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รายงานการประชุมข้าราชการ และพนักงานราชการ 
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 8/2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

วันอังคารที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2565 
…………………………………………….. 

ผู้เข้าประชุม จำนวน 24 คน  
ที่               ชื่อ – สกุล                      ตำแหน่ง/ระดบั                           หมายเหตุ 
  
1. นายประเสริฐศักดิ์ ณ นคร  สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต    
2. นางสาวสุมนา  ณ นคร  ผอ. กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ 
3. นายกฤษฎา  สู่เจริญ  ผอ. กลุ่มตรวจการสหกรณ์   
4. นายพิทักษ์  คงขลิบ  ผอ. กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์   
5. นางสาวแสงอุษา  ส่งแสง  ผอ. กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ 
6. นางสาวธนภร  สังขพันธ์ ผอ. กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1   
7. นางสิรญา  พาหุบุตร หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 
8. นางสาวเพชรไพลิน แช่ตั้น  นิติกรปฏิบัติการ     
9. นางชมัยพร  ช่วยมั่ง  นักวิชาการสหกรณป์ฏิบัติการ  
10. นางสาวนฤมล  ฤทธิ์ชู  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ   
11. นางสาวดุสิตา  รัตนกุล  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
12. นางสาวสุวพร  หมกทอง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ   
13 นายธนเดช  สมบัติ  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
14. นางสาวสุภาวด ี  เจริญผล  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ  
15. นางสาวจินัฐติภรณ์ ทองเขียว นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ   
16. นางสาวเพ็ญศรี  เอ้งฉ้วน  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
17. นางสาวชุติกาญจน์ บุญเรือง  นักจัดการงานทั่วไป      
18. นางสาวนลิน  วันทอง  นิติกร    
19. นางสาวสาวิตรี  ไชยฤกษ์  นักวิชาการสหกรณ์     
20. นางสาววดีรัตน์  จันทร์นุ่น เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 
21. นางภาสินี  สังข์ขวัญ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์     
22. นางสาวสุดา  พรหมทอง เจ้าพนักงานธุรการ 
23. นางสาวศศิชา  แต่สกุล  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี   
24. นางสาวชนัญนัทช์ พุ่มชัย  เจ้าพนักงานธุรการ    

ผู้ไม่เข้าประชุม จำนวน 3 คน 
1. นางสาวอารยา  แก้วจำนงค์ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ  ติดราชการ 
2.  นางสาววิภาวน ี  อ่ิมสง่า  นักวิชาการมาตรฐานสินค้า  ติดราชการ 
3. นางสาวณัฐกานต์  หอมเดช  นักวิชาการเงินและบัญชี   ลาป่วย 
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เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 
นายประเสริฐศักดิ์  ณ นคร  สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในที่ประชุมกล่าวเปิดประชุม และ

ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
  1.1 มอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร “การเงิน การบัญชี สำหรับการส่งเสริมสหกรณ์”  
ระหว่างวันที่ 20-24 มิถุนายน 2565 
  มอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร “การเงิน การบัญชี สำหรับการส่งเสริมสหกรณ์”  
ระหว่างวันที่ 20-24 มิถุนายน 2565 จำนวน 2 คน ดังนี้ 
   1) นางสาวสุมนา  ณ นคร   
   2) นางสาวนฤมล  สงธนู 

  มติทีป่ระชุม  รับทราบ 

  1.2 มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร “การพัฒนาความพร้อมสู่ตำแหน่ง       
นักบริหาร”  
  มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร “การพัฒนาความพร้อมสู่ตำแหน่งนักบริหาร” 
ระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2565 จำนวน 1 คน คือ นายกฤษฎา  สู่เจริญ 

  มติทีป่ระชุม  รับทราบ 

  1.3 การส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  
  ขอให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ แนะนำให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ 
และกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง เพ่ือป้องกันปญัหาที่อาจเกิดข้ึนในอนาคต 

  มติทีป่ระชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานประชุมครั้งที่แล้ว 
  หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมข้าราชการ และพนักงานราชการ
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 7/2565 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. (จำนวน 40 หน้า)  

มติที่ประชุม  รบัรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องและติดตามผลการประชุมครั้งที่แล้ว 
     3.1 ความคืบหน้าการชำระบัญชี 
   3.1.1  ความคืบหน้าการชำระบัญชีสหกรณ์ 
    3.1.1.1 การชำระบัญชีสหกรณ์ผู้เพาะเลี้ยงกุ้ง จำกัด 
    นายกฤษฎา  สู่เจริญ ผู้ชำระบัญชี แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ทนายความอยู่ระหว่าง
ดำเนินการบังคับคดีกับสมาชิกที่ไม่ชำระหนี้ 

    มติที่ประชุม รับทราบ 
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    3.1.1.2 การชำระบัญชีสหกรณ์ชุมชนไม้ขาว จำกัด 
    นางสาวเพชรไพลิน  แซ่ตั้น ผู้ชำระบัญชี แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ได้ดำเนินการ
แก้ไขงบการเงินเรียบร้อยแล้ว และจะส่งให้ผู้สอบบัญชีภายในวันที่ 6 กันยายน 2565 
    ทั้งนี้ ในวันที่ 10 ตุลาคม 2565 ศาลนัดไต่สวน กรณีชุมนุมสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต 
จำกัด ฟ้องสหกรณ์ชุมชนไม้ขาว จำกัด 

    มติที่ประชุม รับทราบ 

    3.1.1.3 การชำระบัญชีชุมนุมสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต จำกัด 
    นายพิทักษ์  คงขลิบ ผู้ชำระบัญชี  แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ศาลนัดไต่สวน       
วันที่ 15 กันยายน 2565 กรณีสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จำกัด และร้านสหกรณ์โรงพยาบาลวชิระ
ภูเก็ต จำกัด ฟ้องชุมนุมสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต จำกัด เพ่ือเรียกเอกสารหลักฐานเพ่ิมเติม และในวันที่ 10 ตุลาคม 
2565 ศาลนัดไกล่เกลี่ย กรณีชุมนุมสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต จำกัด ฟ้องสหกรณ์ชุมชนไม้ขาว จำกัด 

    มติที่ประชุม   รับทราบ 

    3.1.1.4 การชำระบัญชสีหกรณ์บริการตำบลเชิงทะเล จำกัด 
    นายพิทักษ์  คงขลิบ ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ แจ้งให้ที่ประชุม
ทราบว่า เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2565 การชำระบัญชีสหกรณ์บริการตำบลเชิงทะเล จำกัด ดำเนินการถึงขั้นตอน     
ที่ 10 : ส่งมอบบรรดาเอกสาร หลักฐานการชำระบัญชี  ให้นายทะเบียนเพ่ือจัดเก็บรักษาไว้เป็นระยะเวลา 2 ปี      
เรียบร้อยแล้ว 

    มติที่ประชุม   รับทราบ  

    3.1.1.5 การชำระบัญชีสหกรณ์กองทุนสวนยางฉลอง จำกัด 
    นายพิทักษ์  คงขลิบ ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ แจ้งให้ที่ประชุม
ทราบว่า เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2565 การชำระบัญชีสหกรณ์กองทุนสวนยางฉลอง จำกัด ดำเนินการถึงขั้นตอนที่ 
10 : ส่งมอบบรรดาเอกสาร หลักฐานการชำระบัญชี ให้นายทะเบียนเพ่ือจัดเก็บรักษาไว้เป็นระยะเวลา 2 ปี      
เรียบร้อยแล้ว 

    มติที่ประชุม   รับทราบ 

    3.1.1.6 การชำระบัญชรี้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จำกัด 
    นางสาวธนภร  สังขพันธ์ ผู้ชำระบัญชี แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สหกรณ์อยู่ระหว่าง
การจัดทำบัญชีตามมาตรา 80 

    มติที่ประชุม   รับทราบ 

    3.1.1.7 การชำระบัญชสีหกรณ์บรกิารแท็กซ่ีและธุรกิจท่องเท่ียวสองวีรสตรี จำกัด 
    นางนฤมล  ฤทธิ์ชู  ผู้ชำระบัญชี แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สหกรณ์อยู่ระหว่างการ
จัดทำบัญชีตามมาตรา 80 

    มติที่ประชุม   รับทราบ 
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  3.2 ผลการดำเนินงานของคณะทำงานระดับจังหวัดเพื่อแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานของ
สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรที่มีข้อบกพร่อง (จกบ.) 
  นางสาวเพชรไพลิน  แซ่ต้ัน นิติกรปฏิบัติการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะทำงานระดับจังหวัดเพ่ือ
แก้ไขปัญหาในการดำเนินงานของสหกรณ์ กลุ่ มเกษตรกรที่มีข้อบกพร่อง (จกบ.) ได้ดำเนินการประชุมครบ           
ตามเป้าหมายที่กำหนดเรียบร้อยแล้ว 

  มติที่ประชุม รับทราบ 

  3.3 ผลการดำเนินงานของคณะทำงานพิจารณาข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี   
  นางสาวเพชรไพลิน  แซ่ตั้น นิติกรปฏิบัติการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการพิจารณา
ข้อสังเกตที่ตรวจพบจากผู้สอบบัญชี ได้มีการประชุมจำแนกข้อสังเกตที่ตรวจพบจากการสอบบัญชี ครั้งที่ 4/2565   
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำรายงานการประชุมจำแนกข้อสังเกตที่ตรวจพบจาก       
การสอบบัญชี ข้อสังเกตที่ตรวจพบจากการสอบบัญชีทีเ่สนอให้ที่ประชุมพิจารณา จำนวน 13 สหกรณ์ ประกอบด้วย 
         1) ข้อสังเกตสหกรณ์การเกษตรกะทู้ จำกัด 
         2) ข้อสังเกตสหกรณ์การเกษตรเมืองภูเก็ต จำกัด 
        3) ข้อสังเกตสหกรณ์บริการรถยนต์รับจ้างภูเก็ต จำกัด 
         4) ข้อสังเกตสหกรณ์ออมทรัพย์ตรีสรา จำกัด 
       5) ข้อสังเกตสหกรณ์บริการเดินรถภูเก็ต จำกัด 
         6) ข้อสังเกตสหกรณ์บริการแท็กซี่ภูเก็ต จำกัด 
         7) ข้อสังเกตสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. ภูเก็ต จำกัด 
         8) ข้อสังเกตสหกรณอิ์สลามฮุชนี จำกัด 
         9) ข้อสังเกตสหกรณ์ออมทรัพย์บริษัทเฮลโลภูเก็ต จำกัด 
         10) ข้อสังเกตสหกรณ์รถบริการและการท่องเที่ยวตำบลกะรน จำกัด 
         11) ข้อสังเกตสหกรณ์อัล-อามานะห์ภูเก็ต จำกัด  
        12) ข้อสังเกตสหกรณ์บริการรถยนต์รับจ้าง บขส.ภูเก็ต จำกัด 
        13) ข้อสังเกตสหกรณ์ออมทรัพย์โรงแรมอมันปุรี จำกัด 
  ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีส่งรายงานข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี จำนวน 3 แห่ง  คือสหกรณ์จักรยานยนต์
รับจ้างป่าตอง จำกัด  สหกรณ์ออมทรัพย์ตรีสรา จำกัด และสหกรณ์บริการเทศบาลตำบลวิชิต จำกัด โดยจะนัด
ประชุมคณะทำงานฯ ต่อไป 

  มติที่ประชุม รับทราบ 
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  3.4  ผลการปฏิบัติงานของกลุ่มงานต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
   3.4.1 กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ 
   นายพิทักษ์  คงขลิบ  ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 
    3.4.1.1 การจัดตั้งสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

ลำดับที ่ การจัดต้ัง กิจกรรม 

1 ชุมชนสระต้นโพธิ ์ - อบรมให้ความรู้เรื่องการสหกรณ ์วันท่ี 16 มกราคม 2564 
- ประชุมผู้ซึ่งประสงค์จะเป็นสมาชิกสหกรณ์ วันท่ี 23 มกราคม 2564 

2 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้
เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจใน
จังหวัดภูเก็ต 

- อบรมใหค้วามรู้เรื่องการสหกรณ ์วันท่ี 13 มิถุนายน 2564 และวนัที่ 20 มิถุนายน 
2564 
- ประชุมผู้ซึ่งประสงค์จะเป็นสมาชิกสหกรณ์ วันท่ี 19 ธันวาคม 2564 
- นัดประชุมคณะผู้จัดตั้งสหกรณ์ วันท่ี 30 มกราคม 2565 
- ประชุมคณะผู้จดัตั้งสหกรณ์ครั้งที่ 2 วันท่ี 20 กุมภาพันธ์ 2565 
- นัดประชุมผูซ้ึ่งจะเป็นสมาชิก ในวันที ่8 พฤษภาคม 2565 

***อยูร่ะหว่างทดลองใช้ระบบสหกรณ์*** 
- ประชุมคณะกรรมการ วันท่ี 12 มิถุนายน 2565 (ครั้งท่ี 1) 
- กำหนดประชุมคณะกรรมการ วนัท่ี 20 สิงหาคม 2565 (ครั้งท่ี 2) 

3 กลุ่มองค์กรเกษตรกร
เครือข่ายจังหวัดภูเก็ต 

- อบรมให้ความรู้เรื่องการสหกรณ ์วันท่ี 27 ตุลาคม 2564 
- ประชุมผู้ซึ่งประสงค์จะเป็นสมาชิกสหกรณ์ วันท่ี 3 พฤศจิกายน  2564 
- ประชุมคณะผู้จดัตั้งสหกรณ์ 3 ครั้ง 
- ประชุม ผู้ซึ่งประสงค์จะเป็นสมาชิกสหกรณ ์

***อยู่ระหว่างทดลองใช้ระบบสหกรณ์*** 
- ประชุมคณะกรรมการเพื่อรับฟังข้อหารือและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการดำเนินงาน วันท่ี 
19 มกราคม 2565 (ครั้งท่ี 1) 
- ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาการจดัทำฐานข้อมลูสมาชิกและทำแผนการตลาด 
วันท่ี 30 มีนาคม 2565 (ครั้งท่ี 2) 
- นัดประชุมคณะกรรมการ ในวันท่ี 18 เมษายน 2565 (ครั้งท่ี 3) 
- กำหนดนัดประชมุคณะกรรมการ ในวันท่ี 9 พฤษภาคม 2565 (ครั้งท่ี 4) 
- อยู่ระหว่างจัดเตรียมเอกสารเพื่อยื่นขอจดทะเบียนสหกรณ ์
        - ยื่นหนังสือจองช่ือสหกรณเ์มื่อวันท่ี 5 สิงหาคม 2565 ครบกำหนดการจอง วันท่ี 
4 กันยายน 2565 

4 กลุ่มประชาชนเพื่อแก้ไข
ปัญหาการประกอบอาชีพ 

- อบรมให้ความรู้เรื่องการสหกรณ ์วันท่ี 30 ตุลาคม 2564 
- ประชุมผู้ซึง่ประสงค์จะเป็นสมาชิกสหกรณ์ วันท่ี 21 พฤศจิกายน 2564 
- ประชมุคณะผู้จดัตั้งสหกรณ์ 5 ธนัวาคม 2564 
- ประชุมผู้ซึ่งประสงค์จะเป็นสมาชิกสหกรณ์ วันท่ี 26 ธันวาคม 2564 

****อยู่ระหว่างทดลองใช้ระบบสหกรณ*์** 
- ประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามการจัดทำบญัชีรายชื่อผูซ้ึ่งจะเป็นสมาชิกสหกรณ์    
วันท่ี 24 เมษายน 2565 (ครั้งท่ี 1) 
- ประชุมคณะกรรมการ วันท่ี 22 พฤษภาคม 2565 (ครั้งท่ี 2) 
- ประชุมคณะกรรมการ วันท่ี 21 สิงหาคม 2565 (ครั้งท่ี 3) 

5 กลุ่มชุมชนซอยร่วมใจ(รัษฎา) - อบรมให้ความรู้เรื่องการสหกรณ ์วันท่ี 16 มกราคม 2565 
- ประชุมผูซ้ึ่งประสงคจ์ะเปน็สมาชิกสหกรณ์ กำหนดนดัประชุมในวนัที่ 24 กรกฎาคม 2565 
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ลำดับที ่ การจัดต้ัง กิจกรรม 
6 กลุ่มเครือข่ายการศึกษา

ทางเลือกจังหวัดภูเกต็ 
- อบรมให้ความรู้เรื่องการสหกรณ ์วันท่ี 5 กรกฎาคม 2565 
- ประชุมผู้ซึ่งประสงค์จะเป็นสมาชิกสหกรณ์ วันท่ี 26 กรกฎาคม 2565 
- ประชุมคณะผู้จดัตั้งสหกรณ์ ครั้งที่ 1 วันท่ี 2 สิงหาคม 2565 
- ประชุมคณะผู้จดัตั้งสหกรณ์ ครั้งที่ 2 วันท่ี 23 สิงหาคม 2565  

    มติที่ประชุม   รับทราบ 

    3.4.1.2 ผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

ที ่ ประเภท 

จำนวน
สหกรณ์
ทีส่ำรวจ 

(แห่ง) 

ไม่นำมาจัดมาตรฐาน (แห่ง) 
นำมาจัด
มาตรฐาน     

(แห่ง) 

ผลการจัด
มาตรฐานสหกรณ์ 

(แห่ง) 
ตัวชี้วัด 

ไม่ครบ 2 ป ี หยุด ชำระบญัช ี เลิก ผ่าน ไม่ผ่าน แผน ผล 

1 สหกรณ์การเกษตร 6 - - 2 - 4 3 1 4 
(ร้อยละ 

80) 
3 2 สหกรณ์นิคม - - - - - - - - 

3 สหกรณ์ประมง 1 - - 1 - - - - 
4 สหกรณ์ออมทรัพย ์ 15 - - - - 15 11 4 

34 
(ร้อยละ 

80) 
17 

5 สหกรณ์ร้านคา้ 4 - - 1 - 3 1 2 
6 สหกรณ์บริการ 22 - - 2 - 20 4 16 
7 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 4 - - - - 4 1 3 

รวม 52  - -   6 - 46 20 26 
 

ที ่
ประเภทอาชีพกลุ่ม

เกษตรกร 

จำนวน
ทัง้หมด 

นำมาจัด
มาตรฐาน 

ผ่านมาตรฐาน (กลุม่) ต่ำกว่า
มาตรฐาน 

ตัวชี้วัด 
รักษา ผลักดัน 

(กลุ่ม) (กลุ่ม) มาตรฐานเดิม ให้ผ่านมาตรฐาน (กลุ่ม) แผน 
(ร้อยละ 81) 

ผล 

1 กลุ่มเกษตรกรทำนา - - - - - 
  
1 
  

- 
2 กลุ่มเกษตรกรทำสวน 1 1 - - - 
3 กลุ่มเกษตรกรทำไร ่ - - - - - 
4 กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว ์ - - - - - 
5 กลุ่มเกษตรกรประมง - - - - - 

รวม 1 1 - - -    

    มติที่ประชุม   รับทราบ 
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    3.4.1.3 ความก้าวหน้าการชำระบญัชีสหกรณ์ 

สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ความก้าวหน้า การชำระบัญช ี
1. สหกรณ์ผู้เพาะเลี้ยงกุ้ง จำกดั ขัน้ 6 ดำเนินการจัดการทรัพย์สินและหนี้สิน 
2. สหกรณ์ชุมชนไม้ขาว จำกัด ขั้น 3 ส่งงบการเงินประจำปีให้ผู้สอบบัญชีตามมาตรา 80 
3. ชุมนุมสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต จำกัด ขั้น 3 สง่งบการเงินประจำปีให้ผู้สอบบัญชีตามมาตรา 80 
4. สหกรณ์บริการตำบลเชิงทะเล จำกัด ขั้น 10 ส่งมอบบรรดาเอกสาร หลักฐานการชำระบัญ ชี                

ให้นายทะเบียนเพื่อจัดเก็บรักษาไว้เป็นระยะเวลา 2 ปี  
5. สหกรณ์กองทุนสวนยางฉลอง จำกัด ขั้น 10 ส่งมอบบรรดาเอกสาร หลักฐานการชำระบัญ ชี                

ให้นายทะเบียนเพื่อจัดเก็บรักษาไว้เป็นระยะเวลา 2 ป ี
6. ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต จำกัด ขั้น 2 รับมอบทรัพย์สิน และจัดทำงบการเงิน ณ วันท่ีเลิก 
7. สหกรณ์บริการแท็กซี่มิเตอร์และธุรกิจท่องเที่ยว
สองวีรสตรี จำกัด 

ขัน้ 2 รับมอบทรัพย์สิน และจัดทำงบการเงิน ณ วันท่ีเลิก 

    มติทีป่ระชุม   รับทราบ 

    3.4.1.4 สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่อาจถูกสั่งเลิกตามกฎหมาย 

    สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่อาจถูกสั่งเลิกตามกฎหมาย กรณีที่ไม่ส่งงบการเงิน     
3 ปีบัญชี ขึ้นไป จำนวน 1 แห่ง ดังนี้ 

ที ่ จังหวดั/สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ปีบัญช ี ปิดบัญช ี
1 สหกรณ์เคหสถานทวีสินมั่นคงภูเกต็ จำกัด  31 ธ.ค. 31 ธันวาคม 2557 (7 ปี)  

    มติที่ประชุม   รับทราบ 

    3.4.1.5 การจัดเก็บและรายงานข้อมูลทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์และ
สหกรณ์เครดิตยเูนี่ยน (MIS) 
    กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์  ลงพ้ืนที่แนะนำสหกรณ์ ให้บันทึกข้อมูลเข้า      
ระบบ MIS จำนวน 19 แห่ง ดังนี้ 
          1) สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขภูเก็ต จำกัด 
          2) สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูเก็ต จำกัด 
          3) สหกรณ์ออมทรัพย์กี่หิน้ จำกัด 
          4) สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด 
          5) สหกรณ์ออมทรัพย์บีเอจีเอสภูเก็ต จำกัด 
          6) สหกรณ์ออมทรัพย์พนกังาน ลากูน่า ภูเก็ต จำกัด 
          7) สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเมืองภูเก็ต จำกัด 
     8) สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบอ่แร่สันติสุข  จำกัด 
     9) สหกรณ์ออมทรัพย์โรงแรมอมันปุรี จำกัด 
          10) สหกรณ์ออมทรัพย์ศูนย์ชีววิทยาทางทะเลภูเก็ต จำกัด 
          11) สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานสงเคราะห์สวนยางภูเก็ต จำกัด 
          12) สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานไทยซาร์โก้ จำกัด 
     13) สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัทเฮลโลภูเกต็ จำกัด 
     14) สหกรณ์ออมทรัพย์ตรีสรา จำกัด 
     15) สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนพารารวมพลังพัฒนา จำกัด 
     16) สหกรณ์ออมทรพัย์อัล-อิสลามียะฮ์ จำกัด 
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     17) สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จำกัด 
     18) สหกรณ์ออมทรัพย์กะตะธานี คอลเลคชั่น จำกัด 
     19) สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเคหะรัษฎาภูเก็ต จำกัด  

    มติทีป่ระชุม   รับทราบ 

    3.4.1.6 คณะอนุกรรมการนโยบายท่ีดินจังหวัดภูเก็ต (คทช.จังหวัด) 
    สำหรับพ้ืนที่ในจังหวัดภูเก็ตที่ได้รับอนุญาตให้ใช้พ้ืนที่และจัดคนลงเรียบร้อยแล้ว  
จำนวน 3 ชุมชน รวม 174 ครัวเรือน ซ่ึงกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ลงพ้ืนที่สำรวจข้อมูลเรียบร้อยแล้ว อยู่
ระหว่างจัดทำรายงานเสนอคณะทำงาน ดังนี้ 
     1) ชุมชนท่าสัก 
        - เนื้อที ่21-2-90 ไร ่  - จำนวน 65 ครัวเรือน 
        - ลงพื้นที่เพ่ือสำรวจข้อมูลอาชีพ ระหว่างวันที่ 23-24 มีนาคม 2565 
     2) ชุมชนบ้านหินลูกเดียว 
        - เนื้อท่ี 4-0-42 ไร ่  - จำนวน 36 ครัวเรือน 
        - ลงพื้นทีเ่พ่ือสำรวจข้อมูลอาชีพ วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 
     3) ชุมชนบ้านยาม ู
        - เนื้อท่ี 11-0-99 ไร ่  - จำนวน 73 ครัวเรือน 
        - ลงพื้นที่เพ่ือสำรวจข้อมูลอาชีพ วันที่ 30 พฤษภาคม 2565  
          และวันที่ 1 มิถุนายน 2565 
  ทั้งนี้ ตามมติของคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดภูเก็ต มีชุมชนที่ได้รับอนุยาตให้ใช้พ้ืนที่ 
จำนวน 4 ชุมชน คือ ชุมชนท่าสัก ชุมชนบ้านหินลูกเดียว ชุมชนบ้านยามู และชุมชนโคกโตนด แต่สำนักงานสหกรณ์
จังหวัดภูเก็ตได้รับรายชื่อเพียง 3 ชุมชน โดยจะลงพื้นท่ีชุมชนโคกโตนดต่อไป 
  ได้รับอนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นท่ีป่าชายเลน จำนวน 12 ชุมชน รวม 1,804 ครัวเรือน ดังนี้ 
     1) ชุมชนปดูำ 
        - เนื้อที่ 1-3-63 ไร่  - 9 ครัวเรือน สมาชิก 33 คน 
     2) ชุมชนบางรากไม้ 
        - เนื้อท่ี 1-2-97 ไร ่  - 19 ครัวเรือน สมาชิก 69 คน 
     3) ชุมชนอ่าวกุ้ง   
        - เนื้อท่ี 5-2-37 ไร่  - 35 ครวัเรือน สมาชิก 161 คน 
     4) ชุมชนธนิตธุรกิจรวมสิน 
        - เนื้อที่ 32-0-67 ไร่  - 128 ครัวเรือน สมาชิก 373 คน 
     5) ชุมชนศักดิเดช ซอย 9 
        - เนื้อท่ี 8-1-34 ไร่  - 37 ครัวเรือน สมาชิก 95 คน 
     6) ชุมชนเกาะผี 
           - เนื้อท่ี 14-3-32 ไร่  - 158 ครัวเรือน สมาชิก 401 คน 
     7) ชุมชนประชาอุดม 
        - เนื้อที่ 7-0-73 ไร่  - 213 ครัวเรือน สมาชิก 759 คน 
     8) ชุมชนมะลิแก้ว 
        - เนื้อท่ี 0-2-70 ไร่  - 18 ครัวเรือน สมาชิก 47 คน 
     9) ชุมชนโหนทรายทอง 
        - เนื้อท่ี 64-0-72 ไร่  - 256 ครัวเรือน สมาชิก 755 คน 
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     10) ชุมชนกิ่งแก้ว ซอย 2 
        - เนื้อที่ 33-2-65 ไร่  - 406 ครัวเรือน สมาชิก 1,193 คน 
     11) ชุมชนกิ่งแก้ว ซอย 9 
        - เนื้อที่ 45-3-32 ไร่  - 146 ครวัเรือน สมาชิก 463 คน 
     12) ชุมชนกิ่งแก้ว ซอย 10   
        - เนื้อที ่103-3-00 ไร่  - 379 ครัวเรือน สมาชิก 1,082 คน 
ได้รับอนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นท่ีป่าชายเลน (ป่าสงวนแห่งชาติ) จำนวน 2 ชุมชน รวม 449 ครัวเรือน ดังนี้ 

1) ชุมชนกิ่งแก้ว ซอย 1 
- เนื้อท่ี 57-1-23 ไร่  - 302 ครวัเรือน สมาชิก 904 คน 

     2) ชุมชนท่าจีน 
        - เนื้อท่ี 34-2-48 ไร่  - 147 ครัวเรือน สมาชิก 433 คน 

    มติที่ประชุม   รับทราบ 

    3.4.1.7 โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 

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

โครงการศูนย์เรียนรู้การ
เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตร 

1. เข้าร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้น
ฤดูกาลผลิตใหม่ Field day 

      - ครั้งที่ 1 วนัที่ 9 ธันวาคม 2564 ณ ศนูย์ฝกึอาชีพ
ชุมชนเพาะเหด็บา้นปา่ครองชีพ (ศพก. เครือข่าย) 

3 ศพก. 
 

1 
 
 

- - 

 2. สนับสนุนวิทยากรถ่ายทอดความรู้เรื่องการ
สหกรณ์และการรวมกลุม่แบบสหกรณ ์

3 ศพก. -   

 3. สนับสนุนสื่อประชาสมัพันธ์ด้านการสหกรณ์ใน
งานวัน  Field day และ/หรือ ในการจัดอบรม 
ตามความเหมาะสม 

3 ศพก. -   

 4. ติดตามและรายงานผลการดำเนินกิจกรรม 
( ตลุาคม 2564 – กันยายน 2565) 

12 ครั้ง 10   

    มติที่ประชุม   รับทราบ 

    3.4.1.8 โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ 

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

โครงการคลินิกเกษตร
เคลื่อนทีฯ่ 
 
พื้นที่/กลุ่มเป้าหมาย : 
1) สหกรณ์ 3 แห่ง  
   - สกก. เมืองภูเก็ต จก.   
   - สกก. เมืองถลาง จก. 
   - สกก. กะทู้ จก. 
2) กลุ่มเกษตรกร 1 แห่ง 
   - กลุ่มเกษตรกรทำสวนปา่
คลอก    

1. จดัทำแผนปฏิบตัิงาน ( Action Plan ) เพื่อ
กำหนดงาน ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาดำเนินงานให้
ชัดเจน เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบตัิงานและ
ประเมินผลงาน 

1 แผน 
 

1 
 

9,100 9,100 

2. ประสานงานและบูรณาการร่วมกับสำนักงานอ่ืน
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินกิจกรรมใหส้อดคล้องกับ
แนวทาง/คู่มือการจดักิจกรรมคลนิิกเกษตรเคลื่อนที่
ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหา
วชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 

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

โครงการคลินิกเกษตร
เคลื่อนที ่ฯ (ต่อ) 
 

3. จัดคลินิกสหกรณ์เพื่อให้บริการแก่เกษตรกรใน
เวทีการจัดกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ของ
จังหวัด ประกอบด้วย การจัดนิทรรศการ การให้
คำปรึกษา การตอบปญัหาชิงรางวลั การจำหน่าย
สินค้าของสหกรณ์ในพื้นที่ และกิจกรรมอื่นๆ 

4 ครั้ง 4   

 4. รายงานผลการดำเนินกิจกรรม (ตุลาคม 2564 
– กันยายน 2565) 

12 ครั้ง 10   

    มติที่ประชุม   รับทราบ 

    3.4.1.9 โครงการขับเคลื่อนปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

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

โครงการขับเคลื่อนปรัชญา
ของเศรษฐกจิพอเพียงใน
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
 
พื้นที่/กลุ่มเป้าหมาย : ขับเคลื่อน
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 5 แห่ง 
     - สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่
เคยเข้าร่วมโครงการแล้ว (ปีใดก็
ได้) จำนวน 4 แห่ง 
       1. สอ.สาธารณสุขภูเก็ต จก. 
       2. สอ.ครูภูเก็ต จก. 
       3. สอ.พนกังาน ลากูน่า 
ภูเก็ต จก. 
       4. กลุ่มเกษตรกรทำสวน
ป่าคลอก 
  - สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรทีย่ังไม่
เคยเข้าร่วมโครงการ 1 แห่ง 
     1. สอ. บีเอจีเอสภูเก็ต จก.  

1. คัดเลือกสหกรณ/์กลุม่เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 
 

4 สก./ 
1 กลุ่ม 

4 สก./ 
1 กลุ่ม 

1,900 1,900 

2. แนะนำ ส่งเสรมิ สนับสนนุสหกรณ/์กลุ่มเกษตรกรใหน้ำ
แนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ทั้งใน
ระดับองค์กรและสมาชิก และใหด้ำเนินกจิกรรมตามแผนการ
ดำเนินกจิกรรมการประยุกตใ์ช้หลกัปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพียง 

4 สก./ 
1 กลุ่ม 

4 สก./ 
1 กลุ่ม 

  

3 แนะนำ ส่งเสรมิ และติดตามสมาชิกท่ีเข้าร่วม
โครงการขยายผลการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในสหกรณ/์กลุม่เกษตรกรเมื่อ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ให้นำหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้อย่างต่อเนื่อง 
(สหกรณ์สีล่้อเล็กภูเก็ต จำกัด) 

1 สก. 1 สก.   

4. คัดเลือกสหกรณแ์ละกลุ่มเกษตรกรทีไ่ด้นำหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงไปประยุกต์ใช้และ
สามารถเป็นแบบอย่างได้ ตามแนวทางโครงการ
ขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์
และกลุม่เกษตรกร ท่ีกองประสานงานโครงการ
พระราชดำริกำหนด 

2 สก./  
กลุ่ม 

2 สก./  
กลุ่ม 

  

5. รายงานผลการดำเนินงานตามแบบรายงานท่ี
กองประสานงานโครงการพระราชดำริกำหนด 

12 ครั้ง 10   

    มติที่ประชุม   รับทราบ 

    3.4.1.10 โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 

    1) ตัวชี้วัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีงบประมาณ 2565 ผลการดำเนินงาน
ตามแนวทางส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่แปลงปี 2563 
          - การดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ กรมส่งเสริม
สหกรณ์เป็นเจ้าภาพหลัก จำนวน 10 จังหวัด 15 แปลง (ไม่มีสำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต) 
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          - การดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ แปลงปี 
2563 กรมส่งเสริมสหกรณส์นับสนุนด้านการตลาด จำนวน 74 จังหวัด (ไมมี่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต) 
    2) การส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร แปลงปี 2559 - 2564 
: จังหวัดภูเก็ต จำนวน 1 แห่ง คือ กลุ่มเกษตรกรทำสวนป่าคลอก ซึ่งเป็นแปลงใหญ่ที่จัดตั้งโดย กยท. โดยสำนักงาน
สหกรณจ์ังหวัดภูเกต็ต้องร่วมแนะนำส่งเสริมด้วย 

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

โครงการส่งเสริมการเกษตร
แบบแปลงใหญ่ 
 
พื้นที่เป้าหมาย :  
    - แปลงใหญ่ยางพารากลุ่ม
เกษตรกรทำสวนปา่คลอก แปลง
ใหญ่ปี 2562 

1. ส่งเสริมแปลงใหญ่ที่เตรียมจัดตัง้ใหม่
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

- - - - 

2. ส่งเสริมสนับสนุนแปลงสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่
เข้าร่วมแปลงใหญ่ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2559 – 2564 
     - ปรับปรุงฐานข้อมูลสมาชิกและข้อมลูแปลง
ใหญ่ ในระบบรายงานข้อมูลของกรมส่งเสรมิ
การเกษตร (Co-farm) 
     - บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ
ดำเนนิการด้านการบริหารจัดการกลุ่มและ
การตลาดของแปลงใหญ ่
     - ส่งเสริมสหกรณ/์กลุม่เกษตรกรให้มีการ
บริหารจดัการการผลิต โดยใช้เทคโนโลยแีละ
เครื่องจักรกลการเกษตรสมัยใหม่ เพื่อลดต้นทุนและ
เพิ่มผลผลิต 
     - ส่งเสริมสหกรณ/์กลุม่เกษตรกรให้มีบทบาท
ทางการเกษตรกับแปลงใหญ่ เช่น รับซื้อผลผลิตจาก
เกษตรกรแปลงใหญ ่
     - ส่งเสริมการแปรรูปผลผลติ เพิ่มมูลค่าสินค้า 
และเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่าย 
     - ดำเนินการอื่นๆ ตามที่จังหวดัมอบหมาย  

1 แปลง 1   

3. กรณีแปลงใหญส่หกรณ/์กลุ่มเกษตรกร ท่ีจด
ทะเบียนเป็นนติิบุคคลตามกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ ให้สำนักงานสหกรณ์จังหวัด แนะนำ 
ส่งเสริมในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่ของกรม
ส่งเสริมสหกรณ ์

- -   

 4. รายงานผลการดำเนินงานทางระบบ E-Project 
(ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565) 

12 ครั้ง 10   

    มติที่ประชุม   รับทราบ 
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   3.4.2 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ 
   นางสาวสุมนา  ณ นคร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ 
แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 
    3.4.2.1 โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกรเพื่อเข้าถึงแหล่ง
เงินทุนในการผลิตและการตลาด 

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

พัฒนาประสิทธิภาพในการ
ดำเนินธุรกิจของสหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกร  
 
พื้นที่/กลุ่มเปา้หมาย : 
  กลุ่มเกษตรกรทำสวนป่า
คลอก 

1. จัดทำแผนปฏิบตัิงาน (Action Plan) 1 แผน 1 5,500 5,500 
2. จัดทำหนังสือมอบอำนาจการอนุมัติเงินกู ้ 1 ครั้ง 1   
3. จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินกู้ 
    - วันท่ี 5 กรกฎาคม 2565 

1 ครั้ง 1   

4. เบิกจ่ายเงินกู้ ตรวจสอบ ควบคุมการเบิกจ่าย 
    - วันท่ี 21 กรกฎาคม 2565 

1 ครั้ง 1   

5. ติดตามการใช้เงินกู้ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค ์ 3 ครั้ง 2   
6. จดัทำรายงานถึงกรมสง่เสริมสหกรณ ์ 6 ครั้ง 5   

    มติที่ประชุม   รับทราบ 

    3.4.2.2 กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

การติดตามลูกหนี้เงินกู้ โครงการปกติ  
ปีงบประมาณ 2564 

เงินต้น  
(บาท) 

เงินต้นคงเหลือ 
(บาท) 

1. สหกรณ์อสิลามสมัพันธ์ จำกัด (เพื่อสร้างสำนักงาน) 
   สญัญาลงวันท่ี 27 ม.ค. 2564 สิ้นสุดสัญญาวันที่   
   30 พ.ย. 2573  (งวดที่ 2 ชำระวันท่ี 30 พ.ย. 65) 

2,000,000 1,636,591.78 

2. สหกรณเ์ครดิตยเูนี่ยนบ่อแรส่ันติสุข จำกัด (ให้สมาชิกกู้ยืม) 
    สัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ลงวันท่ี 11 พ.ค. 2565 

    สิ้นสุดสญัญาวันท่ี  10 พ.ค. 2568 

    (งวดที่ 1 ชำระวันท่ี 10 พ.ค. 66 เงินต้น 120,000 บาท) 

350,000 350,000 

     มติที่ประชุม   รับทราบ 

    3.4.2.3 การกำหนดวงเงินการกู้ยืมหรือการค้ำประกันประจำปี 

ที ่ ชื่อสหกรณ์ วงเงินฯ 
ปีที่ผ่านมา 

ปีปัจจุบนั 
ทุนเรือนหุ้น ทุนสำรอง วงเงินที่

เห็นชอบ 
วันที่เห็นชอบ 

1. สหกรณ์การเกษตรเมืองถลาง  จำกัด 35,000,000 20,125,170 8,137,145.15 35,000,000 18 ส.ค. 65 
2. สหกรณ์บริการรถยนต์รับจา้งภูเกต็ จำกัด 20,000,000 2,876,100 1,289,246.06 20,000,000 23 ส.ค. 65 

    มติที่ประชุม   รับทราบ 
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    3.4.2.4 โครงการพัฒนาศักยภาพสหกรณ์นอกภาคการเกษตรสู่ความเข้มแข็ง 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

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

โครงการพัฒนา
ศักยภาพสหกรณ์นอก
ภาคการเกษตรสู่ความ
เข้มแข็ง ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 
2565  
 
พื้นที่/กลุ่มเปา้หมาย : 
    1. สหกรณบ์ริการ
รถยนต์รับจ้างอันดามัน
ภูเก็ต จำกดั         
     2. สหกรณ์บริการธรุกิจ
และท่องเที่ยวมุกอันดามัน 
จำกัด 

1. จัดทำแผนปฏิบตัิงาน (Action Plan) 1 แผน 1 7,800 7,800 

2. รวบรวมประเด็นปญัหาการปิดบัญชีสหกรณ ์ 1 ครั้ง 1   

3. แต่งตั้งทีมปดิบญัชีสหกรณ ์ 1 ครั้ง 1   

4. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปิดบญัชี
สหกรณ ์
     - จัดประชุมเมื่อ 18 พ.ค. 65 

1 ครั้ง 1   

5. แนะนำส่งเสริมการปดิบัญชีสหกรณ ์ 1 ครั้ง 1   

6. จัดประชุมเพื่อติดตามการดำเนินงานตามแผนปดิบญัชี 
     - จัดประชุมวันท่ี 11 ก.ค. 65 

1 ครั้ง 1   

7.  รายงานผลการดำเนินงานให้กรมฯ 4 ครั้ง 3   

    มติที่ประชุม   รับทราบ 

    3.4.2.5 ส่งเสริมการควบคุมภายในสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

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

ส่งเสริมการควบคุม
ภายในสหกรณ์/กลุ่ม
เกษตรกร 
พื้นที/่กลุ่มเปา้หมาย : 
  1) สหกรณ์ 46 แห่ง 
  2) กลุ่มเกษตรกร 1 แห่ง 

1. จัดทำแผนปฏิบตัิงาน (Action Plan) 1 แผน 1 2,000 2,000 
2. รวบรวมข้อมูลรายงานผลการประเมินช้ัน
คุณภาพการควบคุมภายในของสหกรณ/์กลุ่ม
เกษตรกร (RQ2) 

1 ครั้ง 1   

3. กำหนดกลุ่มเปา้หมายในการรกัษาและยกระดับ.
ช้ันคุณภาพการควบคมุภายใน 

1 ครั้ง 1   

4. จัดประชุมร่วมกับกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 เพื่อ
หารือแนวทางในการรักษาและยกระดับชั้นการ
ควบคุมภายใน 

1 ครั้ง 1   

5. เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณร์่วมประชุม
คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ/์กลุ่มเกษตรกร 
เพื่อขับเคลื่อนงานตามแผน 
       - สหกรณ์อิสลามฮุซนี จำกดั 
       - สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า  
         ธ.ก.ส.ภูเก็ต จำกัด 
       - กลุ่มเกษตรกรทำสวนป่าคลอก 

3 ครั้ง 3   

    มติที่ประชุม   รับทราบ 
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    3.4.2.6 พัฒนาประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

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

พัฒนาประสิทธิภาพในการ
ดำเนินธุรกิจของสหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกร  
 
พื้นที่/กลุ่มเปา้หมาย : 
  1) สหกรณ์  46 แห่ง 
   2) กลุ่มเกษตรกร 1 แห่ง 

1. จัดทำแผนปฏิบตัิงาน (Action Plan) 1 แผน 1 2,000 2,000 

2. กำหนดกลุ่มเปา้หมายในการรกัษาและยกระดับ
ประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจของสหกรณ/์กลุม่
เกษตรกร 

1 ครั้ง 1   

3. วิเคราะห์ข้อมลูประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ
ของสหกรณ/์กลุม่เกษตรกรจากงบการเงิน เพื่อ
จัดส่งให้กลุม่ส่งเสริมสหกรณ์ 1 

4 ครั้ง 4   

 
 

4. ประชุมร่วมกับกลุ่มส่งเสรมิสหกรณ์ 1 เพื่อหารือ
แนวทางในการยกระดับประสิทธิภาพในการดำเนิน
ธุรกิจของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

1 ครั้ง 1   

5. เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์นำผลการวิเคราะห์ไป
แนะนำส่งเสริมสหกรณ์ในที่ประชุมคณะกรรมการ
ดำเนินการ 

4 ครั้ง 4   

    มติทีป่ระชุม   รับทราบ 

    3.4.2.7 สหกรณ์ที่จัดทำงบการเงินประจำปีและส่งให้ผู้สอบบัญชีได้      
ประจำปี 2565 
    สหกรณ์สามารถจัดทำงบการเงินประจำปีและส่งให้ผู้สอบบัญชีได้ ภายใน 60 วัน 
จำนวน 33 แห่ง และไม่สามารถทำได้ จำนวน 9 สหกรณ์  

ที ่ ชื่อสหกรณ์ สถานะ วันสิ้นปีทาง
บัญช ี

กำหนดวัน
สิ้นสุดในการ

จัดทำงบ
การเงินส่ง
ผู้สอบบัญชี 

(ภายใน  
60 วัน) 

สหกรณ์
ที่ไม่

สามารถ
ปิดบญัชี

ได้ 

สหกรณ์จัดทำงบ
การเงินประจำปี
และส่งให้ผู้สอบ
บัญชีได้ ภายใน  

60 วัน 

นายทะเบียน
สหกรณ์สั่งเลิก 

ระบุวันที่ส่ง
หนังสือถึงผู้สอบ

บัญช ี

ได้ ไม่ได้ 

รวม 47 สหกรณ์  
(เป้าหมายกรมส่งเสริมสหกรณ์ ร้อยละ 95.08 = 45 สหกรณ์) 

          

  ปีบัญชี 31 สิงหาคม 2564 – 30 เมษายน  2565 รวมทั้งสิ้น  5 37 8 - - 

1 สหกรณ์ออมทรัพยต์รสีรา จำกดั ดำเนินการ 31 ส.ค.64 31 ต.ค. 64 - - 1 - 3 ธ.ค. 64 

2 ชุมนุมสหกรณร์ถบริการจังหวัด
ภูเก็ต จำกดั 

ดำเนินการ 31 ส.ค.64 30 พ.ย. 64 - 1 - - 22 ต.ค. 64 

3 สหกรณเ์รือหางยาวบริการนำ
เที่ยวป่าตอง จำกัด 

ดำเนินการ 31 ส.ค.64 30 พ.ย. 64 1 - 1 - 1 ก.พ. 65 

4 สหกรณอ์อมทรัพยต์ำรวจภูเก็ต 
จำกัด 

ดำเนินการ 31 ส.ค.64 30 พ.ย. 64 - 1 - - 8 ต.ค. 64 

5 สหกรณ์ออมทรัพย์ศูนย์ชีววิทยา
ทางทะเลภูเกต็ จำกัด 

ดำเนินการ 31 ส.ค.64 30 พ.ย. 64 - 1 - - 28 ก.ย. 64 

6 สหกรณ์อิสลามฮุซนี จำกดั ดำเนินการ 31 ส.ค.64 31 ธ.ค. 64 - 1 - - 15 ธ.ค. 64 
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ที ่ ชื่อสหกรณ์ สถานะ วันสิ้นปีทาง
บัญช ี

กำหนดวัน
สิ้นสุดในการ

จัดทำงบ
การเงินส่ง
ผู้สอบบัญชี 

(ภายใน  
60 วัน) 

สหกรณ์
ที่ไม่

สามารถ
ปิดบัญชี

ได้ 

สหกรณ์จัดทำงบ
การเงินประจำปี
และส่งให้ผู้สอบ
บัญชีได้ ภายใน  

60 วัน 

นายทะเบียน
สหกรณ์สั่งเลิก 

ระบุวันที่ส่ง
หนังสือถึงผู้สอบ

บัญช ี

ได้ ไม่ได้ 

7 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเคหะรัษฎา
ภูเก็ต จำกดั 

ดำเนินการ 31 ธ.ค. 64 28 ก.พ. 65 1 - 1 - - 

8 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ่อแร่สันติ
สุข จำกัด 

ดำเนินการ 31 ธ.ค. 64 28 ก.พ. 65 - 1 - - 2 ก.พ. 65 

9 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนพารารวม
พลังพัฒนา  จำกัด 

ดำเนินการ 31 ธ.ค. 64 28 ก.พ. 65 - - 1 - 7 มี.ค. 65 

10 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเมืองภูเก็ต  
จำกัด 

ดำเนินการ 31 ธ.ค. 64 28 ก.พ. 65 - 1 - - 19 มี.ค. 65 

11 สหกรณเ์คหะสถานโคกโตนด
พัฒนา จำกัด 

ดำเนินการ 31 ธ.ค. 64 28 ก.พ. 65 - 1 - - 1 มี.ค. 65 

12 สหกรณ์เคหสถานทวีสินมั่นคง
ภูเก็ต  จำกัด 

ดำเนินการ 31 ธ.ค. 64 28 ก.พ. 65 1 - 1 - - 

13 สหกรณ์บริการเทศบาลตำบลวิชิต  
จำกัด 

ดำเนินการ 31 ธ.ค. 64 28 ก.พ. 65 1 1 - - 31 ม.ค. 65 

14 สหกรณร์ถบริการภูเก็ต คอลเซ็น
เตอร์ จำกัด 

ดำเนินการ 31 ธ.ค. 64 28 ก.พ. 65 - 1 - - 7 ม.ค. 65 

15 สหกรณ์สีล่้อเล็กภูเกต็  จำกัด ดำเนินการ 31 ธ.ค. 64 28 ก.พ. 65 - 1 - - 28 ม.ค. 65 

16 สหกรณ์อิสลามสัมพันธ์ภเูก็ต 
จำกัด 

ดำเนินการ 31 ธ.ค. 64 28 ก.พ. 65 - 1 - - 13 ม.ค. 65 

17 ร้านสหกรณจ์ังหวัดภูเกต็  จำกัด ดำเนินการ 31 ธ.ค. 64 28 ก.พ. 65 - 1 - - 5 ม.ค. 65 

18 ร้านสหกรณโ์รงพยาบาลวชิระ
ภูเก็ต  จำกัด 

ดำเนินการ 31 ธ.ค. 64 28 ก.พ. 65 - 1 - - 11 ม.ค. 65 

19 ร้านสหกรณ์วิทยาลัยเทคนิคภูเกต็  
จำกัด 

ดำเนินการ 31 ธ.ค. 64 28 ก.พ. 65 - 1 - - 1 มี.ค. 65 

20 สหกรณ์ออมทรัพย์กะตะธานี 
คอลเลคช่ัน จำกัด 

ดำเนินการ 31 ธ.ค. 64 28 ก.พ. 65 - - 1 - 30 มี.ค. 65 

21 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเกต็  
จำกัด 

ดำเนินการ 31 ธ.ค. 64 28 ก.พ. 65 - 1 - - 5 ม.ค. 65 

22 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานไทย
ซาร์โก้  จำกดั 

ดำเนินการ 31 ธ.ค. 64 28 ก.พ. 65 - 1 - - 7 ม.ค. 65 

23 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน
สงเคราะห์สวนยางภูเก็ต จำกัด 

ดำเนินการ 31 ธ.ค. 64 28 ก.พ. 65 - 1 - - 7 ม.ค. 65 

24 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาล
วชิระภูเก็ต  จำกดั 

ดำเนินการ 31 ธ.ค. 64 28 ก.พ. 65 - 1 - - 7 ม.ค. 65 

25 สหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุข
ภูเก็ต  จำกัด 

ดำเนินการ 31 ธ.ค. 64 28 ก.พ. 65 - 1 - - 1 ม.ค. 65 

26 สหกรณ์การเกษตรกะทู้ จำกัด ดำเนินการ 31 มี.ค. 65 31 พ.ค. 65 - 1 - - 20 เม.ย. 65 
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ที ่ ชื่อสหกรณ์ สถานะ วันสิ้นปีทาง
บัญช ี

กำหนดวัน
สิ้นสุดในการ

จัดทำงบ
การเงินส่ง
ผู้สอบบัญชี 

(ภายใน  
60 วนั) 

สหกรณ์
ที่ไม่

สามารถ
ปิดบัญชี

ได้ 

สหกรณ์จัดทำงบ
การเงินประจำปี
และส่งให้ผู้สอบ
บัญชีได้ ภายใน  

60 วัน 

นายทะเบียน
สหกรณ์สั่งเลิก 

ระบุวันที่ส่ง
หนังสือถึงผู้สอบ

บัญช ี

ได้ ไม่ได้ 

27 สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาด
ลกูค้า ธ.ก.ส. ภูเก็ต จำกดั 

ดำเนินการ 31 มี.ค. 65 31 พ.ค. 65 - 1 - - 12 พ.ค. 65 

28 สหกรณ์การเกษตรเมืองถลาง 
จำกัด 

ดำเนินการ 31 มี.ค. 65 31 พ.ค. 65 - 1 - - 11 เม.ย. 65 

29 สหกรณ์การเกษตรเมืองภูเกต็ 
จำกัด 

ดำเนินการ 31 มี.ค. 65 31 พ.ค. 65 - 1 - - 11 เม.ย. 65 

30 สหกรณ์บริการเดินรถภเูก็ต จำกัด ดำเนินการ 31 มี.ค. 65 31 พ.ค. 65 - 1 - - 29 เม.ย. 65 

31 สหกรณ์บริการรถยนต์รับจา้ง
ภูเก็ต จำกดั 

ดำเนินการ 31 มี.ค. 65 31 พ.ค. 65 - 1 - - 27 เม.ย. 65 

32 สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัทเฮลโล
ภูเก็ต จำกดั 

ดำเนินการ 31 มี.ค. 65 31 พ.ค. 65 - 1 - - 3 พ.ค. 65 

33 สหกรณ์บริการแท็กซี ่จำกดั ดำเนินการ 30 เม.ย. 65 30 มิ.ย. 65 - 1 - - 27 พ.ค. 65 

34 สหกรณ์บริการรถยนต์บริการ
ธุรกิจภูเกต็ จำกัด 

ดำเนินการ 30 เม.ย. 65 30 มิ.ย. 65 - 1 - - 31 พ.ค. 65 

35 สหกรณ์บริการรถยนต์รับจา้ง 
บขส. ภูเก็ต จำกดั 

ดำเนินการ 30 เม.ย. 65 30 มิ.ย. 65 - 1 - - 27 มิ.ย. 65 

36 สหกรณ์รถบริการและท่องเที่ยว
ตำบลกะรน จำกัด 

ดำเนินการ 30 เม.ย. 65 30 มิ.ย. 65 - 1 - - 31 พ.ค. 65 

37 สหกรณ์อัล-อามานะห์ภเูก็ต 
จำกัด 

ดำเนินการ 30 เม.ย. 65 30 มิ.ย. 65 - 1 - - 1 มิ.ย. 65 

38 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานลากู
น่าภูเก็ต จำกดั 

ดำเนินการ 30 เม.ย. 65 30 มิ.ย. 65 - 1 - - 13 พ.ค. 65 

39 สหกรณ์บริการแท็กซี่และธุรกิจ
ท่องเที่ยวสองวีรสตรี จำกัด 

ดำเนินการ 31 พ.ค. 65 31 ก.ค. 65 1 - 1 - สั่งเลิก 

40 สหกรณ์บริการธุรกิจและ
ท่องเที่ยวมุกอันดามัน จำกัด 

ดำเนินการ 31 พ.ค. 65 31 ก.ค. 65 1 - 1 - สั่งเลิก 

41 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงแรมอมันปรุ ี
จำกัด 

ดำเนินการ 31 พ.ค. 65 31 ก.ค. 65 - 1 - - 23 มิ.ย. 65 

42 สหกรณ์รถยนต์รับจา้งอันดามัน
ภูเก็ต จำกดั 

ดำเนินการ 30 มิ.ย. 65 31 ส.ค. 65 - 1 - - 8 ส.ค. 65 

43 สหกรณ์ออมทรัพย์ บีเอจเีอส 
ภูเก็ต จำกดั 

ดำเนินการ 30 มิ.ย. 65 31 ส.ค. 65 - 1 - - 18 ก.ค. 65 

44 สหกรณ์ออมทรัพย์กี่หิน้ จำกดั ดำเนินการ 30 มิ.ย. 65 31 ส.ค. 65 - 1 - - 27 ก.ค. 65 

45 สหกรณ์ออมทรัพย์อลั-อิสลามิ
ยะฮ์ จำกดั 

ดำเนินการ 30 มิ.ย. 65 31 ส.ค. 65 - 1 - - 27 ก.ค. 65 

 

    มติทีป่ระชุม   รับทราบ 
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    3.4.2.8 โครงการอบรม ส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง 

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

โครงการอบรม ส่งเสริม
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์
คุณภาพสูง 
พื้นที่/กลุ่มเปา้หมาย : 
    - กลุ่มเกษตรกร 1 แห่ง 

1. ขออนุมัติโครงการ 1 
โครงการ 

1 36,200 36,200 

2. กำหนดกลุ่มเปา้หมาย 1 ครั้ง 1   
3. ประสานวทิยากร (สถานีพัฒนาที่ดินภูเก็ต ) 1 ครั้ง 1   

4. จัดประชุม  (วันท่ี 20-21 กรกฎาคม 2565) 1 ครั้ง 1   
5. สรปุรายงานผล        3 ครั้ง 1   

    มติที่ประชุม   รับทราบ 

   3.4.3 กลุ่มส่งเสริมและพฒันาธุรกิจสหกรณ์ 
   นางสาวแสงอุษา  ส่งแสง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ แจ้งให้ที่
ประชุมทราบ  ดังนี้ 
    3.4.3.1 โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านการดำเนินธุรกจิ 

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

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาด้านการดำเนินธุรกิจ 
 
พื้นที่/กลุ่มเป้าหมาย : 
  1) สหกรณ์ จำนวน 46 แห่ง 
  2) กลุ่มเกษตรกร จำนวน 1 
แห่ง 
 

1. จัดทำ Action plan การปฏิบตัิงานตามภารกิจ 1 ครั้ง 1 5,000 4,832.5 
2. ลงพื้นที่แนะนำส่งเสริมและพัฒนาการดำเนิน 
ธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 21 ครั้ง 20 

  

 3. จัดเก็บข้อมลูผลการดำเนินงานและปรมิาณ 
ธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  12 ครั้ง 11 

  

4. รายงานผลในที่ประชุมประจำเดือน 12 ครั้ง 10   
5. วิเคราะห์ผลการแนะนำส่งเสริมด้านการดำเนิน 
ธุรกิจของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร และจัดทำแผน 
ปรับปรุง แก้ไขการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ 
ทีไ่ม่เป็นไปตามเป้าหมายต่อไป 

4 ครั้ง 3   

    มติที่ประชุม   รับทราบ 

    3.4.3 .2  โครงการส่งเสริมการดำเนินธุรกิจร้านค้าสหกรณ์ ในรูปแบบ
ซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ 

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

โครงการส่งเสริมการดำเนิน
ธรุกิจร้านคา้สหกรณ์ใน
รูปแบบซูเปอร์มาร์เก็ต
สหกรณ์ 
 
พื้นที่/กลุ่มเป้าหมาย : 
   ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลวชิระ
ภูเก็ต จำกัด 

1. จัดทำ Action plan การปฏิบตัิงานตามภารกิจ 1 ครั้ง 1 3,800 3,800 
2. ประชุมช้ีแจงเพื่อสรา้งความเขา้ใจในการดำเนนิการ
ซูเปอรม์ารเ์กต็สหกรณ์แกส่หกรณ์ทีเ่ข้าร่วมโครงการ 
     - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการ
สหกรณ์ 26 เมษายน 2565 

1  ครั้ง 1   

 3. เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการ 
ส่งเสริมธรุกิจร้านค้าซเูปอรม์าร์เกต็สหกรณ ์(ระบบออนไลน)์ 
      - ดำเนินการวันท่ี 11 และวนัท่ี 14 มี.ค. 65 

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

โครงการส่งเสริมการดำเนิน
ธุรกิจร้านค้าสหกรณ์ใน
รูปแบบซูเปอร์มาร์เก็ต
สหกรณ์ (ต่อ) 

 4. สหกรณ์เปา้หมายเข้าร่วมการประชุมเชิง
ปฏิบัติการเสริมศักยภาพการดำเนนิธุรกิจร้านค้า
สหกรณ์สำหรับซเูปอร์มาร์เกต็สหกรณ ์
       - วันท่ี 26-27 พฤษภาคม 2565  
ณ โรงแรมแก้วสมยุรสีอร์ท จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี

1 ครั้ง 1   

 5. จัดประชุมเช่ือมโยงเครือข่ายและการพัฒนาธรุกิจ
ร้านค้าซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ ์
       - กำหนดจัดประชุมวันที่ 25 พ.ค. 65 ณ ท่ีทำ
การสหกรณ ์

1 ครั้ง 1   

 6. ขับเคลื่อนส่งเสริมการดำเนินธุรกิจซูเปอรม์ารเ์ก็ต
สหกรณ์/ติดตามผลการดำเนินโครงการ 

6 ครั้ง 6   

 7. สรปุผลการขับเคลื่อนการดำเนนิงานโครงการฯให้
กรมส่งเสรมิสหกรณ์ทราบ 

1  
ครั้ง 

1   

    มติทีป่ระชุม   รับทราบ 

    3.4.3.3 โครงการพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้ 

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

โครงการพัฒนาทักษะใน
การประกอบอาชีพเพ่ือ
สร้างรายได้ 
 
พื้นที่/กลุ่มเป้าหมาย :  
  สมาชิกผู้เขา้ร่วมโครงการนำ
ลูกหลานเกษตรกรกลบับ้านฯ 
จำนวน 1 ราย 

1. จัดทำแผนปฏิบตัิงาน (Action Plan) เพือ่
กำหนดช่วงระยะเวลา เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน 

1 ครั้ง 1 3,280 2,600 

2. แนะนำเกษตรกรเป้าหมายวางแผนการผลติที่
เหมาะสม 

1 ครั้ง 1   

3. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างทักษะในการ
ประกอบอาชีพตามความต้องการของเป้าหมาย 
    - ภูเก็ตจัดร่วมกับพังงา ในวันท่ี 9-10  พ.ค. 65 

1 ครั้ง 1   

 4. แนะนำส่งเสริมเพิม่ช่องทางการตลาดเพื่อนำ
ผลผลติวางจำหน่ายในรา้นสหกรณ์ซูเปอร์มารเ์ก็ต
สหกรณ์ และร่วมกิจกรรมเช่ือมโยงโครงการอื่นของ
กรม 

2 ครั้ง 2   

5. ติดตามผลการดำเนินตามแผนการผลิต/รายงาน
ผลการดำเนินงานตามขั้นตอนและเง่ือนไขของการ
รายงานผลตามที่กรมฯ กำหนด 

6 ครั้ง 6   

    มติทีป่ระชุม   รับทราบ 
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    3.4.3.4 โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตร 

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

โครงการส่งเสริมการพัฒนา
ระบบตลาดภายในสำหรับ
สินค้าเกษตร 
พื้นที่/กลุ่มเป้าหมาย :  
ทบทวนและขบัเคลื่อนแผน OPP 
2 แห่ง 
     1) สกต.ธกส.ภูเก็ต จำกัด  
     2) กลุ่มเกษตรกรทำสวนป่า
คลอก 

1. จัดทำ Action plan การปฏิบตัิงานตามภารกิจ 1 ครั้ง 1 18,000 17,060 
2. แนะนำ ส่งเสรมิและสนับสนุนสหกรณ์และกลุม่
เกษตรกรเป้าหมายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ให้ทบทวน/จัดทำและขับเคลื่อนแผนบริหารจัดการ
สินค้าเกษตร (OPP) 

2 แห่ง 2  *ส่งคืน
งบประมาณ 
940 บาท 

 3. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งท่ี 1 เพื่อหารือ
ผู้แทนสหกรณ์ กลุม่เกษตรกร และ เครือข่ายผู้ผลิต
สนิค้า และจัดทำข้อมลูสินค้า/ผลติภัณฑ์ทีม่ี
ศักยภาพ พร้อมคดัเลือกผู้แทนแตล่ะกลุม่สินคา้ 
     - ดำเนินการเมื่อวันท่ี 18 มี.ค.65 

1 ครั้ง/
20 คน 

1   

 4. จัดทำ catalog สินค้า ส่งให้กรมส่งเสริมสหกรณ ์ 1 ครั้ง 1   
5. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที ่2 เพื่อให้ผู้ค้า
พบปะกับสหกรณ/์กลุ่มเกษตรกรทีม่ีความพร้อมใน
การผลิตสินค้า/ ผลติภณัฑ์ตามความต้องการของ
ผู้ค้า  
       - ดำเนินการเมื่อวันท่ี 29 เม.ย.65 

1 ครั้ง/
18 คน 

1   

6. เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบตัิการเช่ือมโยง
เครือข่ายดา้นการผลติและการตลาดสินค้าเกษตร
คุณภาพ (ระดับประเทศ) : ไม่อยู่ในกลุ่มเป้าหมาย 

1 ครั้ง -   

7. เข้าร่วมการอบรมหลักสตูร ส่งเสริมการตลาด
ออนไลน์ สร้างนักขายออนไลนม์ืออาชีพ (ผ่านระบบ 
Zoom) 

1 ครั้ง 1   

8. รายงานผลการดำเนินโครงการให้กรมส่งเสรมิ
สหกรณ์ตามแบบรายงานที่กำหนด 

6 ครั้ง 6   

    มติที่ประชุม   รบัทราบ 

    3.4.3.5 โครงการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีความ
เข้มแข็ง 

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

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาสหกรณ์และกลุม่
เกษตรกรให้มีความ
เข้มแข็ง 
 
พื้นที่/กลุ่มเป้าหมาย :  
   1) สหกรณ์ 46 แห่ง 
   2) กลุ่มเกษตรกร 1 แห่ง 
 
 

1. จัดทำ Action plan การปฏิบตัิงานตามภารกิจ 1 ครั้ง 1 7,600 7,600 
2. วิเคราะห์ศักยภาพสหกรณ์/กลุม่เกษตรกร เพื่อ
กำหนดแผนการส่งเสรมิสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็ง  

1 แผน 1 
  

 3. นำข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ส่งเสริมต่อ
คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายจัดการ เพื่อร่วมกัน
วางแผนการพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรสู่ความ
เขม้แข็ง 

47 แห่ง 47 

  

4. สง่เสริม สนับสนุน ผลักดัน การขับเคลื่อนการ
ยกระดับความเข้มแข็งให้เป็นไปตามแผน 

47 แห่ง 47 
  

 5. ติดตาม รายงานผล  6 ครั้ง 6   
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แผนงาน/โครงการ กจิกรรม 
การดำเนินงาน งบประมาณ (บาท) 
แผน ผล แผน ผล 

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาสหกรณ์และกลุม่
เกษตรกรให้มีความ
เข้มแข็ง (ต่อ) 
- ยกระดับชั้นสหกรณ์การเกษตร
และกลุ่มเกษตรกร (กลุ่มเร่งรัด) 
จากระดับชั้น 2 สู่ชั้น 1 
   1) สกก. เพื่อการตลาดลูกค้า
ธ.ก.ส. ภูเก็ต จก. 
   2) กลุ่มเกษตรกรทำสวนปา่
คลอก 

กลุ่มเร่งรัด 
กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมพัฒนาเพ่ือรักษาระดับชั้น 
ความเข้มแข็งสหกรณ์ภาคการเกษตร/ 
กลุ่มเกษตรกร 
1) เจ้าหน้าทีส่ำนักงานสหกรณ์จังหวัดเข้าร่วมการ 
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการเฝ้า 
ระวัง ทางการเงิน 

1 ครั้ง 1   

2) แนะนำส่งเสรมิสหกรณเ์ฝ้าระวงัความเสี่ยงท่ีอาจ 
ส่งผลกระทบต่อการตกระดับชัน้ 

3 แห่ง 3   

3) ติดตาม รายงานผล 6 ครั้ง 5   
 กิจกรรมที่ 2 

ส่งเสริมพัฒนาเพ่ือยกระดับชั้นความเข้มแข็งสหกร
ณ์ และกลุ่มเกษตรกรจากระดับชัน้ 2 สู่ชั้น 1 
1. คัดเลือกสหกรณ/์กลุม่เกษตรกรเป้าหมาย 

 
 
 

2 แห่ง 

 
 
 

2 แหง่ 

  

2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ กำหนดขั้นตอน วธิีการ 
วิธีการในการยกระดับความเขม้แขง็ (เปา้หมาย 2 
แห่ง ๆละ 10 คน) 

2 ครั้ง/
20 คน 

2   

 3. ติดตามความกา้วหน้า แนะนำส่งเสริมตาม
แนวทางวิธีการในการยกระดับความเข้มแข็ง 

12 ครั้ง 10   

4. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 2 เพื่อติดตาม
ความก้าวหน้า และปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น 
(เป้าหมาย 2 แห่ง ๆละ 10 คน กำหนดจัดเดือน 
มิ.ย. 65) 

2 ครั้ง/
20 คน 

2 ครั้ง/
20 คน 

  

5. ติดตาม รายงานผล 6 ครั้ง 6   

    มติที่ประชุม   รับทราบ 

    3.4.3.6 โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธรุกิจของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร 
และธุรกิจชุมชน 

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

โครงการพัฒนาศักยภาพ
การดำเนินธุรกิจของ
สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร 
และธุรกิจชุมชน 
 
เป้าหมาย :  
   กลุ่มเกษตรกรทำสวนป่าคลอก 

กิจกรรมที่ 1 
ส่งเสริมและสนับสนนุให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
นำเทคโนโลยีและนวตักรรมการแปรรูปสินค้า 
เกษตรมาใช้ในการแปรรูปผลผลิตสร้างความ 
หลากหลายของสินค้า รวมท้ังการพัฒนาผลิต 
ภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการ 
ของตลาด 
1. ตรวจสอบคณุสมบัติ สำรวจความต้องการและ
คัดเลือกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ที่เข้าร่วมกิจกรรม
ภายใต้โครงการ 

1 แห่ง 
 
 
 
 
 
 

1 ครั้ง 

- 
 
 
 
 
 
 

1 

68,700 68,700 

2. เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนิน
โครงการ/กิจกรรม ผ่านระบบออนไลน ์

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

โครงการพัฒนาศักยภาพ
การดำเนินธุรกิจของ
สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร 
และธุรกิจชุมชน (ต่อ) 
 

3. เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการสร้างองค์ความรู้
นวัตกรรม เทคโนโลยีการแปรรูปสินค้าเกษตรสร้าง
มูลค่า รวมถึงการจัดทำแผนการตลาดและสื่อ
ประชาสัมพันธ์ รองรับแผนการตลาดเกษตรสร้างมลูค่า 
       - การพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจ
รวบรวมและแปรรูป 2-3 พ.ค. 65 
       - จัดทำแผนการตลาดและสือ่ประชาสัมพันธ์ 
5-6 พ.ค. 65    
      - ให้ความรู้ด้านนวัตกรรม เทคโนโลยี การแปร
รูปสินค้าเกษตรเพื่อสร้างมลูค่า 11-12 พ.ค. 65 

3 ครั้ง 3   

 
 

4. ประสานงานกับสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
เป้าหมายเพื่อเข้าร่วมกจิกรรมการฝึกอบรมฯ 

1 ครั้ง 1   

5. จัดอบรมหลักสูตรการใช้นวัตกรรม/เทคโนโลยี
การแปรรปูสินค้าเกษตร/การพัฒนาผลติภณัฑ์/
บรรจภุัณฑ์ การทำสื่อประชาสมัพันธ์และการ
วางแผนการตลาด 

1แห่ง/
30ราย 

1
แห่ง/
30
ราย 

  

6. ติดตามการขับเคลื่อนโครงการให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดกิจกรรมหลัก และผลสมัฤทธิ์
ของการดำเนินโครงการ 

7  5   

7. รายงานผลการดำเนินโครงการ และติดตามผลการ
เบิกจ่าย หากมีงบประมาณคงเหลือให้คืนกรมฯ 

1 แห่ง 1   

กิจกรรมที่ 2 พัฒนาศักยภาพและเพ่ิมทักษะด้าน
การผลิต การรวบรวม การแปรรูป รวมท้ังการ
บริหารจัดการการผลิตและการตลาดแก่สหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ 
1. กำกบั ตดิตาม แนะนำ ส่งเสริมการดำเนินงาน
ของกลุ่มอาชีพท่ีได้รับการสนับสนนุอุปกรณ์แปรรูป 
ปี 2563 ให้มีการใช้ประโยชน์อุปกรณ์ที่ได้รับอยา่ง
มีประสิทธิภาพ และดำเนินการตามแผนการผลิตที่
กำหนด 

 
 
 
 

4 แห่ง 

 
 
 
 

4 

  

    มติทีป่ระชุม   รับทราบ 

    3.4.3.7 รายงานการใช้ประโยชน์ รายการเงินอุดหนุนของกลุ่มเกษตรกร      
ทำสวนป่าคลอก  
    กลุ่มเกษตรกรทำสวนป่าคลอกได้รับการสนับสนุนครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ คือ 
รถบรรทุก 6 ล้อ ขนาดบรรทุกไม่ต่ำกว่า 3 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 3 ,000 กรอบวงเงินที่ได้รับจัดสรร 
จำนวนเงิน 1,075,000 บาท โดยรัฐบาลอุดหนุนไม่เกินร้อยละ 90 เป็นเงิน 967,500 บาท และกลุ่มเกษตรกร
สมทบไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 เป็นเงิน 157 ,500 บาท โดยจัดซื้อรถกระบะเหล็กในราคา 1,125,000 บาท        
(รับมอบวันที่ 20 พ.ค. 64) 
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ลักษณะการใช้ประโยชน ์ ประจำเดือน เม.ย. 65 ยอดสะสม ต้ังแต่ ต.ค.64 – เม.ย. 65 
รายการ จำนวน(ราย) น้ำหนัก (กก.) มูลค่า (บาท) จำนวน (ราย) น้ำหนัก (กก.) มูลค่า (บาท) 

1. บรรทุกยางพาราแผ่นดิบ - - - 7 10,222 610,115 
2. บรรทุกน้ำยางสด - - - - - - 
3. บรรทุกปุ๋ย 1 2,100 31,500 10 11,850 316,200 
4. อืน่ๆ (ขนส่งพันธุ์กล้าโก้โก้) - - - 5 - - 

รวม 1 ราย 2,100 31,500 22 22,072 926,315 

    มติที่ประชุม   รับทราบ 

    3.4.3.8 ปริมาณธุรกิจสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 2565 
    ภาพรวมปริมาณธุรกิจสหกรณ์ ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 โดยปริมาณธุรกิจ
สหกรณ์ เพ่ิมขึ้น ร้อยละ 13.64 

เดืเดือนอน ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ 25642564 ปีงบปปีงบประมาณระมาณ  25652565 
เพ่ิมขึ้น / ลดลงเพ่ิมขึ้น / ลดลง 

บาทบาท ร้อยละร้อยละ 
กันยายน 394,431,159.20  480,789,371.89  86,358,212.69  21.89 
ตุลาคม 476,362,957.33  638,837,997.46  162,475,040.13  34.11 

พฤศจิกายน 565,624,001.64  731,553,228.98  165,929,227.34  29.34 
ธันวาคม 754,431,982.68  768,298,484.85  13,866,502.17  1.84 
มกราคม 694,399,979.78  814,956,566.86  120,556,587.08  17.36  

กุมภาพันธ์ 661,798,280.75  687,994,319.13  26,196,038.38  3.96  
มีนาคม 721,133,121.49  673,315,764.59  -47,817,356.90  - 6.63  
เมษายน 590,104,989.15  626,110,046.08  36,005,056.93  6.10  

พฤษภาคม 644,445,737.33  700,923,348.73  56,477,611.40  8.76  
มิถุนายน 731,962,034.75 788,462,142.35 56,500,107.60  7.72  
กรกฎาคม 627,593,279.92 886,917,694.67 259,324,414.75 41.32 

รวม 6,862,287,524.02 7,798,158,965.59 935,871,441.57 13.64 
    ภาพรวมปริมาณธุรกิจกลุ่มเกษตรกร ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 โดยปริมาณ
ธุรกิจกลุ่มเกษตรกร ลดลง ร้อยละ -16.67 

เดอืนเดอืน ปีงบปีงบประมาณ 2564ประมาณ 2564 ปีงบประมาณ 2565ปีงบประมาณ 2565 
เพ่ิมขึ้เพ่ิมขึ้น / ลดลงน / ลดลง 

บาทบาท ร้อยละร้อยละ 
กันยายน 6,983,776.56  8,552,435.44  1,568,658.88  22.46 
ตลุาคม 6,018,234.76  9,123,987.31  3,105,752.55  51.61 

พฤศจิกายน 9,187,376.25  8,389,682.96  - 797,693.29  - 8.68 
ธันวาคม 20,705,703.24  14,543,077.50  - 6,162,625.74  - 29.76 
มกราคม 17,408,223.66  15,907,821.81  - 1,500,401.85  - 8.62 

กุมภาพันธ์ 18,739,156.81  12,556,042.11  - 6,183,114.70  -33.00  
มีนาคม 9,595,200.15  6,462,805.11 - 3,132,395.04  -32.65  
เมษายน 6,642,497.33  4,651,070.91  - 1,991,426.42  -29.98  

พฤษภาคม 8,111,182.67     6,019,806.20  - 2,091,376.47  - 25.78  
มิถุนายน 8,226,870.04 10,123,109.61 1,896,239.57     23.05  
กรกฎาคม 13,129,068.69 7,619,048.99 -  5,510,019.70 - 41.97 

รวม 124,747,290.16 103,948,887.95 -20,798,402.21 -16.67 
 

    มติที่ประชุม   รับทราบ 
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     3.4.3.9 การดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องของสหกรณ์ 
     จังหวัดภูเก็ต มีสหกรณ์ท่ีเข้าเกณฑ์ต้องส่งรายงานการดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องของสหกรณ์ 30 สหกรณ์ รายละเอียดดังนี้ 

ที ่ ชื่อสหกรณ์/กลุม่เกษตรกร ก.ย.64 ต.ค.64 พ.ย. 64 ธ.ค.64 ม.ค.65 ก.พ. 65 มี.ค. 65 เม.ย. 65 พ.ค. 65 มิ.ย. 65 ก.ค. 65 
1 สกก. กะทู้ จก. 765.14 105.34 27.87 27.40 33.21 41.33 27.80 21.11 27.16 40.93 38.83 
2 สกก.เมืองถลาง จก. 76.83 79.90 82.85 87.45 85.79 86.53 86.28 66.94 84.02 80.31 77.47 
3 สกก.เมืองภูเกต็ จก. 28.88 32.41 33.50 24.50 25.64 29.04 29.58 36.32 35.46 35.33 39.23 
4 สค.เคหะรัษฎาภูเกต็ จก. 6.21 5.60 7.57 11.79 6.03 4.45 4.05 10.15 10.77 10.06 ไม่ส่งรายงาน 
5 สค.บ่อแรส่ันตสิุข จก. 24.70 14.29 12.23 9.97 3.40 3.23 2.40 2.11 2.04 จนท.ติดโควดิ 2.30 
6 สค.พารารวมพลังพัฒนา จก. 253.43 - 195.92 131.23 146.02 159.39 127.63 149.69 149.56 160.35 12.34 
7 สค. เมืองภเูก็ต จก. 183.17 147.68 152.50 156.85 128.13 127.04 130.42 134.75 133.29 133.92 135.47 
8 ส. เคหสถานทวีสินมั่นคงภูเก็ต จก. 61.09 62.32 55.12 52.53 59.27 61.75 28.63 30.28 19.71 22.48 19.68 
9 ส. จักรยานยนต์รบัจ้างป่าตอง จก. 103.34 98.29 98.49 257.72 71.86 103.78 41.08 52.28 257.57 279.43 1,534.78 

10 สบ. เทศบาลตำบลวิชิต จก. 424.47 443.62 425.87 423.85 472.87 465.74 478.34 478.35 485.63 448.20 409.73 
11 สบ.แท็กซี่ภูเกต็ จก. 326.34 322.33 323.84 323.54 327.56 333.25 333.00 334.14 338.28 336.99 325.70 
12 สบ.รถยนต์บริการธุรกิจภูเก็ต จก. 660.15 663.84 777.69 692.44 743.79 681.13 688.71 683.79 676 687.63 689.71 
13 สบ.รถยนต์รับจ้างภูเก็ต จก. 161.30 258.53 264.49 247.36 250.08 279.76 250.95 258.93 254.71 267.77 284.42 
14 ส.รถบริการและการท่องเทีย่วตำบลกะรน 

จก. 
28.15 28.87 27.37 33.64 45.81 51.92 55.05 55.10 50.36 53.07 56.90 

15 ส.เรือหางยาวบริการนำเที่ยวป่าตอง จก. 733.14 730.10 727.16 732.07 752.36 768.17 746.84 757.49 794.65 857.31 884.73 
16 ส.สีล่้อเล็กภูเก็ต จก. 3.56 5.10 5.33 5.71 7.61 4.66 6.83 7.71 9.71 9.60 8.27 
17 ส.อลั-อามานะห์ภเูก็ต จก. 25.45 25.98 31.20 30.86 29.87 30.44 29.13 29.50 30.46 31.57 33.11 
18 ส.อิสลามสัมพันธ์ภูเกต็ จำกัด 29.88 25.37 20.70 19.11 17.25 17.53 23.78 24.09  28.34 29.06 25.38 
19 ส.อิสลามฮุซนี จก. 17.63 17.91 12.65 11.82 7.61 64.54 67.33 66.99 72.12 65.97 62.69 
20 สอ.บีเอจีเอส ภูเก็ต จก. 263,958. 252,118.39 279,526.44 272,179.54 279,815.30 332,205.09 313,588.85 338,033.11 342,607.85 360,211.46 358,799.85 
21 สอ.ก่ีหิ้น จก. 5,814.60 5882.87 6,035.03 5,934.21 4,547.19 4,503.98 4,727.54 4,677.62 4972.64 5235.05 5,226.97 
22 สอ.ครูภเูก็ต จก. 1.80 3.02 3.61 1.42 2.35 2.43 1.87 2.51 2.89 2.19 2.49 
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ที ่ ชื่อสหกรณ์/กลุม่เกษตรกร ก.ย.64 ต.ค.64 พ.ย. 64 ธ.ค.64 ม.ค.65 ก.พ. 65 มี.ค. 65 เม.ย. 65 พ.ค. 65 มิ.ย. 65 ก.ค.65 
23 สอ.ตำรวจภูเกต็ จก. 6.50 8.47 15.64 12.85 10.50 10.47 11.03 8.05 9.15 5.75 5.50 
24 สอ.บริษัทเฮลโลภเูก็ต จก. 2,253.20 2,071.97 2,037.50 2,031.31 2,032.71 2025.01 2037.90 2,029.14 2,000.03 1,984.22 ไม่ส่งรายงาน 
25 สอ.พนักงานไทยซาร์โก้ จก. 53.71 61.25 63.04 56.23 53.81 45.05 44.47 35.55 45.76 47.23 47.23 
26 สอ.พนักงานสงเคราะห์สวนยางภูเก็ต จก. 14.74 30.06 34.87 35.92 379.89 43.27 43.9 46.26 9.66 10.13 9.57 
27 สอ.โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จก. 100.62 98.70 87.61 89.46 89.46 81.51 86.74 64.90 66.10 70.81 79.63 
28 สอ.ศนูย์ชีววิทยาทางทะเลภูเกต็ จก. 104.89 20.37 19.51 15.89 16.28 18.40 17.08 16.94 20.07 20.15 21.99 
29 สอ.สาธารณสุขภูเกต็ จก. 85.33 88.53 96.32 93.81 90.38 86.78 83.21 84.59 88.29 88.03 94.96 
30 สอ.อัล-อิสลามียะฮ์ จก. 14.33 16.54 15.29 16.52 16.37 16.13 17.65 13.04 14.18 14.08 13.04 

รวม 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 28 

     มติทีป่ระชุม   รับทราบ 
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   3.4.4 กลุ่มตรวจการสหกรณ์ 
   นายกฤษฎา สู่เจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจการสหกรณ ์แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 
    3.4.4.1 งานกำกับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์ ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

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

งานกำกับ ดูแล ตรวจสอบ
และคุ้มครองระบบสหกรณ์ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 
พื้นที่/กลุ่มเป้าหมาย : 
   สหกรณ์ จำนวน 27 สหกรณ์ 

1. การตรวจการสหกรณโ์ดยคณะผู้ตรวจการ
สหกรณ์ จำนวน 5 คณะ (สหกรณอ์อมทรัพย์และ
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนจ.ภูเกต็) 
     - แต่งตั้งคณะผู้ตรวจการสหกรณ์ ตามคำสั่ง
นทส.ที่ ภก.16/2564 คำสั่งนทส.ที่ ภก.
17/2564 สั่ง ณ วันท่ี 25 พ.ย.2564 และคำสั่ง 
นทส.ที่ ภก. 1/2565 สั่ง ณ วันที่ 14 ก.พ. 
2565 

19 
สหกรณ ์

19 44,900 38,358 

2. การตรวจการสหกรณต์ามคำสัง่นายทะเบียน
สหกรณ์   
      - เข้าตรวจการสหกรณ์กรณพีบข้อสังเกตจาก
ผู้สอบบญัชี/ประเด็นการแนะนำสง่เสริม 

8 
สหกรณ ์

5   

 3. ติดตามประเมินผลการแก้ไขข้อบกพร่อง 
     (ติดตามความคืบหน้าสหกรณท์ี่ได้มีการสั่งการ
ให้แก้ไขข้อบกพร่อง) 

6 
สหกรณ ์

6   

4. จัดประชุมซักซ้อมการตรวจการสหกรณ ์
    - จัดประชุมเมื่อวันท่ี 24 มกราคม 2565 

1 ครั้ง 1   

5. จัดประชุมคณะทำงาน จกบ. 
  - จัดประชุมครั้งท่ี 1 วันที่ 27 เมษายน 65 
  - จัดประชุมครั้งท่ี 2 วันท่ี 8 มิถนุายน 65 
  - จัดประชุมครั้งท่ี 3 วันท่ี 21 กรกฎาคม 65 
  - จัดประชุมครั้งที ่4 วันท่ี 25 สงิหาคม 65 

4 ครั้ง 4   

   - การตรวจสอบสหกรณโ์ดยคณะผู้ตรวจการสหกรณ์ 

คณะผู้ตรวจการสหกรณ์ สหกรณ์ที่ได้รับมอบหมายให้ตรวจสอบ การดำเนินการ 

คณะที่ 1 
1. นายกฤษฎา  สู่เจริญ 
2. นางสาวเพชรไพลิน แซ่ตั้น 

1. สหกรณ์ออมทรัพย์อัล-อิสลามยีะฮ์ จำกดั 
2. สหกรณ์ออมทรัพย์ศูนย์ชีววิทยาทางทะเลภเูก็ต จำกัด 
3. สหกรณ์ออมทรัพย์ครภููเก็ต จำกัด 
4. สหกรณเ์ครดิตยเูนี่ยนบ่อแรส่ันติสุข จำกัด 

√ 
√ 
√ 
√ 

คณะที่ 2 
1. นายพิทักษ์  คงขลิบ 
2. นางสาวสุวพร หมกทอง 
3. นางสาวดสุิตา  รตันกุล 

1. สหกรณเ์ครดิตยเูนี่ยนเคหะรัษฎาภูเกต็ จำกัด 
2. สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จำกัด 
3. สหกรณ์ออมทรัพยก์ะตะธานี คอลเลคช่ัน จำกัด 

√ 
√ 
√  

คณะที่ 3 
1. นางสาวสมุนา ณ นคร 
2. นางสาวนฤมล สงธน ู

1. สหกรณ์ออมทรัพย์บีเอจีเอสภเูก็ต จำกัด 
2. สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูเกต็ จำกัด 
3. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานลากูน่าภูเก็ต จำกดั 
4. สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัทเฮลโลภูเกต็ จำกัด 

√ 
√ 
√ 
√ 
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คณะผู้ตรวจการสหกรณ์ สหกรณ์ที่ได้รับมอบหมายให้ตรวจสอบ การดำเนินการ 

คณะที่ 4 
1. นางสาวแสงอุษา ส่งแสง 
2. นางสาวอารยา แก้วจำนงค ์
3. นางสาวจินัฐตภิรณ์ ทองเขียว 

1. สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขภูเก็ต จำกดั 
2. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานไทยซาร์โก้ จำกดั 
3. สหกรณเ์ครดิตยเูนี่ยนพารารวมพลังพัฒนา จำกัด 
4. สหกรณ์ออมทรัพย์กี่หิ้น จำกัด 

√ 
√ 
√ 
√ 

คณะที่ 5 
1. นางสาวธนภร  สังขพันธ ์
2. นางสาวสภุาวดี เจรญิผล 
3. นายธนเดช สมบัต ิ

1. สหกรณเ์ครดิตยเูนี่ยนเมืองภเูกต็ จำกัด  
2. สหกรณ์ออมทรัพย์โรงแรมอมันปุรี จำกัด  
3. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานสงเคราะห์สวนยางภูเก็ต จำกดั 
4. สหกรณ์ออมทรัพย์ตรสีรา จำกดั  

√ 
√ 
√ 
√ 

    มติที่ประชุม   รับทราบ 

    3.4.4.2 ความคืบหน้าการแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์ในจังหวัดภูเก็ต 

สหกรณ์/ข้อบกพร่องสหกรณ์/ข้อบกพร่อง กาการดำเนินการ/ควรดำเนินการ/ความคืบหน้าามคืบหน้า สถานะสถานะ 

1.สหกรณ์บริการรถยนต์บริการ
ธุรกิจภูเก็ต จำกัด 
    กรณีเงินสดขาดบัญชีจากการทุจริต
ของนางนาฎนภา ผาแสงอดีตหัวหน้า
ฝ่ายการเงิน จำนวน 1,849,333.24 
บาท 
     กรณีสหกรณ์ให้เจ้าหน้าที่สหกรณ์ 
จำนวน 9 ราย กู้ยืมเงินโดยใช้บำเหน็จ
สะสมค้ำประกนัเงินกู ้
     กรณี สมาชิกไม่ชำระหนี้ เงินกู้ ให้
ครบถ้วนในกำหนดตามสัญญาเงินกู้ และ
สหกรณ์ไม่ได้เร่งรัดติดตามหนื้ จำนวน 
12 ราย รวมมูลค่า 1,191,368 บาท 

      สหกรณ์ได้ยื่นฟ้องนางนาฎนภา ผาแสง เป็นคดีอาญาผิดฐานยักยอก 
แต่วันนัดพิจารณาคดี นางนาฎนภาฯ ไม่ไปศาลตามหมายเรี ยกและมี
พฤติการณ์จะหลบหนี ศาลจังหวัดภูเก็ตจึงออกหมายจับระหว่างการ
พิจารณากับนางนาฎนภา ผาแสง เพื่อนำตัวมาดำเนินคดี 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 ให้
สหกรณ์ประสานกับพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบติดตามจับกุมนางนาฎนภา
ฯ จำเลย ตามหมายจับมาดำเนินคดี และให้สหกรณ์รายงานผลการดำเนินการ
และความคืบหน้าการแก้ไขข้อบกพร่องให้นายทะเบียนสหกรณ์ทราบ   
           สหกรณ์รายงานความคืบหน้าการแก้ไขข้อบกพร่อง หนังสือที่ สบธ.
119,120,121/2565 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2565  แจ้งว่า  
      ข้อ 1 เจ้าหน้าที่ตำรวจแจ้งความคืบหน้าผ่านจดหมายลงวันที่ 25 ตุลาคม 
2564 ถึงผู้จัดการสหกรณ์ว่า ได้สืบหาข้อมูลคดีของนางนาฎนภาฯ ทราบว่า
พำนักอยู่ที่  จ.ปทุมธานี และอยู่ระหว่างประสานไปยังตำรวจท้องที่ เพื่อ
ดำเนินการจับกุม      
     ข้อ 2 เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์โควิดทำให้พนักงานมี
รายได้ไม่เพียงพอที่จะชำระเงินกู้ คณะกรรมการมีมติในที่ประชุมให้พัก
การชำระหนี้เงินต้นเงินกู้ จากมกราคม – ธันวาคม 2565 แต่ให้ทำการ
ชำระดอกเบี้ยเดือนละ 500 บาท ต่อราย โดยเริ่มชำระดอกเบี้ยตั้งแต่
เดือนเมษายน 2565 เป็นต้นมา     
     ข้อ 3 ทางสหกรณ์ฯ ได้จัดทำหนังสือรับสภาพหนี้ให้สมาชิกทั้ง 12 
รายลงนาม ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 และลงนามแล้วเสร็จ
จำนวน 11 ราย และยังอยู่ระหว่างติดตามให้สมาชิกอีกหนึ่งรายลงนาม 
คือนายสมศักดิ์ ดินแดง เนื่องจากป่วยและได้ย้ายกลับภูมิลำนาที่จังหวัด
กระบี่ ทางสหกรณ์ฯ จะจัดส่งสำเนาแจ้งให้ทราบเมื่อสมาชิกรายนี้ได ้

ตดิตาม 
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สหกรณ์/ข้อบกพร่องสหกรณ์/ข้อบกพร่อง การดำเนินการ/ควการดำเนินการ/ความคืบหน้ามคืบหน้าา สถานะสถานะ 

1.สหกรณ์บริการรถยนต์บริการ
ธุรกิจภูเก็ต จำกัด (ต่อ) 
 

ลงนามเรียบร้อยแล้ว  เนื่องจากผลกระทบจากโควิด ทำให้สมาชิก
ไม่มีรายได้เลยในปี 2564 จนถึงปัจจุบัน คณะกรรมการจึงมีมติที่
ประชุมให้พักการชำระหนี้เงินกู้จากเดือนมกราคม – ธันวาคม 
2565 
     สหกรณ์รายงานความคืบหน้าการแก้ไขข้อบกพร่อง หนังสือท่ี 
สบธ.140/2565 ลงวันท่ี 5  กรกฎาคม 2565  แจ้งว่า  
     สหกรณ์ฯ ได้ส่งหนังสือติดตามถึงผู้บังคับการตำรวจภูธร
จังหวัดภูเก็ตทุกเดือน หนังสือฉบับล่าสุด สบธ.116/2565 ลง
วันที่ 1 มิถุนายน 2565  ได้ขอให้ทางกองกำกับการสืบสวน
ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตให้ช่วยเร่งดำเนินการจับกุมผู้ต้องหาให้ได้
โดยเร็ว ก่อนคดีจะหมดอายุความ 

ติดตาม 

2. สหกรณ์ ออมท รัพย์ต รีสรา 
จำกัด 
     กรณีการกระทำทุจริตภายใน
สหกรณ์  มู ลค่ าความ เสี ยหาย 
1 ,209 ,942.68 บาท  อยู่ ใน
ความรับผิดชอบของนางสาวนิศา                     
สีกงเหนือ ตำแหน่งเลขานุการ ซ่ึง
ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบใน
การทำบัญชีและเบิกจ่ายเงินของ
สหกรณ์ 

     พนักงานสอบสวนได้ขออนุมัติให้ศาลจังหวัดภูเก็ตออกหมายจับ 
นางสาวนิศา สีกงเหนือ หมายจับที่  633/2559 ลงวันที่  30 
กันยายน 2559 เพื่อนำตัวมาดำเนินคดีในความผิดฐานยักยอกทรัพย์ 
เนื่องจากหลบหนีออกจากพื้นที่จังหวัดภูเก็ต และพนักงานสอบสวน
ได้สรุปสำนวนสอบสวนส่งพนักงานอัยการจังหวัดภูเก็ตมีความเห็นสั่ง
ฟ้องผู้ต้องหา ปัจจุบันอยู่ระหว่างติดตามจับกุมตัวนางสาวนิศาฯ  
     สหกรณ์รายงานความคืบหน้าการแก้ไขข้อบกพร่อง หนังสือที่ 
008/2564 ลงวันที่  28 มิถุนายน 2564 แจ้งว่า อยู่ระหว่าง
ติดตามจับกุมตัวผูต้้องหามาดำเนินคดีตามกฎหมาย 
      นายทะเบียนสหกรณ์ติดตามความคืบหน้าการแก้ไขข้อบกพร่อง
ของสหกรณ์ ตามหนังสอืที่ 0010/462 ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2565   
      ล่าสุดสหกรณ์ รายงานความคืบหน้าการแก้ไขข้อบกพร่อง 
หนังสือที่ 011/2565 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2565 แจ้งว่า อยู่
ระหว่างติดตามจับกุมตัวผู้ต้องหามาดำเนินคดีตามกฎหมาย 

ติดตาม 

3. สหกรณ์เครดิตยเูนี่ยน 
เคหะรัษฎาภูเก็ต จำกัด 
  3.1 สหกรณ์มีข้อบกพร่องตาม 
คำสั่งนายทะเบียนที่ ภก 7/2561 
สั่ง ณ วันที่  7 กันยายน 2561 
นายทะเบียนสหกรณ์ได้สั่งการให้
สหกรณ์ดำเนินการ ดังนี้ 
    1) ให้เรียกคืนเงินกู้จาก สค.จ.
เลย จำกัด จำนวน 20 ลบ. / ให้หา
ผู้รับผิดชอบชดใช้เต็มจำนวน 
     2 ) ให้ ถ อนคื น เงินฝ ากจาก 
สค.จ. เลย จำกัด จำนวน 11.632 
ลบ. / ให้หาผู้รับผิดชอบชดใช้เต็ม
จำนวน 
    3) หาผู้รับผิดชอบชดใช้คืนกรณี
ชำระหนี้ ให้  สค.บ้ านดุงสามัคคี  
จ ำกั ด  แท น  ส ค .จ .เล ย  จ ำกั ด 
จำนวน 673,455.- บาท 
 

    1. ประเด็นข้อบกพร่อง 1-3 สหกรณ์ฯ ดำเนินการรับโอนท่ีดิน
เพื่อชำระหนี้จำนวน 31,632,576.47 บาท 
    2. ในประเด็นข้อบกพร่อง ข้อ 7 มติที่ประชุมใหญ่ให้สหกรณ์ 
จัดกิจกรรมการกุศลเพื่อที่จะนำเงินดังกล่าวมาหักล้างเงินยืมทด
รองจ่าย 
    3. ในประเด็นข้อบกพร่อง ข้อ 4,5, 6 และ 8 สหกรณ์ฯ ยัง
ไม่ได้ดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่อง 
    4. สหกรณ์ฯ ได้ยื่นคำร้องขอทุเลาการปฏิบัติตามคำสั่งทาง
ปกครองจังหวัดภูเก็ต ซึ่งศาลมีคำสั่งให้ยกคำขอทุเลาการบังคับ
คำสั่งทางปกครองแล้ว 
 

ดำเนินการแจ้งความกับ
คณ ะกรรมการดำเนิ น 
การสหกรณ์แล้ว 
  พนักงานสอบสวน แจ้ง
ผลการดำเนินคดี หนังสือ
สถานีตำรวจภู ธรเมื อง
ภูเก็ต ที่ ตช 0023(ภก).
43)/9868 ลว. 21 ก.ย.
63 แจ้งว่า อัยการจังหวัด
คดีศาลแขวงภูเก็ต มีคำสั่ง
ยุ ติ ก ารด ำ เนิ น  คดี กั บ
ผู้ต้องหา 
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สหกรณ์/ข้อบกพร่อง การดำเนินการ/ความคืบหน้า สถานะ 
3. สหกรณ์เครดิตยเูนี่ยนเคหะรัษฎา
ภูเก็ต จำกดั (ต่อ) 
หลักประกันให้แล้วเสร็จ 
    7) ให้หาผู้รับผิดชอบและเรียกเงิน
ทดรองคนืจำนวน 2.120 ลบ. 
     8 ) ให้ ระ งับการดำเนิ น ธุ รกิ จ
ทัง้หมดที่ดำเนินการใน จ.พัทลุง ทันที 
   ให้แก้ไขข้อบกพร่องภายใน 30 วัน 
นับแต่วันที่ได้รับทราบคำสั่ง 
 

 3.2 สหกรณ์มีข้อบกพร่องตามคำสั่ง
น า ย ท ะ เบี ย น ส ห ก ร ณ์  ที่  ภ ก 
9/2562 สั่ง ณ วันที่ 2 กันยายน 
2562 รายละเอียดดังนี ้
     ให้สหกรณ์ฯ ดำเนินการขายที่ดินพร้อมสิ่ง
ปลูกสร้างที่สหกรณ์ฯ รับโอนชำระหนี้ รวมถึง
ที่ดินที่สหกรณ์ร่วมลงทุนกับสหกรณ์เครดิต
ยูเนี่ยนบ้านหนองมะค่า จำกัด จำนวน 2 
แปลง ได้แก่ 
     - ที่ดินโฉนดเลขที่ 792 และสิ่ง
ป ลู ก ส ร้ า ง บ น ที่ ดิ น  มู ล ค่ า                      
31,632,576.47 บาท ภายใน 60 
วัน หากขายไม่ได้หรือมูลค่าการขาย
สุทธิไม่คุ้มมูลหนี้ ให้หาผู้รับผิดชอบ
ชดใช้ความเสียหาย 
     - ที่ดินโฉนดเลขที่ 70236 ซึ่งสหกรณ์ถือ
กรรมสิทธิ์ร่วมกับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้าน
หนองมะค่า จำกัด มูลค่า 2,340,677 บาท 
หากขายไม่ได้หรือมูลค่าขายสุทธิไม่ เต็ม
มูลค่าดังกล่าว ให้หาผู้รับผิดชอบชดใช้ความ
เสียหาย 
  3.3 ข้อบกพร่องตามคำสั่งนาย
ทะเบียนสหกรณ์ ที่  ภก.7/2563 
และภก. 8/2563 สั่ง ณ วันที่  5 
ตุลาคม 2563 
      1) กรณีสหกรณ์รับสมาชิกสมทบ
ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ รวม 30 คน ขัด
ต่อ พ.ร.บ.สหกรณ์มาตรา 40 และ
ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ 
     2)กรณีสหกรณ์รับฝากเงินจาก
บุคคลภายนอก 
         - มู ล นิ ธิ ชุ ม ช น ภู เ ก็ ต 
4,312,289-.บาท 
         - บุ ค ค ล ที่ จั ง ห วั ด พั ท ลุ ง 
6,205,965-.บาท 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
นายทะเบียนสหกรณ์ติดตามความคืบหน้าการแก้ไขข้อบกพร่อง 
(ล่าสุด) หนังสือที่ ภก 0010/22 ลงวันที่ 8 มกราคม 2564 
ให้สหกรณ์รายงานผลการแก้ไขข้อบกพร่องกรณีขายที่ดินจ.เลย 
และเร่งรัดการขายที่ดินตามคำสั่งให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว และให้
สหกรณ์รายงานผลคืบหน้าให้ทราบทุกเดือน   
    สหกรณ์รายงานความคืบหน้าการแก้ไขข้อบกพร่อง หนังสือ
ที่  สค .006/2564 ลงวันที่  19 มกราคม 2564 แจ้ งว่ า 
สหกรณ์ยังไม่สามารถขายที่ดินได้ และยังคงดำเนินการประกาศ
ขายที่ดินผ่านช่องทางต่างๆ ซึ่งสหกรณ์ไม่อาจระบุระยะเวลา
แล้วเสร็จได้ 
   สหกรณ์แจ้งความคืบหน้าการแก้ไขข้อบกพร่อง หนังสือที่ 
สค .078/2564 ล งวันที่  13 กรกฎาคม  2564 แจ้ งว่ า 
สหกรณ์อยู่ระหว่างดำเนินการประกาศขายที่ดิน 
     ***ยังไม่ได้รับรายงานความคืบหน้าการแก้ไขข้อบกพร่อง
จากสหกรณ์*** 
 
 
 
 
 
 
    นายทะเบียนสหกรณ์ได้มีหนังสือที่ ภก 0010/24 ลงวันที่ 
8 มกราคม 2564 ติดตามความคืบหน้าการแก้ไขข้อบกพร่อง 
ตามคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ 
    สหกรณ์ได้แจ้งความคืบหน้าการแก้ไขข้อบกพร่อง หนังสือที่ 
สค.005/2564 ลงวันที่ 14 มกราคม 2564 แจ้งว่ากรณีรับ
สมาชิกสมทบที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะได้แก้ไขแล้ว กรณีมูลนิธิฯ 
จะติดตามเป็นหนังสือต่อมูลนิธิฯ อีกครั้ง วันที่ 31 มกราคม 
2564 ส่วนการคืนเงินฝากบุคคลที่จ.พัทลุง สหกรณ์ขอชะลอ
จนกว่าจะได้ข้อยุติจากศาลปกครอง 
    นายทะเบียนสหกรณ์ ติดตามความคื บหน้าการแก้ ไข
ข้อบกพร่อง หนังสือที่ ภก 0010/510 ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 
2564   
    สหกรณ์แจ้งความคืบหน้าการแก้ไขข้อบกพร่อง หนังสือที่ 
สค.078/2564 ลงวันท่ี 13 กรกฎาคม 2564 แจง้ว่า  

 
 
***กรมส่งเสริมสหกรณ์
ตอบหารือเรื่องคำสั่งนาย
ทะเบียนสหกรณ์ที่  ภก 
7/2561 เป็นคำสั่งทาง
ปกครองยังมีผลใช้บังคับ
อยู่ ให้ดำเนินการติดตาม
ข้อบกพร่องต่อไป*** 
 

ติดตาม 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ติดตาม 
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สหกรณ์/ข้อบกพร่อง การดำเนินการ/ความคืบหน้า สถานะ 

3. สหกรณ์เครดิตยเูนี่ยนเคหะรัษฎา
ภูเก็ต จำกดั (ต่อ) 
 

กรณีรับสมาชิกสมทบที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ สหกรณ์ปฏิบัติตามคำสั่ง
นายทะเบียนสหกรณ์แล้ว กรณีสหกรณ์รับฝากเงินจากมูลนิธิชุมชน
ภูเก็ต สหกรณ์ได้ปิดบัญชีแล้วเมื่อ 11 มิถุนายน 2564 
     ***ยังไม่ได้รับรายงานความคบืหน้าการแก้ไขข้อบกพร่องจาก
สหกรณ์*** 

 

   - ความคืบหน้าการแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์ในจังหวัดภูเก็ต (ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565) 

สหกรณ์/ข้อบกพร่อง การดำเนินการ/ความคืบหน้า สถานะ 

1. สหกรณ์ออมทรัพย์อลั-อสิลามียะฮ์ จำกัด  
ข้อบกพรอ่งตามคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ที่ ภก. 
7/2565 สั่ง ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2565  
     กรณีที่ 1 สหกรณ์รับฝากเงินจากบุคคลภายนอก 
เป็นเงินจำนวน 24,657,444.11 บาท ซึ่งขดักับ
มาตรา 46 (5) แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.
2542 และที่แก้ไขเพิม่เติม และขอ้บังคับของสหกรณ์ 
ข้อ 13  
     นทส.ใช้อำนาจตามมาตรา 22 (1) สั่งใหส้หกรณ์คนื
เงินฝากทีร่ับฝากจากบุคคลภายนอกทั้งหมด หากยังไม่
สามารถจ่ายคืนได ้ใหส้หกรณ์ จดัการเงินฝากสหกรณ์
โดยตั้งรอจ่ายคืนทั้งจำนวน และจดัทำแผนการคืนเงิน
ฝากให้กับบคุคลภายนอกทั้งหมด และเสนอแผน
ดังกลา่วใหน้ายทะเบยีนสหกรณ์ทราบ ภายใน ๓๐ วัน 
     กรณีที ่2 สหกรณ์นำเงินไปซือ้หุน้ธนาคารอสิลาม
แห่งประเทศไทย จำนวน 2,000,000.-บาท โดยไมไ่ด้
รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ก่อน ซึ่งไม่
เป็นไปตามมาตรา 62 (6) แห่งพระราชบัญญัตสิหกรณ์ 
พ.ศ.2542 และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ   
     นทส.ใช้อำนาจตามมาตรา 22 (1) สั่งการให้
สหกรณ์ขายหุ้นธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยทั้งหมด 
หากไมส่ามารถขายหุน้จากธนาคารอสิลามแห่งประเทศ
ไทย ดังกล่าวได้ใหส้หกรณห์าผู้รบัผดิชอบชดใช้
ค่าเสียหายแกส่หกรณ์ ภายใน ๓๐ วนั 

นายทะเบียนสหกรณ์ได้มีหนังสือที่ ภก. 0010/2565    
ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 ขอให้รายงานผลการ
แก้ไขข้อบกพร่อง ตามคำสัง่นายทะเบียนสหกรณ์ ทั้ง 2 
ประเด็น ภายใน 7 วันนับตั้งแต่ได้รับหนังสือ (สหกรณ์
รับหนังสือเมื่อวันที่ 23 ก.ค.65) ครบกำหนดวันที่ 30 
ก.ค.65 

     ***ยังไม่ได้รับรายงานความคืบหน้าการแก้ไข
ข้อบกพร่อง** 

 
 
 
 

 
นายทะเบียนสหกรณ์ได้มีหนังสือที่ ภก. 0010/644    
ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 ขอให้รายงานผลการ
แก้ไขข้อบกพร่อง ตามคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ทั้ง 2 
ประเด็น ภายใน 7 วันนับตั้งแต่ได้รับหนังสือ (สหกรณ์
รับหนังสือเมื่อวันที่ 23 ก.ค.65) ครบกำหนดวันที่ 30 
ก.ค.65 

***ยังไม่ได้รับรายงานความคืบหน้าการแกไข
ข้อบกพร่อง** 

 

ตดิตาม 
 

 

 

 

 

 

 

 นายธนเดช  สมบัติ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สหกรณ์ดำเนินการ ดังนี้ 
  กรณีที่ 1 สหกรณ์รับฝากเงินจากบุคคลภายนอก : สหกรณ์อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำแผนเพ่ือคืน
เงินรับฝากแก่บุคคลภายนอก 
  กรณีท่ี 2 สหกรณ์นำเงินไปซื้อหุ้นธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย : ที่ประชุมลงมติให้คณะกรรมการ
เป็นผู้ซื้อ โดยกำชับให้สหกรณ์เร่งดำเนินการและแจ้งรายชื่อผู้ซื้อหุ้นดังกล่าวให้สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ตทราบ 
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สหกรณ์/ข้อบกพร่อง การดำเนินการ/ความคืบหน้า สถานะ 

2. สหกรณ์เครดิตยูเนีย่นเคหะรัษฎาภูเก็ต จำกัด      
     ข้อบกพร่องตามคำสั่งนายทะเบยีนสหกรณ์ ที่ 13/2565 
สั่ง ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2565  กรณสีหกรณ์จ่ายคนืเงินคา่
หุ้นให้แกส่มาชิกทีแ่จ้งความประสงคข์อสิ้นสภาพการเป็นสมาชิก 
(ลาออก) จำนวน 470 คน ตามมติทีป่ระชุมคณะกรรมการ
ดำเนนิการสหกรณ์ ชุดที่ 18 ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 25 ธนัวาคม 
2564 จากจำนวนหุน้ 2,114,634 หุน้ มลูคา่หุ้นละ 10 บาท 
เป็นเงินจำนวน 21,146,340 บาท ในขณะทีส่หกรณด์ำเนนิ
ธุรกิจขาดทุน โดยใช้สูตรการคำนวณมูลคา่หุ้นทีส่หกรณ์คดิขึ้น
เอง ทำให้มมีูลค่าหุน้ 8.68246 บาทต่อหุ้น และสหกรณไ์ด้ใช้
มูลคา่หุ้นทีค่ำนวณได้นี้จา่ยคนืค่าหุน้ให้กับสมาชิกสหกรณ์ที่
แจ้งลาออก จำนวน 470 คน รวมเปน็เงินทั้งสิน้ 18,360,225 
บาท  
     นทส. สั่งการตามม. 22 (1) ใหค้ณะกรรมการดำเนินการ
สหกรณ์แกไ้ขข้อบกพรอ่ง โดยใหส้หกรณ์เรียกคืนเงินค่าหุ้นทีไ่ด้
จ่ายให้กับสมาชิกสหกรณ์ จำนวน 470 ราย เป็นจำนวนเงิน 
18,360,225 บาท หากไมส่ามารถเรยีกคืนได้ ใหส้หกรณห์า
ผู้รับผดิชอบชดใช้เงินคืนให้กับสหกรณ์เต็มจำนวน ภายใน 30 
วัน นับแต่วนัที่ได้รบัแจ้งคำสั่งนี ้

 
นายทะเบียนสหกรณ์ได้มีหนังสือที่ ภก. 
0010/547 ลว. 23 มถุินายน 2565 พิจารณา
ยกคำอุทธรณ์และยกคำขอทุเลาการบังคับ ตาม
คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ที่ 13/2565 สั่ง ณ 
วันที่ 24 พฤษภาคม 2565   
     นายทะเบียนสหกรณ์ได้มีหนังสือที่ ภก 
0010/486 ลว. 5ก.ค. 2565 ติดตามการแก้ไข
ข้อบกพร่อง 
     สหกรณ์มีหนังสือขอขยายระยะเวลาการ
รายงานข้อบกพร่องตามหนังสือ ที่ สค.
082/2565 ลว.14 ก.ค.2565 ขอขยายเวลา
การจัดส่งรายงานและเอกสารประกอบไปอีก 15 
วัน (วันที่ 4 ส.ค.2565) 
      นายทะเบียนสหกรณ์ได้มีหนังสือที่ ภก 
0010/673 ลว. 5 ก.ค. 2565 ไมร่ับพิจารณา
การขอขยายเวลา เนื่องจากผู้ลงนามในหนังสือของ
สหกรณ์หมดวาระการดำรงตำแหน่งแล้ว 
      สหกรณ์มีหนังสือที่ สค.101/2565 ขอ
ขยายเวลาครั้งที่ 2 ขยายไปอีก 15 วัน เป็นวันที่ 
19 ส.ค. 2565 
 

ติดตาม 
 

 

 

 

 

 

 

    มติที่ประชุม   รับทราบ 

    3.4.4.3 เรื่องหารือ ประจำเดือนสิงหาคม 2565 
    เมื่อวันที่  26 ส.ค.2565 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภู เก็ต ได้มีการประชุม
คณะทำงานพิจารณาข้อหารือสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจหารือกรณีเงินค่าตอบแทนนายหน้า บริษัท สหประกันชีวิต     
แต่ยังไม่ได้ข้อสรุปเนื่องจากรายละเอียดและข้อเท็จจริงยังไม่ครบถ้วน  จึงนัดประชุมชี้แจงข้อเท็จจริงเพ่ิมเติมกับผู้ที่
เกี่ยวข้อง ในวันที่  5 กันยายน 2565 เวลา 13.30 ณ โรงแรม เดอะพาร์โก้ ดีไซน์ ภูเก็ต 
    ทั้งนี้ กลุ่มตรวจการสหกรณ์จะดำเนินการขอเอกสารเพ่ิมเติมจากสหกรณ์ และจะ
ตอบขอ้หารอืดังกล่าวต่อไป 
    นายประเสริฐศักดิ์  ณ นคร สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ขอให้
กลุ่มตรวจการสหกรณ์ตอบข้อหารือก่อนที่สหกรณ์ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 

    มติที่ประชุม   รับทราบ 
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   3.4.5 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 
   นางสาวธนภร  สังขพันธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์  1  แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 
    3.4.5.1 โครงการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง
ตามศักยภาพ 

แผนงาน/โครงการ กิจกรรม การดำเนินงาน งบประมาณ (บาท) 

แผน ผล แผน ผล 
โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาสหกรณ์และกลุม่
เกษตรกรให้มีความ
เข้มแข็ง 
 
พื้นที่/กลุ่มเป้าหมาย :  
   1) สหกรณ์ 46 แห่ง 
   2) กลุ่มเกษตรกร 1 แห่ง 

1. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรไดร้บัการ
แนะนำส่งเสริม (ไม่นับซ้ำแห่ง) 

47 แห่ง 47 93,800 79,164 

2. เกษตรกรและบุคคลทั่วไปสมัครใจเข้า
เป็นสมาชิก 

47 แห่ง 1,429/24 
ราย 

  

3. สหกรณ/์กลุม่เกษตรกร จัดประชมุใหญ่
สามัญประจำปี ( มี.ค.64 - ก.พ.65 ) 
   - สหกรณ์ที่มีวันสิ้นปีทางบญัชี  มี.ค.64 - 
ก.พ.65 
   - สหกรณ์ที่มีวันสิ้นปีทางบญัชี  มี.ค.65 - 
ก.พ.66 

 
 

47 แห่ง 
 

46 แห่ง 

 
 

42 
 

9 

  

4. ประชุมกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 7 ครั้ง 7   

    มติที่ประชุม   รับทราบ 

    3.4.5.2 การประชุมใหญ่สามัญประจำปี  
    การประชุมใหญ่สามัญประจำปี (47 แห่ง) ( มี.ค. 2564 - ก.พ. 2565 ) 
     - ประชุมแล้ว 42 แห่ง : 41 สหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร 
     -  มีวาระอนุมัติงบการเงิน 36 สหกรณ ์/ 1 กลุ่มเกษตรกร 
     -  ไม่สามารถอนุมัติงบการเงินได้    5 สหกรณ์ 
      1) สหกรณ์จักรยานยนต์รับจ้างป่าตอง จำกัด   
          (งบฯค้าง ก.ค.2564-2565) 
      2) สหกรณ์เรือหางยาวบริการนำเที่ยวป่าตอง จำกัด  
          (งบฯค้าง ก.ย. 2559-2564) 
      3) สหกรณ์บริการเคหสถานทวีสินมั่นคงภูเก็ต จำกัด  
         (งบฯค้าง ธ.ค. 2558-2564)     
      4) สหกรณ์บริการเทศบาลตำบลวิชิต จำกัด (ธ.ค.2562-2564) 
      5) สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ่อแร่สันติสุข จำกัด (ธ.ค. 2564) 
    สหกรณ์ท่ีไม่สามารถประชุมใหญ่ได้ (เกิน 150 วัน) จำนวน 3 สหกรณ ์
      1) สหกรณ์ออมทรัพย์กะตะธานี คอลเลคชั่น จำกัด 
      2) ชุมนุมสหกรณ์รถบริการจังหวัดภูเก็ต จำกัด  
      3) สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเคหะรัษฎาภูเก็ต จำกดั  
         (กำหนดประชุม 11 ก.ย. 2565) 
    เลิกสหกรณ์ จำนวน 2 สหกรณ ์

1) สหกรณ์บริการแท็กซี่และธุรกิจท่องเที่ยวสองวีรสตรี จำกัด 
2) สหกรณ์บริการธุรกิจและท่องเที่ยวมุกอันดามัน จำกัด 
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    การประชุมใหญ่สามัญประจำปี (สหกรณ์ที่มีวันสิ้นปีทางบัญชี มี.ค.2565 - ก.พ.
2566 จำนวน 46 แห่ง (45  สหกรณ์ + 1 กลุ่มเกษตรกร)) 
     -  จัดประชุมใหญ่สามัญ  9 สหกรณ ์
     -  มีวาระอนุมัติงบการเงิน  9 สหกรณ์  

ชื่อสหกรณ์ วันสิ้นป ี ภายใน 150 วัน วันประชุมใหญ ่

สหกรณ์การเกษตรกะทู้ จำกัด 31 มี.ค. 65 28 ส.ค. 65 7 ก.ค. 65 
สหกรณ์การเกษตรเมืองถลาง จำกดั 31 มี.ค. 65 28 ส.ค. 65 26 ก.ค. 65 
สหกรณ์การเกษตรเมืองภูเกต็ จำกัด 31 มี.ค. 65 28 ส.ค. 65 20 มิ.ย. 65 
สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลกูค้า ธ.ก.ส.ภูเกต็ จำกัด 31 มี.ค. 65 28 ส.ค. 65 28 ส.ค.65 
สหกรณ์บริการรถยนต์รับจา้งภูเกต็ จำกัด 31 มี.ค. 65 28 ส.ค. 65 25 ก.ค. 65 
สหกรณ์บริการเดินรถภเูก็ต จำกัด 31 มี.ค. 65 28 ส.ค. 65 22 ส.ค. 65 
สหกรณ์รถบริการและการท่องเที่ยวตำบลกะรน จำกัด 30 เม.ย. 65 27 ก.ย. 65 25 ส.ค. 65 
สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัทเฮลโลภูเก็ต จำกัด 31 มี.ค. 65 28 ส.ค. 65 26 ก.ค. 65 
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน ลากนู่า ภูเก็ต จำกัด 30 เม.ย. 65 27 ก.ย. 65 28 มิ.ย.65 

    มติทีป่ระชุม   รับทราบ 

    3.4.5.3 การรับสมาชิกเพิ่ม - ออก (ต.ค. 2564 – ก.ย. 2565) 

ประเภทสหกรณ์/ประเภทสหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกรกลุ่มเกษตรกร 

สมาชกิเพ่ิมสมาชกิเพ่ิม    (คน)(คน) สมาชกิออก  (คน)สมาชกิออก  (คน) 

ชายชาย หญิงหญิง รวมรวม ชายชาย หญิงหญิง รวมรวม 
สหกรณ์การเกษตร 42 79 121 278 419 697 
สหกรณ์บริการ 123 87 210 109 88 197 
สหกรณ์ร้านคา้ 73 109 182 5 18 23 
สหกรณ์ออมทรัพย ์ 389 486 875 216 292 508 
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 12 36 48 228 315 543 
กลุ่มเกษตรกร 13 11 24 15 10 25 

รวม 652652 808808 11,,446600 885151 11,,114242 11,,993993 

    มติที่ประชุม   รับทราบ 

    3.4.5.4 การจัดทำงบการเงินของสหกรณ์ (ส.ค. 2564 – ก.ค. 2565) 
    สหกรณ์ที่สามารถจัดทำงบการเงินประจำปี และส่งผู้สอบบัญชีได้ภายใน 60 วัน 
เป้าหมายร้อยละ 95.65 ของสหกรณ์ที่สามารถปิดงบการเงินได้ตั้งแต่ ส.ค.2564 – ก.ค.2565 (สหกรณ์ท่ีมีวันสิ้นปี
ทางบัญชี ส.ค.64-ก.ค.65 = 42 แห่ง) 
    สหกรณ์ที่ปิดบัญชีได้ ภายใน 30 วัน นับแต่วันสิ้นปีทางบัญชี จำนวน 25  สหกรณ์ 
     สหกรณ์ที่ปิดบัญชีได้ ภายใน 60 วัน นับแต่วันสิ้นปีทางบัญชี (เป้าหมายร้อยละ 
95.65) จำนวน 35 สหกรณ์ 
    สหกรณ์ท่ีปิดบัญชีได้ เกนิ 60 วัน นับแต่วันสิ้นปีทางบัญชี จำนวน 7 สหกรณ ์
    สหกรณ์ท่ีปิดบัญชีไม่ได้  จำนวน 2 สหกรณ ์คือ  
     1) สหกรณ์บริการเคหสถานทวีสินมั่นคงภูเก็ต จำกัด (2558-2564) 
             2) สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเคหะรัษฎาภูเก็ต จำกัด  (2563-2564)  
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    สหกรณอ์ยู่ระหว่างการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีตรวจ/ยังไม่รับรองงบการเงิน 4 แห่ง 
     1) สหกรณ์บริการเทศบาลตำบลวิชิต จำกัด (2562-2564) 
     2) สหกรณเ์ครดิตยูเนี่ยนบ่อแร่สันติสุข จำกัด (2564) 
     3) สหกรณ์เรือหางยาวบริการนำเที่ยวป่าตอง จำกัด (2558-2564) 
     4) สหกรณ์จักรยานยนต์รับจ้างป่าตอง จำกัด (2564-2565) 
    สหกรณ์ท่ีสามารถปิดงบการเงินได้สำหรับปีบัญชีล่าสุด จำนวน 41 แห่ง ดังนี้ 

สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ปีบัญช ี
คำสั่ง นทบ. ตัวชี้วัดกรมฯ 

ปิดบัญชีไม่ได้ 
30 วนั 60 วัน เกิน 60 วัน 

สหกรณ์ออมทรัพยต์รสีรา จำกดั 31 ส.ค. 64 
  

 ผู้สอบส่งกลับไปให้
สหกรณ์แก้ไขงบ

การเงินและ
รายละเอียด 

สหกรณ์เรือหางยาวบริการนำเที่ยวป่าตอง จำกัด 30 ก.ย. 64 
  

(59-64) 
 

ชุมนุมสหกรณร์ถบริการจังหวัดภเูก็ต จำกัด 30 ก.ย. 64   
  

สหกรณ์ออมทรัพยต์ำรวจภูเก็ต จำกัด 30 ก.ย. 64   
  

สอ.ศูนย์ชีววิทยาทางทะเลภูเก็ต จำกัด 30 ก.ย. 64   
  

สหกรณ์อิสลามฮุซนี จำกัด 31 ต.ค. 64 
 

 
  

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเคหะรัษฎาภูเก็ต จำกดั 31 ธ.ค. 64 
   

 อยู่ระหว่างปิดปี 
2563-2564 

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ่อแร่สันติสขุ จำกัด 31 ธ.ค. 64 
 

 
  

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเมืองภูเก็ต จำกัด 31 ธ.ค. 64   
  

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนพารารวมพลังพัฒนา จำกัด 31 ธ.ค. 64 
    

สหกรณ์เคหสถานโคกโตนดพัฒนา จำกัด 31 ธ.ค. 64 
 

 
  

สหกรณ์บริการเคหสถานทวีสินมั่นคงภูเก็ต จำกัด 31 ธ.ค. 64 
   

 ปี 2558-2564  
(จัดทำรายละเอยีด

ประกอบงบ) 
สหกรณ์บริการเทศบาลตำบลวิชิต จำกัด 31 ธ.ค. 64    (62-64) ผู้สอบส่งกลับไปให้

สหกรณ์แก้ไขงบ
การเงินและ
รายละเอียด 

สหกรณ์รถบริการภูเก็ตคอลเซ็นเตอร์ จำกัด 31 ธ.ค. 64     
สหกรณ์สีล่้อเล็กภูเกต็ จำกัด 31 ธ.ค. 64     
สหกรณ์อิสลามสัมพันธ์ จำกัด 31 ธ.ค. 64     
ร้านสหกรณโ์รงพยาบาลวชิระภูเกต็ จำกัด 31 ธ.ค. 64     
ร้านสหกรณ์วิทยาลัยเทคนิคภูเกต็ จำกัด 31 ธ.ค. 64     
ร้านสหกรณจ์ังหวัดภูเกต็ จำกัด 31 ธ.ค. 64     
สหกรณ์ออมทรัพย์กะตะธานี คอลเลคช่ัน จำกัด 31 ธ.ค. 64    (64)  

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเกต็ จำกัด 31 ธ.ค. 64     
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานไทยซาร์โก้ จำกัด 31 ธ.ค. 64     
สอ.พนักงานสงเคราะห์สวนยางภูเก็ต จำกัด 31 ธ.ค. 64     
สหกรณ์ออมทรัพยโ์รงพยาบาลวชิระภเูก็ต จำกัด 31 ธ.ค. 64     
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สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขภูเก็ต จำกัด 31 ธ.ค. 64     
สกก.เพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. ภูเก็ต จำกดั 31 มี.ค. 65     
สหกรณ์การเกษตรกะทู้ จำกัด 31 มี.ค. 65     
สหกรณ์การเกษตรเมืองถลาง จำกดั 31 มี.ค. 65     
สหกรณ์การเกษตรเมืองภูเกต็ จำกัด 31 มี.ค. 65     
สหกรณ์บริการรถยนต์รับจา้งภูเกต็ จำกัด 31 มี.ค. 65     
สหกรณ์บริการเดินรถภเูก็ต จำกัด 31 มี.ค. 65     
สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัทเฮลโลภูเก็ต จำกัด 31 มี.ค. 65     
สหกรณ์บริการรถยนต์รับจา้ง บขส. ภูเกต็ จำกัด 30 เม.ย. 65     
สหกรณ์อัล-อามานะห์ภเูก็ต จำกัด 30 เม.ย. 65     
สหกรณ์บริการรถยนต์บริการธุรกจิภูเก็ต จำกดั 30 เม.ย. 65     
สบ.และการท่องเที่ยวตำบลกะรน จำกดั 30 เม.ย. 65     
สหกรณ์บริการแท็กซี่ภเูก็ต จำกัด 30 เม.ย. 65     
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน ลากนู่า ภูเก็ต จำกัด 30 เม.ย. 65     
สบ.ธุรกิจและท่องเทีย่วมุกอันดามนั จำกัด 31 พ.ค. 65 อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ ์
สบ.แท็กซี่และธุรกิจท่องเที่ยวสองวีรสตรี จำกัด 31 พ.ค. 65 เลิกสหกรณ ์
สหกรณ์ออมทรัพยโ์รงแรมอมันปุร ีจำกัด 31 พ.ค. 65     
สบ.รถยนต์รับจ้างอันดามันภเูก็ต จำกัด 30 มิ.ย. 65     
สหกรณ์ออมทรัพย์กี่หิ้น จำกดั 30 มิ.ย. 65     
สหกรณ์ออมทรัพย์อลั-อิสลามียะฮ ์จำกัด 30 มิ.ย. 65     
สหกรณอ์อมทรัพย์บเีอจีเอสภูเก็ต จำกัด 30 มิ.ย. 65     
สหกรณ์จักรยานยนตร์ับจ้างป่าตอง จำกัด 31 ก.ค. 65     

    มติที่ประชุม   รับทราบ 

    3.4.5.5 การหาสมาชิกเพิ่มของชุมนุมรถบริการจังหวัดภูเก็ต จำกัด 
    นางสาวจินัฐติภรณ์  ทองเขียว นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ แจ้งให้ที่ประชุม
ทราบว่า ชุมนุมรถบริการจังหวัดภูเก็ต จำกัด กรณีมีสมาชิกไม่ครบตามข้อบังคับ : ตามที่มีหนังสือแจ้งให้สหกรณ์
ดำเนินการหาสมาชิกให้ครบตามที่ข้อบังคับกำหนด และได้ติดตามความคืบหน้าการดำเนินการของสหกรณ์ตาม
หนังสือดังกล่าว ซึ่งสหกรณ์ได้รับหนังสือในวันที่ 22 สิงหาคม 2565 และคาดว่าไม่สามารถหาสมาชิกได้ตามที่
กำหนด ทั้งนี้ สหกรณ์อยู่ระหว่างจัดจ้างทนายความเพื่อดำเนินการเก่ียวกับทะเบียนรถของสมาชิก 
    นางสาวธนภร  สังขพันธ์ ผู้อำนายการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 แจ้งให้ที่ประชุม
ทราบว่า สหกรณ์ได้ดำเนินการจัดประชุมใหญ่วิสามัญเพ่ือเลือกกรรมการให้ครบกึ่งหนึ่งตามที่กำหนด เพ่ือให้สหกรณ์
สามารถดำเนินการในเรื่องต่างๆ ต่อได้ 

    มติที่ประชุม   รับทราบ 

ครบ 60 วัน (28 ก.ย.65)  
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   3.4.6 ฝ่ายบริหารทั่วไป 
   นางสิรญา พาหุบุตร หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 
    3.4.6.1 ผลการดำเนนิงานประชาสัมพันธ์ 

แผนงาน/โครงการ กิจกรรม 
การดำเนินงาน งบประมาณ (บาท) 

แผน ผล แผน ผล 
งานประชาสัมพนัธ ์ 1. แต่งตั้งคณะทำงานประชาสัมพนัธ์ของสำนักงาน

สหกรณ์จังหวัด 
1 คณะ 1 80,000 76,444 

2. ประชาสัมพันธง์านสหกรณ์ผ่านสือ่โทรทัศน์เคเบิ้ล
ทีวีท้องถิ่นและ ฟรีทีว ี

6 ครั้ง 7   

3. ประชาสัมพันธ์งานสหกรณผ์่านสื่อวิทยุ 21 ครั้ง 21   
4. ประชาสัมพันธ์งานสหกรณผ์่านสื่อสิ่งพิมพ์
ส่วนกลาง และท้องถิ่น (ข่าว , ภาพข่าว , บทความ) 

21 ครั้ง 24   

5. ผลิตสื่อวีดีทัศน์เผยแพรผ่่านช่องทาง YOUTUBE 11 ครั้ง 15   
 6. การจดันิทรรศการ 7 ครั้ง 7   
 

    มติที่ประชุม   รับทราบ 

  3.5 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
  นางสิรญา พาหุบุตร หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 
  สำนักงานสหกรณ์จั งหวัดภู เก็ต ได้รับโอนงบประมาณ รวมทั้ งสิ้น 4 ,684,119.95 บาท            
และดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว เป็นเงิน 4,328.432.94 บาท คิดเป็นร้อยละ 92.41 (ข้อมูล ณ วันที่      
5 กันยายน 2565) 

งบรายจ่าย ได้รับโอน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละเบิกจ่าย  
งบบุคลากร 2,533,309.39 2,341,769.39 191,540.00 92.44 
งบดำเนินงาน 2,114,010.56 1,949,863.55 164,147.01 92.24 
     - ค่าเช่าบา้น 150,020.00 124,821.84 25,198.16 90.93 
     - เงินสมทบกองทุนประกันสังคมฯ 66,610.00 66,602.00 8.00 86.66 
     - คชจ.ในการบริหารงานท่ัวไปฯ/
งาน/โครงการต่างๆ 

1,897,380.56 1,758,439.71 138,940.85 92.68 

งบเงินอุดหนุน - - -  - 
งบลงทุน 36,800.00 36,800.00 0.00 100.00 
งบรายจ่ายอื่น - - -  - 

รวม 4,684,119.95 4,328,432.94 355,687.01 92.41 

  ทั้งนี้ ฝ่ายบริหารทั่วไป ได้ดำเนินการของบประมาณเพ่ิมเติมสำหรับแผนงานบุคลากร (ค่าตอบแทน
พนักงานราชการ ค่าเช่าบ้านข้าราชการ และเงินสมทบกองทุนประกันสังคม) จำนวน 52,945.84 บาท และส่งคืน
งบประมาณกลับส่วนกลาง จำนวน 6,540 บาท (ค่าจ้างเหมาบริการ 5,600 บาท และโครงการส่งเสริมการพัฒนา
ระบบตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตร 940 บาท)  

  มติที่ประชุม   รับทราบ 
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  3.6 การถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปี 2565 
  การถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปี 2565 เพ่ือนำไปถวาย
พระสงฆ์จำพรรษา ณ วัดลุ่มมหาชัยชุมพล ตำบลท่าประดู่ อำเภ อเมืองระยอง จังหวัดระยอง ในวันเสาร์ที่              
29 ตุลาคม 2565 ตรงกับวันขึ้น 5 ค่ำ เดือน 12 เวลา 10.00 น.  
  ฝ่ายบริหารทั่วไป ได้ทำหนังสือเชิญชวนให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรร่วมอนุโมทนาบุญถวายผ้ากฐิน
ในครั้งนี้แล้ว โดยให้นำส่งภายในวันที่ 16 กันยายน 2565 ผ่าน 3 ช่องทาง ดังนี้ 
    - โอนไปยังบัญชีของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
    - โอนไปยัง QR Code 
    - นำส่งที่ฝ่ายบริหารทั่วไป 
ซ่ึงการร่วมอนุโมทนาบุญท้ัง 3 ช่องทาง ขอให้ส่งสลิปการโอนให้สำนักงานสหกรณ์จังหวัดทราบ  
  ทั้งนี้ ขณะนี้มีสหกรณ์ร่วมอนุโมทนาบุญถวายผ้ากฐินในครั้งนี้แล้ว จำนวน 16 แห่ง ดังนี้ 

ลำดับ ชื่อสหกรณ์/กลุม่เกษตรกร ส่งที ่สนง. โอนไปกรมฯ 
1 สกต.ธ.ก.ส.ภูเกต็ จก. 500  
2 สกก.เมืองภูเกต็ จก. 1,000  
3 สอ.ตำรวจภูเกต็ จก. 1,000  
4 สบ.เทศบาลตำบลวชิิต จก. 1,000  
5 ส.รถบริการและท่องเที่ยวตำบลกะรน จก.  200 
6 สบ.รถยนต์รับจ้างภูเก็ต จก. 500  
7 สอ.อมันปุรี จก. 500  
8 สอ.บีเอจีเอส จก. 500  
9 สกก.กะทู้ จก. 500  

10 สกก.เมืองถลาง จก. 500  
11 รส.รพ.วชิระภเูก็ต จก. 500  
12 สอ.พนง.ไทยซาร์โก้ จก.  1,000 
13 รส.วท.ภเูก็ต จก.  500 
14 สอ.ศนูย์ชีววิทยาทางทะเลภูเก็ต จก.  500 
15 สอ.พนง.ลากูน่าภเูก็ต จก.  1,000 
16 สอ.รพ.วชิระภูเก็ต จก. 500  

รวม 7,000 3,200 
รวมทั้งสิ้น 10,200 

  นายประเสริฐศักดิ์  ณ นคร สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ขอให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริม
สหกรณติ์ดตามให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรร่วมอนุโมทนาบุญถวายผ้ากฐินดังกล่าวด้วย 

  มติที่ประชุม   รับทราบ 

  3.7 โครงการ “สหกรณ์ ไทย ร่วมใจทำดี  เฉลิมพระเกียรติ  สมเด็จพระนางเจ้าสิ ริกิ ติ์  
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 
สิงหาคม 2565 
   ตามที่ กรมส่ งเสริมสหกรณ์ ให้หน่ วยงานจัดโครงการ  “สหกรณ์ ไทย ร่วมใจทำดี            
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคล
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เฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565” โดยให้ดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการดังกล่าว ซึ่งสำนักงาน
สหกรณ์จังหวัดภูเก็ตดำเนินการ ดังนี้ 
    - กิจกรรม “ประชาสัมพันธ์พระราชกรณียกิจ” วันที่ 1 สิงหาคม – 30 กันยายน 2565 
    - กิจกรรม “1 จังหวัด 1 ความดี เพื่อแม่” 
    - กิจกรรมสาธารณประโยชน์ เก็บขยะบริเวณสะพานหิน มีผู้เข้าร่วม 24 คน  
    - สวมใส่ผ้าไทยสี ฟ้าทุกวันศุกร์ ถึงเดือนธันวาคม 2565  8 กรกฎาคม –         
31 ธันวาคม 2565 (สหกรณ์ที่ร่วมกิจกรรม คือ ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จำกัด และสหกรณ์สี่ล้อเล็ก
ภูเก็ต จำกัด)  
    - กิจกรรม “จัด โต๊ ะหมู่ บู ชาพร้อมลงนามถวายพระพร” 1 สิ งห าคม –              
31 สิงหาคม 2565  มีผู้ลงนามของสำนักงานสหกรณจ์ังหวัดภูเก็ต จำนวน 11 คน ประชาชน 3 คน   
  นายประเสริฐศักดิ์  ณ นคร สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ขอให้บุคลากรสำนักงาน
สหกรณ์จังหวัดภูเก็ตลงนามถวายพระพรให้ครบทุกคน 

  มติที่ประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเพื่อทราบ  

  4.1  กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ 
  นายพิทักษ์  คงขลิบ ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 
   4.1.1 ผลการพิจารณาอุทรณ์  เรื่อง สั่งเลิกสหกรณ์บริการธุรกิจและท่องเที่ยว            
มุกอันดามัน จำกัด 
   คณะกรรมการพิจารณาอุทรณ์ แจ้งผลการพิจารณาอุทรณ์ เรื่อง สั่งเลิกสหกรณ์บริการธุรกิจ
และท่องเที่ยวมุกอันดามัน จำกัด ปรากฏว่าคณะกรรมการฯ ยกอุทรณ์ ส่งผลให้สหกรณ์บริการธุรกิจและท่องเที่ยวมุก
อันดามัน จำกัด ต้องเลิกตามคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ทั้งนี้ หนังสือแจ้งผลการพิจารณาให้สหกรณ์และสำนักงาน
สหกรณ์จังหวัดทราบ มีข้อผิดพลาดในส่วนของเนื้อหาที่เป็นสาระสำคัญ จึงแจ้งให้คณะกรรมการพิจารณาอุทรณ์แก้ไข
หนังสือดังกล่าว และแจ้งให้สหกรณ์และสำนักงานสำนักงานสหกรณจ์ังหวัดทราบอีกครั้งหนึ่ง 

   มติที่ประชุม   รับทราบ 

   4.1.2 การเปิดระบบประเมินมาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
   กรมส่งเสริมสหกรณ์ จะเปิดระบบประเมินมาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ให้แก้ไขข้อมูล
ที่รายงานผิดพลาด ในวันที่ 15 กันยายน 2565 เวลา 08.30 – 24.00 น.  

   มติที่ประชุม   รับทราบ 

   4.2  กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ 
    - ไม่มี - 

4.3  กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ 
 นางสาวแสงอุษา  ส่งแสง  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ดังนี้ 
  4.3.1 การสำรวจการมีส่วนร่วมของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
  การสำรวจการมีส่วนร่วมของสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร เพ่ือใช้ในการประเมินผลการ

จัดระดับชั้นสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยกรมกำหนดให้จังหวัดรายงานผล 
จำนวน 2 ครั้ง คือ ครั้งที่  1 ภายในวันที่  28 กุมภาพันธ์ 2565 และครั้งที่  2 ภายใน 7 กันยายน 2565            



ห น ้ า  | ๓๘ 
 

 

และกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ได้จัดทำหนังสือแจ้งสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเพ่ือซักซ้อมแนวทางการจัดเก็บ
ข้อมูลเพ่ือให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน  ซ่ึงขณะนี้ได้ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลได้ครบถ้วนแล้ว และจะดำเนินการรายงานกรม
ส่งเสริมสหกรณ์ภายในกำหนดต่อไป 

  ทั้งนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น จะมีสหกรณ์ตกจากชั้น 1 สู่ชั้น 2 จำนวน 2 แห่ง 
คือ สหกรณอ์อมทรัพย์โรงแรมอมันปุรี จำกดั และสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานลากูน่าภูเก็ต จำกัด 

   มติที่ประชุม   รับทราบ 

 4.4  กลุ่มตรวจการสหกรณ์ 
    - ไม่มี - 

4.5  กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 
 นางสาวสุภาวดี  เจริญผล  นกัวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 
  4.5.1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ในเรื่อง “การจัดทำแผนงาน/โครงการสำคัญ 

ภายใต้แผนปฏิบัติราชการของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของหน่วยงานส่วน
ภูมิภาค (bottom up)” 

  จากการเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ในเรื่อง “การจัดทำแผนงาน/โครงการสำคัญ 
ภายใต้แผนปฏิบัติราชการของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของหน่วยงานส่วนภูมิภาค 
(bottom up)” เมื่อวันที่ 30 - 31 สิงหาคมที่ผ่านมา กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความเข้าใจแนว
ทางการขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการ ภารกิจงานกรมส่งเสริมสหกรณ์กับยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งจากเดิมเป็นแผนงาน/
โครงการจากบนลงล่าง แต่ด้วยบริบทสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ในครั้งนี้กรมส่งเสริมสหกรณ์จึงได้จัดทำแผนงาน/
โครงการจากล่างขึ้นบน โดยให้หน่วยงานส่วนภูมิภาคจากทุกภูมิภาคได้มีส่วนร่วมในการระดมสมองโดยอาศัยความ
หลากหลายของกลุ่มบุคคล กลุ่มพ้ืนที่เพ่ือร่วมกันยกร่างแผนงาน/โครงการสำหรับแผนปฏิบัติงาน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 และแผนงาน/โครงการสำคัญ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) โดยแผนงาน/โครงการ    
มาจากบริบทข้อเท็จจริงในพ้ืนที่ ภายใต้บริบททางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และมีผลกระทบกับสหกรณ์  
เพ่ือช่วยผลักดันให้วิสัยทัศน์ของกรมส่งเสริมสหกรณ์บรรลุผลสำเร็จ ซึ่งแผนปฏิบัติราชการของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
ระยะ 5 ปี วิสัยทัศน์ คือ เป็นองค์กรที่ส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรด้วยนวัตกรรมและหลักธรรมาภิบาล        
เพ่ือสร้างความเข้มแข็งและเติบโตอย่างยั่งยืน 

 ซึ่งทางกองแผนงาน ได้ให้หน่วยงานส่วนภูมิภาคทุกจังหวัด เขียนแผนงาน/โครงการสำคัญที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และนำส่งในรูปแบบฟอร์ม Project Canvas ซึ่งจังหวัดภูเก็ต ได้เขียนแผนงาน/
โครงการส่งกองแผนงานไปทั้งหมด 7 โครงการ ดังนี้ 

  1) โครงการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง เพ่ือลดต้นทุนการผลิต 
  2) โครงการพัฒนาบทบาทหน้าที่ผู้นำสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
  3) โครงการพัฒนาสมาชิกสร้างการมีส่วนร่วมในการกำกับดูแลกิจการสหกรณ์ 
  4) โครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพ่ือการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและสมาชิกสหกรณ์ 
  5) โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 
  6) โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ด้วยวิธีการสหกรณ์ 
  7) โครงการการเงิน การบัญชี และการบริหารสำหรับ สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
 โดยทางกรมฯ ได้แบ่งกลุ่มเป็นภูมิภาค และได้แบ่งกลุ่มย่อย เป็น 3 กลุ่ม เป็นกลุ่มจังหวัดขนาดเล็ก 

ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ โดยได้รวมแผนงาน/โครงการของทุกจังหวัด ให้ทางกลุ่มย่อยแต่ละกลุ่มทำการคัดเลือก      
และนำมาคัดเลือกในกลุ่มระดับภาคอีกครั้ง เพ่ือนำเสนอในระดับภูมิภาค ซึ่งโดยสรุปแล้วแผนงาน/โครงการของ
จังหวัดภูเก็ต ทั้ง 7 แผนงาน/โครงการ ได้รับการคัดเลือกในระดับภาคใต้ จำนวน 4 แผนงาน/โครงการ ดังนี้ 
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  1) โครงการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงเพื่อลดต้นทุนการผลิต 
  2) โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 
  3) โครงการพัฒนาสมาชิกสร้างการมีส่วนร่วมในการกำกับดูแลกิจการสหกรณ์ 
  4) โครงการการเงิน การบัญชี และการบริหารสำหรับ สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
 และใน 4 แผนงาน/โครงการนี้ ก็ได้รับการคัดเลือกในระดับภูมิภาค เพ่ือนำเสนอ จำนวน 1 

แผนงาน/โครงการ คือ โครงการการเงิน การบัญชี และการบริหารสำหรับสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร และจากการเขียน
แผนงาน/โครงการของจังหวัดในครั้งนี้ จังหวัดภูเก็ต ได้รับรางวัลการเขียนแผนงาน/โครงการหลากหลายไอเดียมาก
ทีสุ่ด จำนวน 6 โครงการ 

   มติที่ประชุม   รับทราบ 

  4.6  ฝ่ายบริหารทั่วไป 
  นางสิรญา  พาหุบุตร  หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 
            4.6.1 มาตรการประหยัดพลังงาน 
   การเปรียบเทียบการใช้พลังงานของหน่วยงาน ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2565 คือ ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าไปรษณีย์ และค่าน้ำมันเชื้อเพลิง  
    - ค่าไฟฟ้า เดือนกรกฎาคม  ลดลง ร้อยละ 0.05 
    - ค่าน้ำประปา เดือนกรกฎาคม เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 45.91 
    - ค่าไปรษณีย์ เดือนกรกฎาคม เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 134.04 
    - ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง เดือนกรกฎาคม เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 124.58 

ค่าสาธารณูปโภค 2564 2565 เปรียบเทยีบเดือนล่าสุด 

มิ.ย. ก.ค. มิ.ย. ก.ค. เพ่ิม -ลด %เพ่ิม -ลด 
ค่าไฟฟ้า 9,124.91  9,435.47  9,635.25     9,430.40  - 5.07  -0.05% 
ค่านำ้ประปา 196.88       294.79  331.70  430.14  135.35  45.91% 
ค่าไปรษณีย ์ 1,558.00  1,253.00  2,191.00  2,933.00  1,680.00  134.08% 
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 3,650.23  7,150.79  12,028.93  16,058.93  8,908.14  124.58% 

   มติที่ประชุม   รับทราบ 

   4.6.2 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (จังหวัดภูเก็ต) 
   จังหวัดภู เก็ต ได้รับการประเมิน 95.14 คะแนน ระดับ AA ปีก่อนระดับ A 94.06 
คะแนน (เพ่ิมขึ้น 1.08 คะแนน) อันดับ 7 ของประเทศ อันดับ 1 ของภาคใต้ (14 จังหวัด) และทั้ง 20 หน่วยงาน 
อยู่ในระดับ A ระดับ AA มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 1 ใน 4 จังหวัด (ภูเก็ต นครสวรรค์ บึงกาฬ และสิงห์บุรี) ที่จะได้รับโล่
รางวัลจากนายกรัฐมนตรี กำหนดวันที่ 6 กันยายน 2565 (เลื่อนไปก่อน)   

   มติที่ประชุม   รับทราบ 

   4.6.3 การประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 2/2565 
   ส ำ นั ก ง า น ส ถิ ติ จั ง ห วั ด ภู เ ก็ ต  ไ ด้ น ำ ร ะ บ บ บั ญ ชี ข้ อ มู ล  จั ง ห วั ด ภู เ ก็ ต 
https://phuket.gdcatalog.go.th/ ซึ่งเป็นการบูรณาการการใช้ประโยชน์ข้อมูลข้ามหน่วยงานได้อย่างเป็นระบบและ
มีประสิทธิภาพ ลดค่าใช้จ่ายในการเก็บข้อมูลซ้ำซ้อน และผู้ใช้มูลมูลสามารถนำข้อมูลของภาครัฐไปใช้ประโยชน์ได้
อย่างสะดวกรวดเร็ว โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติได้จัดเตรียมระบบสนับสนุนเพ่ือให้การช่วยเหลือหน่วยงานในการ
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จัดทำบัญชีข้อมูลให้สอดคล้องตามมาตรฐานที่กำหนด ทั้งในส่วนของซอฟต์แวร์ และการจัดทำบัญชีข้อมุ ลของ
หน่วยงานผ่านเว็บไซต์ https://gdhelppage.nso.go.th ทั้งนี้ สำนักงานสถิติแห่งชาติได้ว่าจ้างให้มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีดำเนินการโครงการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) พร้อมทั้งได้
จัดทำสรุปผลการวิเคราะห์สารสนเทศในรูปแบบ Visualization เพ่ือตอบโจทย์ประเด็นสำคัญ (Pain Point) /นโยบาย
และยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาในระดับจังหวัด เรื่อง การท่องเที่ยว โดยใช้ Microsoft Power BI ซึ่งได้
นำเสนออยู่บนเว็บไซต์ระบบบัญชีข้อมูล จังหวัดภูเกต็ https://agencyax.nso.go.th/phuket/utilization  

 สำหรับข้อมูลภาครัฐที่ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต ที่ใช้เผยแพร่จะเกี่ยวข้องกับประเด็นยุทธศาสตร์     
ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 1.จำนวนสหกรณ์ภายในจังหวัดแยกตามประเภทสหกรณ์ ทำเนียบ
สหกรณ์ 2.จำนวนสมาชิกสหกรณ์ภายในจังหวัดแยกตามประเภทสหกรณ์ 3.จำนวนกลุ่มเกษตรกรภายในจังหวัดแยก
ตามประเภทกลุ่มเกษตรกร ทำเนียบกลุ่มเกษตรกร 4.จำนวนสมาชิกกลุ่มเกษตรกรภายในจังหวัดแยกตามประเภท
กลุ่มเกษตรกร แต่ในขณะนี้เป็นในรูปแบบ PDF ซี่งต้องนำข้อมูลลงในเว็บไซต์ของสำนักงานฯ ในรูปแบบ Excel        
ผู้สืบค้นจึงจะนำไปใช้ประโยชน์ได้ 

   มติที่ประชุม   รับทราบ 

   4.6.4 การประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 8/2565 ประจำเดือนสิงหาคม 2565 วันที่ 30 สิงหาคม 2565 
  การประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 
8/2565 ประจำเดือนสิงหาคม 2565 ในวันที่ 30 สิงหาคม 2565 สรุปได้ดังนี้ 
     1) ผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2565 ร้อยละ 74.93 ลำดับที่ 55 ของประเทศ 
     2) สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีแนวโน้มลดลง มีผู้ติดเชื้อ
น้อยกว่า 1,000 คน ต่อวัน และโรคฝีดาษวานร มียอดผู้ติดเชื้อในไทย 7 คน ภูเก็ต 2 คน (ก.ค. 1 คน ส.ค. 1 คน)        
การแพร่ระบาดโดยการสัมผัสเนื้อแนบเนื้อ โดยมีการคัดหลั่ง  
     3) การคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่  5 ปี        
พ.ศ. 2566 ระดับจังหวัดภูเกต็ และจะมีการรับรางวัลในเดือนตุลาคม 2566 
     4) ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดภูเก็ต)  
       - เทศบาลตำบลกะรน 98.62  คะแนน ระดับ AA ลำดับที่ 132 
       - องค์การบริหารส่วนตำบลเทพกระษตัรี 98.45 ระดับ AA ลำดับที่ 295 
       - เทศบาลเมืองป่าตอง 97.29 คะแนน ระดับ AA ลำดับที่ 28 
       - องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต 94.83 คะแนน ระดับ A ลำดับที่ 37 (ลำดับที่ 1 
จังหวัดยโสธร 99.84 คะแนน) 
       - เทศบาลนครภูเก็ต 93.95 คะแนน ระดับ A ลำดับที่ 9 
       - จังหวัดภูเก็ต 92.89 คะแนน ระดับ A ลำดับที่ 42 (ลำดับที่ 1 จังหวัดอ่างทอง 
99.99 คะแนน) 
       - มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต 89.73 คะแนน ระดับ A ลำดับที่ 42 
       - ระดับอำเภอในจังหวัดภู เก็ต อำเภอถลาง 95.61 คะแนน เฉลี่ย 3 อำเภอ       
90.46 คะแนน                      
      5) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนิ นงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (จังหวัดภูเก็ต) (สำนักงานจังหวัดภูเก็ต) ผลการประเมินจังหวัดภูเก็ต 95.14 คะแนน     



ห น ้ า  | ๔๑ 
 

 

สูงกว่าปี 2564 1.08 คะแนน ได้ลำดับที่ 7 ของประเทศ (ลำดับ 1 จังหวัดร้อยเอ็ด 96.53 คะแนน) อันดับ 1 ของ      
14 จังหวัดภาคใต้ และมเีพียง 20 จังหวัด ที่อยู่ในระดับ A และ AA 
     6) ประเมินผลมิติด้านเศรษฐกิจของการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ระหว่างเดือนมกราคม - 
กรกฎาคม 2565 มีนักท่องเที่ยวเข้ามารวม 2,995,277 คน (ไทย 2,320,860 คน 77.48% ต่างชาติ 675,417 คน 
22.52) เงินหมุนเวียน 47,028.43 ล้านบาท (ไทย 26,616.73 บาท 56.60% ต่างชาติ 20,411.70 บาท 43.40%) 
ห้องพัก 101,221 ห้อง 1,602 เที่ยวบิน จากประเทศอินเดียมากที่สุด ประมาณ 3,000 คน/วัน 
     7) การคาดการณ์มุมมองทางเศรษฐศาสตร์ ปรากฎการณ์และฉากทัศน์ที่จะปรากฏในจังหวัด
ภูเก็ต ในอนาคตอันใกล้ (ผศ.ดร.ชยานนท์  ภู่เจริญ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) ขณะนี้มีนักท่องเที่ยวเข้ามาประมาณ 
ร้อยละ 19 เมื่อเทียบกับก่อนโควิด แต่มีรายได้ต่อหัวเพ่ิมขึ้นร้อยละ 33 (57,081 บาทต่อคน) และมีความหนาแน่นของ
ประชากรในเขตพ้ืนที่ตำบลวิชิต และตำบลรัษฎา  45,368 คน/ 2.4 ตร.กม. 
     8) การประชุมรัฐมนตรีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเอเปค (APEC SME Ministerial 
Meeting) ครั้งที่ 28 และการประชุมอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 5 – 10 กันยายน 2565 ณ โรงแรมลากูน่า 
     9) การประชุมเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย - มาเลเซีย - ไทย (IMT – GT) โดยมีผวจ.ภูเก็ต 
เป็นประธานในที่ประชุม ระหว่างวันที่ 13 – 16 กันยายน 2565 ณ โรงแรมลากูน่า มีผู้เข้าร่วมประมาณ 300 คน     
และมีการประชุมคณะทำงาน ในวันที่ 1 กันยายน 2565 
   10) กำหนดการประชุมฯ ครั้งที่ 9/2565 ในวันที่ 29 กันยายน 2565 เวลา 08.30 น. 

   มติที่ประชุม   รับทราบ 

   4.6.5 การประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติราชการ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565          
(1 เมษายน 2565 – 30 กันยายน 2565) 
   ขอให้ทุกกลุ่มงานส่งแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ฯ ในรูปไฟล์ Excel พร้อมใส่ผลการปฏิบัติงาน    
และค่าคะแนน และส่งให้ฝ่ายบริหารทั่วไปภายในวันที่ 28 กันยายน 2565 

   มติที่ประชุม   รับทราบ 

   4.6.6 แนวทางปฏิบัติงานข้อมูลข่าวสารลับ   
   สำนักเลขานุการกรม กลุ่มสารบรรณ  ได้แจ้งซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานข้อมูลข่าวสารลับ
ของหน่วยงาน ลงวันที ่31 สิงหาคม 2565 ดังนี้ 
    1) กรณีส่งหนังสือราชการลับภายในบริเวณหน่วยงานเดียวกันทุกชั้นความลับต้องใช้
ใบปกข้อมูลข่าวสารลับปิดทับ 
    2) กรณีส่งหนังสือออกนอกบริเวณหน่วยงาน ต้องบรรจุซองทึบแสงสองชั้นอย่างมั่นคง 
บนซองให้จ่าหน้าระบุเลขที่นำส่ง ชื่อหรือตำแหน่งผู้รับและหน่วยงานผู้ส่ง พร้อมทั้งทำเครื่องหมายชั้นความลับทั้งด้านหน้า
และหลังซอง และแนบใบตอบรับฯ 
    3) การรับหนังสือ (ลับ) ถึงสหกรณ์จังหวัด หรือส่งหนังสือหนังสือ (ลับ) จากสหกรณ์
จังหวัด ขอให้ผ่านฝ่ายบริหารทั่วไป (ผู้ช่วยนายทะเบียนข่าวสารลับ) เพ่ือออกเลขรับ - ส่งหนังสือ ผ่านระบบงานสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ (ทขล.) ของกรมส่งเสริมสหกรณ ์

   มติที่ประชุม   รับทราบ 
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   4.6.7 การประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่  1/2565 วันที่         
23 สิงหาคม 2565 

   สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม ได้มีคำสั่ง ที่ 298/2565 สั่ง ณ วันที่ 3 พฤษภาคม    
พ.ศ. 2565 แต่งตั้งคณะทำงานเพ่ือแก้ไขปัญหาการใช้ประโยชน์ในที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดภูเก็ต คณะทำงานฯ         
ได้มีมติให้กำหนดเขตชุมชนตำบลป่าตองทั้งตำบล (นำร่องเป็นกรณีพิเศษ) และได้มีการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น        
ของประชาชนต่อการกำหนดเขตที่ดินชุมชน เพ่ือแก้ไขปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 
28 มิถุนายน 2565 ทุกคนเห็นด้วย โดยต้องจ่ายค่าเช่าให้กับสำนักงานปฏิรูปที่ดิน ทั้งนี้ คณะกรรมการ (คปจ.) เห็นว่า    
ควรกำหนดให้ทุกพ้ืนที่ในภูเก็ต เป็นเขตชุมชน 
 คำสั่งสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม ที่ 403/2564 สั่ง ณ วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 มอบหมาย
ให้ปฏิรูปที่ดินจังหวัด มีหน้าที่และอำนาจในการคัดเลือกและจัดที่ดินให้แก่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน ตั้งแต่วันที่              
16 กรกฎาคม 2565 ทั้งนี้  สำหรับเกษตรกรที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 155 ราย ให้เป็นอำนาจของ คปจ.           
(กอ่นวันที่ 16 กรกฎาคม 2565) 

   มติที่ประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเพื่อพิจารณา 

  5.1  กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ 
   - ไม่มี - 
 

  5.2  กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์  
   - ไม่มี -    
 

  5.3  กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ 
   - ไมม่ี – 

 

5.4  กลุ่มตรวจการสหกรณ์ 
   - ไม่มี - 
 

  5.5 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์  1 
   - ไม่มี – 
  5.6 ฝ่ายบริหารทั่วไป 
   - ไม่มี – 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืน ๆ  

  6.1 การดำเนินการออกแบบแปลนบ้านพักข้าราชการ 
  นางสิรญา  พาหุบุตร หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ฝ่ายบริหารทั่วไปได้ทำ
หนงัสือถึงสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต เพ่ือขอวิศวกรผู้ทำหน้าที่ออกแบบแล้ว เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 
2565 แต่ยังไม่ได้รับการตอบกลับ ทั้งนี้ เนื่องด้วยข้อจำกัดด้านพ้ืนที่ และงบประมาณ จึงต้องออกแบบใหม่ ลักษณะ
เป็นอาคาร 2 ชั้น ชั้นละ 3 ห้อง รวม 6 ห้อง 

  มติที่ประชุม รับทราบ 
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  6.2 การให้ความรู้เกี่ยวกับการสหกรณ์ 
  นายพิทักษ์  คงขลิบ ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัท 
ซุปเปอร์ชีป จำกัด และสมาคมผู้รับเหมาก่อสร้าง ได้แจ้งความประสงค์ให้เจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต     
ลงพื้นที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการสหกรณ ์  

  มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 
 

 เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอ นายประเสริฐศักดิ์  ณ นคร  ประธานในที่ประชุมได้กล่าวปิดประชุม  
 ปิดประชุมเวลา 12.10 น. 
 

 

 
     (ลงช่ือ)      ประเสริฐศักดิ์  ณ นคร     ประธานในที่ประชุม 
                (นายประเสริฐศักดิ์  ณ นคร) 
           สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต 
 

                         (ลงช่ือ)    ชุติกาญจน์  บุญเรือง       ผู้จดรายงานการประชุม 
              (นางสาวชุติกาญจน์  บุญเรือง) 

 

                                                    (ลงช่ือ)       สิรญา  พาหบุุตร        ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                   (นางสิรญา     พาหุบุตร) 


