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รายงานการประชุม 
ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ 

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 5/2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
วันจันทร์ที่  2  สิงหาคม พ.ศ. 2564 
…………………………………………….. 

ผู้เข้าประชุม จำนวน 17 คน (ทั้งหมด 28 คน) 
ที่               ชื่อ – สกุล                      ตำแหน่ง/ระดับ                           หมายเหตุ 
1. นายวงศ์ธารินทร์  พรหมรักษ์ สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต 
2. นางสาวสุมนา  ณ นคร  ผอ. กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ 
3. นายกฤษฎา  สู่เจริญ  ผอ. กลุ่มตรวจการสหกรณ์  
4. นายพิทักษ์  คงขลิบ  ผอ. กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์  
5. นางสาวแสงอุษา  ส่งแสง  ผอ. กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 
6. นางสิรญา  พาหุบุตร หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 
7. นางสาวธนภร  สังขพันธ์ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส 
8. นางวรรณิสา  จันทร์แก้ว นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ 
9. นางสาวเพชรไพลิน แช่ตั้น  นิติกรปฏิบัติการ    
10. นางสาวนฤมล  สงธนู  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ  
11. นางสาวผานิตย์  แสวงหาสินทรัพย์  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ    
12. นางสาวนันทัชพร  ชัยฤกษ์  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ  
13. นายอภิสิทธิ์  ลิ่วชัยชาญ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
14. นางวิภาดา  เต็มพร้อม นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
15. นางสาวดุสิตา  รัตนกุล  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ   
16. นางสาวเพ็ญศรี  เอ้งฉ้วน  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน    
17. นางสาวชุติกาญจน์ บุญเรือง  นักจัดการงานทั่วไป 
18.  นางสาววิภาวน ี  อ่ิมสง่า  นักวิชาการมาตรฐานสินค้า   
19. นางสาวนลิน  วันทอง  นิติกร      
20. นางสาวณัฐกานต์  หอมเดช  นักวิชาการเงินและบัญชี 
21. นางสาวสาวิตรี  ไชยฤกษ์  นักวิชาการสหกรณ์ 
22. นางสาววดีรัตน์  จันทร์นุ่น เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 
23. นางภาสินี  สังข์ขวัญ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 
24. นางสาวศศิชา  แต่สกุล  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี    
25. นางสาวสุดา  พรหมทอง เจ้าพนักงานธุรการ 
26. นางสาวชนัญนัทช์ พุ่มชัย  เจ้าพนักงานธุรการ 
27. นายจรูญ  แสงปาน  พนักงานรักษาความปลอดภัย 

ผู้ไม่เข้าประชุม จำนวน 1 คน 
1. นางชมัยพร  ช่วยมั่ง  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ  ลาป่วย 
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ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 5 คน 
1. นายวรวุฒ ิ สุทธิวรา  พนักงานขับรถยนต์ 
2.  นายณัฐกร เชื้อญวน  พนักงานขับรถยนต์ 
3. นายปิยะวัฒน์ มุขแก้ว  พนักงานขับรถยนต์ 
4. นางศุจิภรณ์ ณ ระนอง พนักงานทำความสะอาด 
5. นายดำรงศักดิ์ คงแก้ว  พนักงานรักษาความปลอดภัย 

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 
นายวงศธ์ารินทร ์ พรหมรักษ์  สหกรณ์ จังหวัดภู เก็ต ประธานในที่ประชุมกล่าวเปิดประชุม           

และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
  1.1 มาตรการป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดภูเก็ต 
  ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทยกำลังเป็นไปอย่างหนักหน่วง
จึงทำให้มีการปรับระดับการเฝ้าระวังในหลายพื้นที่รวมถึง จ.ภูเก็ต ที่ถูกนิยามว่าเป็น "พื้นที่เฝ้าระวังสูง" ถูกปรับระดับ
เป็น “พ้ืนทีค่วบคุม” แล้ว ประกอบกับจังหวัดภูเก็ตมีคำสั่ง ห้ามจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มกันของบุคคลซึ่งมีจำนวน
รวมกันมากกว่า 50 คน มีผล ณ วันที่ 3 สิงหาคม - สิ้นเดือนสิงหาคม 2564 ซึ่งส่งผลต่อการแนะนำส่งเสริมสหกรณ์
ในพ้ืนที่  
  ทั้งนี้ กรณี ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างส่วนราชการ ห้ามมิให้เดินทางออกนอกเขตจังหวัด
ภูเก็ต ยกเว้น มีเหตุจำเป็นเร่งด่วน และต้องได้รับอนุญาต 
   - กรณีหัวหน้าส่วนราชการ ให้ขออนุญาตต่อผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต 
   - กรณีข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างของส่วนราชการ ให้ขออนุญาตต่อหัวหน้า
หน่วยงานต้นสังกัด และให้รายงานให้จังหวัดภูเกต็ทราบ 

  มติที่ประชุม รับทราบ 

  1.2 คู่มือผู้บังคับบัญชาในการรักษาวินัยของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา 
  ผู้บังคับบัญชาที่มีบทบาทสำคัญในการรักษาวินัยของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา ซึ่งผู้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ 
ต่อไปนี้ คือ ผู้บังคับบัญชา ได้แก่ 
   1) ปลัดกระทรวง 
   2) อธิบดี ผู้ว่าราชการจังหวัด 
   3) หัวหน้าส่วนราชการในกรม หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด นายอำเภอ 
  หน้าที่ของผู้บังคับบัญชา : 
   1) รักษาวินัยของตนเอง โดยกระทำการตามข้อปฏิบัติ และไม่ฝ่าฝืนข้อห้ามทางวินัยตามที่
บัญญัติไว้ในกฎหมาย โดยเคร่งครัดอยู่เสมอ (มาตรา ๘๐) 
   2) ปฏิบัติตนต่อผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาอย่างมีคุณธรรม และเที่ยงธรรม และเสริมสร้าง
แรงจูงใจให้อยู่ใต้บังคับบัญชาดำรงตนเป็นข้าราชการที่ดี (มาตรา ๗๒) 
   3) เสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัย และป้องกันมิให้ผู้อยู่ ใต้บังคับบัญชา
กระทำผิดวินัย (มาตรา ๘๗) 
   ๔) กำกับ ดูแลให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระทำการตามข้อปฏิบัติและไม่ฝ่าฝืนข้อห้ามทางวินัย 
และดำเนินการทางวินัยแก่ผู้กระทำผิด (หมวด 7) 
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  ความรับผิดชอบของผู้บังคับบัญชา : 
  ผู้บังคับบัญชาผู้ใดละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามที่บัญญัติ ไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการ      
พลเรือน เป็นผู้ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งเป็นการกระทำผิดวินัยตามมาตรา ๘๒ (๒) และมาตรา ๘๔ จะถูกลงโทษ      
ทางวินัย 
  ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎหมายในการรักษาวินัยของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา 
โดยต้องเสริมสร้าง พัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัย ป้องกันมีให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระทำผิดวินัย และดำเนินการ
ทางวินัยแก่ผู้กระทำผิดวินัย การที่ผู้บังคับบัญชาละเลยการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว มิได้ทำให้ การรักษาวินัยของราชการ
ดีขึ้นตามนโยบายของรัฐบาล จึงมีมติให้นำเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือมีมติกำชับให้ผู้บังคับบัญชาปฏิบัติหน้าที่ในการ
รักษาวินัยของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาตามกฎหมายโดยเคร่งครัด และให้ถือว่าการที่การรักษาวินัยของข้าราชการมิได้ดีขึ้น 
ผู้บังคับบัญชามีส่วนรับผิดชอบ เพราะมิได้เสริมสร้างพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัย และมีได้ป้องกันมิให้ผู้อยู่      
ใต้บังคับบัญชากระทำผิดวินัย ซึ่งผู้บังคับบัญชาอาจต้องรับผิดทางวินัยด้วย  
  ข้อปฏิบัติทางวินัย : 
   1)  สนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข    
ด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
   2)  ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเท่ียงธรรม 
   3) ปฏิบั ติหน้ าที่ ราชการให้ เป็ น ไปตามกฎหมาย กฎ ระเบี ยบของทางราชการ                
มติคณะรัฐมนตรี นโยบายของรัฐบาล แลปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ 
   4) ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เกิดผลดีหรือความก้าวหน้าแก่ราชการด้วยความตั้งใจ อุตสาหะ 
เอาใจใส่ และรักษาประโยชน์ของทางราชการ 
   5) ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งในหน้าที่ราชการโดยชอบด้วยกฎหมายและ
ระเบียบของทางราชการ โดยไม่ขัดขืนหรือหลีกเลี่ยง แต่ถ้าเห็นว่าการปฏิบัติตามคำสั่งจะทำให้เสียหายแก่ราชการ 
หรือจะเป็นการไม่รักษาประโยชน์ของทางราชการ จะต้องเสนอความเห็นเป็นหนั งสือทันที เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชา
ทบทวนคำสั่งนั้น และเมื่อได้เสนอความเห็นแล้ว ถ้าผู้บังคับบัญชายืนยันให้ปฏิบัติตามคำสั่งเดิม ผู้อยู่ใด้บังคับบัญชา
ต้องปฏิบัติตาม 
   6) อุทิศเวลาของตนให้แก่ราชการ จะละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการมิได้ 
   7) รักษาความลับของทางราชการ 
   ๘) สุภาพเรียบร้อย รักษาความสามัคคีและต้องช่วยเหลือกันในการปฏิบัติราชการ ระหว่าง
ข้าราชการด้วยกันและผู้ร่วมปฏิบัติราชการ 
   ๙) ต้อนรับ ให้ความสะดวกให้ความเป็นธรรม และให้การสงเคราะห์แก่ประชาชนผู้ติดต่อ
ราชการเก่ียวกับหน้าที่ของตน 
   ๑๐) วางตัวเป็นกลางทางการเมืองในการปฏิบัติหน้าที่ราชการและในการปฏิบัติ การอ่ืนที่
เกี่ยวข้องกับประชาชน กับจะต้องปฏิบัติตามระเบียบทางราชการว่าด้วยมารยาททางการเมืองของข้าราชการด้วย 
   11) รักษาชื่อเสียงของตน และรักษาเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ราชการของตน          
มิให้เสื่อมเสีย 
   ๑๒) กระทำการอื่นใดตามที่กำหนดในกฎ ก.พ. 
  ข้อห้ามทางวินัย : 
   1) ไม่รายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา การรายงานโดยปกปิดข้อความซึ่งควรต้องแจ้งถือว่าเป็น
การรายงานเท็จด้วย 
   2) ไม่ปฏิบัติราชการอันเป็นการกระทำการข้ามผู้บังคับบัญชาเหนือตน เว้นแต่ผู้บังคับบัญชา
เหนือตนขึน้ไปเป็นผู้สั่งให้กระทำหรือได้รับอนุญาตเป็นพิเศษชั่วครั้งคราว 
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   3) ไม่อาศัยหรือยอมให้ผู้อ่ืนอาศัยตำแหน่งหน้าที่ราชการของตนหาประโยชน์ให้แก่ตนเอง
หรือผู้อื่น 
   4) ไม่ประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ 
   5) ไม่กระทำการหรือยอมให้ผู้ อ่ืนกระทำการหาผลประโยช น์ อันอาจทำให้ เสี ย            
ความเที่ยงธรรมหรือเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ราชการของตน 
   6) ไม่เป็นกรรมการผู้จัดการ หรือผู้จัดการ หรือดำรงตำแหน่งอ่ืนใดที่มีลักษณะ 
งานคล้ายคลึงกันนั้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท 
   7) ไม่กระทำการอย่างใดที่เป็นการกลั่นแกลง้ กดข่ี หรือข่มเหงกันในการปฏิบัติราชการ 
   8) ไม่กระทำการอันเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศตามที่กำหนดในกฎ ก.พ. 
   9) ไม่ดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ หรือข่มเหงประชาชนผู้ติดต่อราชการ 
   10) ไม่กระทำการอ่ืนใดตามท่ีกำหนดในกฎ ก.พ. 
  วินัยต่อผู้บังคับบัญชา : 
   - ต้องปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา ซึ่งสั่งในหน้าที่ราชการโดยชอบด้วยกฎหมายและ
ระเบียบของทางราชการ โดยไม่ขัดขืนหรือหลีกเลี่ยง แต่ถ้าเห็นว่าการปฏิบัติตามคำสั่งนั้นจะทำให้เสียหายแก่ราชการ 
หรือจะไม่รักษาประโยชน์ของทางราชการ จะต้องเสนอความเห็นเป็นหนังสือทันทีเพ่ือให้ผู้บังคับบัญชาทบทวนคำสั่ง
นั้น และเม่ือได้เสนอความเห็นแล้ว ผู้บังคับบัญชายืนยันให้ปฏิบัติตามคำสั่งเดิม ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาต้องปฏิบัติตาม 
   - ต้องไม่รายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา การรายงานโดยปกปิดข้อความซึ่ งควรต้องแจ้ง       
ถือว่าเป็นการรายงานเทจ็ด้วย 
   - ต้องไม่ปฏิบัติราชการอันเป็นการกระทำการข้ามผู้บั งคับบัญชาเหนือตน เว้นแต่
ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปเป็นผู้สั่งให้กระทำ หรือได้รับอนุญาตเป็นพิเศษชั่วครั้งคราว 
  วินัยต่อผู้ร่วมงาน : 
   - ต้องสุภาพเรียบร้อย รักษาความสามัคคี และต้องช่วยเหลือกันในการปฏิบัติราชการ 
ระหว่างข้าราชการด้วยกัน และผู้ร่วมปฏิบัติราชการ 
   - ต้องไม่กระทำการอย่างใดทีเ่ป็นการกลั่นแกล้ง กดข่ี หรือข่มเหงกัน ในการปฏิบัติราชการ 
   - ต้องไม่กระทำการอันเป็นการล่วงละเมิด หรือคุกคามทางเพศต่อข้าราชการด้วยกัน      
หรือต่อผู้ร่วมปฏิบัติราชการ 
  วินัยในการปฏิบัติราชการ : 
   - ต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเท่ียงธรรม 
   - ต้องปฏิบัติหน้าที่ ราชการให้ เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการ              
มติของคณะรัฐมนตรี นโยบายของรัฐบาล และปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ 
   - ต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เกิดผลดีหรือความก้าวหน้าแก่ราชการด้วยความตั้งใจ 
อุตสาหะ เอาใจใส่ และรักษาประโยชน์ของทางราชการ 
   - ต้องอุทิศเวลาของตนให้แก่ราชการ จะละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการมิได้ 
   - ต้องรักษาความลับของทางราชการ 
  วินัยของตนเอง : 
   ต้องรักษาชื่อเสียงของตนเอง และรักษาเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ราชการของตนเงอมิ
ให้เสื่อมเสีย 
  ความผิดวินัยร้ายแรง : ประกอบด้วย 
   - ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ เพ่ือให้เกิดความเสียหายอย่าง
ร้ายแรงแก่ผู้หนึ่งผู้ใด 
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   - ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าทีร่าชการโดยทุจริต 
   - ละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร เป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการ
อย่างร้ายแรง 
   - ละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่ าสิบห้าวันโดยไม่มีเหตุ         
อันสมควร หรือโดยมีพฤติการณ์อันแสดงถงึความจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ 
   - กระทำการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง 
   - ดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ ข่มเหง หรือทำร้ายประชาชนผู้ติดต่อราชการอย่างร้ายแรง 
   - กระทำความผิดอาญาจนได้รับโทษจำคุกหรือโทษที่หนักกว่าโทษจำคุกโดยคำพิพากษา   
ถึงที่สุดให้จำคุก หรือให้รับโทษที่หนักกว่าโทษจำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือ
ความผิดลหุโทษ 
   - ละเว้นการกระทำ หรือกระทำการใดๆ อันเป็นการไม่ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติหรือฝ่าฝืน      
ข้อห้าม อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง 
   - ละเว้นการกระทำหรือกระทำการใดๆ อันเป็นการไม่ปฏิบั ติหรือฝ่าฝืนข้อห้ าม          
ตามท่ีม ีกฎ ก.พ. กำหนดให้เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
  หน้าที่ผู้บังคับบัญชาในการดำเนินการทางวินัย : 
  เมื่อมีการกล่าวหาหรือมีกรณีเป็นที่สงสัยว่าข้าราชการผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาผู้ใดกระทำผิดวินัย 
ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ดำเนินการดังนี้ 
   1) รายงานให้ผู้อำนาจดำเนินการทางวินัยทราบ 
   เมื่อมีการกล่าวหา หรือมีกรณีสงสัยเป็นที่สงสัยว่าผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาผู้ใดกระทำผิดวินัย 
ต้องรายงานโดยเร็วตามลำดับจนถึงผู้บังคับบัญชาที่มีอำนาจดำเนินการทางวินัย คือ ผู้บังคับบัญชาที่มีอำนาจสั่งบรรจุ
ตามมาตรา 57 หรือผู้บังคับบัญชาระดับต่ำลงไปที่ได้รับมอบหมาย 
   2) สืบสวนหรือพิจารณาในเบื้องต้นว่ากรณีมีมูลหรือไม่ 
   เมื่อได้รับรายงานตาม ๑ หรือความดังกล่าวปรากฏต่อผู้บังคับบัญชา ซึ่งมีอำนาจดำเนินการ
ทางวินัย ผู้บังคับบัญชานั้นต้องรีบดำเนินการหรือสั่งให้ดำเนินการสืบสวน หรือพิจารณาในเบื้องต้นว่า กรณีมีมูล        
ที่ควรกล่าวหาว่าผู้นั้นกระทำผิดวินัยหรือไม่ ถ้าเห็นว่ากรณีไม่มีมูลที่ควรกล่าวหาว่าข้าราชการผู้ใดกระทำผิดวินัย        
ก็ยุติเรื่องได้ ถ้าเห็นว่ากรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่าข้าราชการผู้ใดกระทำผิดวินัย โดยมีพยานหลักฐานในเบื้องต้นอยู่แล้ว      
ก็ดำเนินการทางวินัยแก่ผู้นั้นต่อไป 

  มติที่ประชุม รับทราบ 

  1.3 คำสั่งมอบหมายความรับผิดชอบของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต 
  สืบเนื่องจากอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์มีบัญชาถ่ายโอนภารกิจงานของกลุ่มตรวจการสหกรณ์ไปยัง
กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ประกอบกับทราบถึงข้อร้องเรียนที่เกิดขึ้นผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต จึงมีความ
จำเป็นในการจัดทำคำสั่งมอบหมายความรับผิดชอบของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต เพ่ือมอบหมายหน้าที่
รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการตามความเหมาะสมและภารกิจงานที่ได้รับมอบหมาย 

  มติที่ประชุม รับทราบ 
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  1.4 การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างเหมาบริการ 
  ด้วยการจัดจ้างพนักงานจ้างเหมาบริการมีการทำสัญญาจัดจ้าง ระยะเวลา 1 ปี และเพ่ือเป็นการ
สร้างหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติงานและประกอบการพิจารณาการต่อสัญญาจ้างในปีถัดไป จึงได้จัดทำแบบประเมิน  
ความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างเหมาบริการ ประกอบด้วย พนักงานขับรถยนต์ พนักงานรักษา   
ความสะอาด และพนักงานรักษาความปลอดภัย เป็นรายเดือน 3 เดือน ( เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2564)       
ซ่ึงผู้ทีท่ำการประเมิน คือ ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำ จำนวน 28 คน ผ่าน Google Form  
  ทั้ งนี้  ขอความร่วมมือทุกคนตอบแบบประเมินดั งกล่ าวภายในวันที่  3  สิ งหาคม 2564              
เวลา 16.30 น. และให้ฝ่ายฯ สรุปผลการประเมินและเสนอต่อสหกรณ์จังหวัดต่อไป 
  นางสิรญา พาหุบุตร หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ฝ่ายฯ จะส่งแบบประเมินให้
ทางไลน์กลุ่มของสำนักงานสหกรณ์สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต 

  มติที่ประชุม รับทราบ 

  1.5 การประกวดผลงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในโครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนิน
ธุรกิจของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และธุรกิจชุมชน 
  การประกวดผลงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในโครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของ
สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และธุรกิจชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งทำการปประเมินผลระดับเขตเรียบร้อย
แล้ว เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 โดย กลุ่มเกษตรกรทำสวนป่าคลอก ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนของ เขต 6 
เพ่ือประกวดในระดับประเทศต่อไป สำหรับสหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธกส.ภูเก็ต จำกัด ไม่ผ่านการ
คัดเลือกระดับเขต แต่ยังสามารถได้รับรางวัล Popular Vote ซ่ึงกรมจะนับคะแนนจากการเข้าชม VTR ผ่านสื่อ
ออนไลน์ช่องทางต่าง ๆ 
  นางวรรณิสา จันทร์แก้ว นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ ชี้แจงเพ่ิมเติมให้ที่ประชุมทราบว่า  
  การประกวดในครั้งนี้ แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ กลุ่มเกษตรกรทำสวนป่าคลอก ได้รับคัดเลือกให้เป็น
ตัวแทนของ เขต 6 เพ่ือประกวดในระดับประเทศต่อไป และสหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธกส.ภูเก็ต จำกัด 
ไม่ผ่านการคัดเลือกระดับเขต แต่ยังสามารถได้รับรางวัล  Popular Vote ระยะเวลาในการนับคะแนน คือ            
วันที่ 1 - 30 สิงหาคม 2564 ทั้งนี้ การนับคะแนนจะนับจากจำนวนผู้กดถูกใจ กดแชร์ และยอดการเข้าชม VTR 
ของสหกรณ์ และกลุ่ ม เกษตรกร  ผ่ านสื่ อออนไลน์  3  ช่ องทาง Facebook Youtube และ  Line Group : 
CPDChampionsProduct ที่ กพก. สร้างขึ้นเพ่ือใช้ในการโพสต์ VTR ในส่วนของจังหวัดภูเก็ต ได้โพสต์ VTR ลงใน
เพจ Facebook ของสำนักงาน และกลุ่มเกษตรกร และทาง Youtube 
  นายวงศ์ธารินทร์ พรหมรักษ์ สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต ขอความร่วมมือบุคลากรทุกท่านร่วมรับชม      
กดถูกใจ และกดแชร์ ผ่านช่องทางดังกล่าวขา้งต้นด้วย  

  มติที่ประชุม รับทราบ 

  1.6 การเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงาน 
  ขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ ๆ เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบเอกสารและการเบิกจ่ายงบประมาณ       
ให้ตรวจสอบเอกสารและขั้นตอนการเบิกจ่ายงบประมาณต่างๆ ด้วยความละเอียด รอบคอบ รัดกุม และเป็นไปตาม
ระเบียบที่กำหนด 

  มติที่ประชุม รับทราบ 

 



ห น ้ า  | ๗ 
 

 

  1.7 การจัดกิจกรรมกาแฟยามเช้า ข้าวยามเย็น ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ 

  ด้วยในเดือนสิงหาคม 2564 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต ร่วมกับสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ภูเก็ต จะเป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมกาแฟยามเช้า ข้าวยามเย็น ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ที่บริเวณสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดภูเก็ต ทั้งนี้ กำหนดการและรายละเอียดการจัดกิจกรรมจะแจ้งให้
ทราบอีกครั้งหนึ่ง เนื่องจากต้องยึดแนวทางการดำเนินการตามคำสั่ง เรื่อง มาตรการป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 ของจังหวัดภูเก็ต 

  มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
  ประธานได้มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการที่ประชุม นำเสนอรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2564    
เมือ่วันอังคารที่ 6 กรกฎาคม  2564 เวลา 09.00 น. ไดแ้จ้งเวียนให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ        
ทุกคน ได้ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว และหากมีข้อผิดพลาดหรือมีการแก้ไขอย่างไร ให้แจ้งได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป                   
และให้นำเสนอแก่สหกรณ์จังหวัดต่อไป 

มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องสืบเนื่องและติดตามผลการประชุมครั้งที่แล้ว 
  3.1 ความคืบหน้าการชำระบัญชี 
   3.1.1 การชำระบัญชีสหกรณ์ผู้เพาะเลี้ยงกุ้ง จำกัด 
   นายกฤษฎา  สู่เจริญ ผู้ชำระบัญชีสหกรณ์ผู้เพาะเลี้ยงกุ้ง จำกัด แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า   
การชำระบัญชีสหกรณ์ผู้เพาะเลี้ยงกุ้ง จำกัด อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเพ่ือส่งทนายความ (คุณธารทิพย์ ม้าเฉี่ยว) 
บังคับคดีกับลูกหนี้ตามคำพิพากษา  
   นางสิรญา  พาหุบุตร คณะผู้ชำระบัญชีสหกรณ์ผู้เพาะเลี้ยงกุ้ง จำกัด ชี้แจงเพ่ิมเติมว่า ใน
เดือนกรกฎาคม 2564 มีลูกหนี้ปรับโครงสร้างหนี้และลูกหนี้ตามคำพิพากษาศาล ชำระหนี้ผ่านบัญชี จำวนว 2 ราย 
คือ นายสาคร เทพณรงค์ และนายไชยา ธงสิบเจ็ด รวมเป็นเงิน 15,100 บาท 

   มติที่ประชุม รบัทราบ 

   3.1.2 การชำระบัญชีสหกรณ์ชุมชนไม้ขาว จำกัด 
   นางสาวเพชรไพลิน  แซ่ตั้น ผู้ชำระบัญชีสหกรณ์ชุมชนไม้ขาว จำกัด แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า
การชำระบัญชีสหกรณ์ชุมชนไม้ขาว จำกัด อยู่ระหว่างแก้ไขงบการเงินตามข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชี  
   นายวงศ์ธารินทร์  พรหมรักษ์ สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต ขอให้ กจส. ศึกษาข้อมูล และคัดเลือก   
ผู้ที่เหมาะสมเป็นคณะผู้ชำระบัญชีสหกรณ์ชุมชนไม้ขาว จำกัด  และเสนอต่อสหกรณจ์ังหวัดภูเกต็พิจารณาต่อไป 

   มติที่ประชุม รับทราบ 

   3.1.3 การชำระบัญชกีลุ่มเกษตรกรทำสวนกะทู้ 
   นายพิทักษ์ คงขลิบ ผู้ชำระบัญชีกลุ่มเกษตรกรทำสวนกะทู้ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า       
การชำระบัญชีกลุ่มเกษตรกรทำสวนกะทู้ ขณะนี้ได้ดำเนินการแก้ไขและส่งงบการเงินตาม มาตรา 87 ตามที่ผู้สอบ
บัญชีแนะนำเรียบร้อยแล้ว 

   มติที่ประชุม รับทราบ 
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   3.1.4 การชำระบัญชสีหกรณ์บริการตำบลเชิงทะเล จำกัด 
   นางสาวแสงอุษา  ส่งแสง ผู้ชำระบัญชีสหกรณ์บริการตำบลเชิงทะเล จำกัด แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า 
ส่งงบการเงิน ตามมาตรา 80 ครั้งที่ 2 ให้ผู้สอบบัญชีแล้ว เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 

   มติที่ประชุม   รับทราบ 

   3.1.5 การชำระบัญชีสหกรณ์กองทุนสวนยางฉลอง จำกัด 
   นางสาวธนภร  สังขพันธ์ ผู้ชำระบัญชีสหกรณ์กองทุนสวนยางฉลอง จำกัด แจ้งให้ที่ประชุม
ทราบว่า คณะผู้ชำระบัญชีได้รับมอบทรัพย์สินจากกคณะกรรมการสหกรณ์ เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564        
ขณะนี้ อยู่ระหว่างจัดทำงบการเงินส่งให้ผู้สอบบัญชี  

   มติที่ประชุม   รับทราบ 

  3.2 ผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
   3.2.1 ฝ่ายบริหารทั่วไป 
   นางสิรญา  พาหุบุตร หวัหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 

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

1 งานประชาสัมพันธ์   1) จัดทำ Action Plan เพื่อกำหนดงาน 
ผู้รับผิดชอบระยะเวลาดำเนินการให้ชัดเจน เพื่อใช้
เป็นแนวทางการปฏิบัติงานและประเมินผลงาน 
  2) ประชาสัมพันธ์งานสหกรณ์ผา่นสื่อวิทย ุ
  3) ประชาสัมพันธ์งานสหกรณ์ผา่นสื่อโทรทัศน์
เคเบิ้ลทีวีท้องถิ่นและ ฟรีทีวี 
  4)ประชาสมัพันธ์งานสหกรณ์ผา่นสื่อสิ่งพิมพ์
ส่วนกลาง และท้องถิ่น  
  5) การจัดนิทรรศการ 

1 แผน 
 
 

21 ครั้ง 
6 ครั้ง 

 
21 ครั้ง 

 
7 ครั้ง 

1 
 
 

21 
5 
 

22 
 

9 

80,000 40,030 

   

   นางสิรญา  พาหุบุตร แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพ่ิมเติมว่า สำหรับการประชาสัมพันธ์งาน
สหกรณ์ผ่านสื่อโทรทัศน์เคเบิ้ลทีวีท้องถิ่นและ ฟรีทีวี   จำนวน 1 ครั้ง คณะทำงานประชาสัมพันธ์จะดำเนินการ
จัดทำสกู๊ปข่าวของกลุ่มเกษตรกรทำสวนป่าคลอก โดยจะประสานกับ กพส. และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ที่
รับผิดชอบ เพ่ือลงพืน้ที่จัดทำสกู๊ปดังกล่าวต่อไป 

   มติที่ประชุม  รับทราบ 
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   3.2.2 กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ 
   นายพิทักษ์  คงขลิบ ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ดังนี้ 

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

1 ส่งเสริมสหกรณ์/กลุม่
เกษตรกรผ่านมาตรฐาน
ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
 
พื้นที่/กลุ่มเป้าหมาย : 
1)  สหกรณ์ทุกสหกรณ์                         
48 แห่ง  
2)  กลุ่มเกษตรกรทำสวนปา่
คลอก  1 แห่ง 
 
 

1. จัดทำแผนปฏิบตัิงาน(Action Plan)  
2. จัดประชุมร่วมกันระหว่างกลุ่มงานวิชาการและ
กลุ่มส่งเสรมิสหกรณ ์
ผลจากการประชุม 
   ผลักดันสหกรณ์ให้ผ่านเกณฑม์าตรฐาน  
จำนวน 6 สหกรณ์ ดังนี้  
    - ชุมนุมสหกรณ์รถบริการจังหวัดภูเก็ต 
    - สหกรณ์ออมทรัพย์ตรีสรา 
    - ร้านสหกรณ์วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต 
    - สหกรณ์บริการเทศบาลตำบลวิชิต 
    - สหกรณ์เครดิตยเูนี่ยนพารารวมพลังพัฒนา 
    - สหกรณ์เคหสถานทวีสินมั่นคงภูเก็ต 
    - สหกรณ์จักรยานยนตร์ับจ้างป่าตอง (จาก C 
ขึ้น 1 ระดับ) 
3. ติดตามผลการดำเนินงานตามมาตรฐานของ
สหกรณ ์(ธันวาคม 2562 –พฤษภาคม 2563) 
 

1 แผน 
1 ครั้ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 ครั้ง 

1 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

5 

5,000 4,500 

 การจัดมาตรฐานสหกรณ์ ข้อมูล ณ วันท่ี 6 กรกฎาคม 2564  มีการประชุมใหญ่สามัญประจำป ี2563 ทั้งสิ้น 24 สหกรณ์ คือ 
                          - ระดับดีเลิศ (A)       จำนวน    11  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 
   - สหกรณ์การเกษตรกะทู ้
จำกัด 
2) กลุ่มเกษตรกร 1 แห่ง 
   - กลุ่มเกษตรกรทำสวนปา่
คลอก      
 

    1. จัดทำแผนปฏิบตัิงาน (Action Plan) เพื่อ
กำหนดงาน ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาดำเนินงานให้
ชัดเจน เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบตัิงานและ
ประเมินผลงาน 
   2. ประสานงานและบรูณาการร่วมกับสำนักงาน
อื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินกิจกรรมให้สอดคล้องกับ
แนวทาง/คู่มือการจดักิจกรรมคลนิิกเกษตร
เคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร 

   3. จัดคลินิกสหกรณ์เพื่อให้บริการแก่เกษตรกรใน
เวทีการจัดกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ของจังหวัด 
ประกอบด้วย การจัดนิทรรศการ การให้คำปรึกษา 
การตอบปัญหาชิงรางวลั และกจิกรรมอื่นๆ 
  * หมายเหตุ เนื่องจากสถานการณ์โรค Covid-19 
ทำให้การจัดกิจกรรมไม่เป็นไปตามเป้าหมาย และมี
การปรับจำนวนการจัดกจิกรรมเหลือเพียง 3 ครั้ง ซึ่ง 

1 แผน 
 
 
 

4 ครั้ง 
 
 
 
 

4 ครั้ง 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 

2 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 

21,100 16,090 
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 ที ่แผนงาน/โครงการ กิจกรรม 
การดำเนินงาน งบประมาณ (บาท) 
แผน ผล แผน ผล 

  ครั้งท่ี 3/2563 จะจัดขึ้นในวันท่ี 24 กรกฎาคม 
2563 ณ โรงเรียนเมืองถลาง 
          - ครั้งท่ี 1/2564 วันท่ี 25 ธันวาคม 
2563 ณ แปลงนาไมข้าว ม.4 ต.ไม้ขาว อ.ถลาง  จ.ภเูกต็ 
               - ครั้งที่ 2/2564 วันที่ 25 มนีาคม 2564 ณ 
โรงเรียนเกาะมะพร้าว ต.เกาะแก้ว อ.เมือง จ.ภเูกต็ 
   4. รายงานผลการดำเนินงาน (ตุลาคม 2562 
– กันยายน 2563) 

 
 
 
 
 
 

4 ครั้ง 

 
 
 
 
 
 

2 

  

3 โครงการขับเคลื่อนปรัชญา
ของเศรษฐกจิพอเพียง และ
ส่งเสริมการเกษตรตาม
แนวทางทฤษฎีใหม่ใน
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
 

พื้นที่/กลุ่มเปา้หมาย : 
กิจกรรมที่ 1 ขับเคลื่อน
ปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพียงในสหกรณ์และ
กลุ่มเกษตรกร   
    1. สอ. ครูภูเก็ต จก. 
   2. สอ. สาธารณสุขภูเกต็ จก.  
   3. สอ. พนักงาน ลากูนา่ ภเูกต็  

1. จัดทำแผนปฏิบตัิงาน(Action Plan)  
2. กิจกรรมขบัเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
   2.1 แนะนำ ส่งเสรมิ สนับสนุนสหกรณ์/กลุ่ม
เกษตรกรให้นำแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปประยุกต์ใช้ทั้งในองค์กรและระดับ
สมาชิก และใหด้ำเนินกิจกรรมตามแผนการดำเนิน
กิจกรรมการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง (เป้าหมายของปี 2563) ตามแนวทางที่
กองประสานงานโครงการพระราชดำริกำหนด 
       - สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภเูกต็ จำกัด 
       - สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุข จำกดั 
       - สหกรณ์ออมทรัพยพ์นักงาน ลากูน่า ภเูก็ต จำกดั 
       - สหกรณ์เครดติยูเนี่ยนบ่อแร่สันตสิุข จำกัด 
       - กลุ่มเกษตรกรทำสวนป่าคลอก 

1 แผน 
 

4 สก./
1 กลุ่ม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 

4 สก./
1 กลุ่ม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7,200 7,200 

 4. สค. บ่อแรส่ันตสิุข จก. 
   5. สก. สี่ล้อเล็กภเูก็ต จก.  
   6. กลุ่มเกษตรกรทำสวน
ป่าคลอก             

กิจกรรมที่ 2 เกษตรกร
ทฤษฎีใหม่  
   - รายเก่า 21 ราย 

    2.2 แนะนำ ส่งเสริม ติดตามสมาชิกท่ีเข้าร่วม
โครงการขยายผลการนำหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในสหกรณแ์ละกลุม่
เกษตรกรเมื่อปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ให้นำ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้
อย่างต่อเนื่อง (สหกรณส์ีล่้อเล็กภูเก็ต จำกัด) 
3. กิจกรรมส่งเสริมการเกษตรตามแนวทาง
ทฤษฎีใหม่ในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
  3.1 แนะนำ ส่งเสริม และประสานงานกับ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนนุ และติดตาม
ให้เกษตรกรดำเนินกิจกรรมเกษตรทฤษฎีใหม่ได้
อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน (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 

 
 
 
 
 
 

21 
 

  

   มติที่ประชุม  รับทราบ 
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   3.2.3 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ 

   นางสาวสุมนา  ณ นคร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ 
แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 

ที ่ แผนงาน/โครงการ กจิกรรม 
การดำเนินงาน งบประมาณ (บาท) 
แผน ผล แผน ผล 

1 ส่งเสริมการบริหารจัดการที่
มีธรรมาภิบาล 
 
พื้นที่/กลุ่มเปา้หมาย  
   -  สหกรณ์   49   แห่ง 
    - กลุ่มเกษตรกร   1   แห่ง 

  1) จัดทำแผนการแนะนำส่งเสรมิการบรหิาร
จัดการที่มีธรรมาภิบาล 

  2) แนะนำส่งเสริมใหส้หกรณ์/กลุ่มเกษตรกร นำ
หลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการบริหารจัดการ 

   3) รายงานผลการแนะนำส่งเสริมธรรมาภิบาล
และปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานในท่ีประชุม
กลุ่มส่งเสรมิสหกรณ ์

1 ครั้ง 
 

5 ครั้ง 

 
8 ครั้ง 

1 
 

4 
 

4 

2,500 1,190 

2 ส่งเสริมการควบคุมภายใน
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
 

พื้นที่/กลุ่มเปา้หมาย : 
   -  สหกรณ์  49  แห่ง 
   - กลุ่มเกษตรกร  1  แห่ง 

  1) ประสานสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ เพื่อขอ
ข้อมูลรายงาน RQ2-3 
  2) จัดประชุมซักซ้อมความเข้าใจ ช้ีแจงแนวทาง
ยกระดับชั้นคณุภาพการควบคุมภายใน 
  3) จัดทำคำแนะนำแนวทางการบริหารจดัการ
สหกรณ์ด้านการควบคุมภายใน สำหรับสหกรณ์  
ให้แก่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  
  - สำหรับสหกรณ์ทีต่ั้งใหม่ และสหกรณ ์

ที่มีระดับการควบคมุภายใน ระดบัพอใช้ ปรับปรุง 
และไม่มีการควบคุมภายใน  
 4) จัดทำคู่มือแนวทางการควบคมุภายในให้แก่
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

1 ครั้ง 
 

1 ครั้ง 
 

20 แห่ง 
 
 
 
 
 

7 เลม่ 
 

1 
 

1 
 

20 
 
 
 
 
 

7 

1,250 1,250 

3  พัฒนาประสิทธิภาพในการ
ดำเนินธุรกิจของสหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกร (อัตราส่วน
ทางการเงิน) 
 
พื้นที่/กลุ่มเปา้หมาย : 
   -  สหกรณ์  49  แห่ง 
   - กลุ่มเกษตรกร  1  แห่ง 
 

  1) จัดประชุมซักซ้อมความเข้าใจ และช้ีแจงแนว
ทางการยกระดับประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ
ของสหกรณ/์กลุม่เกษตรกร (อัตราส่วนทาง
การเงิน) ที่ 19/2563 เรื่องแต่งตั้งทีมปิดบัญชี
สหกรณ์) 
  2) กำหนดกลุ่มเป้าหมายในการรักษาและ
ยกระดับประสิทธิภาพในการดำเนนิธุรกิจของ
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
  3) วิเคราะห์ข้อมูลสหกรณ/์กลุ่มเกษตรกร 

1 ครั้ง 
 
 
 
 

1 ครั้ง
50 แห่ง 

 

1 
 
 
 
 

1 
36 

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

4 เงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ 
  

พื้นที่/กลุ่มเปา้หมาย : 
   -   สหกรณ์อสิลามสมัพันธ์
ภูเกต็ จำกดั 
  - สหกรณ์เครดติยเูนี่ยนบอ่แร่
สันตสิุข จำกดั 

  1) จัดชัน้ลูกหนีเ้งิน กพส. 
  2) ขอวงเงินจัดสรรเงินกู้ กพส. 
  3) จัดประชุมคณะอนกุรรมการพจิารณาเงินกู้ กพส. 
  4) เบิกจ่ายเงินกู ้
  5) ติดตามการใช้เงินกู้ให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ (เริ่มติดตามการใช้เงนิกู้ กพส.       
ในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 โดยใหส้หกรณ์รายงาน
ผลการใช้เงินกู ้ตามแบบรายงาน ภายในวันท่ี 25 
ของทุกเดือน) 

2 สก. 
2 สก. 
1 ครั้ง 

 
2 สก. 
8 ครั้ง 

2 
2 
1 
 

2 
6 

- - 

5 7 มิถุนายน วันกจิกรรม
สหกรณ์นักเรียน 
 
พื้นที่/กลุ่มเปา้หมาย : 
    - โรงเรียนที่ดำเนิน
กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน 
จำนวน  2  แห่ง 
 

1) ประสานสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
2) จัดประชมุคณะทำงาน 
     ** จัดประชุมวันที่ 14 มิ.ย. 64 
3) แนะนำส่งเสรมิการจดัการเรียนรู้การสหกรณ์     
ในโรงเรียน 
4) จัดทำคู่มือการจัดการเรยีนรู้การสหกรณ์ใน
โรงเรียน (อยูร่ะหว่างดำเนินการจดัซื้อจัดจ้าง) 
5) รายงานผลให้สำนักพัฒนาและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการสหกรณ ์ผา่นระบบ google form 
(รายงานผลภายในเดือนตลุาคม 2564) 

1 ครั้ง 
1 ครั้ง 

 
2 ร.ร. 

 
1 ครั้ง 

 
1 ครั้ง 

1 
1 
 

1 
 
- 
 
- 

40,000 280 

   มติที่ประชุม  รับทราบ 

   3.2.4 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ 
   นางวรรณิสา  จันทร์แก้ว นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 

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

1 โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ด้านการดำเนินธุรกิจ 
 
พื้นที่/กลุ่มเปา้หมาย : 
   -  สหกรณ์  50  แห่ง 
   - กลุ่มเกษตรกร  1  แห่ง 
 

  1) จัดทำ Action plan การปฏบิัติงานตาม
ภารกิจ 
  2) ลงพืน้ท่ี แนะนำส่งเสริมและพัฒนาการ
ดำเนินธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
  3) จัดเก็บข้อมูลผลการดำเนินงาน และปรมิาณ
ธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  
  4) รายงานผลให้ท่ีประชุมกรรมการทราบ และ
รายงานผลให้สำนักงานสหกรณ์จังหวัดทราบ 
  5) วิเคราะหผ์ลการแนะนำส่งเสริมด้านการธุรกิจ
ของสหกรณ/์กลุม่เกษตรกร และ จัดทำแผน 
ปรับปรุง แก้ไข การดำเนินธุรกจิของสหกรณ์ทีไ่ม่
เป็นไปตามเป้าหมายต่อไป 

1 ครั้ง 
 

20 ครั้ง 
 

12 ครั้ง 
 

12 ครั้ง 
 

4 ครั้ง 

1 
 

16 
 

10 
 

10 
 

3 

5,000 4,539 
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ที ่ แผนงาน/โครงการ กิจกรรม 
การดำเนินงาน งบประมาณ (บาท) 
แผน ผล แผน ผล 

2 โครงการส่งเสริมการดำเนิน
ธุรกิจร้านค้าสหกรณ์ใน
รูปแบบซูเปอร์มาร์เก็ต
สหกรณ์ 
 
พื้นที่/กลุ่มเปา้หมาย : 
   - ร้านสหกรณ์โรงพยาบาล
วชิระภูเก็ต จำกัด  

  1) จัดทำ Action plan การปฏิบัติงานตามภารกิจ 
  2) ประชุมชี้แจ้งเพ่ือสร้างความเข้าใจในการ
ดำเนินการซูเปอรม์าร์เกต็สหกรณ ์ แก่สหกรณ์ที่เขา้
ร่วมโครงการ 
  3) จัดประชุมวางแผนการพัฒนาการดำเนินงาน
ซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์และการเช่ือมโยงเครือข่าย 
      - ครั้งท่ี 1 วันที่ 5 พ.ค. 2564 
      - ครั้งท่ี 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 

3 โครงการพัฒนาศักยภาพ
การดำเนินธุรกิจของ
สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร 
และธุรกิจชุมชน 
 
พื้นที่/กลุ่มเปา้หมาย : 
  - กลุ่มเกษตรกรทำสวนป่า
คลอก 

  1) ประสานงาน แนะนำส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร
เป้าหมายดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแนวทาง
ปฏิบัติในการจดัซื้อจัดจ้างฯ 
  2) แนะนำส่งเสริมตรวจสอบติดตามให้ดำเนินการ
ตามขั้นตอนของโครงการ 
  3) กำกับ แนะนำ ติดตามในเรื่องการเบิก
งบประมาณสนับสนุนของกลุ่มฯ 
  4) รายงานผลการดำเนินงานตามขั้นตอนและ
เงื่อนไขของการรายงานผลตามที่กรม ฯ กำหนด 

2 ครั้ง 
 
 

10 ครั้ง 
 

1 ครั้ง 
 

16 ครั้ง 

2 
 
 

7 
 

1 
 

12 

294,000 294,000 

4 โครงการสร้างเครือข่าย
ลูกหลานเกษตรกรกลับ
บ้าน 
 
พื้นที่/กลุ่มเปา้หมาย :  
สมาชิกผูเ้ข้าร่วมโครงการ 
จำนวน 5 ราย 

  1) จัดทำแผนปฏิบตัิงาน (Action Plan) เพื่อ
กำหนดช่วงระยะเวลา เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 
  2) ประสานงาน แนะนำส่งเสริมการประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมให้เป็นไปตามวตัถุประสงค ์
  3) เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางในการ
ประกอบอาชีพเกษตรกรสมยัใหม่ และตัวช้ีวัดที่
กำหนดตามแนวทางการดำเนินโครงการที่ กพก. 
กำหนด (กลุ่มเป้าหมายร่วมประชุมวันท่ี 16, 19 
และ 23 กุมภาพันธ์ 2564) 
  4) รายงานผลการดำเนินงานตามขั้นตอนและ
เงื่อนไขของการรายงานผลตามที่กรม ฯ กำหนด 

1 ครั้ง 
 
 

4 ครั้ง 
 

1 ครั้ง 
 
 
 
 
 

2 ครั้ง 

1 
 
 

3 
 

1 
 
 
 
 
 

1 

1,200 700 

5 โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการสร้างทักษะ
การตลาดสินค้าเกษตร 
 
พืน้ท่ี/กลุ่มเปา้หมาย :  
  สมาชิกผู้เข้าร่วมโครงการ 
 
 

1) จัดทำแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) เพื่อ
กำหนดช่วงระยะเวลา เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน 
2) ประสานงาน แนะนำส่งเสรมิการประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์  
3) เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบตัิการสร้างทกัษะ
การตลาดสินค้าเกษตร ร่วมกับสำนักงานสหกรณ์
จังหวัดพังงา 
4) รายงานผลการดำเนินงานตามขั้นตอนและ
เงื่อนไขของการรายงานผลตามที่กรม ฯ กำหนด 

1 ครั้ง 
 
 

4 ครั้ง 
 

1 ครั้ง 
 
 

1 ครั้ง 

1 
 
 

3 
 

1 
 
 

1 

2,000 งบประมาณรอ
คืนกรม 

2,000 บาท  
เนื่องจาก

เปลี่ยนการร่วม
อบรมจังหวัด
พังงา เป็น

ระบบZoom 
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 ที ่แผนงาน/โครงการ กิจกรรม 
การดำเนินงาน งบประมาณ (บาท) 
แผน ผล แผน ผล 

6 โครงการ เพ่ิมศักยภาพการ
ดำเนินธุรกิจรวบรวม 
จัดเก็บ และแปรรูปผลผลิต
การเกษตรในสหกรณ์และ
กลุ่มเกษตรกร 
 
พื้นที่/กลุ่มเปา้หมาย :  
1. สหกรณ์การเกษตรเมือง
ถลาง จำกดั 
2. สหกรณ์การเกษตรเพื่อ
การตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. 
ภูเก็ต จำกดั 
3. กลุม่เกษตรกรทำสวนป่าคลอก 

  1) จัดทำ Action Plan เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
ดำเนินงานโครงการ 
  2) สำรวจความต้องการ คัดเลือก และยืนยัน
ความพร้อมของสหกรณ/์กลุม่เกษตรกร รวมทั้งจัด
กลุ่มเป้าหมาย 
  3) ประสานงานกบัสหกรณ์/กลุม่เกษตรกร
เป้าหมายเพื่อเข้าร่วมกจิกรรมอบรมหลักสูตรต่างๆ 
ตามที่ กพก. กำหนด 
  5) จัดส่งรายงานผลการปฏิบตัิงานผ่านระบบ E-project 
  6) ลงพื้นที่ ติดตามและประเมินผลการดำเนิน
โครงการฯ 

1 ครั้ง 
 

1 ครั้ง 
 
 

2 ครั้ง 
 
 

5 ครั้ง 
7 ครั้ง 

1 
 

1 
 
 

1 
 
 

2 
5 

4,480 1,990 

7 โครงการเพ่ิมขีด
ความสามารถในการดำเนิน
ธุรกิจของสหกรณ์ กลุ่ม
เกษตรกรให้เป็นองค์กร
หลักในการพัฒนา
เศรษฐกิจระดับอำเภอ 
 
พื้นที่/กลุ่มเปา้หมาย :  
1. สหกรณ์การเกษตรเมือง
ถลาง จำกัด 
2. สหกรณ์การเกษตรเพื่อ
การตลาดลูกคา้ ธ.ก.ส. ภเูกต็ จก. 

  1) จัดทำ Action Plan เพื่อใช้เปน็แนวทางในการ
ดำเนินงานโครงการ 
  2) พิจารณาคดัเลือก ยืนยันรายช่ือสหกรณ/์กลุม่
เกษตรกร และประเมินศักยภาพขัน้ต้นของสหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกร 
  3) เข้าประชุม และจัดประชุมเพือ่รับทราบแนว
ทางการขับเคลื่อนงานโครงการพฒันาศักยภาพการ
ดำเนินธุรกิจ 
  4) เข้าประชุม และจัดประชุมทีห่น่วยงานเพื่อรับ
ฟังองค์ความรู้เกี่ยวกับการจดัทำแผนพัฒนาองค์กร  
  5) เข้ารับการอบรมการบริหารจดัการตลาดสินค้า
เกษตรในเชิงพาณิชย์ตามห่วงโซ่เกษตรสร้างมูลค่า  

1 ครั้ง 
 

1 ครั้ง 
 
 

1 ครั้ง 
 
 

1 ครั้ง 
 

1 ครั้ง 
 

1 
 

1 
 
 

1 
 
 

1 
 

1 
 

79,630 65,750 
งบประมาณรอ
ต้องคืนกรม  
11,640  

 

 3. กลุ่มเกษตรกรทำสวนป่า
คลอก 

  6) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนา
องค์กร และแผนพัฒนาธรุกิจให้กบัสถาบัน
เกษตรกรเป้าหมาย 
      - จัดเมื่อวันที่ 23 - 24 มิ.ย. 2564 
  7) จัดอบรมหลักสตูร การพัฒนาผลติภณัฑ์และ
บรรจภุัณฑส์ินค้าเกษตรแปรรูป ภายใต้โครงการ  
1 อำเภอ (กำหนดจดั 7 - 8 ก.ค. 2564) 
  8) คัดเลือกผลติภณัฑ์ ประเมินความพร้อม  
เพื่อจัดทำแผนพัฒนาผลิตภณัฑ์และบรรจุภณัฑ์ 
(รายผลิตภัณฑ์)  
  9) เข้าประชุมขับเคลื่อนกิจกรรมตามแผนพัฒนา
องค์กร แผนพัฒนาธุรกิจของสถาบันเกษตรกร  
โดยผ่านระบบออนไลน์ (กำหนดจดั 12 ก.ค. 64) 
  10) เข้าประชุมนำเสนอผลสำเรจ็การขับเคลื่อน
โครงการ/กิจกรรม VTR สถาบันเกษตรกรเปา้หมาย 
โดยผ่านระบบออนไลน ์
  11) เข้าประชุมเชิงปฏิบัตกิารเพื่อร่วมสรุปผลขับเคลื่อน
กิจกรรมตามโครงการแบบบูรณาการในพืน้ที ่

1 ครั้ง 
 
 
 

1 ครั้ง 
 
 

1 ครั้ง 
 
 

1 ครั้ง 
 
 

1 ครั้ง 
 
 

1 ครั้ง 
 

1 
 
 
 

1 
 
 

1 
 
 

1 
 
 

1 
 
 
- 
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 ที ่แผนงาน/โครงการ กิจกรรม 
การดำเนินงาน งบประมาณ (บาท) 
แผน ผล แผน ผล 

  
  12) ประสานงาน แนะนำ ส่งเสริม ตรวจติดตาม 
และรายงานผลการดำเนินงาน 

5 ครั้ง 2 
 

  

8 โครงการส่งเสริมการพัฒนา
ระบบตลาดภายในสำหรับ
สินค้าเกษตร 
 
พื้นที/่กลุ่มเปา้หมาย :  
1. สหกรณ์การเกษตรเมือง
ถลาง จำกัด 
2. สหกรณ์การเกษตรเพื่อ
การตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. 
ภูเก็ต จำกดั 
3. กลุ่มเกษตรกรทำสวนป่า
คลอก 

1) คัดเลือกสหกรณ/์กลุม่เกษตรที่มีศักยภาพ  
ความต้องการ และความพร้อมในด้านการผลติ  
และการตลาดสินค้าเกษตรเข้าร่วมโครงการ 
2) เข้าร่วมประชุมชี้แจง พร้อมท้ังดำเนินงานตาม
คู่มือการดำเนินโครงการแนวทางการปฏิบัติงาน 
3) เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบตัิการสร้างองค์ความรู้
การจัดทำแผนพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีด
ความสามารถ ในการดำเนินธุรกิจของสถาบัน
เกษตรกร และการจัดทำแผนบริหารจัดการสินค้า
เกษตรระดับจังหวดั 
4) ) ประสานความร่วมมือ วิเคราะห์ข้อมูลด้านการ
ผลิต การตลาด และธุรกิจของสหกรณ/์กลุ่ม
เกษตรกร 
5)  รวบรวม ประมวลผล เพื่อจัดทำฐานข้อมูล 
6) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการบรูณาการการ
ขับเคลื่อนแผนการบรหิารจดัการสนิค้าเกษตรระดับ
จังหวัด (กำหนดจัด 12 ก.ค. 2564) 
7) ประสานงาน ให้คำแนะนำ ตดิตาม สรุปผลการ
ดำเนินโครงการ  
8) รายงานผลการดำเนินโครงการให้กรมส่งเสรมิ
สหกรณ์ตามแบบรายงานท่ีกำหนด 

1 ครั้ง 
 
 

1 ครั้ง 
 

1 ครั้ง 
 
 
 
 

1 ครั้ง 
 
 

1 ครั้ง 
1 ครั้ง 

 
 

4 ครั้ง 
 

5 ครั้ง 
 

1 
 
 

1 
 

1 
 
 
 
 

1 
 
 

1 
1 
 
 

3 
 

2 

4,940 4,940 

 

ปริมาณธุรกิจสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ปี 2564 

  ภาพรวมปริมาณธุรกิจสหกรณ์ เดือนกันยายน 2563 - พฤษภาคม 2564 เปรียบเทียบกับปีที่แล้ว           
โดยปริมาณธุรกิจสหกรณ์ เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 5.48 

เดือนเดือน ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ 25632563 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 

กุมภาพันธ์ 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 
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ภาพรวมปริมาณธุรกิจกลุ่มเกษตรกร เดือนกันยายน 2563 - พฤษภาคม 2564 เปรียบเทียบกับปีที่แล้ว  
โดยปริมาณธุรกิจกลุ่มเกษตรกร เพ่ิมข้ึน 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 

กุมภาพันธ์ 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 7 แห่ง คือ สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานสงเคราะห์สวนยางภูเก็ต จำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัทเฮลโลภูเก็ต 

จำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์กี่หิ้น จำกัด สหกรณ์บริการเทศบาลตำบลวิชิต จำกัด สหกรณ์บริการแท็กซี่ภูเก็ต จำกัด สหกรณ์บริการรถยนต์บริการธุรกิจภูเก็ต จำกัด และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเค
หะรัษฎาภูเก็ต จำกัด 

  ทั้งนี้ ขอให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ที่รับผิดชอบ ติดตามให้สหกรณ์ส่งรายงานการดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องให้จังหวัดด้วย 
แบบสรุปการส่งรายงานการดำรงสินทรัพย์สภาพคล่อง 

ที ่ 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 
1 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด 1.80 2.92 2.02 5.80 5.80 3.11 2.89 2.54 2.36 
2 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานสงเคราะห์สวนยางภูเก็ต จำกัด 14.60 -   - 13.17 12.64 - -  -  - 
3 สหกรณ์ออมทรพัย์ศูนย์ชีววิทยาทางทะเลภูเกต็ 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 
5 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูเก็ต จำกัด 62.48 13.81 8.14 8.50 7.41 6.42 5.12 5.05 7.71 
6 สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัทเฮลโลภูเก็ต จำกัด  - -  -  - - - -  -  - 
7 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลวชริะภูเก็ต จำกัด 89.10 91.51 102.64 105.42 92.71 106.91 93.29 112.24 79.15 
8 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานไทยซาร์โก้ จำกัด 47.92 44.59 47.25 50.50 48.45 48.74 47.44 46.53 49.72 
9 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงแรมอมันปุรี จำกัด 4,788.40 5,012.75 7,311.39 5064.20 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 
12 สหกรณ์ออมทรัพย์กี่หิ้น จำกัด - - - - - - -  -  - 
13 สหกรณ์การเกษตรเมืองภูเก็ต จำกัด 31.40 28.11 30.56 31.54 34.46 35.35 39.14 37.74 32.64 
14 สหกรณ์การเกษตรกะทู้ จำกัด 658.67 1,022.90 783.84 262.78 568.30 - -  - 1,766.25 
15 สหกรณ์การเกษตรเมืองถลาง จำกัด 49.64 55.47 54.13 53.37 60.02 65.66 71.80 69.08 67.80 



ห น ้ า  | ๑๘ 
 

 

ที ่ 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 
16 สหกรณ์กรรมการอิสลามภูเก็ต จำกัด 64.57 50.15 38.37 42.43 37.58 38.58 34.72 33.74 36.22 
17 สหกรณ์เคหสถานทวีสินมั่นคงภูเก็ต จำกัด  - -  -  - 98.98 - 81.03 0.00 241.78 
18 สหกรณ์อิสลามฮุซนี จำกัด  - -  -  - - 20.27 - 16.78 18.87 
19 สหกรณ์สี่ล้อเล็กภูเก็ต จำกัด 3.77 6.75 4.59 4.09 4.18 - 4.43  - 2.88 
20 สหกรณ์บริการเทศบาลตำบลวิชิต จำกัด  - -  -  - - - -  -  - 
21 สหกรณ์รถบริการและการท่องเที่ยวตำบลกะรน จำกัด 49.94 45.12 43.17 43.20 39.26 - - 49.63 41.33  
22 สหกรณ์บริการรถยนต์รับจ้างภูเก็ต จำกัด 280.01 276.28 381.11 381.11 381.11 381.11 277.12 269.61 259.17 
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 63.05 
25 สหกรณ์บริการรถยนต์บริการธุรกิจภูเก็ต จำกัด -  -  -  381.11 6.51 - -  -  - 
26 สหกรณ์เรือหางยาวบริการนำเที่ยวป่าตอง 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 
28 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ่อแร่สันติสุข จำกัด 6.23 3.06 -  36.66 46.48 - - 31.95 27.48 
29 สหกรณ์เครดิตยเูนี่ยนพารารวมพลงัพัฒนา จำกัด 134.19 -  -  107.51 222.30 209.25 240.52 234.93 258.95 
30 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเมืองภูเก็ต จำกัด -  146.66 136.51 142.57 139.91 144.91 151.12 149.04 150.01 
31 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเคหะรัษฎาภูเก็ต จำกัด -  -  12.13 - 14.55 14.24 8.16 7.46  - 

รวม 21 21 20 17 26 19 20 21 24 

มติที่ประชุม รับทราบ 
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   3.2.5 กลุ่มตรวจการสหกรณ์ 

   นายกฤษฎา สู่เจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจการสหกรณ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 

ที ่ แผนงาน/โครงการ กิจกรรม 
การดำเนินงาน งบประมาณ (บาท) 

แผน ผล แผน ผล 

1 งานกำกับดูแล ตรวจสอบ
และคุ้มครองระบบสหกรณ์ 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 
พื้นที/่กลุ่มเปา้หมาย : 
  - สหกรณ์ จำนวน 27 
สหกรณ์  
 
 

  1) การตรวจการสหกรณ์โดยคณะผู้ตรวจการ
สหกรณ์  
   (แต่งตั้งคณะผู้ตรวจการสหกรณ ์ตามคำสั่ง 
นทส.ที่ ภก. 2/2564 สั่ง ณ วันที่ 11 มกราคม 
2564 และคำสั่งนทก. ที่ ภก. 1/2564 สั่ง ณ 
วันท่ี 11 มกราคม 2564) 
  2) การตรวจการสหกรณ์ตามคำสั่งนายทะเบียน
สหกรณ ์
  (เข้าตรวจการสหกรณ์กรณีพบขอ้สังเกตจาก
ผู้สอบบญัชี/ประเด็นการแนะนำสง่เสริม) 
  3) ติดตามประเมินผลการแก้ไขข้อบกพร่อง 
  (ติดตามสหกรณ์ที่ได้มีการสั่งการให้แก้ไข
ข้อบกพร่อง) 
  4) จัดประชุมซักซ้อมการตรวจการสหกรณ ์
       - จัดประชุมเมื่อวันที่ 27 ม.ค. 2564 
 5) จัดประชุมคณะทำงาน จกบ. 
       - จัดประชุมครั้งที ่1 วันที่ 29 มิ.ย.2564 
       - จัดประชุมครั้งท่ี 2 วันท่ี 30 ก.ค. 2564 
       - จัดประชุมครั้งท่ี 3 เดือนสงิหาคม 2564 
       - จัดประชุมครั้งท่ี 4 เดือนกันยายน 2564 

18 สก./ 
1 กลุ่ม 

 
 
 
 

8 สก. 
 
 
 

8 สก. 
 
 

1 ครั้ง 
 

4 ครั้ง 

10/
1 
 
 
 
 

8 
 
 
 

8 
 
 

1 
 

2 

55,400 33,948 

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

คณะผู้ตรวจการสหกรณ์ สหกรณ์ที่ได้รับมอบหมายให้ตรวจสอบ การดำเนินการ 
คณะที่ 1 
1.นายกฤษฎา  สู่เจรญิ 
2.นางสาวเพชรไพลิน แซต่ั้น 

  1. สหกรณ์การเกษตรเมืองภูเกต็ จำกัด 
  2. สหกรณ์ออมทรัพยโ์รงแรมอมันปุรี จำกัด 
  3. ร้านสหกรณ์วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต จำกดั 

 
 
 

คณะที่ 2 
 1.นายพิทักษ์  คงขลิบ 
 2. นางสาวผานติย ์แสวงหาสินทรพัย ์
 3.นางสาวดสุิตา  รตันกุล 

  1. สหกรณ์ออมทรัพย์อลั-อิสลามียะฮ์ จำกัด 
  2. ร้านสหกรณโ์รงพยาบาลวชิระภูเก็ต จำกัด 
  3. สหกรณ์บริการบริการรถยนตร์ับจ้าง บขส.ภเูก็ต จำกัด 
  4. สหกรณ์เคหสถานทวีสินมั่นคงภูเก็ต จำกัด 

- 
- 
- 
- 

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

  1. ชุมนุมสหกรณร์ถบริการจังหวัดภูเก็ต จำกดั 
  2. สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสขุภูเก็ต จำกัด 
  3. สหกรณ์บริการแท็กซี่มเิตอร์และธุรกิจท่องเที่ยวสองวีรสตรี จำกดั 
  4. สหกรณ์ออมทรัพย์กะตะธานคีอลเลคช่ัน จำกัด 

- 
 
- 
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คณะผู้ตรวจการสหกรณ์ สหกรณ์ทีไ่ด้รับมอบหมายให้ตรวจสอบ การดำเนินการ 
คณะที่ 4 
 1.นางสาวสมุนา  ณ นคร 
 2.นางสาวนฤมล  สงธนู 
 3.นางชมัยพร  ช่วยมั่ง 

  1. สหกรณ์ออมทรัพย์กี่หิ้น จำกัด 
  2. สหกรณ์อัล-อามานะห์ภเูก็ต จำกัด 
  3. สหกรณ์ออมทรัพย์อันดารา จำกัด 
  4. สหกรณ์บรกิารธรุกิจและท่องเทีย่วมุกอันดามนั จำกัด 

 
 

เลิกสหกรณ ์
 

คณะที่ 5 
 1.นางสาวแสงอุษา ส่งแสง 
 2.นางสาวธนภร  สังขพันธ ์
 3.นายอภสิิทธ์ิ  ลิ่วชัยชาญ 

  1. สหกรณ์บริการเทศบาลตำบลวิชิต จำกัด 
  2. สหกรณ์อิสลามฮุซนี จำกดั  
  3. สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัทเฮลโลภเูก็ต จำกัด 
  4. กลุ่มเกษตรกรทำสวนป่าคลอก  

 
 
- 
 

 

ความคืบหน้าการแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์ในจังหวัดภูเก็ต 

สหกรณ์/ข้อบกพร่องสหกรณ์/ข้อบกพร่อง การดำเนินการ/ความการดำเนินการ/ความคืบหน้าคืบหน้า สถานะสถานะ 

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

      สหกรณ์ได้ยื่นฟ้องนางนาฎนภา ผาแสง เป็นคดีอาญาผิดฐานยักยอก    
แต่ วันนั ดพิ จารณาคดี  นางนาฎนภาฯ ไม่ ไปศาลตามหมายเรียก                 
และมีพฤติการณ์จะหลบหนี ศาลจังหวัดภูเก็ตจึงออกหมายจับระหว่าง      
การพิจารณากับนางนาฎนภา ผาแสง เพ่ือนำตัวมาดำเนินคดี เมื่อวันที่       
16 กุมภาพันธ์ 2559 ครบกำหนดอายุความ 10 ปี วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 
2569  ปัจจุบัน ยังไม่สามารถจับกุมตัว นางนาฎนภา ผาแสง ได้ 
     นายทะเบียนสหกรณ์ติดตามความคืบหน้าการแก้ไขข้อบกพร่องของ
สหกรณ์ ตามหนังสือที่ ภก 0010/1099 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2563    
ให้สหกรณ์ประสานกับพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบติดตามจับกุม         
นางนาฎนภาฯ จำเลย ตามหมายจับมาดำเนินคดี และให้สหกรณ์รายงานผล
การดำเนินการและความคืบหน้าการแก้ไขข้อบกพร่องให้นายทะเบียน
สหกรณ์ทราบ   
      สหกรณ์รายงานความคืบหน้าการแก้ไขข้อบกพร่อง หนังสือที่ สบธ.
93/2564 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2564 แจ้งว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจแจ้งความ
คืบหน้าผ่านทางโทรศัพท์ถึงผู้จัดการสหกรณ์ว่าได้สืบหาข้อมูลคดีของนาง
นาฎนภาฯ ทราบว่าพำนักอยู่ที่ จ.ปทุมธานี และอยู่ระหว่างประสานไปยัง
ตำรวจท้องที่เพ่ือดำเนินการจับกุม 

ติดตาม 
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สสหกรณ์หกรณ์/ข้อบกพร่อง/ข้อบกพร่อง การดำเนินการ/ความคืบหน้าการดำเนินการ/ความคืบหน้า สถานะสถานะ 

2 . สหกรณ์ ออมทรัพย์ต รีสรา 
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 สี กงเหนื อ หมายจับที่  633/2559 ลงวันที่                 
30 กันยายน 2559 เพ่ือนำตัวมาดำเนินคดีในความผิดฐานยักยอก
ทรัพย์ เนื่องจากหลบหนีออกจากพ้ืนที่จังหวัดภูเก็ต และพนักงาน
สอบสวนได้สรุปสำนวนสอบสวนส่งพนักงานอัยการจังหวัดภูเก็ต            
มีความเห็นสั่งฟ้องผู้ต้องหา ปัจจุบันอยู่ระหว่างติดตามจับกุมตัว
นางสาวนิศาฯ  
     นายทะเบียนสหกรณ์ติดตามความคืบหน้าการแก้ไขข้อบกพร่อง
ของสหกรณ์ ตามหนังสือที่ 0010/118 ลงวันที่ 28 มกราคม 2564 
ให้สหกรณ์ฟ้องร้องคดีต่อศาลเพ่ือบังคับให้ผู้กระทำผิดชดใช้เงินหรือ
คืนทรัพย์สินที่ได้จากการกระทำผิดให้สหกรณ์ต่อไป  
    สหกรณ์รายงานความคืบหน้าการแก้ไขข้อบกพร่อง เมื่อวันที่         
11 มกราคม 2564 (สนง.สหกรณ์จ.ภูเก็ต ได้รับหนังสือ วันที่          
22 กุมภาพันธ์ 2564) แจ้งว่า ยังไม่สามารถจับตัวผู้กระทำผิดได้ 
คณะกรรมการเข้าพบ ผกก.สภ.เชิงทะเล ทางตำรวจจะเร่งติดตามตัว
ผู้ต้องหา และจะแจ้งความคืบหน้าเป็นระยะ 
     สหกรณ์รายงานความคืบหน้าการแก้ ไขข้อบกพร่อง 
หนังสือที่  008/2564 ลงวันที่  28 มิถุนายน 2564     
แจ้งว่า อยู่ระหว่างติดตามจับกุมตัวผู้ต้องหามาดำเนินคดีตาม
กฎหมาย  

ติดตาม 

3. สหกรณ์บริการธุรกิจและ
ท่องเที่ยวมุกอันดามัน จำกัด 
คำสั่ งนายทะเบี ยนสหกรณ์ ที่  ภก 
10/2560 สั่ ง ณ วันที่  18 ตุลาคม 
2560 สั่ งการ ให้ คณะกรรมการ
ดำเนินการสหกรณ์แก้ไขข้อบกพร่องตาม
มาตรา 22 (1) กรณีเงินยืมทดรองจ่าย
จำนวน 92,320 บาท ที่คณะกรรมการ 8 
รายเป็นผู้ยืม เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 
2558 แล้วไม่ส่งคืนเงินเพ่ือหักล้างบัญชี 
 

    สหกรณ์รายงานการแก้ไขข้อบกพร่อง หนังสือที่  32/2563         
ลงวันที่ 21 กันยายน 2563 แจ้งว่าสหกรณ์ได้ทำหนังสือทวงถาม     
ให้ผู้ยืมเงินทดรองจ่ายมาชี้แจงยอดเงินยืมทดรองที่สหกรณ์ 
    นายทะเบียนสหกรณ์ติดตามความคืบหน้าการแก้ไขข้อบกพร่องตาม
หนั งสือ ที่  ภก 0010/1094 ลงวันที่  18 ธันวาคม 2563              
ให้คณะกรรมการชุดปัจจุบันตรวจสอบข้อเท็จจริงในการอนุมัติเงินยืม
ทดรองจ่ ายอยู่ ในระหว่างดำเนิ นการของคณะกรรมการชุดใด 
ประกอบด้วยบุคคลใด รายงานให้นายทะเบียนสหกรณ์ทราบ 
    สหกรณ์รายงานการแก้ไขข้อบกพร่อง หนังสือที่ 6/2564 ลงวันที่ 
4 กุมภาพันธ์ 2564 แจ้งว่า คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง 
ตรวจสอบเงินยืมทดรอง 79,000 บาท อยู่ในระหว่างดำเนินการ       
ของคณะกรรมการชุดที่ 1 เงินยืมทดรองส่วนที่เหลืออยู่ในระหว่าง
ดำเนินการของคณะกรรมการชุดที่ 2 

ติดตาม 
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สหกสหกรณ์/ข้อบกพร่องรณ์/ข้อบกพร่อง การดำเนินการ/ความคืบหน้าการดำเนินการ/ความคืบหน้า สถานะสถานะ 

4. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเคหะรัษฎาภูเก็ต จำกัด 
    4.1 สหกรณ์มีข้อบกพร่องตาม คำสั่งนายทะเบียนที่ ภก 
7/2561 สั่ง ณ วันที่ 7 กันยายน 2561 โดยนายทะเบียน
สหกรณ์ ได้สั่งการให้สหกรณ์ดำเนินการ 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. เรียกเงินคืนจาการซื้อที่ดินร่วมกับ สค.บ้านหนอง
มะค่า จำกัด จำนวน 2.340 ลบ. / ให้หาผู้รับผิดชอบชดใช้เต็ม
จำนวน 
          5. ให้นำหลักทรัพย์ของสมาชิกตามโครงการ  
CU Home มาจดจำนองเป็นประกันเงินกู้ให้ถูกต้อง และ
ทบทวนแก้ไขระเบียบสหกรณ์ว่าด้วยการให้เงินกู้ 
          6.  ให้ระงับการให้เงินกู้ตามโครงการ CU Home 
จนกว่าจะแก้ไขหลักประกันให้แล้วเสร็จ 
          7. ให้หาผู้รับผิดชอบและเรียกเงินทดรองคืน จำนวน 
2.120 ลบ. 
          8. ให้ระงับการดำเนินธุรกิจทั้งหมดที่ ดำเนินการ      
ใน จ.พัทลุง ทันท ี
         ให้แก้ไขข้อบกพร่องภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้
รับทราบคำสั่ง 
    4.2 สหกรณ์ฯ มีข้อบกพร่องตามคำสั่งนายทะเบียน
สหกรณ์ ที่ ภก 9/2562 สั่ง ณ วันที่ 2 กันยายน 2562 
รายละเอียดดังนี้ 
         ใหส้หกรณ์ฯ ดำเนินการขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่
สหกรณ์ฯ รับโอนชำระหนี้ รวมถึงที่ดินที่สหกรณ์ร่วมลงทุน
กับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านหนองมะค่า จำกัด จำนวน 2 
แปลง ได้แก ่
 - ที่ดนิโฉนดเลขที ่792 และสิ่งปลูกสร้างบนที่ดิน 
มูลค่า 31,632,576.47 บาท ภายใน 60 วนั หากขายไม่ได้
หรือมูลค่าการขายสุทธิไม่คุ้มมูลหนี้ให้หาผู้รับผิดชอบชดใช้
ความเสียหาย 
 - ที่ดินโฉนดเลขที่ 70236  มูลค่า 2,340,677 
บาท หากขายไม่ได้หรือมูลค่าขายสุทธิไม่เต็มมูลค่าดังกล่าว ให้
หาผู้รับผิดชอบชดใช้ความเสียหาย 

   1.ประเด็นข้อบกพร่อง 1-3 
สหกรณ์ฯ ดำเนินการรับโอน
ที่ดินเพ่ือชำระหนี้จำนวน 
31,632,576.47 บาท 
   2 .ในประเด็นข้ อบกพร่อง    
ข้ อ  7  มติ ที่ ป ระชุ ม ให ญ่ ให้
สหกรณ์  จัดกิจกรรมการกุศล
เพ่ื อที่ จ ะน ำ เงิน ดั งกล่ า วม า
หักล้างเงินยืมทดรองจ่าย 
   3 .ในประเด็นข้ อบกพร่อง    
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
ทุเลาการปฏิบัติตามคำสั่งทาง
ปกครองจังหวัดภูเก็ต ซึ่งศาลมี
คำสั่งให้ยกคำขอทุเลาการบังคับ
คำสั่งทางปกครองแล้ว 
 
 
 
 
 
 
    นายทะเบียนสหกรณ์ติดตามความ
คืบหน้าการแก้ไขข้อบกพร่อง (ล่าสุด) 
หนังสือที่ ภก 0010/22 ลงวันที่                        
8 มกราคม 2564 ให้สหกรณ์รายงาน
ผลการแก้ ไขข้ อบกพร่ องกรณี          
ขายที่ดิน จ.เลย และเร่งรัดการขาย
ที่ดินตามคำสั่ งให้ เสร็จสิ้นโดยเร็ว   
และให้สหกรณ์รายงานผลคืบหน้า    
ให้ทราบทุกเดือน   
    สหกรณ์รายงานความคืบหน้าการ
แก้ ไขข้ อบ กพ ร่ อ ง  (ล่ าสุ ด )         
หนังสือที่ สค.006/2564 ลงวันที่               
19 มกราคม 2564 แจ้งว่า สหกรณ์
ยังไม่สามารถขายที่ดินได้ และยังคง 

ดำเนินการแจ้งความกับ
คณะกรรมการดำเนินการ
สหกรณ์แล้ว 
พนง.สอบสวน แจ้งผลการ
ดำเนินคดี ตามหนังสือ
สถานีตำรวจภู ธรเมือง
ภูเก็ต ที่ ตช 0023(ภก).
43)/9868 ลว. 21 ก.ย.
63 แจ้งว่า อัยการจังหวัด
คดี ศาลแขวงภู เก็ ต มี
คำสั่งยุติการดำเนินคดี
กับผู้ต้องหา 
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สหกรณ์/ข้อบกพร่องสหกรณ์/ข้อบกพร่อง การดำเนิการดำเนินการ/ความคืบหน้านการ/ความคืบหน้า สถานะสถานะ 

     
 
 
 
 
 
 
 
 

     4.3 ข้อบกพร่องตามคำสั่ งนายทะเบี ยนสหกรณ์  ที่           
ภก.7/2563 และภก. 8/2563 สั่ง ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2564 
     1. กรณีสหกรณ์รับสมาชิกสมทบที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ    
รวม 30 คน ขัดต่อ พ.ร.บ.สหกรณ์มาตรา 40 และระเบียบ   
นายทะเบียนสหกรณ์ 
     2. กรณีสหกรณ์รับฝากเงินจากบุคคลภายนอก 
         - มูลนิธิชุมชนภูเก็ต 4,312,289-.บาท 
         - บุคคลที่จังหวัดพัทลุง 6,205,965-.บาท 
 

ดำเนินการประกาศขายท่ีดิน         ผ่าน
ช่องทางต่างๆ  ซึ่งสหกรณ ์          ไม่อาจ
ระบุระยะเวลาแล้วเสร็จได้ 
     สหกรณ์แจ้งความคืบหน้าการแก้ไข
ข้ อบ กพ ร่ อ ง ห นั งสื อ ท่ี  สค .
078/2564 ลงวันท่ี 13 กรกฎาคม 
2564 แจ้งว่า สหกรณ์อยู่ระหว่าง
ดำเนินการประกาศขายท่ีดิน 
 
     นายทะเบียนสหกรณ์ได้มีหนังสือที่  
ภก 0010/24 ลงวันที่  8 มกราคม 
2564 ติดตามความคืบหน้าการแก้ไข
ข้ อบกพร่องตามคำสั่ งนายทะเบี ยน
สหกรณ์ 
    สหกรณ์ ได้แจ้งความคืบหน้าการ
แก้ ไขข้ อบกพร่ อง หนั งสื อที่ สค.
005/2564 ลงวันที่  14 มกราคม 
2564 แจ้งว่ากรณี รับสมาชิกสมทบที่
ยังไม่บรรลุนิติภาวะได้แก้ไขแล้ว กรณี
มูลนิ ธิฯ จะติดตามเป็ นหนั งสือต่อ
มูลนิธิฯ อีกครั้ ง วันที่  31 มกราคม 
2564 ส่วนการคืนเงินฝากบุคคลที่จ.
พัทลุง สหกรณ์ขอชะลอจนกว่าจะได้ข้อ
ยุติจากศาลปกครอง 
    นายทะเบียนสหกรณ์ ติดตามความ
คืบหน้าการแก้ไขข้อบกพร่อง หนังสือที่ 
ภก 0010/510 ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 
2564   
        สหกรณ์แจ้งความคืบหน้าการ
แก้ ไขข้อบกพร่อง หนั งสือท่ี  สค.
078/2564 ลงวันท่ี 13 กรกฎาคม 
2564 แจ้งว่า กรณีรับสมาชิกสมทบที่ยัง
ไม่บรรลุนิติภาวะ สหกรณ์ปฏิบัติตาม
คำสั่ งนายทะเบียนสหกรณ์ แล้ว กรณี
สหกรณ์รับฝากเงินจากมูลนิธิชุมชนภูเก็ต 
สหกรณ์ได้ปิดบัญชีแล้วเมื่อ 11 มิถุนายน 
2564 

 

  มติที่ประชุม รับทราบ 
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   3.2.6 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 
   นางสาวแสงอุษา ส่งแสง ผู้อำนวยการกลุ่มกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 

ที ่ แผนงาน/โครงการ กิจกรรม 
การดำเนินงาน งบประมาณ (บาท) 

แผน ผล แผน ผล 
1 โครงการส่งเสริมและ

พัฒนาสหกรณ์/กลุ่ม
เกษตรกรให้มีความ
เข้มแข็งตามศักยภาพ 
 
พื้นที่/กลุ่มเปา้หมาย : 
   1) สหกรณ์ 49 แห่ง 
   2) กลุ่มเกษตรกร 1 แห่ง 

1) สหกรณ์และกลุม่เกษตรกรไดร้บัการ
แนะนำส่งเสริม (ไม่นับซ้ำแห่ง) 
2) เกษตรกรและบุคคลทั่วไปสมัครใจเข้า
เป็นสมาชิกของสหกรณ/์กลุม่เกษตรกร 
3) สหกรณ/์กลุ่มเกษตรกร จัดประชุมใหญ่
สามัญประจำป ี
4) ประชุมกลุ่มส่งเสรมิสหกรณ์ 1 
    - กำหนดจดัครั้งที่ 4 วันที ่17 ก.ค. 64 

49 แห่ง 
 

600/2 
คน 

50 แห่ง 
 

11 ครั้ง 

49 
 

1,569/ 
36 
20 

 
4 

65,000 48,140 

    มติที่ประชุม  รับทราบ 

  3.3 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
  นางสิรญา  พาหุบุตร หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 
  กรมส่งเสริมสหกรณ์ โอนงบประมาณให้หน่วยงาน เป็นเงิน 5,822,820 บาท ซ่ึงจากงบประมาณ
ดังกล่าว สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต ได้ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว เป็นเงิน 4,674,686.58 บาท คิดเป็น            
ร้อยละ 80.28 ของงบประมาณที่ได้รับโอน (ข้อมูล ณ 29 กรกฎาคม 2564) และจะได้รับโอนงบประมาณคงเหลือ
จากกรมอีกครั้งหนึ่งในเดือนสิงหาคม 2564 

งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย คงเหลือ 

รายการ งปม. ได้รับโอน บาท ร้อยละ บาท 

งบบุคลากร 2,583,900.00 1,933,423.09 74.83 650,476.91 

งบดำเนินงาน 1,867,720.00  1,479,763.49 74.83 497,656.51 

งบอดุหนุน 1,261,500.00  1,261,500.00  100  -  

รวม 5,822,820.00 4,674.686.58 80.28  1,148,133.42 

  ทั้งนี้ กองคลังให้หน่วยงานจัดทำประมาณการการเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงาน และแจ้งส่งคืน
งบประมาณคงเหลือตามแผนงานกลับส่วนกลาง ภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 โดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัด
ภูเก็ตแจ้งส่งคนืงบประมาณคงเหลือ เป็นเงิน 414,203.15 บาท 

  มติทีป่ระชุม  รับทราบ 
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  3.4 การจัดจ้างพนักงานขับรถยนต์ 
  นางสิรญา  พาหุบุตร หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
ภูเก็ต ได้ดำเนินการจัดจ้างพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา คือ นายปิยะวัฒน์ มุขดี เริ่มปฏิบัติงานเมื่อวันที่      
19 กรกฎาคม 2564 ซึ่งสัญญาจ้างจะสิ้นสุดในวันที่ 30 กันยายน  2564 

  มติที่ประชุม  รับทราบ 

  3.5 การสั่งทำเสื้อทีม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
  นางสิรญา  พาหุบุตร หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สืบเนื่องจากการประชุม    
ครั้งที่แล้วมีมติให้ทำเสื้อทีม เพ่ือสวมใส่เป็นทีมเดียวกันและเป็นการส่งเสริมอัตลักษณ์ความเป็นไทยในจังหวัดภูเก็ต      
ผ่านวัฒนธรรมการแต่งกายด้วยผ้าไทย ผ้าพื้นเมือง โดยได้รับการสนับสนุนจากสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต 
  ทั้งนี้ ขอความร่วมมือให้บุคลากรทุกท่านสวมใส่เสื้อดังกล่าว ทุกวันพฤหัสบดี และขอนัดหมายให้  
แต่งกายด้วยชุดเครื่องแบบกากี ผ้าพ้ืนเมือง และผ้าบาติก ตามวันดังกล่าว ระหว่างวันที่ 9 - 13 สิงหาคม 2564        
เพ่ือถ่ายภาพร่วมกันและรายงานจังหวัดต่อไป 

  มติที่ประชุม  รบัทราบ 

  3.6 การประเมินชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ประจำปี 2564  
  นางสิรญา  พาหุบุตร หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ฝบท. ได้ประสานกับ
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต เกี่ยวกับการประเมินตนเอง ตามหลักเกณฑ์การประเมินองค์กรคุณธรรม             
ซึ่งสำนักงานวัฒนาธรรมจังหวัด ต้องคัดเลือก 1 องค์กร เพ่ือส่งประเมินในภาพรวมอีกครั้งหนึ่ง โดยการจัดส่งแบบ
ประเมินให้หน่วยงานในจังหวัดภูเก็ตเพ่ือประเมินตนเอง 9 ขั้นตอน ทั้งนี้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ตได้ดำเนินการ
ประเมินตนเองในเบื้องตนและส่งแบบประเมินให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ตแล้ว  

  มติที่ประชุม  รับทราบ 

  3.7 การคัดเลือกนักส่งเสริมสหกรณ์ดีเด่น และพนักงานราชการดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 
  นางสิรญา  พาหุบุตร หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 
2564 ฝบท. ได้รวบรวมแบบเสนอชื่อสาขานักสนับสนุนนักส่งเสริมสหกรณ์ดีเด่น และพนักงานราชการดีเด่น        
เพ่ือเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาระดับเขตในวันที่ 11 สิงหาคม 2564  

  มติที่ประชุม  รับทราบ 

  3.8 การใช้งานคอมพิวเตอร์ของกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 
  นายวงศ์ธารินทร์  พรหมรักษ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ด้วยได้รับแจ้งว่ากลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1          
มีคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอสำหรับการปฏิบัติงานของบุคลากร เนื่องจากเครื่องที่มีนั้นเกิดการชำรุดไม่สามารถซ่อมได้   
จึงแก้ปัญหาโดยการให้นำเครื่องคอมพิวเตอร์ซึ่งตั้งอยู่ในห้องสหกรณ์จังหวัดไปใช้งานแทนเครื่องดังกล่าว 

  มติที่ประชุม  รับทราบ 
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  3.9 การเบิกค่าใช้จ่ายไปราชการของพนักงานขับรถยนต์ 
  นางสิรญา  พาหุบุตร หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สืบเนื่องจากการประชุมครั้ง
ที่แล้ว  ฝบท. ได้รับมอบหมายให้สืบค้นหลักเกณฑ์ในการเบิกค่าใช้จ่ายไปราชการของพนักงานขับรถยนต์ จึงขอชี้แจง
ว่า สัญญาจ้างของพนักงานจ้างเหมาบริการ กรณีไปราชการต่างจังหวัด ให้เบิกจ่ายได้ไม่เกิน วันละ 600 บาท       
โดยตามระเบียบของส่วนราชการ ซึ่งสอดคล้องกับข้อหารือว่า กรณีเดินทางไปเข้าร่วมการฝึกอบรม ผู้เข้าร่วมฝึกอบรม
และพนักงานขับรถยนต์ต้องเบิกค่าที่พักแบบจ่ายจริง และกรณีเดินทางเพ่ือเข้าประชุมงานราชการ สามารถเบิก     
ค่าที่พักแบบเหมาจ่ายได้ ทั้งนี้  คณะเดินทางต้องเบิกจ่ายในลักษณะเดียวกันทั้งคณะ ซึ่งสอดคล้องกับระเบียบ
กระทรวงการคลังกำหนด 

  มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องเพื่อทราบ 
  4.1 ฝ่ายบริหารทั่วไป  
  นางสิรญา  พาหุบุตร หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป แจ้งใหท้ี่ประชุมทราบ ดังนี้  
  4.1.1 การถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
  ด้วยในเทศกาลกฐิน ประจำปี ๒๕๖๔ นี้ กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้รับพระราชทานผ้าพระกฐิน       
เพ่ือนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษา ณ วัดเจ็ดยอด ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ในวันเสาร์ที่       
๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ตรงกับวันขึ้น ๒ ค่ำ เดือน ๑๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. 
  ในการนี้ กรมส่งเสริมสหกรณ์ จึงขอเรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมอนุโมทนาการถวายผ้าพระกฐิน
พระราชทานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ตามกำหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และรวบรวมส่งกองคลัง ภายในวันที่ 
16 กันยายน 2564 
  ทั้งนี้  ฝบท. ได้สำเนาหนังสือของเชิญร่วมอนุโมทนาการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของ          
กรมส่งเสริมสหกรณ์และกำหนดการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปี 2564 ไปยังทุก
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรแล้ว จึงขอให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์เชิญชวนสหกรณ์ร่วมอนุโมทนาและแจ้งให้สหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกรส่งเงินที่สำนักงานสหกรณจ์ังหวัดภูเก็ต 

  มติที่ประชุม  รับทราบ 

  4.1.2  การจัดทำรายงานผลการแนะนำ ส่งเสริม พัฒนา และกำกับดูแลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และแผนส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
  ขอเชิญผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการ และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ ประชุมเพ่ือกลั่นกรองข้อมูลใน
การจัดทำรายงานผลการแนะนำ ส่งเสริม พัฒนา   และกำกับดูแลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ     
พ.ศ. 2564 ในวันที่ 5 - 6 สิงหาคม 2564 และประชุมกลั่นกรองแผนส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ในวันที่ 18 - 19 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต 

  มติที่ประชุม  รับทราบ 
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  4.2 กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ 
  นายพิทักษ์ คงขลิบ ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 
  4.2.1  แนวทางการดำเนินการประเมินมาตรฐานสหกรณ์  ประจำปีงบประมาณ 2564 
(เพิ่มเติม) 
  กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้าขอชี้แจงแนวทางการดำเนินการจัดระดับมาตรฐาน
สหกรณ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (เพ่ิมเติม) ดังนี้ 
  ๑. สหกรณ์จัดทำงบการเงินแล้วเสร็จและส่งให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วนำเสนอเพ่ืออนุมัติใน                  
ที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์เกิน ๑๕0 วัน นับแต่วันสิ้นปีทางบัญชี เนื่องจากต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรการของ
ภาครัฐในการลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคต่อสาธารณชน ทั้งกรณีที่สหกรณ์สามารถประชุมใหญ่สามัญ
ประจำปีได้ภายใน ๓0 กันยายน ๒๕๖๔ และไม่สามารถประชุมใหญ่สามัญประจำปีได้ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ 
ให้ดำเนินการประเมินในระบบประเมินมาตรฐานสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ดังนี้ 
   ๑.๑ เกณฑ์ข้อที่ ๑ "ผลการดำเนินงานในรอบสองปีบัญชีย้อนหลัง สหกรณ์มีผลการ
ดำเนินงานไม่ขาดทุน เว้นแต่มีอุบัติเหตุหรือภัยธรรมชาติจนเกิดความเสียหายต่อสมาชิกและสหกรณ์โดยรวม" 
    ข้อ ๓ "ผลการดำเนินงานในรอบสองปีบัญชีสุดท้าย มีผลการดำเนินงานไม่ขาดทุน
เว้นแต่มีอุบัติเหตุหรือภัยธรรมชาติจนเกิดความเสียหายต่อสมาชิกและสหกรณ์โดยรวม" 
    ให้เลือกข้อย่อย ข้อ ๓.๒ "กรณีสหกรณ์ไม่สามารถจัดประชุมใหญ่ได้ภายใน       
๑๕0 วัน นับแต่วันสิ้นปีทางบัญชี เนื่องจากต้องปฏิบัติตามมาตรการในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของจังหวัด" 
   ๑.๒ เกณฑ์ข้อที่ ๓ "ผลการดำเนินงานในรอบปีบัญชีสุดท้ายสหกรณ์จัดทำงบการเงิน        
แล้วเสร็จและส่งให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วนำเสนอเพ่ืออนุมัติในที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ภายใน ๑๕0 วัน 
นับแต่วันสิ้นปีทางบัญชี" 
    ให้เลือกข้อย่อย ข้อ ๙0.๒ "จัดทำงบการเงินแล้วเสร็จและส่งให้ผู้สอบบัญชี
ตรวจสอบแล้วและนำเสนอเพ่ือขออนุมัติที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์เกิน ๑๕ วัน นับแต่วันสิ้นปีทางบัญชี เนื่องจาก
สหกรณ์ไม่สามารถจัดประชุมใหญ่ได้ เพราะต้องปฏิบัติตามมาตรการในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของจังหวัด แต่สามารถประชุมใหญ่สามัญประจำปีได้ภายใน 
๓๐ กันยายน ๒๕๖๔" หรือเลือกข้อย่อย ข้อ ๙๐.๓ "จัดทำงบการเงินแล้วเสร็จและส่งให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว  
และนำเสนอเพ่ือขออนุมัติที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์เกิน ๑๕๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีทางบัญชี เนื่องจากสหกรณ์           
ไม่สามารถจัดประชุมใหญ่ได้ เพราะต้องปฏิบัติตามมาตรการในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของจังหวัด และไม่สามารถประชุมใหญ่สามัญประจำปีได้ ภายใน      
๓๐ กันยายน ๒๕๖๔" 
   ๑.๓ เกณฑ์ข้อที่ ๖ "ผลการดำเนินงานในรอบสองปีบัญชีย้อนหลังสหกรณ์ต้องมีการจัดสรร
กำไรสุทธิและจ่ายทุนสวัสดิการสมาชิกหรือทุนสาธารณประโยชน์อย่างน้อยหนึ่งครั้ง"  
    ให้เลือกข้อย่อย ข้อ ๑๒๓.๒ "มีการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสวัสดิการหรือทุน
สาธารณประโยชน์และมีการจ่ายทุนสวัสดิการสมาชิกหรือทุนสาธารณประโยชน์ โดยที่ประชุมคณะกรรมการ
ดำเนินการมีมติ ให้จัดสรรฯ แต่ยั งไม่สามารถนำเสนอต่อที่ ประชุมใหญ่ ได้  เนื่ องจากสหกรณ์ ไม่สามารถ                   
จัดประชุมใหญ่ได้ เพราะต้องปฏิบัติตามมาตรการในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของจังหวัด" หรือเลือกข้อย่อย ข้อ 124.2  "มีการจัดสรรกำไรสุทธิเป็น            
ทุนสวัสดิการสมาชิกและทุนสาธารณประโยชน์และมีการจ่ายทุนสวัสดิการสมาชิกและทุนสาธารณประโยชน์         
โดยที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการมีมติให้จัดสรรฯ แต่ยังไม่สามารถนำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ได้ เนื่องจากสหกรณ์
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ไม่สามารถจัดประชุมใหญ่ได้ เพราะต้องปฏิบัติตามมาตรการในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุม การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของจังหวัด" 
   ๑.๔ เกณฑ์การประเมินในข้ออ่ืน ๆ ให้ดำเนินการประเมินผลการดำเนินงานตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึน้ 
  2. สำหรับสหกรณ์ที่ปิดบัญชี ตั้งแต่เดือนเมษายน ๒๕๖๔ เป็นต้นไป ให้ดำเนินการประเมิน
มาตรฐานสหกรณ์ผ่านระบบประเมินมาตรฐานสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งจะเปิด
ระบบฯ ประมาณเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ 
  ๓. ตารางเปรียบเทียบแบบประเมินมาตรฐานสหกรณ์เดิมและแบบประเมินฯ ที่ปรับปรุงเพ่ิมเติม
รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 

  มติที่ประชุม  รับทราบ 
  4.2.2 คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) 
  ในส่วนของชุมชนสระต้นโพธ์ ได้ถูกนำเข้าที่ประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) 
แล้ว เพ่ือดำเนินการขอที่ดินในการสร้างบ้านให้กับคนในกลุ่ม แต่ยังไม่ได้รับการอนุมัติ โดยต้องรอการสอบถาม
ความเห็นจากคนในชุมชุนในพ้ืนที่ดังกล่าวก่อน ทั้งนี้ ทางชุมชนได้ดำเนินการควบคู่ไปกับการจัดตั้งสหกรณ์ ซ่ึงอยู่ใน
ขั้นตอนคณะผู้จัดตั้งสหกรณ์ โดย กจส. นัดประชุมเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 แต่ทางคณะผู้จัดตั้งไม่สะดวก 
เนื่องจากอยู่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงขอเลื่อนการประชุม
ออกไปก่อน 

  มติทีป่ระชุม  รับทราบ 
  4.2.3 การจัดตั้งสหกรณ์ของกลุ่มพืชเศรษฐกิจ 
  กจส. ได้ดำเนินการอบรมให้ความรู้แล้ว 2 ครั้ง กับสมาชิกวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ (กัญชา) 
ทั้งนี้ ได้ทำหนังสือนัดประชุมผู้ซึ่งประสงค์จะจัดตั้งแกครั้งหนึ่ง แต่ทางผู้ประสงค์ไม่สะดวก เนื่องจากอยู่ในช่วง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงขอเลื่อนการประชุมออกไปก่อน 

  มติที่ประชุม  รับทราบ 

  4.3 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ 
   - ไม่มี - 

  4.4 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ 
 นางวรรณิสา  จันทร์แก้ว  นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบดังนี้ 
 4.4.1 โครงการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นของสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
 ตามทีโ่ครงการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นของสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ซึ่งสำนักงานสหกรณ์

จังหวัดภูเก็ตเป็นผู้รับผิดชอบ จะถูกนำเข้าที่ประชุม ครม. เพ่ือพิจารณาอนุมัติ ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 นั้น 
กพส. ได้รับแจ้งจากกจังหวัดภูเก็ตว่า จะเลื่อนการพิจารณาอนุมัติโครงการดังกล่าวไม่มีกำหนด 

 มติที่ประชุม รับทราบ 

 4.5 กลุ่มตรวจการสหกรณ์ 
 นายกฤษฎา  สู่เจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจการสหกรณ ์แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 

  4.5.1 โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการสหกรณ์เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลาย
ล้างสงูแก่สหกรณ์ 
  กรมส่งเสริมสหกรณ์ กำหนดจัดโครงการอบรมเพ่ิมศักยภาพการบริหารจัดการสหกรณ์เกี่ยวกับ
กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มี



ห น ้ า  | ๒๙ 
 

 

อานุภาพทำลายล้างสูงแก่สหกรณ์ ผ่านระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom Meeting ในวันที่ 11 สิงหาคม 
2564 เวลา 08.00 - 16.30 น. ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ เจ้าหน้าที่ส่งเสริม
สหกรณ์ และเจ้าหน้าที่ของกลุ่มตรวจการหสกรณ์ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต 

  มติที่ประชุม  รับทราบ 

  4.5.2 การจัดทำระเบียบ/ข้อบังคับ ของสหกรณ์ 
  เนื่องจาก เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ ได้มีการจัดทำระเบียบ/ข้อบังคับ ให้กับสหกรณ์ จึงขอให้ 
จสส. ระมัดระวังการดำเนินการดังกล่าวด้วย และหากเกิดความสียหายกับสหกรณ์ จะส่งผลกระทบต่อเจ้าหน้าที่
ส่งเสริมสหกรณ์ในฐานะเป็นผู้กระทำการในสหกรณ์ ซึ่งสหกรณ์ไม่ได้ร้องขอ และผู้มีอำนาจไม่ได้อนุญาตให้กระทำ
การในสหกรณ์นั้นๆ 
  นางสาวแสงอุษา  ส่งแสง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า สหกรณ์
บางแห่งทำเอกสารเองไม่ได้ และแจ้งว่าต้องการทบทวนระเบียบที่ถือใช้ จสส. ที่รับผิดชอบจะร่างข้อความคร่าว ๆ 
พร้อมทั้งอธิบายข้อความต่าง ๆ ให้เจ้าหน้าที่สหกรณ์ทราบ และให้สหกรณ์ดำเนินการต่อด้วยตนเอง ไม่ได้เป็นการ
ลงไปทำให้ทั้งฉบับ เพราะบางแห่งไม่มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบด้านนี้ 
  นายวงศ์ธารินทร์  พรหมรักษ์ สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต ขอให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ระมัดระวัง
การแนะนำส่งเสริมในกรณีดังกล่าวด้วย และหากสหกรณ์ใดต้องการความช่วยเหลือ ให้ดำเนินการแนะนำใน
ขอบเขตที่สามารถทำได ้

  มติที่ประชุม  รับทราบ 

  4.6 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 
   - ไม่มี - 

ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องเพื่อพิจารณา 

  5.1 ฝ่ายบริหารทั่วไป 
   - ไม่มี - 

  5.2  กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ 

   - ไม่มี - 

  5.3  กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ 
    - ไม่มี -   

  5.4  กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ 

   - ไม่มี - 
 

 5.5  กลุ่มตรวจการสหกรณ์ 
  - ไม่มี - 

 5.6 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์  1 
  - ไมม่ี - 
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ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ 

  6.1 การประชุมประจำเดือนของสำนักงานสหกรณจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 6/2564 ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 
  นายวงศ์ธารินทร์  พรหมรักษ์ สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุม
ประจำเดือนของสำนักงานสหกรณจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 6/2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จะกำหนด   
จัดขึ้นในวันที่ 3 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต 
 

 เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอ นายวงศ์ธารินทร์  พรหมรักษ์ ประธานในที่ประชุมได้กล่าวปิดประชุม  
 ปิดประชุมเวลา 15.30 น. 
 

 

 
     (ลงช่ือ)     วงศ์ธารินทร์  พรหมรักษ์      ประธานในที่ประชุม 
                (นายวงศ์ธารินทร์  พรหมรักษ์) 
            สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต 
 

                         (ลงช่ือ)     ชุติกาญจน์  บุญเรือง     ผู้จดรายงานการประชุม 
               (นางสาวชุติกาญจน์  บุญเรือง) 

 

                                                    (ลงช่ือ)     สิรญา  พาหุบุตร        ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

                  (นางสิรญา     พาหุบุตร) 


