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รายงานการประชุม 
ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ 

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต คร้ังที่ 6/2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
วันพฤหัสบดีที่  2  กันยายน พ.ศ. 2564 

…………………………………………….. 
ผู้เข้าประชุม จำนวน 25 คน (ทั้งหมด 28 คน) 
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  นิติกรปฏิบัติการ  
10. นางชมัยพร  ช่วยมั่ง  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ  
11. นางสาวนฤมล  สงธน ู  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ  
12. นางสาวนันทัชพร  ชัยฤกษ์  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ  
13. นายอภิสิทธิ์  ล่ิวชัยชาญ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
14. นางวิภาดา  เต็มพร้อม นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
15. นางสาวดุสิตา  รัตนกุล  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ  
16. นายจรูญ  แสงปาน  พนักงานรักษาความปลอดภัย  
17. นางสาวเพ็ญศรี  เอ้งฉ้วน  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน    
18. นางสาวชุติกาญจน์ บุญเรือง  นักจัดการงานท่ัวไป 
19.  นางสาววิภาวน ี  อิ่มสง่า  นักวิชาการมาตรฐานสินค้า   
20. นางสาวนลิน  วันทอง  นิติกร  
21. นางสาวณัฐกานต์  หอมเดช  นักวิชาการเงินและบัญชี     
22. นางสาววดีรัตน์  จันทร์นุ่น เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 
23. นางสาวศศิชา  แต่สกุล  เจ้าพนักงานการเงินและบัญช ี    
24. นางสาวสุดา  พรหมทอง เจ้าพนักงานธุรการ 
25. นางสาวชนัญนัทช์ พุ่มชัย  เจ้าพนักงานธุรการ 

ผู้ไม่เข้าประชุม จำนวน 3 คน 
1. นางสาวผานิตย์  แสวงหาสินทรัพย์  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ Work From Home 
2. นางภาสินี  สังข์ขวัญ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ Work From Home 
3. นางสาวสาวิตรี  ไชยฤกษ์  นักวิชาการสหกรณ์  ลาคลอด 
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ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 5 คน 
1. นายณัฐกร เช้ือญวน พนักงานขับรถยนต์ 
2.  นายดำรงศักดิ์ คงแก้ว  พนักงานรักษาความปลอดภัย 
3. นายปิยะวัฒน ์ มุขแก้ว  พนักงานขับรถยนต์ 
4. นางศุจิภรณ์ ณ ระนอง พนักงานทำความสะอาด 
5. นายวรวุฒ ิ สุทธิวรา  พนักงานขับรถยนต์ 

เร่ิมประชุมเวลา 09.00 น. 
นายวงศ์ธารินทร์  พรหมรักษ์  สหกรณ์ จังหวัดภู เก็ต ประธานใน ท่ีประชุมกล่าวเปิดประชุม           

และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 

ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ืองประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
  1.1 ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการที่ได้รับการแต่งต้ัง 
  ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการท่ีได้รับการแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่งใหม่ จำนวน 2 คน คือ 
   1) นางสาวแสงอุษา  ส่งแสง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 ได้รับการแต่งต้ังให้ดำรง
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ ์
   2) นางสาววันดี  ปิ่นแก้ว ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ กลุ่มตรวจการสหกรณ์ 
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ย้ายมาดำรงตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริม
สหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต 

  มติที่ประชุม รับทราบ 

  1.2 มาตรการป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดภูเก็ต 
  สถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 ของประเทศไทยในภาพรวมมีจำนวนผู้ติดเช้ือ
ลดลง แต่จังหวัดภูเก็ตมีจำนวนผู้ติดเช้ือเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากการเพร่เช้ือในจังหวัดส่วนมากมาจากแรงงานในเรือประมง 
ในแคมป์คนงาน และชุมชนต่าง ๆ จึงขอความร่วมมือบุคลากรทุกคนไม่ให้เดินทางไปในพื้นท่ีเส่ียงต่าง ๆ หากพบว่า
ตนเองปฏิบัติงานแล้วมีความเส่ียงท่ีก่อให้เกิดการติดเช้ือดังกล่าว ให้แจ้งผู้อำนวยการกลุ่ม/หัวหน้าฝ่ายฯ เสนอรายงาน
ต่อสหกรณ์จังหวัดและรายงานให้จังหวัดทราบ พร้อมท้ังปฏิบัติตามมาตรการของจังหวัดภูเก็ตต่อไป 
  ท้ังนี้  จังหวัดภูเก็ตออกคำส่ังท่ี 4978/2564 ลงวันท่ี 29 สิงหาคม 2564 มีผลต้ังแต่วันท่ี         
1 - 14 กันยายน 2564 กำหนดให้ห้ามจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มกันของบุคคลซึ่งมีจำนวนรวมกันมากกว่า     
100 คน ซึ่งส่งผลต่อการแนะนำส่งเสริมสหกรณ์ในพื้นท่ี และสำหรับ ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างส่วน
ราชการ ห้ามมิให้เดินทางออกนอกเขตจังหวัดภูเก็ต ยกเว้น มีเหตุจำเป็นเร่งด่วน และต้องได้รับอนุญาต 
   - กรณีหัวหน้าส่วนราชการ ให้ขออนุญาตต่อผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต 
   - กรณีข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างของส่วนราชการ ให้ขออนุญาตต่อหัวหน้า
หน่วยงานต้นสังกัด และให้รายงานให้จังหวัดภูเก็ตทราบ 

  มติที่ประชุม รับทราบ 
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  1.3 การประชุมคณะกรมการจังหวัดภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่ เก่ียวข้อง 
จังหวัดภูเก็ต คร้ังที่ 7/2564 ประจำเดือนสิงหาคม 2564 
  จากการประชุมคณะกรมการจังหวัดภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง จังหวัด
ภูเก็ต ครั้งท่ี 7/2564 ประจำเดือนสิงหาคม 2564 ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เน้นย้ำให้หน่วยงานในจังหวัดภูเก็ต
เร่งรัดการปฏิบัติงานและการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนท่ีวางไว้ 
  ท้ังนี้ ผลคะแนนการประเมินฯ ITA ประจำปี พ.ศ. 2564 ของจังหวัดภูเก็ต คือ 94.06 คะแนน    
ซึ่งเป็นอันดับท่ี 1 ของประเทศ 

  มติที่ประชุม รับทราบ 

  1.4 การประชุมข้าราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำไตรมาสที่ 4  
  การประชุมข้าราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำไตรมาสท่ี 4 จัดขึ้นในวันท่ี 1 กันยายน 2564
ผ่านระบบ VDO Conference เพื่อซักซ้อมแนวทางในการปฏิบัติงานและติดตามผลการปฏิบัติงาน ประจำไตรมาสท่ี 
4 รวมถึงรับฟังข้อเสนอแนะต่าง ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมแนะนำสหกรณ์ โดย นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ อธิบดี
กรมส่งเสริมสหกรณ์ เน้นย้ำเรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตในสหกรณ์ โดยให้เจ้าหน้าท่ีส่งเสริมสหกรณ์
ตรวจสอบเบ้ืองต้นว่าสหกรณ์ใดหรือบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง มีพฤติกรรมเส่ียงต่อการทุจริต และรายงานให้กลุ่มตรวจการ
สหกรณ์ทราบ เพื่อเสนอสหกรณ์จังหวัด และพิจารณาดำเนินการในขั้นตอนต่อไป ระยะเวลาการดำเนินการ คือ        
1 กันยายน - 31 ธันวาคม 2564 และเน้นย้ำให้ผู้อำนวยการกลุ่มงานช่วยกันดูแลสหกรณ์ขนาดใหญ่ ร่วมกับ
เจ้าหน้าท่ีส่งเสริมสหกรณ์ด้วย 
  นายกฤษฎา สู่เจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจการสหกรณ์ ช้ีแจงเพิ่มเติมว่า ได้รับแจ้งว่า หากสหกรณ์
ใดมีปัญหาหรือมีเรื่องทุจริตเกิดขึ้น จะเอาผิดกับเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมสหกรณ์ท่ีดูแลสหกรณ์นั้น ๆ 
  ท้ังนี้  ผลการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ       
(Integrity and Transparency Assessment-ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
93.80 คะแนน ซึ่งอยู่ในระดับ A และอยู่ในอันดับ 8 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
  นอกจากนี้ กรมได้จัดประชุมของผู้อำนวยการกลุ่มตรวจการสหกรณ์ เพื่อถ่ายทอดความองค์ความรู้
ระหว่างผู้อำนวยการกลุ่มตรวจการสหกรณ์ท่ัวไประเทศด้วย ซึ่งจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้ นายกฤษฎา สู่เจริญ      
เข้าร่วมการประชุม 
  นายกฤษฎา สู่เจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจการสหกรณ์ ช้ีแจงให้ท่ีประชุมทราบว่า 
  การประชุมดังกล่าว เป็นการนำประสบการณ์ในการทำงานมาถ่ายทอดในท่ีประชุม ซึ่งอธิบดี       
กรมส่งเสริมสหกรณ์ เน้นย้ำให้เจ้าหน้าท่ีสำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ตตรวจสอบสหกรณ์ เรื่อง เงินฝากของสหกรณ์ 

  มติที่ประชุม รับทราบ 

  1.5 การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างเหมาบริการ 
  ด้วยการจัดจ้างพนักงานจ้างเหมาบริการมีการทำสัญญาจัดจ้าง ระยะเวลา 1 ปี  และเพื่อเป็นการ
สร้างหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติงานและประกอบการพิจารณาการต่อสัญญาจ้างในปีถัดไป จึงได้จัดทำแบบประเมิน  
ความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างเหมาบริการ ประกอบด้วย พนักงานขับรถยนต์ พนักงานรักษา   
ความสะอาด และพนักงานรักษาความปลอดภัย เป็นรายเดือน 3 เดือน ( เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2564)       
ซึ่งผู้ท่ีทำการประเมิน คือ ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำ จำนวน 28 คน ผ่าน Google Form  
  สำหรับผลการประเมินประจำเดือน กรกฎาคม - สิงหาคม 2564 พนักงานจ้างเหมาบริการ 5 คน 
คะแนนอยู่ในเกณฑ์ “ผ่าน” แต่สำหรับพนักงานรักษาความปลอดภัย ผลประเมินมีคะแนนค่อนข้างต่ำ 
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  ท้ังนี้ ขอความร่วมมือทุกคนตอบแบบประเมินประจำเดือนกันยายน 2564 โดยพร้อมเพรียงกัน 
หากคะแนนประเมิน ต่ำกว่าร้อยละ 75 จะพิจารณาการต่อสัญญาจ้างต่อไป    

  มติที่ประชุม รับทราบ 

  1.6 การปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต 
   1) ขอให้บุคลากรทุกคนปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมายตามคำส่ังมอบหมายหน้าท่ี
ปฏิบัติราชการของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต 
   2) การส่ือสารภายในหน่วยงาน โดยผ่านช่องทาง line Group ของสำนักงานสหกรณ์
จังหวัดภูเก็ต ทุกคนสามารถส่ือสาร หรือประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่างๆ ได้ หากมีการประชาสัมพันธ์หนังสือราชการต่าง ๆ 
ควรมีการสรุปความของหนังสือนั้นๆ ด้วย 
   3) การเกษียนหนังสือราชการ ควรมีการสรุปสาระสำคัญของหนังสือ พร้อมท้ังแสดง
ความเห็นท่ีเกี่ยวข้องกับหนังสือนั้นๆ อย่างชัดเจน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจของผู้บังคับบัญชา 
   4) การส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ซึ่งเป็นงานท่ีมีความสำคัญ หากสหกรณ์ดำเนินการ
หรือหารือเรื่องใดท่ีอาจก่อให้เกิดความเสียหาย ให้เจ้าหน้าท่ีส่งเสริมสหกรณ์ทักท้วงในทันที และหากไม่แน่ใจว่าการ
ดำเนินการดังกล่าวอาจก่อให้เกิดผลเสียหรือไม่ อย่างเพิ่งให้ความเห็นในเรื่องนั้นๆ 
   5) การตรวจการสหกรณ์ ขอให้ ผู้ตรวจการสหกรณ์ตรวจสอบจากเอกสาร/หลักฐาน       
ของสหกรณ์  และหากพบความผิดปกติ ให้รายงานต่อรองนายทะเบียนสหกรณ์ในทันที 
   6) ข้อหารือของสหกรณ์ หากสหกรณ์ต้องการหารือในเรื่องต่าง ๆ ให้สหกรณ์ทำหนังสือแจ้ง
เป็นลายลักษณ์อักษรมายังสำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต เพื่อหาข้อสรุปร่วมกันในประเด็นท่ีสหกรณ์ต้องการ และ
ป้องกันความเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต 

  มติที่ประชุม รับทราบ 

  1.7 การร่วมทำบุญทอดกฐินของของนายประกอบ  เผ่าพงศ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
  นายประกอบ  เผ่าพงศ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ขอเชิญบุคลากรทุกท่านร่วมทำบุญทอดกฐิน 
ณ อำเภอแก่งกระจาน จ.เพชรบุรี ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันท่ี 31 ตุลาคม 2564 

  มติที่ประชุม รับทราบ 

  1.8 คู่มือผู้บังคับบัญชาในการรักษาวินัยของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา 
  หน้าท่ีของผู้บังคับบัญชา : 
   1) รักษาวินัยของตนเอง โดยกระทำการตามข้อปฏิบัติ และไม่ฝ่าฝืนข้อห้ามทางวินัยตามท่ี
บัญญัติไว้ในกฎหมาย โดยเคร่งครัดอยู่เสมอ  
   2) ปฏิบัติตนต่อผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาอย่างมีคุณธรรม และเท่ียงธรรม และเสริมสร้าง
แรงจูงใจให้อยู่ใต้บังคับบัญชาดำรงตนเป็นข้าราชการท่ีดี  
   3) เสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัย และป้องกันมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา
กระทำผิดวินัย  
   ๔) กำกับ ดูแลให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระทำการตามข้อปฏิบัติและไม่ฝ่าฝืนข้อห้ามทางวินัย 
และดำเนินการทางวินัยแก่ผู้กระทำผิด  
  ความรับผิดชอบของผู้บังคับบัญชา : 
  ผู้บังคับบัญชามีหน้าท่ีและความรับผิดชอบตามกฎหมายในการรักษาวินัยของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา 
โดยต้องเสริมสร้าง พัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัย ป้องกันมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระทำผิดวินัย และดำเนินการ
ทางวินัยแก่ผู้กระทำผิดวินัย การท่ีผู้บังคับบัญชาละเลยการปฏิบัติหน้าท่ีดังกล่าว มิได้ทำให้ การรักษาวินัยของราชการ
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ดีขึ้นตามนโยบายของรัฐบาล จึงมีมติให้นำเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อมีมติกำชับให้ผู้บังคับบัญชาปฏิบัติหน้าท่ีในการ
รักษาวินัยของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาตามกฎหมายโดยเคร่งครัด และให้ถือว่าการท่ีการรักษาวินัยของข้าราชการมิได้ดีขึ้น 
ผู้บังคับบัญชามีส่วนรับผิดชอบ เพราะมิได้เสริมสร้างพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัย และมิ ได้ป้องกันมิให้ผู้อยู่     
ใต้บังคับบัญชากระทำผิดวินัย ซึ่งผู้บังคับบัญชาอาจต้องรับผิดทางวินัยด้วย  
   ความผิดวินัยร้ายแรง : ประกอบด้วย 
   - ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีราชการโดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายอย่าง
ร้ายแรงแก่ผู้หนึ่งผู้ใด 
   - ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีราชการโดยทุจริต 
   - ละท้ิงหรือทอดท้ิงหน้าท่ีราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร เป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการ
อย่างร้ายแรง 
   - ละท้ิงหน้าท่ีราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่าสิบห้าวันโดยไม่มีเหตุ        
อันสมควร หรือโดยมีพฤติการณ์อันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ 
   - กระทำการอันได้ช่ือว่าเป็นผู้ประพฤติช่ัวอย่างร้ายแรง 
   - ดูหมิ่น เหยียดหยาม กดข่ี ข่มเหง หรือทำร้ายประชาชนผู้ติดต่อราชการอย่างร้ายแรง 
   - กระทำความผิดอาญาจนได้รับโทษจำคุกหรือโทษท่ีหนักกว่าโทษจำคุกโดยคำพิพากษา   
ถึงท่ีสุดให้จำคุก หรือให้รับโทษท่ีหนักกว่าโทษจำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดท่ีได้กระทำโดยประมาทหรือ
ความผิดลหุโทษ 
   - ละเว้นการกระทำ หรือกระทำการใดๆ อันเป็นการไม่ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติหรือฝ่าฝืน      
ข้อห้าม อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง 
   - ละเว้นการกระทำหรือกระทำการใดๆ อัน เป็นการไม่ปฏิบั ติหรือ ฝ่าฝืนข้อห้าม          
ตามท่ีมี กฎ ก.พ. กำหนดให้เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
  การลงโทษ 
  - โทษสำหรับการกระทำผิดวินัยร้ายแรง  
   ข้าราชการพลเรือนสามัยผู้ใดกระทำผิดวินับร้ายแรงให้ลงโทษไล่ออกหรือปลดออกตาม
ความร้ายแรงแห่งกรณี ถ้ามีเหตุอันควรลดหย่อนโทษจะนำมาพิจารณาลดโทษก็ได้ แต่มีให้ลดทาลงต่ำกว่าปลดออก 
   อนึ่ง มีมติคณะรัฐมนตรีกำหนดเป็นนโยบายว่า การกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง กรณีทุจริต
ต่อหน้าท่ีราชการให้ลงโทษไล่ออกโดยไม่ลดหย่อน 
  - โทษสำหรับการกระทำผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง 
   ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดกระทำผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ให้ลงโทษภาคทัณฑ์ ตัด
เงินเดือน หรือลดเงินเดือนตามควรแก่กรณีให้เหมาะสมกับความผิด 
   ในกรณีท่ีมีเหตุอันควรลดหย่อน จะนำมาประกอบการพิจารณาลดโทษให้ก็ได้ แต่สำหรับ
การลงโทษภาคทัณฑ์ให้ใช้เฉพาะการกระทำผิดวินัยเล็กน้อย 
   ในกรณีทำผิดวินัยเล็กน้อย และมีเหตุอันควรงดโทษ จะงดโทษให้โดยให้ทำทัณฑ์บนเป็น
หนังสือ หรือว่ากล่าวตักเตือนก็ได้ 
   สำหรับโทษตัดเงินเดือนและลดเงินเดือน ให้ส่ังได้ดังนี้ 
    - โทษตัดเงินเดือน : ตัดเงินเดือนได้ครั้งหนึ่งในอัตราโทษร้อยละ 2 หรือร้อยละ 4 
ของเงินเดือนท่ีผู้นั้นได้รับในวันท่ีมีคนส่ังลงโทษเป็นเวลา 1 เดือน 2 เดือน หรือ 3 เดือน 
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    - โทษลดเงินเดือน : ลดเงินเดือนได้ครั้งหนึ่งในอัตราโทษร้อยละ 2 หรือร้อยละ 4 
ของเงินเดือนท่ีผู้นั้นได้รับในวันท่ีมีคำส่ังลงโทษ ท้ังนี้ ถ้าจำนวนเงินท่ีจะต้องตัดหรือลดมีเศษไม่ถึง 1 บาทให้ปัดเศษท้ิง
  มติที่ประชุม รับทราบ 

  1.9 ผลการคัดเลือกนักส่งเสริมสหกรณ์ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 
  ตามท่ีได้มีการคัดเลือกนักส่งเสริมสหกรณ์ดีเด่น และพนักงานราชการดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 
ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ นั้น มีผู้ได้รับการคัดเลือกนักส่งเสริมสหกรณ์ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 ดังนี้ 
  ข้าราชการท่ีได้รับคัดเลือกเป็นนักส่งเสริมสหกรณ์ดีเด่น ประจำป ี2564 ระดับกรม :  
   - สาขานักส่งเสริมสหกรณ์ดีเด่น จำนวน 1 ราย ได้แก่ นายภัทรพล มาโนชน์ ตำแหน่ง     
เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
   - สาขาสนับสนุนนักส่งเสริมสหกรณ์ดีเด่น ประจำปี 2564 (ระดับกรม) จำนวน 2 ราย คือ  
    ส่วนกลาง :  นางสาวกัญรัตน์ เกิดศิริ ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ 
กลุ่มวิจัยและพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตร 
    ส่วนภูมิภาค : นางเมษยา สิงหาพรม ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ 
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ 
  ข้าราชการท่ีได้รับการคัดเลือกให้เป็นนักส่งเสริมสหกรณ์ดีเด่น ระดับเขตและส่วนกลาง : 
   - สาขานักส่งเสริมสหกรณ์ดีเด่น ประจำปี 2564  จำนวน 8 คน : 
    1) นายวิศรุต  ศรีมากเปี่ยม ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ กลุ่มวิจัย
และพัฒนาสหกรณ์ สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นท่ี 2 
    2) นายพิทักษ์  สุพรรณวรรษา ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส 
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี 
    3) นางจินดา  เกตุเรน ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ สำนักงานสหกรณ์
จังหวัดปัตตานี 
    4) นายณรงค์  แปลงแดง ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ สำนักงาน
สหกรณ์จังหวัดนครนายก 
    5) นางสัญทนา  วงศ์โสภา  ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ สำนักงาน
สหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ 
    6) นายตรีภพ  คงอินทร์ ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ สำนักงาน
สหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา 
    7) นายสนิท  หิรัญพิพัฒน์พงศ์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ สำนักงานสหกรณ์
จังหวัดลำปาง 
    8) นายวีรภัทร  เณรศาสตร์  เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส สำนักงาน
สหกรณ์จังกวัดสุโขทัย 
   - สาขาสนับสนุนนักส่งเสริมสหกรณ์ดีเด่น ประจำปี 2564 : 
    ส่วนกลาง :  
    1) นางมณีวรรณ ตันสกุล ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กองแผนงาน 
    2) นางสาวสุกญัญา เผ้าวงศ์ ตำแหน่ง นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการ สำนักงาน
พัฒนาและถ่ายนทอดเทคโนโลยีการสหกรณ ์
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    ส่วนภูมิภาค : 
    1) นางณัฐพร สังข์สุวรรณ ตำแหน่ง นักจัดการงานท่ัวไปชำนาญการ  สำนักงาน
ส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นท่ี 2 
    2) นายสมเกียรต์ิ  แปล่งแสง ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ  สำนักงาน
สหกรณจั์งหวัดเพชรบุรี 
    3) นายพิพัฒน์  นาคธรณินทร์ ตำเเหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ 
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
    4) นายธัชพงศ์  บัวนุช ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ สำนักงาน
สหกรณ์จังหวัดนราธิววาส 
    5) นางธำรงค์ลักษณ์  นักเสียง ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ สำนักงาน
สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี 
    6) นางจิรานุช  เช้ือไพบูลย์  ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ 
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ 
    7) นายสมาน  สุภัควาณิชย์ ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ 
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง 
    8) นายสุรพันธ์ เสาวภาคสุข ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ 
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร 

  มติที่ประชุม  รับทราบ   

ระเบียบวาระที่  2  เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังที่แล้ว 
  ประธานได้มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการท่ีประชุม นำเสนอรายงานการประชุม ครั้งท่ี 5/2564    
เมื่อวันจันทร์ท่ี 2 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. ได้แจ้งเวียนให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ        
ทุกคน ได้ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว และหากมีข้อผิดพลาดหรือมีการแก้ไขอย่างไร ให้แจ้งได้ท่ีฝ่ายบริหารท่ัวไป                   
และให้นำเสนอแก่สหกรณ์จังหวัดต่อไป 

มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระที่  3  เร่ืองสืบเนื่องและติดตามผลการประชุมคร้ังที่แล้ว 
  3.1 ความคืบหน้าการชำระบัญชี 
   3.1.1 การชำระบัญชีสหกรณ์ผู้เพาะเลี้ยงกุ้ง จำกัด 
   นายกฤษฎา  สู่เจริญ ผู้ชำระบัญชีสหกรณ์ผู้เพาะเล้ียงกุ้ง จำกัด แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า   
การชำระบัญชีสหกรณ์ผู้เพาะเล้ียงกุ้ง จำกัด อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเพื่อส่งทนายความ (คุณธารทิพย์ ม้าเฉี่ยว) 
บังคับคดีกับลูกหนี้ตามคำพิพากษา  

   มติที่ประชุม รับทราบ 

   3.1.2 การชำระบัญชีสหกรณ์ชุมชนไม้ขาว จำกัด 
   นายพิทักษ์ คงขลิบ ผู้อำนวยการกลุ่มจัดต้ังและส่งเสริมสหกรณ์ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า 
ให้ผู้ชำระบัญชีสหกรณ์ชุมชนไม้ขาวจำกัด ทำหนังสือเสนอขอเปล่ียนผู้ชำระบัญชี เพื่อให้นายทะเบียนพิจารณา
เปล่ียนตัวผู้ชำระบัญชีต่อไป 

   มติที่ประชุม รบัทราบ 
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   3.1.3 การชำระบัญชีกลุ่มเกษตรกรทำสวนกะทู้ 
   นายพิทักษ์ คงขลิบ ผู้ชำระบัญชีกลุ่มเกษตรกรทำสวนกะทู้  แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า       
กลุ่มเกษตรกรทำสวนกะทู้ ได้ถอนชื่อออกจากทะเบียนเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันท่ี 19 สิงหาคม 2564 

   มติที่ประชุม รับทราบ 

    3.1.4 การชำระบัญชีชุมนุมสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต จำกัด 

   นายพิทักษ์ คงขลิบ ผู้ชำระบัญชีชุมนุมสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต จำกัด แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า 
ยังไม่ได้รับมอบทรัพย์สินจากผู้ชำระบัญชีคนเก่า ท้ังนี้ ได้รับชำระหนี้จากสหกรณ์รถบริการและการท่องเท่ียวตำบล   
กะรน จำกัด ซึ่งสหกรณ์ขอผ่อนชำระหนี้ เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโดวิด – 19 ท่ีเกิดขึ้น และ
ชำระในส่วนของดออกเบ้ียเท่านั้น   

   มติที่ประชุม   รับทราบ 

   3.1.5 การชำระบัญชีสหกรณ์บริการตำบลเชิงทะเล จำกัด 
   นางสาวแสงอุษา  ส่งแสง ผู้ชำระบัญชีสหกรณ์บริการตำบลเชิงทะเล จำกัด แจ้งให้ท่ีประชุม
ทราบว่า จัดทำงบการเงิน ตามมาตรา 80 ครั้งท่ี 2 และส่งให้ผู้บัญชีสหกรณ์ ซึ่งได้รับการตรวจสอบแล้ว โดยผู้สอบ
บัญชีสหกรณ์ได้แจ้งข้อสังเกตและให้คำแนะนำในการแก้ไข้  ท้ังนี้ ผู้ชำระบัญชีได้แก้ไขงบการเงินตามคำแนะนำ และ
ส่งให้ผู้สอบบัญชีเรียบร้อยแล้ว คาดว่าจะได้รับการรับรองงบการเงินจากผู้สอบบัญชีสหกรณ์ต่อไป 

   มติที่ประชุม   รับทราบ 

   3.1.6 การชำระบัญชีสหกรณ์กองทุนสวนยางฉลอง จำกัด 
   นางสาวธนภร  สังขพันธ์ ผู้ชำระบัญชีสหกรณ์กองทุนสวนยางฉลอง จำกัด แจ้งให้ท่ีประชุม
ทราบว่า ได้ส่งงบการเงิน ตามมาตรา 80 ให้ผู้สอบบัญชีสหกรณ์แล้ว เมื่อวันท่ี 10 สิงหาคม 2564 อยู่ระหว่างการ
ตรวจสอบ 

   มติที่ประชุม   รับทราบ 

  3.2 ผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
   3.2.1 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 
 
 

23 
6 
 

22 
 

19 

80,000 67,134 

   

   มติที่ประชุม  รับทราบ 
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   3.2.2 กลุ่มจัดต้ังและส่งเสริมสหกรณ ์
   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 

 การจัดมาตรฐานสหกรณ์ ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564  มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ทั้งสิ้น 30 สหกรณ์ คือ 
                          - ระดับดีเลิศ (A)       จำนวน    11  สหกรณ์ 
               - ระดับดีมาก (B)       จำนวน     8  สหกรณ์ 
                - ระดับดี (C)            จำนวน     6  สหกรณ์ 
                - ระดับไม่ผ่าน (F)      จำนวน     5  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 1/2564 วันที่ 25 ธันวาคม  

1 แผน 
 
 
 

4 ครั้ง 
 
 
 
 

4 ครั้ง 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 

3 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 
 

21,100 21,100 
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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 ป ี60     8 ราย 
 - เป้าหมาย ปี 61     7 ราย 
 - เป้าหมาย ปี 62     6 ราย 
   **ประสานงานเกษตรกรทฤษฎี ใหม่ท าง
โทรศัพท์ทั้ง 21 ราย เพ่ือสอบถามความต้องการ 
และปัญหาจากการดำเนินกิจกรรมต่างๆในแปลง 
 

1 สก./
30 ราย 

 
 
 
 
 
 

21 ราย 
 

1 สก./
30 ราย 

 
 
 
 
 
 

21 
 

  

   มติที่ประชุม  รับทราบ 

   3.2.3 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 
 
5 
 
5 

2,500 2,500 

2 ส่งเสริมการควบคุมภายใน
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
 

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

  1) ประสานสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ เพ่ือขอ
ข้อมูลรายงาน RQ2-3 
  2) จัดประชุมซักซ้อมความเข้าใจ ชี้แจงแนวทาง
ยกระดับชั้นคุณภาพการควบคุมภายใน 
  3) จัดทำคำแนะนำแนวทางการบริหารจัดการ
สหกรณ์ด้านการควบคุมภายใน สำหรับสหกรณ์  

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  
  - สำหรับสหกรณ์ที่ต้ังใหม่ และสหกรณ ์

ที่มีระดับการควบคุมภายใน ระดับพอใช้ ปรับปรุง 
และไมม่ีการควบคุมภายใน  
 4) 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/กลุม่เกษตรกร (อัตราส่วนทาง
การเงิน) ที่ 19/2563 เรื่องแต่งต้ังทีมปิดบัญชี
สหกรณ์) 
  2) กำหนดกลุ่มเป้าหมายในการรักษาและ
ยกระดับประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจของ
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
  3) วิเคราะห์ข้อมูลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

1 ครั้ง 
 
 
 
 

1 ครั้ง
50 แห่ง 

 

1 
 
 
 
 
1 

42 

1,250 1,250 

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 
7 

- - 

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 (อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง) 
5) รายงานผลให้สำนักพัฒนาและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการสหกรณ์ ผ่านระบบ google form 
(รายงานผลภายในเดือนตุลาคม 2564) 

1 ครั้ง 
1 ครั้ง 

 
2 ร.ร. 

 
1 ครั้ง 

 
1 ครั้ง 

1 
1 
 
2 
 
1 
 
1 

40,000 40,000 

   มติที่ประชุม  รับทราบ 
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   3.2.4 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ 
   นางวรรณิสา  จันทร์แก้ว นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ ดังนี้ 

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

1 โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ด้านการดำเนินธุรกิจ 
 
พ้ืนที่/กลุ่มเป้าหมาย : 
   -  สหกรณ์  49  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 
 

18 
 

10 
 

11 
 
3 

5,000 5,000 

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

  1) จัดทำ Action plan การปฏิบัติงานตามภารกิจ 
  2) ประชุมชี้แจ้งเพ่ือสร้างความเข้าใจในการ
ดำเนินการซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์  แก่สหกรณ์ที่เข้า
ร่วมโครงการ 
  3) จัดประชุมวางแผนการพัฒนาการดำเนินงาน
ซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์และการเชื่อมโยงเครือข่าย 
      - ครั้งที่ 1 วันที่ 5 พ.ค. 2564 
      - ครั้งที่ 2 กำหนดจัด 24 สิงหาคม 2564 
  4) ติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการฯ และ
รายงานให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ทราบ 

1 ครั้ง 
3 ครั้ง 

 
 

2 ครั้ง 
 
 

10 ครั้ง 
 

1 
2 
 
 

1 
 
 

6 

8,400 4,400 
**โอน

งบประมาณกลับ
ส่วนกลาง 

4,400 บาท 

    ตามที่ได้กำหนดจัดประชุมวางแผนการพัฒนาการดำเนินงานซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์และการเชื่อมโยงเครือข่าย ครั้งที่ 2 ในวันที่   
24 สิงหาคม 2564 ณ ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จำกัด ท้ังน้ี ได้รับการประสานจากสหกรณ์ดังกล่าวว่า เน่ืองจากการแพร่
ระบาดของเชื่อไวรัสโควิด – 19 ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมดังกล่าวได้ ท้ังน้ี กพส. จึงดำเนินการส่งคืนงบประมาณ จำนวน 4,400 
บาท กลับส่วนกลาง 

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

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

2 ครั้ง 
 
 

10 ครั้ง 
 

1 ครั้ง 
 

16 ครั้ง 

2 
 
 
9 
 
1 
 

14 

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 1,200 

5 โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการสร้างทักษะ
การตลาดสินค้าเกษตร 
 
พ้ืนที่/กลุ่มเป้าหมาย :  
  สมาชิกผู้เข้าร่วมโครงการ 
 
 

1) จัดทำแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) เพ่ือ
กำหนดช่วงระยะเวลา เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน 
2) ประสานงาน แนะนำส่งเสริมการประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์  
3) เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างทักษะ
การตลาดสินค้าเกษตร ร่วมกับสำนักงานสหกรณ์
จังหวัดพังงา 
4) รายงานผลการดำเนินงานตามข้ันตอนและ
เงื่อนไขของการรายงานผลตามท่ีกรม ฯ กำหนด 

1 ครั้ง 
 
 

4 ครั้ง 
 

1 ครั้ง 
 
 

1 ครั้ง 

1 
 
 

3 
 

1 
 
 

1 

2,000 งบประมาณ
รอคืนกรม 
2,000 
บาท  

เนื่องจาก
เปลี่ยนการ
ร่วมอบรม
จังหวัด

พังงา เป็น
ระบบ
Zoom 

 

6 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 
  5) จัดส่งรายงานผลการปฏิบัติงานผ่านระบบ E-project 
  6) ลงพ้ืนที่ ติดตามและประเมินผลการดำเนิน
โครงการฯ 

1 ครั้ง 
 

1 ครั้ง 
 
 

2 ครั้ง 
 
 

5 ครั้ง 
7 ครั้ง 

1 
 

1 
 
 

1 
 
 

4 
6 

4,480 2,240 
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 ที่ แผนงาน/โครงการ กิจกรรม 
การดำเนินงาน งบประมาณ (บาท) 
แผน ผล แผน ผล 

7 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 
 

1 ครั้ง 
 

1 
 

1 
 
 

1 
 
 

1 
 

1 
 

79,630 77,640 
งบประมาณรอ
ต้องคืนกรม  
11,640  

 

 3. กลุ่มเกษตรกรทำสวนป่า
คลอก 

  6) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนา
องค์กร และแผนพัฒนาธุรกิจให้กับสถาบัน
เกษตรกรเป้าหมาย 
      - จัดเมื่อวันที่ 23 - 24 มิ.ย. 2564 
  7) จัดอบรมหลักสูตร การพัฒนาผลิตภัณฑ์และ
บรรจภุัณฑ์สินค้าเกษตรแปรรูป ภายใต้โครงการ  
1 อำเภอ (กำหนดจัด 7 - 8 ก.ค. 2564) 
  8) คัดเลือกผลิตภัณฑ์ ประเมินความพร้อม  
เพ่ือจัดทำแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ 
(รายผลิตภัณฑ์)  
  9) เข้าประชุมขับเคลื่อนกิจกรรมตามแผนพัฒนา
องค์กร แผนพัฒนาธุรกิจของสถาบันเกษตรกร  
โดยผ่านระบบออนไลน์ (กำหนดจัด 12 ก.ค. 64) 
  10) เข้าประชุมนำเสนอผลสำเร็จการขับเคลื่อน
โครงการ/กิจกรรม VTR สถาบันเกษตรกรเป้าหมาย 
โดยผ่านระบบออนไลน์ 
  11) เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือร่วมสรุปผลขับเคลื่อน
กิจกรรมตามโครงการแบบบูรณาการในพ้ืนที ่
  12) ประสานงาน แนะนำ ส่งเสริม ตรวจติดตาม 
และรายงานผลการดำเนินงาน 

1 ครั้ง 
 
 
 

1 ครั้ง 
 
 

1 ครั้ง 
 
 

1 ครั้ง 
 
 

1 ครั้ง 
 
 

1 ครั้ง 
 

5 ครั้ง 
 

1 
 
 
 

1 
 
 

1 
 
 

1 
 
 

1 
 
 
- 
 

4 
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 ที่ แผนงาน/โครงการ กิจกรรม 
การดำเนินงาน งบประมาณ (บาท) 
แผน ผล แผน ผล 

8 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 (กำหนดจัด 12 ก.ค. 2564) 
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 
 
 
 
 

1 
 
 

1 
1 
 
 

3 
 

4 

4,940 4,940 

 

ปริมาณธุรกิจสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ปี 2564 

  ภาพรวมปริมาณธุรกิจสหกรณ์ เดือนกันยายน 2563 - มิถุนายน 2564 เปรียบเทียบกับปีท่ีแล้ว           
โดยปริมาณธุรกิจสหกรณ์ เพิ่มขึ้น ร้อยละ 9.59 และภาพรวมปริมาณธุรกิจสหกรณ์ เดือนกันยายน 2563 – 
กรกฎาคม 2564 เปรียบเทียบกับปีท่ีแล้ว โดยปริมาณธุรกิจสหกรณ์ เพิ่มขึ้น ร้อยละ 11.27 

เดือนเดือน ปีงบประมาณ 2563ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณปีงบประมาณ  25642564 บาทบาท ร้อยละร้อยละ 

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  

พฤษภาคม 488,383,572.21  636,874,735.04  148,491,162.83  30.40  
มิถุนายน 472,932,951.14 732,657,649.72 259,724,698.58 54.92 

รวม 5,686,447,412.31 6,231,850,971.82 545,403,559.51 9.59 
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ภาพรวมปริมาณธุรกิจกลุ่มเกษตรกร เดือนกันยายน 2563 - มิถุนายน 2564 เปรียบเทียบกับปีท่ีแล้ว  โดย
ปริมาณธุรกิจกลุ่มเกษตรกร เพิ่มข้ึน ร้อยละ 52.62 และภาพรวมปริมาณธุรกิจกลุ่มเกษตรกร เดือนกันยายน 2563 
– กรกฎาคม 2564 เปรียบเทียบกับปีท่ีแล้ว  โดยปริมาณธุรกิจกลุ่มเกษตรกร เพิ่มขึ้น ร้อยละ 58.68 

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  

พฤษภาคม 5,540,631.19  8,111,182.67  2,570,551.48  46.39  
มิถุนายน 4,996,423.57 8,226,870.04 3,230,446.47 64.66 

รวม 73,133,691.45 111,618,221.47 38,484,530.02 52.62 
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การดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องของสหกรณ์ 
  สำหรับสหกรณ์ท่ียังไม่ส่งรายงานการดำรงสินทรัพย์สภาพคล่อง จำนวน 12 แห่ง คือ สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานสงเคราะห์สวนยางภูเก็ต จำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัทเฮลโล

ภูเก็ต จำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์ศูนย์ชีววิทยาทางทะเลภูเก็ต จำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์กี่หิ้น จำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์อัล-อิสลามียะฮ์ จำกัด สหกรณ์บริการเทศบาลตำบลวิชิต จำกัด 
สหกรณ์อิสลามฮุซนี จำกัด สหกรณ์เรือหางยาวบริการนำเท่ียวป่าตอง จำกัด สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ่อแร่สันติสุข จำกัด สหกรณ์บริการแท็กซี่ภูเก็ต จำกัด สหกรณ์บริการรถยนต์บริการธุรกิจ
ภูเก็ต จำกัด และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเคหะรัษฎาภูเก็ต จำกัด 

  ท้ังนี้ ขอให้เจ้าหน้าท่ีส่งเสริมสหกรณ์ท่ีรับผิดชอบ ติดตามให้สหกรณ์ส่งรายงานการดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องใหจั้งหวัดด้วย 
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 พ.ค. 64 มิ.ย. 64 ก.ค. 64 
1 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด 1.80 2.92 2.02 5.80 5.80 3.11 2.89 2.54 2.36 2.29 
2 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานสงเคราะห์สวนยางภูเก็ต จำกัด 14.60 -   - 13.17 12.64 - -  -  - - 
3 สหกรณ์ออมทรัพย์ศูนย์ชีววิทยาทางทะเลภูเก็ต จำกัด 101.13 85.31 71.59 67.37 94.69 116.95 144.09 128.79 108.92 - 
4 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขภูเก็ต จำกัด 76.89 79.75 78.95 80.63 74.23 65.88 71.22 67.94 72.35 79.88 
5 สหกรณอ์อมทรัพย์ตำรวจภูเก็ต จำกัด 62.48 13.81 8.14 8.50 7.41 6.42 5.12 5.05 7.71 6.73 
6 สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัทเฮลโลภูเก็ต จำกัด  - -  -  - - - -  -  -  
7 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จำกัด 89.10 91.51 102.64 105.42 92.71 106.91 93.29 112.24 79.15 80.09 
8 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานไทยซาร์โก้ จำกัด 47.92 44.59 47.25 50.50 48.45 48.74 47.44 46.53 49.72 48.43 
9 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงแรมอมันปุรี จำกัด 4,788.40 5,012.75 7,311.39 5064.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

10 สหกรณ์ออมทรัพย์อัล-อิสลามียะฮ์ จำกัด 9.20 11.64 6.67 5.29 8.58 11.34 9.33 18.71  17.15 - 
11 สหกรณ์ออมทรัพย์ บีเอจีเอส จำกัด 31,982.20 127,018.50 - 176,425.72 287,474.94 - - - 274,610.60 264,397.69 

12 สหกรณ์ออมทรัพย์กี่หิ้น จำกัด - - - - - - -  -  - - 
13 สหกรณ์การเกษตรเมืองภูเก็ต จำกัด 31.40 28.11 30.56 31.54 34.46 35.35 39.14 37.74 32.64 28.93 
14 สหกรณ์การเกษตรกะทู้ จำกัด 658.67 1,022.90 783.84 262.78 568.30 - -  - 1,766.25 586.20 
15 สหกรณ์การเกษตรเมืองถลาง จำกัด 49.64 55.47 54.13 53.37 60.02 65.66 71.80 69.08 67.80 75.17 
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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 พ.ค. 64 มิ.ย. 64 ก.ค. 64 
16 สหกรณ์กรรมการอิสลามภูเก็ต จำกัด 64.57 50.15 38.37 42.43 37.58 38.58 34.72 33.74 36.22 34.29 
17 สหกรณ์เคหสถานทวีสินมั่นคงภูเก็ต จำกัด  - -  -  - 98.98 - 81.03 0.00 241.78 664.62 
18 สหกรณ์อิสลามฮุซนี จำกัด  - -  -  - - 20.27 - 16.78 18.87 - 
19 สหกรณ์ส่ีล้อเล็กภูเก็ต จำกัด 3.77 6.75 4.59 4.09 4.18 - 4.43  - 2.88 3.56 
20 สหกรณ์บริการเทศบาลตำบลวิชิต จำกัด  - -  -  - - - -  -  - - 
21 สหกรณ์รถบริการและการท่องเท่ียวตำบลกะรน จำกัด 49.94 45.12 43.17 43.20 39.26 - - 49.63 41.33  39.22 
22 สหกรณ์บริการรถยนต์รับจ้างภูเก็ต จำกัด 280.01 276.28 381.11 381.11 381.11 381.11 277.12 269.61 259.17 293.78 
23 สหกรณบ์ริการแท็กซี่ภูเก็ต จำกัด  - 311.93 314.74 - 319.93 - -  -  - - 
24 สหกรณจั์กรยานยนต์รับจ้างป่าตอง จำกัด 145.41 229.97 139.01 125.28 113.18 80.26 90.66 80.19 63.05 62.27 
25 สหกรณ์บริการรถยนต์บริการธุรกิจภูเก็ต จำกัด -  -  -  381.11 6.51 - -  -  - - 
26 สหกรณ์เรือหางยาวบริการนำเท่ียวป่าตอง จำกัด -  -  -  125.28 - - -  - 0.65 - 
27 สหกรณ์อัล-อามานะห์ภูเก็ต จำกัด 24.76 21.96 22.93 23.33 21.57 27.26 25.14 28.98  24.17 27.00 
28 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ่อแร่สันติสุข จำกัด 6.23 3.06 -  36.66 46.48 - - 31.95 27.48 - 
29 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนพารารวมพลังพัฒนา จำกัด 134.19 -  -  107.51 222.30 209.25 240.52 234.93 258.95 235.29 
30 สหกรณเ์ครดิตยูเนี่ยนเมืองภูเก็ต จำกัด -  146.66 136.51 142.57 139.91 144.91 151.12 149.04 150.01 149.07 
31 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเคหะรัษฎาภูเก็ต จำกัด -  -  12.13 - 14.55 14.24 8.16 7.46  - - 

สหกรณ์ที่ส่งรายงานทั้งสิ้น (แห่ง) 21 21 20 17 26 19 20 21 24 19 

มติที่ประชุม รับทราบ 
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   3.2.5 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 ม.ค. 2564 
 5) จัดประชุมคณะทำงาน จกบ. 
       - จัดประชุมครั้งที่ 1 วันที่ 29 มิ.ย.2564 
       - จัดประชุมครั้งที่ 2 วันที่ 30 ก.ค. 2564 
       - จัดประชุมครั้งที่ 3 วันที่ 27 ส.ค. 2564 
       - *จัดประชุมครั้งที่ 4 วันที่ 23 ก.ย. 2564 

18 สก./ 
1 กลุ่ม 

 
 
 
 

8 สก. 
 
 
 

8 สก. 
 
 

1 ครั้ง 
 

4 ครั้ง 

14/
1 
 
 
 
 
8 
 
 
 
8 
 
 
1 
 
3 

55,400 44,111.50 

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 

- 
- 
- 
- 

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

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

- 
 
- 
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คณะผู้ตรวจการสหกรณ์ สหกรณ์ที่ได้รับมอบหมายให้ตรวจสอบ การดำเนินการ 
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 

สหกรสหกรณ์/ข้อณ์/ข้อบกพร่องบกพร่อง 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 

      สหกรณ์ได้ยื่นฟ้องนางนาฎนภา ผาแสง เป็นคดีอาญาผิดฐานยักยอก    
แต่วั นนั ดพิ จารณาคดี  นางนาฎนภาฯ ไม่ ไปศาลตามหมายเรียก                 
และมีพฤติการณ์จะหลบหนี ศาลจังหวัดภูเก็ตจึงออกหมายจับระหว่าง      
การพิจารณากับนางนาฎนภา ผาแสง เพื่อนำตัวมาดำเนินคดี เมื่อวันท่ี       
16 กุมภาพันธ์ 2559 ครบกำหนดอายุความ 10 ปี วันท่ี 16 กุมภาพันธ์ 
2569  ปัจจุบัน ยังไม่สามารถจับกุมตัว นางนาฎนภา ผาแสง ได้ 
     นายทะเบียนสหกรณ์ติดตามความคืบหน้าการแก้ไขข้อบกพร่องของ
สหกรณ์ ตามหนังสือท่ี ภก 0010/1099 ลงวันท่ี 21 ธันวาคม 2563    
ให้สหกรณ์ประสานกับพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบติดตามจับกุม         
นางนาฎนภาฯ จำเลย ตามหมายจับมาดำเนินคดี และให้สหกรณ์รายงานผล
การดำเนินการและความคืบหน้าการแก้ไขข้อบกพร่องให้นายทะเบียน
สหกรณ์ทราบ   
      สหกรณ์รายงานความคืบหน้าการแก้ไขข้อบกพร่อง หนังสือท่ี สบธ.
93/2564 ลงวันท่ี 11 มิถุนายน 2564 แจ้งว่า เจ้าหน้าท่ีตำรวจแจ้งความ
คืบหน้าผ่านทางโทรศัพท์ถึงผู้จัดการสหกรณ์ว่าได้สืบหาข้อมูลคดีของนาง
นาฎนภาฯ ทราบว่าพำนักอยู่ท่ี จ.ปทุมธานี และอยู่ระหว่างประสานไปยัง
ตำรวจท้องท่ีเพื่อดำเนินการจับกุม 
***ยังไม่ได้รับรายงานความคืบหน้าการแก้ไขข้อบกพร่องจากสหกรณ์*** 

ติดตาม 
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สหกรณ์/ข้อบกพร่องสหกรณ์/ข้อบกพร่อง กการดำเนิารดำเนินการ/ความคืบหน้านการ/ความคืบหน้า สถานะสถานะ 

2. สหกรณ์ ออมท รัพ ย์ต รีส รา 
จำกัด 
      กรณีการกระทำทุจริตภายในสหกรณ์ 
มูลค่าความเสียหาย 1,209,942.68 
บาท อยู่ ในความรั บผิ ดชอบของ      
นางสาวนิ ศา  สี กงเหนื อ ตำแหน่ ง
เลขานุ การ ซึ่ งได้ รั บมอบหมายให้
รับผิดชอบในการทำบญัชีและเบิกจ่ายเงิน
ของสหกรณ์ 
 

     พนักงานสอบสวนได้ขออนุมัติให้ศาลจังหวัดภูเก็ตออกหมายจับ 
นางสาวนิ ศา สีกงเหนื อ หมายจับท่ี  633/2559 ลงวันท่ี                 
30 กันยายน 2559 เพื่อนำตัวมาดำเนินคดีในความผิดฐานยักยอก
ทรัพย์ เนื่องจากหลบหนีออกจากพื้นท่ีจังหวัดภูเก็ต และพนักงาน
สอบสวนได้สรุปสำนวนสอบสวนส่งพนักงานอัยการจังหวัดภูเก็ต            
มีความเห็นส่ังฟ้องผู้ต้องหา ปัจจุบันอยู่ระหว่างติดตามจับกุมตัว
นางสาวนิศาฯ  
     นายทะเบียนสหกรณ์ติดตามความคืบหน้าการแก้ไขข้อบกพร่อง
ของสหกรณ์ ตามหนังสือท่ี 0010/118 ลงวันท่ี 28 มกราคม 2564 
ให้สหกรณ์ฟ้องร้องคดีต่อศาลเพื่อบังคับให้ผู้กระทำผิดชดใช้เงินหรือ
คืนทรัพย์สินท่ีได้จากการกระทำผิดให้สหกรณ์ต่อไป  
    สหกรณ์รายงานความคืบหน้าการแก้ไขข้อบกพร่อง เมื่อวันท่ี        
11 มกราคม 2564 (สนง.สหกรณ์จ.ภู เก็ต ได้รับหนังสือ วันท่ี         
22 กุมภาพันธ์ 2564) แจ้งว่า ยังไม่สามารถจับตัวผู้กระทำผิดได้ 
คณะกรรมการเข้าพบ ผกก.สภ.เชิงทะเล ทางตำรวจจะเร่งติดตามตัว
ผู้ต้องหา และจะแจ้งความคืบหน้าเป็นระยะ 
     สหกรณ์รายงานความคืบหน้าการแก้ไขข้อบกพร่อง 
หนังสือท่ี 008/2564 ลงวัน ท่ี 28 มิถุนายน 2564     
แจ้งว่า อยู่ระหว่างติดตามจับกุมตัวผู้ต้องหามาดำเนินคดีตาม
กฎหมาย  
***ยังไม่ได้รับรายงานความคืบหน้าการแก้ไขข้อบกพร่องจาก
สหกรณ์*** 

ติดตาม 

3. สหกรณ์บริการธุรกิจและ
ท่องเที่ยวมุกอันดามัน จำกัด 
คำส่ั งนายทะเบี ยนสหกรณ์ ท่ี  ภก 
10/2560 ส่ัง ณ วันท่ี  18 ตุลาคม 
2560 ส่ั งการ ให้ คณะกรรมการ
ดำเนินการสหกรณ์แก้ไขข้อบกพร่องตาม
มาตรา 22 (1) กรณีเงินยืมทดรองจ่าย
จำนวน 92,320 บาท ท่ีคณะกรรมการ 8 
รายเป็นผู้ยืม เมื่อวันท่ี 31 พฤษภาคม 
2558 แล้วไม่ส่งคืนเงินเพื่อหักล้างบัญชี 
 

    สหกรณ์รายงานการแก้ไขข้อบกพร่อง หนังสือท่ี 32/2563         
ลงวันท่ี 21 กันยายน 2563 แจ้งว่าสหกรณ์ได้ทำหนังสือทวงถาม     
ให้ผู้ยืมเงินทดรองจ่ายมาช้ีแจงยอดเงินยืมทดรองท่ีสหกรณ์ 
    นายทะเบียนสหกรณ์ติดตามความคืบหน้าการแก้ไขข้อบกพร่องตาม
หนั งสือ ท่ี  ภก 0010/1094 ลงวันท่ี  18 ธันวาคม 2563              
ให้คณะกรรมการชุดปัจจุบันตรวจสอบข้อเท็จจริงในการอนุมัติเงินยืม
ทดรองจ่ายอยู่ ในระหว่ างดำเนินการของคณะกรรมการชุดใด 
ประกอบด้วยบุคคลใด รายงานให้นายทะเบียนสหกรณ์ทราบ 
    สหกรณ์รายงานการแก้ไขข้อบกพร่อง หนังสือท่ี 6/2564 ลงวันท่ี 
4 กุมภาพันธ์ 2564 แจ้งว่า คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง 
ตรวจสอบเงินยืมทดรอง 79,000 บาท อยู่ในระหว่างดำเนินการ       
ของคณะกรรมการชุดท่ี 1 เงินยืมทดรองส่วนท่ีเหลืออยู่ในระหว่าง
ดำเนินการของคณะกรรมการชุดท่ี 2 
***ยังไม่ ได้รับรายงานความคืบหน้าการแก้ไขข้อบกพร่องจาก
สหกรณ์*** 

ติดตาม 
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สหกรณ์/ข้อบกพร่องสหกรณ์/ข้อบกพร่อง การดำเนินการ/ควาการดำเนินการ/ความคืบหน้ามคืบหน้า สถานะสถานะ 

4. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเคหะรัษฎาภูเก็ต จำกัด 
    4.1 สหกรณ์มีข้อบกพร่องตาม คำส่ังนายทะเบียนท่ี ภก 
7/2561 ส่ัง ณ วันท่ี 7 กันยายน 2561 โดยนายทะเบียน
สหกรณ์ ได้ส่ังการให้สหกรณ์ดำเนินการ ดังนี้ 
             1.ให้ เรียกคืนเงินกู้ จาก สค.จ.เลย จำกั ด 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 มาจดจำนองเป็นประกันเงินกู้ ให้ถูกต้อง และ
ทบทวนแก้ไขระเบียบสหกรณ์ว่าด้วยการให้เงินกู้ 
          6.  ให้ระงับการให้ เงินกู้ตามโครงการ CU Home 
จนกว่าจะแก้ไขหลักประกันให้แล้วเสร็จ 
          7. ให้หาผู้รับผิดชอบและเรียกเงินทดรองคืน จำนวน 
2.120 ลบ. 
          8. ให้ระงับการดำเนินธุรกิจท้ังหมดท่ีดำเนินการ      
ใน 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 
 - ท่ีดินโฉนดเลขท่ี 70236  มูลค่า 2,340,677 
บาท หากขายไม่ได้หรือมูลค่าขายสุทธิไม่เต็มมูลค่าดังกล่าว ให้ 

   1.ประเด็นข้อบกพร่อง 1-3 
สหกรณ์ฯ ดำเนินการรับโอน
ท่ีดินเพื่อชำระหนี้จำนวน 
31,632,576.47 บาท 
   2 .ในประ เด็นข้อบกพร่อ ง    
ข้ อ  7  ม ติ ท่ี ป ระ ชุม ให ญ่ ให้
สหกรณ์  จัดกิจกรรมการกุศล
เพื่ อ ท่ี จะน ำ เงิน ดั งก ล่ าวม า
หักล้างเงินยืมทดรองจ่าย 
   3 .ในประ เด็นข้อบกพร่อ ง    
ข้อ 4 ,5 , 6 และ 8 สหกรณ์ฯ 
ยั ง ไ ม่ ไ ด้ ด ำ เนิ น ก า ร แ ก้ ไข
ข้อบกพร่อง 
   4.สหกรณ์ฯ ได้ยื่นคำร้องขอ
ทุเลาการปฏิบัติตามคำส่ังทาง
ปกครองจังหวัดภูเก็ต ซึ่งศาลมี
คำส่ังให้ยกคำขอทุเลาการบังคับ
คำส่ังทางปกครองแล้ว 
 
 
 
 
 
 
    นายทะเบียนสหกรณ์ติดตามความ
คืบหน้าการแก้ไขข้อบกพร่อง (ล่าสุด) 
หนังสือท่ี ภก 0010/22 ลงวันท่ี                       
8 มกราคม 2564 ให้สหกรณ์รายงาน
ผลการแก้ ไขข้ อบกพร่ องกรณี          
ขายท่ีดิน จ.เลย และเร่งรัดการขาย
ท่ีดินตามคำส่ังให้ เสร็จส้ินโดยเร็ว   
และให้สหกรณ์รายงานผลคืบหน้า    
ให้ทราบทุกเดือน   
    สหกรณ์รายงานความคืบหน้าการ
แก้ ไขข้ อบ กพ ร่ อ ง  (ล่ าสุ ด )         
หนังสือท่ี สค.006/2564 ลงวันท่ี               
19 มกราคม 2564 แจ้งว่า สหกรณ์ 

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 
 
***จั งหวั ดภู เก็ ตทำ
หนั งสื อขอหารื อกรม
ส่งเสริมสหกรณ์เรื่องคำส่ัง
นายทะเบียนสหกรณ์ ท่ี 
ภก 7/2561 ยังมีผลใช้
บังคับอยู่หรือไม่   
***อยู่ระหว่างรอผลการ
หารือ*** 
 
 

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

หาผู้รับผิดชอบชดใช้ความเสียหาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    4.3 ข้ อบกพร่องตามคำส่ั งนายทะเบี ยนสหกรณ์  ท่ี           
ภก.7/2563 และภก. 8/2563 ส่ัง ณ วันท่ี 5 ตุลาคม 2564 
     1. กรณีสหกรณ์รับสมาชิกสมทบท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ    
รวม 30 คน ขัดต่อ พ.ร.บ.สหกรณ์มาตรา 40 และระเบียบ   
นายทะเบียนสหกรณ์ 
     2. กรณีสหกรณ์รับฝากเงินจากบุคคลภายนอก 
         - มูลนิธิชุมชนภูเก็ต 4,312,289-.บาท 
         - บุคคลท่ีจังหวัดพัทลุง 6,205,965-.บาท 
 

ยังไม่สามารถขายท่ีดินได้ และยังคง
ดำเนิ นการประกาศขายท่ี ดิ น         
ผ่ านช่องทางต่ างๆ ซึ่ งสหกรณ์            
ไม่อาจระบุระยะเวลาแล้วเสร็จได้ 
    สหกรณ์แจ้งความคืบหน้าการแก้ไข
ข้ อบกพ ร่ อง ห นั งสื อที่  สค .
078/2564 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 
2564 แจ้งว่า สหกรณ์อยู่ระหว่าง
ดำเนินการประกาศขายที่ดิน 
     ***ยังไม่ได้รับรายงานความ
คืบหน้าการแก้ไขข้อบกพร่อง
จากสหกรณ์*** 
 
      นายทะเบียนสหกรณ์ได้มี
หนังสือท่ี ภก 0010/24 ลง
วันท่ี 8 มกราคม 2564 ติดตาม
ความคืบหน้าการแก้ไข
ข้อบกพร่องตามคำส่ังนาย
ทะเบียนสหกรณ์ 
    สหกรณ์ได้แจ้งความคืบหน้า
การแก้ไขข้อบกพร่อง หนังสือ
ท่ีสค.005/2564 ลงวันท่ี 14 
มกราคม 2564 แจ้งว่ากรณี รับ
สมาชิกสมทบท่ียังไม่บรรลุนิติ
ภาวะได้แก้ไขแล้ว กรณีมูลนิธิฯ 
จะติดตามเป็นหนังสือต่อมูลนิธิฯ 
อีกครั้ง วันท่ี 31 มกราคม 
2564 ส่วนการคืนเงินฝาก
บุคคลท่ีจ.พัทลุง สหกรณ์ขอ
ชะลอจนกว่าจะได้ข้อยุติจากศาล
ปกครอง 
    นายทะเบียนสหกรณ์ติดตาม
ความคืบหน้าการแก้ไข
ข้อบกพร่อง หนังสือท่ี ภก 
0010/510 ลงวันท่ี 5 
พฤษภาคม 2564   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ติดตาม 
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สหกรณ์/ข้อบกพร่องสหกรณ์/ข้อบกพร่อง การดำเนินการ/ความคืบหน้การดำเนินการ/ความคืบหน้าา สถานะสถานะ 

         สหกรณ์แจ้งความคืบหน้า
การแก้ไขข้อบกพร่อง หนังสือท่ี 
สค.078/2564 ลงวันท่ี 13 
กรกฎาคม 2564 แจ้งว่า กรณี
รับสมาชิกสมทบท่ียังไม่บรรลุนิติ
ภาวะ สหกรณ์ปฏิบัติตามคำส่ัง
นายทะเบียนสหกรณ์แล้ว กรณี
สหกรณ์รับฝากเงินจากมูลนิธิ
ชุมชนภูเก็ต สหกรณ์ได้ปิดบัญชี
แล้วเมื่อ 11 มิถุนายน 2564 
     ***ยังไม่ได้รับรายงานความ
คืบหน้าการแก้ไขข้อบกพร่อง
จากสหกรณ์*** 

 

  มติที่ประชุม รับทราบ 

   3.2.6 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 
   นางสาวแสงอุษา ส่งแสง ผู้อำนวยการกลุ่มกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ ดังนี้ 

ที่ แผนงาน/โครงการ กิจกรรม 
การดำเนินงาน งบประมาณ (บาท) 

แผน ผล แผน ผล 
1 โครงการส่งเสริมและ

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

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

50 แห่ง 
 

600/2 
คน 

50 แห่ง 
 

11 ครั้ง 

50 
 

1,680/ 
37 
21 

 
4 

65,000 54,840 

    มติที่ประชุม  รับทราบ 

  3.3 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
  นางสิรญา  พาหุบุตร หัวหน้าฝ่ายบริหารท่ัวไป แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ ดังนี้ 
  กรมส่งเสริมสหกรณ์ โอนงบประมาณให้หน่วยงาน เป็นเงิน 5,724,076.85 บาท ซึ่ งจาก
งบประมาณดังกล่าว สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต ได้ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว เป็นเงิน 5,133,692.15 บาท       
คิดเป็น ร้อยละ 89.69 ของงบประมาณท่ีได้รับโอน (ข้อมูล ณ 31 สิงหาคม 2564)  

  สำหรับงบประมาณคงเหลือ ประกอบด้วย ค่าตอบแทนพนักงานราชการ เงินประกันสังคม       
ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าสาธารณูปโภค เงินสำรองหน่วยงาน งบประมาณ โครงการต่างๆ ท่ีกลุ่มงานรับผิดชอบ           
ซึ่งได้จัดทำประมาณการเบิกจ่ายไว้แล้ว  และงบประมาณท่ีได้แจ้งโอนงบประมาณคงเหลือกลับส่วนกลางแล้ว จำนวน 
144,280 บาท ซึ่งอยูร่ะหว่างรอใหก้รมโอนงบประมาณดังกล่าวกลับส่วนกลางต่อไป 
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  ท้ังนี้ ขอความร่วมมือทุกกลุ่มงาน ส่งเอกสารเบิกจ่ายงบประมาณต่าง ๆ ให้ฝ่ายบริหารท่ัวไป ภายใน
วันท่ี 15 กันยายน 2564 เพื่อตรวสอบและดำเนินการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายใน 30 กันยายน 2564 ต่อไป 

  มติที่ประชุม  รับทราบ 

  3.4 การร่วมอนุโมทนาบุญกฐินพระราชทานกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
  นางสิรญา  พาหุบุตร หัวหน้าฝ่ายบริหารท่ัวไป แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า ตามท่ีฝ่ายบริหารท่ัวไปได้
ทำหนังสือเชิญสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ร่วมอนุโมทนาบุญกฐินพระราชทานกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 นั้น ขณะนี้ มีสหกรณ์ร่วมอนุโมทนาบุญกฐินพระราชทาน จำนวน 4 แห่ง ประกอบด้วย ร้านสหกรณ์
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จำกัด จำนวน 500 บาท สหกรณ์การเกษตรเมืองภูเก็ต จำกัด เป็นเงิน 1,000 บาท สหกรณ์
ออมทรัพย์พนักงานไทซาร์โก้ จำกัด เป็นเงิน 1,000 บาท และสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานลากูน่าภูเก็ต จำกัด เป็น
เงิน 1,000 บาท  รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 3,500 บาท 

  มติทีป่ระชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระที่  4  เรื่องเพื่อทราบ 
  4.1 ฝ่ายบริหารทั่วไป  
  นางสิรญา  พาหุบุตร หัวหน้าฝ่ายบริหารท่ัวไป แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ ดังนี้  
  4.1.1 มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน 
  กรมส่งเสริมสหกรณ์ส่งหนังสือ เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน เมื่อวันท่ี 
27 กรกฎาคม 2564 โดยยกเลิกคำส่ังเมื่อวันท่ี 8 มิถุนายน 2561 ซึ่งสาระสำคัญ คือ การอนุมัติโครงการฝึกอบรม
แก่บุคคลภายนอกเป็นอำนาจของอธิบดีกรมกรมส่งเสริมสหกรณ์ เนื่องจากคำส่ังเดิมเป็นการมอบอำนาจให้ ผู้ว่า
ราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนในการเป็นผู้อนุมัติโครงการการฝึกอบรมแก่บุคคลภายนอก  
  ท้ังนี้ กรมได้กำชับให้สำนักงานสหกรณ์จังหวัดถือปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการฝึกอบรม การจัด
ประชุม ปี 2549 อย่างเคร่งครัด โดยต้องดำเนินการจัดทำโครงการเสนอขออนุมัติต่อผู้ว่าราชการจั งหวัดก่อนเริ่ม
ดำเนินการ รวมท้ังต้องประเมินผลการฝึกอบรม และรายงานต่อผู้ว่าราชการจังหวัด ภายใน 60 วัน นับแต่วันส้ินสุด
การฝึกอบรม 

  มติที่ประชุม  รับทราบ 
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  4.1.2  การจัดทำรายงานผลการแนะนำ ส่งเสริม พัฒนา และกำกับดูแลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
  ตามท่ีกองแผนงานให้สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจัดทำการจัดทำรายงานผลการแนะนำ ส่งเสริม 
พัฒนา และกำกับดูแลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในรูปแบบ E-book หรือ ไฟล์ PDF 
และนำขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน ภายในวันท่ี 16 สิงหาคม 2564 นั้น 
  ฝ่ายบริหารท่ัวไป ได้ดำเนินการรวบรวม และจัดทำรูปเล่ม (PDF) และนำขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน
เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันท่ี 16 สิงหาคม 2564 

  มติที่ประชุม  รับทราบ 

  4.1.3 การจัดทำแผนการแนะนำส่งเสริม พัฒนา และกำกับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   
  ตามท่ีกองแผนงานให้สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจัดทำการจัดทำแผนการแนะนำส่งเสริม พัฒนา และ
กำกับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในรูปแบบ E-book หรือ ไฟล์ PDF และนำ
ขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน ภายในวันท่ี 31 สิงหาคม 2564 นั้น 
  ฝ่ายบริหารท่ัวไป ได้ดำเนินการรวบรวม และจัดทำรูปเล่ม (PDF) และนำขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน
เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันท่ี 31  สิงหาคม 2564 

  มติที่ประชุม  รับทราบ 

  4.1.4 การจัดทำข้อมูล การรายงานผล ตามกรอบประเมินผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
  กรอบประเมินผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
แบ่งออกเป็น 5 องค์ประกอบ คะแนนเต็มรวม 100 คะแนน ดังนี้  
   องค์ประกอบท่ี 1 การวางแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีได้รับการจัดสรร  15 คะแนน 
    - การวางแผนและจัดทำแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) งาน/โครงการต่างๆ ตามท่ี
หน่วยงานได้รับงบประมาณ 
    - การจัดทำแผนการแนะนำส่งเสริม พัฒนา และกำกับดูแลสหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
   องค์ประกอบท่ี 2 การบริหารจัดหารงงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ 15 คะแนน 
    - การบริหารงบประมาณของหน่วยงานแยกตามหมวดรายจ่ายท่ีหน่วยงานได้รับ
    - ผลการเบิกจ่ายงบประมาณในระดับแผน/โครงการและภาพรวมรายจังหวัด  
   องค์ประกอบท่ี 3 การติดตามและการรายงานผลการดำเนินงาน/โครงการ ปัญหาอุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ ผลลัพธ์และผลสัมฤทธิ์ของการใช้จ่ายงบประมาณ 37 คะแนน 
    - งานแนะนำส่งเสริม พัฒนา และกำกับดูและการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกร ตามแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
    - ผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณของงาน/โครงการต่างๆ ซึ่งเป็น
ตัวชี้วัดสำคัญตามเอกสารงบประมาณตามแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
   องค์ประกอบท่ี 4 การแสดงผลสำเร็จของการดำเนินภารกิจร่วมกับกลุ่มเป้าหมาย 
ผู้รับบริการ และการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานในเชิงประจักษ์ 20 คะแนน 
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    - การจัดทำคลิป VTR หรือ VDO ซึ่งจัดทำโดยบุคลากรของ สสจ./สสพ. เพื่อการ
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลสำเร็จของงาน/โครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงานผ่านส่ือออนไลน์ ความยาวอยู่
ระหว่าง 5 – 7 นาที จำนวน 1 คลิป 
    - การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ภารกิจเชิงรุกของหน่วยงานในรูปแบบอินโฟ
กราฟิก (Infographic) จำนวน 2 แผ่นภาพ ซึ่งจัดทำโดยบุคลากรของ สสจ./สสพ. 
    - การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปีชองหน่วยงาน (Annual Report)  
   องค์ประกอบท่ี 5 การบูรณาการงานในระดับพื้นท่ีร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับ
การขับเคล่ือนงานโครงการสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  13 คะแนน 
    - ผลการดำเนินงานหรือผลสำเร็จของงาน/โครงการในเรื่อง "ตลาดนำการผลิต" 
"เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด" และนโยบายสำคัญอื่น ๆ ตามท่ีหน่วยงานเข้าร่วมดำเนินงาน/โครงการร่วมกับหน่วยงาน
ภาครัฐต่าง ๆ ในพื้นท่ี/จังหวัด 
    - การสำรวจข้อมูลตามมาตรการและแนวทางปฏิบัติท่ีช่วยเหลือสมาชิกด้านหนี้สิน 
และการลดดอกเบ้ียเงินกู้ของสถาบันเกษตรกรในช่วงสถานการณ์วิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ (COVID-๑๙) 
  ท้ังนี้  กองแผนงาน ให้สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมอบหมายให้ข้าราชการ จำนวน 1 คน  เป็น
ผู้รับผิดชอบส่งข้อมูลรายงานผลต่างๆ ตามองค์ประกอบการประเมิน ใน Drive  ของกองแผนงานตามเวลาท่ีกำหนด 
  จังหวัดภูเก็ต ได้มอบหมายให้ นาวิภาดา เต็มพร้อม นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ เป็นผู้รับผิดชอบ
ส่งข้อมูลให้กองแผนงาน  
  สำหรับการจัดทำคลิป VTR หรือ VDO เพื่อการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลสำเร็จของงาน/โครงการ
ตามภารกิจหลักของหน่วยงานผ่านส่ือออนไลน์ จะนำเสนอเกี่ยวกับสาระสำคัญของการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 และการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ภารกิจเชิงรุกของหน่วยงานในรูปแบบอินโฟกราฟิก (Infographic) 
จำนวน 2 แผ่นภาพ ซึ่งเป็นการนำเสนอเกี่ยวช่องกับทางการติดต่อของหน่วยงาน 1 แผ่นภาพ และโครงการเด่น/
กิจกรรมเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 1 แผ่นภาพ  ซึ่งจัดทำโดยบุคลากรของสำนักงานสหกรณ์
จังหวัดภูเก็ต 

  มติที่ประชุม  รับทราบ 

  4.1.5 แจ้งข่าวสารสหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จำกัด 
   1) การเปิดบัญชีออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ : ขอเชิญชวนสมาชิกสหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ 
จำกัด เปิดบัญชีออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ เพื่อรองรับการโอนเงินปันผล เงินกู้ สวัสดิการต่างๆ ท่ีสมาชิกได้รับ และใน
อนาคตจะมีการนำเงินฝากในบัญชีอื่นมารวมไว้ในบัญชีดังกล่าวด้วย 

  2) โครงการเงินกู้เอนกประสงค์ : จัดทำขึ้นเพื่อช่วยเหลือสมาชิก ซึ่งมีหนี้สินหลายช่องทาง 
ประกอบด้วย หนี้บัตรเครดิต บัตรกดเงินสด สินเช่ือธนวัฏ และเงินกู้ กยศ. ซึ่งเมื่อได้รับการอนุมัติ สหกรณ์             
จะดำเนินการชำระหนี้โดยตรงกับเจ้าหนี้ ระยะเวลาการยื่นกู้ คือ 1 กันยายน – 31 ธันวาคม 2564 

  3) การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 : สหกรณ์ต้องประชุมให้แล้วเสร็จ ภายในเดือน 
มกราคม 2565 เพื่อให้สมาชิกได้รับเงินปันผลโดยเร็ว ท้ังนี้ หากสถานการณ์แพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด – 19    
ยังไม่คล่ีคลาย สหกรณ์จะจัดประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์  

  มติที่ประชุม  รับทราบ 
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  4.2 กลุ่มจัดต้ังและส่งเสริมสหกรณ์ 
  นายพิทักษ์ คงขลิบ ผู้อำนวยการกลุ่มจัดต้ังและส่งเสริมสหกรณ์ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ ดังนี้ 

 4.2.1 การดำเนินการคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีผลงานดีเด่น เพื่อเสนอเข้ารับการ
คัดเลือกเป็นสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2564/2565 

 จากการสำรวจข้อมูลเบื้องต้น จังหวัดภูเก็ตยังไม่มีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรท่ีจะส่งเข้ารับการคัดเลือก
เป็นสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2564/2565 ท้ังนี้ กจส. จะสำรวจข้อมูลของสหกรณ์
การเกษตรเมืองภูเก็ต จำกัด และสหกรณ์ออมทรัพย์ท่ีเข้าเกณฑ์อีกครั้งหนึ่ง เพื่อพิจารณาส่งเข้ารับการคัดเลือกต่อไป 

  มติที่ประชุม  รับทราบ 

   4.2.2 หมายศาลปกครอง กรณี สหกรณ์ชุมชนรวมพลคนภูเก็ต จำกัด ฟ้องร้อง 
   หมายศาลปกครอง กรณี สหกรณ์ชุมชนรวมพลคนภูเก็ต จำกัด ฟ้องร้อง เนื่องจากนายทะเบียน
สหกรณ์ไม่รับจดทะเบียน ซึ่งสหกรณ์ชุมชนรวมพลคนภูเก็ตจำกัด ได้ยื่นอุทธรณ์กับคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์  
แต่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ไม่รับจดทะเบียน สหกรณ์จึงฟ้องศาลปกครอง และศาลประทับไม่รับฟ้อง 

  มติทีป่ระชุม  รับทราบ 

  4.3 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ 
  นางสาวสุมนา ณ นคร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ แจ้งให้ท่ี
ประชุมทราบ ดังนี้ 
  4.3.1 กรมส่งเสริมสหกรณ์  เปิดอบรมหลักสูตร "การเงิน การบัญชี และการบริหารสำหรับ
กรรมการสหกรณ์" 
  กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้เปิดอบรมหลักสูตร "การเงิน การบัญชี และการบริหารสำหรับกรรมการ
สหกรณ์" ผ่านระบบออนไลน์เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 โดยหลักสูตรท่ีผ่านการอนุมัติจาก
คณะกรรมการพัฒนาสหกรณ์แห่งชาติ (คพช.) การอบรมจะจัดฟรีให้กับกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์
เครดิตยูเนี่ยนขนาดเล็ก คือ สหกรณ์ท่ีมีสินทรัพย์น้อยกว่า 5 พันล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของ นางสาวมนัญญา 
ไทยเศรษฐ์ รมช.เกษตรและสหกรณ์ ท่ีกำกับดูแลกรมส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อให้กรรมการสหกรณ์ได้มีคุณสมบัติเป็นไป
ตามกฎกระทรวงหมวด 2 ข้อ 8 ท่ีบัญญัติในเรื่องคุณสมบัติของกรรมการสหกรณ์ท้ัง 2 ประเภทไว้ว่าจะต้องมีคุณวุฒิ
ในด้านเงิน การบัญชี การบริหารจัดการและด้านเศรษฐศาสตร์ ซึ่งในบทเฉพาะกาลให้ระยะเวลาในการพัฒนาบุคลากร
ให้แล้วเสร็จภายใน 2 ปี คือภายใน 10 กุมภาพันธ์ 2566 ในปี 2564 กรมจะจัดอบรม 6 รุ่นๆ ละ 200 คน      
เมื่อจบหลักสูตรจะได้รับใบรับรองของหลักสูตรท่ีออกโดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
   “กรมได้มีการเตรียมการมาเป็นลำดับ ต้ังแต่ขั้นตอนการพิจารณาหลักสูตร และเสนอให้ คพช. 
รับรองหลักสูตร การถามความเห็นของสหกรณ์ท่ีประสงค์จะอบรม และนำมาสู่การจัดปฏิทินการอบรม 6 รุ่น ซึ่งจะทำ
ให้กรรมการสหกรณ์เหล่านี้มีคุณสมบัติครบ ซึ่งในช่วงการเปล่ียนผ่านจนกว่ากฎหมายจะมีสภาพบังคับในเดือน
กุมภาพันธ์2566 กรรมการสหกรณ์แต่ละแห่งท่ีคัดเลือกกันใหม่ในห้วงเวลานี้จะสามารถขออบรมในหลักสูตรนี้ได้  
ในขณะท่ีสหกรณ์ขนาดใหญ่มีสินทรัพย์มากกว่า 5 พันล้านบาท ทางสันนิบาตสหกรณ์ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ 
ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนได้มีการจัดอบรมในหลักสูตรของกรมด้วยเช่นกัน 
  สำหรับการอบรมปี 2564 จะมีการจัด 6 รุ่นๆ ละ 200 คน โดยปฏิทินในการอบรมประกอบด้วย 
รอบท่ี 1 ระหว่างวันท่ี 23 - 26 สิงหาคม 64 รอบท่ี 2 วันท่ี 30 สิงหาคม - 2 กันยายน 64 รอบท่ี 3 วันท่ี 6 – 9
กันยายน 64 รอบท่ี 4 วันท่ี 13 - 16 กันยายน 64 รอบท่ี 5 วันท่ี 20 - 23 กันยายน 64 และรอบท่ี 6 วันท่ี    
27 - 30 กันยายน 64 นอกจากนี้ ในช่วงต้นเดือนสิงหาคม ได้มีการจัดอบรมโดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์     
เป็นการอบรมแบบออนไลน์  
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  จังหวัดภูเก็ต มีกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ขนาดเล็ก จำนวน 3 แห่ง       
เข้าอบรม ดังนี้ 
   - รุ่นท่ี 2 เลขท่ี 127 นายวินัย สุริยปราการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด ตำแหน่ง
กรรมการ/เหรัญญิก 
   - รุ่นท่ี 2 เลขท่ี 128 นางมัณฑนา อารีราษฎร์ สหกรณ์ออมทรัพย์กี่หิ้น จำกัด ตำแหน่ง
กรรมการ/เหรัญญิก 
   - รุ่นท่ี 5 เลขท่ี 129 นางนารี กุสลามัต สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ่อ แร่สันติสุข จำกัด  
ตำแหน่งกรรมการ/เหรัญญิก 

 มติทีป่ระชุม รับทราบ 

  4.3.2 ระเบียบกรมส่งเสริมสหกรณ์ ว่าด้วยการบริหารเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ (กพส.)     
ฉบับที่ 4 พ.ศ.2564 ประกาศ ณ วันที่ 23 กรกฎาคม 2564  
  ระเบียบกรมส่งเสริมสหกรณ์ ว่าด้วยการบริหารเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ (กพส.) ฉบับท่ี 4         
พ.ศ. 2564 ประกาศ ณ วันท่ี 23 กรกฎาคม 2564 ให้ยกเลิกข้อความในข้อ 17 ของระเบียบกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
ว่าด้วยการบริหารกองทุนพัฒนาสหกรณ์ (กพส.)พ.ศ.2557 และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 
   ข้อ 17 การกำหนดอัตราดอกเบ้ีย และค่าปรับเงินกู้ยืม 
    1 ให้ คิดดอกเบี้ย ในอัตราร้อยละ 1 ถึงร้อยละ 10 ต่อปี ตามหลักเกณฑ์ ท่ี
คณะกรรมการบริหาร กพส. กำหนด 
    2. ในกรณีท่ีสหกรณ์หรือสมาชิกสหกรณ์ประสบสาธารณภัย คณะกรรมการบริหาร 
กพส. อาจให้กู้โดยไม่คิดดอกเบ้ียภายในระยะเวลาเท่าใดก็ได้ 
    3.การคิดดอกเบี้ยให้เริ่มนับต้ังแต่วันถัดจากวันท่ีสหกรณ์รับเงินกู้ยืม ถึงวันท่ี
สหกรณ์ได้ส่งชำระหนี้ให้แก่ผู้ให้กู้ 
    4.การคิดค่าปรับในอัตราร้อยละ 3 ต่อปี สำหรับต้นเงินค้างชำระ นับแต่วันถัดจาก
วันท่ีถึงกำหนดชำระจนถึงวันท่ีได้รับชำระหนี้ครบถ้วน วันแต่จะได้รับการผ่อนผันหรือปรับปรุงโครงสร้างหนี้ 
ระเบียบนี้ใช้บังคับกับสัญญากู้ยืม กพส. ท่ีเกิดขึ้นตั้งแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป 

 มติที่ประชุม รับทราบ 

  4.4 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ 
 นางวรรณิสา  จันทร์แก้ว  นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบดังนี้ 
 4.4.1 การประกวดผลงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในโครงการพัฒนาศักยภาพการ

ดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และธุรกิจชุมชน 
  ตามท่ี กลุ่มเกษตรกรทำสวนป่าคลอก ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนของ เขต 6 เพื่อประกวดใน
ระดับประเทศ โดยกรมจะนับคะแนนจากการเข้าชม VTR ผ่านส่ือออนไลน์ช่องทางต่าง ๆ ระหว่างวันท่ี 1 – 31 
สิงหาคม 2564 ผลปรากฏว่า VTR นำขึ้นหน้า Facebook มียอดกดถูกใจ จำนวน 198 ครั้ง และยอดแชร์       
117 ครั้ง ผ่านช่องทาง Youtube มียอดกดช่ืนชอบ 100 ครั้ง และมียอดเข้าชม 464 ครั้ง และช่องทาง Line     
ของ กพก มียอดกดถูกใจ จำนวน 11 ครั้ง 

 มติที่ประชุม รับทราบ 
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  4.4.2 โครงการกระจายข้าวหอมมะลิ สู้ภัยโควิด - 19 
 จังหวัดภูเก็ต มีคำส่ังซื้อข้าวสารตามโครงการกระจายข้าวหอมมะลิ สู้ภัยโควิด – 19 (รอบแรก) 

จำนวน 3,215 กิโลกรัม 

 มติที่ประชุม รับทราบ 

 4.5 กลุ่มตรวจการสหกรณ ์
  - ไม่มี - 

  4.6 กลุ่มส่งเสรมิสหกรณ์ 1 
   - ไม่มี - 

ระเบียบวาระที่  5  เร่ืองเพื่อพิจารณา 

  5.1 ฝ่ายบริหารท่ัวไป 
  นางสิรญา  พาหุบุตร หัวหน้าฝ่ายบริหารท่ัวไป แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ ดังนี้ 
  5.1.1 การเสนอหนังสือราชการ การเบิกจ่าย การขออนุญาตไปราชการ การขอใช้รถราชการ 
  การเสนอหนังสือราชการ การเบิกจ่าย การขออนุญาตไปราชการ การขอใช้รถราชการ ขอให้
ผู้รับผิดชอบเสนอหนังสือเรื่องนั้นๆ เสนอต่อผู้อำนวยการกลุ่มงานให้ความเห็นก่อน จึงจะนำเสนอสหกรณ์จังหวัด
ต่อไป หากผู้อำนวยการกลุ่มงานไปราชการ หรือติดภารกิจมอบหมายผู้รักษาการปฏิบัติหน้าท่ีแทนดังกล่าวแทน  
  สำหรับการขอการขออนุญาตไปราชการ และการขอใช้รถราชการ ขอให้แจ้งต่อผู้อำนวยการกลุ่ม
งานฯ/หัวหน้าฝ่ายบริหาร ก่อนออกไปปฏิบัติราชการเสมอ อีกท้ัง การลงวันท่ีในการเอกสารขออนุญาต ขอให้ลง
เป็นวันท่ีปัจจุบันที่เขียนขออนุญาตนั้นๆ ด้วย 

  มติที่ประชุม รับทราบ 

  5.1.2 การแสดงมุฑิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ 
  ด้วยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต มีลูกจ้างประจำเกษียณ 1 คน 
คือ นายจรูญ แสงปาน พนักงานรักษาความปลอดภัย จึงขอหารือท่ีประชุมเกี่ยวกับการแสดงมุฑิตาจิตผู้เกษียณอายุ
ราชการ ท้ังนี้ เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด – 19 ฝ่ายบริหารจึงขอเสนอให้มีการจัดเล้ียง
ภายในหน่วยงาน มีการทำไวนิล จัดหาของท่ีระลึกแก่ผู้เกษียณ และจัดอาหารเครื่องด่ืมไว้สำหรับผู้เกษียณและ
บุคลากรของหน่วยงานด้วย  
  นายวงศ์ธารินทร์ พรมหมรักษ์ สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า ให้ฝ่ายบริหารและ
กลุ่มงานประชุมร่วมกัน เพื่อหาแนวทางทางในการจัดงานและจัดอาหารและเครื่องด่ืมอีกครั้งหนึ่ง 

  มติที่ประชุม กำหนดจัดงานแสดงมุฑิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการในวันท่ี 23 กันยายน 
2564 และให้ประชุมหารือร่วมกันในการจัดงานและจัดอาหารและเครื่องด่ืมอีกครั้งหนึ่ง 
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  5.1.3 แนวทางการปฏิบัติสำหรับข้าราชการและบุคลากรสังกัดส่วนราชการฯ ในพื้นที่จังหวัด
ภูเก็ต ที่จำเป็นต้องแยกกักตัวหรือกักกันตัว เพื่อสังเกตอาการจนเป็นเหตุให้ไม่สามารถปฏิบัติราชการ ณ สถาน
ที่ต้ังตามปกติได้ กรณีปฏิบัติตามการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
ของจังหวัดภูเก็ต 
  ขอซักซ้อมแนวทางทางการปฏิบัติสำหรับข้าราชการและบุคลากรสังกัดส่วนราชการฯ ในพื้นท่ี
จังหวัดภูเก็ต ท่ีจำเป็นต้องแยกกักตัวหรือกักกันตัว เพื่อสังเกตอาการจนเป็นเหตุให้ไม่สามารถปฏิบัติราชการ        
ณ สถานท่ีต้ังตามปกติได้ กรณีปฏิบัติตามการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 ของจังหวัดภูเก็ต กล่าวคือ กรณีท่ีบุคลากรของหน่วยงานอยู่ในสภาวะเส่ียงต่อการติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 ให้รายงานให้ผ฿บังคับบัญชาทราบ เพื่อท่ีจะมอบหมายให้ปฏิบัติงานในท่ีพัก โดยไม่ถือเป็นวันลา หากไม่
รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ และเกิดเหตุอันก่อให้เกิดการแพร่เช้ือไวรัสดังกล่าว จะถือว่าวันท่ีไม่ได้มาปฏิบัติงาน 
ณ สถานท่ีต้ัง จะถือเป็นวันลา และเป็นการกระทำผิดวินัย 

  มติที่ประชุม รับทราบ 

  5.1.4 หนังสือแนวทางใช้เงินสำรอง พร้อมเตรียมรายละเอียดเบื้องต้นที่จะเบิก 
  กรมส่งเสริมสหกรณ์แจ้งแนวทางการใช้เงินสำรองของหน่วยงาน โดยให้ความสำคัญตามลำดับ
ดังนี้ ค่าสาธารณูปโภค ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และส่ิงก่อสร้าง ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุ
ยานพาหนะและขนส่ง ค่าใช้สอยและวัสดุอื่น ท้ังนี้ ให้พิจารณาใช้เพื่อเป็นค่าสาธารณูปโภคท่ีไม่เพียงพอเป็นลำดับ
แรก โดยต้องไม่มีค่าสาธารณูปโภคค้างชำระเมื่อส้ินปีงบประมาณ 
  สำหรับจังหวัดภูเก็ต เงินสำรองหน่วยงานจะนำไปใช้เป็น ค่าสาธารณูปโภค  ค่าวัสดุสำนักงาน 
และค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (กล 4303 เปล่ียนยางรถยนต์ ไฟท้าย และใบปัดน้ำฝน , กบ 63 เปล่ียน
แบตเตอรี่ และ กธ 4905 เปล่ียนยางรถยนต์ และเปล่ียนแบตเตอรี่)  

  มติที่ประชุม รับทราบ และให้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินสำรองของหน่วยงานเป็นค่าสาธารณูปโภค 
ค่าวัสดุสำนักงาน และค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 

  5.2  กลุ่มจัดต้ังและส่งเสริมสหกรณ ์

   - ไม่มี - 

  5.3  กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ 
    - ไม่มี -   

  5.4  กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ 

   - ไม่มี - 
 

 5.5  กลุ่มตรวจการสหกรณ ์
  - ไม่มี - 

 5.6 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์  1 
  - ไม่มี - 
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ระเบียบวาระที่ 6 เร่ืองอื่น ๆ 

  - ไม่มี - 
 

 เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอ นายวงศ์ธารินทร์  พรหมรักษ์ ประธานในท่ีประชุมได้กล่าวปิดประชุม  
 ปิดประชุมเวลา 15.35 น. 
 

 

 
     (ลงชื่อ)     วงศ์ธารินทร์  พรหมรักษ์      ประธานในทีป่ระชุม 
                (นายวงศ์ธารินทร์  พรหมรักษ์) 
            สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต 
 

                         (ลงชื่อ)     ชุติกาญจน์  บุญเรือง     ผู้จดรายงานการประชุม 
               (นางสาวชุติกาญจน์  บุญเรือง) 

 

                                                    (ลงชื่อ)     สิรญา  พาหุบุตร        ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

                  (นางสิรญา     พาหุบุตร) 

 

  

 


