะเบียน
สหกรณ ์
  (เข้าตรวจการสหกรณ์กรณีพบข้อสังเกตจาก
ผู้สอบบัญชี/ประเด็นการแนะนำส่งเสริม) 
  3) ติดตามประเมินผลการแก้ไขข้อบกพร่อง 
  (ติดตามสหกรณ์ที่ได้มีการสั่งการให้แก้ไข
ข้อบกพร่อง) 

18 สก./ 
1 กลุ่ม 

 
 
 
 

8 สก. 
 
 
 

8 สก. 
 
 

4 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 

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 ์
    (จัดประชุมเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564) 
  6) จัดประชุมคณะทำงาน จกบ. 

50 สก./ 
1 กลุ่ม 

 
 
 
 
 

1 ครั้ง 
 

4 ครั้ง 

5 
 
 
 
 
 
1 
 
- 

  

       

การตรวจการสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564 
 การตรวจการสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564 ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต : การตรวจสอบ
สหกรณโ์ดยคณะผู้ตรวจการสหกรณ์ ดังนี้ 
 

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

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

- 
 
- 

คณะที่ 2 
 1.นายพิทกัษ์  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. สหกรณ์บริการธุรกิจและท่องเที่ยวมุกอนัดามัน 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 : การตรวจสอบ
สหกรณเ์กี่ยบกับการปฏิบัติตามข้อบังคับ   
  

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 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

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 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
 
- 
- 
- 
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คณะผู้ตรวจการสหกรณ์ สหกรณ์ที่ได้รับมอบหมายให้ตรวจสอบ การดำเนินการ 

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 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 

ความคืบหน้าการแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์ในจังหวัดภูเก็ต 

สหกรณ์/ข้อบกพร่องสหกรณ์/ข้อบกพร่อง การดำเนินการ/ความคืบหน้าการดำเนินการ/ความคืบหน้า สถานะสถานะ 

1. สหกรณ์ บ ริการรถยน ต์
บริการธุรกิจภูเก็ต จำกัด 
     1.1 เงินสดขาดบัญชี จาก
การทุจริตของ 
นางนาฎนภา ผาแสง อดีต
หัวหน้าฝ่ายการเงิน จำนวน 
1,849,333.24 บาท 

      ศาลได้มีการนัดสืบพยานแล้วเมื่อวันท่ี 16 กุมภาพันธ์ 2559 แต่
จำเลยไม่มาศาลตามหมายนัด ศาลจึงออกหมายจับ ปัจจุบัน ยังไม่สามารถ
จับกุมตัวนางนาฎนภา ผาแสง ได้ 
      นายทะเบียนสหกรณ์ ได้ติดตามความคืบหน้าการแก้ไขข้อบกพร่องของ
สหกรณ์ ตามหนังสือท่ี ภก 0010/535 ลงวันท่ี 24 มิถุนายน 2563 ให้
สหกรณ์เร่งรัดประสานงานกับพนักงานสอบสวนท่ีรับผิดชอบในการติดตาม
จับกุมตัวนางนาฎนภา ผาแสง มาดำเนินคดีอาญา 
     นายทะเบียนสหกรณ์ ได้ส่ังการให้ กตส. รวบรวมเป็นหลักฐาน และแจ้ง 
กสส.1 กำชับ เจ้าหน้าท่ีส่งเสริมสหกรณ์ให้ติดตาม เนื่องจากในปี 2563 
สหกรณ์ยังไม่ดำเนินการติดตามความคืบหน้ากับพนักงานสอบสวน และการ
ติดตามความคืบหน้าเพียงปีละ 1 ครั้ง ซึ่งน้อยไป 
นายทะเบียนสหกรณ์ได้มีหนังสือติดตามความคืบหน้าการแก้ไขข้อบกพร่อง
ของสหกรณ์ ตามหนังสือท่ี ภก 0010/764 ลงวันท่ี 15 กันยายน 2563 
ให้สหกรณ์ประสานกับผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตในการติดตามตัว
นางนาฎนภาฯ จำเลย อย่างต่อเนื่อง และให้รายงานผลการดำเนินการและ
ความคืบหน้าของคดีให้นายทะเบียนสหกรณ์ทราบทุกวันท่ี 30 ของเดือน   
     นทส.ติดตามความคืบหน้าการแก้ ไขข้อบกพร่องตามหนั งสือ ท่ี  
0010/1099 ลว.21ธ.ค.63 
     สหกรณ์รายงานความคืบหน้าการแก้ไขข้อบกพร่อง ตามหนังสือ ลงวันท่ี 
13 ม.ค.64 โดยได้ทำหนังสือถึงผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต 
     สหกรณ์รายงานความคืบหน้าการแก้ไขข้อบกพร่อง เมื่อวันท่ี 23 ก.พ. 
64 แจ้งว่ายังจับตัวผู้กระทำผิดไม่ได้ 

ติดตาม 
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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
สรุปสำนวนสอบสวนส่งพนักงานอัยการจังหวัดภูเก็ตมีความเห็น ส่ัง
ฟ้องผู้ต้องหา ปัจจุบันอยู่ระหว่างติดตามจับกุมตัว นางสาวนิศาฯ  
     นายทะเบียนสหกรณ์ ได้ติดตามความคืบหน้าการแก้ไขข้อบกพร่อง
ของสหกรณ์ ตามหนังสือท่ี ภก 0010/534 ลงวันท่ี 24 มิถุนายน 
2563 เพื่อให้การดำเนินคดีเสร็จส้ินในอายุความ  จึงให้คณะกรรมการ
ดำเนินการฟ้องร้องคดีต่อศาลในฐานะท่ีสหกรณ์เป็นผู้เสียหายเพื่อ
ติดตามตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษและให้คืนทรัพย์สินหรือชดใช้
ค่าเสียหายแก่สหกรณ์ต่อไป  
     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  
     สหกรณ์รายงานความคืบหน้าการแก้ไขข้อบกพรอ่ง เมื่อ
วันท่ี 22 ก.พ. 64 แจ้งว่า ยังไม่สามารถจับตัวผู้กระทำผิดได้ 

ติดตาม 

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 
         สหกรณ์มีหนังสือท่ี 6/2564 ลงวันท่ี 4 กุมภาพันธ์ 2564 
รายงานความคืบหน้าการแก้ไขข้อบกพร่อง แจ้งว่า คณะกรรมการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริง ตรวจสอบเงินยืมทดรอง 79,000 บาท อยู่ใน
ระหว่างดำเนินการของคณะกรรมการชุดท่ี 1 

ติดตาม 
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4. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเคหะรัษฎาภูเก็ต จำกัด 
    4.1 สหกรณ์มีข้อบกพร่องตาม คำส่ังนายทะเบียนท่ี ภก 
7/2561 ส่ัง ณ วันท่ี 7 กันยายน 2561 โดยนายทะเบียน
สหกรณ์ ได้ส่ังการให้สหกรณ์ดำเนินการ ดังนี้ 
             1.ให้เรียกคืนเงินกู้จาก สค.จ.เลย จำกัด จำนวน 20 
ลบ. / ให้หาผู้รับผิดชอบชดใช้เต็มจำนวน 
             2. ให้ถอนคืนเงินฝากจาก สค.จ.เลย จำกัด จำนวน 
11.632 ลบ. / ให้หาผู้รับผิดชอบชดใช้เต็มจำนวน 
           3. หาผู้รับผิดชอบชดใช้คืนกรณีชำระหนี้ให้ สค.บ้านดุง
สามัคคี จำกัด แทน สค.จ.เลย จำกัด จำนวน 673,455.- บาท 
           4. เรียกเงินคืนจาการซื้อท่ีดินร่วมกับ สค.บ้านหนอง
มะค่า จำกัด จำนวน 2.340 ลบ. / ให้หาผู้รับผิดชอบชดใช้เต็ม
จำนวน 
          5. ให้นำหลักทรัพย์ของสมาชิกตามโครงการ  
CU Home มาจดจำนองเป็นประกันเงินกู้ให้ถูกต้อง และ
ทบทวนแก้ไขระเบียบสหกรณ์ว่าด้วยการให้เงินกู้ 
              6.  ให้ระงับการให้เงินกู้ตามโครงการ CU Home 
จนกว่าจะแก้ไขหลักประกันให้แล้วเสร็จ 
          7. ให้หาผู้รับผิดชอบและเรียกเงินทดรองคืน จำนวน 
2.120 ลบ. 
          8. ให้ระงับการดำเนินธุรกิจท้ังหมดท่ีดำเนินการใน จ.
พัทลุง ทันที 
         ให้แก้ไขข้อบกพร่องภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้
รับทราบคำสั่ง 
    4.2 สหกรณ์ฯ มีข้อบกพร่องตามคำส่ังนายทะเบียน
สหกรณ์ ท่ี ภก 9/2562 ส่ัง ณ วันท่ี 2 กันยายน 2562 
รายละเอียดดังนี้ 
         ให้สหกรณ์ฯ ดำเนินการขายท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างท่ี
สหกรณ์ฯ รับโอนชำระหนี้ รวมถึงท่ีดินท่ีสหกรณ์ร่วมลงทุน
กับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านหนองมะค่า จำกัด จำนวน 2 
แปลง ได้แก่ 
 - ท่ีดินโฉนดเลขท่ี 792 และส่ิงปลูกสร้างบนท่ีดิน 
มูลค่า 31,632,576.47 บาท ภายใน 60 วัน หากขายไม่ได้
หรือมูลค่าการขายสุทธิไม่คุ้มมูลหนี้ให้หาผู้รับผิดชอบชดใช้
ความเสียหาย 

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

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 
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 - ท่ีดินโฉนดเลขท่ี 70236  มูลค่า 2,340,677 
บาท หากขายไม่ได้หรือมูลค่าขายสุทธิไม่เต็มมูลค่าดังกล่าว ให้
หาผู้รับผิดชอบชดใช้ความเสียหาย 
    4.3 ข้อบกพร่องตามคำส่ังนายทะเบียนสหกรณ์ ท่ี ภก.
7/2563 และภก. 8/2563 
     1.กรณีสหกรณ์รับสมาชิกสมทบท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ รวม 
30 คน ขัดต่อ พ.ร.บ.สหกรณ์มาตรา 40 และระเบียบนาย
ทะเบียนสหกรณ์ 
     2.กรณีสหกรณ์รับฝากเงินจากบุคคลภายนอก 
         -มูลนิธิชุมชนภูเก็ต 4,312,289-.บาท 
         -บุคคลท่ีจังหวัดพัทลุง 6,205,965-.บาท 
 

 
 
 
     ปัจจุบันครบกำหนดระยะเวลาท่ี
กำหนดให้สหกรณ์แก้ไขข้อบกพร่อง
แล้ว  แต่ยังไม่ได้รับรายงานความ
คืบหน้าการแก้ไขข้อบกพร่อง 
     นายทะเบียนสหกรณ์ได้มี
หนังสือท่ี ภก 0010/24 ลว.   8 
ม.ค. 64ติดตามความคืบหน้าการ
แก้ไขข้อบกพร่อง ตามคำส่ังนทส.ท่ี 
7/63 และ 8/63 
    สหกรณ์ได้แจ้งความคืบหน้า การ
แก้ไขข้อบกพร่อง ตามหนังสือท่ี สค.
005/2564 ลว.14 ม.ค.64 แจ้ง
ว่ากรณีรับสมาชิกสมทบท่ียังไม่
บรรลุนิติภาวะ ได้แก้ไขแล้ว  กรณี
มูลนิธฯ จะติดตามเป็นหนังสือต่อ
มูลนิธิฯอีกครั้งวันท่ี 31 ม.ค.64 
ส่วนการคืนเงินฝาก ขอชะลอจนกว่า
จะได้ข้อยุติจากศาลปกครอง  
      ปัจจุบันยังไม่ได้รับแจ้งความ
คืบหน้าจากสหกรณ์ 

 

ความคืบหน้าการชำระบัญชีสหกรณ์สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต 
 

 

 
 

 

 

 

 
    

มติที่ประชุม รับทราบ 
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   3.6.6 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 
   นางสาวแสงอุษา ส่งแสง ผู้อำนวยการกลุ่มกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ ดังนี้ 

ที่ แผนงาน/โครงการ กิจกรรม 
การดำเนินงาน งบประมาณ (บาท) 

แผน ผล แผน ผล 
1 โครงการส่งเสริมและ

พัฒนาสหกรณ์/กลุ่ม
เกษตรกรให้มีความ
เข้มแข็งตามศักยภาพ 
 
พ้ืนที่/กลุ่มเป้าหมาย : 
   1) สหกรณ์ 49 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 

50 แห่ง 
 

11 ครั้ง 

50 
 

823/16 
 

17 
 

2 

65,000 21,190 

 ท้ังนี้ กำหนดจัดประชุมกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 ครั้งท่ี 3/2564 ในวันท่ี 31 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุม
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต 

   มติที่ประชุม  รับทราบ 

  3.7 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
  นางสิรญา พาหุบุตร หัวหน้าฝ่ายบริหารท่ัวไป แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ ดังนี้ 
  กรมส่งเสริมสหกรณ์ โอนงบประมาณให้หน่วยงาน เป็นเงิน 2,570,200 บาท ซึ่งจากงบประมาณ
ดังกล่าว สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต ได้ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว เป็นเงิน 2,289,695.12 บาท คิดเป็น            
ร้อยละ 89.09 ของงบประมาณท่ีได้รับโอน (ข้อมูล ณ 19 มีนาคม 2564) 
  ท้ังนี้ การเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงาน ไม่ เป็นไปตามเป้าหมายของเดือนมีนาคม ท่ีกรม  
กำหนดไว้ คือ ต้องเบิกจ่ายให้ได้ร้อยละ 100  ซึ่งงบประมาณท่ีคงเหลือเป็นงบดำเนินงาน ประกอบด้วย งานกำกับ
ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร       
งานประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน และค่าจ้างเหมาและบริการ 3 รายการ และงบบุคลากร ซึ่งเป็นส่วนของ
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ และเงินสมทบกองทุนประกันสังคม เนื่องจากอยู่ระหว่างการสรรหาพนักงานราชการ 
จำนวน 2 ตำแหน่ง ระหว่างเดือน ตุลาคม – ธันวาคม 2563 

 

   มติที่ประชุม  รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่  4  เรื่องเพื่อทราบ 
  4.1 ฝ่ายบริหารทั่วไป  
  นางสิรญา พาหุบุตร หัวหน้าฝ่ายบริหารท่ัวไป แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ ดังนี้  
  4.1.1 มาตรการประหยัดพลังงาน 
  กองคลัง กรมส่งเสริมสหกรณ์ มีนโยบายลดค่าใช้จ่าย ในส่วนของค่าน้ำประปาและค่าไฟฟ้าขอ ง
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 

กุมภาพันธ์ 8,703.92 8,375.85 - 328.07 - 3.77 
รวม 105,409.44 40,841.06 - 863.37 - 8.35 

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 

กุมภาพันธ์  547.30 467.06 - 80.24 - 14.66 
รวม 2,561.16 1,990.75 230.60 154.90 

  จากผลการเปรียบเทียบ ค่าไฟฟ้ าและค่าน้ำประปาระหว่างปี งบประมาณ พ .ศ. 256 3                
กับ พ.ศ. 2564 ปรากฏว่าค่าไฟฟ้า ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ลดลง คิดเป็น ร้อยละ 8.35  และค่าน้ำประปา 
ประจำเดือนกุมภาพันธ์ เพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 155.90 

  มติที่ประชุม  รับทราบ 

  4.1.2 กำหนดวันเลี้ยงส่งพนักงานราชการ 
  เนื่องจาก นางสุพาณี พาหุรัตน์ เจ้าพนักงานธุรการ ลาออก ฝ่ายบริหารท่ัวไป จึงกำหนดวันจัดเล้ียง
ในวันศุกร์ท่ี 26 มีนาคม 2564 เวลา 18.00 น. ณ ร้านอาหารตะไคร้  

  มติที่ประชุม  รับทราบ 

  4.1.3 การดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ 
  การดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงาธุรการ ขณะนี้อยู่ระหว่าง
เสนอหนังสือขออนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เพื่อแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาพนักงานราชการ และคาดว่า    
จะเปิดรับสมัครในช่วงเดือนเมษายน 2564 
  ท้ังนี้ กรมแจ้งให้จังหวัดดำเนินการจัดจ้างพนักงานราชการท่ีเป็นผู้พิการในตำแหน่งว่างนั้นๆ        
(เจ้าพนักงานธุรการ เจ้านักงานการเงินและบัญชี นักจัดการงานท่ัวไป นักวิเคราะห์นโยบายและแผน) หน่วยงานละ     
1 อัตรา ซึ่งเป็นข้อตกลงกับกองทุนคนพิการ หากสถานประกอบการหรือหน่วยงานใดไม่ดำเนินการ จะต้องเสีย
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ค่าใช้จ่ายเข้ากองทุนคนพิการ เท่ากับ อัตราค่าจ้างรายวัน x 365 วัน ดังนั้น ฝ่ายบริหารท่ัวไป โดยคณะกรรมการ
ดำเนินการและสรรหาพนักงานราชการ ต้องดำเนินการสรรหาให้ได้ผู้พิการ ซึ่งเป็นผู้ท่ีสามารถปฏิบัติงานได้ในลักษณะ
งานของตำแหน่งนั้น 

  มติที่ประชุม  รับทราบ 

  4.2 กลุ่มจัดต้ังและส่งเสริมสหกรณ์ 
  นายพิทักษ์  คงขลิบ  ผู้อำนวยการกลุ่มจัดต้ังและส่งเสริมสหกรณ์ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ ดังนี้ 

 4.2.1 การรายงานผลการดำเนินงานตามคู่มือประชาชน 
 เนื่องจากรม ต้องรายงานผลการดำเนินงานตามคู่มือประชาชนให้กับ ปปช. ทุกเดือน จึงขอความ

ร่วมมือกลุ่มงานท่ีเกี่ยวข้องรายงานผลการดำเนินงานตามคู่มือประชาชนให้กลุ่มจัดต้ังและส่งเสริมสหกรณ์รวบรวม 
และรายงานผลให้กรมภายในวันท่ี 15 ของทุกเดือนต่อไป 

  มติที่ประชุม  รับทราบ 

  4.2.2 โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ 
  โครงการคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ีฯ ครั้งท่ี 2/2564 กำหนดจัดขึ้นในวันท่ี 25 มีนาคม 2564         
ณ โรงเรียนเกาะมะพร้าว ต.เกาะแก้ว อ.เมือง จังหวัดภูเก็ต แต่งกายด้วยชุดสุภาพโทนเหลือง 
  ท้ังนี้ ต้องเดินทางไปเตรียมสถานท่ีล่วงหน้า ในวันท่ี 24 มีนาคม 2564 

  มติที่ประชุม  รับทราบ 

  4.3 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ 
  นางสาวสุมนา  ณ นคร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์      
แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ ดังนี้ 
  4.3.1 การขอความเห็นชอบวงเงินการกู้ยืม 
  ขอให้สหกรณ์ส่งหลักฐานการขอความเห็นชอบวงเงินการกู้ยืม ภายใน 30 วัน นับแต่วันประชุม
ใหญ่เสร็จส้ินลง เพื่อให้นายทะเบียนสหกรณ์เห็นชอบ 

  มติที่ประชุม  รับทราบ 

 4.4 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ 
 นายรักษาราษฎร์  โภคะศฤงคาร  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ แจ้งให้ท่ี

ประชุมทราบดังนี้ 
 4.4.1 การขับเคลื่อนการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา 
 กสส. ส่งคู่มือแนวทางปฏิบัติในการบูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตร

และสหกรณ์ในการขับเคล่ือนการดำเนินงานตาม พรบ. ส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ. 2560      
ซึ่งสำนักปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นผู้รับผิดชอบ ประกอบด้วย 7 ขั้นตอน ดังนี้ 

  1) ให้คำปรึกษาหรือคำแนะนำแก่เกษตรกรและผู้ประกอบธุรกิจทางการเกษตรเกี่ยวกับแนว
ทางการปฏิบัติตาม พรบ.ฯ 

  2) ให้คำปรึกษา แนะนำ หรือให้ความรู้ทางวิชาการแก่เกษตรกร เพื่อสร้างความเช่ือมั่นใน
ระบบเกษตรกรพันธสัญญา 
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  3) ให้คำปรึกษาหรือความเห็นชอบทางวิชาการ แก่คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบ
เกษตรกรพันธสัญญา คณะกรรมการไกล่เกล่ียข้อพิพาท หรือคณะกรรมการเปรียบเทียบ เพื่อประกอบการพิจารณา
ดำเนินการตาม พรบ. 

  4) จัดทำฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรในระบบเกษตรกรพันธสัญญา 
  5) แจ้งเตือนให้สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือสำนักงานเกษตรและ

สหกรณ์จังหวัดทราบเพื่อตรวจสอบเมื่อมีผู้ฝ่าฝืน พรบ.ฯ หรือมีพฤติกรรมเข้าข่ายหลอกลวงเกษตรกรในรูปแบบ
เกษตรกรพันธสัญญา 

  6) ให้ความร่วมมือปฏิบัติตามแผนการพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา ท่ีคณะรัฐมนตรีให้
ความเห็น 

  7) ปฏิบัติการอื่นใดตามอำนาจหน้าท่ีเพื่อสนับสนุนการส่งเสริมระบบเกษตรพันธสัญญา 
 องค์ประกอบ ของ “ระบบเกษตรพันธสัญญา”  
  1) ระบบการผลิต ผลิตผลหรือบริการทางการเกษตร ท่ีเกิดขึ้นจากสัญญาการผลิต ผลิตผล 

หรือบริการทางการเกษตรประเภทเดียวกัน กล่าวคือ ผู้ประกอบธุรกิจการเกษตร เช่ือมโยงกับบุคคลธรรมดา          
ซึ่งประกอบอาชีพเกษตรกรรม ต้ังแต่ 10 คนขึ้นไป และสหกรณ์การเกษตรหรือกลุ่มเกษตรกร ตามกฎหมายว่าด้วย
สหกรณ์ หรือกับวิสาหกิจชุมชน หรือเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน 

  2) มีเงื่อนไขการผลิต จำหน่าย หรือ จ้างผลิตผล หรือบริการทางการเกษตรอย่างใดอย่างหนึ่ง 
โดยเกษตรกรตกลงท่ีจะผลิต จำหน่าย หรือรับจ้างผลิต ผลิตผลทางการเกษตร ตามจำนวน คุณภาพ ราคา หรือ
ระยะเวลาท่ีกำหนดไว้ และผู้ประกอบธุรกิจทางการเกษตร ตกลงซื้อผลิตผลดังกล่าว หรือจ่ายค่าตอบแทนตามท่ี
กำหนดไว้ตามสัญญา 

  3) ผู้ประกอบการธุรกิจทางการเกษตรเข้าไปมีส่วนในกระบวนการผลิต เช่น เป็นผู้กำหนด
วิธีการผลิต จัดทำพันธุ์ เมล็ดพันธุ์ ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร หรือปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกร ซึ่งการผลิต ผลิตผล
หรือบริการ มีองค์ประกอบ 3 ประกอบ ก็จะเป็นการผลิต ผลิตผลหรือบริการทางการเกษตรในระบบเกษตร        
พันธสัญญาซึ่งต้องพิจารณาสิทธิหน้าท่ีของคู่ค้าสัญญาตาม พรบ. ส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา        
พ.ศ. 2560 

 สิทธิและหน้าท่ี ของผู้ประกอบธุรกิจทางการเกษตร 
 สิทธิ คือ มีสิทธิในการร้องขอให้มีการรวมกระบวนการไกลเกล่ียข้อพิพาท 
 หน้าท่ี : 
  - แจ้งการประกอบธุรกิจทางกางเกษตรต่อสำนักปลัดกระทรวงก่อนเริ่มดำเนินการ 
    - แจ้งการเลิกประกอบธุรกิจ ท่ีสำนักปลัดกระทรวงฯ ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วัน  
    - จัดทำเอกสาร ช้ีชวนและร่างสัญญาให้เกษตรกรทราบล่วงหน้าก่อนการดำเนินการ  

     ทำสัญญาในระบบเกษตรกรพันธสัญญา 
    - จัดส่งสำเนาเอกสารสำหรับการช้ีชวนให้สำนักปลัดกระทรวงเกษตร 
   - รับผิดชอบค่าสินไหมทดแทน กรณีการผลิตเกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม อันเนื่องมาจาก 
    กระบวนการผลิตภายใต้เงื่อนไขท่ีผู้ประกอบการธุรกิจทางการเกษตรท้ังหมด 
 สิทธิและหน้าท่ี ของเกษตรกร 
 สิทธิ :  
  - รับทราบเอกสารสำหรับการช้ีชวนและร่างสัญญาจากผู้ประกอบธุรกิจ 
  - เลือกว่าจะเพิ่มข้อความในสัญญาให้ครบถ้วน 
   - สิทธิในการยื่นคำร้องขอเข้าสู่กระบวนการไกล่เกล่ียข้อพิพาท 
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 หน้าท่ี : พรบ. กำหนดไม่ให้ผู้ประกอบธุรกิจหรือเกษตรกรยกเลิกสัญญาก่อนระยะเวลา ท่ีกำหนดไว้
ในสัญญา โดยอ้างสภาพพื้นท่ีหรือภาวะตลาดท่ีเปล่ียนแปลงเว้นแต่มีการกำหนดเงินชดเชยการลงทุน 

ท้ังนี้ หน้าท่ีของสำนักงานสหกรณ์จังหวัด คือ การแนะนำส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรท่ีมีความประสงค์
ท่ีจะเข้าร่วม โดย กพส. จะสำเนาเอกสารท่ีเกี่ยวข้องให้เจ้าหน้าท่ีส่งเสริมสหกรณ์ต่อไป 

  มติที่ประชุม  รับทราบ 

  4.4.2 การจัดส่งข้อมูลจำนวนสมาชิกที่มีส่วนร่วมในการดำเนินธุรกิจกับสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
  กรมแจ้งให้จังหวัดปรับปรุงข้อมูลจำนวนสมาชิกท่ีมีส่วนร่วมในการดำเนินธุรกิจกับสหกรณ์/        
กลุ่มเกษตรกร และรายงานในระบบภายในวันท่ี 5 เมษายน 2564 ท้ังนี้ กพส. จะประสานกับเจ้าหน้าท่ีส่งเสริม
สหกรณเ์พื่อรวบรวมข้อมูลอีกครั้งหนึ่ง 

  มติที่ประชุม  รับทราบ 

 4.5 กลุ่มตรวจการสหกรณ ์
 นายกฤษฎา สู่เจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจการสหกรณ์ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ ดังนี้ 

  4.5.1 การกำกับดูแลด้านสินเชื่อสหกรณ์ 
  ขอให้ผู้ตรวจการสหกรณ์ ส่งรายงานผลการดำเนินการของสหกรณ์การเกษตรระดับอำเภอ 
(สหกรณ์การเกษตรเมืองถลาง จำกัด และสหกรณ์การเกษตรเมืองภู เก็ต จำกัด) ให้  กตส. ภายในวัน ท่ี              
31 พฤษภาคม 2564 เพื่อรวบรวมส่งให้กรมต่อไป 

  มติที่ประชุม  รับทราบ 

 4.5.2 การแก้ไขระเบียบข้อบังคับ 
 ขอความร่วมมือเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมสหกรณ์ ตรวจสอบรายละเอียดการแก้ไขระเบียบ/ข้อบังคับของ

สหกรณ์ด้วย เช่น ระยะเวลาการถือใช้ เนื้อหาท่ีแก้ไขตรงกับท่ีประชุมหรือไม่ เป็นต้น 

  มติที่ประชุม  รับทราบ 

 4.5.3 สำรวจข้อมูลสถิติด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้าน       
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง 

 ขอให้เจ้าหน้าท่ีส่งเสริมสหกรณ์ ตรวจสอบว่าสหกรณ์แต่ละแห่งมีนโยบายด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการฯ หรือไม่ มีการแต่งต้ังคณะกรรมการเป็นผู้ดูแลกฎหมายของ ปปง. หรือไม่ และรายงานให้ กตส.
ทราบ เพื่อรวบรวมข้อมูลและรายงาน กสส. ภายในวันท่ี 2 เมษายน 2564 

  มติที่ประชุม  รับทราบ 

 4.5.4 แบบสำรวจคุณวุฒิการศึกษาของกรรมการสหกรณ์ 
 กรมให้สหกรณ์ตอบแบบสำรวจคุณวุฒิการศึกษาของกรรมการสหกรณ์ ให้แล้วเสร็จภายในวันท่ี 

23 มีนาคม 2564 
 นางสาวแสงอุษา ส่งแสง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า 
 ขณะนี้คงเหลือเพียงสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเคหะรัษฎาภูเก็ต จำกัด ท่ียังไม่ตอบรับว่าตอบ      

แบบสำรวจดังกล่าว ท้ังนี้ จสส. จะติดตามให้สหกรณ์ตอบแบบสำรวจภายในกำหนด 

 มติที่ประชุม  รับทราบ 
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  4.5.5 กฎกระทรวง หมวด 4 เร่ือง การกำกับดูแลธรรมาภิบาลของสหกรณ์ 
 กสส. ให้ข้อแนะนำแนวทางการปฏิบัติในการแสดงรายละเอียดผลประโยชน์และค่าตอบแทนของ

กรรมการ ผู้จัดการ ผู้มีอำนาจในการจัดการ และท่ีปรึกษา กล่าวคือ  ให้สหกรณ์แสดงรายละเอียดและค่าตอบแทน
เป็นตัวเงินของกรรมการ ผู้จัดการ ผู้มีอำนาจในการจัดการ และท่ีปรึกษา ในปีนั้น  ๆว่ามีอะไรบ้าง และจำนวนเท่าไหร่  

 ท้ังนี้ กตส. จะทำหนังสือแจ้งให้สหกรณ์และเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมสหกรณ์ทราบต่อไป 

 มติที่ประชุม  รับทราบ 

  4.6 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 

  นางสาวแสงอุษา ส่งแสง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1  แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ ดังนี้ 
  4.6.1 การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2564 
  สหกรณ์ในจังหวัดภูเก็ต กำหนดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2564 ในเดือนมีนาคม 2564 
จำนวน 3 แห่ง ดังนี้ 
   - ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จำกัด  วันท่ี 25 มีนาคม 2564 
   - ร้านสหกรณ์วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต จำกัด  วันท่ี 27 มีนาคม 2564 
   - สหกรณ์อิสลามพันธ์ภูเก็ต จำกัด   วันท่ี 28 มีนาคม 2564 

  มติที่ประชุม  รับทราบ 

  4.7 พนักงานราชการ 
   - ไม่มี – 

ระเบียบวาระที่  5  เร่ืองเพื่อพิจารณา 

  5.1 ฝ่ายบริหารท่ัวไป 
  5.1.1 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

  นางวิภาดา  เต็มพร้อม นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ ดังนี้ 
  จังหวัดภูเก็ตเน้นย้ำเรื่องการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้ได้เกรด A คือ 85 คะแนนขึ้นไป ซึ่งในปีก่อนจังหวัดภูเก็ตได้
เกรด C (74.62 คะแนน) ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ 
   - แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT) คือ บุคลากรภายในหน่วยงาน โดยมี
ตัวชี้วัด 5 ข้อ ดังนี้ 
    1) การปฏิบัติหน้าท่ี 
    2) การใช้งบประมาณ 
    3) การใช้อำนาจ 
    4) การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 
    5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต 
   - แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) คือ ผู้มาใช้บริการ  
    1) คุณภาพการดำเนินงาน 
    2) ประสิทธิภาพการส่ือสาร 
    3) การปรับปรุงการทำงาน 
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   - การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)  
  นางสิรญา  พาหุบุตร หัวหน้าฝ่ายบริหารท่ัวไป แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ ดังนี้ 
  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ท่ีบุคลากร
ต้องทำการประเมิน ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
และจังหวัด สำหรับครั้งนี้จะเป็นการประเมินของจังหวัดภูเก็ต ประกอบด้วย 20 หน่วยงาน (องค์กรบริหารส่วน
ท้องถิ่น 19 หน่วยงาน และจังหวัดภูเก็ต 1 หน่วยงาน) ประกอบด้วย 3 ส่วน โดยเน้นย้ำในเรื่องของการประเมิน
ของข้าราชการและพนักงานราชการ ท่ีปฏิบัติงานในหน่วยงาน ต้ังแต่ 1 ปีขึ้นไป ซึ่งฝ่ายบริหารได้ส่งรายช่ือให้
จังหวัดแล้ว ท้ังนี้ ระบบจะเปิดให้ทำการประเมินตั้งแต่วันท่ี 1 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2564  
  ฝบท. จึงขอซักซ้อมและช้ีแจงแนวทางการตอบแบบประเมินดังกล่าวเบ้ืองต้นให้ทราบโดยท่ัวกัน 
และจะช้ีแจงอีกครั้งในเดือนเมษายน 2564 เนื่องจากการประเมินในปีท่ีผ่านมา ผู้ประเมินทำการประเมินด้วย
ความรวดเร็ว อ่านรายละเอียดไม่ชัดเจน ทำให้การประเมินเกิดความคลาดเคล่ือน ฉะนั้น ในการตอบแบบประเมิน
ครั้งต่อไป จึงขอความร่วมมือข้าราชการ และพนักงานราชการท่ีเกี่ยวข้อง ตอบแบบประเมินอย่างรอบคอบ      
และมององค์กรในเชิงบวก 
  สำหรับแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ฝบท. ได้ส่งรายช่ือของผู้รับจ้างท่ีติดต่อ   
กับหน่วยงาน และสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ท้ังนี้  ฝบท. จะสำเนาแบบประเมินให้เจ้าหน้าท่ีส่งเสริมสหกรณ์        
เพื่อนำไปช้ีแจงรายละเอียดให้สหกรณ์ทราบและแนะนำให้สหกรณ์ตอบแบบประเมินภายในกำหนด 

  มติที่ประชุม ให้บุคลากรท่ีเกี่ยวข้องศึกษาแบบประเมินอย่างละเอียดก่อนทำการประเมิน 

  5.1.2 ร่างประกาศสำนักงานสหกรณ์ จั งห วัดภู เก็ต  เร่ือง มาตรการการเปิดโอกาส                 
ให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการงานของหน่วยงาน 
  นางวิภาดา  เต็มพร้อม นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ ดังนี้ 
  เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
ของหน่วยงาน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต จึงได้ประกาศมาตรการการเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนหรือ ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการงานของหน่วยงาน ดังนี้ 
   1) ให้มีการเผยแพร่ข้อมูลการดำเนินงานตามอำนาจหน้าท่ีของหน่วยงานผ่านทางเว็บไซต์
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต https://web.cpd.go.th/phuket และช่องทางอื่นๆ ต่อสาธารณะเพื่อให้ผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบ รวมท้ังเปิดโอกาสให้เข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินง านของ
หน่วยงาน 
   2) ให้มีการกำหนดผู้รับผิดชอบจัดทำช่องทางในการรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ     
และข้อร้องเรียนของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ท่ีมีผลต่อการพั ฒนาและดำเนินงานของหน่วยงาน            
เช่น โทรศัพท์ เว็บไซต์ จดหมาย กล่องรับฟังความคิดเห็น กิจกรรมต่างๆ เป็นต้น 
   3) ให้บุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณและเผยแพร่
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ ให้บุคลากรในหน่วยงานและสาธารณชน
รับทราบอย่างชัดเจน มีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ และนำขึ้นเว็บไซ ต์ของหน่วยงานเพื่อเผยแพร่ข้อมูล          
ท่ีเป็นปัจจุบัน 
   4) ให้มีการจัดทำผังขั้นตอนหรือคู่มือการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการ          
ไปใช้ปฏิบัติงานในหน่วยงานให้มีความสะดวกและชัดเจนมากขึ้น และนำขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงานเพื่อเผยแพร่ข้อมูลท่ี
เป็นปัจจุบัน 
   5) ให้มีการจัดทำผังขั้นตอนการให้บริการท่ีชัดเจน โดยเผยแพร่ให้ประชาชนเข้าถึงได้ง่าย 
ไม่ซับซ้อน และมีช่องทางหลากหลาย ตลอดจนเห็นความสำคัญของการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ 



ห น ้ า  | ๒๖ 
 

 

   6) ให้ น ำผลการประเมินความพึ งพอใจของผู้รับบริการและ ผู้มี ส่วน ได้ ส่วน เสีย                
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มาปรับปรุงคุณภาพการดำเนินงานและพัฒนาการให้บริการ ในปีงบประมาณ         
พ.ศ. 2564 ได้ดียิ่งขึ้น 

  มติที่ประชุม ให้เผยแพร่ประกาศสำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต เรื่อง มาตรการการเปิดโอกาส                 
ให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการงานของหน่วยงาน ผ่านเว็บไซต์ของสำนักงาน
สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต 

  5.1.3 ร่างประกาศสำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต เร่ือง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน 
  นางวิภาดา  เต็มพร้อม นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ ดังนี้ 
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภู เก็ต ได้ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริ หารงานให้ หน่วยงาน           
ถือปฏิบัติ ดังนี้ 
   1) การบริหารงานและปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมุ่งตอบสนองความต้องการ             
ของประชาชนด้วยการบริการท่ีรวดเร็ว ถูกต้อง เสมอภาค โปร่งใส และเป็นธรรม มีการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ให้กับประชาชน
และผู้มีส่วนได้เสียทราบ   
   2) การสร้างค่านิยมและทัศนคติบุคลากรให้มีคุณธรรมจริยธรรม มีความอดทน อดกล้ัน 
และเสียสละในการปฏิบัติหน้าท่ี มีการปลูกฝัง อบรมบ่มเพาะและถ่ายทอดแก่กันในหน่วยงาน โดยมุ่งเน้นผลประโยชน์
ของราชการเป็นหลัก และกล้าหาญท่ีจะรับผิดชอบเมื่อเกิดความผิดพลาด 
   3) การส่งเสริมให้เกิดความโปร่งใสในทุกกระบวนการ/ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างตามท่ีกฎหมาย
กำหนด และเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และการบริหารงานเป็นไปตามระเบียบ
ขั้นตอน สามารถตรวจสอบได้ ตลอดจนการป้องกันมิให้เจ้าหน้าท่ีกระทำการทุจริตในเชิงนโยบาย เพื่อเอื้อประโยชน์   
ให้แก่หน่วยธุรกิจเอกชน หรือเรียกรับเงิน ส่ิงของ หรือผลประโยชน์อื่นใดจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
   4) การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร การรับแจ้งข้อมูลการทุจริต ร้องเรียน และร้องทุกข์         
ผ่านช่องทางต่าง ๆ   
   5) การกำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กรณีมีการทุจริตหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ี 

  มติที่ประชุม ให้เผยแพร่ประกาศสำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการ
บริหารงานผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต 

  5.1.4 ร่างประกาศสำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต เร่ือง นโยบายต่อต้านการรับสินบน 
  นางวิภาดา  เต็มพร้อม นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ ดังนี้ 
  เพื่อเป็นการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีทุกระดับ            
ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต ให้ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นไปตามข้อกฎหมาย สำนักงานสหกรณ์
จังหวัดภูเก็ต จึงกําหนดแนวทางการปฏิบัติในการต่อต้านการรับสินบน จึงให้ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีในสังกัดทุกระดับ
ปฏิบัติตาม แนวทาง ดังนี้ 

 1) ไม่ถามนําถึงการให้หรือรับของขวัญ ของท่ีระลึก ของกํานัลหรือประโยชน์อื่นใด 
 2) ไม่ให้หรือไม่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด 
 3) ไม่ยินยอมให้บุคคลในครอบครัวใช้ตําแหน่งหน้าท่ีของตนในการเรียกรับของขวัญ      

หรือประโยชน์อื่นใดกับผู้ท่ีมีความเกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน 
 4) กรณีจําเป็นต้องให้ ต้องรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา หรือตามปกติ 

ประเพณีนิยม หรือเพื่อรักษาไมตรี มิตรภาพ ความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล ก่อนการให้หรือรับของขวัญ           
ของท่ีระลึก ของกํานัลหรือประโยชน์อื่นใด ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่า ได้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบต่า งๆ             
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ท่ีเกี่ยวข้องแล้ว โดยส่ิงของหรือของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดท่ีให้หรือรับแก่กันนั้น ต้องมีมูลค่าในการรับจากบุคคล    
แต่ละโอกาสไม่เกิน ๓ ,000 บาท หากเกิน ๓,000 บาท ต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ ท้ังนี้ ให้พึงระวัง         
การตีมูลค่าของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดต่ำกว่าความเป็นจริง 

  มติที่ประชุม ให้เผยแพร่ร่างประกาศสำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต เรื่อง นโยบายต่อต้าน
การรับสินบน 

  5.1.5 การเป็นเจ้าภาพจัดสภากาแฟยามเช้า "หวัดดีพี่น้อง"  
  นางสิรญา พาหุบุตร หัวหน้าฝ่ายบริหารท่ัวไป แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ ดังนี้ 
  ด้วยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดกิจกรรมสภากาแฟยามเช้า "หวัดดีพี่น้อง" 
เพื่อเสวนาข้อหารือราชการร่วมกัน ซึ่งครั้งท่ีผ่านมาสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดภูเก็ตเป็นเจ้าภาพในการจัด
กิจกรรม ภายในงานมีการหารือข้อราชการ การแนะนำหัวหน้าส่วน เพื่อกระชับความสัมพันธ์ให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งระหว่าง
ดำเนินกิจกรรมดังกล่าว หน่วยงานในกระทรวงฯ มีมติร่วมกันในการจัดกิจกรรม "หวัดดีพี่น้อง" ครั้งต่อไป          
โดยกำหนดให้ทุกหน่วยงานในกระทรวงเป็นเจ้าภาพเวียนกันทุกหน่วยงาน อีกท้ัง กรณีการวางพานพุ่ม/พวงมาลา 
ในโอกาสต่างๆ ของหน่วยงานในกระทรวงฯ กำหนดให้มีการเวียนเป็นเจ้าภาพในนามของสังกัดกระทรวงฯ         
ซึ่งสำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต อยู่ลำดับท่ี 5 โดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดภูเก็ตจะแจ้งกำหนดการ  
ให้ทราบเป็นคราวๆ ไป 
  ท้ังนี้  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภู เก็ต จะเป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรม “หวัดดีพี่น้อง”            
ในเดือนกรกฎาคม 2564 ร่วมกับสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต ดังนั้น จึงขอหารือบุคลากรทุกท่าน
เกี่ยวกับแนวทางในการจัดกิจกรรมดังกล่าว 
  นายวงศ์ธารินทร์  พรหมรักษ์ สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า 
  การจัดกิจกรรม “หวัดดีพี่น้อง” ในเดือนกรกฎาคม 2564 ซึ่งสถานท่ีจัดควรเป็นสถานท่ี ๆ 
รองรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 80 คน อาจจัดในบริเวณสำนักงานหรือสถานท่ีอื่นท่ีสามารถรับรองกลุ่มคน
ดังกล่าวได้ มีการจัดเครื่องด่ืมและอาหารไว้รับรองผู้เข้าร่วมงาน อาทิ ข้าวต้ม กาแฟ ขนมสด เป็นต้น 

  มติที่ประชุม การจัดกิจกรรม “หวัดดีพี่น้อง” ในเดือนกรกฎาคม 2564 จะจัดในบริเวณ
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต และมีการจัดเล้ียงข้าวต้มปลา ชา/กาแฟ ปาท่องโก๋ ขนมจีบและซาลาเปา  

  5.1.6 การประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติราชการ รอบที่ 1 (1 ต.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564) 
  นางสิรญา พาหุบุตร หัวหน้าฝ่ายบริหารท่ัวไป แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ ดังนี้ 
  การประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติราชการ รอบท่ี 1 (1 ต.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564) ประกอบด้วย
ตัวชี้วัดหลัก 7 ตัวชี้วัด ดังนี้ 
   1) การพัฒนาสหกรณ์สู่ความเข้มแข็ง 
   2) การพัฒนากลุ่มเกษตรกรสู่ความเข้มแข็ง 
   3) ปริมาณธุรกิจของสหกรณ์ 
   4) ปริมาณธุรกิจของกลุ่มเกษตรกร 
   5) การชำระบัญชีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
   6) โครงการ/นโยบายของรัฐ (โครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน) 
   7) การเบิกจ่ายงบประมาณ 
โดยให้กลุ่มงานนำตัวช้ีวัดดังกล่าวไปเป็นตัวชี้วัดในการประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติราชการ รอบท่ี 1 และเพิ่มเติม
ในส่วนภารกิจท่ีได้รับมอบหมายอื่นประกอบการประเมิน ๆ ได้ และสำหรับตัวช้ีวัด ; การเบิกจ่ายงบประมาณ 
กำหนดให้เป็นตัวช้ีวัดของ ผอ. กลุ่มงาน เท่านั้น โดย ฝบท. ได้แจ้งหลักเกณฑ์การจัดทำตัวชี้วัดให้กลุ่มงานทราบแล้ว 
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 ท้ังนี้ ฝบท. ได้เวียนประกาศสำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือน รอบการประเมินท่ี 1 เมื่อวัน ท่ี  1 มีนาคม 2564 ซึ่งหลักสำคัญ
ประกอบด้วย 
  - ผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงาน ร้อยละ 70 
  - พฤติกรรม   ร้อยละ 15 
  - การลาต่างๆ   ร้อยละ 5 
โดย กสส. กำหนดไว้ว่าคุณสมบัติของข้าราชการท่ีจะได้รับการประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติราชการ รอบท่ี 1 คือ 
  - ต้องเป็นผู้ท่ีไม่มาสาย เกิน 15 ครั้ง  
  - ต้องเป็นผู้ท่ีไม่ลากิจ/ลาป่วย จำนวน 12 ครั้ง หรือ 23 วัน 

  มติที่ประชุม ให้ข้าราชการกำหนดตัวช้ีวัดและจัดทำแบบประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติ
ราชการ รอบท่ี 1 (1 ต.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564) ส่งให้ ฝบท. ภายในกำหนด 

  5.1.7 การจัดทำแผนปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการของหน่วยงานในกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
  นางสิรญา พาหุบุตร หัวหน้าฝ่ายบริหารท่ัวไป แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ ดังนี้ 
  กรมส่งเสริมสหกรณ์ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร แจ้งผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งอยู่ในระดับ       
พึงพอใจมาก (83.71 คะแนน)  

ประเด็นการสำรวจ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

N = 5 

ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ความหมาย 

1. ด้านกระบวนการ/ข้ันตอนการให้บริการ 4.200 84.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 

2. ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าท่ี 4.200 84.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 

3. ด้านช่องทางการติดต่อสื่อสารและสิ่งอำนวยความสะดวก 4.160 83.20 พึงพอใจมาก 

รวม 4.1600 83.20 พึงพอใจมาก 
รวมทุกด้าน 4.1857 83.71 พึงพอใจมาก 

อันดับที่ 61 

โดย กสส. กำหนดให้หน่วยงานจัดทำแผนปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ส่งให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหารผ่านระบบออนไลน์ (Google From) ภายในวันท่ี 31 มีนาคม 2564 
และรายงานผลการดำเนินการภายในวันท่ี 16 สิงหาคม 2564 ท้ังนี้ ฝบท. จึงขอหารือท่ีประชุมเพื่อจัดทำแผน
ปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

  มติที่ประชุม กำหนดจัดประชุมเพื่อจัดทำแผนปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการของ
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในวันท่ี 24 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ 
ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต 

  5.2  กลุ่มจัดต้ังและส่งเสริมสหกรณ์ 
   - ไม่มี - 

  5.3  กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ 
    - ไม่มี -   
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  5.4  กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ ์

  - ไม่มี - 

 5.5  กลุ่มตรวจการสหกรณ ์
 5.5.1 การถ่ายโอนภารกิจงานจากจากกลุ่มตรวจการสหกรณ์ไปยังกลุ่มจัดต้ังและส่งเสริมสหกรณ ์
 นายวงศ์ธารินทร์  พรหมรักษ์ สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ ดังนี้ 
 สืบเนื่องจากในปัจจุบันสหกรณ์มีข้อบกพร่อง และมีปัญหาข้อร้องเรียนจำนวนมาก ซึ่งงานกำกับ 

ดูแล และตรวจสอบสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร จึงเป็นงานท่ีต้องให้ความสำคัญ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกร ณ์เห็น
ความสำคัญในเรื่องดังกล่าว จึงมีคำส่ังให้ปรับปรุงอำนาจหน้าท่ีของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเป็นการภายใน      
โดยมอบหมายอำนาจหน้าท่ีของกลุ่มตรวจการสหกรณ์ ในการดำเนินการเกี่ยวกับการรับจดทะเบียน การควบ     
การแยก การเลิก การชำระบัญชี การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ ระเบียบของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ไปอยู่ภายใต้
ความรับผิดชอบของกลุ่มจัดต้ังและส่งเสริมสหกรณ์  

 ซึ่งในทางปฏิบัติการถ่ายโอนภารกิจต่าง ๆ ของกลุ่มงานท้ังสองให้เป็นไปตามท่ีได้รับมอบหมาย 
โดยกำหนดงานท่ี กตส. รับมาดำเนินการแล้ว ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จ และงานท่ีเข้ ามาใหม่ มอบให้ กจส. 
ดำเนินการต่อไป 

 ท้ังนี้ เมื่อภารกิจของ กจส. เพิ่มขึ้น จึงควรถ่ายโอนบุคลากรมาปฏิบัติงาน กจส. เพิ่มขึ้นด้วย    
โดยให้บุคลากร กตส. ท่ีรับผิดชอบงานภารกิจงานนั้น ย้ายไปปฏิบัติงานท่ี กจส. เพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง           
ในการปฏิบัติงานต่อไป และให้ ฝบท. จัดทำคำส่ังมอบหมายหน้าท่ีความรับผิดชอบอีกครั้งหนึ่ง 

 มติที่ประชุม กลุ่มจัดต้ังและส่งเสริมสหกรณ์ เริ่มรับผิดชอบภารกิจงานการรับจดทะเบียน 
การควบ การแยก การเลิก การชำระบัญชี การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ ระเบียบของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร     
ในวันท่ี 1 เมษยน 2564 เป็นต้นไป และให้บุคลากรของกลุ่มตรวจการสหกรณ์ย้ายมาปฏิบัติงานกลุ่มจัดต้ังและ
ส่งเสริมสหกรณ์ 1 คน 

 5.6 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์  1 
 นางสาวแสงอุษา ส่งแสง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ ดังนี้ 
 5.6.1 แนวทางการแนะนำส่งเสริมการแต่งต้ังที่ปรึกษาของสหกรณ์ 
 ตามท่ีกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ออกคำแนะนำ แนวทางการแต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิเป็นท่ีปรึกษาของ

สหกรณ์ โดยกำหนดคุณสมบัติของผู้ทรงคุณวุฒิท่ีจะเป็นท่ีปรึกษาของสหกรณ์ ควรมีคุณสมบัติไม่ได้เป็นสมาชิกของ
สหกรณ์ เพื่อสามารถให้คำแนะนำแก่สหกรณ์หรือคณะกรรมการดำเนินการได้อย่างอิสระ และ กสส.1 ได้แนะนำ
สหกรณ์ตามแนวทางดังกล่าวไปแล้ว  

  ต่อมาในการประชุมทางไกลของกรม ได้มีการสอบถามในประเด็นดังกล่าวว่า หากข้อบังคับของ
สหกรณ์ได้กำหนดคุณสมบัติไว้ว่าเป็นสมาชิกหรือบุคคลภายนอก จะให้ดำเนินการอย่างไร เนื่องจากข้อบังคับ
สหกรณ์กำหนดให้สหกรณ์รับบทบัญญัติท่ีกำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ ตลอดจนคำส่ังหรือคำแนะนำ    
และระเบียบปฏิบัติของนายทะเบียนสหกรณ์มาใช้เป็นส่วนหนึ่งแห่งข้อบังคับ ซึ่งในวันประชุมทางไกลกรมได้ช้ีแจง
ว่าหากข้อบังคับได้กำหนดไว้แล้วให้ถือปฏิบัติตามข้อบังคับ เนื่องจากข้อบังคับได้กำหนดเรื่องนั้นไว้เป็นการเฉพาะแล้ว    
จึงอยากหารือท่ีประชุมว่าเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมสหกรณ์จะแนะนำให้สหกรณ์ปฏิบัติไปในแนวทางใด 

 มติทีป่ระชุม ใหก้ลุ่มตรวจการสหกรณ์หารือและศึกษาข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง และกำหนดแนวทาง
ปฏิบัติร่วมกันอีกครั้งหนึ่ง 
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  5.6.2 การแก้ไขข้อบังคับของสหกรณ์ให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ 
 การดำเนินการแก้ไขข้อบังคับของสหกรณ์ให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยผู้ตรวจสอบกิจการ

สหกรณ์ ซึ่งระเบียบกำหนดให้สหกรณ์ดำเนินการแก้ไขข้อบังคับให้แล้วเสร็จภายใน 2 ปี หากสหกรณ์ไม่สามารถ
ดำเนินการได้ภายในระยะเวลาท่ีกำหนด เนื่องจากมีหลายสหกรณ์ท่ีต้องจัดประชุมใหญ่เป็นครั้งท่ี 2 จะต้อง
ดำเนินการอย่างไร  

 นายวงศ์ธารินทร์ พรหมรักษ์ สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า 
       หากสหกรณ์ไม่สามารถดำเนินการได้ นายทะเบียนสหกรณก์็จะต้องส่ังให้สหกรณ์ดำเนินการแก้ไข

ข้อบังคับนั้น 
 มติที่ประชุม รับทราบ 

 5.7 พนักงานราชการ 
   - ไม่มี - 
 

ระเบียบวาระที่ 6 เร่ืองอื่น ๆ 

 6.1 ข้อสังเกตุจากการตรวจการสหกรณ์ 
 นายรักษาราษฎร์  โภคะศฤงคาร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ ดังนี้ 
 สืบเนื่องจากการตรวจการสหกรณ์ต่างๆ ทำให้พบข้อสังเกตหลายประการ อาทิ การลงลายมือช่ือในการ
เบิกเงินหรือเอกสารต่างๆ โดยมีการกำหนดไว้ในข้อบังคับว่า ผู้ท่ีมีการลงลายมือช่ือมีใครบ้าง ซึ่งแต่ละแห่งไม่
เหมือนกัน บางแห่งจะใช้คำว่า “ประธานหรือรองประธาน หรือ...(เช่น ผู้จัดการ/ ฯลฯ).. .” ซึ่งจะเป็นผู้ใดก็ได้    
ตามจำนวนท่ีข้อบังคับกำหนด  และบางแห่งจะใช้คำว่า “ประธานหรือรองประธาน หรือ...(คนอื่นๆ)... กับ...(เช่น 
ผู้จัดการ/ฯลฯ)...” ซึ่งจะเป็นผู้ใดก็ได้กับผู้จัดการหรือคนใดคนหนึ่ง ตามท่ีข้อบังคับกำหนด จึงขอให้เจ้าหน้าท่ี
ส่งเสริมสหกรณ์หรือนักส่งเสริมสหกรณ์รุ่นใหม่มีความรอบคอบและรัดกุมยิ่งขึ้นในการตรวจสอบให้สหกรณ์ปฏิบัติ
ตามข้อบังคับด้วย 

 มติที่ประชุม รับทราบ 

 6.2 การตอบหนังสือหารือของสหกรณ์ 
 นายรักษาราษฎร์ โภคะศฤงคาร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ ดังนี้ 
 ตามท่ีได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมการประชุมของร้านสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต จำกัด เกี่ยวกับขั้นตอนการออก
หนังสือหารือ ซึ่งสหกรณ์ได้ทำหนังสือหารือการดำเนินงานของสหกรณ์มายังสำนักงานฯ ท้ังนี้ สำนักงานต้องตอบ
ข้อหารือดังกล่าวให้สหกรณ์หรือไม่ 
 นายกฤษฎา สู่เจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจการสหกรณ์ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า 
 ร้านสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต จำกัด ทำหนังสือหารือการดำเนินงานของสหกรณ์มายังสำนักงานฯ และ กตส. 
ได้เสนอเรื่องต่อรองนายทะเบียนสหกรณ์ โดยให้ความเห็นว่าให้หารือกับ กสส. ท้ังนี้ รองนายทะเบียนสหกรณ์แจ้ง
ว่าไม่สามารถตอบข้อหารือดังกล่าวได้ และให้ กพส. แนะนำการดำเนินธุรกิจให้กับสหกรณ์ 
 นายวงศ์ธารินทร์ พรหมรักษ์ สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า 
 การหารือเรื่องต่างๆ ได้มีการกำหนดระเบียบว่าด้วยการหารือไว้แล้ว ท้ังนี้ ตรวจสอบข้อมูลและแนว
ทางการตอบหนังสือหารือของสหกรณ์อีกครั้งหนึ่ง 

 มติที่ประชุม รับทราบ 
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 6.3 การดำเนินการของสหกรณ์ออมทรัพย์โรงแรมกะตะธานีคอลเลคฃ่ัน จำกัด 
 นายรักษาราษฎร์  โภคะศฤงคาร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ ดังนี้ 
 จากการเข้าตรวจการสหกรณ์ออมทรัพย์โรงแรมกะตะธานีคอลเลคฃั่น จำกัด ซึ่งจัดต้ังขึ้นต้ังแต่เดือน
มกราคม 2563 และได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด 19 ปรากฏว่าปัจจุบันสหกรณ์หยุด
ดำเนินการ ไม่มีการเก็บค่าหุ้นจากสมาชิก และไม่มีการดำเนินธุรกิจใดๆ  จึงขอความเห็นเพื่อนำไปแนะนำแก่
คณะกรรมการสหกรณ์เพื่อการดำเนินการต่อไป 
 นายวงศ์ธารินทร์ พรหมรักษ์ สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า 
 ให้ตรวจสอบประกาศของนายทะเบียนสหกรณ์ท่ีเกี่ยวกับมาตรการในช่วงแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด 19   
อีกครั้งหนึ่ง 
 มติที่ประชุม รับทราบ 

 6.4 แบบวิเคราะห์ข้อมูลงบการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนที่ดำเนินธุรกิจ
สินเชื่อและเงินรับฝาก 
 นายพิทักษ์ คงขลิบ ผู้อำนวยการกลุ่มจัดต้ังและส่งเสริมสหกรณ์ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ ดังนี้ 
 ศูนย์วิเคราะห์ติดตามการเงินของสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้ออกแบบ Template วิเคราะห์ข้อมูล
งบการเงินของสหกรณ์ ออมทรัพย์และสหกรณ์ เครดิตยู เนี่ ยน ท่ีดำเนินธุรกิจ สิน เช่ือและเงิน รับฝาก                   
ท้ังนี้ จะให ้Template ดังกล่าวพร้อมกรอกข้อมูลแก่ กสส.1 ด้วย เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป 

 มติที่ประชุม รับทราบ 

 

 เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอ นายวงศ์ธารินทร์  พรหมรักษ์ ประธานในท่ีประชุมได้กล่าวปิดประชุม  
 ปิดประชุมเวลา 15.10 น. 
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