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รายงานการประชุม 
ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ 

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต คร้ังที่ 9/2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
วันอังคารที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2563 
…………………………………………….. 

ผู้เข้าประชุม 
ท่ี               ชื่อ – สกุล                      ตำแหน่ง/ระดับ                           หมายเหตุ 
1. นายศุภธีร์  อยู่วัฒนา สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต 
2. นางสาวสุมนา  ณ นคร  นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ 
3. นายกฤษฎา  สู่เจริญ  นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ  
4. นายรักษาราษฎร์  โภคะศฤงคาร นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ  
5. นายพิทักษ์  คงขลิบ  นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ   
6. นางสาวแสงอุษา  ส่งแสง  นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ   
7. นางสิรญา  พาหุบุตร นักจัดการงานท่ัวไปชำนาญการ 
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.  นางสาววิภาวน ี  อิ่มสง่า  นักวิชาการมาตรฐานสินค้า 
20. นางสาวนลิน  วันทอง  นิติกร      
21. นางสาววดีรัตน์  จันทร์นุ่น เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 
22. นางภาสินี  สังข์ขวัญ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 
23. นางสาวศศิชา  แต่สกุล  เจ้าพนักงานการเงินและบัญช ี    
24. นางสาวสุดา  พรหมทอง เจ้าพนักงานธุรการ 
25. นางสุพาณี  พาหุรัตน์ เจ้าพนักงานธุรการ 
26. นายจรูญ  แสงปาน  พนักงานรักษาความปลอดภัย 
 
ผู้ไม่เข้าประชุม 
1. นางชมัยพร  ช่วยมั่ง  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ  ลาป่วย  
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เร่ิมประชุมเวลา 09.00 น. 
นายศุภธีร์ อยู่วัฒนา ตำแหน่ง สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต  ประธานในท่ีประชุมกล่าวเปิดประชุม       

และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 

ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ืองประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
  1.1 การประชุมมอบนโยบายให้ส่วนราชการ หน่วยงาน รัฐวิสาหกิจ อำเภอ และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน 
   1) การเสนอหนังสือ/บันทึก ต่อผู้ว่าฯ ให้เสนอผ่านรองผู้ว่าฯ ท่ีกำกับดูแล เพื่อได้ตรวจสอบ
และพิจารณากล่ันกรองให้ความเห็นชอบเป็นการเบ้ืองต้น เว้นแต่ เป็นเรื่องด่วนรอไม่ได้และรองผู้ว่าฯ ท่ีกำกับไม่อยู่ 
ให้เสนอรองผู้ว่าฯ ท่ีดูแลแทนตามลำดับในคำส่ังจังหวัด 
     2) กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะเสนอต่อผู้ว่าฯ ให้เสนอผ่านอำเภอท่ีกำกับดูแล          
ตามระเบียบวิธีปฏิบัติราชการ ห้าม เสนอตรงต่อผู้ว่าฯ โดยเด็ดขาด  
     3) นโยบายสำคัญของรัฐบาล กระทรวง หรือกรม ต้นสังกัดของราชการส่วนภูมิภาค 
ราชการส่วนกลาง อำเภอ ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจประจำจังหวัดภูเก็ต ซึ่งได้มอบหมายให้หน่วยงานดังกล่าว
เป็นผู้ปฏิบัติหรือขับเคล่ือน ขอให้รายงานรองผู้ว่าฯ (ประมาณ 1 แผ่น) ท่ีกำกับดูแลทราบเป็นเอกสาร 
     4) กรณีการบริหารงานบุคคล งบประมาณ ของหน่วยงาน ท่ีจะเสนอขออนุมัติผู้ว่าฯ      
ขอให้เสนอผ่านความเห็นชอบจากรองผู้ว่าฯ ท่ีกำกับดูแลก่อนทุกครั้ง 
     5) กรณีหน่ วยงาน ต้ังคณ ะกรรมการสืบสวนข้อ เท็จจริ ง/ตรวจสอบ/สอบสวน               
จากการกระทำความผิดทางละเมิดกับข้าราชการ/บุคลากรในสังกัด ตามพรบ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี 
พ.ศ. 2539 และระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง ขอให้นำเรียนหรือเสนอให้รองผู้ว่าฯ ท่ีกำกับดูแลทราบ 
     6) ขอให้หน่วยงานสรุปปริมาณงาน (นโยบายของรัฐ ข้อส่ังการพิเศษ หรืองานประจำท่ี
สำคัญ)   ท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด (กระทรวง/กรม และผู้ว่าฯ) รายงานเป็นรายรอบเดือน     
ภายในวันท่ี 5 ของเดือนถัดไป ให้รองผู้ว่าฯ ท่ีกำกับดูแลทราบ เพื่อติดตาม ให้คำปรึกษาในการปฏิบัติราชการ 
     7) กรณีมีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของหน่วยงาน/บุคลากร จากบุคคลภายใน
หรือภายนอกหน่วยงาน ขอให้รายงานรองผู้ว่าฯ ท่ีกำกับดูแลทราบโดยด่วน ภายใน 24 ช่ัวโมง หลังจากทราบเรื่อง 
โดยทำเป็นบันทึกหนังสือลับ (ปิดซอง) 
     8) กรณีท่ีหน่วยงานดำเนินการโครงการ/กิจกรรม ท่ีมีปัญหาความล่าช้าในการดำเนินการ       
เช่น โครงการก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง ขอให้รายงานรองผู้ว่าฯ ท่ีกำกับดูแลทราบโดยเร็ว เพื่อหาแนวทางแก้ไข
ปัญหาอุปสรรค ท้ังนี้ ในการจัดจ้างควรทำสัญญาไม่น้อยกว่า 2 งวดงาน โดยกำหนดในขั้นตอน TOR จะทำให้       
การเบิกจ่ายขยับขึ้นได้ กรณีท่ีเป็นงบดำเนินงาน การก่อสร้างในพื้นท่ี ขอให้กลุ่มเป้าหมายอยู่ในพื้นท่ีใด และควรทำ
หนังสือแจ้งอำเภอทราบ   พอมีปัญหาอำเภอต้องช่วยแก้ปัญหา 
 มีข้อส่ังการ ตามมติครม. สัญจร ระหว่างวันท่ี 2 – 3 พฤศจิกายน 2563 ท่ีจัดประชุมในจังหวัดภูเก็ต      
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีดังนี้ 
   1. สำนักงานปศุสัตว์ จังหวัด การจัดหาเงินทุนดอกเบี้ ยต่ำ (ล้านละร้อย) จากธกส.              
(งบ 50,000.- ล้านบาท) 
    2. สำนักงานเกษตรจังหวัด การจัดหาเงินทุนดอกเบี้ยต่ำให้วิสาหกิจชุมชน 
    3. สำนักงานปฏิรูปท่ีดินจังหวัด การจัดสรรท่ีดินทำกินให้ผู้เดือดร้อน 
   4. สำนักงานประมงจังหวัด การสนับสนุนการทำประมงนอกน่านน้ำ (ปลาทูน่า) 
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  ท้ังนี้ จากการการประชุมดังกล่าว สาระสำคัญท่ีเกี่ยวข้องกับสำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต คือ        
ข้อ 1 , 3 , 4 และ ข้อ 7   

  มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระที่  2  เร่ืองรับรองการประชุมคร้ังที่แล้ว 
  ประธานได้มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการท่ีประชุม สำเนารายงานการประชุม ครั้งท่ี 8/2563      
เมื่อวันพุธท่ี 28 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. แจ้งเวียนให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ        
ทุกคน ได้ตรวจสอบความถูกต้อง และหากข้อผิดพลาดหรือมีการแก้ไขอย่างไร ให้แจ้งได้ท่ีฝ่ายบริหารท่ัวไป                   
และให้นำเสนอแก่สหกรณ์จังหวัดต่อไป 

มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม 
 

ระเบียบวาระที่  3  เร่ืองสืบเนื่องและติดตามผลการประชุมคร้ังที่แล้ว 
  3.1 การชำระบัญชีสหกรณ์ผู้เพาะเลี้ยงกุ้ง จำกัด 
  นายกฤษฎา สู่เจริญ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ ดังนี้  
  การชำระบัญชีสหกรณ์ผู้เพาะเล้ียงกุ้ง จำกัด ณ ขณะนี้ทนายความขอพักการดำเนินการระยะหนึ่ง 
และจะเริ่มดำเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งทนายคนดังกล่าวผู้ชำระบัญชียังไม่ได้ทำสัญญาจ้าง ท้ังนี้ 
จะประสานให้ทนายความดำเนินการโดยเร็ว 
  นายศุภธีร์ อยู่วัฒนา สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต แจ้งให้ท่ีประชุมทราบดังนี้ 
  ให้ผู้ชำระบัญชีสหกรณ์ ติดตามความคืบหน้าและเร่งรัดให้ทนายดำเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องโดยเร็ว  

  มติที่ประชุม  ให้ผู้ชำระบัญชีสหกรณ์ ติดตามความคืบหน้าและเร่งรัดให้ทนายดำเนินการในส่วนท่ี
เกี่ยวข้องโดยเร็ว  

  3.2 การชำระบัญชีสหกรณ์ชุมชนไม้ขาว จำกัด 
  นายรักษาราษฎร์ โภคะศฤงคาร นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ ดังนี้ 
  ผู้ชำระบัญชี ได้ส่งงบการเงินให้ผู้สอบบัญชีแล้ว อยู่ระหว่างรอให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบ ซึ่งผู้ชำระ
บัญชียังไม่ได้ดำเนินการทวงถาม 
  นายศุภธีร์ อยู่วัฒนา สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ ดังนี้ 
  ให้ผู้ชำระบัญชี ติดตามทวงถามเรื่องงบการเงินของสหกรณ์ชุมชนไม้ขาว จำกัด กับผู้สอบบัญชีท่ี
รับผิดชอบ 

  มติที่ประชุม  ให้ผู้ชำระบัญชี ติดตามทวงถามเรื่องงบการเงินของสหกรณ์ชุมชนไม้ขาว จำกัด      
กับผู้สอบบัญชีท่ีรับผิดชอบ 

  3.3 การชำระบัญชีกลุ่มเกษตรกรทำสวนกะทู้ 
  นายพิทักษ์ คงขลิบ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ ดังนี้   
  ผู้ชำระบัญชีกลุ่มเกษตรกรทำสวนกะทู้ อยู่ระหว่างรอหนังสือรับรองรายการย่อจากผู้สอบบัญชี ตาม ม. 87  
  นายศุภธีร์ อยู่วัฒนา สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต แจ้งให้ท่ีประชุมทราบดังนี้ 
  ให้ผู้ชำระบัญชี ติดตามทวงถามเรื่องรายการย่อของกลุ่มเกษตรกรทำสวนกะทู้กับผู้สอบบัญชีท่ี
รับผิดชอบ 

  มติที่ประชุม  ให้ผู้ชำระบัญชี ติดตามทวงถามเรื่องรายการย่อของกลุ่มเกษตรกรทำสวนกะทู้กับ
ผู้สอบบัญชีท่ีรับผิดชอบ 
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  3.4 การชำระบัญชีชุมนุมสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต จำกัด 
  นายพิทักษ์ คงขลิบ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ ดังนี้   
  ผู้ชำระบัญชี ยังไม่ได้รับมอบทรัพย์สินจากผู้ชำระบัญชีคนเก่า และได้ทำหนังสือทวงถามไปยังผู้ชำระ
บัญชีคนเก่าแล้ว ซึ่งครบกำหนดการส่งมอบทรัพย์สินแล้ว เมื่อวันท่ี 3 ธันวาคม 2563 และสำหรับการดำเนินคดีกับ
สหกรณ์ชุมชนไม้ขาว จำกัด ซึ่ ง เป็นหนี้ ผูกพันธ์กับสหกรณ์ โดยเป็น การฟ้องร้องสหกรณ์และผู้ค้ ำประกัน            
ยังคงดำเนินการต่อไป และนัดหมายอีกรอบในวันท่ี 23 ธันวาคม 2563 

  นายศุภธีร์ อยู่วัฒนา สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต แจ้งให้ท่ีประชุมทราบดังนี้ 
  สำหรับการรับมอบทรัพย์สินจากผู้ชำระบัญชีคนเก่า หากผู้ชำระบัญชีคนเก่าไม่ดำเนินการส่งมอบ
ทรัพย์สินให้แล้วเสร็จ ภายในวันท่ี 18 ธันวาคม 2563 ให้ผู้ชำระบัญชีดำเนินการแจ้งความดำเนินคดีกับผู้ชำระบัญชี
คนเก่า เพื่อป้องกันความเสียหายท่ีจะเกิดขึ้น 

  นายพิทักษ์ คงขลิบ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า 
  ผู้ชำระบัญชี จะทำหนังสือแจ้งให้ผู้ชำระบัญชีคนเก่าดำเนินการภายในระยะเวลาท่ีกำหนด 

  นายรักษาราษฎร์ โภคะศฤงคาร นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า 
  กรณี ท่ีสหกรณ์ซึ่งเป็นเจ้าหนี้ของชุมนุมสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต จำกัด ทำหนังสือทวงถามถึงสำนักงาน
สหกรณจั์งหวดัภูเก็ต หากมีการยืดระยะเวลาออกไป อาจก่อให้เกิดความเสียหายได้ 

  นายศุภธีร์ อยู่วัฒนา สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต แจ้งให้ท่ีประชุมทราบดังนี้ 
  ให้กลุ่มตรวจการสหกรณ์ ทำหนังสือแจ้งสหกรณ์ซึ่งเป็นเจ้าหนี้รายดังกล่าว เรื่อง การเปล่ียนตัว       
ผู้ชำระบัญชีชุมนุมสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต จำกัด ภายในวันท่ี 16 ธันวาคม 2563 

  มติที่ประชุม   หากผู้ชำระบัญชีคนเก่าไม่ดำเนินการส่งมอบทรัพย์สินให้แล้วเสร็จ ภายในวันท่ี      
18 ธันวาคม 2563 ให้ผู้ชำระบัญชีดำเนินการแจ้งความดำเนินคดีกับผู้ชำระบัญชีคนเก่า  และให้กลุ่มตรวจการ
สหกรณ์ ทำหนังสือแจ้งสหกรณ์ซึ่งเป็นเจ้าหนี้ เรื่อง การเปล่ียนตัว ผู้ชำระบัญชีชุมนุมสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต จำกัด 
ภายในวันท่ี 16 ธันวาคม 2563 

  3.5 ปริมาณธุรกิจ ปี 2563 
  นายรักษาราษฎร์ โภคะศฤงคาร นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ ดังนี้ 

 ปริมาณธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรต้ังแต่เดือนกันยายน - ตุลาคม 2563 ภาพรวม ดังนี้ 

 
  ภาพรวมปริมาณธุรกิจสหกรณ์ เดือนกันยายน - ตุลาคม 2563 เปรียบเทียบกับปีท่ีแล้ว โดยปริมาณ
ธุรกิจสหกรณ์ ลดลง ร้อยละ 30.67  
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ภาพรวมปริมาณธุรกิจกลุ่มเกษตรกร เดือนกันยายน - ตุลาคม 2563 เปรียบเทียบกับปีท่ีแล้ว  โดยปริมาณ
ธุรกิจกลุ่มเกษตรกร เพิ่มขึ้น ร้อยละ 10.61   

  มติที่ประชุม  รับทราบ 

  3.6 การดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องของสหกรณ์ 
  นายรักษาราษฎร์ โภคะศฤงคาร นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ ดังนี้ 
  สำหรับสหกรณ์ท่ียังไม่ส่งรายงานการดำรงสินทรัพย์สภาพคล่อง จำนวน 3 แห่ง คือ สหกรณ์บริการ
รถยนต์บริการธุรกิจภูเก็ต จำกัด สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเคหะรัษฎาภูเก็ต จำกัด และสหกรณ์เรือหางยาวบริการ       
นำเท่ียวป่าตอง จำกัด 

แบบสรุปการส่งรายงานการดำรงสินทรัพย์สภาพคล่อง 

ท่ี ชื่อสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ต.ค.63 

1 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด 1.80 
2 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานสงเคราะห์สวนยางภูเก็ต จำกัด 14.60 
3 สหกรณ์ออมทรัพย์ศูนย์ชีววิทยาทางทะเลภูเก็ต จำกัด 101.13 
4 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขภูเก็ต จำกัด 76.89 
5 สหกรณอ์อมทรัพย์ตำรวจภูเก็ต จำกัด 62.48 
6 สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัทเฮลโลภูเก็ต จำกัด  - 
7 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จำกัด 89.10 
8 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานไทยซาร์โก้ จำกัด 47.92 
9 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงแรมอมันปุรี จำกัด 4,788.40 

10 สหกรณ์ออมทรัพย์อัล-อิสลามียะฮ์ จำกัด 9.20 
11 สหกรณ์ออมทรัพย์ บีเอจีเอส จำกัด     131,982.20  
12 สหกรณ์ออมทรัพย์กี่หิ้น จำกัด  
13 สหกรณ์การเกษตรเมืองภูเก็ต จำกัด 31.40 
14 สหกรณ์การเกษตรกะทู้ จำกัด 658.67 
15 สหกรณ์การเกษตรเมืองถลาง จำกัด 49.64 
16 สหกรณ์กรรมการอิสลามภูเก็ต จำกัด 64.57 
17 สหกรณ์เคหสถานทวีสินมั่นคงภูเก็ต จำกัด   
18 สหกรณ์อิสลามฮุซนี จำกัด   
19 สหกรณ์ส่ีล้อเล็กภูเก็ต จำกัด 3.77 
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20 สหกรณ์บริการเทศบาลตำบลวิชิต จำกัด   
21 สหกรณ์รถบริการและการท่องเท่ียวตำบลกะรน จำกัด 49.94 
22 สหกรณ์บริการรถยนต์รับจ้างภูเก็ต จำกัด 280.01 
23 สหกรณ์บริการแท็กซี่ภูเก็ต จำกัด   
24 สหกรณ์จักรยานยนต์รับจ้างป่าตอง จำกัด 145.41 
25 สหกรณ์บริการรถยนต์บริการธุรกิจภูเก็ต จำกัด -  
26 สหกรณ์เรือหางยาวบริการนำเท่ียวป่าตอง จำกัด -  
27 สหกรณ์อัล-อามานะห์ภูเก็ต จำกัด 24.76 
28 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ่อแร่สันติสุข จำกัด 6.23 
29 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนพารารวมพลังพัฒนา จำกัด 134.19 
30 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเมืองภูเก็ต จำกัด -  
31 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเคหะรัษฎาภูเก็ต จำกัด -  
32 กลุ่มเกษตรกรทำสวนป่าคลอก (ถลาง)  - 

  นายศุภธีร์ อยู่วัฒนา สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า 
  ขอให้เจ้าหน้าท่ีส่งเสริมสหกรณ์ท่ีรับผิดชอบ ติดตามให้สหกรณ์ส่งรายงานการดำรงสินทรัพย์สภาพ
คล่องให้จังหวัดด้วย 

  มติที่ประชุม รับทราบ 

  3.7 ความคืบหน้าการแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์ในจังหวัดภูเก็ต 
  นายกฤษฎา สู่เจริญ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ ดังนี้ 

• สหกรณ์ท่ีมีข้อบกพร่องเดิม 

สหกรณ์/ข้อบกพร่องสหกรณ์/ข้อบกพร่อง การดำเนินการ/ความคืบหน้าการดำเนินการ/ความคืบหน้า สถานะสถานะ 

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

     ศาลได้มีการนัดสืบพยานแล้วเมื่อวันท่ี 16 กุมภาพันธ์ 2559 
แต่จำเลยไม่มาศาลตามหมายนัด ศาลจึงออกหมายจับ ปัจจุบัน ยัง
ไม่สามารถจับกุมตัวนางนาฎนภา ผาแสง ได้ 
      นายทะเบียนสหกรณ์ ได้ติดตามความคืบหน้าการแก้ไข
ข้อบกพร่องของสหกรณ์ ตามหนังสือท่ี ภก 0010/535 ลงวันท่ี 
24 มิถุนายน 2563 ให้สหกรณ์เร่งรัดประสานงานกับพนักงาน
สอบสวนท่ีรับผิดชอบในการติดตามจับกุมตัวนางนาฎนภา ผาแสง 
มาดำเนินคดีอาญา 
      สหกรณ์ได้มีหนังสือรายงานความคืบหน้าการแก้ไข
ข้อบกพร่อง ตามหนังสือท่ี สบธ.133/2563 ลงวันท่ี 1 
กรกฎาคม 2563 แจ้งว่า สหกรณ์ได้นำข้อบกพร่องเข้าท่ีประชุม
คณะกรรมการเพื่อหารือและหาแนวทางการติดตามทุกเดือน และ
สหกรณ์ได้ส่งหนังสือติดตามถึงผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด 

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

 หลายฉบับ แต่ยังไม่ได้รับแจ้งความคืบหน้าแต่อย่างใด และ
สหกรณ์จะติดตามต่อไป 
       นายทะเบียนสหกรณ์ ได้ส่ังการให้กตส.รวบรวมเป็นหลักฐาน 
และแจ้ง กสส.1 กำชับ เจ้าหน้าท่ีส่งเสริมสหกรณ์ให้ติดตาม 
เนื่องจากในปี 2563 สหกรณ์ยังไม่ดำเนินการติดตามความ
คืบหน้ากับพนักงานสอบสวน และการติดตามความคืบหน้าเพียงปี
ละ 1 ครั้ง ซึ่งน้อยไป 
      นายทะเบียนสหกรณ์ได้มีหนังสือติดตามความคืบหน้าการ
แก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์ ตามหนังสือท่ี ภก 0010/764 ลง
วันท่ี 15 กันยายน 2563 ให้สหกรณ์ประสานกับผู้บังคับการ
ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตในการติดตามตัวนางนาฎนภาฯ จำเลย 
อย่างต่อเนื่อง และให้รายงานผลการดำเนินการและความคืบหน้า
ของคดีใหน้ายทะเบียนสหกรณ์ทราบทุกวันท่ี 30 ของเดือน  
      สหกรณ์ทำหนังสือทวงถามถึงสถานีตำรวจ เมื่อวันท่ี 8 
ธันวาคม 2563 ซึ่งสหกรณ์ยังไม่ได้รายงานให้จังหวัดทราบ 

 

 นางสาวแสงอุษา ส่งแสง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ แจ้งท่ีท่ีประชุมทราบว่า 
 ครั้งล่าสุดสหกรณ์ได้จัดส่งหนังสือติดตามทวงถามกับตำรวจแล้ว เมื่อวันท่ี 8 ธันวาคม 2563 ซึ่งสหกรณ์    
ได้ส่งหลักฐานเอกสารการติดตามทวงถามกับตำรวจผ่านทางไลน์ให้เจ้าหน้าท่ีส่งเสริม ท้ังนี้ เจ้าหน้าท่ีส่งเสริมสหกรณ์
ได้แจ้งให้สหกรณ์จัดทำหนังสือรายงานมาให้จังหวัดแล้ว 

 นายศุภธีร์ อยู่วัฒนา สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า 
 ขอให้เจ้าหน้าท่ีส่งเสริมสหกรณ์ ท่ีรับผิดชอบ ติดตามให้สหกรณ์สหกรณ์บริการรถยนต์บริการธุรกิจ         
ภูเก็ต จำกัด ส่งรายงานดังกล่าวให้จังหวัดด้วย 

  มติที่ประชุม ให้เจ้าหน้าท่ีส่งเสริมสหกรณ์ท่ีรับผิดชอบ ติดตามให้สหกรณ์บริการรถยนต์บริการ
ธุรกิจภูเก็ต จำกัด ส่งรายงานดังกล่าวให้จังหวัดด้วย 

สหกรณ์/ข้อบกพสหกรณ์/ข้อบกพร่องร่อง การดำเการดำเนินการ/ความคืบหน้านินการ/ความคืบหน้า สถานะสถานะ 

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

     พนักงานสอบสวนได้ขออนุมัติให้ศาลจังหวัดภูเก็ตออก
หมายจับนางสาวนิศา สีกงเหนือ หมายจับท่ี 633/2559 
ลงวันท่ี 30 กันยายน 2559 เพื่อนำตัวมาดำเนินคดีใน
ความผิดฐานยักยอกทรัพย์ เนื่องจากหลบหนีออกจากพื้นท่ี
จังหวัดภูเก็ต และพนักงานสอบสวนได้สรุปสำนวนสอบสวน
ส่งพนักงานอัยการจังหวัดภูเก็ตมีความเห็นส่ังฟ้องผู้ต้องหา 
ปัจจุบันอยู่ระหว่างติดตามจับกุมตัวนางสาวนิศาฯ  
 

ติดตาม 
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สหกรณ์/ข้อบกพร่สหกรณ์/ข้อบกพร่ององ การดำเนินการ/ความคืบหน้าการดำเนินการ/ความคืบหน้า สถานะสถานะ 

      นายทะเบียนสหกรณ์ ได้ติดตามความคืบหน้าการแก้ไข
ข้อบกพร่องของสหกรณ์ ตามหนังสือท่ี ภก 0010/534 ลง
วันท่ี 24 มิถุนายน 2563 เพื่อให้การดำเนินคดีเสร็จส้ินใน
อายุความ จึงให้คณะกรรมการดำเนินการฟ้องร้องคดีต่อศาล
ในฐานะท่ีสหกรณ์เป็นผู้เสียหายเพื่อติดตามตัวผู้กระทำผิดมา
ลงโทษและให้คืนทรัพย์สินหรือชดใช้ค่าเสียหายแก่สหกรณ์ต่อไป  
     สหกรณ์ได้รายงานความคืบหน้าผลการแก้ไขข้อบกพร่อง 
ตามหนังสือท่ี 001/2563 ลงวันท่ี 9 กรกฎาคม 2563 
แจ้งว่าสหกรณ์ได้ติดตามความคืบหน้าจากเจ้าหน้าท่ีตำรวจ 
สภ.เชิงทะเล ผู้รับผิดชอบคดี ขณะนี้อยู่ระหวา่งติดตามจับกุม
ตัวผู้ต้องหามาดำเนินคดี และคณะกรรมการดำเนินการ
สหกรณ์จะเข้าหารือกับ ผกก.สภ.เชิงทะเลในการหาแนวทาง
ติดตามคดีต่อไป 

 

 นายศุภธีร์ อยู่วัฒนา สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า 
 ให้กลุ่มตรวจการสหกรณ์ ทำหนังสือติดตามทวงถามให้สหกรณ์ส่งรายงานความคืบหน้าการแก้ไขข้อบกพร่อง
ให้จังหวัดทราบทุกเดือน พร้อมท้ังให้เจ้าหน้าท่ีส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มตรวจการสหกรณ์หารือกับคณะกรรมการ
สหกรณ์ เพื่อติดตามความก้าวหน้าต่อไป 

  มติที่ประชุม ให้กลุ่มตรวจการหสหกรณ์ ทำหนังสือติดตามทวงถามให้สหกรณ์ส่งรายงานความ
คืบหน้าการแก้ไขข้อบกพร่องให้จังหวัดทราบทุกเดือน พร้อมท้ังให้เจ้าหน้าท่ีส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มตรวจการสหกรณ์
หารือกับคณะกรรมการสหกรณ์ เพื่อติดตามความก้าวหน้าต่อไป 

สหกรณ์/ข้อบกพร่องสหกรณ์/ข้อบกพร่อง การดำเนินการ/ความคืบหน้าการดำเนินการ/ความคืบหน้า สถานะสถานะ 

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

     ปัจจุบันยังคงเหลือข้อบกพร่องตามคำส่ังนายทะเบียน
สหกรณ์ จำนวน 1 รายการ ท่ียังแก้ไขไม่แล้วเสร็จ กรณีเงิน
ยืมทดรองท่ีคณะกรรมการได้นำไปใช้ 
     สหกรณ์มีหนังสือท่ี 29/2563 ลงวันท่ี 31 สิงหาคม 
2563 แจ้งว่าได้ร่วมกนัตรวจสอบเอกสารหลักฐาน เพื่อหา
ผู้รับผิดชอบเงินยืมทดรอง ไม่ปรากฏเอกสารหลักฐานท่ี
ชัดเจนในการเอาผิดกรรมการผู้ยืมเงินทดรอง 
     สหกรณ์มีหนังสือท่ี 32/2563 ลงวันท่ี 21 กันยายน 
2563 แจ้งว่าสหกรณ์ได้ติดตามเงินยืมทดรองจากคระ
กรรมการ โดยส่งหนังสือทวงถามให้ผู้ยืมเข้ามาช้ีแจงยอดเงิน
ยืมทดรองท่ีสหกรณ์ 

ติดตาม 
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 นางสาวแสงอุษา ส่งแสง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า 
 สหกรณ์ได้มีการทำหนังสือทวงถามไปยังคณะกรรมการชุดเก่าแล้ว 9 คน ซึ่งคณะกรรมการได้รับหนังสือ      
5 คน ไม่ได้รับหนังสือ 4 คน แต่ไม่ได้รับการติดต่อกลับ พร้อมกันนี้สหกรณ์ฯ ได้ทำหนังสือหารือมายังจังหวัด เรื่อง
แนวทางในการดำเนินการกับคณะกรรมการชุดเก่า เนื่องจากสหกรณ์ไม่มีเอกสารหลักฐานในการดำเนินการกับ
คณะกรรมการชุดดังกล่าว ท้ังนี้ สหกรณ์ได้จัดทำแผนปรับปรุงการดำเนินงานแล้ว ซึ่งคาดว่าแผนดังกล่าวไม่สามารถ
ดำเนินการได้  

 นายรักษาราษฎร์ โภคะศฤงคาร นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า 
 การดำเนินการของสหกรณ์บริการธุรกิจและท่องเท่ียวมุกอันดามัน จำกัด มีการทำ MOU กับการท่าอากาศ
ยานภูเก็ต เกี่ยวกับโควตาการเดินรถ จำนวน 50 คัน หากสหกรณ์ไม่สามารถดำเนินการต่อได้ จะส่งผลกระทบกับ
สมาชิกสหกรณ์ได้ ท้ังนี้ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ร่วมกับกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 จะเข้าหารือเกี่ยวกับ
ประเด็นดังกล่าวกับขนส่งจังหวัดภูเก็ต ภายในวันท่ี 18 ธันวาคม 2563 เพื่อหาทางออกให้กับสมาชิกสหกรณ์ต่อไป 

 นายศุภธีร์ อยู่วัฒนา สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า 
 ให้กลุ่มตรวจการสหกรณ์ แจ้งแนวทางการดำเนินการตามท่ีสหกรณ์ส่งหนังสือหารือมายังจังหวัด โดยเร่งให้
สหกรณ์หาผู้รับผิดชอบความเสียหายท่ีเกิดขึ้น และมอบหมายให้ นายรักษาราษฎร์ โภคะศฤงคาร นักวิชาการสหกรณ์
ชำนาญการ และนางสาวแสงอุษา ส่งแสง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ หารือกับขนส่งจังหวัดภูเก็ต เกี่ยวกับการทำ 

MOU ของสหกรณ์กับการท่าอากาศยานภูเก็ต เกี่ยวกับโควตาการเดินรถ จำนวน 50 คัน 

  มติที่ประชุม ให้กลุ่มตรวจการสหกรณ์ แจ้งแนวทางการดำเนินการตามท่ีสหกรณ์ส่งหนังสือ
หารือมายังจังหวัด โดยเร่งให้สหกรณ์หาผู้รับผิดชอบความเสียหายท่ีเกิดขึ้น และมอบหมายให้ นายรักษาราษฎร์   
โภคะศฤงคาร นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ และนางสาวแสงอุษา ส่งแสง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ หารือกับ
ขนส่งจังหวัดภูเก็ต เกี่ยวกับการทำ MOU ของสหกรณก์ับการท่าอากาศยานภูเก็ต 
 

 

สหกรณ์/ข้อบกพร่องสหกรณ์/ข้อบกพร่อง การดำเนินการ/ความคืบหน้าการดำเนินการ/ความคืบหน้า สถานะสถานะ 

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

    1. ประเด็นข้อบกพร่อง 1-3 
สหกรณ์ฯ ดำเนินการรับโอน
ท่ีดินเพื่อชำระหนี้จำนวน 
31,632,576.47 บาท 
    2. ในประเด็นข้อบกพร่อง 
ข้อ 7 มติท่ีประชุมใหญ่ให้
สหกรณ์ จัดกิจกรรมการกุศล
เพื่อท่ีจะนำเงินดังกล่าวมา
หักล้างเงินยืมทดรองจ่าย 
    3. ในประเด็นข้อบกพร่อง 
ข้อ 4,5, 6 และ 8 สหกรณ์ฯ 
ยังไม่ได้ดำเนินการแก้ไข
ข้อบกพร่อง 
    4. สหกรณฯ์ ได้ยื่นคำร้องขอ
ทุเลาการปฏิบัติตามคำส่ังทาง 

      ดำเนินการแจ้งความ
กั บ คณ ะกรรม การ
ดำเนินการสหกรณ์แล้ว 
 

       พนักงานสอบสวนส่ัง
ฟ้องผู้ต้องหา ส่งสำนวน
การสอบสวนให้อัยการ
จั งหวั ด คดี ศาลแขวง
ภู เก็ ต เมื่ อวั น ท่ี  17 
ตุลาคม 62 แต่อัยการฯ 
มีคำส่ังยุติการดำเนินคดี
กั บผ ผู้ ต้ องหา ตาม
หนังสือสถานีตำรวจภูธร
เมืองภูเก็ต ท่ี ตช 0023 
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สหกรณ์/ข้อบกพร่อง การดำเนินการ/ความคืบหน้า หมายเหตุ 

          5. ให้นำหลักทรัพย์ของสมาชิกตามโครงการ CU 
Home มาจดจำนองเป็นประกันเงินกู้ให้ถูกต้อง และ
ทบทวนแก้ไขระเบียบสหกรณ์ว่าด้วยการให้เงินกู้ 
              6.  ให้ระงับการให้เงินกู้ตามโครงการ CU Home จนกว่า
จะแก้ไขหลักประกันให้แล้วเสร็จ 
          7. ให้หาผู้รับผิดชอบและเรียกเงินทดรองคืน 
จำนวน 2.120 ลบ. 
          8. ให้ระงับการดำเนินธุรกิจท้ังหมดท่ีดำเนินการ
ใน จ.พัทลุง ทันที 
         ให้แก้ไขข้อบกพร่องภายใน 30 วัน นับแต่วันที่
ได้รับทราบคำสั่ง 
     4.2 สหกรณ์ฯ มีข้อบกพร่องตามคำส่ังนายทะเบียน
สหกรณ์ ท่ี ภก 9/2562 ส่ัง ณ วันท่ี 2 กันยายน 
2562 รายละเอียดดังนี้ 
         ให้สหกรณ์ฯ ดำเนินการขายท่ีดินพร้อมส่ิงปลูก
สร้างท่ีสหกรณ์ฯ รับโอนชำระหนี้ รวมถึงท่ีดินท่ีสหกรณ์
ร่วมลงทุนกับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านหนองมะค่า 
จำกัด จำนวน 2 แปลง ได้แก่ 
 - ท่ีดินโฉนดเลขท่ี 792 และส่ิงปลูกสร้างบน
ท่ีดิน มูลค่า 31,632,576.47 บาท ภายใน 60 วัน 
หากขายไม่ได้หรือมูลค่าการขายสุทธิไม่คุ้มมูลหนี้ให้หา
ผู้รับผิดชอบชดใช้ความเสียหาย 
 - ท่ีดินโฉนดเลขท่ี 70236  มูลค่า 
2,340,677 บาท หากขายไม่ได้หรือมูลค่าขายสุทธิไม่
เต็มมูลค่าดังกล่าว ให้หาผู้รับผิดชอบชดใช้ความเสียหาย 

ปกครองจังหวัดภูเก็ต ซึ่งศาลมี
คำส่ังให้ยกคำขอทุเลาการบังคับ
คำส่ังทางปกครองแล้ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. สหกรณ์ฯ ได้ขอยื่นอุทธรณ์คำส่ัง
นายทะเบียนสหกรณ์และนายทะเบียน
สหกรณ์พิจารณายกอุทธรณ์ 
    2. ปัจจุบันครบกำหนด
ระยะเวลาตามท่ีนายทะเบียน
สหกรณ์กำหนดแล้ว สหกรณ์ฯ 
ยังไม่สามารถขายท่ีดินได้ และ
สหกรณ์ฯ ได้จัดส่งแผนการแก้ไข
ข้อบกพร่อง โดยระบุว่า ปัจจุบัน
ยังอยู่ระหว่างดำเนินการขาย ซึ่ง
ไม่มีการระบุระยะเวลาแล้วเสร็จ
แต่อย่างใด 
 

(ภก.).43/9868 ลว. 21 
ก.ย. 63 

  มติที่ประชุม รับทราบ 
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สหกรณ์/ข้อบกพร่อง การดำเนินการ/ความคบืหน้า หมายเหตุ 

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

     นายทะเบียนสหกรณ์ได้มีหนังสือท่ี 
ภก 0010/605 ลงวันท่ี 22 กรกฎาคม 
2563 เรื่อง ติดตามความคืบหน้าการ
แก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์ โดยให้
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ด ำ เนิ น ก า ร แ ก้ ไ ข
ข้อบกพร่อ งตามคำส่ังนายทะเบี ยน
สหกรณ์ เร่งรัดให้ผู้กระทำผิดชำระเงินค่า
สินค้ายางพารา จำนวน 407,374.88 
บาท และให้สหกรณ์รายงานผลการแก้ไข
ข้อบกพร่องให้นายทะเบียนสหกรณ์ทราบ
ภายในวันท่ี 31 กรกฎาคม 2563 แต่ยัง
ไม่ได้รับรายงานจากสหกรณ ์

ติดตาม 

 นางสาวแสงอุษา ส่งแสง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า 
  สหกรณ์กองทุนสวนยางฉลอง จำกัด ได้รายงานความคืบหน้าการแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์แล้ว          
เมื่อวันท่ี 16 ตุลาคม 2563 คือ คณะกรรมการได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว ว่าความเสียหายเกิดขึ้น      
ในคณะกรรมการชุดใด แต่ยังไม่ได้ดำเนินการกับคณะกรรมการชุดท่ีก่อให้เกิดความเสียหายแต่อย่างใดพร้อมท้ังบันทึก
ในรายงานการประชุมแล้ว ท้ังนี้ เจ้าหน้าท่ีส่งเสริมสหกรณ์ยังไม่ได้ติดตามความก้าวหน้าจากการรายงานดังกล่าว 

 นางสาวธนภร สังขพันธ์ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า 
 สหกรณ์กองทุนสวนยางฉลอง จำกัด ได้ดำเนินการจัดทำแผนปรับปรุงการดำเนินการแล้ว และคาดว่า      
แผนดังกล่าวไม่สามารถดำเนินการได้  
 นายศุภธีร์ อยู่วัฒนา สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า 
 ให้กลุ่มตรวจการหสกรณ์ ทำหนังสือแจ้งให้สหกรณ์ทบทวนและปรับปรุงแผนการดำเนินงาน หากเจ้าหน้าท่ี
ส่งเสริมสหกรณ์เห็นว่าการดำเนินการของสหกรณ์ ไม่เป็นผลดีกับสมาชิกและอาจก่อให้เกิดความเสียหาย ให้รายงาน
นายทะเบียนสหกรณ์ เพื่อส่ังให้ดำเนินการในขั้นต่อไป 
 ท้ังนี้ ให้กลุ่มตรวจการสหกรณ์ ทำหนังสือแจ้งให้สหกรณ์เร่งดำเนินการแจ้งความเพื่อหาตัวผู้รับผิดชอบความ
เสียหายท่ีเกิดขึ้น ซึ่งถือเป็นอำนาจของสหกรณ์ และรายงานความคืบหน้าให้จังหวัดทราบภายใน 15 วัน 

  มติที่ประชุม ให้กลุ่มตรวจการสหกรณ์ ทำหนังสือแจ้งให้สหกรณ์เร่งดำเนินการแจ้งความเพื่อ   
หาตัวผู้รับผิดชอบความเสียหาย ท่ีเกิดขึ้น และรายงานความคืบหน้าให้จังหวัดทราบภายใน 15 วัน  และทำหนังสือ
แจ้งให้สหกรณ์ทบทวนและปรับปรุงแผนการดำเนินงาน  
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สหกรณ์/ข้อบกพร่อง การดำเนินการ/ความคืบหน้า หมายเหตุ 

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

สหกรณ์ได้รายงานความคืบหน้าการแก้ไข
ข้อบกพร่อง ตามหนังสือสหกรณ์ฯ ลง
วั น ท่ี  3  ม ก ร าค ม  2 5 6 3  แ จ้ ง ว่ า
คณะกรรมการมีมติเมื่อวันท่ี 6 ธันวาคม 
2562 ให้ เรียกเงินคืนจากเจ้าหน้าท่ี  
จำนวน 7,000 บาท โดยให้จ่ายคืนเดือน
ละ 1,000 บาท เริ่มจ่ายเดือนมกราคม 
ซึ่งสหกรณ์ได้แนบใบเสร็จรับเงิน จำนวน 
1 ,000บาท ลงวัน ท่ี 18 กุมภาพันธ์  
2563 จากเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ 
     ท้ังนี้ สหกรณ์ได้รับเงินคืนเต็มจำนวน
จากเจ้าหน้าท่ีเรียบร้อยแล้ว 

ดำเนินการเรียบร้อย
แล้ว 

 นางสาวแสงอุษา ส่งแสง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า 
 สหกรณ์ได้รายงานการแก้ไขข้อบกพร่องต่อนายทะเบียนสหกรณ์ว่าได้รับการชำระเงินคืนท้ัง หมด         
7,000 บาท จากเจ้าหนี้สหกรณ์แล้ว ท้ังนี้ เจ้าหน้าท่ีส่งเสริมสหกรณ์ ได้เข้าตรวจข้อเท็จจริงตามรายงานการแก้ไข
ข้อบกพร่องของสหกรณ์ และรายงานผลการตรวจสอบให้นายทะเบียนสหกรณ์ทราบแล้ว โดยสหกรณ์ได้แก้ไข
ข้อบกพร่องเรียบร้อยแล้ว 

  มติที่ประชุม รับทราบ 

  3.8. ความคืบหน้าการชำระบัญชีสหกรณ์สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต 
นายกฤษฎา สู่เจริญ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ ดังนี้ 

 
  ความคืบหน้าการชำระบัญชีสหกรณ์สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต จำนวน 4 แห่ง ดังนี้ 
   - สหกรณ์ผู้เพาะเล้ียงกุ้ง จำกัด อยู่ขั้นตอนท่ี 6 ข้ันตอนการจัดการทรัพย์สิน 



ห น ้ า  | ๑๓ 
 

 

   - สหกรณ์ชุมชนไม้ขาว จำกัด  อยู่ขั้นตอนท่ี 3 ส่งงบให้ ผู้สอบบัญชีตามมาตรา 80         
และส่งงบการเงิน (แก้ไข) ครั้งท่ี 2 วันท่ี 18 กันยายน 2563 
   - ชุมนุมสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต จำกัด อยู่ขั้นตอนท่ี 3 ส่งงบให้ผู้สอบบัญชีตามมาตรา 80 
และผู้สอบบัญชีให้ส่งสมุดบัญชี และเอกสารเพิ่มเติมอื่น ๆ 
   - กลุ่มเกษตรกรทำสวนกะทู้ อยู่ขั้นตอนท่ี 7 ส่งงบการเงินตามมาตรา 87 

   มติที่ประชุม  รับทราบ 

  3.9 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
  นางสิรญา  พาหุบุตร นักจัดการงานท่ัวไปชำนาญการ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ ดังนี้ 
  กรมส่งเสริมสหกรณ์ โอนงบประมาณให้หน่วยงาน เป็นเงิน 2,211,600 บาท ซึ่งจากงบประมาณ
ดังกล่าว สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภู เก็ต ได้ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว เป็นเงิน 640,133.19 บาท คิดเป็น            
ร้อยละ 28.94 ของงบประมาณท่ีได้รับโอน 

 

   มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระที่  4  เรื่องเพื่อทราบ 
  4.1 ฝ่ายบริหารทั่วไป  
  นางสิรญา พาหุบุตร นักจัดการงานท่ัวไปชำนาญการ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ ดังนี้  

  4.1.1 การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต 
  จังหวัดภูเก็ตมีการโยกย้ายรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต จังหวัดภูเก็ตจึงมีคำส่ัง ท่ี 6245/2563 ส่ัง 
ณ วันท่ี 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เรื่อง การมอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการสังกัด
ราชการส่วนภูมิภาคประจำจังหวัดภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการสังกัดราชการส่วนกลางท่ีมีสำนักงานต้ังอยู่ในเขตจังหวัด
และนายอำเภอ ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต โดยมีนายพิเชษฐ์  ปาณะพงศ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัด
ภูเก็ต (ด้านเศรษฐกิจ) เป็นผู้กำกับดูแลการปฏิบัติงานของสำนักงานสหกรณ์จังหวัด ท้ังนี้ ฝ่ายบริหารท่ัวไปได้สรุป
ประเด็นท่ีเกี่ยวข้องให้กับทุกกลุ่มงานแล้ว 
  นายศุภธีร์  อยู่วัฒนา  สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต กำชับให้มีการรายงานผลการใช้อำนาจแทนผู้ว่าราชการ
จังหวัด ภายในวันท่ี 20 ของเดือนถัดไป 

  มติทีป่ระชุม รับทราบ  
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  4.1.2 กำหนดวันทำบุญสำนักงาน 
  วันเสาร์ท่ี 26 ธันวาคม 2563 จะมีการทำบุญสำนักงาน ถวายเพลพระสงฆ์ เพื่อความเป็นศิริมงคล
แก่บุคลากรในสำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต 
  นายศุภธีร์  อยู่วัฒนา  สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า 
  ในวันดังกล่าว มีบุคลากรท่านใดท่ีติดภารกิจในวันดังกล่าวบ้าง ปรากฏว่ามี นางสาวนันทัชพร ชัยฤกษ์ 
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ ติดภารกิจเรียนต่อปริญญาโท จึงไม่สามารถร่วมทำบุญสำนักงานได้ 

  มติที่ประชุม  รับทราบ 

  4.1.3 การดำเนินการเฝ้าระวังของชมรม STRONG – จิตพอเพียงด้านทุจริตประจำจังหวัด     
ในเขตพื้นที่ ภาค 8 (การใช้รถราชการ) 
  ชมรม STRONG – จิตพอเพียงด้านทุจริตประจำจังหวัดในเขตพื้นท่ี ภาค 8 มีการเฝ้าระวังการใช้   
รถราชการของทุกส่วนราชการ ต้องมีการขออนุมัติการใช้ บันทึกในสมุดคุมรถ และต้องใช้เพื่องานราชการเท่านั้น       
เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการร้องเรียน และต้องต้ังคณะกรรมการสอบสวน กรณีท่ีต้องนำรถราชการไปจอดในท่ีอื่นเป็นคราว 
ใช้ในราชการลับ การเบิกจ่ายน้ำมัน ต้องปฏิบัติตามระเบียบโดยเคร่งครัด 

  มติที่ประชุม  รับทราบ 

  4.1.4 การรายงานประชากรแฝง 
  จากการท่ีจังหวัดภูเก็ต ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในหน่วยงาน มีการย้ายสำเนา
ทะเบียนบ้านมาอยู่ในพื้นท่ีจังหวัดภูเก็ต เพื่อให้ประชากรในระบบทะเบียนราษฎรของจังหวัดสอดคล้องกับประชากร   
ท่ีมีอยู่จริง และขอให้รายงานให้จังหวัดทราบ ภายในวันท่ี 10 ของทุกเดือน 
  ขณะนี้ มีเพียง 1 ราย ท่ียังไม่มีการย้ายทะเบียนบ้าน คือ นายวรวุฒิ  สุทธิวรา  พนักงานจ้างเหมา  
ขับรถยนต์ เนื่องจากมีความประสงค์จะลงสมัคร อสส. ท่ีจังหวัดนครศรีธรรมราช 

  นายศุภธีร์  อยู่วัฒนา  สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า 
  ขอให้ นายวรวุฒิ  สุทธิวรา  แจ้งเป็นหนังสือให้ทราบถึงเหตุผลท่ีไม่สามารถย้ายทะเบียนบ้านได้    
และให้ฝ่ายบริหารท่ัวไปรายงานจังหวัดทราบ 

  มติที่ประชุม  รับทราบ 

  4.1.5 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐจังหวัดภูเก็ต 
  ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐจังหวัดภูเก็ต        
ปี 2563 อยู่ในระดับ C (74.63 คะแนน) โดยมีการประเมินจาก 3 ส่วน คือ  
   1) การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (oit มี 43 ตัวชี้วัด)       
   2) การประเมินความพึงพอใจจากภายในองค์กร (ita)  
   3) การประเมินความพึงพอใจจากภายนอกองค์กร/ผู้รับบริการ (eit)  
(ประกอบด้วย 20 หน่วยงาน (องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 19 หน่วยงาน และจังหวัด 1 หน่วยงาน ซึ่งในจังหวัด
ประกอบด้วย 34 หน่วยราชการในส่วนภูมิภาค) มีเทศบาลนครภูเก็ต และเทศบาลตำบลวิชิต มีผลการประเมินฯ       
อยู่ในระดับ A (85 คะแนน)  
  ท้ังนี้ สาเหตุเกิดจากบางหน่วยงานยังไม่เข้าใจ ขาดการติดตามตรวจสอบ เจ้าหน้าท่ีนำเข้าข้อมูล     
ไม่ครบถ้วน และขาดการประชาสัมพันธ์แก่ผู้รับบริการ และจะได้มีการจัดประชุมเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบในการนำเข้า
ข้อมูลของแต่ละหน่วยงานต่อไป 

  มติที่ประชุม  รับทราบ 
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  4.1.6 การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2563 
  กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้กำหนดให้จัดทำรายผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2563 ตามแบบ        
ท่ีกำหนด โดยขอให้ทุกกลุ่มงานจัดส่งให้ฝ่ายบริหารรวบรวม ภายในวันท่ี 15 มกราคม 2564 ท้ังนี้ จะแนบแบบ
รายงานไว้ในกระเป๋าเอกสาร 

  มติที่ประชุม  รับทราบ 

  4.2 กลุ่มจัดต้ังและส่งเสริมสหกรณ์ 
  นายพิทักษ์  คงขลิบ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ ดังนี้ 

 4.2.1 โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ 
 จังหวัดภูเก็ตกำหนดจัดโครงการคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ีฯ ครั้งท่ี 1 ในวันท่ี 24 ธันวาคม 2563 

แปลงนาไม้ขาว หมู่ท่ี 4 ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ท้ังนี้ ผู้เข้าร่วมงานให้สวมใส่เส้ือสีเหลือง 

  มติที่ประชุม  รับทราบ 

   4.2.2 คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) 
   ปัจจุบันจังหวัดภูเก็ต ได้รับการอนุมัติแล้ว ซึ่งเป็นพื้นท่ีป่าชายเลน จำนวน 1 แห่ง ท้ังนี้ ในส่วนของ
กรมส่งเสริมสหกรณ์ จะเกี่ยวข้องเนื่องจากเป็นคณะอนุกรรมการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมด้านการตลาด โดยจะเข้าไป
ในส่วนท่ีได้รับการอนุมัติให้อยู่อาศัยในพื้นนั้น ๆ แล้ว เพื่อสำรวจความต้องการในการจัดต้ังเป็นสหกรณ์และพัฒนา
อาชีพต่อไป 

  มติที่ประชุม  รับทราบ 

   4.2.3 การขออุทธรณ์คำสั่งไม่รับจดทะเบียนสหกรณ์ชุมชนรวมพลคนภูเก็ต จำกัด 
   ด้วยคณะผู้จัดต้ังสหกรณ์ชุมชนรวมพลคนภูเก็ต จำกัด ได้ยื่นเรื่องขอจดทะเบียนสหกรณ์ ประเภท
สหกรณ์บริการ และเมื่อวันท่ี 25 กันยายน 2563 นายทะเบียนสหกรณ์ได้พิจารณาไม่รับจดทะเบียนสหกรณ์ดังกล่าว  
   ในการนี้ คณะผู้จัดต้ังสหกรณ์ดังกล่าว ประสงค์จะขออุทธรณ์คำส่ังไม่รับจดทะเบียนสหกรณ์ชุมชน
รวมพลคนภูเก็ต จำกัด ภายใน 60 วัน  ซึ่งทางกลุ่มจัดต้ังและส่งเสริมสหกรณ์ได้ส่งเอกสารการขออุทธรณ์               
ไปยังกรมส่งเสริมสหกรณ์พิจารณาแล้ว  

  มติที่ประชุม  รับทราบ 

  4.3 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ 
  นางสาวสุมนา  ณ นคร นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ ดังนี้ 

 4.3.1 การพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ 
 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์  กำหนดจัดประชุมพิจารณาเงินกู้กองทุน

พัฒนาสหกรณ์ ในวันท่ี 21 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 น. โดยมี นายพิเชษฐ์  ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด
ภูเก็ตเป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต  

  มติที่ประชุม  รับทราบ 

 4.3.2 การขอกำหนดวงเงินกู้ยืมและค้ำประกันของสหกรณ์ 
 ขอซักซ้อมการขอกำหนดวงเงินกู้ยืมและค้ำประกันของสหกรณ์ ซึ่งต้องขอความเห็นชอบจากนาย

ทะเบียนสหกรณ์ ภายใน 30 วัน หลังประชุมใหญ่ทุกปี ท้ังนี้ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์   
ได้ทำหนังสือซักซ้อมแนวการดำเนินการแจ้งไปยังสหกรณ์แล้ว 

 มติทีป่ระชุม  รับทราบ 
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 4.4 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ 
 นายรักษาราษฎร์ โภคะศฤงคาร นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบดังนี้ 
 4.4.1 โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์  กลุ่มเกษตรกร และธุรกิจชุมชน 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้อนุมัติแผนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการพัฒนา

ศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และธุรกิจชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยให้จังหวัด
ดำเนินการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างพาเลทเหล็กวางแผ่นยาง และให้แจ้งประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างในราคางาน
ท่ีรับใหก้รมส่งเสริมสหกรณ์ทราบ เพื่อจะได้ดำเนินการโอนงบประมาณการจัดซื้อจัดจ้างให้สำนักงานสหกรณ์จังหวัดต่อไป 

 กลุ่มเกษตรกรทำสวนป่าคลอก ได้ดำเนินการต้ังคณะกรรมการกำหนดราคากลาง คณะกรรมการ
ตรวจรับ และคณะกรรมการเปิดซอง และได้ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว  

 ท้ังนี้ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ได้แจ้งให้กลุ่มเกษตรกรทำสวนป่าคลอก ส่งสำเนา
เอกสารต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องท้ังหมด มายังสำนักงานสหกรณ์จังหวัด เพื่อรวบรวมส่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ต่อไป 

  มติที่ประชุม  รับทราบ 

 4.5 กลุ่มตรวจการสหกรณ ์
 นางสาวนันทัชพร  ชัยฤกษ์ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ ดังนี้ 

  4.5.1 การตรวจสอบข้อบังคับของสหกรณ์ 
  ด้วยได้รับมอบหมายให้ตรวจสอบจำนวนข้อบังคับของสหกรณ์ในจังหวัดภูเก็ต ซึ่งได้ได้เนินการ
ตรวจสอบแล้ว จำนวน 48 สหกรณ์ 1 กลุ่มเกษตรกร สามารถสรุปได้ ดังนี้ 

ท่ี สหกรณ์ ฉบับที่ / พ.ศ. ประเภท 
1 ศูนย์ชีวะ ฉ.1 พ.ศ.2556 , ฉ.2 พ.ศ.2559 , ฉ.3 พ.ศ.2560 ออมทรัพย์ 
2 สอ.รพ.วชิระ ฉ.1 พ.ศ.2511 , ฉ.2 พ.ศ.2556 ออมทรัพย์ 
3 สอ.เฮลโล ฉ.1 พ.ศ.2556 , ฉ.2 พ.ศ.2558  , ฉ.3 พ.ศ.2560 

ฉ.4 พ.ศ.2561  ,  ฉ.5 พ.ศ.2562 
ออมทรัพย์ 

4 สอ.อันดารา ฉ.1 พ.ศ.2563 ออมทรัพย์ 
5 สอ.กี่หิ้น ฉ.1 พ.ศ.2543 , ฉ.2 พ.ศ.2546 , ฉ.3 พ.ศ.2555 ออมทรัพย์ 
6 สอ.ตรีสรา ฉ.1 พ.ศ.2551 

ฉ.2 พ.ศ.2554 หนังสือส่ง แต่ไม่พบเล่มข้อบังคับ 
ฉ.3 พ.ศ.2555 

ออมทรัพย์ 

7 สอ.กะตะธาน ี ฉ.1 พ.ศ.2562 ออมทรัพย์ 
8 สอ.พนักงานสงเคราะห์

สวนยาง 
ฉ.1 พ.ศ.2544 , ฉ.2 พ.ศ.2551 , ฉ.3 พ.ศ.2554 
ฉ.4 พ.ศ.2555 , ฉ.5 พ.ศ.2556 , ฉ.6 พ.ศ.2558 
ฉ.7 พ.ศ.2560 

ออมทรัพย์ 

9 สอ.ตำรวจ ฉ.1 พ.ศ.2557 , ฉ.2 พ.ศ.2559 , ฉ.3 พ.ศ.2561 
ฉ.4 พ.ศ.2562 

ออมทรัพย์ 

10 สอ.สาธารณสุข ฉ.1 พ.ศ.2562 , ฉ.2 พ.ศ.2563 ออมทรัพย์ 
11 สอ.อัล-อิสลามียะฮ์ ฉ.1 พ.ศ.2543 , ฉ.2 พ.ศ.2551 , ฉ.3 พ.ศ.2552 

ฉ.4 พ.ศ.2555 , ฉ.5 พ.ศ.2559 , ฉ.6 พ.ศ.2560 
ฉ.7 พ.ศ.2562 

ออมทรัพย์ 
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ท่ี สหกรณ์ ฉบับที่ / พ.ศ. ประเภท 
12 สอ.ไทยซาโก้ ฉ.1 พ.ศ.2562 , ฉ.2 พ.ศ.2563 ออมทรัพย์ 

13 สอ.โรงแรมอมันปุร ี ฉ.1 พ.ศ.2555 ออมทรัพย์ 
14 สอ.ครู ฉ.1 พ.ศ.2549 , ฉ.2 พ.ศ.2553 , ฉ.3 พ.ศ.2553 

ฉ.4 พ.ศ.2554 , ฉ.5 พ.ศ.2556 , ฉ.6 พ.ศ.2558 
ฉ.7 พ.ศ.2560 , ฉ.8 พ.ศ.2562 , ฉ.9 พ.ศ.2562 
ฉ.10 พ.ศ.2563 

ออมทรัพย์ 

15 สบ.เดินรถ ฉ.1 พ.ศ.2543 , ฉ.2 พ.ศ.2545 , ฉ.3 พ.ศ.2548 บริการ 
16 สบ.ฮุซนี ฉ.1 พ.ศ.2550 , ฉ.2 พ.ศ.2553 , ฉ.3 พ.ศ.2554 

ฉ.4 พ.ศ.2555 , ฉ.5 พ.ศ.2556 
บริการ 

17 สบ.คอลเซ็นเตอร์ ฉ.1 พ.ศ.2553 , ฉ.2 พ.ศ.2555 , ฉ.3 พ.ศ.2556 
ฉ.4 พ.ศ.2558 

บริการ 

18 สบ.อิสลามสัมพันธ์ ฉ.1 พ.ศ.2557 , ฉ.2 พ.ศ.2561 , ฉ.3 พ.ศ.2562 บริการ 
19 สบ.รถยนต์รับจ้างอันดามัน 2556 บริการ 
20 สบ.สองวีรสตรี 2559 บริการ 
21 สบ.ส่ีล้อเล็ก 2546 บริการ 
22 สบ.บขส. ฉ.1 พ.ศ.2547 , ฉ.2 พ.ศ.2553 , ฉ.3 พ.ศ.2555 

ฉ.4 พ.ศ.2556 
บริการ 

23 สบ.วิชิต ฉ.1 พ.ศ.2550 , ฉ.2 พ.ศ.2551 บริการ 
24 สบ.อลั-อามานะห์ ฉ.1 พ.ศ.2550 , ฉ.2 พ.ศ.2553 , ฉ.3 พ.ศ.2555 บริการ 
25 สบ.เชิงทะเล ฉ.1 พ.ศ.2555 , ฉ.2 พ.ศ.2557 บริการ 
26 ชุมนุมรถบริการ ฉ.1 พ.ศ.2557 บริการ 
27 สบ.แท็กซี่ ฉ.1 พ.ศ.2543 , ฉ.2 พ.ศ.2553 , ฉ.3 พ.ศ.2555 

ฉ.4 พ.ศ.2556 , ฉ.5 พ.ศ.2558 
บริการ 

28 สบ.กะรน ฉ.1 พ.ศ.2543 , ฉ.2 พ.ศ.2545 , ฉ.3 พ.ศ.2551 
ฉ.4 พ.ศ.2552 , ฉ.5 พ.ศ.2555 , ฉ.6 พ.ศ.2556 
ฉ.7 พ.ศ.2560 

บริการ 

29 สบ.จักรยานยนต์รับจ้าง
ป่าตอง 

ฉ.1 พ.ศ.2558 บริการ 

30 สบ.ทวีสิน ฉ.1 พ.ศ.2550 , ฉ.2 พ.ศ.2553 , ฉ.3 พ.ศ.2556 บริการ 
31 สบ.รถยนต์บริการธุรกิจ

ภูเก็ต 
ฉ.1 พ.ศ.2543 , ฉ.2 พ.ศ.2547 , ฉ.3 พ.ศ.2550 
ฉ.4 พ.ศ.2553 , ฉ.5 พ.ศ.2555 

บริการ 

32 สบ.ธุรกิจและท่องเท่ียวมุก
อันดามัน 

ฉ.1 พ.ศ.2555 , ฉ.2 พ.ศ.2556 บริการ 
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ท่ี สหกรณ์ ฉบับที่ / พ.ศ. ประเภท 
33 สบ.รถยนต์รับจ้าง ฉ.1 พ.ศ.2557 , ฉ.2 พ.ศ.2561 บริการ 
34 สบ.โคกโตนดพัฒนา ฉ.1 พ.ศ.2557 บริการ 
35 สบ.เรือหางยาว ฉ.1 พ.ศ.2558 บริการ 
36 ร้านสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต  ฉ.1 พ.ศ.2556 , ฉ.2 พ.ศ.2562 ร้านค้า 
37 ร้านสหกรณ ์ม. ราชภัฎฯ 2556 ร้านค้า 
38 ร้านสหกรณ์ ว. เทคนิคฯ ฉ.1 พ.ศ.2544 , ฉ.2 พ.ศ.2550 , ฉ.3 พ.ศ.2552 

ฉ.4 พ.ศ.2553 , ฉ.5 พ.ศ.2555 , ฉ.6 พ.ศ.2556 
ฉ.7 พ.ศ.2557 

ร้านค้า 

39 ร้านสหกรณร์พ.วชิระฯ ฉ.1 พ.ศ.2544 , ฉ.2 พ.ศ.2551 , ฉ.3 พ.ศ.2554 
ฉ.4 พ.ศ.2556 , ฉ.5 พ.ศ.2561 

ร้านค้า 

40 กลุ่มฯ ป่าคลอก ฉ.1 พ.ศ.2562 กลุ่มเกษตรกร 
41 สกก.ถลาง ฉ.1 พ.ศ.2559 , ฉ.2 พ.ศ.2560 การเกษตร 
42 สกก.กะทู้ ฉ.1 พ.ศ.2556 , ฉ.2 พ.ศ.2558 , ฉ.3 พ.ศ.2559 

ฉ.4 พ.ศ.2563 
การเกษตร 

43 สกต. ฉ.1 พ.ศ.2553 , ฉ.2 พ.ศ.2554 , ฉ.3 พ.ศ.2555 
ฉ.4 พ.ศ.2558 

การเกษตร 

44 สกย.ฉลอง ฉ.1 พ.ศ.2547 , ฉ.2 พ.ศ.2555 การเกษตร 
45 สกก.เมือง ฉ.1 พ.ศ.2550 , ฉ.2 พ.ศ.2554 , ฉ.3 พ.ศ.2557 

ฉ.4 พ.ศ.2560 , ฉ.5 พ.ศ.2561 
การเกษตร 

46 สค.รัษฎา ฉ.1 พ.ศ.2549 , ฉ.2 พ.ศ.2551 , ฉ.3 พ.ศ.2553 
ฉ.4 พ.ศ.2554 , ฉ.5 พ.ศ.2556 , ฉ.6 พ.ศ.2557 
ฉ.7 พ.ศ.2558 , ฉ.8 พ.ศ.2560 , ฉ.9 พ.ศ.2562 

เครดิตยูเนี่ยน 

47 สค.พารา ฉ.1 พ.ศ.2549 , ฉ.2 พ.ศ.2553 , ฉ.3 พ.ศ.2555 
ฉ.4 พ.ศ.2556 

เครดิตยูเนี่ยน 

48 สค.เมอืง ฉ.1 พ.ศ.2549 , ฉ.2 พ.ศ.2550 , ฉ.3 พ.ศ.2551 
ฉ.4 พ.ศ.2554 

เครดิตยูเนี่ยน 

49 สค.บ่อแร่ ฉ.1 พ.ศ.2549 , ฉ.2 พ.ศ.2554 , ฉ.3 พ.ศ.2556 
ฉ.4 พ.ศ.2561 , ฉ.5 พ.ศ.2563 

เครดิตยูเนี่ยน 

  มติที่ประชุม  รับทราบ 

  4.6 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ ์1 
   - ไม่มี - 

  4.7 พนักงานราชการ 
   - ไม่มี - 
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ระเบียบวาระที่  5  เร่ืองเพื่อพิจารณา 

  5.1 ฝ่ายบริหารท่ัวไป 
   - ไม่มี - 

  5.2  กลุ่มจัดต้ังและส่งเสริมสหกรณ์ 
   - ไม่มี - 

  5.3  กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ 
    - ไม่มี -   

  5.4  กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ 

 นายรักษาราษฎร์ โภคะศฤงคาร นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ ดังนี้ 
 5.4.1 โครงการฝึกอบรมอาชพีให้สมาชิกสหกรณ์ในจังหวัดภูเก็ต 
 ด้วยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดฝึกอบรม

อาชีพให้สมาชิกสหกรณ์ในจังหวัดภูเก็ต ซึ่งกลุ่มฯ ได้ดำเนินการสอบถามไปยังวิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต เกี่ยวกับ
หลักสูตรการฝึกอบรมอาชีพต่าง ๆ เบื้องต้นแล้ว  ซึ่ งจากการสอบถามปรากฏว่า การฝึกอบรมอาชีพ                  
1 หลักสูตร จำนวน 20 คน ต้องใช้งบประมาณ 9,800 บาท ซึ่งจากการพิจารณาหลักสูตรท่ีคาดว่าจะได้รับ     
ความสนใจ คือ หลักสูตรเกี่ยวกับการทำอาหาร และการล้างเครื่องปรับอากาศ  

 ท้ังนี้ จึงขอหารือท่ีประชุมเพื่อหาแนวทางในการดำเนินกิจกรรมดังกล่าว รวมท้ังการสำรวจความ
ต้องการของสมาชิกและหลักสูตรการฝึกอบรมอาชีพ  

 นายศุภธีร์ อยู่วฒันา สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า 
 การจัดทำโครงการฝึกอบรมอาชีพให้สมาชิกสหกรณ์ในจังหวัดภูเก็ต ซึ่งจัดเป็นบุคคลภายนอก 

ต้องมีการขออนุมติไปยังกรมส่งเสริมสหกรณ์ อีกท้ังตัวช้ีวัดของโครงการต้องเป็นไปในลักษณะท่ีมีความชัดเจน           
เป็นรูปธรรม และวิธีการดำเนินงานต้องเกิดประโยชน์ต่อตัวสมาชิกสหกรณ์อย่างแท้จริง  

 มติที่ประชุม ให้บุคลากรทุกท่าน ร่วมกันหาแนวทางในการดำเนินการและการกำหนดตัวชี้วัด
ท่ีเป็นรูปธรรม และนัดประชุมเพื่อหาข้อสรุปต่อไป 

 5.5  กลุ่มตรวจการสหกรณ ์
  - ไม่มี - 

 5.6 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์  1 
  - ไม่มี - 

 5.7 พนักงานราชการ 
   - ไม่มี - 
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ระเบียบวาระที่ 6 เร่ืองอื่น ๆ 
   - ไม่มี - 
 

 เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอ นายศุภธีร์ อยู่วัฒนา ประธานในท่ีประชุมได้กล่าวปิดประชุม  
 ปิดประชุมเวลา 17.10 น. 
 
 

 
     (ลงชื่อ)         ศุภธีร์  อยู่วัฒนา       ประธานในที่ประชุม 
                  (นายศุภธีร ์  อยู่วัฒนา) 
          สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต 
 

                         (ลงชื่อ)     ชุติกาญจน์  บุญเรือง     ผู้จดรายงานการประชุม 
               (นางสาวชุติกาญจน์  บุญเรือง) 
 

                                                    (ลงชื่อ)     สิรญา  พาหุบุตร        ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                  (นางสิรญา     พาหุบุตร) 


