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รายงานการประชุม 
ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ 

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต คร้ังที่ 4/2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
วันอังคารที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 
…………………………………………….. 

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

ผู้เข้าร่วมประชุม  
1. นายวรวุฒ ิ สุทธิวรา  พนักงานขับรถยนต์ 
2.  นายณัฐกร เช้ือญวน พนักงานขับรถยนต์ 

ผู้ไม่เข้าประชุม 
1. นางสาวธนภร  สังขพันธ ์ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส  ลาป่วย 
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เร่ิมประชุมเวลา 09.00 น. 
นายวงศ์ธารินทร์ พรหมรักษ์  สหกรณ์ จังหวัดภู เก็ต ประธานใน ท่ีประชุมกล่าวเปิดประชุม           

และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 

ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ืองประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
  1.1 มอบใบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ผู้ตรวจการสหกรณ์
ระดับพื้นฐาน” รุ่น 2 และ รุ่น 3  
  มอบใบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ผู้ตรวจการสหกรณ์
ระดับพื้นฐาน” รุ่น 2 และ รุ่น 3 ดังนี้ 
   รุ่นท่ี 2 
    1) นางชมัยพร ช่วยมั่ง  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
    2) นางสาวเพชรไพลิน  แซ่ตั้น นิติกรปฏิบัติการ 
   รุ่นท่ี 3 
    1) นางอภิสิทธิ์ ล่ิวชัยชาญ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
    2) นางสาวดุสิตา   รัตนกุล นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 

  มติที่ประชุม รับทราบ 

  1.2 การประชุมข้าราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำไตรมาสที่ 4 ผ่านระบบ VDO Conference 
  เมื่อวันท่ี 1 กรกฎาคม 2564 ได้เข้าร่วมประชุมข้าราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำไตรมาสท่ี 4 
ผ่านระบบ VDO Conference เพื่อซักซ้อมแนวทางในการปฏิบัติงานและติดตามผลการปฏิบัติงาน ประจำไตรมาสท่ี 
4 รวมถึงรับฟังข้อเสนอแนะต่าง ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริม แนะนำสหกรณ์ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์
จังหวัดภูเก็ต โดยมีนายวิศิษฐ์  ศรีสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุม  และได้เน้นย้ำ
แนวทางในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
   1) เนื่องจากในปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด - 19 จึงขอให้เจ้าหน้าท่ี ๆ   
ออกพื้นท่ีปฏิบัติงานในท้องท่ีต่าง ๆ ระมัดระวังตัวเอง หากพื้นท่ีใดท่ีมีความเส่ียงสูง ให้หลีกเล่ียงการลงพื้นท่ีดังกล่าวได้ 
   2) ด้วยในขณะนี้  การปฏิบัติงานตามแผนการ/โครงการต่างๆ ประจำปีงบประมาณ       
พ.ศ. 2564 เข้าสู่ไตรมาส 4 แล้ว จึงขอความร่วมมือทุกท่าน ให้ดำเนินการงานท่ีได้รับมอบหมายให้แล้วเสร็จ       
ภายในเดือนสิงหาคม 2564  
   3) การซ่อมแซมทรัพย์สินของหน่วยงาน : ให้เร่งดำเนินการของบประมาณเพิ่มเติม        
เพื่อซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ ของหน่วยงาน เช่น รถยนต์ราชการ อาคารสำนักงาน บ้านพักข้าราชการ เป็นต้น 
    นางสิรญา พาหุบุตร หัวหน้าฝ่ายบริหารท่ัวไป แจ้งว่า สำหรับกรณีของการ
ซ่อมแซมรถยนต์ราชการ ฝ่ายฯ ได้ดำเนินการซ่อมแซมตามระยะเวลาเป็นประจำ จึงไม่ต้องของบประมาณเพิ่มเติม
สำหรับกรณีดังกล่าว และสำหรับกรณีบ้านพักข้าราชการซึ่งมีการผุพังตามระยะเวลา ได้ประสานกับกองแผงงานแล้ว 
เบ้ืองต้นกำหนดให้ส่งใบเสนอราคา 3 ราย เพื่อประกอบคำขอของบประมาณดังกล่าว 
    นางชมัยพร ช่วยมั่ง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ แจ้งว่า ขณะนี้กลุ่มส่งเสริม
สหกรณ์ มีคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอสำหรับการปฏิบัติ เนื่องจากเครื่องท่ีมีนั้นเกิดการชำรุด จำนวน 2 เครื่อง ไม่สามารถ
ซ่อมแซมได้ 
    นางสิรญา พาหุบุตร หัวหน้าฝ่ายบริหารท่ัวไป แจ้งว่า งบประมาณในการจัดซื้อ
ครุภัณฑค์อมพิวเตอร์ของหน่วยงาน กรมจะเป็นผู้จัดสรรให้หน่วยงาน ซึ่งเป็นไปตามสัดส่วนท่ีกรมกำหนด 
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    นายวงศ์ธารินทร์  พรหมรักษ์ สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต ขอให้ฝ่ายบริหารท่ัวไป 
ประสานกองแผนงานเกี่ยวกับการจัดสรรครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ให้หน่วยงาน เนื่องจากในขณะนี้คอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอ
ต่อการปฏิบัติงาน 
   4) คณะอนุกรรมการนโยบายท่ีดินแห่งชาติ (คทช.) ; ในจังหวัดภูเก็ตได้ดำเนินการ          
ถึงขั้นตอนใด เนื่องจากกรมรับผิดชอบ คทช. คณะ 3  
    นายพิทักษ์ คงขลิบ ผอ. กลุ่มจัดต้ังและส่งเสริมสหกรณ์ ช้ีแจงว่า คทช. ของภูเก็ต 
ได้รับอนุมัติจัดสรรแล้ว จำนวน 1 แห่ง คือ ชุมชนบ้านยามู ท้ังนี้ ได้รับแจ้งว่า ให้ คทช. คณะ 1 และ 2 ตรวจสอบ
รายช่ือท่ีได้รับจัดสรรอีกครั้งหนึ่ง ซึ่ง คทช. คณะ 2 ยังไม่ได้ส่งมอบให้ คทช. คณะ 3 ท้ังนี้ ได้ทำหนังสือเพื่อขอรายช่ือ
ท่ีได้รับการจัดสรรล่วงหน้าแล้ว และได้จัดทำเวทีเพื่อสำรวจความต้องการกับชุมชนดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่าส่ิงท่ี
ต้องการ คือ เครื่องสาธารณูปโภค 
    นายวงศ์ธารินทร์  พรหมรักษ์  สหกรณ์ จังหวัดภู เก็ต ขอให้  กจส. ติดตาม        
ความคืบหน้าการดำเนินการดังกล่าวด้วย 
   5) การเช่ือมโยงเครือข่ายข้าวสาร : ขอความร่วมมือเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมสหกรณ์และ
เจ้าหน้าท่ีๆ เกี่ยวข้อง ประชาสัมพันธ์สินค้าข้าวสารของภาคอีสาน - ภาคเหนือ เนื่องจากไม่สามารถระบายสินค้าได้            
หากสหกรณ์ใดต้องการสินค้าประเภทดังกล่าว ให้แนะนำข้าวสารของพื้นท่ีดังกล่าวด้วย 
   6) อุปกรณ์การตลาดตามโครงการต่าง ๆ : ขอให้ติดตามการใช้ประโยชน์อุปกรณ์การตลาด
การกลุ่มเกษตรกรได้รับ และรายงานภายในกำหนดเวลาด้วย 
   7) การทุจริตในสหกรณ์ : สหกรณ์ต้องเพิ่มมาตรการในการควบคุมภายในและธรรมาภิบาล 
และเจ้าหน้าท่ี ๆ เกี่ยวข้อง ต้องระมัดระวังและตรวจสอบสหกรณ์ให้ดำเนินการเป็นตามท่ีกฎหมายกำหนด 
   8) การตรวจสอบระเบียบ ข้อบังคับของสหกรณ์ : ขอให้ตรวจสอบระเบียบ ข้อบังคับ        
ท่ีสหกรณ์ถือใช้ ให้เป็นปัจจุบัน 
   9) การเรียกประชุมร่วมกันระหว่างสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัด และหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับการดำเนินการในรอบปีท่ีผ่านมา และหาแนวทางในการดำเนินงานในรอบปีถัดไป    
หากจังหวัดสามารถทำได้ ถือเป็นการดีต่อสหกรณ์และการดำเนินการของหน่วยงาน เพื่อให้การดำเนินการเป็นไป     
ในทิศทางเดียวกัน 
   10) ให้หน่วยงานเสนอโครงการเพื่อพัฒนา/แก้ไขปัญหาให้สหกรณ์ โดยใช้งบประมาณ       
ท่ีมีอยู่ และส่งให้กรมภายในวันท่ี 9 กรกฎาคม 2564 จึงขอให้ผู้อำนวยการกลุ่มงานต่างๆ ร่วมกันพิจารณาเพื่อเสนอ
โครงการนั้น ๆ ภายในกำหนด 
   11) การตรวจสอบข้อมูลการมีส่วนร่วมในการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ (Active Member) : 
ผอ. กองแผนงาน ขอความร่วมมือให้จังหวัดตรวจสอบข้อมูลการมีส่วนร่วมของสมาชิกสหกรณ์ในการดำเนินธุรกิจ   
ของสหกรณ์ (Active Member) ให้เป็นไปตามความเป็นจริง เนื่องจากข้อมูลท่ีได้รับไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
กล่าวคือ การมีส่วนร่วมของสมาชิกสหกรณ์ในการดำเนินธุรกิจมีจำนวนมากขึ้น แต่ปริมาณธุรกิจน้อยลง 

  มติที่ประชุม รับทราบ 

  1.3 การประชุมคณะกรมการจังหวัดภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เก่ียวข้อ ง 
จังหวัดภูเก็ต คร้ังที่ 6/2564 
  เมื่อวันท่ี 5 กรกฎาคม 2564 ได้เข้าประชุมคณะกรมการจังหวัดภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการและ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง จังหวัดภูเก็ต ครั้งท่ี 6/2564 ประจำเดือนมิถุนายน 2564 เพื่อหารือข้อราชการ ตลอดจน   
รับฟังปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติราชการร่วมกันระหว่างส่วนราชการ/ หน่วยงานต่าง ๆ             
ณ ห้องประชุมช้ัน 2 อาคารคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ ต โดยมีนายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต       
เป็นประธานในการประชุม สาระสำคัญดังนี้ 
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   1 ) โครงก าร ภู เก็ ตแซน ด์บ็ อกซ์  (Phuket Sandbox) : เป็ น โครงก าร ท่ี อนุ ญ าต                
ให้นักท่องเท่ียวท่ีได้รับวัคซีนครบโดสแล้วสามารถเข้าประเทศไทยได้โดยไม่ต้องกักตัว 14 วัน ซึ่งเริ่มในวันท่ี           
1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 โดยมีนายกรัฐมนตรีลงพื้นท่ีตรวจสอบความเรียบร้อยด้วยตนเอง และได้รับคำชมเชยว่า
จังหวัดภูเก็ต เป็นจังหวัดท่ีสะอาดและสวยงาม ท้ังนี้ ผจว. จึงขอความร่วมมือทุกท่านในการรักษาความสะอาดของ
หน่วยงานและท่ีอยู่อาศัย 
   2) หัวหน้าส่วนราชการย้ายมา - ย้ายไป ดำรงตำแหน่งใหม่ ดังนี้ 
   - หัวหน้าส่วนราชการท่ีย้ายไปดำรงตำแหน่งในจังหวัดอื่น 1 ราย คือ นายชยพล สถาพรนวกุล 
ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต ย้ายไปดำรงตำแหน่ง หัวหน้ากองจัดการสวนยาง 1 การยางแห่ง
ประเทศไทย เขตภาคใต้ตอนกลาง 
   - หัวหน้าส่วนราชการท่ีย้ายมาดำรงตำแหน่งในจังหวัดภูเก็ต 1 ราย คือ นายโสภณ หมื่นรักษ์ 
หัวหน้ากองจัดการสวนยาง 2 การยางแห่งประเทศไทย เขตภาคใต้ตอนกลาง ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการการ
ยางแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต 
   3) การเร่งรัดการปฏิบัติงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ  : ขอให้หน่วยงานเร่งรัด          
การปฏิบัติงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และเน้นย้ำเกี่ยวกับการดำเนิน
โครงการฝึกอบรมวิชาชีพระยะส้ันของสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ซึ่งสำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ตรับผิดชอบ 
โดย ครม. จะอนุมัติภายในวันท่ี 20 กรกฎาคม 2564 แล้วต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 
    นางวรรณิสา จันทร์แก้ว นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า 
กพส. ได้ประสานกับอาจารย์ผู้สอน เพื่อจัดตารางการอบรมวิชาชีพดังกล่าว 13 หลักสูตร เบ้ืองต้นแล้ว คาดว่าจะแล้ว
เสร็จกลางเดือนตุลาคม 2564 และเมื่อโครงการอนุมัติแล้ว จะดำเนินการสำรวจความประสงค์ของสมาชิกสหกรณ์อีกครั้งหนึ่ง 
   4) การประเมินชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ประจำปี 2564 : หน่วยงาน
ต้องส่งแบบประเมินให้แก่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด 
    นางสิรญา พาหุบุตร หัวหน้าฝ่ายบริหารท่ัวไป แจ้งให้ ท่ีประชุมทราบว่า           
ตามหนังสือท่ีได้รับแจ้ง ระบุให้หน่วยงานท่ีประสงค์จะเข้ารับการประเมิน ให้ส่งแบบประเมินดังกล่าวให้แก่สำนักงาน
วัฒนธรรมจังหวัด ซึ่งสำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ตไม่ได้ส่งแบบประเมินดังกล่าว 
    นายวงศ์ธารินทร์ พรหมรักษ์  สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต ขอให้ ฝ่ายบริหารท่ัวไป
ตรวจสอบหนังสือส่ังการอีกครั้งหนึ่ง เพื่อดำเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 
   5) การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิม   
พระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม : ขอบคุณ ฝบท.ท่ีดำเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 
   6) มาตรการตรวจคัดกรองเข้าจังหวัดภูเก็ต : คำส่ังจังหวัดภูเก็ตท่ี ภก 3491/2564      
ลงวันท่ี  25 มิถุนายน 2564 มีผลบังคับใช้ 1 กรกฎาคม 2564 สาระสำคัญดังนี้ 
    - การประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมต้องไม่เกิน 200 คน สามารถจัดได้ 
    - การเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ต ต้องเป็นผู้ท่ีได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม หรือครบโดส
ตามจำนวนวัคซีนแต่ละชนิด หรือได้รับวัคซีน AstraZeneca จำนวน 1 เข็ม มีระยะการฉีดมากกว่า 14 วัน 

  มติที่ประชุม รับทราบ 
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  1.4 การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานขับรถยนต์ 

  การปฏิบัติหน้าท่ีของพนักงานขับรถยนต์ ต้องดำเนินการตามท่ีข้าราชการหรือพนักงานราชการ     
ได้ขออนุญาตใช้รถยนต์ราชการ ไม่ควรนำรถออกนอกเส้นทาง อีกท้ังการมอบหมายงาน ควรมอบหมายอย่างเหมาะสม
เท่าเทียมกัน 
  สำหรับการเบิกค่าใช้จ่ายไปราชการของพนักงานขับรถยนต์ กรณีต้องขับรถนอกเวลาราชการ      
ต้องเบิกเบ้ียเล้ียงให้พนักงานขับรถด้วย และกรณีไปราชการต่างจังหวัด และจำเป็นต้องพักค้างคืน ต้องเบิกเบี้ยเล้ียง
และค่าท่ีพักเหมาจ่าย  ตามสัญญาจ้างให้พนักงานขับรถด้วย  
  ท้ังนี้ สำหรับตำแหน่งว่าง 1 อัตรา  ให้ ฝบท. เร่งดำเนินการเรียกผู้ท่ีผ่านการทดสอบลำดับถัดไป   
ตามบัญชีท่ีขึ้นไว้มาปฏิบัติงาน 
  นายพิทักษ์ คงขลิบ ผอ. กลุ่มจัดต้ังและส่งเสริมสหกรณ์ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า กรณีเดินทางไป
ต่างจังหวัดเพื่อเข้ารับการอบรม การเบิกจ่ายค่าท่ีพักของผู้เข้ารับการอบรมและพนักงานขับรถยนต์ต้องเป็นไปใน
ลักษณะเดียวกันหรือไม่ 
  นางสาวศศิชา แต่สกุล เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ช้ีแจงให้ท่ีประชุมทราบว่า ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังกำหนด กรณีเดินทางไปเข้าร่วมการฝึกอบรม ผู้เข้าร่วมกันฝึกอบรมและพนักงานขับรถยนต์ต้องเบิก
ค่าท่ีพักแบบจ่ายจริง และกรณี เดินทางเพื่อเข้าประชุมงานราชการ สามารถเบิกค่า ท่ีพักแบบเหมาจ่ายได้              
ท้ังนี้ คณะเดินทางต้องเบิกจ่ายในลักษณะเดียวกันท้ังคณะ 
  นายวงศ์ธารินทร์ พรหมรักษ์ สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต ขอให้ ฝบท. สืบค้นหลักเกณฑ์ในการเบิก
ค่าใช้จ่ายไปราชการของพนักงานขับรถยนต์ และนำเสนอในท่ีประชุมในคราวถัดไป 

  มติที่ประชุม รับทราบ 

  1.5 การจำหน่ายครุภัณฑ์ 
  ขอให้เจ้าหน้าท่ีพัสดุดำเนินการขายทอดตลาดรถจักรยานยนต์ของหน่วนงาน 2 คัน ตามขั้นตอน   
ของระเบียบพัสดุ  

  มติที่ประชุม รับทราบ 

  1.6 การสั่งทำเสื้อทีม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
  ด้วยจังหวัดภูเก็ตให้บุคลากรในหน่วยงานร่วมส่งเสริมอัตลักษณ์ความเป็นไทยในจังหวัดภูเก็ต      
ผ่านวัฒนธรรมการแต่งกายด้วยผ้าไทย ผ้าพื้นเมือง เพื่อสร้างการรับรู้และปลูกฝังความภาคภูมิใจในความเป็นไทย   
ด้วยการแต่งกายด้วยเครื่องแบบชุดกากี ในทุกวันจันทร์ (ตามนโยบายของทางราชการ) แต่งกายด้วยผ้าพื้นเมือง      
ในทุกวันพฤหัสบดี และแต่งกายด้วยผ้าบาติก ในทุกวันศุกร์ จึงมีแนวคิดการส่ังทำเส้ือทีม เพื่อสวมใส่ในวันอังคารหรือ
วันพุธ โดยให้ ฝบท. ประสานกับร้านตัดเส้ือเบ้ืองต้นแล้ว เพื่อจัดทำตามแบบท่ีต้องการ 
  นางสิรญา พาหุบุตร หัวหน้าฝ่ายบริหารท่ัวไป แจ้งให้ ท่ีประชุมทราบว่า  ฝ่ายบริหารท่ัวไป             
จะดำเนินการสำรวจไซส์เส้ือกับบุคลากรทุกคน และส่ังตัดกับร้านท่ีได้ประสานไว้ข้างต้น 

  มติทีป่ระชุม รับทราบ และใส่เส้ือทีมโดยพร้อมเพรียงกันในทุกวันอังคาร 

  1.7 คู่มือผู้บังคับบัญชาในการรักษาวินัยของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา 
  นายวงศ์ธารินทร์ พรหมรักษ์ สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต แจ้งท่ีประชุมว่า ผู้บังคับบัญชาท่ีมีบทบาทสำคัญ
ในการรักษาวินัยของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา ซึง่ผู้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ต่อไปนี้ คือ ผู้บังคับบัญชา ได้แก่ 
   1) ปลัดกระทรวง 
   2) อธิบดี ผู้ว่าราชการจังหวัด 
   3) หัวหน้าส่วนราชการในกรม หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด นายอำเภอ 
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  หน้าท่ีของผู้บังคับบัญชา : 
  ผู้บังคับบัญชามีหน้าท่ีในการรักษาวินัย ตามท่ีบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ       
พลเรือน พ.ศ. ๒๕๕1 ดังนี้ 
   1) รักษาวินัยของตนเอง โดยกระทำการตามข้อปฏิบัติ และไม่ฝ่าฝืนข้อห้ามทางวินัยตามท่ี
บัญญัติไว้ในกฎหมาย โดยเคร่งครัดอยู่เสมอ (มาตรา ๘๐) 
   2) ปฏิบัติตนต่อผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาอย่างมีคุณธรรม และเท่ียงธรรม และเสริมสร้าง
แรงจูงใจให้อยู่ใต้บังคับบัญชาดำรงตนเป็นข้าราชการท่ีดี (มาตรา ๗๒) 
   3) เสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัย และป้องกันมิให้ผู้อยู่ ใต้บังคับบัญชา
กระทำผิดวินัย (มาตรา ๘๗) 
   ๔) กำกับ ดูแลให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระทำการตามข้อปฏิบัติและไม่ฝ่าฝืนข้อห้ามทางวินัย 
และดำเนินการทางวินัยแก่ผู้กระทำผิด (หมวด 7) 
 

 
  ความรับผิดชอบของผู้บังคับบัญชา : 
  ผู้บังคับบัญชาผู้ใดละเลยไม่ปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีบัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการ      
พลเรือน เป็นผู้ละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีซึ่งเป็นการกระทำผิดวินัยตามมาตรา ๘๒ (๒) และมาตรา ๘๔ จะถูกลงโทษ      
ทางวินัย 
  ผู้บังคับบัญชามีหน้าท่ีและความรับผิดชอบตามกฎหมายในการรักษาวินัยของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา 
โดยต้องเสริมสร้าง พัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัย ป้องกันมีให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระทำผิดวินัย และดำเนินการ
ทางวินัยแก่ผู้กระทำผิดวินัย การท่ีผู้บังคับบัญชาละเลยการปฏิบัติหน้าท่ีดังกล่าว มิได้ทำให้ การรักษาวินัยของราชการ
ดีขึ้นตามนโยบายของรัฐบาล จึงมีมติให้นำเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อมีมติกำชับให้ผู้บังคับบัญชาปฏิบัติหน้าท่ีในการ
รักษาวินัยของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาตามกฎหมายโดยเคร่งครัด และให้ถือว่าการท่ีการรักษาวินัยของข้าราชการมิได้ดีขึ้น 
ผู้บังคับบัญชามีส่วนรับผิดชอบ เพราะมิได้เสริมสร้างพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัย และมีไ ด้ป้องกันมิให้ผู้อยู่     
ใต้บังคับบัญชากระทำผิดวินัย ซึ่งผู้บังคับบัญชาอาจต้องรับผิดทางวินัยด้วย  
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  มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระที่  2  เร่ืองรับรองการประชุมคร้ังที่แล้ว 
  ประธานได้มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการท่ีประชุม นำเสนอรายงานการประชุม ครั้งท่ี 3/2564    
เมื่อวันศุกร์ท่ี 11 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. ได้แจ้งเวียนให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ        
ทุกคน ได้ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว และหากมีข้อผิดพลาดหรือมีการแก้ไขอย่างไร ให้แจ้งได้ท่ีฝ่ายบริหารท่ัวไป                   
และให้นำเสนอแก่สหกรณ์จังหวัดต่อไป 

มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม 
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ระเบียบวาระที่  3  เร่ืองสืบเนื่องและติดตามผลการประชุมคร้ังที่แล้ว 
  3.1 ความคืบหน้าการชำระบัญชี 
   3.1.1 การชำระบัญชีสหกรณ์ผู้เพาะเลี้ยงกุ้ง จำกัด 
   นายกฤษฎา สู่เจริญ ผู้ชำระบัญชีสหกรณ์ผู้เพาะเล้ียงกุ้ง จำกัด แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า   
การชำระบัญชีสหกรณ์ผู้เพาะเล้ียงกุ้ง จำกัด อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเพื่อส่งทนายความ (คุณธารทิพย์ ม้าเฉี่ยว) 
บังคับคดีกับลูกหนี้ตามคำพิพากษา อาจต้องรอให้สถานการณ์โควิดคล่ีคลาย เนื่องจากทนายความท่านนี้ ทำงาน
รวดเร็วเรียบร้อยตามเวลา และได้รับชำระหนี้จากลูกหนี้ครบแล้ว จำนวน 1 ราย 
   นางสิรญา พาหุบุตร คณะผู้ชำระบัญชีสหกรณ์ผู้เพาะเล้ียงกุ้ง จำกัด ช้ีแจงเพิ่มเติมว่า ต้ังแต่
ได้รับคำพิพากษา ลูกหนี้ชำระครบแล้ว จำนวน 5 ราย และเหลือลูกหนี้อยู่ระหว่างติดตาม 21 ราย ประกอบด้วย   
ลูกหนี้ปรับโครงสร้างหนี้ 2 ราย และลูกหนี้ตามคำพิพากษา 19 ราย 

   มติท่ีประชุม รับทราบ 

   3.1.2 การชำระบัญชีสหกรณ์ชุมชนไม้ขาว จำกัด 
   นางสาวเพชรไพลิน แซ่ต้ัน ผู้ชำระบัญชีสหกรณ์ชุมชนไม้ขาว จำกัด แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า
การชำระบัญชีสหกรณ์ชุมชนไม้ขาว จำกัด อยู่ระหว่างแก้ไขงบการเงินตามข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชี 

   มติที่ประชุม รบัทราบ 

   3.1.3 การชำระบัญชีกลุ่มเกษตรกรทำสวนกะทู ้
   นายพิทักษ์ คงขลิบ ผู้ชำระบัญชีกลุ่มเกษตรกรทำสวนกะทู้  แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า       
การชำระบัญชีกลุ่มเกษตรกรทำสวนกะทู้ ขณะนี้ได้ดำเนินการแก้ไขและส่งงบการเงินตาม ม.87 ตามท่ีผู้สอบบัญชี
แนะนำเรียบร้อยแล้ว 

   มติที่ประชุม รับทราบ 

   3.1.4 การชำระบัญชีชุมนุมสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต จำกัด 
   นายพิทักษ์ คงขลิบ ผู้ชำระบัญชีชุมนุมสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต จำกัด แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า
การชำระบญัชีชุมนุมสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต จำกัด อยู่ในขั้นตอนท่ี 3 คือ ส่งงบการเงินให้ผู้สอบบัญชีตาม ม.80  

   มติที่ประชุม   รับทราบ 

   3.1.5 การชำระบัญชีสหกรณ์บริการตำบลเชิงทะเล จำกัด 
   นางสาวแสงอุษา ส่งแสง ผู้ชำระบัญชีสหกรณ์บริการตำบลเชิงทะเล จำกัด แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า 
การชำระบัญชีสหกรณ์บริการตำบลเชิงทะเล จำกัด อยู่ระหว่างรอหนังสือยืนยันยอดจากสหกรณ์ ซึ่งได้รับแจ้งจาก
ประธานสหกรณ์ว่า จะส่งหนังสือยืนยันยอดดังกล่าวให้ผู้ชำระบัญชีในวันท่ี 7 กรกฎาคม 2564 
   มติที่ประชุม   รับทราบ 
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  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 
 
 

16 
4 
 

18 
 
9 

80,000 29,220 

   

   นางสิรญา พาหุบุตร นักจัดการงานท่ัวไปชำนาญการ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบเพิ่มเติมว่า 
สำหรับการประชาสัมพันธ์งานสหกรณ์ผ่านส่ือโทรทัศน์เคเบ้ิลทีวีท้องถิ่นและ ฟรีทีวี ซึ่งผลงานไม่เป็นไปตามแผนท่ีวาง
ไว้ คณะทำงานประชาสัมพันธ์จึงประชุมหารือร่วมกัน โดยมอบหมายความรับผิดชอบให้คณะทำงานดำเนินการให้
เป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางไว้ พร้อมท้ังกำหนดให้มีการจัดทำชุดนิทรรศการ หัวข้อ “พระบิดาสหกรณ์” งบประมาณ 
20,000 บาท ซึ่งได้ประสานเบ้ืองต้นกับ สทส. เพื่อออกแบบชุดนิทรรศการดังกล่าวเบ้ืองต้นแล้ว 

   มติที่ประชุม  รับทราบ 

   3.2.2 กลุ่มจดัต้ังและส่งเสริมสหกรณ์ 
   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 
    - รา้นสหกรณ์วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต 
    - สหกรณ์บริการเทศบาลตำบลวิชิต 
    - สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนพารารวมพลังพัฒนา 
    - สหกรณ์เคหสถานทวีสินมั่นคงภูเก็ต 
    - สหกรณ์จักรยานยนต์รับจ้างป่าตอง (จาก C 
ข้ึน 1 ระดับ) 
3. ติดตามผลการดำเนินงานตามมาตรฐานของ
สหกรณ์ (ธันวาคม 2562 –พฤษภาคม 2563) 
 

1 แผน 
1 ครั้ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 ครั้ง 

1 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

5 

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

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

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

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

   3. จัดคลินิกสหกรณ์เพ่ือให้บริการแก่เกษตรกรใน
เวทีการจัดกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ของจังหวัด 
ประกอบด้วย การจัดนิทรรศการ การใหค้ำปรึกษา 
การตอบปัญหาชิงรางวัล และกิจกรรมอื่นๆ 
  * หมายเหตุ เน่ืองจากสถานการณ์โรค Covid-19 
ทำให้การจัดกิจกรรมไม่เป็นไปตามเป้าหมาย และมี
การปรับจำนวนการจัดกิจกรรมเหลือเพียง 3 ครัง้ ซึ่ง
ครั้งที่ 3/2563 จะจัดข้ึนในวันที่ 24 กรกฎาคม 
2563 ณ โรงเรียนเมืองถลาง 
          - ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 25 ธันวาคม 
2563 ณ แปลงนาไม้ขาว ม.4 ต.ไม้ขาว อ.ถลาง  จ.ภูเก็ต 
               - ครั้งที่ 2/2564 วันที่ 25 มีนาคม 2564 ณ 
โรงเรียนเกาะมะพร้าว ต.เกาะแก้ว อ.เมือง จ.ภูเก็ต 
   4. รายงานผลการดำเนินงาน (ตุลาคม 2562 
– กันยายน 2563) 

1 แผน 
 
 
 

4 ครั้ง 
 
 
 
 

4 ครั้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 ครั้ง 

1 
 
 
 

2 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

21,100 5,00 

3 โครงการขับเคลื่อนปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง และ
ส่งเสริมการเกษตรตาม
แนวทางทฤษฎีใหม่ใน
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
 

พื้นที่/กลุ่มเป้าหมาย : 
กิจกรรมที่ 1 ขับเคลื่อน
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในสหกรณ์และ
กลุ่มเกษตรกร   
    1. สอ. ครูภูเก็ต จก. 
   2. สอ. สาธารณสุขภูเก็ต จก.  
   3. สอ. พนักงาน ลากูน่า ภูเก็ต  

1. จัดทำแผนปฏิบัติงาน(Action Plan)  
2. กิจกรรมขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   2.1 แนะนำ ส่งเสริม สนับสนุนสหกรณ์/กลุ่ม
เกษตรกรให้นำแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปประยุกต์ใช้ทั้งในองค์กรและระดับ
สมาชิก และให้ดำเนินกิจกรรมตามแผนการดำเนิน
กิจกรรมการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง (เป้าหมายของปี 2563) ตามแนวทางที่
กองประสานงานโครงการพระราชดำริกำหนด 
       - สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด 
       - สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข จำกัด 
       - สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน ลากูน่า ภูเก็ต จำกัด 
       - สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนบ่อแร่สันติสุข จำกัด 
       - กลุ่มเกษตรกรทำสวนป่าคลอก 

1 แผน 
 

4 สก./
1 กลุ่ม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 

4 สก./
1 กลุ่ม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

กิจกรรมที่ 2 เกษตรกร
ทฤษฎีใหม่  
   - รายเก่า 21 ราย 

    2.2 แนะนำ ส่งเสริม ติดตามสมาชิกที่เข้าร่วม
โครงการขยายผลการนำหลักปรชัญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในสหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกรเมื่อปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ให้นำ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้
อย่างต่อเน่ือง (สหกรณ์สี่ล้อเล็กภูเก็ต จำกัด) 
3. กิจกรรมส่งเสริมการเกษตรตามแนวทาง
ทฤษฎีใหม่ในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
  3.1 แนะนำ ส่งเสริม และประสานงานกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสนับสนุน และติดตาม
ให้เกษตรกรดำเนินกิจกรรมเกษตรทฤษฎีใหม่ได้
อย่างต่อเน่ืองและย่ังยืน (เป้าหมายเดิม) 
 - เป้าหมาย ปี 60     8 ราย 
 - เป้าหมาย ปี 61     7 ราย 
 - เป้าหมาย ปี 62     6 ราย 

1 สก./
30 ราย 

 
 
 
 
 
 

21 ราย 
 

1 สก./
30 ราย 

 
 
 
 
 
 
- 
 
 

  

   มติที่ประชุม  รับทราบ 

   3.2.3 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ 
   นางสาวสุมนา ณ นคร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ 
แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ ดังนี้ 

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

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

  1) จัดทำแผนการแนะนำส่งเสริมการบริหาร
จัดการที่มีธรรมาภิบาล 

  2) แนะนำส่งเสริมให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร นำ
หลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการบริหารจัดการ 

   3) รายงานผลการแนะนำส่งเสริมธรรมาภิบาล
และปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานในที่ประชุม
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ ์

1 ครั้ง 
 

5 ครั้ง 
 

8 ครั้ง 

1 
 
2 
 
3 

2,500 1,190 

2 ส่งเสริมการควบคุมภายใน
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
 

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

  1) ประสานสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ เพ่ือขอ
ข้อมูลรายงาน RQ2-3 
  2) จัดประชุมซักซ้อมความเข้าใจ ชี้แจงแนวทาง
ยกระดับชั้นคุณภาพการควบคุมภายใน 
  3) จัดทำคำแนะนำแนวทางการบริหารจัดการ
สหกรณ์ด้านการควบคุมภายใน สำหรับสหกรณ์  
ให้แก่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  
 4) จัดทำคู่มือแนวทางการควบคุมภายในให้แก่
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

1 ครั้ง 
 

1 ครั้ง 
 

20 แห่ง 
 
 

7 เล่ม 
 

1 
 
1 
 

20 
 
 
7 

1,250 1,250 

 

 



ห น ้ า  | ๑๒ 
 

 

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

     ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สหกรณ์ในจังหวัดภูเก็ตยกระดับชั้นคุณภาพการควบคุมภายใน ดังน้ี 
        - สหกรณ์ออมทรัพย์ตรีสรา จำกัด                                    ระดับพอใช้ 
        - สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานสงเคราะห์สวนยางภูเก็ต จำกัด     ระดับดี 
        - สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนพารารวมพลังพัฒนา  จำกัด               ระดับดี 

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

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

1 ครั้ง 
 
 
 
 

1 ครั้ง
50 แห่ง 

 

1 
 
 
 
 
1 

32 

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 
5 

- - 

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

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

1 ครั้ง 
1 ครั้ง 

 
2 ร.ร. 

 
1 ครั้ง 

 
1 ครั้ง 

1 
1 
 
- 
 
- 
 
- 

40,000 280 

        วันที่ 29 -30 กรกฎาคม 2564 สทส. กำหนดประชุมผ่าน Zoom  Application และประสานเบื้องต้นกับสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตแล้ว 

   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  50  แห่ง 
   - กลุ่มเกษตรกร  1  แห่ง 
 

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

1 ครั้ง 
 

20 ครั้ง 
 

12 ครั้ง 
 

12 ครั้ง 
 

4 ครั้ง 

1 
 

14 
 
9 
 
9 
 
3 

5,000 4,539 

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

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

1 ครั้ง 
3 ครั้ง 

 
 

2 ครั้ง 
 
 

10 ครั้ง 
 

1 
2 
 
 
1 
 
 
6 

4,400 4,400 

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

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

2 ครั้ง 
 
 

10 ครั้ง 
 

1 ครั้ง 
 

16 ครั้ง 

2 
 
 
5 
 
1 
 

12 

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

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

  1) จัดทำแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) เพ่ือ
กำหนดช่วงระยะเวลา เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 
  2) ประสานงาน แนะนำส่งเสริมการประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค ์
  3) เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางในการ
ประกอบอาชีพเกษตรกรสมัยใหม่ และตัวชี้วัดที่
กำหนดตามแนวทางการดำเนินโครงการที่ กพก. 
กำหนด (กลุ่มเป้าหมายร่วมประชุมวันที่ 16, 19 
และ 23 กุมภาพันธ์ 2564) 
  4) รายงานผลการดำเนินงานตามข้ันตอนและ
เงื่อนไขของการรายงานผลตามท่ีกรม ฯ กำหนด 

1 ครั้ง 
 
 

4 ครั้ง 
 

1 ครั้ง 
 
 
 
 
 

2 ครั้ง 

1 
 
 

3 
 

1 
 
 
 
 
 

1 

1,200 488 

5 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 งบประมาณรอ
คืนกรม 

2,000 บาท  
เนื่องจาก

เปลี่ยนการ
ร่วมอบรม

จังหวัดพังงา 
เป็นระบบ
Zoom 

 

     การประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างทักษะการตลาดสินค้าเกษตร ร่วมกับสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพังงา จัดข้ึนระหว่างวันที่ 28 - 29 
มิถุนายน 2564 ผ่านระบบ Zoom Application โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 4 คน ซึ่งเป็นการให้ความรู้เรื่องการแปรรูปผลิตภัณฑ์
และสินค้าออนไลน์ 
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 
ตามที่ กพก. กำหนด 
  4) เข้าร่วมอบรมหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ
ส่งเสริมสถาบันเกษตรกรเป็นผู้ผลิต  
  5) จัดส่งรายงานผลการปฏิบัติงานผ่านระบบ E-project 
         - รายงานครั้งแรก 28 มิถุนายน 2564 
  6) ลงพ้ืนที่ ติดตามและประเมินผลการดำเนิน
โครงการฯ 

1 ครั้ง 
 

1 ครั้ง 
 
 

2 ครั้ง 
 
 

1 ครั้ง 
 

5 ครั้ง 
 

7 ครั้ง 

1 
 

1 
 
 

1 
 
 
- 
 
- 
 
- 

4,480 1,990 
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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 
 

5 ครั้ง 
 

1 
 

1 
 
 

1 
 
 

1 
 

1 
 

79,6
30 

62,820 
งบประมาณรอ
ต้องคืนกรม  

6,840 
เนื่องจาก

เปลี่ยนระบบ
การประชุม 
เป็นระบบ 
Zoom 

 

 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) เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือร่วมสรุปผล
ขับเคลื่อนกิจกรรมตามโครงการแบบบูรณาการ  
ในพ้ืนที่ 
  12) ประสานงาน แนะนำ ส่งเสริม ตรวจติดตาม 
และรายงานผลการดำเนินงาน 

1 ครั้ง 
 
 
 

1 ครั้ง 
 
 

1 ครั้ง 
 
 

1 ครั้ง 
 
 

1 ครั้ง 
 
 

1 ครั้ง 
 
 

5 ครั้ง 

1 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
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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 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
- 
 
 
- 
 
- 

4,940 3,610 

9 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 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
- 
 
 
- 
 
- 

4,940 3,610 
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ปริมาณธุรกิจสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ปี 2564 

  ภาพรวมปริมาณธุรกิจสหกรณ์ เดือนกันยายน 2563 - พฤษภาคม 2564 เปรียบเทียบกับปีท่ีแล้ว           
โดยปริมาณธุรกิจสหกรณ์ เพิ่มขึ้น ร้อยละ 5.48 

เดือนเดือน ปีปีงบประมาณ 2563งบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2564ปีงบประมาณ 2564 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  

รวม 5,213,514,461.17  5,499,193,322.10  285,678,860.93  5.48 
 

ภาพรวมปริมาณธุรกิจกลุ่มเกษตรกร เดือนกันยายน 2563 - พฤษภาคม 2564 เปรียบเทียบกับปีท่ีแล้ว  
โดยปริมาณธุรกิจกลุ่มเกษตรกร เพิ่มขึ้น ร้อยละ 51.74 

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  

รวม 68,137,267.88  103,391,351.43  35,254,083.55  51.74 
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การดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องของสหกรณ์ 
  สำหรับสหกรณ์ท่ียังไม่ส่งรายงานการดำรงสินทรัพย์สภาพคล่อง จำนวน 10 แห่ง คือ สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานสงเคราะห์สวนยางภูเก็ต จำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัทเฮลโล

ภูเก็ต จำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์ บีเอจีเอส จำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์กี่หิ้น จำกัด สหกรณ์ส่ีล้อเล็กภูเก็ต จำกัด สหกรณ์บริการเทศบาลตำบลวิชิต จำกัด สหกรณ์บริการแท็กซี่ภูเก็ต จำกัด 
สหกรณ์บริการรถยนต์บริการธุรกิจภูเก็ต จำกัด สหกรณ์เรือหางยาวบริการนำเท่ียวป่าตอง จำกัด และสหกรณ์การเกษตรกะทู้ จำกัด 

  ท้ังนี้ ขอให้เจ้าหน้าท่ีส่งเสริมสหกรณ์ท่ีรับผิดชอบ ติดตามให้สหกรณ์ส่งรายงานการดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องให้จังหวัดด้วย 
แบบสรุปการส่งรายงานการดำรงสินทรัพย์สภาพคล่อง 

ท่ี ชื่อสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ต.ค.63 พ.ย. 63 ธ.ค. 63 ม.ค. 64 ก.พ. 64 มี.ค. 64 เม.ย. 64 พ.ค. 64 
1 สหกรณอ์อมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด 1.80 2.92 2.02 5.80 5.80 3.11 2.89 2.54 
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 
4 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขภูเก็ต จำกัด 76.89 79.75 78.95 80.63 74.23 65.88 71.22 67.94 
5 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูเก็ต จำกัด 62.48 13.81 8.14 8.50 7.41 6.42 5.12 5.05 
6 สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัทเฮลโลภูเก็ต จำกัด  - -  -  - - - -  - 
7 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จำกัด 89.10 91.51 102.64 105.42 92.71 106.91 93.29 112.24 
8 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานไทยซาร์โก้ จำกัด 47.92 44.59 47.25 50.50 48.45 48.74 47.44 46.53 
9 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงแรมอมันปุรี จำกัด 4,788.40 5,012.75 7,311.39 5064.20 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  
11 สหกรณ์ออมทรัพย์ บีเอจีเอส จำกัด   31,982.20  127,018.50 -  176,425.72 287,474.94 - -  - 
12 สหกรณ์ออมทรัพย์กี่หิ้น จำกัด - - - - - - -  - 
13 สหกรณ์การเกษตรเมืองภูเก็ต จำกัด 31.40 28.11 30.56 31.54 34.46 35.35 39.14 37.74 
14 สหกรณ์การเกษตรกะทู้ จำกัด 658.67 1,022.90 783.84 262.78 568.30 - -  - 
15 สหกรณ์การเกษตรเมืองถลาง จำกัด 49.64 55.47 54.13 53.37 60.02 65.66 71.80 69.08 
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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 
16 สหกรณ์กรรมการอิสลามภูเก็ต จำกัด 64.57 50.15 38.37 42.43 37.58 38.58 34.72 33.74 
17 สหกรณ์เคหสถานทวีสินมั่นคงภูเก็ต จำกัด  - -  -  - 98.98 - 81.03 0.00 
18 สหกรณ์อิสลามฮุซนี จำกัด  - -  -  - - 20.27 - 16.78 
19 สหกรณส่ี์ล้อเล็กภูเก็ต จำกัด 3.77 6.75 4.59 4.09 4.18 - 4.43  - 
20 สหกรณ์บริการเทศบาลตำบลวิชิต จำกัด  - -  -  - - - -  - 
21 สหกรณ์รถบริการและการท่องเท่ียวตำบลกะรน จำกัด 49.94 45.12 43.17 43.20 39.26 - - 49.63 
22 สหกรณ์บริการรถยนต์รับจ้างภูเก็ต จำกัด 280.01 276.28 381.11 381.11 381.11 381.11 277.12 269.61 
23 สหกรณ์บริการแท็กซี่ภูเก็ต จำกัด  - 311.93 314.74 - 319.93 - -  - 
24 สหกรณ์จักรยานยนต์รับจ้างป่าตอง จำกัด 145.41 229.97 139.01 125.28 113.18 80.26 90.66 80.19 
25 สหกรณ์บริการรถยนต์บริการธุรกิจภูเก็ต จำกัด -  -  -  381.11 6.51 - -  - 
26 สหกรณ์เรือหางยาวบริการนำเท่ียวป่าตอง จำกัด -  -  -  125.28 - - -  - 
27 สหกรณ์อัล-อามานะห์ภูเก็ต จำกัด 24.76 21.96 22.93 23.33 21.57 27.26 25.14 28.98  
28 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ่อแร่สันติสุข จำกัด 6.23 3.06 -  36.66 46.48 - - 31.95 
29 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนพารารวมพลังพัฒนา จำกัด 134.19 -  -  107.51 222.30 209.25 240.52 234.93 
30 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเมืองภูเก็ต จำกัด -  146.66 136.51 142.57 139.91 144.91 151.12 149.04 
31 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเคหะรัษฎาภูเก็ต จำกัด -  -  12.13 - 14.55 14.24 8.16 7.46 

รวม 21 21 20 17 26 19 20 10 

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. ที่ 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 22 ก.ค. 2564 

18 สก./ 
1 กลุ่ม 

 
 
 
 

8 สก. 
 
 
 

8 สก. 
 
 

1 ครั้ง 
 

4 ครั้ง 

10/
1 
 
 
 
 
8 
 
 
 
6 
 
 
1 
 
1 

55,400 20,452 

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  ช่วยมัง่ 

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

 
 

เลิกสหกรณ ์
 

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

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

 
 
- 
 

 

ความคืบหน้าการแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์ในจังหวัดภูเก็ต 

สหกรณ์/ข้อบกพร่องสหกรณ์/ข้อบกพร่อง การดำเนินการ/ความคืการดำเนินการ/ความคืบหบหน้าน้า 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 

ติดตาม 
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สหกรณ์/ข้อบกพร่องสหกรณ์/ข้อบกพร่อง การดำเนินการ/ความคืบหน้าการดำเนินการ/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
รับผิดชอบในการทำบัญชีและเบิกจ่ายเงิน
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 

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 

ติดตาม 
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สหกรณ์/ข้อบกสหกรณ์/ข้อบกพร่องพร่อง การการดำเนินการ/ความคืบหน้าดำเนินการ/ความคืบหน้า 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 จำกัด จำนวน        
20 ลบ. / ให้หาผู้รับผิดชอบชดใช้เต็มจำนวน 
             2. ให้ถอนคืนเงินฝากจาก สค.จ.เลย จำกัด จำนวน 
11.632 ลบ. / ให้หาผู้รับผิดชอบชดใช้เต็มจำนวน 
           3. หาผู้รับผิดชอบชดใช้คืนกรณีชำระหนี้ให้ สค.บ้านดุง
สามัคคี จำกัด แทน สค.จ.เลย จำกัด จำนวน 673,455 บาท 
           4. เรียกเงินคืนจาการซื้อท่ีดินร่วมกับ สค.บ้านหนอง
มะค่า จำกัด จำนวน 2.340 ลบ. / ให้หาผู้รับผิดชอบชดใช้เต็ม
จำนวน 
          5. ให้นำหลักทรัพย์ของสมาชิกตามโครงการ  
CU Home 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
หาผู้รับผิดชอบชดใช้ความเสียหาย 

   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
ยังไม่สามารถขายท่ีดินได้ และยังคง 

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

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

ดำเนิ นการประกาศขายท่ี ดิ น         
ผ่ านช่องทางต่ างๆ ซึ่ งสหกรณ์            
ไม่อาจระบุระยะเวลาแล้วเสร็จได้ 
 
     นายทะเบี ยนสหกรณ์ ได้ มี
หนังสือท่ี ภก 0010/24 ลงวันท่ี 
8 มกราคม 2564 ติดตามความ
คืบหน้ าการแก้ ไขข้ อบกพร่ อง      
ตามคำส่ังนายทะเบียนสหกรณ์ 
    สหกรณ์ได้แจ้งความคืบหน้าการ
แก้ ไขข้ อบกพร่ อง หนั งสื อท่ี          
สค.005/2564 ลงวั นท่ี  14 
มกราคม 2564 แจ้ งว่ ากรณี                         
รับสมาชิกสมทบท่ียังไม่บรรลุนิติ
ภาวะได้แก้ไขแล้ว กรณีมูลนิธิฯ จะ
ติดตามเป็นหนังสือต่อมูลนิธิฯ อีก
ครั้ง วันท่ี 31 มกราคม 2564 ส่วน
การคืนเงินฝากบุคคลท่ีจ.พัทลุง 
สหกรณ์ขอชะลอจนกว่าจะได้ข้อยุติ
จากศาลปกครอง 
    นายทะเบี ยนสหกรณ์ ติดตาม
ความคืบหน้าการแก้ไขข้อบกพร่อง 
หนังสือท่ี ภก 0010/510 ลงวันท่ี 
5 พฤษภาคม 2564   
    ปัจจุบันยังไม่ได้รับแจ้งจากผล
การแก้ไขข้อบกพร่องจากสหกรณ์ 

 

  มติที่ประชุม รับทราบ 
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   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 
    - กำหนดจัดครั้งที่ 4 วันที่ 17 ก.ค. 64 

49 แห่ง 
 

600/2 
คน 

50 แห่ง 
 

11 ครั้ง 

49 
 

1,490/ 
34 
17 

 
3 

65,000 44,390 

 ท้ังนี้ สหกรณ์ท่ีปีบัญชีเดือนธันวาคม ซึ่งถ้าในสถานการณ์ปกติ กำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี เกิน 
150 วัน และกำลังดำเนินการเร่งจัดประชุมใหญ่ จำนวน 10 แห่ง (9 สหกรณ์ / 1 กลุ่มเกษตรกร) ดังนี้ 
  - สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเคหะรัษฎาภูเก็ต จำกัด (กำหนดจัด 25 กรกฎาคม 2564) 
  - สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเมืองภูเก็ต จำกัด (กำหนดจัด 18 กรกฎาคม 2564) 
  - สหกรณ์เคหสถานทวีสินมั่นคงภูเก็ต  จำกัด 
  - สหกรณ์บริการเทศบาลตำบลวิชิต  จำกัด 
  - ร้านสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต จำกัด 
  - สหกรณ์ออมทรัพย์กะตะธานี คอลเลคช่ัน จำกัด 
  - สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ่อแร่สันติสุข  จำกัด 
  - สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนพารารวมพลังพัฒนา  จำกัด 
  - สหกรณ์รถบริการภูเก็ต คอลเซ็นเตอร์ จำกัด 
  - กลุ่มเกษตรกรทำสวนป่าคลอก 
และสหกรณ์ท่ีปีบัญชีเดือนมีนาคม ซึ่งจะครบ 150 วัน ในเดือนสิงหาคม ซึ่งสามารถประชุมใหญ่ได้ภายในเดือน
กันยายน จำนวน 7 สหกรณ์ ดังนี้ 
  - สหกรณ์การเกษตรกะทู้  จำกัด 
  - สหกรณ์การเกษตรเมืองภูเก็ต  จำกัด 
  - สหกรณ์การเกษตรเมืองถลาง  จำกัด 
  - สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธกส.ภูเก็ต จำกัด 
  - สหกรณ์บริการรถยนต์รับจ้างภูเก็ต  จำกัด 
  - สหกรณ์บริการเดินรถภูเก็ต  จำกัด 
  - สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัทเฮลโลภูเก็ต  จำกัด 
 ท้ังนี้  กำหนดจัดประชุมกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 ครั้งท่ี  4/2564 ในวัน ท่ี 17 กรกฎาคม 2564                 
ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต 

   มติที่ประชุม  รับทราบ 
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  3.3 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

  นางสิรญา พาหุบุตร หัวหน้าฝ่ายบรหิารท่ัวไป แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ ดังนี้ 
  กรมส่งเสริมสหกรณ์ โอนงบประมาณให้หน่วยงาน เป็นเงิน 5,286,820 บาท ซึ่งจากงบประมาณ
ดังกล่าว สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต ได้ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว เป็นเงิน 4,386,084.31 บาท คิดเป็น            
ร้อยละ 82.96 ของงบประมาณท่ีได้รับโอน (ข้อมูล ณ 2 กรกฎาคม 2564) และจะได้รับโอนงบประมาณคงเหลือ
จากกรมอีกครั้งหนึ่งในเดือนสิงหาคม 2564 

งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย คงเหลือ 

รายการ งปม. ได้รับโอน บาท ร้อยละ บาท 

งบบุคลากร 2,157,600.00 1,720,078.09 79.72 437,521.91 

งบดำเนินงาน 1,867,720.00 1,404,506.55 75.20 463,213.78 

งบอุดหนุน 1,261,500.00 1,261,500.00 100 - 

รวม 5,286,820.00 4,386,084.31 82.96 900,735.69 

  ท้ังนี้ สำหรับการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขอให้กลุ่มงานทุกกลุ่ม     
ส่งเอกสารเบิกจ่าย/เอกสารการยืมเงิน ทุกรายการ ให้ฝ่ายบริหารฯ ภายในวันท่ี  30 สิงหาคม 2564 เพื่อฝ่ายฯ     
ได้วางแผนการเบิกจ่ายงบประมาณของให้หน่วยงานให้เป็นไปตามเป้าหมายท่ีกรมกำหนดต่อไป 

  มติที่ประชุม  รับทราบ 

  3.4 การรณรงค์ส่งเสริมอัตลักษณ์ความเป็นไทยผ่านวัฒนธรรมการแต่งกายด้วยผ้าไทย          
ผ้าพื้นเมืองและผ้าบาติก 
  นางสิรญา พาหุบุตร หัวหน้าฝ่ายบริหารท่ัวไป แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า ตามท่ีจังหวัดภูเก็ตให้
บุคลากรในหน่วยงานร่วมส่งเสริมอัตลักษณ์ความเป็นไทยในจังหวัดภูเก็ต  ผ่านวัฒนธรรมการแต่งกายด้วยผ้าไทย     
ผ้าพื้นเมือง เพื่อสร้างการรับรู้และปลูกฝังความภาคภูมิใจในความเป็นไทย ด้วยการแต่งกายด้วยเครื่องแบบชุดกากี   
ในทุกวันจันทร์ (ตามนโยบายของทางราชการ) แต่งกายด้วยผ้าพื้นเมือง ในทุกวันพฤหัสบดี และแต่งกายด้วยผ้าบาติก 
ในทุกวันศุกร์ และให้รายงานผลการสวมใส่ผ้าไทย ผ้าพื้นเมือง และผ้าบาติก ในทุกส้ินเดือน นั้น 
  สำหรับเดือนกรกฎาคม จึงขอนัดหมายบุคลากรทุกท่านแต่งกายด้วยชุดเครื่องแบบกากี ผ้าพื้นเมือง 
และผ้าบาติก ตามวันดังกล่าว ระหว่างวันท่ี 19 - 24 กรกฎาคม 2564 เพื่อถ่ายภาพร่วมกันและรายงาน       
จังหวัดต่อไป 

  มติที่ประชุม รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่  4  เรื่องเพื่อทราบ 
  4.1 ฝ่ายบริหารทั่วไป  
  นางสิรญา พาหุบุตร หัวหน้าฝ่ายบริหารท่ัวไป แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ ดังนี้  
  4.1.1 การคัดเลือกนักส่งเสริมสหกรณ์ดีเด่น และพนักงานราชการดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 
  กรมส่งเสริมสหกรณ์จะดำเนินการคัดเลือกนักส่งเสริมสหกรณ์ดีเด่น และพนักงานราชการดีเด่น 
ประจำปี พ.ศ. 2564 เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการและพนักงานราชการท่ีปฏิบัติงานด้วยความทุ่มเท เสียสละ ซื้อสัตย์ 
สุจริต อุทิศตน ให้กับงานในหน้าท่ีอย่างต่อเนื่อง มีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติราชการ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
   1) นักส่งเสริมสหกรณ์ดีเด่น จำแนกเป็น 2 สาขา ดังนี้ 
    1.1 สาขานักส่งเสริมสหกรณ์ดีเด่น  จำนวน 1 คน 
    คุณสมบัติ : ต้องเป็นข้าราชการผู้ซึ่งมีหน้าท่ีส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรโดยตรง 
และสังกัดกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ในสำนักงานสหกรณ์จังหวัด และเป็นผู้ ท่ีปฏิบัติงานด้านส่งเสริมสหกรณ์หรือ          
กลุ่มเกษตรกร โดยตรงรวมไม่น้อยกว่า 5 ปี 
    1.2 สาขานักสนับสนุนนักส่งเสริมสหกรณ์ดีเด่น จำนวน 1 คน 
    คุณสมบัติ : ต้องเป็นข้าราชการผู้ปฏิบัติงาน ไม่น้อยกว่า 5 ปี เพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานการส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้บรรลุเป้าหมาย และสังกัดฝ่ายบริหารท่ัวไป กลุ่มจัดต้ังและส่งสเริม
สหกรณ์ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ และกลุ่มตรวจ
การสหกรณ์ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต 
   2) พนักงานราชการดีเด่น  จำนวน 1 คน 
   คุณสมบัติ : เป็นพนักงานราชการ ในสังกัดกรมส่งเสริมสหกรณ์ ผู้ซึ่งปฏิบัติงานเพื่อ
สนับสนุนภารกิจงานของหน่วยงานให้ประสบผลสำเร็จและบรรลุเป้าหมาย และสังกัดทุกกลุ่ม/ฝ่าย ในสำนักงาน
สหกรณ์จังหวัด รวมทั้งได้รับการจัดจ้างต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่า 3 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันท่ีได้รับการเสนอช่ือ 
  ท้ังนี้ ฝ่ายบริหารท่ัวไป ได้ดำเนินการแต่งต้ังคณะกรรมการระดับจังหวัดคัดลือกนักส่งเสริมสหกรณ์
ดีเด่น และพนักงานราชการดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 ประกอบด้วย 
   - สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต     ประธานคณะกรรมการ 
   - ผู้อำนวยการกลุ่มงาน/ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 กรรมการ 
   - ฝ่ายบริหารท่ัวไป     กรรมการ/เลขานุการ  
ซึ่งคณะกรรมการต้องคัดลือกบุคลากรในหน่วยงาน สาขาละ 1 คน และจัดส่งแบบเสนอช่ือให้คณะกรรมการคัดเลือก 
(คณะท่ี 2) ภายในวันท่ี 20 กรกฎาคม 2564 โดยมี ผู้ ตรวจราชการประจำเขตจรวจราชการ เป็นประธาน           
เพื่อพิจารณาคัดเลือกต่อไป  
  สำหรับจังหวัดภูเก็ต บุคลากรท่ีมีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์ตามท่ีกำหนด คือ 
   - สาขานักส่งเสริมสหกรณ์ดีเด่น : นางสาวธนภร  สังขพันธ์  จพส.อว. 
   - สาขาสนับสนุนนักส่งเสริมสหกรณ์ดีเด่น : นางสาวสุมนา ณ นคร   ผอ. กบส. 
        นายกฤษฎา สู่เจริญ  ผอ. กตส. 
        นายพิทักษ์ คงขลิบ  ผอ. กจส. 
        นางสิรญา พาหุบุตร หน. ฝบท. 
   - พนักงานราชการดีเด่น  :  นางสาวเพ็ญศรี  เอ้งฉ้วน  นวผ. 
        นางสาวชุติกาญจน์ บุญเรือง  นจก. 
        นางสาววิภาวนี  อิ่มสง่า  นวม. 
        นางสาวสุดา  พรหมทอง จพธ. 
        นางสาวศศิชา  แต่สกุล  จพง. 
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ท่ีประชุมร่วมกันพิจารณาผู้ท่ีมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ท่ีกรมกำหนดข้างต้น และเสนอช่ือในท่ีประชุม ดังนี้ 
   - สาขานักส่งเสริมสหกรณ์ดีเด่น คือ นางสาวธนภร  สังขพันธ์ จพส.อว. 
   - สาขาสนับสนุนนักส่งเสริมสหกรณ์ดีเด่น คือ นายพิทักษ์  คงขลิบ ผอ. กจส. 
   - พนักงานราชการดีเด่น คือ นางสาวชุติกาญจน์  บุญเรือง นจก. 

  มติที่ประชุม  ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกนักส่งเสริมสหกรณ์ดีเด่น และพนักงานราชการดีเด่น ประจำปี 
พ.ศ. 2564 ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต จำนวน 3 คน คือ 
   - สาขานักส่งเสริมสหกรณ์ดีเด่น คือ นางสาวธนภร  สังขพันธ์ จพส.อว. 
   - สาขาสนับสนุนนักส่งเสริมสหกรณ์ดีเด่น คือ นายพิทักษ์  คงขลิบ ผอ. กจส. 
   - พนักงานราชการดีเด่น คือ นางสาวชุติกาญจน์  บุญเรือง นจก. 

  4.1.2  การให้ทุนส่งเสริมการศึกษา ประจำปี 2564 
  สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จำกัด ประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกสหกรณ์ บุตรสมาชิกสหกรณ์ และสมาชิก
สมทบ ทราบเพื่อขอรับทุนการศึกษา ประจำปี 2564 ต้ังแต่ระดับประถมศึกษาถึงระดับปริญญาโท และทุนการศึกษา
สำหรับบุตรท่ีมีความบกพร่องทางร่างกายของสมาชิก รวมท้ังทุนการศึกษาต่อเนื่องระดับปริญญาตรี (4 ปี) สำหรับ
บุตรสมาชิกสหกรณ์ โดยให้ยื่นคำขอรับทุนได้ต้ังแต่วันท่ี 1 - 31 กรกฎาคม 2564  

  มติที่ประชุม  รับทราบ 

  4.1.3 การจัดทำรายงานผลการแนะนำ ส่งเสริม พัฒนา และกำกับดูแลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และแผนส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
  ด้วยกองแผนงาน ให้หน่วยงานจัดทำรายงานผลการแนะนำ ส่งเสริม พัฒนา และกำกับดูแลสหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามแผนการแนะนำส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ผลงานระหว่าง
วันท่ี 1 ตุลาคม 2563 - 31 กรกฎาคม 2564 (รายปี) เป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) หรือ PDF เผยแพร่ตาม
เว็บไซต์ของหน่วยงาน ภายในวันท่ี 16 สิงหาคม 2564 และจัดทำแผนส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) หรือ PDF เผยแพร่ตามเว็บไซต์ของหน่วยงาน     
ภายในวันท่ี 31 สิงหาคม 2564  
  ฝ่ายบริหารท่ัวไป ขอซักซ้อมแนวทางการจัดทำรายงานผลฯ ปี 2564 และแผนส่งเสริมสหกรณ์ฯ    
ปี 2565 โดยกำหนดให้จัดทำรายงานผลและแผนการส่งเสริมควบคู่กันไป และส่งข้อมูลให้ฝ่าย ภายในวันท่ี          
30 กรกฎาคม 2564 
  ท้ังนี้ กำหนดจัดประชุมเพื่อกล่ันกรองข้อมูลในการจัดทำรายงานผลการแนะนำ ส่งเสริม พัฒนา   
และกำกับดูแลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และแผนส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อีกครั้งหนึ่ง ในวันท่ี 5 - 6 สิงหาคม 2564 
  นางวงศ์ธารินทร์ พรหมรักษ์ สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต ขอให้เจ้าหน้าท่ี ๆ รับผิดชอบจัดทำข้อมูลดังกล่าว 
จัดทำข้อมูลด้วยความละเอียดรอบคอบ โดยเฉพาะสหกรณ์ท่ีมีปัญหา 

  มติที่ประชุม  รับทราบ  
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  4.2 กลุ่มจัดต้ังและส่งเสริมสหกรณ์ 
  นางสาวผานิตย์ แสวงหาสินทรัพย์ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ ดังนี้ 
  4.2.1 ผลการพิจารณาอุทธรณ์ของสหกรณ์กองทุนสวนยางฉลอง จำกัด 
  ตามท่ีนายทะเบียนสหกรณ์มีคำส่ังเลิกสหกรณ์กองทุนสวนยางฉลอง จำกัด ในวันท่ี 25 มกราคม 
2564 และสหกรณ์ได้ยื่นขออุทธรณ์ นั้น 
  บัดนี้ คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มีมติ ไม่รับอุทธรณ์ของสหกรณ์กองทุนสวนยางฉลอง จำกัด 
โดยได้ดำเนินการส่ังเลิกสหกรณ์และชำระบัญชีสหกรณ์ต่อไป 
  ท้ังนี้ นายทะเบียนสหกรณ์ได้แต่งต้ังให้ นางสาวธนภร สังขพันธ์ และ นางสาวณัฐกานต์ หอมเดช 
เป็นผู้ชำระบัญชีสหกรณ์กองทุนสวนยางฉลอง จำกัด แล้ว 

  มติที่ประชุม  รับทราบ 

  4.3 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ 
  นางสาวสุมนา  ณ นคร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ แจ้งให้ท่ี
ประชุมทราบ ดังนี้ 
  4.3.1 การสำรวจความประสงค์เพื่อขอรับการสนับสนุนเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ประจำปี
งบประมาณ 2565 (โครงการพิเศษ) 
  จังหวัดภูเก็ต มีสหกรณ์ท่ีมีคุณสมบัติตามเกณฑ์วัตถุประสงค์ของโครงการ คือ สหกรณ์บริการรถยนต์
บริการธุรกิจภูเก็ต จำกัด  

  ท้ังนี้ ได้ดำเนินการส่งเอกสารท่ีเกี่ยวข้องเพื่อขอรับการสนับสนุนดังกล่าว ให้หน่วยงานท่ีรับผิดชอบแล้ว 

  มติที่ประชุม  รับทราบ 

  4.3.2 การสำรวจความประสงค์เพื่อขอรับการสนับสนุนเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ประจำปี
งบประมาณ 2565 (โครงการปกติ) 
  จังหวัดภูเก็ต มีสหกรณ์ท่ีมีคุณสมบัติตามเกณฑ์วัตถุประสงค์และประสงค์เข้าร่วมโครงการ คือ 
สหกรณ์อิสลามฮุซนี จำกัด 
  ท้ังนี้ สำหรับสหกรณ์ท่ีปิดบัญชีไม่ได้ สหกรณ์จะไม่ผ่านคุณสมบัติตามเกณฑ์ของกองทุนพัฒนา
สหกรณ ์

  มติที่ประชุม  รับทราบ 

  4.4 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ ์
 นางวรรณิสา  จันทร์แก้ว  นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบดังนี้ 
 4.4.1 การจัดอบรม “การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์สินค้าเกษตรแปรรูปภายใต้

โครงการ 1 อำเภอ 1 ผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร” 
 การจัดการอบรม “การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์สินค้าเกษตรแปรรูปภายใต้โครงการ      

1 อำเภอ 1 ผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร” กำหนดจัดระหว่างวันท่ี 7 - 8 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุมช้ัน 2 
ศาลาประชาคม อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 

 มติที่ประชุม รับทราบ 
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 4.4.2 การจดัประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการการขับเคลื่อนแผนการบริหารจัดการสินค้าเกษตร 
 การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการการขับเคล่ือนแผนการบริหารจัดการสินค้าเกษตร 

กำหนดจัดในวันจันทร์ท่ี 12 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรพัย์ครูภูเก็ต จำกัด 

 มติที่ประชุม รับทราบ 

 4.5 กลุ่มตรวจการสหกรณ ์
 นายกฤษฎา สู่เจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจการสหกรณ์ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ ดังนี้ 

  4.5.1 การจัดประชุมคณะทำงาน จกบ. 
  กลุ่มตรวจการสหกรณ์ กำหนดจัดการประชุมคณะทำงาน จกบ. ครั้งท่ี 2/2564 ในวันพฤหัสบดี
ท่ี 22 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต 
  ท้ังนี้ ขอเชิญเจ้าหน้าท่ี ๆ เกี่ยวข้อง เข้าประชุมในวันดังกล่าวด้วย 

  มติที่ประชุม  รับทราบ 

  4.6 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 
  นางสาวแสงอุษา ส่งแสง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1  แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ ดังนี้ 
  4.6.1 การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2564 
  สหกรณ์ในจังหวัดภูเก็ต กำหนดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2564 ในเดือนกรกฎาคม 
2564 จำนวน 3 แห่ง ดังนี้ 
   - สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานลากูน่าภูเก็ต จำกัด วันท่ี 13 กรกฎาคม 2564 
   - สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเมืองภูเกต็ จำกัด  วันท่ี 18 กรกฎาคม 2564 
   - สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเคหะรัษฎาภูเก็ต จำกัด วันท่ี 25 กรกฎาคม 2564 

  มติทีป่ระชุม  รับทราบ 

  4.6.2 รายงานการติดตามการตรวจแนะนำการจัดทำบัญชีของสหกรณ์ 
  นายวงศ์ธารินทร์ พรหมรักษ์ สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า 
  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ภูเก็ต แจ้งรายงานการติดตามการตรวจแนะนำการจัดทำบัญชี        
ของสหกรณ์ จำนวน 5 สหกรณ์ รายละเอียดดังนี้ 
   1) ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จำกัด ตกค้างการตรวจสอบสำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 
30 กันยายน 2558 – 30 กันยายน 2563 รวม 6 ปี ผู้สอบบัญชีประเมินว่าสหกรณ์จะไม่สามารถทำบัญชี         
งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบสำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2558 – 30 กันยายน 2563 ให้ตรวจสอบ
ได้ ยังต้องได้รับการตรวจแนะนำการจัดทำบัญชี 
   2) สหกรณ์เคหสถานทวีสินภูเก็ต จำกัด  ตกค้างการตรวจสอบสำหรับปี ส้ินสุดวันท่ี         
31 ธันวาคม  2558 - 31 ธันวาคม 2563 รวม 6 ปี ผู้สอบบัญชีประเมินว่าสหกรณ์จะไม่สามารถทำบัญชี          
งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบสำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม  2558 - 31 ธันวาคม 2563 ให้ตรวจสอบได้ 
ยังต้องได้รับการตรวจแนะนำการจัดทำบัญชี 
   3) สหกรณ์บริการธุรกิจและท่องเท่ียวมุกอันดามัน จำกัด ตกค้างการตรวจสอบสำหรับปี
ส้ินสุดวันท่ี 31 พฤษภาคม  2559 - 31 ธันวาคม 2563 รวม 5 ปี ผู้สอบบัญชีประเมินว่าสหกรณ์จะไม่สามารถ   
ทำบัญชี งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบสำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 พฤษภาคม  2559 - 31 ธันวาคม 2563                      
ให้ตรวจสอบได้ ยังต้องได้รับการตรวจแนะนำการจัดทำบัญชี  
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   4) สหกรณ์เรือหางยาวบริการนำเท่ียวป่าตอง จำกัด ตกค้างการตรวจสอบสำหรับปีส้ินสุด
วันท่ี 30 กันยายน 2559-30กันยายน 2563 รวม 5 ปี ผู้สอบบัญชีประเมินว่าสหกรณ์จะไม่สามารถทำบัญชี      
งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบสำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2559 – 30 กันยายน 2563 ให้ตรวจสอบ
ได้ ยังต้องได้รับการตรวจแนะนำการจัดทำบัญชี 
   5) สหกรณ์บริการเทศบาลตำบลวิชิต จำกัด ตกค้างการตรวจสอบสำหรับปี ส้ินสุดวันท่ี     
31 ธันวาคม  2562 และ 31 ธันวาคม 2563 รวม 2 ปี ผู้สอบบัญชีประเมินว่าสหกรณ์จะไม่สามารถทำบัญชี      
งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบสำหรับปี ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม  2562 และ 31 ธันวาคม 2563           
ให้ตรวจสอบได้ ยังต้องได้รับการตรวจแนะนำการจัดทำบัญชี 
    นายกฤษฎา สู่เจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจการสหกรณ์ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า
กรณีสหกรณ์บริการเทศบาลตำบลวิชิต จำกัด ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์ได้มีคำส่ังให้สหกรณ์แก้ไขข้อบกพร่องโดยจัดทำ
บัญชีให้เป็นปัจจุบัน สหกรณ์ได้ขอขยายเวลาในการแก้ไขข้อบกพร่อง และขณะนี้ล่วงเลยเวลาตามหนังสือขอขยาย
เวลาแล้ว สหกรณ์ยังไม่ได้รายงานผลให้นายทะเบียนสหกรณ์รับทราบ 

  มติที่ประชุม  รับทราบ และกรณีสหกรณ์บริการเทศบาลตำบลวิชิต จำกัด ให้ผู้ตรวจการสหกรณ์
ตรวจสอบการดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์ 

ระเบียบวาระที่  5  เร่ืองเพื่อพิจารณา 

  5.1 ฝ่ายบริหารท่ัวไป 
   - ไม่มี - 

  5.2  กลุ่มจัดต้ังและส่งเสริมสหกรณ์ 

   - ไม่มี - 

  5.3  กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ 
    - ไม่มี -   

  5.4  กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ 

   - ไม่มี - 
 

 5.5  กลุ่มตรวจการสหกรณ ์
  - ไม่มี - 

 5.6 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์  1 
  - ไม่มี - 

ระเบียบวาระท่ี 6 เร่ืองอื่น ๆ 

  6.1 การขอใช้รถยนต์ราชการ 
  นางสิรญา พาหุบุตร หัวหน้าฝ่ายบริหารท่ัวไป แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า ขอความร่วมมือเจ้าหน้าท่ี
ทุกท่านท่ีมีความประสงค์ขอใช้รถยนต์ราชการเพื่อออกพื้นท่ีปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการ ท่ีได้รับมอบหมาย 
ให้ขออนุญาตใช้รถยนต์ราชการล่วงหน้า อย่างน้อย 3 วันทำการ      เพื่อฝ่ายบริหารฯ จะได้จัดรถยนต์ให้บริการ  
ได้อย่างท่ัวถึง เว้นแต่กรณีเร่งด่วน 
  นายวงศ์ธารินทร์ พรหมรักษ์ สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า สำหรับตำแหน่งว่าง 
ให้เร่งดำเนินการเรียกผู้ท่ีผ่านการทดสอบลำดับถัดไปมาปฏิบัติงาน 

  มติที่ประชุม รับทราบ 
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  6.2 ขอเชิญชวนสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จำกัด 
  นางสิรญา พาหุบุตร ผู้ประสานงานสหกรณ์ฯ ขอเชิญชวนข้าราชการ และพนักงานราชการ ท่ียัง
ไม่ได้เป็นสมาชิกสหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จำกัด สมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ดังกล่าว หากท่านใดสนใจสามาร
สอบถามรายละเอียดได้ท่ีผู้ประสานงานสหกรณ์ 
  ท้ังนี้ สมาชิกสหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จำกัด จะได้รับสวัสดิการต่างๆ รวมถึงมีการดำเนินธุรกิจ
สินเช่ือเพื่อให้บริการสมาชิกสหกรณ์ด้วย 

  มติที่ประชุม รับทราบ 

  6.3 การประชุมประจำเดือนของสำนักงานสหกรณจังหวัดภูเก็ต คร้ังที่ 5/2564 ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 
  นายวงศ์ธารินทร์ พรหมรักษ์ สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต แจ้งให้ท่ีป ระชุมทราบว่า การประชุม
ประจำเดือนของสำนักงานสหกรณจังหวัดภูเก็ต ครั้งท่ี 5/2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จะกำหนด   
จัดขึ้นในวันท่ี 2 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต 
 

 เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอ นายวงศ์ธารินทร์  พรหมรักษ์ ประธานในท่ีประชุมได้กล่าวปิดประชุม  
 ปิดประชุมเวลา 15.35 น. 
 

 

 

     (ลงชื่อ)     วงศ์ธารินทร์  พรหมรักษ์      ประธานในทีป่ระชุม 
                (นายวงศ์ธารินทร์  พรหมรักษ์) 
            สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต 
 

                         (ลงชื่อ)     ชุติกาญจน์  บุญเรือง     ผูจ้ดรายงานการประชุม 
               (นางสาวชุติกาญจน์  บุญเรือง) 
 

                                                    (ลงชื่อ)     สิรญา  พาหุบุตร        ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

                  (นางสิรญา     พาหุบุตร) 


