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รายงานการประชุม 
ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ 

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต คร้ังที่ 3/2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
วันศุกร์ที่  11 มิถุนายน 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. นายพิทักษ์  คงขลิบ  ผอ. กลุ่มจัดต้ังและส่งเสริมสหกรณ์  
5. นางสาวแสงอุษา  ส่งแสง  ผอ. กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 
6. นางสิรญา  พาหุบุตร หัวหน้าฝ่ายบริหารท่ัวไป 
7. นางสาวธนภร  สังขพันธ ์ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส 
8. นางวรรณิสา  จันทร์แก้ว นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ 
9. นางสาวเพชรไพลิน แช่ต้ัน  นิติกรปฏิบติัการ   
10. นางสาวนฤมล  สงธน ู  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ  
11. นางสาวผานิตย์  แสวงหาสินทรัพย์  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ    
12. นางสาวนันทัชพร  ชัยฤกษ์  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ  
13. นายอภิสิทธิ์  ล่ิวชัยชาญ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
14. นางวิภาดา  เต็มพร้อม นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
15. นางสาวดุสิตา  รัตนกุล  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ   
16. นางสาวเพ็ญศรี  เอ้งฉ้วน  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน    
17. นางสาวชุติกาญจน์ บุญเรือง  นักจัดการงานท่ัวไป 
18.  นางสาววิภาวน ี  อิ่มสง่า  นักวิชาการมาตรฐานสินค้า   
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. นายจรูญ  แสงปาน  พนักงานรักษาความปลอดภัย 
 
ผู้ไม่เข้าประชุม 
1. นางชมัยพร  ช่วยมั่ง  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ  ลาป่วย 
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เร่ิมประชุมเวลา 09.00 น. 
นายวงศ์ธารินทร์ พรหมรักษ์ สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต ประธานในท่ีประชุมกล่าวเปิดประชุม และ

ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 

ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ืองประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
  1.1 การร้องเรียนของนายอิทธิพล เมฆตะนี  
  จากกรณีท่ี นายอิทธิพล เมฆตะนี ร้องเรียนว่าสำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต ไม่จัดเจ้าหน้าท่ีเพื่อให้
ความรู้เรื่องการสหกรณ์ แก่กลุ่มบุคคลในการจัดประชุมเกี่ยวกับการจัดสรรท่ีดินทำกินของสำนักงานปฏิรูปท่ีดินจังหวัด
ภูเก็ต ซึ่งสำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ตได้เรียนช้ีแจงผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตและผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจ
ราชการท่ี 6, 7 แล้วว่าไม่สามารถส่งเจ้าหน้าท่ีไปให้ความรู้ฯ ในวันดังกล่าวได้ เนื่องจากไม่ได้รับคำเชิญจากคณะผู้จัด 
คือ สำนักงานปฏิรูปท่ีดินจังหวัดภูเก็ต 

  มติที่ประชุม รับทราบ 

  1.2 การเปิดเมืองภูเก็ตเพื่อรับนักท่องเที่ยว 
   ด้วยในวันท่ี 1 กรกฎาคม 2564 จังหวัดภูเก็ตจะเปิดเมืองภูเก็ตเพื่อต้อนรับนักท่องเท่ียว          
โดยไม่ต้องกักตัว จึงขอความร่วมมือบุคลากรทุกท่านปฏิบัติตามนโยบายของจังหวัดอย่างเคร่งครัด และร่วมมือกัน
ป้องกันดูแลตัวเอง เพื่อป้องกันการติดเช้ือท่ีอาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา 

  มติที่ประชุม รับทราบ 

  1.3 การปฏิบัติงานต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
  สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เหลือเวลาทำงานอีก 4 เดือน จึงขอความร่วมมือบุคลากรทุกท่าน
ช่วยกันทำงานให้บรรลุเป้าหมาย และหากงาน/โครงการ ยังไม่แล้วเสร็จ ขอให้ร่วมมือกันดำเนินการให้บรรลุเป้าหมาย
ท่ีได้รับมอบหมายด้วย 

  มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระที่  2  เร่ืองรับรองการประชุมคร้ังที่แล้ว 
  ประธานได้มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการท่ีประชุม สำเนารายงานการประชุม ครั้งท่ี 2/2564      
เมื่อวันอังคารท่ี 23 มีนาคม 2564 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  อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเพื่อส่งทนายความ         
(คุณธารทิพย์ ม้าเฉี่ยว)บังคับคดีกับลูกหนี้ตามคำพิพากษา อาจต้องรอให้สถานการณ์โควิดคล่ีคลาย เนื่องจาก
ทนายความท่านนี้ ทำงานรวดเร็วเรียบร้อยตามเวลา 
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  นางสิรญา พาหุบุตร คณะผู้ชำระบัญชีสหกรณ์ผู้เพาะเล้ียงกุ้ง จำกัด แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า 

  เนื่องจากสถานการณ์โควิด ทำให้ทนายความยังไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากทนายความอาศัย
อยู่ในจังหวัดกระบี่ อาจทำให้ล่าช้า ควรจะมีการว่าจ้างทนายความในจังหวัดภูเก็ต 

  นายกฤษฎา สู่เจริญ ผู้ชำระบัญชีสหกรณ์ผู้เพาะเล้ียงกุ้ง จำกัด แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า 

 อย่างไรก็ตาม เห็นควรให้ทนายความธารทิพย์ ม้าเฉ่ียว เป็นผู้ดำเนินการในเรื่องนี้ต่อไป 

  มติที่ประชุม รับทราบ 

  3.2 การชำระบัญชีสหกรณ์ชุมชนไม้ขาว จำกัด 
  นางสาวเพชรไพลิน แซ่ตั้น ผู้ชำระบัญชีสหกรณ์ชุมชนไม้ขาว จำกัด แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ ดังนี้ 
  การชำระบัญชีสหกรณ์ชุมชนไม้ขาว จำกัด ขณะนี้ศาลเล่ือนพิจารณาคดี กรณีชุมนุมสหกรณ์จังหวัด
ภูเก็ต จำกัด ฟ้องร้องสหกรณ์ชุมชนไม้ขาว จำกัด เป็นวันท่ี 20 กรกฏาคม 2564 และผู้สอบบัญชีสหกรณ์ส่งเอกสาร
งบการเงินกลับมาให้แก้ไขรายละเอียดประกอบงบให้มีความถูกต้องครบถ้วน 
  ท้ังนี้ สำหรับลูกหนี้ท่ีดำเนินการฟ้งร้องแล้ว ติดต่อขอชำระหนี้แล้ว 1 ราย คือ นายประพันธ์ แต้มดี 
และสำหรับ นายเกษตร พิมานพรหม ยังไม่มีการติดต่อขอชำระหนี้แต่อย่างใด จึงได้ประสานงานกับทนายความ       
ให้ขอออกคำบังคับ เพื่อดำเนินการบังคับคดีต่อไป 

  มติที่ประชุม รับทราบ 

  3.3 การชำระบัญชีกลุ่มเกษตรกรทำสวนกะทู ้
  นายพิทักษ์ คงขลิบ ผู้ชำระบัญชีกลุ่มเกษตรกรทำสวนกะทู้ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ ดังนี้  
  การชำระบัญชีกลุ่มเกษตรกรทำสวนกะทู้ ขณะนี้ได้ดำเนินการแก้ไขและส่งงบการเงินตาม ม.87 
ตามท่ีผู้สอบบัญชีแนะนำเรียบร้อยแล้ว 

  มติที่ประชุม รับทราบ 

  3.4 การชำระบัญชีชุมนุมสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต จำกัด 
  นายพิทักษ์ คงขลิบ ผู้ชำระบัญชีชุมนุมสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต จำกัด แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ ดังนี้ 
  การชำระบัญชีชุมนุมสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต จำกัด อยู่ในขั้นตอนท่ี 3 คือ ส่งงบการเงินให้ผู้สอบบัญชี
ตาม ม.80 และศาลนัดพิจารณาคดีกรณีชุมนุมสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต จำกัด ฟ้องร้องสหกรณ์ชุมชนไม้ขาว จำกัด       
ในวันท่ี 20 กรกฏาคม 2564 
  ท้ังนี้ ยังไม่ได้รับมอบทรัพย์สินและเอกสารข้อมูลต่างๆ จากผู้ชำระบัญชีคนก่อน 

  มติที่ประชุม   รับทราบ 

  3.5 การชำระบัญชีสหกรณ์บริการตำบลเชิงทะเล จำกัด 
  นางสาวแสงอุษา ส่งแสง ผู้ชำระบัญชีสหกรณ์บริการตำบลเชิงทะเล จำกัดแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ ดังนี้ 
  การชำระบัญชีสหกรณ์บริการตำบลเชิงทะเล จำกัด ได้ส่งงบการเงินให้ผู้สอบบัญชีตาม ม.80 แล้ว 
เมื่อวันท่ี 6 พฤษภาคม 2564 และผู้สอบบัญชีได้ช้ีแจงประเด็นท่ีต้องแก้ไขพร้อมหนังสือช้ีแจงมายังผู้ชำระบัญชี    
เมื่อวันท่ี 11 พฤษภาคม 2564 ขณะนี้จึงอยู่ระหว่างแก้ไขงบการเงินดังกล่าว และต้องประสานกับบุคคลภายนอก
เพื่อขอข้อมูลประกอบการแก้ไขงบการเงินด้วย 
  มติที่ประชุม   รับทราบ 
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  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
เป็นแนวทางการปฏิบัติงานและประเมินผลงาน 
  2) ประชาสัมพันธ์งานสหกรณ์ผ่านสื่อวิทยุ 
  3) ประชาสัมพันธ์งานสหกรณ์ผ่านสื่อโทรทัศน์
เคเบิ้ลทีวีท้องถ่ินและ ฟรีทีวี 
  4)ประชาสัมพันธ์งานสหกรณ์ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์
ส่วนกลาง และท้องถ่ิน  
  5) การจัดนิทรรศการ 

1 แผน 
 
 

21 ครั้ง 
6 ครั้ง 

 
21 ครั้ง 

 
7 ครั้ง 

1 
 
 

12 
3 
 

16 
 
8 

80,000 26,010 

   

 นายวงศ์ธารินทร์ พรหมรักษ์ สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า 
 ขอให้คณะทำงานประชาสัมพันธ์ประชุมร่วมกันอีกครั้งหนึ่ง เพื่อหารือร่วมกันในการดำเนินงานประชาสัมพันธ์
ของหน่วยงานให้เป็นไปตามแผนท่ีกำหนด 

   มติที่ประชุม  รับทราบ 

   3.6.2 กลุ่มจัดต้ังและส่งเสริมสหกรณ์ 
   นายพิทักษ์ คงขลิบ ผู้อำนวยการกลุ่มจัดต้ังและส่งเสริมสหกรณ์ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ ดังนี้ 

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

1 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

5 

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

 การจัดมาตรฐานสหกรณ์ ข้อมูล ณ วันที่ 7 มิถุนายน 2564  มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ทั้งสิ้น 24 สหกรณ์ คือ 
                          - ระดับดีเลิศ (A)       จำนวน      9  สหกรณ์ 
               - ระดับดีมาก (B)       จำนวน     5  สหกรณ์ 
                - ระดับดี (C)            จำนวน     4  สหกรณ์ 
                - ระดับไม่ผ่าน (F)      จำนวน     6  สหกรณ์  
2 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 
 
 
 

2 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

21,100 5,00 

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  

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 

1 แผน 
 

4 สก./
1 กลุ่ม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 

4 สก./
1 กลุ่ม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7,200 7,200 
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 ที่ แผนงาน/โครงการ กิจกรรม 
การดำเนินงาน งบประมาณ (บาท) 
แผน ผล แผน ผล 

 4. สค. บ่อแร่สันติสุข จก. 
   5. สก. สี่ล้อเล็กภูเก็ต จก.  
   6. กลุ่มเกษตรกรทำสวน
ป่าคลอก             

กิจกรรมที่ 2 เกษตรกร
ทฤษฎีใหม่  
   - รายเก่า 21 ราย 

    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 สก./
30 ราย 

 
 
 
 
 
 

21 ราย 
 

1 สก./
30 ราย 

 
 
 
 
 
 
- 
 
 

  

 กิจกรรมขับเคล่ือนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีการคัดเลือกให้ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด       
เข้าประกวดในระดับประเทศ และจะมีการประชุมระดับเขต ระหว่างเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2564 ณ จังหวัดตรัง 
 กิจกรรมส่งเสริมการเกษตรตามแนวทางทฤษฎีใหม่ในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร กจส. จะลงพื้นท่ีเพื่อเย่ียม
เกษตรกรเป้าหมาย 21 ราย 

   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) จัดทำแผนการแนะนำส่งเสริมการบริหาร
จัดการที่มีธรรมาภิบาล 

  2) แนะนำส่งเสริมให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร นำ
หลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการบริหารจัดการ 

   3) รายงานผลการแนะนำส่งเสริมธรรมาภิบาล
และปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานในที่ประชุม
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ ์

1 ครั้ง 
 

5 ครั้ง 
 

8 ครั้ง 

1 
 
2 
 
2 

2,500 500 

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  

1 ครั้ง 
 

1 ครั้ง 
 

20 แห่ง 
 

1 
 
1 
 

20 
 

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

    ให้แก่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร สำหรับสหกรณ์
ที่ต้ังใหม่ และสหกรณ์ที่มีระดับการควบคุมภายใน 
ระดับพอใช้ ปรับปรงุ และไม่มีการควบคุมภายใน  
  3) จัดทำคู่มือแนวทางการควบคุมภายในให้แก่
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

 
 
 

7 เล่ม 
 

 
 
 
7 
 

  

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) กำหนดกลุ่มเป้าหมายในการรักษาและ
ยกระดับประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจของ
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
  3) วิเคราะห์ข้อมูลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

1 ครั้ง 
 
 
 
 

1 ครั้ง
50 แห่ง 

 

1 
 
 
 
 
1 

31- 

1,250 1,250 

      นายกฤษฎา สู่เจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจการสหกรณ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า  
      กลุ่มตรวจการสหกรณ์ขอข้อมูลการวิเคราะห์การเงินของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการตรวจการสหกรณ์ 
      
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 
4 

- - 

5 7 มิถุนายน วันกิจกรรม
สหกรณ์นักเรียน 
 
พ้ืนที่/กลุ่มเป้าหมาย : 
    - โรงเรียนที่ดำเนิน
กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน 
จำนวน  2  แห่ง 
 

1) ประสานสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
2) จัดประชุมคณะทำงาน 
     ** จัดประชุมวันที่ 14 มิ.ย. 64 
3) แนะนำส่งเสริมการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์     
ในโรงเรียน 
4) จัดทำคู่มือการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ใน
โรงเรียน 
5) รายงานผลให้สำนักพัฒนาและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการสหกรณ์ ผ่านระบบ google form 

1 ครั้ง 
1 ครั้ง 

 
2 ร.ร. 

 
1 ครั้ง 

 
1 ครั้ง 

1 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

40,000 - 

   มติที่ประชุม  รับทราบ 
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   3.6.4 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ 
   นางวรรณิสา  จันทร์แก้ว 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 
 

14 
 
9 
 
9 
 
3 

5,000 4,539 

2 โครงการส่งเสริมการดำเนิน
ธุรกิจร้านค้าสหกรณ์ใน
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 
2 
 
 
1 
 
 
6 

4,400 4,400 

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 
 

12 

294,000 294,000 
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ที่ แผนงาน/โครงการ กิจกรรม 
การดำเนินงาน งบประมาณ (บาท) 
แผน ผล แผน ผล 

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

  1) จัดทำแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) เพ่ือ
กำหนดช่วงระยะเวลา เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 
  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 
 
 

3 
 

1 
 
 
 
 
 

1 

1,200 488 

5 โครงการ เพิ่มศักยภาพการ
ดำเนินธุรกิจรวบรวม 
จัดเก็บ และแปรรูปผลผลิต
การเกษตรในสหกรณ์และ
กลุ่มเกษตรกร 
 
พ้ืนที่/กลุ่มเป้าหมาย :  
1. สหกรณ์การเกษตรเมือง
ถลาง จำกัด 
2. สหกรณ์การเกษตรเพ่ือ
การตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. 
ภูเก็ต จำกัด 
3. กลุ่มเกษตรกรทำสวนป่าคลอก 

  1) จัดทำ Action Plan เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ
ดำเนินงานโครงการ 
  2) สำรวจความต้องการ คัดเลือก และยืนยัน
ความพร้อมของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร รวมทั้งจัด
กลุ่มเป้าหมาย 
  3) ประสานงานกับสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
เป้าหมายเพ่ือเข้าร่วมกิจกรรมอบรมหลักสูตรต่างๆ 
ตามท่ี กพก. กำหนด 
  4) เข้าร่วมอบรมหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ
ส่งเสริมสถาบันเกษตรกรเป็นผู้ผลิต  
  5) จัดส่งรายงานผลการปฏิบัติงานผ่านระบบ E-project 
  6) ลงพ้ืนที่ ติดตามและประเมินผลการดำเนิน
โครงการฯ 

1 ครั้ง 
 

1 ครั้ง 
 
 

2 ครั้ง 
 
 

1 ครั้ง 
 

5 ครั้ง 
 

7 ครั้ง 

1 
 

1 
 
 

1 
 
 
- 
 
- 
 
- 

4,480 - 

     สำหรับกิจกรรมอบรมหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมสถาบันเกษตรกรเป็นผู้ผลิต กรมจะเป็นผู้ดำเนินการจัดอบรมออนไลน์
ผ่านทาง Application Zoom กลุ่มเป้าหมาย คือ กลุ่มเกษตรกรทำสวนป่าคลอก 
     นายวงศ์ธารินทร์ พรหมรักษ์ สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า 
     การอบรมหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมสถาบันเกษตรกรเป็นผู้ผลิต  กรมจะเป็นผู้ดำเนินการจัดอบรมออนไลน์ผ่านทาง 
Application Zoom ให้จัดประชุม ณ กลุ่มเกษตรกรทำสวนป่าคลอก 

6 โครงการเพิ่มขีด
ความสามารถในการดำเนิน
ธุรกิจของสหกรณ์ กลุ่ม
เกษตรกรให้เป็นองค์กร
หลักในการพัฒนา
เศรษฐกิจระดับอำเภอ 
 
พ้ืนที่/กลุ่มเป้าหมาย :  
1. สหกรณ์การเกษตรเมือง
ถลาง จำกัด 
2. สหกรณ์การเกษตรเพ่ือ
การตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. ภูเก็ต จก. 

  1) จัดทำ Action Plan เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ
ดำเนินงานโครงการ 
  2) พิจารณาคัดเลือก ยืนยันรายชื่อสหกรณ์/กลุ่ม
เกษตรกร และประเมินศักยภาพข้ันต้นของสหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกร 
  3) เข้าประชุม และจัดประชุมเพ่ือรับทราบแนว
ทางการขับเคลื่อนงานโครงการพัฒนาศักยภาพการ
ดำเนินธุรกิจ 
  4) เข้าประชุม และจัดประชุมที่หน่วยงานเพ่ือรับ
ฟังองค์ความรู้เก่ียวกับการจัดทำแผนพัฒนาองค์กร  
  5) เข้ารับการอบรมการบริหารจัดการตลาดสินค้า
เกษตรในเชิงพาณิชย์ตามห่วงโซ่เกษตรสร้างมูลค่า  

1 ครั้ง 
 

1 ครั้ง 
 
 

1 ครั้ง 
 
 

1 ครั้ง 
 

5 ครั้ง 
 

1 
 

1 
 
 

1 
 
 

1 
 

1 
 

79,630 2,240 
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 ที่ แผนงาน/โครงการ กิจกรรม 
การดำเนินงาน งบประมาณ (บาท) 
แผน ผล แผน ผล 

 3. กลุ่มเกษตรกรทำสวนป่า
คลอก 

  6) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนา
องค์กร และแผนพัฒนาธุรกิจให้กับสถาบัน
เกษตรกรเปา้หมาย 
  7) จัดอบรมหลักสูตร การพัฒนาผลิตภัณฑ์และ
บรรจภุัณฑ์สินค้าเกษตรแปรรูป ภายใต้โครงการ  
1 อำเภอ  
  8) คัดเลือกผลิตภัณฑ์ ประเมินความพร้อม  
เพ่ือจัดทำแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ 
(รายผลิตภัณฑ์)  
  9) เข้าประชุมขับเคลื่อนกิจกรรมตามแผนพัฒนา
องค์กร แผนพัฒนาธุรกิจของสถาบันเกษตรกร  
โดยผ่านระบบออนไลน์ 
  10) เข้าประชุมนำเสนอผลสำเร็จการขับเคลื่อน
โครงการ/กิจกรรม VTR สถาบันเกษตรกรเป้าหมาย 
โดยผ่านระบบออนไลน์ 
  11) เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือร่วมสรุปผล
ขับเคลื่อนกิจกรรมตามโครงการแบบบูรณาการ  
ในพ้ืนที่ 
  12) ประสานงาน แนะนำ ส่งเสริม ตรวจติดตาม 
และรายงานผลการดำเนินงาน 

1 ครั้ง 
 
 

1 ครั้ง 
 
 

1 ครั้ง 
 
 

1 ครั้ง 
 
 

1 ครั้ง 
 
 

1 ครั้ง 
 
 

5 ครั้ง 

- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 

  

7 โครงการส่งเสริมการพัฒนา
ระบบตลาดภายในสำหรับ
สินค้าเกษตร 
 
พ้ืนที่/กลุ่มเป้าหมาย :  
1. สหกรณ์การเกษตรเมือง
ถลาง จำกัด 
2. สหกรณ์การเกษตรเพ่ือ
การตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. 
ภูเก็ต จำกัด 
3. กลุ่มเกษตรกรทำสวนป่า
คลอก 

1) คัดเลือกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรที่มีศักยภาพ  
ความต้องการ และความพร้อมในด้านการผลิต  
และการตลาดสินค้าเกษตรเข้าร่วมโครงการ 
2) เข้าร่วมประชุมชี้แจง พร้อมทั้งดำเนินงานตาม
คู่มือการดำเนินโครงการแนวทางการปฏิบัติงาน 
3) เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างองคค์วามรู้
การจัดทำแผนพัฒนาศักยภาพและเพ่ิมขีด
ความสามารถ ในการดำเนินธุรกิจของสถาบัน
เกษตรกร และการจัดทำแผนบริหารจัดการสินค้า
เกษตรระดับจังหวัด 
4) ) ประสานความร่วมมือ วิเคราะห์ข้อมูลด้านการ
ผลิต การตลาด และธุรกิจของสหกรณ์/กลุ่ม
เกษตรกร 
5)  รวบรวม ประมวลผล เพ่ือจัดทำฐานข้อมูล 
6) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการบรูณาการการ
ขับเคลื่อนแผนการบริหารจัดการสินค้าเกษตรระดับ
จังหวัด 
7) ประสานงาน ให้คำแนะนำ ติดตาม สรุปผลการ
ดำเนินโครงการ  
8) รายงานผลการดำเนินโครงการให้กรมส่งเสริม
สหกรณ์ตามแบบรายงานที่กำหนด 

1 ครั้ง 
 
 

1 ครั้ง 
 

1 ครั้ง 
 
 
 
 

1 ครั้ง 
 
 

1 ครั้ง 
1 ครั้ง 

 
 

4 ครั้ง 
 

5 ครั้ง 
 

1 
 
 

1 
 

1 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
- 
 
 
- 
 
- 

4,940 - 
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ปริมาณธุรกิจสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ปี 2564 
ปริมาณธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรต้ังแต่เดือนกันยายน 2563 - เมษายน 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 

กุมภาพันธ ์ 70,858,793.42 662,440,668.67 91,581,875.25 16.04 

มีนาคม 643,306,677.11 721,807,367.29 78,500,690.18 12.20 

เมษายน 362,502,606.48 590,392,384.48 227,889,778.00 62.87 

รวม 4,725,130,888.96 4,862,318,587.06 137,187,698.10 2.90 

  ภาพรวมปริมาณธุรกิจสหกรณ์ เดือนกันยายน 2563 - เมษายน 2564 เปรียบเทียบกับปีท่ีแล้ว           
โดยปริมาณธุรกิจสหกรณ์ เพิ่มขึ้น ร้อยละ 2.90 

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 

กุมภาพันธ ์ 7,705,400.73 18,739,156.81 11,033,756.08 143.20 
มีนาคม 4,709,161.88 9,595,200.15 4,886,038.27 103.76 
เมษายน 2,093,612.97 6,642,497.33 4,548,884.36 217.27 

รวม 62,596,636.69 95,280,168.76 32,683,532.07 52.21 
 

ภาพรวมปริมาณธุรกิจกลุ่มเกษตรกร เดือนกันยายน 2563 - เมษายน 2564 เปรียบเทียบกับปีท่ีแล้ว  โดย
ปริมาณธุรกิจกลุ่มเกษตรกร เพิ่มขึ้น ร้อยละ 52.21  
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การดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องของสหกรณ์ 
  สำหรับสหกรณ์ท่ียังไม่ส่งรายงานการดำรงสินทรัพย์สภาพคล่อง จำนวน 3 แห่ง คือ สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัทเฮลโลภูเก็ต จำกัด สหกรณ์บริการเทศบาลตำบลวิชิต จำกัด 

และสหกรณ์ออมทรัพย์กี่หิ้น จำกัด 
  ท้ังนี้ ขอให้เจ้าหน้าท่ีส่งเสริมสหกรณ์ท่ีรับผิดชอบ ติดตามให้สหกรณ์ส่งรายงานการดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องให้จังหวัดด้วย 

แบบสรุปการส่งรายงานการดำรงสินทรัพย์สภาพคล่อง 

ท่ี ชื่อสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ต.ค.63 พ.ย. 63 ธ.ค. 63 ม.ค. 64 ก.พ. 64 มี.ค. 64 เม.ย. 64 
1 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด 1.80 2.92 2.02 5.80 5.80 3.11 2.89 
2 สหกรณ์ออมทรัพย์พนกังานสงเคราะห์สวนยางภูเก็ต 

จำกัด 
14.60 -   - 13.17 12.64 - - 

3 สหกรณ์ออมทรัพย์ศูนย์ชีววิทยาทางทะเลภูเก็ต 
จำกัด 

101.13 85.31 71.59 67.37 94.69 116.95 144.09 

4 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขภูเก็ต จำกัด 76.89 79.75 78.95 80.63 74.23 65.88 71.22 
5 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูเก็ต จำกัด 62.48 13.81 8.14 8.50 7.41 6.42 5.12 
6 สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัทเฮลโลภูเก็ต จำกัด  - -  -  - - - - 
7 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จำกัด 89.10 91.51 102.64 105.42 92.71 106.91 93.29 
8 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานไทยซาร์โก้ จำกัด 47.92 44.59 47.25 50.50 48.45 48.74 47.44 
9 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงแรมอมันปุรี จำกัด 4,788.40 5,012.75 7,311.39 5064.20 0.00 0.00 0.00 

10 สหกรณ์ออมทรัพย์อัล-อิสลามียะฮ์ จำกัด 9.20 11.64 6.67 5.29 8.58 11.34 9.33 
11 สหกรณ์ออมทรัพย์ บีเอจีเอส จำกัด   31,982.20  127,018.50 -  176,425.72 287,474.94 - - 
12 สหกรณ์ออมทรัพย์กี่หิ้น จำกัด - - - - - - - 
13 สหกรณ์การเกษตรเมืองภูเก็ต จำกัด 31.40 28.11 30.56 31.54 34.46 35.35 39.14 
14 สหกรณ์การเกษตรกะทู้ จำกัด 658.67 1,022.90 783.84 262.78 568.30 - - 
15 สหกรณ์การเกษตรเมืองถลาง จำกัด 49.64 55.47 54.13 53.37 60.02 65.66 71.80 
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ท่ี ชื่อสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ต.ค.63 พ.ย. 63 ธ.ค. 63 ม.ค. 64 ก.พ. 64 มี.ค. 64 เม.ย. 64 
16 สหกรณ์กรรมการอิสลามภูเก็ต จำกัด 64.57 50.15 38.37 42.43 37.58 38.58 34.72 
17 สหกรณ์เคหสถานทวีสินมั่นคงภูเก็ต จำกัด  - -  -  - 98.98 - 81.03 
18 สหกรณ์อิสลามฮุซนี จำกัด  - -  -  - - 20.27 - 
19 สหกรณ์ส่ีล้อเล็กภูเก็ต จำกัด 3.77 6.75 4.59 4.09 4.18 - 4.43 
20 สหกรณ์บริการเทศบาลตำบลวิชิต จำกัด  - -  -  - - - - 
21 สหกรณ์รถบริการและการท่องเท่ียวตำบลกะรน จำกัด 49.94 45.12 43.17 43.20 39.26 - - 
22 สหกรณ์บริการรถยนต์รับจ้างภูเก็ต จำกัด 280.01 276.28 381.11 381.11 381.11 381.11 277.12 
23 สหกรณ์บริการแท็กซี่ภูเก็ต จำกัด  - 311.93 314.74 - 319.93 - - 
24 สหกรณ์จักรยานยนต์รับจ้างป่าตอง จำกัด 145.41 229.97 139.01 125.28 113.18 80.26 90.66 
25 สหกรณ์บริการรถยนต์บริการธุรกิจภูเก็ต จำกัด -  -  -  381.11 6.51 - - 
26 สหกรณ์เรือหางยาวบริการนำเท่ียวป่าตอง จำกัด -  -  -  125.28 - - - 
27 สหกรณ์อัล-อามานะห์ภูเก็ต จำกัด 24.76 21.96 22.93 23.33 21.57 27.26 25.14 
28 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ่อแร่สันติสุข จำกัด 6.23 3.06 -  36.66 46.48 - - 
29 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนพารารวมพลังพัฒนา จำกัด 134.19 -  -  107.51 222.30 209.25 240.52 
30 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเมืองภูเก็ต จำกัด -  146.66 136.51 142.57 139.91 144.91 151.12 
31 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเคหะรัษฎาภูเก็ต จำกัด -  -  12.13 - 14.55 14.24 8.16 

รวม 21 21 20 17 26 19 20 

มติที่ประชุม รับทราบมติที่ประชุม รับทราบ 
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   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 
วันที่ 11 มกราคม 2564) 
  2) การตรวจการสหกรณ์ตามคำสั่งนายทะเบียน
สหกรณ ์
  (เข้าตรวจการสหกรณ์กรณีพบข้อสังเกตจาก
ผู้สอบบัญชี/ประเด็นการแนะนำส่งเสริม) 
  3) ติดตามประเมินผลการแก้ไขข้อบกพร่อง 
  (ติดตามสหกรณ์ที่ได้มีการสั่งการให้แก้ไข
ข้อบกพร่อง) 
4) จัดประชุมซักซ้อมการตรวจการสหกรณ ์
    (จัดประชุมเม่ือวันที่ 27 มกราคม 2564) 
 5) จัดประชุมคณะทำงาน จกบ. 
      **จัดประชุมครัง้ที่ 1 วันที่ 29 มิ.ย.2564 

18 สก./ 
1 กลุ่ม 

 
 
 
 

8 สก. 
 
 
 

8 สก. 
 
 

1 ครั้ง 
 

4 ครั้ง 

11 
 
 
 
 
 
8 
 
 
 
4 
 
 
1 
 
- 

55,400 27,888 

    นางสาวเพชรไพลิน แช่ต้ัน นิติกรปฏิบัติการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า 
   กตส. กำหนดการเข้าตรวจการสหกรณ์เครดิตยูเน่ียนเคหะรัษฎาภูเก็ต จำกัด ระหว่างวันที่ 17 - 18 มิถุนายน 2564 

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.นายพิทักษ์  คงขลิบ 
 2. นางสาวผานิตย์ แสวงหาสินทรัพย์ 
 3.นางสาวดุสิตา  รัตนกุล 

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

- 
- 
- 
- 
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คณะผู้ตรวจการสหกรณ์ สหกรณ์ที่ได้รับมอบหมายให้ตรวจสอบ การดำเนินการ 
คณะที่ 3 
 1. นายรักษาราษฎร์ โภคะศฤงคาร 
 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 

 
 

เลิกสหกรณ ์
 

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

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

√ 
 
- 
 

 

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   
     สหกรณ์ รายงานความคืบหน้ าการแก้ ไขข้อบกพร่อง เมื่ อวันท่ี                
29 เม.ย. 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 ขณะนี้อยูร่ะหว่างติดตามจับกุมตัวผู้ต้องหามาดำเนินคดี และ
คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์จะเข้าหารือกับ ผกก. สภ.เชิงทะเลใน
การหาแนวทางติดตามคดีต่อไป 
     นายทะเบียนสหกรณ์ ได้ติดตามความคืบหน้าข้อบกพร่อง ตาม
หนังสือท่ี ภก 0010/118  ลว. 28 ม.ค.64  
     สหกรณ์รายงานความคืบหน้าการแก้ไขข้อบกพร่อง 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  
           นายทะเบียนสหกรณ์ได้มี
หนังสือติดตามความคืบหน้าการ
แก้ไขข้อบกพร่อง เมื่อวันท่ี 5 พ.ค. 
2564  แต่ยังไม่ได้รับแจ้งจากผล
การแก้ไขข้อบกพร่องจากสหกรณ์ 

 

  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 
 

49 แห่ง 
 

600/2 
คน 

50 แห่ง 
 

11 ครั้ง 

49 
 

1331/ 
27 
17 

 
2 

65,000 40,550 

 ท้ังนี้  กำหนดจัดประชุมกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์  1 ครั้ง ท่ี  3/2564 ในวัน ท่ี  15 มิถุนายน 2564                 
ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต 

   มติที่ประชุม  รับทราบ 

  3.7 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
  นางสิรญา พาหุบุตร หัวหน้าฝ่ายบริหารท่ัวไป แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ ดังนี้ 
  กรมส่งเสริมสหกรณ์ โอนงบประมาณให้หน่วยงาน เป็นเงิน 5,036,620 บาท ซึ่งจากงบประมาณ
ดังกล่าว สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต ได้ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว เป็นเงิน 4,030,072.58 บาท คิดเป็น            
ร้อยละ 80.02 ของงบประมาณท่ีได้รับโอน (ข้อมูล ณ 9 มิถุนายน 2564) 
  ท้ังนี้ กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายของเดือนมิถุนายน 2564 ร้อยละ 100 
จาก ร้อยละ 75 ท่ีกรมจัดสรรให้จังหวัด ซึ่งสำหรับงบประมาณท่ีจังหวัดภูเก็ตได้รับ คาดว่าไม่สามารถเบิกจ่ายได้    
ตามเป้าหมายท่ีกรมหนด เนื่องจากงบประมาณของกิจกรรม/โครงการ บางกิจกรรมไม่สามารถเร่งดำเนินการเบิกจ่ายได้  

 
  นายวงศ์ธารินทร์ พรหมรักษ์ สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า 
  สำหรับงานโครงการท่ีเป็นการจัดกิจกรรมประชุมและการอบรมให้ความรู้ โครงการใดท่ีกำหนดวัด
เวลาจัดไว้แล้ว ให้กลุ่มงานท่ีรับผิดชอบเร่งยืมเงินราชการตามโครงการนั้น ๆ ด้วย 

  มติที่ประชุม  รับทราบ 
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  3.8 การถ่ายโอนภารกิจงานจากกลุ่มตรวจการสหกรณ์ให้กลุ่มจัดต้ังและส่งเสริมสหกรณ์ 
  นายกฤษฎา สู่เจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจการสหกรณ์ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ ดังนี้ 
  ขณะนี้กลุ่มตรวจการสหกรณ์ กำลังดำเนินการจัดทำทะเบียนคุมเอกสารต่างๆ ท่ีจะส่งมอบให้       
กลุ่มจัดต้ังและส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อป้องกันเอกสารสูญหาย และจะส่งมอบเอกสารต่อไป และสำหรับภาระงานท่ี       
ยังค้างอยู่ เช่น การตรวจสอบระเบียบ/ข้อบังคับของสหกรณ์ จะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จ 
  นายวงศ์ธารินทร์ พรหมรักษ์ สหกรณ์จังหวัด แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า 
  ในวันท่ี 16 มิถุนายน 2564 บุคลากรจะปฏิบัติงานครบตามอัตรากำลังของหน่วยงาน ซึ่งจะมี     
การปรับปรุงคำส่ังมอบหมายงานอีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจท่ีแต่ละกลุ่มงานได้รับมอบหมาย   

  มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระที่  4  เรื่องเพื่อทราบ 
  4.1 ฝ่ายบริหารทั่วไป  
  นางสิรญา พาหุบุตร หัวหน้าฝ่ายบริหารท่ัวไป แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ ดังนี้  
  4.1.1 การขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ปีงบประมาณ        
พ.ศ. 2564 
  ด้วยกระทรวงเกษตรกรและสหกรณ์ให้ความสำคัญต่อประเด็นของการวางรากฐานการทำงานด้าน
การสร้างความตระหนักในวัฒนธรรมองค์กร ค่านิยม และการสร้างอัตลักษณ์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อ
รองรับความปกติใหม่ (New Normal)  ซึ่งกรมส่งเสริมสหกรณ์พิจารณาแล้วเพื่อเป็นเป็นการรณรงค์ปลูกฝังวัฒนธรรม
องค์กรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในปีงบประมาณพ.ศ. 2564 ตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
พร้อมไปกับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ค่านิยมกรมส่งเสริมสหกรณ์ (ริเริ่มสร้างสรรค์ มุ่งมั่นฟันฝ่า พัฒนาสหกรณ์) 
และ Motto คุณธรรมความโปร่งใสของกรมฯ (ซื่อตรงต่อหน้าท่ี มีวินัย โปร่งใส ไร้ทุจริต) จึงได้กำหนดแนวทางการ
จัดทำกิจกรรมการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์วัฒนาธรรมองค์กร และรายงานผลการขับเคล่ือนวัฒนธรรมฯ ให้กลุ่มพัฒนา
ระบบบริหาร ในรอบท่ี 1 ภายในวันท่ี 15 มิถุนายน 2564 และรอบท่ี 2  ภายในวันท่ี 15 กันยายน 2564        
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Google Form) ดังนี้ 
   1) การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือออนไลน์ : เผยแพร่ infographic ผ่านทางเว็บไซต์ 
และ Facebook ของหน่วยงาน 
   2) การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านการประชุมประจำเดือน/การฝึกอบรม/สัมมนา :         
ให้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์วัฒนาธรรมองค์กร (HOPE) ค่านิยมกรมส่งเสริมสหกรณ์ และ Motto คุณธรรมความโปร่งใส
ของกรมฯ เพื่อสร้างการรับรู้ 
   3) การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านมุมกระดาษหนังสือราชการ : ให้หน่วยงานเพิ่มเติม
ข้อความ หรือสัญลักษณ์ HOPE ในมุมกระดาษหนังสือราชการ 
   4) การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านหนังสือราชการภายในกรมฯ (บันทึกข้อความ) : ให้หน่วยงาน
ระบุ “WE ARE HOPE เรา คือ ความหวังของเกษตรกร” ไว้ท้ายหนังสือราชการภายในกรมฯ (บันทึกข้อความ) 
  ท้ังนี้ ฝ่ายฯ ได้ประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มงานต่างๆทราบแนวทางการดำเนินการขับเคล่ือนวัฒนาธรรม
องค์กรของกระทรวงเกษตรกรและสหกรณ์ทราบแล้ว 

  มติที่ประชุม  รับทราบ 
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  4.1.2 การรณรงค์ส่งเสริมอัตลักษณ์ความเป็นไทยผ่านวัฒนธรรมการแต่งกายด้วยผ้าไทย       
ผ้าพื้นเมืองและผ้าบาติก 
  จังหวัดภูเก็ตเชิญชวนบุคลากรในหน่วยงานร่วมส่งเสริมอัตลักษณ์ความเป็นไทยในจังหวัดภูเก็ต    
ผ่านวัฒนธรรมการแต่งกายด้วยผ้าไทย ผ้าพื้นเมือง เพื่อสร้างการรับรู้และปลูกฝังความภาคภูมิใจในความเป็นไทย ดังนี้ 
   1) แต่งกายด้วยเครื่องแบบชุดกากี ในทุกวันจันทร์ (ตามนโยบายของทางราชการ) 
   2) แต่งกายด้วยชุดตามสังกัดกำหนด ในทุกวันอังคาร 
   3) แต่งกายด้วยชุดตามสังกัดกำหนด ในทุกวันพุธ 
   4) แต่งกายด้วยผ้าพื้นเมือง ในทุกวันพฤหัสบดี 
   5) แต่งกายด้วยผ้าบาติก ในทุกวันศุกร์ 
และให้รายงานผลการสวมใส่ผ้าไทย ผ้าพื้นเมือง และผ้าบาติก ในทุกส้ินเดือน เริ่มต้ังแต่เดือนมิถุนายน 2564      
เป็นต้นไป 
  ท้ังนี้ ฝ่ายบริหารท่ัวไป จึงขอความร่วมมือบุคลากรทุกท่าน สวมใส่ผ้าไทย ผ้าพื้นเมือง และผ้าบาติก 
ตามวันท่ีกำหนด เพื่อรวบรวมข้อมูลและภาพประกอบรายงานให้จังหวัดทราบต่อไป 

  มติที่ประชุม  รับทราบ 

  4.1.3 การประชุมถ่ายทอดองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต       
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
  สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ให้หน่วยงานกำหนดองค์ความรู้ 1 องค์ความรู้ 
และจัดเก็บเข้าระบบฐานข้อมูล (Knowladge management) การจัดการความรู้ KM ของกรมส่งเสริมสหกรณ์     
โดยกำหนดให้บุคลากรของหน่วยงานต้องเข้าดู ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และให้ดำเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้และ
แลกเปล่ียนเรียนรู้องค์ความรู้ดังกล่าว ซึ่งจำนวนผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80ของหน่วยงาน 
  ท้ังนี้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต ดำเนินการคัดเลือกองค์ความรู้ จำนวน 1 เรื่อง คือ ผู้ตรวจการ
สหกรณ์ และนำเข้าเข้าระบบฐานข้อมูล (Knowladge management) การจัดการความรู้ KM ของกรมส่งเสริม
สหกรณ์แล้ว ซึ่งสามารถเข้าระบบดังกล่าวผ่านทางลิงค์ http://km.cpd.go.th/rep2.php?dept=58 หรือผ่าน
เว็บไซต์ของสำนักงานสหกรณ์ภูเก็ต และขอเชิญบุคลกรทุกท่านประชุมถ่ายทอดองค์ความรู้และแลกเปล่ียนเรียนรู้    
ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในวันท่ี 25 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต 
  นายวงศ์ธารินทร์ พรหมรักษ์ สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า 
  ขอความร่วมมือบุคลากรทุกท่านเข้าระบบเพื่อศึกษาองค์ความรู้ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต 
และกดให้คะแนนโหวตให้องค์ความรู้ดังกล่าว ผ่านทางเข้าระบบฐานข้อมูล (Knowladge management) การจัดการ
ความรู้ KM ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

  มติที่ประชุม  รับทราบ 

  4.1.4 ผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 
  แจ้งผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ผู้ท่ีผ่านการสรรหา
และเลือกสรร คือ นางสาวชนัญนัทช์ พุ่มชัย ซึ่งจะเริ่มปฏิบัติงานในวันท่ี 16 มิถุนายน 2564  

  มติที่ประชุม  รับทราบ 

  



ห น ้ า  | ๒๒ 
 

 

  4.1.5 ผลการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ 
  แจ้งผลการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ซึ่งผู้ท่ีผ่านการคัดเลือก 
คือ นายสมบูรณ์ บุญชัย ซึ่งจะเริ่มปฏิบัติงานในวันท่ี 17 มิถุนายน 2564 

  มติที่ประชุม  รับทราบ 

  4.2 กลุ่มจัดต้ังและส่งเสริมสหกรณ์ 
  นายพิทักษ์  คงขลิบ  ผู้อำนวยการกลุ่มจัดต้ังและส่งเสริมสหกรณ์ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ ดังนี้ 

 4.2.1 การถอนชื่อสหกรณ์ออมทรัพย์อันดารา จำกัด ออกจากทะเบียน 
 สหกรณ์ออมทรัพย์อันดารา จำกัด ถูกถอนช่ือออกจากทะเบียนแล้ว ตามคำสังนายทะเบียนท่ี       

ภก 10/2564 ส่ัง ณ วันท่ี 9 มิถุนายน 2564 และจะดำเนินการแจ้งให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องทราบต่อไป 

  มติที่ประชุม  รับทราบ 

  4.3 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ 
  นางสาวสุมนา  ณ นคร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ แจ้งให้ท่ี
ประชุมทราบ ดังนี้ 
  4.3.1 การสำรวจความต้องการใช้เงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2565 
(โครงการปกติ) 
  กรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสำรวจความต้องการของสหกรณ์ในการใช้เงินกู้
กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2565 (โครงการปกติ) เป็นเงินหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ 

  มติที่ประชุม  รับทราบ 

  4.3.2 การสำรวจความต้องการการใช้เงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2565 
(โครงการพิเศษ) 
  กรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสำรวจความต้องการของสหกรณ์ในการใช้เงินกู้
กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2565 (โครงการพิ เศษ) เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินโครงการ               
ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเพิ่มปริมาณธุรกิจรวบรวม จัดหาสินค้ามาจำหน่าย แปรรูป และการตลาด  
  สำหรับจังหวัดภู เก็ต โครงการท่ีเข้าร่วม คือ โครงการศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งจะดำเนินการสำรวจความต้องการไปยังสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า         
ธกส.ภูเก็ต จำกัด 

  มติที่ประชุม  รับทราบ 

  4.3.3 สำรวจความต้องการเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการนำลูกหลานเกษตรกร   
กลับบ้าน สานต่ออาชีพเกษตรกร 
  กรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสำรวจ/ประเมินความต้องการเงินกู้กองทุนพัฒนา
สหกรณ์ของสหกรณ์ท่ีเข้าร่วมโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพเกษตรกร เพื่อเตรียมการ
สนับสนุนเงินกู้แก่สมาชิกโครงการ 

  มติที่ประชุม  รับทราบ 
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  4.3.4 สำรวจข้อมูลเคร่ืองผสมปุ๋ยเคมีในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
  กรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสำรวจข้อมูลเครื่องผสมปุ๋ยเคมีในสหกรณ์และ   
กลุ่มเกษตรกร เพื่อให้การจัดทำโครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยผสมเองในอนาคตมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความ
ต้องการของสมาชิกในการลดต้นทุนการผลิตได้  
  ท้ังนี้ สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในจังหวัดภูเก็ตท่ีมีเครื่องผสมปุ๋ย คือ กลุ่มเกษตรกรทำสวนป่าคลอก   
ซึ่งเป็นการสำรวจข้อมูลเครื่องผสมปุ๋ยเคมี ปริมาณการผลิตปุ๋ยในแต่ละช่วงเวลา และปริมาณการจำหน่ายให้แก่สมาชิก
หรือเกษตรกร  
  มติที่ประชุม รับทราบ 

 4.4 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธรุกิจสหกรณ ์
 นางวรรณิสา  จันทร์แก้ว  นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบดังนี้ 
 4.4.1 โครงการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นของสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
 โครงการฝึกอบรมวิชาชีพระยะส้ันของสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ได้รับการอนุมัติระดับ

จังหวัดแล้ว ขณะนี้กำลังเสนอขอรับการอนุมัติในระดับต่อไป คาดว่าจะทราบผลในวันท่ี 20 กรกฎาคม 2564 
งบประมาณท้ังส้ิน 547,780 บาท ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรม 13 โครงการ จำนวนผู้เข้ารับการอบรม      
801 คน ระยะเวลาดำเนินการ คือ กรกฎาคม - กันยายน 2564 

  มติที่ประชุม  รับทราบ 

  4.4.2 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างทักษะการตลาดสินค้าเกษตร 
  กรมส่งเสริมสหกรณ์ กำหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างทักษะการตลาดและสินค้าเกษตร         
ซึ่งเป็นการบูรณาการร่วมกับสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพังงา ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันท่ี 28 - 29 มิถุนายน 2564 
ณ จังหวัดพังงา กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 5 คน (เจ้าหน้าท่ี 2 คน และ เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ 3 คน) และจากท่ี    
ได้ประสานเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการแล้ว ปรากฏว่าไม่มีเกษตรกรท่านใดสามารถไปร่วมประชุมในวันดังกล่าวได้  
  ท้ังนี้ กพส. ได้หารือกับเจ้าหน้าท่ี ๆ รับผิดชอบของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพังงาแล้ว เกี่ยวกับ
ปัญหาท่ีเกิดขึ้น จึงแก้ไขด้วยการใช้ระบบการประชุมออนไลน์ผ่าน Zoom Application 

  มติที่ประชุม  รับทราบ 

  4.4.3 โครงการส่งเสริมการดำเนินธุรกิจร้านค้าสหกรณ์ในรูปแบบซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ 
  โครงการส่งเสริมการดำเนินธุรกิจร้านค้าสหกรณ์ในรูปแบบซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ กำหนดจัดประชุม 
ครั้งท่ี 2 ในระหว่างเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2564 สหกรณ์เป้าหมาย คือ สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า         
ธกส.ภูเก็ต จำกัด 

  มติที่ประชุม  รับทราบ 

 4.5 กลุ่มตรวจการสหกรณ ์
 นายกฤษฎา สู่เจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจการสหกรณ์ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ ดังนี้ 

  4.5.1 แนวทางการแนะนำสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนจัดให้มีช่องทางให้
สมาชิกสามารถแจ้งปัญหาหรือข้อเรียกร้องได้อย่างสะดวก 
  กรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแนะนำให้สหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิด
ยูเนี่ยน ดำเนินการจัดให้มีช่องทางให้สมาชิกสามารถแจ้งปัญหาหรือข้อร้องเรียนได้อย่างสะดวก ดังนี้ 
   ๑) สหกรณ์กำหนดระเบียบเกี่ยวกับการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาหรือข้อร้องเรียน    
ของสมาชิก โดยกำหนดแนวทาง ขั้นตอน วิธีการตรวจสอบและการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้ชัดเจน และควรกำหนด
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ระยะเวลาการดำเนินการแล้วเสร็จภายใน ๑๔ วันทำการของสหกรณ์ นับแต่วันท่ีสหกรณ์ได้รับแจ้งปัญหาหรือ      
ข้อร้องเรียนของสมาชิก พร้อมออกประกาศสหกรณ์แจ้งให้สมาชิกทราบโดยท่ัวกัน 
   2) สหกรณ์จัดให้มีช่องทางให้สมาชิกสามารถแจ้งปัญหาหรือข้อร้องเรียนได้อย่างสะดวก 
ตัวอย่างเช่น จัดให้มีตู้รับเรื่องเกี่ยวกับปัญหาหรือข้อร้องเรียนของสมาชิกตั้งไว้ในท่ีเปิดเผยภายในสำนักงานสหกรณ์ 
หรือเปิดช่องทางให้สมาชิกสามารถแจ้งปัญหาหรือข้อร้องเรียนผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ของสหกรณ์ได้ 
   3) สหกรณ์ต้องมีคำส่ังมอบหมายกรรมการสหกรณ์หรือเจ้าหน้าท่ีของสหกรณ์รับผิดชอบ 
ในการควบคุมการรับแจ้งปัญหาหรือข้อร้องเรียนของสมาชิก โดยจัดทำทะเบียนรับแจ้งดังกล่าว แล้วส่งเรื่อง         
ให้คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์พิจารณา พร้อมแจ้งตอบเป็นหนังสือให้สมาชิกทราบในเบ้ืองต้นว่าสหกรณ์
ได้รับแจ้งปัญหาหรือข้อร้องเรียนของสมาชิกแล้ว 
   ๔) คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ดำเนินการตรวจสอบและแก้ ไขปัญหา             
หรือข้อร้องเรียนของสมาชิก โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบสหกรณ์กำหนด พร้อมแจ้งผลการดำเนินการ       
เป็นหนังสือให้สมาชิกทราบ 

  มติที่ประชุม  รับทราบ 

  4.6 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 
  นางสาวแสงอุษา ส่งแสง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1  แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ ดังนี้ 
  4.6.1 ผลการประเมินความเข้มแข็งกลุ่มเกษตรกร 
  ตามท่ีกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ดำเนินการจัดช้ันกลุ่มเกษตรกร โดยใช้เกณฑ์การประเมินแบบ
เดียวกันกับสหกรณ์  คือ 1) ความสามารถในการให้บริการสมาชิก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 2) ประสิทธิภาพใน   
การดำเนินธุรกิจ (อัตราส่วนทางการเงิน) : ระดับมั่นคงตามมาตรฐานขึ้นไป 3) ประสิทธิภาพในการจัดการองค์กร 
(การควบคุมภายใน) : ระดับดีขึ้นไป และ 4) ประสิทธิภาพในการบริหารงาน : ไม่มีข้อบกพร่อง 
  สำหรับจังหวัดภูเก็ต กลุ่มเกษตรกรทำสวนป่าคลอก มีผลการประเมินความเข้มแข็งกลุ่มเกษตรกร 
ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2564 อยู่ในระดับช้ัน 2 คือ ความสามารถในการให้บริการสมาชิก ร้อยละ 70 ขึ้นไป 
ประสิทธิภาพในการจัดการองค์กร : ระดับดี และประสิทธิภาพในการบริหารงาน : ไม่มีข้อบกพร่อง แต่ 
ประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ (อัตราส่วนทางการเงิน) : อยู่ในระดับต่ำกว่ามาตรฐาน ซึ่งเป็นการเก็บข้อมูลจาก
งบการเงิน จึงไม่สามารถแก้ไขได้ 

  มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระที่  5  เร่ืองเพื่อพิจารณา 

  5.1 ฝ่ายบริหารท่ัวไป 
   - ไม่มี - 

  5.2  กลุ่มจัดต้ังและส่งเสริมสหกรณ์ 
   - ไม่มี - 

  5.3  กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ 
    - ไม่มี -   
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  5.4  กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ 

  5.4.1 โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และธุรกิจชุมชน  
 นางวรรณิสา  จันทร์แก้ว  นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบดังนี้ 

  โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และธุรกิจชุมชน ประกอบด้วย 
2 กิจกรรม คือ    
   กิจกรรมท่ี 1 เพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้เป็น
องค์กรหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจระดับอำเภอ ประกอบด้วย 3 กิจกรรมย่อย 
    1) จัดประชุมช้ีแจงแนวทางการขับเคล่ือนงานโครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนิน 
ธุรกิจของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และธุรกิจชุมชน และโครงการส่งเสริมพัฒนาระบบตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตร
ท่ีสอดคล้องกับการขับเคล่ือนนโยบายเกษตรแปรรูป และตลาดนำการผลิตผ่านสถาบันเกษตรกรแบบบูรณาการ       
ในระดับพื้นท่ี ผ่านระบบออนไลน์ ๑ ครั้ง เป้าหมาย คือ เจ้าหน้าท่ีสำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต จำนวน ๓๖ คน  
    2) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถใน 
การดำเนินธุรกิจของสถาบันเกษตรกรและแผนบริหารจัดการสินค้าเกษตรกรในระดับจังหวัด จำนวน ๑ ครั้ง ๒ วัน 
เป้าหมายจำนวน ๑๙ คน งบประมาณ 27,510 บาท ประกอบด้วย 
     - เจ้าหน้าท่ีสำนักงานสหกรณ์จังหวัด  จำนวน ๕ คน 
     - ผู้แทนจากสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  จำนวน ๙ คน (สหกรณ์การเกษตร
เมืองถลาง จำกัด สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส ภูเก็ต จำกัด และกลุ่มเกษตรกรทำสวนป่าคลอก) 
     - ผู้แทนจากหน่ายงานภายนอกจำนวน ๕ คน 
    3) จัดอบรม "การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์สินค้าเกษตรแปรรูปภายใต้
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร" ให้กับสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเป้าหมาย เพื่อร่วมกับหน่วยงานบูรณา
การในพื้นท่ี จำนวน ๑ ครั้ง ๆ ละ ๒ วัน เป้าหมาย จำนวน ๔๐ คน ประกอบด้วย 
     - เจ้าหน้าท่ีสำนักงานสหกรณ์จังหวัด จำนวน ๕ คน 
     - ผู้แทนจากสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร จำนวน ๓๕ คน 
   กิจกรรมท่ี 2 เพิ่มศักยภาพการดำเนินธุรกิจรวบรวม จัดเก็บ และแปรรูปผลผลิตการเกษตร
ในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
    1) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมสถาบันเกษตรกรเป็นผู้ผลิตแผ่นยางธรรมชาติ
ครบกำแพงคอนกรีต (RFB) และหลักนำทางยางธรรมชาติ (RGP) จำนวน ๑ ครั้ง เป้าหมาย จำนวน  ๖  คน  ประกอบด้วย 
     - เจ้าหน้าท่ีกลุ่มเกษตรกรทำสวนป่าคลอก จำนวน ๒ คน 
     - เจ้าหน้าท่ีสำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต จำนวน ๔ คน 
  จากกิจกรรมดังกล่าว จึงขอหารือท่ีประชุมในการกำหนดรูปแบบการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำ
แผนพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจของสถาบันเกษตรกรและแผนบริหารจัดการสินค้า
เกษตรกรในระดับจังหวัด และการจัดอบรม "การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์สินค้าเกษตรแปรรูปภายใต้โครงการ 
๑ อำเภอ ๑ ผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร"  
  นางสาวแสงอุษา ส่งแสง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า   
  จากการเข้าประชุมช้ีแจงแนวทางการขับเคล่ือนงานโครงการดังกล่าว ซึ่งกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นผู้
จัดประชุมเพื่อช้ีแจงแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจให้แก่
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร โดยให้จังหวัดนำเสนอเสนอผลการวิเคราะห์สหกรณ์ในประเด็นต่าง ๆ ท่ีกรมกำหนด ซึ่งแต่
ละแห่งมีบริบทท่ีแตกต่างกัน จึงได้หารือถึงแนวทางในการจัดประชุมดังกล่าวไปยังกรมแล้ว ได้รับคำแนะนำว่า การจัด
ประชุมอาจจัดในรูปแบบการแบ่งกลุ่มย่อยและมีเจ้าหน้าท่ีประจำกลุ่มเพื่อให้คำแนะนำในประเด็นต่างๆ หรือเป็น



ห น ้ า  | ๒๖ 
 

 

รูปแบบอื่นท่ีจังหวัดสามารถดำเนินการได้ตามความเหมาะสม ท้ังนี้ จังหวัดจะนำข้อมูลท่ีได้จากการวิเคราะห์แจ้งให้
สหกรณ์ทราบ เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำแผนของสหกรณ์ด้วย 

 นางวรรณิสา  จันทร์แก้ว  นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า 
 จากการเข้าประชุมช้ีแจงแนวทางการขับเคล่ือนงานโครงการดังกล่าว กรมต้องการให้สหกรณ์     

และกลุ่มเกษตรกรจัดทำแผนพัฒนาองค์กรและแผนพัฒนาธุรกิจให้เป็นปัจจุบัน สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง    
และกำหนดให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร คัดเลือกผลิตภัณฑ์ของตนเอง 1 ช้ิน เพื่อใช้ในการอบรม "การพัฒนาผลิตภัณฑ์
และบรรจุภัณฑ์สินค้าเกษตรแปรรูปภายใต้โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร"  
  มติที่ประชุม การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถ
ในการดำเนินธุรกิจของสถาบันเกษตรกรและแผนบริหารจัดการสินค้าเกษตรกรในระดับจังหวัด  กำหนดจัดระหว่าง
วันท่ี 23 - 24 มิถุนายน 2564 โดยรูปแบบการประชุม คือ  
     - วันท่ี 1 : กิจกรรมการให้ความรู้โดยวิทยากรท่ีเกี่ยวข้อง และการแบ่งกลุ่ม
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรเพื่อจัดทำแผนพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์และ
กลุ่มเกษตรกร  
    - วัน ท่ี  2 : การแบ่งก ลุ่มสหกรณ์และก ลุ่มเกษตรเพื่ อ จัดทำแผน พัฒนาฯ          
และนำเสนอผลการจัดทำแผนนั้นๆ  
ซึ่งในแต่ละกลุ่มจะมีเจ้าหน้าท่ีประจำกลุ่ม ดังนี้ 
    กลุ่มท่ี 1 สหกรณ์การเกษตรเมืองถลาง จำกัด :  
      1) นางสาวสุมนา  ณ นคร  ผอ. กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ 
      2) นางชมัยพร  ช่วยมั่ง  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
      3) นางสาวนฤมล  สงธนู  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
    กลุ่มท่ี 2 สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส ภูเก็ต จำกัด : 
      1) นางวรรณิสา  จันทร์แก้ว  นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ 
      2) นางสาวธนภร  สังขพันธ์  เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส 
      3) นายอภิสิทธิ์  ล่ิวชัยชาญ  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
    กลุ่มท่ี 3 กลุ่มเกษตรกรทำสวนป่าคลอก :    
      1) นางสาวแสงอุษา  ส่งแสง  ผอ. กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 
      2) นางสาวผานิตย์  แสวงหาสินทรัพย์  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
      3) นางสาวดุสิตา  รัตนกุล  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
และผู้แทนจากหน่ายงานภายนอกท่ีเข้าร่วมโครงการ ให้เชิญผู้แทนจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับสหกรณ์เป้าหมาย 
    สำหรับจัดอบรม "การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์สินค้าเกษตรแปรรูปภายใต้โครงการ 
๑ อำเภอ ๑ ผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร" จะกำหนดวันเวลาในการจัดประชุมอีกครั้งหนึ่ง โดยมีรูปแบบการประชุม คือ  
     - วันท่ี 1 : กิจกรรมการให้ความรู้โดยวิทยากรท่ีเกี่ยวข้อง และการแบ่งกลุ่ม
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์สินค้าเกษตร 
    - วันท่ี 2 : การแบ่งกลุ่มสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุ
ภัณฑ์สินค้าเกษตร 
  ท้ังนี้ สถานท่ีในการจัดประชุมกำหนดไว้เบ้ืองต้น คือ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด 
และห้องประชุมสำนักงาน กศน. จังหวัดภูเก็ต โดยจะประสานกับหน่วยงานเพื่อขอใช้สถานท่ี และแจ้งให้ท่ีประชุม
ทราบต่อไป 
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  5.4.2 โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในสำหรับสนิค้าเกษตร 
 โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตร โดยกำหนดให้จัดประชุมเชิง

ปฏิบัติการบูรณาการการขับเคล่ือนแผนการบริหารจัดการสินค้าเกษตร เป้าหมายจำนวน  19 คน คือ  
  - ผู้แทนสหกรณ์การเกษตรเมืองถลาง จำกัด จำนวน 3 คน 
  - ผู้แทนสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส ภูเก็ต จำกัด จำนวน 3 คน 
  - ผู้แทนกลุ่มเกษตรกรทำสวนป่าคลอก จำนวน 3 คน   
  - เจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้อง (สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต)  จำนวน 5 คน 
  - ผู้แทนจากหน่วยงานภายนอก  จำนวน 5 คน 

ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นโครงการท่ีต่อยอดจากโครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร 
และธุรกิจชุมชน จึงขอหารือท่ีประชุม เพื่อกำหนดวันจัดโครงการดังกล่าว 

  มติที่ประชุม เนื่องจากโครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตร
เป็นโครงการท่ีต่อยอดจากโครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และธุรกิจชุมชน 
จึงจะกำหนดวันเวลาอีกครั้งหนึ่ง หลังจากโครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจฯ แล้วเสร็จ 
 

 5.5  กลุ่มตรวจการสหกรณ ์
  - ไม่มี - 

 5.6 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์  1 
  - ไม่มี - 

ระเบียบวาระที่ 6 เร่ืองอื่น ๆ 

  6.1 ความคืบหน้าการรับวัคซีนป้องกัน COVID-19 ของบุคลากรในหน่วยงาน 
  นางสิรญา  พาหุบุตร  หัวหน้าฝ่ายบริหารท่ัวไป แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ ดังนี้ 
  ความคืบหน้าการรับวัคซีนป้องกัน COVID-19 ของบุคลากรในหน่วยงาน  ขณะนี้บุคลากร       
ในหน่วยงานรับวัคซีนป้องกัน COVID-19 ครบ 2 เข็ม จำนวน 23 คน และรับวัคซีนเฉพาะเข็มท่ี 1 จำนวน 6 คน 
และยังไม่ได้ลงทะเบียนเพื่อรับวัคซีน จำนวน 2 ราย เนื่องจากตั้งครรภ์และมีโรคประจำตัว 

  มติที่ประชุม รับทราบ 
 

 เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอ นายวงศ์ธารินทร์  พรหมรักษ์ ประธานในท่ีประชุมได้กล่าวปิดประชุม  
 ปิดประชุมเวลา 15.20 น. 
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