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รายงานการประชุมข้าราชการ และพนักงานราชการ 
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 1/2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

วันอังคารที่  11  มกราคม พ.ศ. 2565 
…………………………………………….. 

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

ผู้ไม่เข้าประชุม จำนวน 1 คน 
1. นางสาวธนภร  สังขพันธ์ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส  ไปราชการ 
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ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 4 คน 
1. นายวรวุฒ ิ สุทธิวรา  พนักงานขับรถยนต์ 
2. นายณัฐกร เชื้อญวน  พนักงานขับรถยนต์ 
3. นายปิยะวัฒน์ มุขแก้ว  พนักงานขับรถยนต์ 
4. นางศุจิภรณ์ ณ ระนอง พนักงานทำความสะอาด 

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 
นายประเสริฐศักดิ์   ณ นคร  สหกรณ์จังหวัดภู เก็ต ประธานในที่ประชุมกล่าวเปิดประชุม           

และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
  1.1 การทำงานของสำนักงานสหกรณ์จังวัดภูเก็ต 
  การทำงานของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต ดำเนินการอย่างเป็นระบบแล้ว ซึ่งบุคลากรของ
สำนักงานให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดี 
  ทั้งนี้ ขอให้กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 จัดทำแผนตรวจเยี่ยมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร โดยสหกรณ์จังหวัด
ภูเก็ตจะลงพื้นทีต่รวจเยี่ยมดังกล่าวด้วย อย่างน้อยอาทิตย์ละ 2 แห่ง  

มติทีป่ระชุม  รับทราบ 

  1.2 การได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
  บุคลากรของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จำนวน        
5 ราย ดังนี้ 
   1) นางสิรญา   พาหุบุตร  หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 
   2) นายพิทักษ์   คงขลิบ  ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ ์
   3) นางสาวแสงอุษา  ส่งแสง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ 
   4) นางสาวธนภร   สังขพันธ์ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส 
   5) นางสาวเพ็ญศรี  เอ้งฉ้วน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานประชุมครั้งท่ีแล้ว 
  หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมข้าราชการ และพนักงานราชการ
สำนักงานสหกรณ์จั งหวัดภู เก็ต  ครั้งที่  8/2564 เมื่อวันจันทร์ที่  2 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น.              
(จำนวน 46 หนา้)  

มติที่ประชุม  รบัรองรายงานการประชุม 
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ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องติดตามผลการดำเนินงาน และสืบเนื่องจากการประชมุครั้งที่แล้ว 
     3.1 เรื่องติดตามผลการดำเนินงาน 
   3.1.1  ความคืบหน้าการชำระบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
    3.1.1.1 การชำระบัญชีสหกรณ์ผู้เพาะเลี้ยงกุ้ง จำกัด 
    นายกฤษฎา สู่เจริญ ผู้ชำระบัญชี แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เมื่อวันที่ 10 มกราคม 
2565 ทนายความไดล้งนามในสัญญาจ้าง เพ่ือดำเนินการบังคับคดกีับลูกหนี้ของสหกรณณ์ที่ยังไม่ได้ชำระหนี้           

    มติที่ประชุม รับทราบ 

    3.1.1.2 การชำระบัญชีชุมนุมสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต จำกัด 
    นายพิทักษ์ คงขลิบ ผู้ชำระบัญชี แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ยังไม่ได้รับมอบทรัพย์สิน
จากผู้ชำระบัญชีคนเก่า  
    ศาลได้นั ด ฟ้องสหกรณ์ ชุมชนไม้ขาว จำกัด  ในวันที่  2  มีนาคม 2565             
เพ่ือดำเนินการไกล่เกลี่ยต่อไป 
    นายประเสริฐศักดิ์  ณ นคร สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต แจ้งว่า นางชมัยพร  ช่วยมั่ง      
ผู้ชำระบัญชีคนเก่า ได้ทำหนังสือขอขยายเวลาส่งมอบทรัพย์สินให้ผู้ชำระบัญชีคนใหม่ 90 วัน เมื่อพิจารณาแล้ว 
อนุมัติให้ขยายเวลาส่งมอบทรัพย์สิน 45 วัน นับตั้งแตว่ันที่ 10 มกราคม 2565 

    มติที่ประชุม   รบัทราบ 

    3.1.1.3 การชำระบัญชีสหกรณ์ชุมชนไม้ขาว จำกัด 
    นางสาวเพชรไพลิน แซ่ตั้น ผู้ชำระบัญชี แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ศาลนัดหมายใน
วันที่ 2 มีนาคม 2565  ทั้งนี้ ในวันที่ 20 ธันวาคม 2564 ฝ่ายจำเลย (คณะกรรมการสหกรณ์ชุมชนไม้ขาว จำกัด) 
แจ้งว่าจะขอเข้าพบสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต เพ่ือให้นำเงินชำระบัญชีของสหกรณ์ ชำระหนี้บางส่วนไปพลางก่อน ซึ่งผู้
ชำระบัญชีได้แจ้งให้คณะกรรมการทราบต่อหน้าศาลว่า สหกรณ์อยู่ระหว่างชำระบัญชี (ขั้นที่ 3) ซึ่งผู้สอบบัญชียังไม่
รับรองงบการเงิน จึงไม่สามารถนำเงินดังกล่าวไปชำระหนี้ได้ 
    ทั้งนี้ การแก้ไขงบการเงินตามที่ผู้สอบบัญชีแนะนำ อยู่ระหว่างการแก้ไข เนื่องจาก
ผู้ทำบัญชีติดภารกิจ จึงหารือกับคณะผู้ชำระบัญชีเพ่ือจัดจ้างผู้ทำบัญชีภายนอก พร้อมทั้งประสานงานกับสำนักงาน
ตรวจบัญชีสหกรณ์ภูเก็ต เพ่ือหารือเก่ียวกับการแก้ไขงบการเงินดังกล่าวต่อไป 
    การบังคับคด ี: ทนายความกำลังดำเนินการสืบทรัพย์ลูกหนี้ที่ไม่ติดต่อชำระหนี้ 

    มติทีป่ระชุม รบัทราบ 

    3.1.1.4 การชำระบัญชีสหกรณ์บริการตำบลเชิงทะเล จำกัด 
    นางสาวแสงอุษา  ส่งแสง ผู้ชำระบัญชี แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า นายทะเบียน
สหกรณ์อนุมัติงบการเงินของสหกรณ์แล้วในเดือนธันวาคม 2564 ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดการทรัพย์สิน และขาย
ทอดตลาดทรัพย์สินของสหกรณ์ ในวันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2565 

    มติที่ประชุม   รับทราบ 

    3.1.1.5 การชำระบัญชีสหกรณ์กองทุนสวนยางฉลอง จำกัด 
    นางสาวณัฐกานต์  หอมเดช นักวิชาการเงินและบัญชี แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า     
อยู่ระหว่างจัดการทรัพย์สินและหนี้สิน (ข้ันตอนที่ 5) 

    มติที่ประชุม   รับทราบ 

    



ห น ้ า  | ๔ 
 

 

    3.1.1.6 การชำระบัญชรี้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จำกัด 
    นางสาววันดี  ปิ่นแก้ว ผู้ชำระบัญชี แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า นายทะเบียนสหกรณ์ 
ประกาศเลิกสหกรณ์ เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 และเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2564 ได้ดำเนินการแต่งตั้ง            
ผู้ชำระบัญชี  
    เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2565 ได้ปิดประกาศผู้ชำระบัญชีร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏภูเก็ต จำกัด และในวันที่ 17 มกราคม 2565 ได้นัดหมายกับประธานและผู้จัดการร้านสหกรณ์ฯ เพ่ือรับมอบ
ทรัพย์สินของสหกรณ์ 

    มติที่ประชุม   รับทราบ 

   3.1.2 ผลการดำเนินงานของคณะทำงานระดับจังหวัดเพื่อแก้ไขปัญหาในการ
ดำเนินงานของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรที่มีข้อบกพร่อง (จกบ.) 
   3.1.2.1 การแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์ 
   นายกฤษฎา สู่เจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจการสหกรณ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 
   ข้อบกพร่องสหกรณ ์จำนวน 4 สหกรณ ์
   1) สหกรณ์บริการรถยนต์บริการธุรกิจภูเก็ต จำกัด  
     - กรณีเงินสดขาดบัญชี จำนวน 1,849,333.34 บาท เกิดจากการยักยอกของนางนาฎ
นภา ผาแสง อดีตหัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี สหกรณ์จึงฟ้องนางนาฎนภาฯ เป็นจำเลยต่อศาลจังหวัดภูเก็ต ในความผิดฐาน
ยักยอกทรัพย์และเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหายเป็นคดีอาญาหมายเลขดำที่ 7388/2558 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2559 ในวัน
นัดพิจารณาคดี จำเลยหลบหนีไม่มาศาล ศาลจังหวัดภูเก็ตจึงออกหมายจับ ที่ 112/2559 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 
เพ่ือติดตามจับกุมตัวจำเลยมาพิจารณาคดี ภายในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2569 (ภายในอายุความ) 
     ผลการดำเนินการ : สหกรณ์รายงานความคืบหน้าการแก้ไขข้อบกพร่องของ
สหกรณ์ เมื่อวันที่  11 มิถุนายน 2564 แจ้งว่า ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าได้มีการสืบหาข้อมูลคดีของ             
นางนาฎนภา ผาแสง จนทราบว่าผู้ต้องหาพำนักอยู่ที่จังหวัดปทุมธานี ขณะนี้อยู่ในระหว่างประสานไปยังตำรวจท้องที่เพ่ือ
ดำเนินการจับกุม และทางตำรวจแจ้งว่าการนำตัวจำเลยมาจังหวัดภูเก็ตนั้นมีค่าใช้จ่าย สหกรณ์จึงรอสถานการณ์ดีขึ้นก่อน 
     ปัจจุบันยังไม่ได้รับรายงานความคืบหน้าจากสหกรณ์ 
   - กรณีสหกรณ์ให้เงินกู้แก่พนักงานของสหกรณ์จำนวน 9 ราย โดยใช้บำเหน็จ
สะสมเป็นหลักประกัน (คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ที่ ภก 10/2562 ลงวันที ่20 กันยายน 2562) 
     ผลการดำเนินการ : สหกรณ์รายงานความคืบหน้าครั้งล่าสุด เมื่อวันที่           
2 กรกฎาคม 2564 แจ้งว่าปัจจุบันอยู่ในระหว่างขยายเวลาพักชำระหนี้เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2564 และ
พนักงานทั้ง 9 คน ยังคงมีหนี้ค้างชำระ (เงินต้นรวมดอกเบี้ย) รายละ 66,914 บาท มติที่ประชุมจกบ.ครั้งที่ 4/2564         
ให้ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์และผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 ร่วมกันหาแนวทางการแก้ไขให้
สหกรณ์ ตามข้อบังคับและระเบียบสหกรณ์  
     ปัจจุบันยังไมไ่ด้รับรายงานความคืบหน้าจากสหกรณ์ 
   - กรณีสมาชิกไม่ชำระหนี้เงินกู้ให้ครบถ้วนภายในกำหนดตามสัญญา และสหกรณ์
ไม่ได้เร่งรัดติดตามหนี้ จำนวน 12 ราย รวมมูลค่า 1,191,368 บาท 
     ผลการดำเนินการ : เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ตรวจสอบรายละเอียดที่
สหกรณ์พบลูกหนี้ที่ผิดสัญญาเพ่ิมเป็น 15 ราย นายทะเบียนสหกรณ์จึงมีหนังสือให้สหกรณ์ส่งสัญญาเงินกู้มาตรวจสอบ   
ทั้ง 15 ราย สหกรณ์ได้ทำรายละเอียด กำหนดการชำระหนี้และการชำระหนี้ครั้งสุดท้าย ซึ่งโดยส่วนใหญ่ครบกำหนดชำระ
หนี้อยู่ในช่วงปี 2563 การชำระหนี้ครั้งล่าสุดส่วนใหญ่เป็นช่วงเวลาก่อนการแพร่ระบาดโควิด-19 เดือนมีนาคม 2563 
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ แจ้งว่า ที่ประชุมคณะกรรมการวันที่ 23 กันยายน 2564 มีมติให้ ลูกหนี้ 13 ราย          
ทำหนังสือรับสภาพหนี้ทั้งหมด ส่วนสัญญาหาย 2 ราย ได้มอบอำนาจให้ผู้จัดการไปแจ้งความเอกสารหายแล้วทำ
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สัญญาฉบับใหม่ ที่ประชุมจกบ.ครั้งที่ 4/2564 มีมติให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์แนะนำสหกรณ์กำหนดระเบียบ
ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ และให้ลูกหนี้ทำสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้เป็นสัญญาใหม ่ 
     ปัจจุบันยังไม่ได้รับรายงานความคืบหน้าจากสหกรณ์ 
    2 ) สหกรณ์ ออมทรัพ ย์ต รีส รา จำกั ด  กรณี เงินสดขาดบัญชี  จำนวน 
1,209,942.68 บาท     
    เกิดจากการทจุริตของนางสาวนิศา สีกงเหนือ ตำแหน่งเลขานุการ ซึ่งได้รับมอบหมาย
ให้รับผิดชอบในการทำบัญชีและเบิกจ่ายเงินของสหกรณ์ 
     ผลการดำเนินการ : สหกรณ์รายงานความคืบหน้าการแก้ไขข้อบกพร่องวันที่ 
28 มิถุนายน 2564 แจ้งว่า ในปี 2564 สหกรณ์มีหนังสือถึง สภ. เชิงทะเล เพ่ือติดตามผลทางคดี จำนวน 2 ครั้ง คือ เมื่อ
วันที่ 4 มกราคม 2564 และ 7 เมษายน 2564 และทาง สภ. เชิงทะเล ได้แจ้งผลความคืบหน้าทางคดีให้สหกรณ์ทราบ
เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 โดยแจ้งว่า คดีดังกล่าวพนักงานสอบสวนได้สรุปสำนวนการสอบสวนส่งพนักงานอัยการ
จังหวัดภูเก็ตแล้ว ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างติดตามจับกุมตัวผู้ต้องหามาดำเนินดีตามกฎหมายต่อไป ที่ประชุมจกบ.ครั้งที่ 
4/2564 มีมติให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์แนะนำสหกรณ์ติดตามความคืบหน้ากับตำรวจเจ้าของเรื่อง  
     เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564 สหกรณ์รายงานความคืบหน้าผลการแก้ไข
ข้อบกพร่อง ตามหนังสือที่ สอ.041/2564 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2564 โดยคณะกรรมการสหกรณ์ได้มีหนังสือติดตาม
ความคืบหน้า คดียักยอกทรัพย์ของสหกรณ์ถึงสถานีตำรวจภูธรเชิงทะเล เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2564 แต่สหกรณ์ยังไม่ได้
รับแจ้งความคืบหน้าจากสถานีตำรวจภูธรเชิงทะเล  
    3) สหกรณ์บริการธุรกิจและท่องเที่ยวมุกอันดามัน จำกัด ให้สหกรณ์ เรียกเงิน         
ยืมทดรองคืนจากกรรมการดำเนินการสหกรณ์ เป็นเงิน 92,320 บาท และให้คณะกรรมการดำเนินการเร่งรัดให้กรรมการ     
คืนเงินยืมทดรอง  
    ผลการดำเนินการ : สหกรณ์รายงานความคืบหน้าการแก้ไขข้อบกพร่ องวันที่                
4 กุมภาพันธ์ 2564 แจ้งว่า ข้อสังเกตจากการตรวจสอบบัญชีประจำปี ซึ่งผู้สอบบัญชีแจ้งสหกรณ์ วันที่ 24 กันยายน 
2557 ระหว่างปีสหกรณ์มีลูกหนี้เงินยืมทดรอง จำนวน 92,320 บาท สหกรณ์ได้ตรวจสอบจากงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด 
ณ วันที่  31 พฤษภาคม 2556 ปรากฏเงินยืมทดรองอยู่ในระหว่างดำเนินการของคณะกรรมการชุดที่ 1 จำนวน       
79,000 บาท และเงินยืมทดรองอยู่ในระหว่างการดำเนินการของคณะกรรมการชุดที่ 2 จำนวน 13,320 บาท ที่ประชุม
จกบ.ครั้งที่ 4/2564 มีมติให้ดำเนินการแจ้งสหกรณต์ั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงการใช้เงินทดรอง 
    4) สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเคหะรัษฎาภูเก็ต จำกัด 
       4.1) คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ที่ ภก 7/2561 สั่ง ณ วันที่ 7 กันยายน 2561    
     - ข้อบกพร่องกรณีการให้เงินกู้พิเศษโครงการ “สวัสดิการเพ่ือที่อยู่อาศัย 
CU Home” นายทะเบียนสหกรณ์ใช้อำนาจตามมาตรา 22 (1) ให้สหกรณ์แก้ไขข้อบกพร่อง กรณีการให้เงินกู้ตาม
โครงการ สวัสดิการเพื่อทีอ่ยู่อาศัย CU Home ดังนี้ 
   - ให้ โอนกรรมสิทธิ์ ในอสังหาริมทรัพย์ตามโครงการ CU Home ให้แก่สมาชิกและนำ
อสังหาริมทรัพย์นั้นมาจำนองเป็นหลักประกันเงินกู้พิเศษ ตามระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ. 2553  
      - ให้ระงบัการให้เงนิกู้ตามโครงการ CU Home จนกว่าจะแก้ไขหลักประกันให้แล้วเสร็จ 
      ผลการดำเนินการ : ปัจจุบันสหกรณ์ยังไม่ได้ดำเนินการโอน
กรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ตามโครงการ CU Home ให้แก่สมาชิก เพ่ือนำอสังหาริมทรัพย์นั้นมาจำนองเป็นหลักประกัน
เงินกู้พิเศษ ตามระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ.2553  ทั้งนี้ ทะเบียนลูกหนี้เงินกู้ ณ 30 มิถุนายน 2561 
พบสัญญาตามโครงการ CU Home จำนวน 42 สัญญา และรายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 17 ครั้ง
ที่ 22 วันที่ 9 มีนาคม 2564 บันทึกรายงานสินเชื่อเพ่ือที่อยู่อาศัย CU Home จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 26 
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ราย ปัจจุบันยังไม่ได้รับรายงานความคืบหน้าจากสหกรณ์ ที่ประชุมจกบ.ครั้งที่ 4/2564 มีมติให้ติดตามความคืบหน้า
ต่อไป  ปัจจุบันยังไม่ได้รับรายงานความคืบหน้าจากสหกรณ์ 
     - ข้อบกพร่องกรณีการยืมเงินทดรองจ่าย  โดยเป็นการใช้จ่ายเงินเพ่ือ
โครงการห้องสมุด CUPK Park ซึ่งไม่ปรากฏเอกสารหักล้างเงินยืม ไม่ปรากฏสัญญายืมหรือเงื่อนไขการคืนเงินยืม          
นายทะเบียนสหกรณ์ใช้อำนาจตามมาตรา 22 (1) ให้สหกรณแ์ก้ไขข้อบกพร่องกรณีการยืมเงินทดรองจ่าย คือ ให้สหกรณ์
หาผู้รับผิดชอบคืนเงินยืมทดรองจ่ายจำนวน 2,120,641.73 บาท แกส่หกรณ ์
      ผลการดำเนินการ : จากการตรวจสอบกิจการและฐานะทางการ
เงินของสหกรณ์ระหว่างวันที่ 18-19 กรกฎาคม 2562 พบเอกสารหักล้างเงินยืม จำนวน 134,608 บาท ซ่ึงได้จาก
กรณีที่มีผู้บริจาคเงินเพ่ือหักล้างยอดเงินยืมทดรองจ่ายเกี่ยวกับห้องสมุด CUPK Park และจากการสุ่มตรวจสอบรายการ
เงินทดรองจ่ายเดือนมิถุนายน 2562 พบว่าสหกรณ์ฯ ยังไม่ปฏิบัติ ให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยเงินทดรองจ่าย          
พ.ศ.2558 ไม่มีการจัดทำสัญญาเงินยืม เอกสารหลักฐานที่ปรากฏมีเพียงรายละเอียดใบสำคัญจ่ายเงิน/ใบสำคัญรับเงิน        
ที่ประชุมจกบ.ครั้งที่ 4/2564 มีมติให้ติดตามความคืบหน้าต่อไป ปัจจุบันยังไม่ได้รับรายงานความคืบหน้าจาก
สหกรณ ์
     - ข้อบกพร่องกรณีการดำเนินธุรกิจในจังหวัดพัทลุง สหกรณ์ดำเนินธุรกิจ
และตั้งสาขาสหกรณ์ที่จังหวัดพัทลุง กำหนดท้องที่ดำเนินงานไว้ในข้อบังคับ และเมื่อตรวจสอบคุณสมบัติของสมาชิก
สหกรณ์ ไม่มีการกำหนดเขตแดนในการรับสมาชิกไว้ ทำให้การกำหนดข้อบังคับลักษณะดังกล่าวขัดกับระเบียบ           
นายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยการจัดตั้งสหกรณ์ประเภทเครดิตยูเนี่ยน พ.ศ.2548 และทำให้ไม่สามารถระบุท้องที่ดำเนินงาน
ของสหกรณ์ ได้  ดังนั้น สหกรณ์จึงยังไม่สามารถดำเนินธุรกิจสาขาดังกล่าวได้  นายทะเบียนสหกรณ์สั่งการตาม           
มาตรา 22 (2) ให้สหกรณ์ดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่อง  โดยให้สหกรณ์ระงับการดำเนินธุรกิจทั้งหมดที่ดำเนินการที่จังหวัด
พัทลุงทันทีที่ได้รับคำสั่ง 
       ผลการดำเนินการ :  สหกรณ์แจ้งว่าไม่สามารถแก้ไขข้อบกพร่อง
ตามคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ได้ครบทุกข้อ เนื่องจากสหกรณ์ได้ดำเนินการฟ้องเพิกถอนคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ที่ 
ภก 7/2561 ต่อศาลปกครองและคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล จึงต้องชะลอการปฏิบัติตามคำสั่งจนกว่าจะได้ข้อ
ยุติจากคำพิพากษาศาลปกครอง 
      นายทะเบียนสหกรณ์ได้แจ้งความกับคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์      
กรณีฝ่าฝืนไม่แก้ไขข้อบกพร่องตามคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ วันที่ 1 มีนาคม 2562 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ตได้มี
หนังสือถึงผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตตามหนังสือที่ ภก0010/748 ลงวันที่ 10 กันยายน 2563 ติดตามความ
คืบหน้าการสอบสวนและผลการแจ้งความในคดีอาญาที่ 5186/61 ตามหนังสือสถานีตำรวจภูธรเมืองภูเก็ต ที่ ตช 0023   
(ภก).43)/9868 ลงวันที่ 21 กันยายน 2563 พนักงานสอบสวน แจ้งผลการดำเนินคดีว่า อัยการจังหวัดคดีศาลแขวง
ภู เก็ต มีคำสั่ งยุติ การดำเนินคดีกับผู้ ต้ องหา  จั งหวัดภู เก็ ตได้ ขอหารือต่อกรมส่ งเสริมสหกรณ์  หนั งสือที่                      
ภก 0010/16964 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2564  ในกรณีนายทะเบียนสหกรณ์แจ้งความแล้วอัยการสั่งยุติการ
ดำเนินคดกีับผู้ต้องหาแล้ว คำสั่ง  นายทะเบียนสหกรณ์ที่ 7/2561 ยังมีผลใช้บังคับอยู่หรือไม่ 
  กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้มีหนังสือที่ กษ 1115/5787 ลงวันที่ 17 กันยายน 2564 เรื่อง        
ขอหารือกรณีคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ท่ี 7/2561 ลงวันที่ 7 กันยายน 2561 ใน 2 ประเด็น คือ 
  ประเด็นที่ 1 กรณีคณะกรรมการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ตาม 
มาตรา 22(1) มีโทษทางอาญาตามมาตรา 133 แห่งพ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม นายทะเบียน
สหกรณ์ได้ร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน อัยการจังหวัดมีคำสั่งมีความเห็นสั่งยุติการดำเนินคดีกับผู้ต้องหา 
ถือว่านายทะเบียนสหกรณ์ดำเนินการตามกระบวนการในคดีอาญาจนสิ้นสุดแล้ว แต่คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์
ดังกล่าวเป็นคำสั่งทางปกครอง เมื่อยังไม่มีการยกเลิก เพิกถอน หรือสิ้นผลลงโดยเงื่อนเวลาหรือโดยเหตุอ่ืน คำสั่ง
ดังกล่าวยังคงมีผลผูกพันคณะกรรมการที่ต้องปฏิบัติตามคำสั่งดังกล่าว 
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 ประเด็นที่ 2  สหกรณ์จังหวัด ในฐานะรองนายทะเบียนสหกรณ์ ต้องดำเนินการติดตามการ
แก้ไขข้อบกพร่องต่อไป หากข้อเท็จจริงเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่มีการแก้ไขข้อบกพร่อง สหกรณ์จังหวัด ในฐานะ       
รองนายทะเบียนสหกรณ์ อาจพิจารณาใช้ดุลพินิจดำเนินการตามมาตรา 22 (3)-(4) ตามความเหมาะสมต่อไป 

  ที่ประชุมจกบ.ครั้งที่ 4/2564 มีมติให้ติดตามความคืบหน้าต่อไป ปัจจุบันยังไม่ได้รับรายงาน
ความคืบหน้าจากสหกรณ ์
    4.2) ข้อบกพร่องคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์  ที่  ภก 9/2562 สั่ง ณ วันที่           
2 กันยายน 2562  
        ให้สหกรณ์ฯ ดำเนินการขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่สหกรณ์ฯ รับโอนชำระหนี้ 
รวมถึงที่ดินที่สหกรณ์ร่วมลงทุนกับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านหนองมะค่า จำกัด จำนวน 2 แปลง ได้แก่ 
      - ที่ดินโฉนดเลขที่ 792 และสิ่งปลูกสร้างบนที่ดิน มูลค่า 31,632,576.47 บาท ภายใน     
60 วัน หากขายไม่ได้หรือมูลค่าการขายสุทธิไม่คุ้มมูลหนี้ให้หาผู้รับผิดชอบชดใช้ความเสียหาย 
      - ที่ดินโฉนดเลขที่ 70236 ซึ่งสหกรณ์ถือกรรมสิทธิ์ร่วมกับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านหนอง
มะค่า จำกัด มูลค่า 2,340,677 บาท หากขายไม่ได้หรือมูลค่าขายสุทธิไม่เต็มมูลค่าดังกล่าว ให้หาผู้รับผิดชอบชดใช้
ความเสียหาย 
     นายทะเบียนสหกรณ์จึงใช้อำนาจตามมาตรา 22 (1) สั่งให้สหกรณ์
ดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่อง โดยให้สหกรณ์ขายที่ดินซึ่งถือกรรมสิทธิ์ร่วมกับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านหนองมะค่า จำกัด                   
ในราคา 2,340,677 บาท ให้แล้วเสร็จภายใน 60วัน นับแต่ได้รับทราบคำสั่งและให้สหกรณ์จัดทำแผนการแก้ไข
ข้อบกพร่องและรายงานผลการแก้ไขให้นายทะเบียนสหกรณ์ทราบทุกเดือน 
      ผลการดำเนินการ : สหกรณ์แจ้งความคืบหน้าการแก้ไขข้อบกพร่อง        
เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 อยู่ระหว่างการประกาศขาย ที่ดินจำนวน 2 แปลง ที่ประชุมจกบ.ครั้งที่ 4/2564        
มีมติใหต้ิดตามความคืบหน้าต่อไป ปัจจุบันยังไม่ได้รับรายงานความคืบหน้าจากสหกรณ์ 
    4.3) ข้อบกพร่องคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ที่  ภก 7-8/2563 สั่ง ณ วันที่       
5 ตุลาคม 2563  
     สหกรณ์รับบุคคลซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะเข้าเป็นสมาชิกสมทบ ซึ่งขัดกับมาตรา 41 
แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 และระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยการรบัจดทะเบียนข้อบังคับเกี่ยวกับ
การรับสมาชิกสมทบ พ.ศ.2561 สหกรณ์รับฝากเงินจากบุคลภายนอก ได้แก่ มูลนิธิชุมชนภูเก็ต จำนวน 
4,312,289 บาท บุคคลที่จังหวัดพัทลุง จำนวน 6,205,965 บาท นายทะเบียนสหกรณ์ใช้อำนาจตาม          
มาตรา 22 (1) ให้สหกรณ์แก้ไขข้อบกพร่อง ดังนี้ 
   - ให้สหกรณ์เพิกถอนสิทธิการเป็นสมาชิกสมทบและคืนทรัพย์สินที่สหกรณ์รับไว้จากการรับ
สมัครสมาชิกสมทบที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 
  - ให้สหกรณ์คืนเงินรับฝากแก่ มูลนิธิชุมชนภูเก็ตและบุคคลที่จังหวัดพัทลุง 
    ทั้งนี้ ให้สหกรณ์ดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องทั้ง 2 กรณี ให้แล้วเสร็จภายใน 30 
วันนับแต่ได้รับแจ้งคำสั่ง  
    ผลการดำเนินการ : กรณีรับฝากเงินจากบุคคลภายนอก เงินรับฝากจากมูลนิชุมชน
ภูเก็ต เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2564 สหกรณ์ได้คืนเงินฝากให้แก่มูลนิธิพร้อมทั้งปิดบัญชีเงินฝากแล้ว ส่วนเงินรับฝากจาก
บุคคลที่จังหวัดพัทลุง สหกรณ์ขอชะลอการดำเนินการในประเด็นนี้จนกว่าจะได้ข้อยุติจากศาลปกครอง (เนื่องจากเป็น
ประเด็นสืบเนื่องกับคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ท่ี ภก 7/2561 ซึ่งอยู่ระหว่างพิจารณาคดีของศาลปกครอง) 
    กรณีสหกรณ์รับบุคคลที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะเข้าเป็นสมาชิกสมทบ สหกรณ์แจ้งว่าได้ปฏิบัติตาม
คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์แล้ว 
  ที่ประชุมจกบ.ครั้งที่ 4/2564 มีมติให้ติดตามความคืบหน้าต่อไป 



ห น ้ า  | ๘ 
 

 

 ปัจจุบันยังไม่ได้รับรายงานความคืบหน้าจากสหกรณ์ 
    สหกรณ์ท่ีเกิดข้อบกพร่องในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 1 สหกรณ์ 
    1) สหกรณ์บริการเทศบาลตำบลวิชิต จำกัด นายทะเบียนสหกรณ์ได้สั่งการตาม
มาตรา 22 (1) ให้สหกรณ์แก้ไขข้อบกพร่อง 
     1.1 กรณีหลีกเลี่ยง ละเลย ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ฯลฯ         
     สหกรณ์รายงานผลการแก้ไขข้อบกพร่องเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564 
แจ้งว่า สหกรณ์ได้ดำเนินการจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 แล้ว เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2564 
     1.2 กรณีบนัทึกบญัชีไม่เรียบร้อย ไมเ่ป็นปัจจุบัน                                     
  สหกรณ์รายงานผลการแก้ไขข้อบกพร่องเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564 แจ้งว่า สหกรณ์ได้
จัดทำบัญชีและจัดทำงบการเงินและรายละเอียดประกอบงบการเงินของสหกรณ์ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2562 และ 2563 และได้นำส่งงบการเงินและรายละเอียดประกอบงบการเงินให้ผู้สอบบัญชีแล้ว 

  นางสาวเพชรไพลิน  แซ่ตั้น นิติกรปฏิบัติการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 
    สหกรณ์ท่ีเกิดข้อบกพร่องในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 1 สหกรณ์ 
    1. สหกรณ์อิสลามสัมพันธ์ภูเก็ต จำกัด นายทะเบียนสหกรณ์ได้สั่งการตามมาตรา 
22 (1) ให้สหกรณ์แก้ไขข้อบกพร่อง ตามคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ที่ ภก.19/2564 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2564 
โดยให้สหกรณ์ดำเนินการเรียกคืนเงินค่าเบี้ยประชุมที่สหกรณ์ได้จ่ายให้กับผู้ที่ไม่ใช่สมาชิกที่เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ
ประจำปี จำนวน 32 ราย เป็นเงิน 14,400 บาท ภายใน 30 วัน 
    ปัจจุบันยังไม่ได้รับรายงานความคืบหน้าจากสหกรณ ์

  นายประเสริฐศักดิ์  ณ นคร สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การติดตามการ
แก้ไขข้อบกพร่องควรมีกำหนดเงือ่นเวลาทีช่ัดเจน 

   มติที่ประชุม   รับทราบ 

  3.1.2.2 สหกรณ์ที่ไม่สามารถจัดทำงบการเงินประจำปีให้เป็นปัจจุบัน  
  นายกฤษฎา  สู่เจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจการหสกรณ ์แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 
  สหกรณ์ท่ีไม่สามารถจัดทำงบการเงินประจำปีให้เป็นปัจจุบัน จำนวน  3 สหกรณ ์
   1) สหกรณ์เคหสถานทวีสินม่ันคงภูเก็ต จำกัด ได้รับแจ้งจากสำนักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์ภูเก็ต ตามหนังสือที่ กษ 04 ภก/2565 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 แจ้งว่า ได้ดำเนินการตรวจแนะนำการจัดทำ
บัญชีของสหกรณ์เคหสถานทวีสินมั่นคงภูเก็ต จำกัด ที่ตกค้างการตรวจสอบ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558, 
2559, 2560, 2561, 2562 และ 2563 รวมเป็นเวลา 6 ปี โดยตรวจแนะนำการจัดทำบัญชีทั้งหมด รวม 3 ครั้ง ณ ที่
ทำการสหกรณ์ โดยครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 และได้ดำเนินการติดตามผลการตรวจแนะนำการจัดทำบัญชี 
เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564 แต่สหกรณ์ยังไม่สามารถปิดบัญชีให้เป็นปัจจุบัน 
   ผลการดำเนินการ : เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ แจ้งว่า พอช.(สถาบันพัฒนาองค์กร
ชุมชน) สนับสนุนเพ่ือให้สหกรณ์จัดจ้างเจ้าหน้าที่บัญชี เป็นเงินจำนวน 50,000 บาท และสหกรณ์สมทบให้อีก 5,000 
บาท โดยจะทำบัญชีให้แล้วเสร็จภายใน 30 กันยายน 2564 (งบการเงินถึง 31 ธันวาคม 2558-2563) ต่อมาสหกรณ์
ขอขยายเวลาการจัดทำงบการเงินทุกปีออกไปจนถึง 31 เดือนตุลาคม 2564 ซึ่งที่ประชุมจกบ.ครั้งที่  4/2564              
มีมติรับทราบและให้ติดตามผลการดำเนินงานของสหกรณ์ต่อไป หากถึงกำหนดสิ้นเดือนตุลาคม 2564 สหกรณ์ไม่สามารถ
จัดส่งงบการเงินทั้งหมดได้ ให้นำเรื่องเข้าที่ประชุมจกบ.ในวาระพิจารณาสั่งเลิกสหกรณ์  
  นางสาววันดี ปิ่นแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 แจ้งว่า สหกรณ์ได้จัดทำรายละเอียด
ลูกหนี้เรียบร้อยลแล้ว แต่รายละเอียดอ่ืนยังไม่แล้วเสร็จ โดยภายในเดือนมกราคม 2565 สหกรณ์จะส่งงบการเงินที่ค้างส่ง
จนถงึปีบัญชี 2563 ให้ผู้สอบบัญชี 
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   2) สหกรณ์ เรือหางยาวบริการนำเที่ยวป่าตอง จำกัด ไม่สามารถปิดบัญชีของ
สหกรณ์ฯ ให้เป็นปัจจุบันได้ มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2559 จนถึงปัจจุบัน รวมเป็นเวลา 5 ปี สหกรณ์จึงไม่สามารถจัดทำงบ
การเงินประจำปี (งบดุล) และรายงานประจำปีต่อนายทะเบียนสหกรณ์ได้ ขัดต่อมาตรา 71 (2) แห่งพระราชบัญญัติ
สหกรณ์ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ผู้สอบบัญชี แจ้งว่า สหกรณ์จัดส่งงบการเงินและรายละเอียดประกอบงบการเงิน
ที่ตกค้าง 5 ปี มาให้ผู้สอบบัญชีมาแค่ปีบัญชี 30 กันยายน 2562 ซึ่งสหกรณ์ต้องทำงบการเงินให้แล้วเสร็จถึงปัจจุบัน 
วันที่ 30 กันยายน 2563 ผู้สอบบัญชีจึงจะสามารถตรวจสอบงบการเงินของสหกรณ์ได้ 
    ผลการดำเนินการ : ผู้สอบบัญชีแจ้งว่า วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 สหกรณ์ส่งงบ
การเงินและรายละเอียดประกอบงบการเงินถึงปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 แล้ว แต่ยังไม่ส่งเอกสารประกอบงบ
การเงินมาให้ ขณะนี้อยู่ในระหว่างรอเอกสารประกอบงบการเงินจากสหกรณ์แล้วผู้สอบบัญชีจะดำเนินการตรวจสอบงบ
การเงินเบื้องต้นและถ้ามีข้อสังเกตผู้สอบบัญชีจะดำเนินการแจ้งสหกรณ์ต่อไป ซึ่งที่ประชุม จกบ. ครั้งที่ 4/2564 มีมติ
รบัทราบและอยู่ในระหว่างรอผลการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีสหกรณ์ 
  นางสาววันดี ปิ่นแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 แจ้งว่า สหกรณณืกำลังดำเนินการแก้
รายละเอียดประกอบงบการเงิน 
   3) สหกรณ์บริการธุรกิจและท่องเที่ยวมุกอันดามัน จำกัด ได้รับแจ้งจากสำนักงาน
ตรวจบัญชีสหกรณ์ภูเก็ตตามหนังสือที่ กษ 04 ภก/273 ลงวนัที่ 1 กรกฎาคม 2564 แจ้งว่า ได้ดำเนินการตรวจแนะนำ
การจัดทำบัญชีของสหกรณ์บริการธุรกิจและท่องเที่ยวมุกอันดามัน จำกัด ที่ตกค้างการตรวจสอบ 5 ปี สำหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 พฤษภาคม 2559, 2560, 2561, 2562 และ 2563 ซึ่งได้เข้าตรวจแนะนำ 3 ครั้ง ณ ที่ทำการสหกรณ์ 
ครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2564 ได้ดำเนินการติดต่อกับนายสมคิด ชูกลิ่น ตำแหน่ง เหรัญญิก แจ้งว่า ได้รับ
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เจ้าหน้าที่บัญชี รวมทั้งคณะกรรมการอ่ืนๆ ได้แยกย้ายกลับต่างจังหวัด 
ทำให้ไม่สามารถตรวจแนะนำการจัดทำบัญชีได้ รวมทั้งสหกรณ์ไม่มีเจ้าหน้าที่บัญชี สหกรณ์ได้จัดส่งงบการเงินปีสิ้นสุดวันที่ 
31 พฤษภาคม 2563 ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบเอกสารแล้ว สหกรณ์จัดส่งเอกสารให้ตรวจสอบไม่ครบถ้วนทุกรายการ และ
สหกรณ์ยังไม่จัดส่งงบการเงินและรายละเอียดประกอบงบการเงินของปี 2564 โดยทางผู้สอบบัญชีจะแจ้งให้สหกรณ์
ดำเนินการแกไ้ขต่อไป 
    เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ แจ้งว่า งบการเงินของปี 2564 จะขอให้เจ้าหน้าที่
การเงินของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ตเข้าไปช่วยทำบัญชี ซึ่งผู้สอบบัญชีแจ้งว่าได้จัดส่งเอกสารบัญชีคืนให้กับ
กรรมการสหกรณ์แล้ว จึงได้โทรศัพท์ประสานงานไปยังสหกรณ์เรื่องเอกสารบัญชีที่เกิดข้ึนของปี 2564 ซึ่งกรรมการที่
รับเอกสารมาแจ้งว่าได้นำไปส่งมอบให้กับเหรัญญิกแล้ว แต่เหรัญญิกแจ้งว่าไม่พบเอกสาร จึงให้สหกรณ์ค้นหาเอกสาร
ให้พบเพื่อจะได้เข้าไปช่วยเหลือจัดทำบัญชีต่อไป 
     ผลการดำเนินการ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ตได้มีหนังสือแจ้งให้สหกรณ์
ดำเนินการจัดส่งงบการเงินและรายละเอียดประกอบงบการเงินของปี 2564 ให้สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ภูเก็ตและ
รายงานให้สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ตทราบ ซึ่งที่ประชุมจกบ.ครั้งที่ 4/2564 รับทราบและรอผลการดำเนินการของ
สหกรณ ์

  นางสาววันดี ปิ่นแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 แจ้งว่า สหกรณ์ส่งงบการเงินได้ถึงปีบัญชี 
2563 สำหรับปีบัญชี 2564 สหกรณ์ไม่มีเจ้าหน้าที่จัดทำบัญชี จึงยังไม่ได้ดำเนินการ 

   มติทีป่ระชุม   รับทราบ 
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   3.1.2.3 การพิจารณาสั่งเลิกสหกรณ์  
  นายกฤษฎา สู่เจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจการสหกรณ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 
  การพิจารณาสั่งเลิกสหกรณ์ จำนวน 3 สหกรณ ์
    1) สหกรณ์บริการแท็กซี่มิเตอร์และธุรกิจท่องเที่ยวสองวีรสตรี จำกัด เมื่อการ
ประชุม จกบ. ครั้งที่ 2/2564 หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ภูเก็ต รองประธาน เสนอวาระพิจารณาของสหกรณ์
บริการแท็กซี่มิเตอร์และธุรกิจท่องเที่ยวสองวีรสตรี จำกัด เนื่องจากสหกรณ์ไม่สามารถเรียกประชุมใหญ่ได้ กรรมการ
ดำเนินการสหกรณ์ไม่ครบองค์คณะ สมาชิกสหกรณ์มีการย้ายออกจากจังหวัดภูเก็ตเป็นจำนวนมาก งบการเงินของสหกรณ์ 
ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้วในปีบัญชี 2562-2563 ( 2 ปี ) แต่สหกรณ์ไม่สามารถดำเนินการเรียกประชุม
ใหญ่เพ่ือขออนุมัติรับรองงบการเงินได้ สหกรณ์เรียกประชุมใหญ่หลายครั้งแล้ว แต่ไม่ครบองค์ประชุม การประชุมใหญ่ไม่
เป็นไปตามข้อบังคับสหกรณ์ และสหกรณ์ขาดทุนเกินกึ่งหนึ่ง เป็นกรณีสหกรณ์ดำเนินการไม่เป็นผลดี และปัจจุบันสหกรณ์
ครบรอบปีบัญชี 31 พฤษภาคม 2564 แล้ว แต่สหกรณ์ยังไม่ส่งงบการเงินให้ผู้สอบบัญชี ที่ประชุมจกบ.ครั้งที่ 4/2564 
มีมติรับทราบและให้ทำหนังสือแจ้งให้สหกรณ์ทำแผนฟ้ืนฟูกิจการ ภายใน 1 เดือน หากสหกรณ์ไม่ดำเนินการ นายทะเบียน
สหกรณ์จะพิจารณาสั่งการตามกฎหมายต่อไป  
   ผลการดำเนินการ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ตมีหนังสือแจ้งสหกรณ์ดำเนินการ
จัดทำแผนฟ้ืนฟูกิจการแล้ว แต่ยังไม่ได้รับรายงานผลจากสหกรณ์ 
   2) ชุมนุมสหกรณ์รถบริการจังหวัดภูเก็ต จำกัด เนื่องจากปัจจุบันชุมนุมสหกรณ์
รถบริการจังหวัดภูเก็ต จำกัด มีสมาชิกไม่ครบ 5 สหกรณ์ ซึ่งได้มีหนังสือแจ้งให้สหกรณ์แก้ไข ภายใน 30 วัน สหกรณ์
ขอขยายระยะเวลาการแก้ไขข้อบกพร่อง แต่ไม่ได้กำหนดเวลาที่ขอขยายออกไป ซึ่งพ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ. 2542 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม กำหนดให้มีสมาชิก 5 สหกรณ์จึงเป็นชุมนุมสหกรณ์ แต่ไม่ได้กำหนดไว้ว่าหากสมาชิกลดลงไม่ถึง         
5 สหกรณ์ จะต้องเลิกสหกรณ์หรอืไม่ พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเตมิ ไม่ได้กำหนดไว้  
   ผลการดำเนินการ : ขณะนี้อยู่ในระหว่างเสนอหนังสือขอหารือกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
กรณีชุมนุมสหกรณ์เหลือสมาชิกไม่ครบ 5 สหกรณ์ ยังคงมีสภาพเป็นชุมนุมสหกรณ์อยู่หรือไม่ 

   นางสาววันดี ปิ่นแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 แจ้งว่า เจ้าหน้าที่ส่งเสริม
สหกรณ์ที่รับผิดชอบ ได้แจ้งที่ให้ที่ประชุมคณะกรรมการสหกรณ์ทราบถึงสถานภาพการเป็นชุมนุม ต้องมีสมาชิก 5 แห่ง   
ขึ้นไป โดยเปิดโอกาสให้สหกรณ์หาสมาชิกให้ครบตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ หากชุมนุมมีสมาชิกไม่ครบ นายทะเบียน
สหกรณ์มีอำนาจในการสั่งเลิกสหกรณ์ได ้

   มติที่ประชุม   รับทราบ 

   3.1.3  ผลการดำเนินงานของคณะทำงานพิจารณาขอ้หารือของสำนักงานสหกรณ์จังหวัด 
   นางสาวเพชรไพลิน  แซ่ตัน้ นิติกรปฏิบัติการ แจ้งให้ที่ประชุมว่า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ยังไม่มีประเด็นที่ต้องนำเข้าที่ประชุมของคณะทำงานพิจารณาข้อหารือของสำนักงานสหกรณ์จังหวัด 

   มติที่ประชุม   รับทราบ 

   



ห น ้ า  | ๑๑ 
 

 

   3.1.4  ผลการดำเนินงานของคณะทำงานพิจารณาข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี 
   นางสาวเพชรไพลิน  แซ่ตั้น นิติกรปฏิบัติการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 
   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คณะทำงานพิจารณาข้อสังเกตที่ตรวจพบจากการสอบบัญชี          
ได้ดำเนินการจัดประชุมจำแนกข้อสังเกตจากการสอบบัญชีของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ภูเก็ต จำนวน 2 ครั้ง         
และนายทะเบียนสหกรณ์ได้แนะนำให้สหกรณ์แก้ไขข้อสังเกตที่ตรวจพบจากการตรวจสอบบัญชีแล้ว 1 สหกรณ์ คือ 
สหกรณ์อิสลามสัมพันธ์ภูเก็ต จำกัด ที่เหลืออีก 6 สหกรณ์ อยู่ระหว่างเสนอรายงานจำแนกข้อสังเกตจากการสอบบัญชี
ต่อนายทะเบียนสหกรณ ์

   มติที่ประชุม   รับทราบ 

   3.1.5  ผลการดำเนินงานของคณะทำงานประชาสัมพันธ์ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัด 
   นางสิรญา พาหุบุตร หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 
   การดำเนินงานประชาสัมพันธ์ของสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้
ดำเนินการเกินเป้าหมายที่กรมส่งเสริมสหกรณ์กำหนด งบประมาณรายจ่าย จำนวน 80,000.- บาท มีผลสำเร็จของ
การปฏิบัติราชการด้านการประชาสัมพันธ์ ได้รับคะแนนการประเมิน 100 คะแนนเต็ม มีหน่วยงาน 26 หน่วยงานที่
ได้คะแนนเต็ม คิดเป็นร้อยละ 33.33 ของหน่วยงานทั้งหมด 78 หน่วยงาน 
 ผลการปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 1) ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโทรทัศน์เคเบิ้ลทีวีท้องถิ่นและปรีทีวี  จำนวน  2  ครั้ง ร้อยละ 33.33 
 2) ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ส่วนกลาง และท้องถิ่น  จำนวน  4  ครั้ง ร้อยละ   9.05 
 3) การจัดนิทรรศการ      จำนวน  4  ครั้ง ร้อยละ 57.14 
  

   มติที่ประชุม   รับทราบ 

   3.1.6  ความคืบหน้าการบันทึกโปรไฟล์สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ  
   นางสิรญา พาหุบุตร หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ผู้รับผิดชอบได้
ดำเนินการบันทึกข้อมูลเข้าระบบเรียบร้อยแล้ว  

   มติที่ประชุม   รับทราบ 
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  3.2 เรื่องสบืเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว  
   3.2.1 การจำหน่ายรถจักรยานยนต์ 
   นางสิรญา พาหุบุตร หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ได้ดำเนินการขาย
ทอดตลาดแล้วเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2564 มีผู้ชนะ 2 ราย ในราคา 1,399.- บาท และ 2,000.- บาท สำนักงาน
สหกรณ์จังหวัดภูเก็ตได้รับเงินจากผู้ชนะฯ แล้ว จำนวน 3,399.- บาท และส่งมอบรถจักรยานยนต์พร้อมเอกสาร    
ต่าง ๆ ให้ผู้ชนะการขายแล้ว และนำส่งเงินเป็นรายได้แผ่นดินเรียบร้อยแล้ว    

   มติที่ประชุม   รับทราบ 

   3.2.2 การจัดจ้างพนักงานจ้างเหมาบริการ 
   นางสิรญา พาหุบุตร หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ได้ดำเนินการสรรหา
พนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานงานรักษาความปลอดภัย เพ่ือทดแทนคนเดิมที่ลาออก จากผู้ขึ้นทะเบียน
หางานของสำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต ปรากฏว่ามีผู้ประสงค์รับงานจ้างในตำแหน่งนี้แ ละได้ทำสัญญาจ้าง     
ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 คือ นายสมฤทธิ์  กล่อมพันธ์ อายุ 64 ปี เบอร์โทรศัพท์         
082-4391885 อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,400.- บาท ปฏิบัติงานเวลา 17.00 – 08.00 น. ในวันจันทร์ถึงวัน
ศุกร์ และในวันอาทิตย์ เวลา 08.00 – 08.00 น. ของวันรุ่งขึ้น 

   มติทีป่ระชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องที่กลุ่มงาน กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ และฝ่ายบริหารทั่วไป แจ้งให้ท่ีประชุมทราบหรือพิจารณา 
     4.1  กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ 
   นายพิทักษ์  คงขลิบ  ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ดังนี้ 
   4.1.1 การจัดตั้งสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

ลำดับ
ที ่

การจัดตั้ง กิจกรรม หมายเหตุ 

1 ชุมชนสระต้นโพธิ์ 1. อบรมให้ความรู้เรื่องการสหกรณ์  
วันที่ 16 มกราคม 2564 
2. ประชุมผู้ซึ่งประสงค์จะเป็นสมาชิกสหกรณ์   
วันที ่23 มกราคม 2564 

 

2 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้
เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจใน
จังหวัดภูเก็ต 

1. อบรมให้ความรู้เรื่องการสหกรณ์ วันที่ 13 มิถุนายน 
2564 และวันที่ 20 มิถุนายน 2564 
2. ประชุมผู้ซึ่งประสงค์จะเป็นสมาชิกสหกรณ์  
วันที่ 19 ธันวาคม 2564 
3. นัดประชุมคณะผู้จัดตั้งสหกรณ์ วันที่ 30 มกราคม 
2564 
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ลำดับ
ที ่

การจัดตั้ง กิจกรรม หมายเหตุ 

3 กลุ่มองค์กรเกษตรกร
เครือข่ายจังหวัดภูเก็ต 

1. อบรมให้ความรู้เรื่องการสหกรณ์ วันที่ 27 ตุลาคม 
2564 
2. ประชุมผู้ซึ่งประสงค์จะเป็นสมาชิกสหกรณ์  
วันที่ 3 พฤศจิกายน  2564 
3. ประชุมคณะผู้จัดตั้งสหกรณ์ 3 ครั้ง 
4. ประชุม ผู้ซึ่งประสงค์จะเป็นสมาชิกสหกรณ์ 
***อยู่ระหว่างทดลองใช้ระบบสหกรณ์ 

- 
 
 
 

4 กลุ่มประชาชนเพื่อแก้ไข
ปัญหาการประกอบอาชีพ 

1. อบรมให้ความรู้เรื่องการสหกรณ์  
วันที่ 30 ตุลาคม 2564 
2. ประชุมผู้ซึ่งประสงค์จะเป็นสมาชิกสหกรณ์  
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2564 
3. ประชุมคณะผู้จัดตั้งสหกรณ์ 5 ธันวาคม 2564 
4. ประชุมผู้ซึ่งประสงค์จะเป็นสมาชิกสหกรณ์ วันที่ 26 
ธันวาคม 2564 
****อยู่ระหว่างทดลองใช้ระบบสหกรณ์ 

- 

5 กลุ่มชุมชนซอยร่วมใจ
(รัษฎา) 

1. อยู่ระหว่างประสานงาน การอบรมให้ความรู้ เรื่อง 
การสหกรณ์ 

- 

   มติที่ประชุม   รับทราบ 

   4.1.2 การรับจัดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเตมิข้อบังคับสหกรณ์ 
   การรับจัดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์ ประจำเดือนธันวาคม 2564 

ลำดับ
ที ่

รายช่ือสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ วันที่รับจดทะเบียน 

1 สหกรณ์บริการเดินรถภูเก็ต 
จำกัด 

แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2564 
  - หมวดการดำเนินการ 
  - สมาชิก 
  - ผู้ตรวจสอบกิจการ 
แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2564 
   - ผู้ตรวจสอบกิจการ 

8 ธันวาคม 2564  
 
 
 

9 ธันวาคม 2564 

2 สหกรณ์ออมทรัพย์กี่หิ้น จำกัด แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2564 
  - สมาชิก 
  - ผู้ตรวจสอบกิจการ 

22 ธันวาคม 2564 
 

3 สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาด
ลูกค้า ธ.ก.ส.ภูเก็ต จำกัด 

แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2564 
- การให้ออกจากสหกรณ์ 
- ผู้ตรวจสอบกิจการ 

27 ธันวาคม 2564 
 

   มติที่ประชุม   รับทราบ 
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   4.1.3 การให้ความเห็นชอบและรับทราบระเบียบของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
   การให้ความเห็นชอบและรับทราบระเบียบของสหกรณ ์ประจำเดือนธันวาคม 2564 

รายชื่อสหกรณ์ จำนวน
ระเบียบ 

วันที่เห็นชอบ/รับทราบ หมายเหต ุ

1. สหกรณ์ออมทรัพย์โรงแรมอมันปุรี จำกัด 2 3 ธันวาคม 2564 - 

2. สหกรณ์บริการรถยนต์รับจ้างอันดามันภูเก็ต 
จำกัด 

4 29 ธันวาคม 2564 - 

3. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด 3 22-23 ธันวาคม 2564 - 

4. สหกรณ์ออมทรัพย์บีเอจีเอสภูเก็ต จำกัด 1 5 มกราคม 2565 - 

5. สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูเก็ต จำกัด 1 5 มกราคม 2565 - 

6. สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า       
ธ.ก.ส. ภูเก็ต จำกัด 

1 6 มกราคม 2565 - 

7. สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขภูเก็ต จำกัด 1 27 ธันวาคม 2564 อยู่ระหว่างตรวจสอบ 
4 ระเบียบ 

 

   มติที่ประชุม   รับทราบ 

   4.1.4 การจัดมาตรฐานสหกรณ์ 
   กรมเปิดระบบประเมินมาตรฐานสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้บันทึกข้อมูลเข้าระบบแล้ว 
เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2565 
   - สหกรณ์ท่ีปิดบัญชี ปีบัญชี 30 เมษายน 2564 เป็นต้นไป ประชุมใหญ่สามัญประจำปี
แล้ว สามารถบันทึกข้อมูลในระบบได้ 
   - สหกรณ์ท่ีบันทึกข้อมูลในระบบแล้ว และในปี 2565 สหกรณ์ท่ีมีปีบัญชี 30 เมษายน 
2565 เป็นต้นไป สามารถปิดบัญชีและประชุมใหญ่สามัญประจำปีได้ สามารถบันทึกข้อมูลในระบบได้ 

ผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ที่ ประเภท 

จำนวน
สหกรณ์

ที่
สำรวจ 
(แห่ง) 

ไม่นำมาจัดมาตรฐาน (แห่ง) 
นำมาจัด
มาตรฐาน     

(แห่ง) 

ผลการจัด
มาตรฐาน

สหกรณ์ (แห่ง) 
ตัวชี้วัด 

ไม่ครบ 
2 ปี 

หยุด ชำระ
บัญชี 

เลิก ผ่าน ไม่ผ่าน แผน ผล 

1 สหกรณ์การเกษตร 6     2   4 3 1 4 
(ร้อยละ 

80) 
3 2 สหกรณ์นิคม -         -     

3 สหกรณ์ประมง 1     1   0     
4 สหกรณ์ออมทรัพย์ 15 1       14 13 1 

36 
(ร้อยละ 

82) 
27 

5 สหกรณ์ร้านค้า 4         4 1 3 
6 สหกรณ์บริการ 22     2   20 8 12 

7 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 4         4 2 2 
รวม 52         46 27 19 
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ที ่
ประเภทอาชีพกลุ่ม

เกษตรกร 

จำนวน
ทั้งหมด 

นำมาจัด
มาตรฐาน 

ผ่านมาตรฐาน (กลุ่ม) ต่ำกว่า
มาตรฐาน 

ตัวช้ีวัด 
รักษา ผลักดัน 

(กลุ่ม) (กลุ่ม) มาตรฐานเดิม 
ให้ผ่าน

มาตรฐาน 
(กลุ่ม) แผน 

(ร้อยละ 81) ผล 

1 กลุ่มเกษตรกรทำนา - - - - - 

  
1 
  

1 
2 กลุ่มเกษตรกรทำสวน 1 1 1 - - 
3 กลุ่มเกษตรกรทำไร่ - - - - - 
4 กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ - - - - - 
5 กลุ่มเกษตรกรประมง - - - - - 

รวม 1 1 1 - -    
 

   มติที่ประชุม   รับทราบ 

   4.1.5 ความคืบหน้าการชำระบัญชี 

สหกรณ์ ความคืบหน้าการชำระบัญชี 
1. ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
จำกัด 

ประกาศ เผยแพร่ การเลิกและผู้ชำระบัญชี (ข้ันตอนที่ 1) 
 

2. สหกรณ์กองทุนสวนยางฉลอง จำกัด อนุมัติงบการเงินประจำปีตามมาตรา 80 โดยที่ประชุมใหญ่ (ข้ันตอนที่ 5) 
3. สหกรณ์บริการตำบลเชิงทะเล จำกัด อนุมัติงบการเงินประจำปีตามมาตรา 80 โดยนายทะเบียนสหกรณ ์

(ขั้นตอนที่ 5) 
4. ชุมนุมสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต จำกัด ส่งงบการเงินประจำปีให้ผู้สอบบัญชีตามมาตรา 80 (ขั้นตอนที่ 3) 
5. สหกรณ์ชุมชนไม้ขาว จำกัด ส่งงบการเงินประจำปีให้ผู้สอบบัญชีตามมาตรา 80 (ขั้นตอนที ่3) 
6. สหกรณ์ผู้เพาะเลี้ยงกุ้ง จำกัด ดำเนินการจัดการทรัพย์สินและหนี้สิน (ขั้นตอนที่ 6) 

 

   มติที่ประชุม   รับทราบ 

   4.1.6 สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่อาจถูกสั่งเลิกตามกฎหมาย  
   สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่อาจถูกสั่งเลิกตามกฎหมาย กรณีที่ไม่ส่งงบการเงิน 3 ปีบัญชี 
ขึ้นไป จำนวน 5 แห่ง ซึ่งต้องรายงานใหก้รมครั้งแรก ภายในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 ดังนี้  
ที ่ จังหวัด/สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ปีบัญชี ปิดบัญชี 
1 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนพารารวมพลังพัฒนา จำกัด 31 ธ.ค.  31 ธันวาคม 2563 
2 สหกรณ์เคหสถานทวีสินมั่นคงภูเก็ต จำกัด  31 ธ.ค. 31 ธันวาคม 2557 (7 ปี)  
3 สหกรณ์บริการธุรกิจและท่องเที่ยวมุกอันดามัน จำกัด 31 พ.ค.  31 พฤษภาคม 2558 (6 ปี) 
4 สหกรณ์เรือหางยาวบริการนำเที่ยวป่าตอง จำกัด 30 ก.ย.  30 กันยายน 2558 (6 ปี) 

5 สหกรณ์ออมทรัพย์ตรีสรา จำกัด 31 ส.ค.  31 สิงหาคม 2563  
(ส่งงบปี 2564 อยู่ระหว่างแก้ไข) 

 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนพารารวมพลังพัฒนา จำกัด และสหกรณ์ออมทรัพย์ตรีสรา จำกัด ปิดบัญชีเป็นปัจจุบัน
เรียบร้อยแล้ว 
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 สหกรณ์เคหสถานทวีสินมั่นคงภูเก็ต จำกัด สหกรณ์บริการธุรกิจและท่องเที่ยวมุกอันดามัน จำกัด และ
สหกรณ์เรือหางยาวบริการนำเที่ยวป่าตอง จำกัด จะดำเนินการจัดทำแผนปรับปรุงการดำเนินงานต่อไป 

   มติที่ประชุม   รับทราบ 

   4.1.6 ซักซ้อมแนวทางการจัดเก็บและรายงานข้อมูลทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์
และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 
   ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ ให้สหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตรายงานข้อมูลทาง
การเงินตามแบบ 14 แบบ 
   จังหวัดภูเก็ต มีสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ที่มีสินทรัพย์ 1,000 - 
5,000 ล้านบาท คือ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด และ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูเก็ต จำกัด ซึ่งได้รับการ
อบรมเกี่ยวกับการใช้ระบบรายงานแล้ว 
   สำหรับสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนที่มีสินทรัพย์ต่ำกว่า 1,000 ล้านบาท
กรมส่งเสริมสหกรณ์จะจัดส่ง username และ password ผ่านทาง email ที่ลงทะเบียนไว้กับกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
เพ่ือเข้ารับการอบรม ภายในเดือนมกราคม 2565 และจะจัดอบรมชี้แจง ดังนี้ 
          1) สหกรณ์ออมทรัพย์ ในเดือน เมษายน - พฤษภาคม 2565 
           2) สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ในเดือน กรกฎาคม - สิงหาคม 2565 
   หากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด และ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูเก็ต จำกัด  ไม่มี
ความพร้อมในการรายงาน สามารถขยายเวลาได้ไม่เกิน 1 ปี  
   สหกรณ์ออมทรัพย์ที่มีสินทรัพย์ต่ำกว่า 1,000 ล้านบาท สามารถขยายเวลาได้ไม่เกิน 2 ปี 
และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนที่มีสินทรัพย์ต่ำกว่า 1 ,000 ล้านบาท สามารถขยายเวลาได้ไม่เกิน 3 ปี ทั้งนี้ งบดุล        
งบกำไรขาดทุน และการจัดสรรกำไรสุทธิ สามารถขยายเวลาได้ไม่เกิน 1 ปี 
   สำหรับ การรายงานการดำรงสินทรัพย์สภาพคล่อง ให้สหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์
เครดิตยูเนี่ยนรายงานข้อมูลการดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องตามแบบรายงานเดิมให้สำนักงานสหกรณ์จังหวัดไปพลาง
ก่อน รวมทั้ง การรายงานสอบทานหนี้ และการรายงานการดำรงเงินกองทุน ให้สหกรณ์ยกเว้นการรายงานข้อมูล  

   มติที่ประชุม   รับทราบ 

   4.1.5 การรายงานธุรกรรมการเงิน 
   การรายงานธุรกรรมการเงิน ซึ่งต้องรายงานไตรมาสละ 1 ครั้ง ดังนี้    

ข้อมูล รายงาน ตรวจทานและแก้ไข 
ไตรมาสที่ 1 งบทดลอง ณ วันที่ 31 มนีาคม ภายใน 30 เมษายน ภายใน 15 พฤษภาคม 

ไตรมาสที่ 2 งบทดลอง ณ วันที่ 30 มิถุนายน ภายใน 31 กรกฎาคม ภายใน 15 สิงหาคม 

ไตรมาสที่ 3 งบทดลอง ณ วันที่ 30 กันยายน ภายใน 31 ตุลาคม ภายใน 15 พฤศจิกายน 

ไตรมาสที่ 4 งบทดลอง ณ วันที่ 31 ธนัวาคม ภายใน 31 มกราคม ภายใน 15 กุมภาพันธ ์

 ซึ่งรายงานธุรกรรมทางเงินดังกล่าว จะแสดงให้เห็นว่า สหกรณ์ในจังหวัดภูเกต็ทำธุรกรรมกับสหกรณ์ใดบ้างใน
จังหวัดภูเก็ตและต่างจังหวัด ดังนี้ 
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  - สหกรณ์การเกษตร ส่วนใหญ่ทำธุรกรรมทางการเงินโดยการนำเงินไปฝากสหกรณ์อ่ืน และให้เงิน
กู้ยืม 
  - สหกรณ์บริการ ส่วนใหญ่ทำธุรกรรมทางการเงินโดยการนำเงินไปฝากสหกรณ์อ่ืน และให้เงินกู้ยืม 
  - สหกรณ์ออมทรัพย์ ส่วนใหญ่ทำธุรกรรมทางการเงินโดยการนำเงินไปฝากสหกรณ์อ่ืน และให้เงิน
กู้ยืม 
  - สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ส่วนใหญ่ทำธุรกรรมทางการเงินโดยการนำเงินไปฝากสหกรณ์อ่ืน  
  - สหกรณ์ร้านค้า ส่วนใหญ่ทำธุรกรรมทางการเงินโดยการนำเงินไปฝากสหกรณ์อ่ืน  

   มติที่ประชุม   รับทราบ 

  4.1.6 คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดภูเก็ต (คทช.จังหวัด) 
  คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดภูเก็ต (คทช.จังหวัด) ได้รับอนุญาตให้ใช้พ้ืนที่ และจัดคนลง
เรียบร้อยแล้ว 4 ชุมชน ดังนี้ 
   1) ชุมชนโคกโตนด  
    - เนื้อท่ี 2-2-07 ไร่  - จำนวน 6 ครัวเรือน 
   2) ชุมชนท่าสัก 
    - เนื้อท่ี 21-2-90 ไร่ - จำนวน 65 ครัวเรือน 
   3) ชุมชนบ้านยามู 
    - เนื้อท่ี 11-0-99 ไร่ - จำนวน 73 ครัวเรือน 
   4) ชุมชนบ้านหินลูกเดียว 
    - เนื้อท่ี 4-0-42 ไร่ - จำนวน 36 ครัวเรือน 
โดยสหกรณ์จังหวัดเป็นเลขาของคณะอนุกรรมการฯ ชุดที่ 3 ทำหน้าที่ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ซึ่งจะต้องดำเนินการ
สอบถามความต้องการของชุมชนที่ได้รับอนุมัติว่าต้องการเป็นสหกรณ์หรือไม่ ทั้งนี้ กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์     
จึงจัดทำหนังสือขอรายชื่อของแต่ละครัวเรือนถึงสำนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต และลงพ้ืนที่สอบถามความต้องการของ
ชุมชนนั้น ๆ เพ่ือเสนอของบประมาณจากกองแผนงาน และจัดกิจกรรมในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

   มติที่ประชุม   รับทราบ 

   



ห น ้ า  | ๑๘ 
 

 

   4.1.7 โครงการศนูย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 

กิจกรรม / โครงการกิจกรรม / โครงการ 

แผน/แผน/
เป้าหมายเป้าหมาย ผลงานผลงาน 

แนแนวทวทางการดำางการดำเนินการเนินการ 
จำนวน จำนวน 

(หน่วยนับ)(หน่วยนับ) จำนวนจำนวน %% 

1. เข้าร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลติใหม่ 
Field day 

3 ศพก. 1  33.33 ครั้งที่ 1 วันที่ 9 ธันวาคม 2564 
ณ ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนเพาะเห็ด
บ้านป่าครองชีพ (ศพก. เครือข่าย) 

2. จัดนิทรรศการด้านการสหกรณใ์นงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อ
เริ่มต้นฤดูกาลผลติใหม่  Field day 

3 ศพก. - - 
 

3. สนับสนุนวิทยากรถ่ายทอดความรู้เรื่องการสหกรณ์และการ
รวมกลุม่แบบสหกรณ ์

3 ศพก. - - 
 

4. สนับสนุนสื่อประชาสมัพันธ์ด้านการสหกรณ์ในงานวัน  Field 
day และ/หรือ ในการจัดอบรม ตามความเหมาะสม 

3 ศพก. - - 
 

5. ติดตามและรายงานผลการดำเนินกิจกรรม 11 ครั้ง - - 
 

 ทั้งนี้ สำหรับจังหวัดภูเก็ต มีการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ Field day 1 ครั้ง 
เท่านั้น รวมทั้งไม่เชิญให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้าร่วมในกิจกรรมวันดังกล่าว เนื่องจากสถาน
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ จะชี้แจงใหก้องแผนทราบต่อไป 
 สำหรับการสนับสนุนวิทยากรถ่ายทอดความรู้เรื่องการสหกรณ์และการรวมกลุ่มแบบสหกรณ์ การดำเนินการ
ประชุมตา่ง ๆ ยังคงเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวต่อไป 

   มติที่ประชุม   รับทราบ 

   4.1.8 โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ฯ 

กิจกรรม / โครงการ 

แผน/
เป้าหมาย 

ผลงาน 
แนวทางการดำเนินการ 

จำนวน 
(หน่วยนับ) จำนวน % 

1. จัดทำแผนปฏิบตัิงาน ( Action Plan ) เพื่อกำหนดงาน ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลาดำเนินงานให้ชัดเจน เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานและ
ประเมินผลงาน 

- - - - 

2. ประสานงานและบูรณาการร่วมกับสำนักงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนนิกิจกรรม
ให้สอดคล้องกับแนวทาง/คู่มือการจัดกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุ
เคราะห ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดนิทรเทพพยวรางกรู 

- 1 ครั้ง - - 

3. จัดคลินิกสหกรณ์เพื่อให้บริการแก่เกษตรกรในเวทีการจัดกิจกรรมคลินิก
เกษตรเคลื่อนที่ของจังหวัด ประกอบด้วย การจัดนิทรรศการ การให้
คำปรึกษา การตอบปญัหาชิงรางวลั และกิจกรรมอ่ืนๆ 

- 1 ครั้ง - ครั้งที่ 1/2565 วันที ่24 ธันวาคม 
2564 ณ สวนสาธารณลานกฬีา 

กะทู้ ต.กะทู ้อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 

4. รายงานผลการดำเนินกิจกรรม - - 
 

ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 

   มติที่ประชุม   รับทราบ 
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   4.1.9 โครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และส่งเสริมการเกษตรตาม
แนวทางทฤษฎีใหม่ในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 

กิจกรรม / โครงกิจกรรม / โครงการการ 

แผน/แผน/
เป้เป้าหมายาหมาย ผลงานผลงาน 

แนวทางการดำเนินการแนวทางการดำเนินการ 
จำนวนจำนวน 

(หน่วยนับ)(หน่วยนับ) จำนวนจำนวน %% 

1.จัดทำแผนปฏิบตัิงาน(Action Plan) 1 แผน 
  

- 

2. กิจกรรมขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2.1 แนะนำ ส่งเสริม สนับสนุนสหกรณ/์กลุม่เกษตรกรให้นำแนวทาง
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใ์ช้ทั้งในองค์กรและระดับสมาชิก 
และให้ดำเนินกิจกรรมตามแผนการดำเนินกิจกรรมการประยุกต์ใช้หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

10 
สหกรณ์/1

กลุ่ม
เกษตรกร 

   

2.2 แนะนำ ส่งเสริม ตดิตามสมาชิกท่ีเข้าร่วมโครงการขยายผลการนำ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเมื่อ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ให้นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยุกตใ์ช้อย่างต่อเนื่อง 

1 สหกรณ์ 
/ 30 ราย 

  
สหกรณ์สีล่้อเล็กภูเกต็ 
จำกัด 

3. กิจกรรมส่งเสริมการเกษตรตามแนวทางทฤษฎีใหม่ในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 

3.1 แนะนำ ส่งเสริม และประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  
เพื่อสนับสนุน และตดิตามใหเ้กษตรกรดำเนินกิจกรรมเกษตรทฤษฎใีหม่ได้
อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน (เป้าหมายเดิม) 
 - เป้าหมาย ปี 60     8 ราย 
 - เป้าหมาย ปี 61     7 ราย 
 - เป้าหมาย ปี 62     6 ราย 

21 ราย - - - 

 กิจกรรมขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของจังหวัดภูเก็ต เป้าหมาย คือ สหกรณ์สี่ล้อเล็กภูเก็ต จำกัด 
และสหกรณ์ที่ ได้รับเงินอุดหนุน จำนวน 10 แห่ง หากสหกรณ์ เขียนโครงการเพ่ือขอใช้เงินอุดหนุนดังกล่าว       
สามารถดำเนินการได ้

 กิจกรรมส่งเสริมการเกษตรตามแนวทางทฤษฎีใหม่ในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  ในปีงบประมาณ          
พ.ศ. 2565 มีแนวโน้มจะเป็นโครงการ 1 ตำบล 1 เกษตรทฤษฎีใหม่ โดยให้เกษตรกรที่มีเนื้อที่ 3 ไร่ขึ้นไป และมี
ความประสงค์จะขุดสระน้ำ ซึ่งต้องได้รับการประเมินของสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดว่าสามารถขุดสระได้หรือไม่        
ทั้งนี้ สำหรับสำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต จะเก่ียวข้องในส่วนของการส่งเสริมการบริหารจัดการกลุ่ม และการตลาด 

   มติที่ประชุม   รับทราบ 

   4.1.10 โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
   จังหวัดภูเก็ต ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการเกษตรแปลงใหญ่สหกรณ์พ้ืนที่ 
   ทั้งนี้ การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต คัดเลือกให้กลุ่มเกษตรกรทำสวนป่าคลอกเป็น
แปลงใหญ่ในรอบแรก ซึ่งมีคนที่เป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรกร 28 คน และไม่เป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรกร 2 คน 
   สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ตจึงหารือกับกรมเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวว่าจัดเป็นแปลงใหญ่
ของกรมส่งเสริมสหกรณ์หรือไม่ ซึ่งได้รับแจ้งว่าให้กลุ่มเกษตรกรทำสวนป่าคลอกจัดเป็นแปลงใหญ่ของกรมส่งเสริม
สหกรณ์ แต่กรมจะไม่จัดสรรงบประมาณในส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์จะดำเนินกิจกรรมแบบ
บูรณาการกับหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต ต่อไป  
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   แปลงใหญ่ในจังหวัดภูเก็ตที่รว่มบูรณาการกับหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดังน้ี 
    - แปลงใหญ่ ปี 2559 :    1) แปลงใหญ่ไก่พ้ืนเมือง (ถลาง)  
            2) แปลงใหญ่สับปะรดภูเก็ต (ข้อบังคับ 
    - แปลงใหญ่ ปี 2560 :    1) แปลงใหญ่ผักเหมียง (ข้อบังคับ)  
            2) แปลงใหญ่แพะ 
    - แปลงใหญ่ ปี 2561 :    1) แปลงใหญ่ไก่พ้ืนเมือง (กะทู้)  
            2) แปลงใหญ่มะพร้าว (ข้อบังคับ) 
    - แปลงใหญ่ ปี 2562 :    1) แปลงใหญ่เห็ด  (ข้อบังคับ) 
            2) แปลงใหญ่ยางพารา ป่าคลอก  
                (สังกัดกลุ่มเกษตรกรทำสวนป่าคลอก) 
    - แปลงใหญ่ ปี 2564 :    แปลงใหญ่ทุเรียนศรีสุนทร  
            (ให้ความรู้ ร่วมจัดทำข้อบังคับ) 
    - แปลงใหญ่ ปี 2565 :    1) แปลงใหญ่ทุเรียนเทพกระษัตรี 
            2) แปลงใหญ่ยางพารากะทู้ 

   มติที่ประชุม   รับทราบ 

     4.2 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์    
   4.2.2 ปริมาณธุรกิจสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 2565 
   ภาพรวมปริมาณธุรกิจสหกรณ์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 โดยปริมาณธุรกิจสหกรณ์ 
เพ่ิมขึ้น ร้อยละ 28.87 

เดือนเดือน ปีงบประมาณ 2564ปีงบประมาณ 2564 ปีงบประมาณ 2565ปีงบประมาณ 2565 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 
รวม 1,436,418,118.17  1,851,180,598.33  414,762,480.16  28.87 

   ภาพรวมปริมาณธุรกิจกลุ่มเกษตรกร ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 โดยปริมาณธุรกิจ
กลุ่มเกษตรกร เพ่ิมขึ้น ร้อยละ 17.47 

เดือนเดือน ปีงบประมาณ 2564ปีงบประมาณ 2564 ปีงบประมาณ 2565ปีงบประมาณ 2565 
เพิ่มข้ึน / ลดลงเพิ่มข้ึน / ลดลง 

บาทบาท ร้อยละร้อยละ 
กันยายน 6,983,776.56  8,552,435.44  1,568,658.88  22.46 
ตุลาคม 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 
รวม 22,189,387.57  26,066,105.71  3,876,718.14  17.47 

 

   มติที่ประชุม   รับทราบ 
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   4.2.3 การดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องของสหกรณ์ 
   จังหวัดภูเก็ต มีสหกรณ์ที่เข้าเกณฑ์ต้องส่งรายงานการดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องของสหกรณ์ 
30 สหกรณ์  โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ลงพื้นที่สอนแนะให้แก่สหกรณ์ตลอดจนติดตามให้สหกรณ์ส่ง
รายงานดงักล่าว ณ ปัจจุบันสหกรณ์รายงานดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องของสหกรณ์เป็นปัจจุบันครบทุกแห่งเรียบรอ้ยแล้ว 

ที ่ ชื่อสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ก.ย.64 ต.ค.64 พ.ย. 64 
1 สหกรณ์การเกษตรกะทู้ จำกัด 765.14 105.34 ส่งแล้ว แต่แก้ไข 
2 สหกรณ์การเกษตรเมืองถลาง จำกัด 76.83 79.90 82.85 
3 สหกรณ์การเกษตรเมืองภูเก็ต จำกัด 28.88 32.41 33.50 
4 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเคหะรัษฎาภูเก็ต จำกัด 6.21 5.60 7.57 
5 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ่อแร่สันติสุข จำกัด 24.70 14.29 12.23 
6 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนพารารวมพลังพัฒนา จำกัด 253.43 - 195.92 
7 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเมืองภูเก็ต จำกัด 183.17 147.68 152.50 
8 สหกรณ์เคหสถานทวีสินมั่นคงภูเก็ต จำกัด 61.09 62.32 55.12 
9 สหกรณ์จักรยานยนต์รับจ้างป่าตอง จำกัด 103.34 98.29 98.49 

10 สหกรณ์บริการเทศบาลตำบลวิชิต จำกัด 424.47 443.62 425.87 
11 สบ.แท็กซี่ภูเก็ต จำกัด 326.34 322.33 323.84 
12 สบ.รถยนต์บริการธุรกิจภูเก็ต จำกัด 660.15 663.84 777.69 
13 สบ.รถยนต์รับจ้างภูเก็ต 161.30 258.53 264.49 
14 ส.รถบริการและการท่องเที่ยวตำบลกะรน จำกัด 28.15 28.87 27.37 
15 ส.เรือหางยาวบริการนำเที่ยวป่าตอง จำกัด 733.14 730.10 727.16 
16 สหกรณ์สี่ล้อเล็กภูเก็ต จำกัด 3.56 5.10 5.33 
17 ส.อัล-อามานะห์ภูเก็ต จำกัด 25.45 25.98 31.20 
18 ส.อิสลามสัมพันธ์ภูเก็ต จำกัด 29.88 25.37 20.70 
19 ส.อิสลามฮุซนี จำกัด 17.63 17.91 12.65 
20 สอ.บีเอจีเอส ภูเก็ต จำกัด 263,958. 252,118.39 279,526.44 
21 สอ.กี่หิ้น จำกัด 5,814.60 5882.87 6,035.03 
22 สอ.ครูภูเก็ต จำกัด 1.80 3.02 3.61 
23 สอ.ตำรวจภูเก็ต จำกัด 6.50 8.47 15.64 
24 สอ.บริษัทเฮลโลภูเกต็ จำกัด 2,253.20 2,071.97 2,037.50 
25 สอ.พนักงานไทยซาร์โก้ จำกัด 53.71 61.25 63.04 
26 สอ.พนักงานสงเคราะห์สวนยางภูเก็ต จำกัด 14.74 30.06 34.87 
27 สอ.โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จำกัด 100.62 98.70 87.61 
28 สอ.ศูนย์ชีววิทยาทางทะเลภูเก็ต จำกัด 104.89 20.37 19.51 
29 สอ.สาธารณสุขภูเก็ต จำกัด 85.33 88.53 96.32 
30 สอ.อลั-อิสลามียะฮ์ จำกัด 14.33 16.54 15.29 

รวม 30 30 30 

   มติที่ประชุม   รับทราบ 
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   4.2.4 ผลการกระจายผลไม้ตามฤดูกาลของสหกรณ์ 
   ด้วยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ตดำเนินการเชื่อมโยงเครือข่ายสินค้า โดยให้สหกรณ์
การเกษตรเมืองภูเก็ต จำกัด เป็นผู้ช่วยในการประชาสัมพันธ์ รวบรวม และกระจายลำไยสดช่อ (พันธุ์อีดอ)           
จากสหกรณ์การเกษตรจอมทอง จำกัด ซ่ึงลำไยจะบรรจุในตะกร้าละ 3 กิโลกรัม ราคา 130 บาท/ตะกร้า ซึ่งการ
ดำเนินการดังกล่าว จังหวัดภูเก็ต สั่งซื้อลำไยจากสหกรณ์ดงักล่าว 2 รอบการสั่งซื้อ รวม 1,700 ตะกร้า ดังนี้ 
    - ครั้งที่ 1 ได้รับสินค้าในวันที่ 13 ธันวาคม 2564 จำนวน 1,000 ตะกร้า  
    - ครั้งที่ 2 ได้รับสินค้าในวันที่ 17 ธันวาคม 2564 จำนวน    700 ตะกร้า 

   มติที่ประชุม   รับทราบ 

    4.3 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ 
  นางสาวสุมนา  ณ นคร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ แจ้งให้ที่
ประชุมทราบ ดังนี้ 
   4.3.1 กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ประจำปี 2565  
   จังหวัดภูเก็ตได้รับจัดสรรวงเงินกู้ยืมจากกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 
2565 จำนวน 2 โครงการ ดังนี้ 

เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ วงเงินจัดสรร คืนวงเงิน 
โครงการปกติ 
1. สหกรณ์อิสลามฮุซนี จำกัด 2,000,000 2,000,000 
โครงการพิเศษ 
1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพสมาชิกสหกรณ์นอกภาคการเกษตร   
         สหกรณ์บริการรถยนต์บริการธุรกิจภูเก็ต จำกัด 3,040,000 3,040,000 
2. โครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อส่งเสริมอาชีพในยุค  New Normal  
    ปี 2565 

  

           สหกรณ์สี่ล้อเล็กภูเก็ต จำกัด 600,000 600,000 
 

   การติดตามลูกหนี้เงินกู้ โครงการปกติ ปีงบประมาณ 2564 จำนวน 2 แห่ง ดังนี้ 

การติดตามลูกหนี้เงินกู้ โครงการปกติ  
ปีงบประมาณ 2564 

เงินต้น 
(บาท) 

เงินต้นคงเหลือ  
(บาท) 

1. สหกรณ์อิสลามสัมพันธ์ จำกัด (เพ่ือสร้างสำนักงาน) 
   สัญญาลงวันที่ 27 ม.ค. 2564 สิ้นสุดสัญญาวันที่  30 พ.ย. 2573 

2,000,000 1,800,000 

2. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ่อแร่สันติสุข จำกัด (ให้สมาชิกกูย้ืม) 
    สัญญาลงวันที่ 28 ม.ค. 2564 สิ้นสุดสัญญาวันที่  30 ธ.ค. 2564  
    ผิดนัดชำระหนี้  8 วัน (ข้อมูล ณ วันที่ 7 ม.ค. 2565) 

350,000 350,000 

   มติที่ประชุม   รับทราบ 
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   4.3.2 วงเงินการกู้ยืมหรือการค้ำประกันประจำปี 
   สหกรณ์ต้องส่งขอความเห็นชอบให้นายทะเบียนสหกรณ์ ภายใน 30 วัน นับแต่ประชุมใหญ่
แล้วเสร็จ โดยนายทะเบียนสหกรณ์ให้ความเป็นชอบแล้ว ดังนี้ 

วงเงินกู้ยืมหรือค้ำประกัน ประจำปีของสหกรณ์ จังหวัดภูเก็ต ประจำเดือนธันวาคม 2564 

ที ่ ชื่อสหกรณ์ 
วงเงินฯ  

ปีท่ีผ่านมา 

ปีปัจจุบัน 

ทุนเรือนหุ้น ทุนสำรอง 
วงเงินที่
เห็นชอบ 

วันที่เห็นชอบ 

1 สกก.เพือ่การตลาดลูกค้า  
ธ.ก.ส. ภเูก็ต จก. 

784,500 117,988.80 - 31 ม.ีค. 65 589,000 

2 สอ. ศูนย์ชีววิทยาทางทะเล
ภูเก็ต จก. 

143,000,000 101,396,600.00  6,640,657.83  30 ก.ย.65 161,000,000  

3 สค. เคหะรัษฎาภูเก็ต จก. - 130,620,909.43   -  31 ธ.ค. 64 557,000,000  

4 สอ. ก่ีห้ิน จก. 1,300,000 18,027,250.00         754,232.62 30 ม.ิย. 65 1,300,000  

5 สอ. ตำรวจภูเก็ต จก. 1,000,000,000 707,989,940.00  63,142,349.71  30 ก.ย. 65 1,150,000,000  

   มติที่ประชุม   รับทราบ 

   4.3.3 ตัวช้ีวัดกรมส่งเสริมสหกรณ์ “ร้อยละของสหกรณ์ที่จัดทำงบการเงินประจำปีและ
ส่งให้ผู้สอบบัญชีได้ ประจำปี 2565” 
   ตัวชี้วัดที่กรมส่งเสริมสหกรณ์กำหนด คือ ให้สหกรณ์จัดทำงบการเงินประจำปีและส่งให้
ผู้สอบบัญชีได้ ภายใน 60 วัน  

 

ที ่ ชื่อสหกรณ์ สถานะ วันสิ้นปีทาง
บัญชี 

กำหนดวัน
ส้ินสุดในการ

จัดทำงบ
การเงินส่ง
ผู้สอบบัญชี 
(ภายใน 60 

วัน) 

สหกรณ์
ที่ไม่

สามารถ
ปิด

บัญชีได้ 

สหกรณ์จัดทำ
งบการเงิน

ประจำปีและส่ง
ให้ผู้สอบบัญชี

ได้ ภายใน  
60 วัน 

นายทะเบียน
สหกรณ์สั่ง

เลิก 

ระบุวันที่ส่ง
หนังสือถึง
ผู้สอบบัญชี 

ได้ ไม่ได้ 
รวม 47 สหกรณ์  

(เป้าหมายกรมส่งเสริมสหกรณ์ ร้อยละ 95.08 = 45 สหกรณ์) 
          

  ปีบัญชี 31 ตุลาคม 2564 รวมทั้งสิ้น       

1 สหกรณ์อิสลามฮุซนี จำกัด ดำเนินการ 31 ต.ค. 64 31 ธ.ค. 64 - 1 - - 15 ธ.ค. 64 

   มติที่ประชุม   รับทราบ 
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   4.3.4 การวิเคราะห์งบการเงินสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
   การวิเคราะห์งบการเงินสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งเป็น
การวิเคราะห์งบการเงินปีบัญชีล่าสุดของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร เพ่ือใช้เป็นแนวทางให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ใน
การแนะนำ ส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร โดยในรอบเดือนที่ผ่านทำการวิเคราะห์งบการเงิน จำนวน 4 สหกรณ์       
(ข้อมูล ณ วันที่ 7 ม.ค. 65) ดังนี้  
    1) สหกรณ์บริการรถยนต์บริการธุรกิจภูเก็ต จำกัด 
        2) สหกรณ์ออมทรัพย์ศูนย์ชีววิทยาทางทะเลภูเก็ต จำกัด 
        3) สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูเก็ต จำกัด 
        4) สหกรณ์ออมทรัพย์อัล-อิสลามียะฮ์ จำกัด        

   มติที่ประชุม   รับทราบ 

   4.3. ธรรมาภิบาลในสหกรณ์ 
   สหกรณ์ท่ีได้รับการตรวจประเมินมี ทั้งหมด 5 สหกรณ์ ดังนี้  
             1) สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด 
            2) สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูเก็ต จำกัด 
             3) สหกรณ์การเกษตรเมืองภูเก็ต จำกัด 
             4) สหกรณ์การเกษตรกะทู้ จำกัด 
             5) สหกรณ์การเกษตรเมืองถลาง จำกัด 
โดยมีผลการประเมินธรรมาภิบาลในสหกรณ์ 2563 ดังนี้ 
    1) สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด       อยู่ในระดับ “สหกรณ์สีขาว” 
        2) สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูเก็ต จำกัด  อยู่ในระดับ “สหกรณ์สีขาว” 
       3) สหกรณ์การเกษตรเมืองภูเก็ต จำกัด    อยู่ในระดับ “ ดี ” 
        4) สหกรณ์การเกษตรกะทู้ จำกัด            อยู่ในระดับ “ ดี ” 
        5) สหกรณ์การเกษตรเมืองถลาง จำกัด    อยู่ในระดับ “ ดี ” 

   มติที่ประชุม   รับทราบ 

     4.4 กลุ่มตรวจการสหกรณ์ 
   นายกฤษฎา  สู่เจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจการสหกรณ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 
   4.4.1 การตรวจการสหกรณ์ 
   ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กลุ่มตรวจการสหกรณ์ได้เสนอคำสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจการ
สหกรณ์ และ คณะผู้ตรวจการสหกรณ์ โดยนายทะเบียนสหกรณ์ได้มีคำสั่งแต่งตั้งแล้ว ดังนี้ 
    1) คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ที่ ภก. 15/2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้ตรวจการสหกรณ์ 
สั่ง ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2564 
    2) คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ที่ ภก. 16/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะผู้ตรวจการ
สหกรณ์ประจำจังหวัดภูเก็ต ชุดที่ 1 – 5 สั่ง ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 
    3) คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ที่ ภก. 17/2564 เรื่อง มอบหมายผู้ตรวจการ
สหกรณ์ตรวจสอบกิจการและฐานะการเงินของสหกรณ์ในจังหวัดภูเก็ต สั่ง ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 
   กลุ่มตรวจการสหกรณ์ได้แจ้งเวียนทั้ง 3 คำสั่งแล้ว และให้คณะผู้ตรวจการสหกรณ์ประจำ
จังหวัดภูเก็ต ชุดที่ 1 – 5 จัดทำแผนการเข้าตรวจการสหกรณ์ (ACTION PLAN) เสนอนายทะเบียนสหกรณ์ ผ่านกลุ่ม
ตรวจการสหกรณ์เพ่ือประมาณการค่าเบี้ยเลี้ยงในการลงพ้ืนที่ตรวจการสหกรณ์ต่อไป 
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   ทั้งนี้ ขอเชิญผู้ตรวจการณ์ประชุมซักซ้อมการตรวจการสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ      
พ.ศ. 2565 ในวันที่ 25 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต 

   มติที่ประชุม   รับทราบ 

   4.4.2 สำรวจผู้ที่ยังไม่ได้รับการอบรม หลักสูตร “ผู้ตรวจการสหกรณ์ระดับพื้นฐาน” 
และ “ผู้ตรวจการสหกรณ์ระดับปลาย”    
   กรมส่งเสริมสหกรณ์แจ้งให้สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสำรวจผู้ที่ยังไม่ได้รับการอบรม หลักสูตร 
“ผู้ตรวจการสหกรณร์ะดับพ้ืนฐาน” และ “ผู้ตรวจการสหกรณ์ระดับปลาย ซึ่งกลุ่มตรวจการสหกรณ์ดำเนินการสำรวจและ
ส่งรายงานให้กรมเรียบร้อยแล้ว 
   สำนักงานสหกรณ์จังกวัดภูเก็ต มีข้าราชการยังไม่ได้รับการอบรม หลักสูตร “ผู้ตรวจการ
สหกรณ์ระดับพ้ืนฐาน” จำนวน 4 ราย และข้าราชการยังไม่ได้รับการอบรม หลักสูตร “ผู้ตรวจการสหกรณ์ระดับปลาย” 
จำนวน 9 ราย ซึ่งกรมจะแจ้งกำหดนการอบรมต่อไป 

   มติที่ประชุม   รับทราบ 

   4.5 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 
   นางสาววันดี  ปิ่นแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 
   4.5.1 การจัดประชุมใหญ่สามญัประจำปี 
   สหกรณ์ท่ีไม่สามารถดำเนินการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีได้ จำนวน 4 แห่ง 

รายช่ือสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ปีบัญชี หมายเหตุ 

1. สหกรณ์อัล-อามานะห์ภูเก็ต จำกัด 30 เมษายน 2564   สหกรณ์กำหนดวันประชุมใหญ่ วันที่ 16 มกราคม 
2565 

2. สหกรณ์ออมทรัพย์กะตะธานี                  
คอลเลคชั่น จำกัด 

31 ธันวาคม 2563 อยู่ระหว่างการดำเนินการของสหกรณ์ 

 3. สหกรณ์บริการแท็กซ่ีและธุรกิจ
ท่องเที่ยวสองวีรสตรี จำกัด 

30 พฤษภาคม 2564 - กรรมการ 11 คน 
- คงเหลือ 6 คน (กรรมการอยู่ในจ.ภูเก็ต 1 คน) 
สมาชิกคงเหลือในจังหวัดภูเก็ตประมาณ 30 คน 

 4. สหกรณ์บริการรถยนต์รับจ้าง บขส. 
ภูเก็ต จำกัด 

30 เมษายน 2564   1. ประชุมใหญ่วิสามัญเลือกตั้งกรรมการ 
วันที่ 8 ธันวาคม 2564 
  2. กำหนดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 
วันที่ 16 มกราคม 2565 
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   การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 (ปีบัญชี 31 พ.ค.2564-เม.ย.2565) และมี
สหกรณ์ท่ีสามารถประชุมใหญ่สามัญประจำปีได้ จำนวน 8 แห่ง รายละเอียดดังนี้ 

รายช่ือสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ปีบัญชี ประชุมใหญ่ครั้งที่ 1 ประชุมใหญ่ครั้งที่ 2 

ประเภทบริการ 20 แห่ง 
1.สหกรณ์บริการธุรกิจและทอ่งเที่ยวมุกอันดามัน จำกัด 31 พฤษภาคม 2564     
2.สหกรณ์บริการแท็กซี่และธุรกิจท่องเที่ยวสองวีรสตรี 
จำกัด 

31 พฤษภาคม 2564     

3.สหกรณ์บริการรถยนต์รับจ้างอันดามันภูเก็ต จำกัด 30 มิถุนายน 2564 26 ธันวาคม 2564   
4.สหกรณ์จักรยานยนต์รับจ้างป่าตอง จำกัด 31 กรกฎาคม 2564 27 ธันวาคม 2564    
5.สหกรณ์เรือหางยาวบริการนำเที่ยวป่าตอง จำกัด 30 กันยายน 2564     
6.ชุมนุมสหกรณ์รถบริการจังหวัดภูเก็ต จำกัด 30 กันยายน 2564     
7.สหกรณ์อิสลามอุซนี จำกัด 31 ตุลาคม 2564   

8.สหกรณ์บริการเคหสถานทวีสินมั่นคงภูเก็ต จำกัด 31 ธันวาคม 2564   

9.สหกรณ์อิสลามสัมพันธ์ จำกัด 31 ธันวาคม 2564   

10.สหกรณ์รถบริการภูเก็ตคอลเซ็นเตอร์ จำกัด 31 ธันวาคม 2564   

11.สหกรณ์บริการเทศบาลตำบลวิชิต จำกัด 31 ธันวาคม 2564   

12.สหกรณ์เคหสถานโคกโตนดพัฒนา จำกัด 31 ธันวาคม 2564   

13.สหกรณ์สี่ล้อเล็กภูเก็ต จำกัด 31 ธันวาคม 2564   

14.สหกรณ์บริการรถยนต์รับจ้างภูเก็ต จำกัด 31 มีนาคม 2565     
15.สหกรณ์บริการเดินรถภูเก็ต จำกัด 31 มีนาคม 2565     
16.สหกรณ์บริการรถยนต์รับจ้าง บขส. ภูเก็ต จำกัด 30 เมษายน 2565    
17.สหกรณ์อัล-อามานะห์ภูเก็ต จำกัด 30 เมษายน 2565    
18.สหกรณ์บริการรถยนต์บริการธุรกิจภูเก็ต จำกัด 30 เมษายน 2565    
19.สหกรณ์บริการและการท่องเที่ยวตำบลกะรน 
จำกัด 

30 เมษายน 2565 
   

20.สหกรณ์บริการแท็กซ่ีภูเก็ต จำกัด 30 เมษายน 2565   
ประเภทการเกษตร 4 แห่ง 
1.สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. ภูเก็ต
จำกัด 

31 มีนาคม 2565 
  

2.สหกรณ์การเกษตรกะทู้ จำกัด 31 มีนาคม 2565   
3.สหกรณ์การเกษตรเมืองถลาง จำกัด 31 มีนาคม 2565   
4.สหกรณ์การเกษตรเมืองภูเก็ต จำกัด 31 มีนาคม 2565   
ประเภทร้านค้า 3 แห่ง 
1.ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จำกัด 31 ธันวาคม 2564     
2.ร้านสหกรณ์วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต จำกัด 31 ธันวาคม 2564    
3.ร้านสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต จำกัด 31 ธันวาคม 2564     
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รายช่ือสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ปีบัญชี ประชุมใหญ่ครั้งที่ 1 ประชุมใหญ่ครั้งที่ 2 

ประเภทออมทรัพย์ 15 แห่ง 
1.สหกรณ์ออมทรัพย์โรงแรมอมันบุรี จำกัด 31 พฤษภาคม 2564 14 ตุลาคม 2564  

2.สหกรณ์ออมทรัพย์กี่หิ้น จำกัด 
30 มิถุนายน 2564 17 พฤศจิกายน 

2564 
 

3.สหกรณ์ออมทรัพย์อัล-อิสลามียะฮ์ จำกัด 30 มิถุนายน 2564 25 ธันวาคม 2564  
4.สหกรณ์ออมทรัพย์บีเอจีเอสภูเก็ต จำกัด 30 มิถุนายน 2564 13 กันยายน 2564  
5.สหกรณ์ออมทรัพย์ตรีสรา จำกัด 31 สิงหาคม 2564   
6.สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูเก็ต จำกัด 30 กันยายน 2564 20 พฤศจิกายน 

2564 
 

7.สหกรณ์ออมทรัพย์ศูนย์ชีววิทยาทางทะเลภูเก็ต 
จำกัด 

30 กันยายน 2564 11 พฤศจิกายน 
2564 

 

8.สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขภูเก็ต จำกัด 31 ธันวาคม 2564 กำหนดวันที่ 
22 มกราคม 2565 

 

9.สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จำกัด 31 ธันวาคม 2564   
10.สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด 31 ธันวาคม 2564 กำหนดวันที่ 

30 มกราคม 2565 
 

11.สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานสงเคราะห์สวนยาง
ภูเก็ต จำกัด 

31 ธันวาคม 2564   

12.สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานไทยซาร์โก้ จำกัด 31 ธันวาคม 2564 กำหนดวันที่ 
27 มกราคม 2565 

 

13.สหกรณ์ออมทรัพย์กะตะธานี คอลเลคชั่น จำกัด 31 ธันวาคม 2564   
14.สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัทเฮลโลภูเก็ต จำกัด 31 มีนาคม 2565   
15.สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานลากูน่า ภูเก็ต จำกัด 30 เมษายน 2565   
ประเภทเครดิตยูเนี่ยน 4 แห่ง 
1.สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเคหะรัษฎาภูเก็ต จำกัด 31 ธันวาคม 2564   
2.สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ่อแร่สันติสุข จำกัด 31 ธันวาคม 2564   
3.สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเมืองภูเก็ต จำกัด 31 ธันวาคม 2564   
4.สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนพารารวมพลังพัฒนา จำกัด 31 ธันวาคม 2564   
กลุ่มเกษตรกร 1 กลุ่ม 
1.กลุ่มเกษตรกรทำสวนป่าคลอก 31 ธันวาคม 2564   

   มติที่ประชุม   รับทราบ 
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   4.5.2 การรับสมาชิกเพิ่ม - สมาชิกลาออก 
   การรับสมาชิกเพ่ิม - สมาชิกลาออก (ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2564) ดังนี้ 

รายช่ือสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร รับสมาชิกเพิ่ม 
ต.ค. - ธ.ค. 2564 

สมาชิกลาออก 
ต.ค. - ธ.ค. 2564 

สหกรณ์บริการ 20 แห่ง 
1.สหกรณ์บริการรถยนต์รับจ้างภูเก็ต จำกัด 10 32 
2.สหกรณ์บริการเดินรถภูเก็ต จำกัด 0 2 
3.สหกรณ์บริการรถยนต์รับจ้าง บขส. ภูเก็ต จำกัด 0 0 
4.สหกรณ์อัล-อามานะห์ภูเก็ต จำกัด 3 6 
5.สหกรณ์บริการรถยนต์บริการธุรกิจภูเก็ต จำกัด 1 1 
6.สหกรณ์รถบริการและการทอ่งเที่ยวตำบลกะรน จำกัด 0 1 
7.สหกรณ์บริการแท็กซ่ีภูเก็ต จำกัด 1 4 
8.สหกรณ์บริการธุรกิจและท่องเที่ยวมุกอันดามัน 
จำกัด 

0 0 

9.สหกรณ์บริการแท็กซ่ีและธุรกิจท่องเที่ยวสองวีรสตรี 
จำกัด 

0 0 

10.สหกรณ์บริการรถยนต์รับจ้างอันดามันภูเก็ต จำกัด 0 1 
11.สหกรณ์จักรยานยนต์รับจ้างป่าตอง จำกัด 0 0 
12.สหกรณ์เรือหางยาวบริการนำเที่ยวป่าตอง จำกัด 0 0 
13.ชุมนุมสหกรณ์รถบริการจังหวัดภูเก็ต จำกัด 0 0 
14.สหกรณ์อิสลามอุซนี จำกัด 10 3 
15.สหกรณ์บริการเคหสถานทวีสินมั่นคงภูเก็ต จำกัด 1 3 
16.สหกรณ์อิสลามสัมพันธ์ จำกัด 7 36 
17.สหกรณ์รถบริการภูเก็ตคอลเซ็นเตอร์ จำกัด 0 0 
18.สหกรณ์บริการเทศบาลตำบลวิชิต จำกัด 1 5 
19.สหกรณ์เคหสถานโคกโตนดพัฒนา จำกัด 0 0 
20.สหกรณ์สี่ล้อเล็กภูเก็ต จำกัด 4 2 
 รวมรับสมาชิกเพิ่ม  38 รวมสมาชิกลาออก  96 
สหกรณ์การเกษตร 4 แห่ง 
1.สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. ภูเก็ต 
จำกัด 

2 9 

2.สหกรณ์การเกษตรกะทู้ จำกัด 3 7 
3.สหกรณ์การเกษตรเมืองถลาง จำกัด 4 12 
4.สหกรณ์การเกษตรเมืองภูเก็ต จำกัด 14 10 
 รวมรับสมาชิกเพิ่ม  23 รวมสมาชิกลาออก  38 
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รายช่ือสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร รับสมาชิกเพิ่ม 
ต.ค. - ธ.ค. 2564 

สมาชิกลาออก 
ต.ค. - ธ.ค. 2564 

สหกรณ์ร้านค้า 3 แห่ง 
1.ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จำกัด 30 2 
2.ร้านสหกรณ์วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต จำกัด 0 0 
3.ร้านสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต จำกัด 2 8 
 รวมรับสมาชิกเพิ่ม  32 รวมสมาชิกลาออก  10 
สหกรณ์ออมทรัพย์ 15 แห่ง 
1.สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัทเฮลโลภูเก็ต จำกัด 0 1 
2.สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน ลากูน่า ภูเก็ต จำกัด 10 11 
3.สหกรณ์ออมทรัพย์โรงแรมอมันบุรี จำกัด 14 19 
4.สหกรณ์ออมทรัพย์กี่หิ้น จำกัด 0 3 
5.สหกรณ์ออมทรัพย์อัล-อิสลามียะฮ์ จำกัด 49 56 
6.สหกรณ์ออมทรัพย์บีเอจีเอสภูเก็ต จำกัด 15 10 
7.สหกรณ์ออมทรัพย์ตรีสรา จำกัด 5 7 
8.สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูเก็ต จำกัด 44 11 
9.สหกรณ์ออมทรัพย์ศูนย์ชีววิทยาทางทะเลภูเก็ต 
จำกัด 

21 8 

10.สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขภูเก็ต จำกัด 14 3 
11.สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จำกัด 8 8 
12.สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด 15 10 
13.สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานสงเคราะห์สวนยาง
ภูเก็ต จำกัด 

2 2 

14.สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานไทยซาร์โก้ จำกัด 7 1 
15.สหกรณ์ออมทรัพย์กะตะธานี คอลเลคชั่น จำกัด 0 2 
 รวมรับสมาชิกเพิ่ม  204 รวมสมาชิกลาออก  152 
สหรกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 4 แห่ง 
1.สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเคหะรัษฎาภูเก็ต จำกัด 9 0 
2.สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ่อแร่สันติสุข จำกัด 1 3 
3.สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเมืองภูเก็ต จำกัด 6 18 
4.สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนพารารวมพลังพัฒนา จำกัด 0 0 
 รวมรับสมาชิกเพิ่ม  16 รวมสมาชิกลาออก  21 
กลุ่มเกษตรกร 1 แห่ง 
1.กลุ่มเกษตรกรทำสวนป่าคลอก 8 10 

   มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

 



ห น ้ า  | ๓๐ 
 

 

   4.5.3 การจัดทำงบการเงินของสหกรณ์ 
   สหกรณ์ท่ีสามารถปิดงบการเงินได้สำหรับปีบัญชีล่าสุด จำนวน 41 แห่ง 

รายช่ือสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ออกงบ
ทดลอง 

ปีบัญชี ปีบัญชีที่ผู้สอบ
รับรองงบการเงิน

ล่าสุด 

หมายเหตุ 

1. สหกรณ์บรกิารรถยนต์รับจ้างภูเก็ต จำกัด ✓ 31 มีนาคม 2564 31 มีนาคม 2564 
 

2. สหกรณ์บริการเดินรถภูเก็ต จำกัด ✓ 31 มีนาคม 2564 31 มีนาคม 2564 
 

3. สหกรณ์บริการรถยนต์รับจ้าง บขส. ภูเก็ต 
จำกัด 

 30 เมษายน 2564 30 เมษายน 2564 
 

4. สหกรณอั์ล-อามานะห์ภูเก็ต จำกัด ✓ 30 เมษายน 2564 30 เมษายน 2564 
 

5. สหกรณบ์ริการรถยนต์บริการธุรกิจภูเก็ต จำกัด ✓ 30 เมษายน 2564 30 เมษายน 2564 
 

6. สหกรณร์ถบริการและการท่องเที่ยวตำบล 
กะรน จำกัด 

✓ 30 เมษายน 2564 30 เมษายน 2564 
 

7. สหกรณบ์ริการแท็กซี่ภูเกต็ จำกัด ✓ 30 เมษายน 2564 30 เมษายน 2564 
 

8. สหกรณ์จักรยานยนต์รับจ้างป่าตอง จำกัด ✓ 31 กรกฎาคม 
2564 

31 กรกฎาคม 
2563 

นำส่งงบการเงิน  
ปี 64 แล้ว  

อยู่ระหว่างการ
ตรวจสอบของผู้สอบ 

9. ชุมนุมสหกรณ์รถบริการจังหวัดภูเก็ต จำกัด ✓ 30 กันยายน 2564 30 กันยายน 2564 
 

10. สหกรณ์อิสลามอุซนี จำกัด ✓ 31 ตุลาคม 2564 31 ตุลาคม 2563 
 

11. สหกรณ์อิสลามสัมพันธ์ จำกัด ✓ 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 
 

12.สหกรณ์รถบริการภูเก็ตคอลเซ็นเตอร์ จำกัด ✓ 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 
 

13.สหกรณ์บริการเทศบาลตำบลวิชิต จำกัด  31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 62-63 งบการเงิน ปี 
2562 และ 
2563 นำส่ง
ผู้สอบแล้ว  รอรับ
การตรวจ 

14.สหกรณ์เคหสถานโคกโตนดพัฒนา จำกัด ✓ 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 
 

15.สหกรณ์สี่ล้อเล็กภูเก็ต จำกัด ✓ 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 
 

16.สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. 
ภูเก็ต จำกัด 

✓ 31 มีนาคม 2564 31 มีนาคม 2564 
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รายช่ือสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ออกงบ
ทดลอง 

ปีบัญชี ปีบัญชีที่ผู้สอบ
รับรองงบการเงิน

ล่าสุด 

หมายเหตุ 

17.สหกรณ์การเกษตรกะทู้ จำกัด ✓ 31 มีนาคม 2564 31 มีนาคม 2564 
 

18.สหกรณ์การเกษตรเมืองถลาง จำกัด ✓ 31 มีนาคม 2564 31 มีนาคม 2564 
 

19.สหกรณ์การเกษตรเมืองภูเก็ต จำกัด ✓ 31 มีนาคม 2564 31 มีนาคม 2564 
 

20.ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จำกัด ✓ 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 
 

21.ร้านสหกรณ์วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต จำกัด ✓ 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 
 

22.ร้านสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต จำกัด ✓ 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 
 

23.สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัทเฮลโลภูเก็ต จำกัด ✓ 31 มีนาคม 2564 31 มีนาคม 2564 
 

24.สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน ลากูน่า ภูเก็ต จำกัด ✓ 30 เมษายน 2564 30 เมษายน 2564 
 

25.สหกรณ์ออมทรัพย์โรงแรมอมันปุรี จำกัด ✓ 31 พฤษภาคม 
2564 

31 พฤษภาคม 
2564 

 

26.สหกรณ์ออมทรัพย์กี่หิ้น จำกัด ✓ 30 มิถุนายน 2564 30 มิถุนายน 2564 
 

27.สหกรณ์ออมทรัพย์อัล-อิสลามยีะฮ์ จำกัด ✓ 30 มิถุนายน 2564 30 มิถุนายน 2564 
 

28.สหกรณ์ออมทรัพย์บีเอจีเอสภูเก็ต จำกัด ✓ 30 มิถุนายน 2564 30 มิถุนายน 2564 
 

29.สหกรณ์ออมทรัพย์ตรีสรา จำกัด ✓ 31 สิงหาคม 2564 31 สิงหาคม 2564 
 

30.สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูเก็ต จำกัด ✓ 30 กันยายน 2564 30 กันยายน 2564 
 

31.สหกรณ์ออมทรัพย์ศูนย์ชีววิทยาทางทะเล
ภูเก็ต จำกัด 

✓ 30 กันยายน 2564 30 กันยายน 2564 
 

32.สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขภูเก็ต จำกัด ✓ 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2564 
 

33.สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต 
จำกัด 

✓ 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 
 

34.สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด ✓ 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 
 

35.สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานสงเคราะห์สวน
ยางภูเก็ต จำกัด 

✓ 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 
 

36.สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานไทยซาร์โก้ จำกัด ✓ 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 
 

37.สหกรณ์ออมทรัพย์กะตะธานี คอลเลคชั่น 
จำกัด 

 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 
 

38.สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ่อแร่สันติสุข จำกัด ✓ 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 
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รายช่ือสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ออกงบ
ทดลอง 

ปีบัญชี ปีบัญชีที่ผู้สอบ
รับรองงบการเงิน

ล่าสุด 

หมายเหตุ 

39.สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเมืองภูเก็ต จำกัด ✓ 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 
 

40.สหกรณ์เครดิตยูเนีย่นพารารวมพลังพัฒนา จำกัด ✓ 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 
 

41.กลุ่มเกษตรกรทำสวนป่าคลอก ✓ 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 
 

   สหกรณ์ไมส่ามารถปิดงบการเงินได้ จำนวน 7 แห่ง 

รายช่ือสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ปีบัญชี ออกงบ
ทดลอง 

ปีบัญชีทีผู่้สอบ
รับรองงบการเงิน

ล่าสุด 

หมายเหตุ 

1. สหกรณ์บริการธุรกิจและท่องเที่ยวมุกอันดา
มัน จำกัด 

31 พฤษภาคม 
2564 

 31 พฤษภาคม 
2558 

นำส่งงบการเงิน 
ปี 59 -  64 
ผู้สอบยังไม่
ตรวจสอบ 

2. สหกรณ์บริการรถยนต์รับจ้างอันดามัน
ภูเก็ต จำกัด 

30 มิถุนายน 2564 ✓ 30 มิถุนายน 2563 อยู่ระหว่างการ
จัดทำงบการเงิน  

ปี 2564 

3. สหกรณ์บริการแท็กซี่และธุรกิจท่องเที่ยว
สองวีรสตรี จำกัด 

31 พฤษภาคม 
2564 

 31 พฤษภาคม 
2563 

 

4. สหกรณ์เรือหางยาวบริการนำเทีย่วป่าตอง จำกัด 30 กันยายน 2564  30 กันยายน 2558 นำส่งงบการเงิน ปี 
59-63 ผู้สอบยัง

ไม่ตรวจสอบ 

5. สหกรณ์เคหสถานทวสีินมั่นคงภูเก็ต จำกัด 31 ธันวาคม 2564 ✓ 31 ธันวาคม 2557 ส่งรายละเอียดให้
ผู้สอบ ป ี58-61 
แต่ไมไ่ด้ส่งงบ

การเงิน 

6. ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยราชภฎัภูเก็ต จำกัด 30 กันยายน 2564 ✓ 30 กันยายน 2558 นายทะเบียน
สหกรณ์ สั่งเลิก 

วันที่ 29 ต.ค. 64 

7. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเคหะรัษฎาภูเก็ต จำกัด 31 ธันวาคม 2564  31 ธันวาคม 2562 งบการเงิน ปี 63 
ผู้สอบเอกชนกำลัง

ตรวจสอบ 

   มติที่ประชุม   รับทราบ 
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   4.5.4 การรายงานตามตัวช้ีวัดกรมส่งเสริมสหกรณ์  ตัวชี้วัด  ร้อยละของสหกรณ์ที่
จัดทำงบการเงินประจำปีและส่งให้ผู้สอบบัญชีได้ ประจำปี พ.ศ.2565 
   กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้กำหนดตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ในรอบ 6 เดือน 9 เดือน 
และ 12 เดือน) คือ “ร้อยละของสหกรณ์ที่จัดทำงบการเงินประจำปีและส่งให้ผู้สอบบัญชีโดยมีเงื่อนไข คือ          
กรมส่งเสริมสหกรณ์กำกับ ส่งเสริม  ให้สหกรณ์จัดทำงบการเงินประจำปีและส่งให้ผู้สอบบัญชีได้ภายใน 60 วัน”    
โดยกำหนดเป้าหมายขั้นสูง ร้อยละ 95.08 ของสหกรณ์ท่ีมีวันสิ้นปีทางบัญชีตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2564 - กรกฎาคม 2565 

  
  
ที ่

  
  

  
  

ชื่อสหกรณ์ 
  
  

  
  

สถานะ 
  
  

  
  
วันสิ้นปี
ทางบัญชี 
  
  

กำหนดวัน
สิ้นสุด 

ในการจัดทำ 
งบการเงิน 
ส่งผู้สอบ

บัญชี 
(ภายใน 60 

วัน) 

  
สหกรณ์ 

ที่ไม่
สามารถ 
ปิดบัญชี

ได้ 
  

สหกรณ์จัดทำ 
งบการเงิน
ประจำปี 

และสง่ให้ผู้สอบ
บัญชีได้ 

ภายใน 60 วัน 

  
วันที่ 

ส่งหนังสือ
ถึง 

ผู้สอบบัญชี 
  

  
  

หมายเหตุ 
  
  

ได้ ไม่ได้ 

1 สก. เรือหางยาวบริการ
นำเที่ยวป่าตอง จก. 

ดำเนินการ 30 ก.ย. 
64 

29 พ.ย. 64 ✓ 
 

✓ 12 พ.ค. 
64 

   1. สหกรณ์จัดส่งงบ
การเงิน ให้ผู้สอบบัญชี
ตรวจสอบ 59  - 63 
อยู่ระหว่างการ
ตรวจสอบของผู้สอบ
บัญชี  
   2. งบการสำหรับปี
บัญชีสิ้นสุด 30 
กันยายน 64 อยู่
ระหว่างดำเนินการ  

2 ชุมนุมสหกรณ์รถบริการ
จังหวัดภูเก็ต จก. 

ดำเนินการ 30 ก.ย. 
64 

29 พ.ย. 64 
 

✓ 
 

22 ต.ค. 64   

3 สอ. ตำรวจภูเก็ต จก. ดำเนินการ 30 ก.ย. 
64 

29 พ.ย. 64 
 

✓ 
 

8 ต.ค. 64   

4 สอ. ศูนย์ชีววิทยาทาง
ทะเลภูเกต็ จก. 

ดำเนินการ 30 ก.ย. 
64 

29 พ.ย. 64 
 

✓ 
 

29 ก.ย.64   

5 รส. มหาวิทยาลัยราชภัฎ
ภูเก็ต จก. 

นาย
ทะเบียน
สั่งเลิก 

30 ก.ย. 
64 

29 พ.ย. 64 ✓ 
   

สั่งเลิก 29 ตุลาคม 64 

6 สอ. ตรีสรา จก. ดำเนินการ 31 ส.ค. 
64 

30 ต.ค. 64     ✓     

7 สก. อิสลามฮุซนี จก. ดำเนินการ 31 ต.ค. 
64 

31 ธ.ค. 64  ✓  15 ธ.ค. 64  

   มติที่ประชุม   รับทราบ 
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   4.5.5 แต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
   กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
ซึ่งสหกรณ์จังหวัดลงนามในคำสั่งดังกล่าว เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 โดยแบ่งเป็น 4 คณะ : 

   คณะที่ 1 จำนวน 12 แห่ง : นางสาวสุมนา  ณ นคร  ประธานคณะทำงาน คณะที่ 1 

รายช่ือสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร เข้าตรวจแล้ว ยังไม่ได้เข้าตรวจ 

1. สหกรณ์บริการธุรกิจท่องเที่ยวมุกอันดามัน จำกัด ✓  

2. สหกรณ์เรือหางยาวนำเที่ยวป่าตอง จำกัด ✓  

3. สหกรณ์บริการเดินรถภูเก็ต จำกัด ✓  

4. สหกรณ์บริการแท็กซี่ภูเก็ต จำกัด ✓  

5. ร้านสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต จำกัด ✓  

6. สหกรณร์ถบริการและการท่องเที่ยวตำบลกะรน จำกัด ✓  

7. สหกรณ์การเกษตรเมืองถลาง จำกัด ✓  

8. ร้านสหกรณ์วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต จำกัด ✓  

9. สหกรณ์ออมทรัพย์กี่หิ้น จำกัด ✓  

10. สหกรณ์ออมทรัพย์บีเอจีเอสภูเก็ต จำกัด ✓  

11. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานสงเคราะห์สวนยางภูเก็ต จำกัด ✓  

12. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานไทยซาร์โก้ จำกัด ✓  

   คณะที่ 2 จำนวน 12 แห่ง : นายพิทักษ์  คงขลิบ ประธานคณะทำงาน คณะที่ 2 

รายช่ือสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร เข้าตรวจแล้ว ยังไม่ได้เข้าตรวจ 

1. สหกรณ์บริการรถยนต์รับจ้างอันดามันภูเก็ต จำกัด  
✓ 

2. สหกรณเ์คหสถานทวีสินมั่นคงภูเก็ต จำกัด  
✓ 

3. สหกรณ์บริการรถยนต์รับจ้าง บขส.ภูเก็ต จำกัด  
✓ 

4. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนพารารวมพลังพัฒนา จำกัด  
✓ 

5. ชุมนุมสหกรณ์รถบริการจังหวัดภูเก็ต จำกัด  
✓ 

6. สหกรณ์อิสามฮุซนี จำกัด  
✓ 

7. สหกรณ์การเกษตรเมืองภูเก็ต จำกัด  
✓ 

8. สหกรณ์ออมทรัพย์โรงแรมอมันปุรี จำกัด  
✓ 

9. สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูเก็ต จำกัด  
✓ 

10. สหกรณ์ออมทรัพย์กะตะธานี คอลเลคชั่น จำกัด  
✓ 

11. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ่อแร่สันติสุข จำกัด  
✓ 

12. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเมืองภูเก็ต จำกัด  
✓ 



ห น ้ า  | ๓๕ 
 

 

   คณะที่ 3 จำนวน 12 แห่ง : นางสาวแสงอุษา  ส่งแสง ประธานคณะทำงาน คณะที่ 3 

รายช่ือสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร เข้าตรวจแล้ว ยังไม่ได้เข้าตรวจ 

1. สหกรณ์บริการแท็กซี่และธุรกิจท่องเที่ยวสองวีรสตรี จำกัด  
✓ 

2. สหกรณ์ออมทรัพย์ตรีสรา จำกัด  
✓ 

3. สหกรณ์อัล-อามานะห์ภูเก็ต จำกัด ✓  

4. สหกรณ์บริการภูเก็ตคอลเซ็นเตอร์ จำกัด ✓  

5. ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต จำกัด เลิกสหกรณ์  

6. สหกรณ์อิสลามสัมพันธ์  จำกัด ✓  

7. สหกรณ์เคหสถานโคกโตนดพัฒนา จำกัด ✓  

8. สหกรณ์การเกษตรกะทู้ จำกัด ✓  

9. ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จำกัด ✓  

10. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานลากูน่า ภูเก็ต จำกัด ✓  

11. สหกรณ์ออมทรัพย์อัล-อิสลามียะฮ์ จำกัด ✓  

12. สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขภูเก็ต จำกัด ✓  

  คณะที่ 4 จำนวน 12 แห่ง : นางสาววันดี  ปิ่นแก้ว  ประธานคณะทำงาน คณะที่ 4 

รายช่ือสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร เข้าตรวจแล้ว ยังไม่ได้เข้าตรวจ 

1. สหกรณ์จักรยานยนต์รับจ้างป่าตอง จำกัด  
✓ 

2. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเคหะรัษฎาภูเก็ต จำกัด  
✓ 

3. สหกรณ์บริการรถยนต์บริการธุรกิจภูเก็ต จำกัด ✓  

4. สหกรณ์บริการเทศบาลตำบลวิชิต จำกัด ✓  

5. สหกรณ์บริการรถยนต์รับจ้างภูเก็ต จำกัด ✓  

6. สหกรณ์สี่ล้อเล็กภูเก็ต จำกัด ✓  

7. สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาลูกค้า ธ.ก.ส. ภูเก็ต จำกัด ✓  

8. สหกรณ์ออมทรัพย์เฮลโลภูเก็ต จำกัด  
✓ 

9. สหกรณ์ออมทรัพย์ศูนย์ชีววิทยาทางทะเลภูเก็ต จำกัด ✓  

10. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด  
✓ 

11. สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาลวชิระภูเก็ต จำกัด  
✓ 

12. กลุ่มเกษตรกรทำสวนป่าคลอก  ✓  

มติที่ประชุม   รับทราบ 
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    4.6 ฝ่ายบริหารทั่วไป 
   นางสิรญา  พาหุบุตร  หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป แจ้งใหท้ี่ประชุมทราบ ดังนี้ 
   4.6.1 การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
   สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต ได้รับจัดสรรงบประมาณ รวมทั้งสิ้น 2,131,300 บาท    
ซึ่งกรมได้โอนงบประมาณให้หน่วยงาน งวดที่  2  เรียบร้อยแล้ว และดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว               
เป็นเงิน 1,041,881.27 บาท คดิเป็นร้อยละ 48.88 โดยกรมกำหนดเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำเดือน
ธันวาคม 2564 คิดเป็นร้อยละ 65   (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มกราคม 2565) 

งบรายจ่าย ได้รับโอน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละเบิกจ่าย  
งบบุคลากร 1,244,200.00 619,129.39 625,070.61 49.76 
งบดำเนินงาน 877,100.00 412,751.88 464,348.12 47.06 
     - ค่าเช่าบ้าน 58,700.00 40,166.73 18,533.27 68.43 
     - เงินสมทบกองทุนประกันสังคมฯ 45,600.00 20,161.00 25,439.00 44.21 
     - คชจ.ในการบริหารงานทั่วไปฯ 782,800.00 352,424.15 420,375.85 45.60 
งบเงินอุดหนุน - - - - 
งบลงทุน 10,000.00 10,000.00 - 100 
งบรายจ่ายอ่ืน - - - - 

รวม 2,131.300.00 1,041,881.27 1,089,418.73 48.88 

   มติที่ประชุม   รับทราบ 

   4.6.2 การเปรียบเทียบการใช้พลังงานของหน่วยงาน 
   การเปรียบเทียบการใช้พลังงานของหน่วยงาน ระว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2565 คือ ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าไปรษณีย์ และค่าน้ำมันเชื้อเพลิง  
    - ค่าไฟฟ้า เดอืนธันวาคม ลดลง ร้อยละ -4.69 
    - ค่าน้ำประปา เดอืนธันวาคม ลดลง ร้อยละ -30.95 
    - ค่าไปรษณีย ์เดอืนธันวาคม ลดลง ร้อยละ -46.78 
    - ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง เดอืนธันวาคม เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 107 

ค่าสาธารณูปโภค 
2563 2564 เปรียบเทียบเดือนล่าสุด 

พ.ย. ธ.ค. พ.ย. ธ.ค เพิ่ม -ลด %เพิ่ม -ลด 
ค่าไฟฟ้า 8,677.57 7,983.25 8,832.58 7,608.56 - 374.69 -4.69% 

ค่าน้ำประปา 282.48 344.01 227.38 237.54 - 106.47 -30.95% 
ค่าไปรษณีย์ 2,640.00 3,138.00 2,326.00 1,670.00 - 1,468.00 -46.78% 

ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 7,780.70 6,570.52 13,161.27 13,600.83 7,030.31 107.00% 

   มติที่ประชุม   รับทราบ 
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   4.6.3 หลักเกณฑ์การจัดสรรและการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
    กลุ่มวิเคราะห์งบประมาณ ได้ส่งหลักเกณฑ์การจัดการและการบริหารงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือให้สำนักงานใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายในการ เดินทางไป
ราชการ ค่าใช้จ่ายในการประชุม สัมมนา และฝึกอบรม ทั้งบุคลากรของรัฐและบุคคลภายนอก ทั้งนี้ต้องเป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549 
(แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2555)  
   กรอบการเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติมระหว่างปี ประเภทรายจ่ายงบ
ดำเนินงาน 1) โครงการที่มีลักษณะเป็นการจัดประชุม การสัมมนาและฝึกอบรม และการจัดงาน ต้องไม่มีความ
ซ้ำซ้อนกับกิจกรรมหรือโครงการที่ปรากฎอยู่ในแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ        
พ.ศ. 2565 ที่มีอยู่ 2)โครงการสร้างการรับรู้และวิธีการแก้ปัญหาเชิงบูรณาการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือแก้ไขปัญหา
ผลผลิตตกต่ำและสร้างมูลค่าเพ่ิม (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ติดตามงานนโยบายของรัฐบาล) หน่วยงานละ 
50,000.- บาท ทั้งนี้ หากมีความจำเป็นต้องจัดทำโครงการโดยใช้งบประมาณมากกว่าวงเงินทีได้รับจัดสรรให้
ดำเนินการได้ภายในวงเงิน 150,000.- บาท โดยให้บริหารจากงบประมาณของหน่วยงานในแผนงานพ้ืนฐานใน
รายการที่ถัวจ่ายได้ โดยกรมจะไม่จัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติมย้อนหลังให้ 3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง      
ให้หน่วยงานบริหารงบประมาณภายในวงเงินที่หน่วยงานได้รับจัดสรร หากมีความจำเป็นต้องขอรับการจัดสรร
งบประมาณเพ่ิมเติม ต้องชี้แจงเหตุผล ประวั ติการซ่อมย้อนหลั ง 3  ปี  ใบ เสนอราคา 3 บริษัท/ร้านค้า                 
หากเป็นการซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง ให้แนบใบเสนอราคา 3 บริษัท และแบบรูปรายการประมาณการราคา              
(ปร.4 ปร.5 ไม่เกิน 6 เดือน) 
   นายประเสริฐศักดิ์  ณ นคร สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การเบิกจ่าย    
ค่าท่ีพัก แบบเหมาจ่าย ควรเบิกจ่ายในอัตราคืนละ 800 บาท/คน/คนื 

   มติที่ประชุม   รับทราบ และกำหนดให้เบิกจ่ายค่าที่พัก แบบเหมาจ่าย ในอัตราคืนละ    
800 บาท/คน/คืน 

   4.6.4 การประชุมเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจหลักเกณฑ์การประชาสัมพันธ์   
   สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ได้
กำหนดจัดประชุมเพ่ือชี้แจงทำความเข้าใจหลักเกณฑ์การประชาสัมพันธ์ของสำนักงานสหกรณ์จังห วัด ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านระบบ Zoom Meeting ในวันพุธที่ 12 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น. จึงขอเชิญ
คณะทำงานประชาสัมพันธ์ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้เพ่ือทราบแนวทาง 
หลักเกณฑ์การประชาสัมพันธ์ของกรมส่งเสริมสหกรณ์  พร้อมกันนี้  ในช่วงบ่ายขอเชิญประชุมคณะทำงาน
ประชาสัมพันธ์ของสำนักงานฯ เพ่ือร่วมกันจัดทำแผนงานการประชาสัมพันธ์ การใช้งบประมาณ ให้สอดคล้องกับแนว
ทางการให้คะแนนของกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมทั้งมอบหมายผู้รับผิดชอบแต่ละภารกิจงานต่อไป 

   มติที่ประชุม   รับทราบ 
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   4.6.5 การจัดทำคำสั่งมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการ พนักงานราชการ 
และพนักงานจ้างเหมาบริการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต 
   เนื่องจากได้มีการย้ายข้าราชการ ลูกจ้างประจำเกษียณอายุราชการ และการจัดจ้าง
พนักงานจ้างเหมาบริการ จึงส่งผลให้คำสั่งสำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต ที่  26/2564 เรื่อง มอบหมายการปฏิบัติ
หน้าที่ของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และพนักงานจ้างเหมาบริการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต 
สั่ง ณ วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 และแก้ไขเพ่ิมเติม ที่ 29/2564 สั่ง ณ วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2564     
ไม่เป็นปัจจุบัน และไม่สอดคล้องกับภารกิจงานของกลุ่มงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จึงต้องมีการจัดทำคำสั่ง
ฉบับใหม่ ฝ่ายบริหารทั่วไปขอส่งไฟล์คำสั่งเดิม เพ่ือการปรับปรุงแก้ไขต่อไป 

   มติที่ประชุม   รับทราบ 

   4.6.6 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการกรมส่งเสริม
สหกรณ์ 
   ประกาศกรมสง่เสริมสหกรณ์ ลงวันที่ 14 กันยายน 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ สำหรับการประเมินผลการปฏิบัติราชการตั้งแตร่อบ
การประเมิน วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป โดยมีองค์ประกอบ  
   1) ผลสัมฤทธิ์ของงาน     สัดส่วนคะแนนร้อยละ 70 
   2) พฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ  สัดส่วนคะแนนร้อยละ 25 
    - การมุ่งผลสัมฤทธิ์     
    - บริการที่ดี      
    - การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ   
    - การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม และจริยธรรม  
    - การทำงานเป็นทีม     
   3) พฤติกรรมการปฏิบัติงานที่เหมาะสมกับการเป็น  สัดส่วนคะแนนร้อยละ 5 
       ข้าราชการ  
    - การลาป่วย ลากิจ 1 คะแนน 
    - การมาปฏิบัติงาน (สาย) 1 คะแนน 
    - การรักษาวินัย  2 คะแนน 
    - การรักษาจรรยาบรรณ 1 คะแนน  
   ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องมีเวลาปฏิบัติราชการ โดยมีวันลาป่วย ลากิจ ไม่เกินยี่สิบสามวัน 
หรือไม่เกินสิบห้าครั้ง หรือมาทำงานสายไม่เกินสิบห้าครั้ง จึงจะได้รับการเลื่อนเงินเดือน 
   สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต ได้ออกประกาศฯ ลงวันที่ 10 มกราคม 2565 และจะแจ้ง
เวียนให้แต่ละกลุ่มงานทราบและถือปฏิบัติ  
   ทั้งนี้ การพิจารณาการปฏิบัติราชการของจังหวัดภูเก็ต ในส่วนของพฤติกรรมการปฏิบัติงาน 
คะแนนร้อยละ 30 ประกอบด้วยการร่วมกิจกรรม ประชุมกับจังหวัด จึงต้องนำส่วนนี้มาประกอบการพิจารณาร่วมกับ
ประกาศฯ สำนักงานด้วย  

   มติที่ประชุม   รับทราบ และมอบฝ่ายบริหารทั่วไปสำเนาหลักเกณฑ์ให้ทุกกลุ่มงาน  
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   4.6.7 ข่าวสารสหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จำกัด  
    1) การขยายเวลาเงินกู้เพ่ือจัดซื้ออุปกรณ์สื่อสารและเงินกู้เพ่ือจัดซื้อยานพาหนะ 
        สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จำกัด ได้ขยายเวลาเงินกู้เพ่ือจัดซื้ออุปกรณ์สื่อสาร
และเงินกู้เพ่ือจัดซื้อยานพาหนะ ในจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 จึงขอเชิญชวนสมาชิกสหกรณ์ที่สนใจใช้บริการ 
    2) การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 
        สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จำกัด ได้กำหนดจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 
2564 ในวันเสาร์ที่ 29 มกราคม 2565 ณ อิมแพคมารีน่า เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี  มีการเลือกตั้งประธาน
กรรมการ และคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ จำนวน 6 คน ในเวลา 07.00-10.30 น. 
    3) การรับสมัครผู้ประสานงานสหกรณ์  เนื่องจากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต   
มีผู้ประสานงานสหกรณ์ประจำจังหวัด คือ นางสิรญา  พาหุบุตร  และจะหมดวาระ สหกรณ์ฯ จึงรับสมัครสมาชิก
สหกรณ์ที่ประสงค์จะเป็นผู้ประสานงานระดับจังหวัด ภายในวันที่ 15 มกราคม 2565  หากสมาชิกท่านใดสนใจ
สามารถยื่นใบสมัครได้โดยให้ท่านสหกรณ์จังหวัดเป็นผู้รับรองความประพฤติ   

   มติที่ประชุม   รับทราบ 

   4.6.8 คำสั่งคณะกิจกรรมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต 
   เนื่องจากคำสั่งคณะกิจกรรมเดิม มีจำนวน 4 ทีม ขอให้ที่ประชุมพิจารณาการปรับคำสั่ง
คณะกิจกรรมฉบับใหม ่

   มติที่ประชุม   ให้แต่งตั้งคณะกิจกรรม จำนวน 6 ทีม โดยมีผู้อำนวยการกลุ่มงาน ผู้อำนาย
การกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 และหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป เป็นหัวหน้าคณะกิจกรรม หากไม่สามารถร่วมกิจกรรมใน
คราวที่ได้รับมอบหมายได้ให้มอบหมายให้หัวหน้าคณะกิจกรรมทีมอ่ืนเข้าร่วมแทน และคณะกิจกรรม 4-5 คน        
ให้หยิบสลากต่อไป 

   4.6.9 การจัดทำเสื้อทีมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
   ได้รับการอนุเคราะห์งประมาณจากท่านสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต จัดซื้อเสื้อทีมแก่บุคลากรของ
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดทุกคน จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกแบบและสี เพ่ือฝ่ายบริหารทั่วไปได้สั่งซื้อจากจังหวัด
สงขลาต่อไป 

   มติที่ประชุม   เลือกสีฟ้า ลายตะขอหรือตัว S 

   4.6.10 การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต 
   จังหวัดภู เก็ตได้มีคำสั่ ง ที่  5/2565 สั่ ง ณ  วันที่  4  มกราคม พ.ศ. 2565 โดย              
1)นายพิเชษฐ์  ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดด้านเศรษฐกิจ (ศ) กำกับดูแลสำนักงานสหกรณ์จังหวัด              
2) นายอำนวย  พิณสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ด้านสังคม (ส) และ3) นายอานุภาพ  รอดขวัญ ยอดระบำ 
รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ด้านความมั่นคง (ท) มีรายละเอียดที่เกี่ยวขอ้ง คือ 
    1) ภาคผนวก 3 มอบหัวหน้าส่วนราชการ (หน้าที่ 11-13) กำกับดูแลข้าราชการ 
และพนักงานราชการ (ลำดับ 8 หน้าที่ 32-34) เงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ เงินกู้เกษตรกร  
    2) ภาคผนวก 4 มอบรองผวจ. (หน้าที่ 93-94) การจัดซื้อจัดจ้าง วิธีเชิญชวน 
มากกว่า 10 ล้านบาท ไม่เกิน 200 ล้านบาท วิธีเฉพาะเจาะจง ไม่เกิน 50 ล้านบาท มอบหัวหน้าส่วนราชการ       
ไม่เกิน 10 ล้านบาท และไม่เกิน 500,000 บาท ตามลำดับ ตลอดจนการเรียกหลักประกันสัญญา การแต่งตั้ง
หวัหน้าเจ้าหน้าที่ การจำหน่ายพัสดุทุกขัน้ตอน 

   มติที่ประชุม   รับทราบ และให้ฝ่ายบริหารทั่วไปส่งสำเนาคำสั่งให้ทุกกลุ่มงาน 
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ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องอ่ืน ๆ  

    - ไม่มี - 
 
 
 
 

 เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอ นายประเสริฐศักดิ์  ณ นคร ประธานในที่ประชุมได้กล่าวปิดประชุม  
 ปิดประชุมเวลา 15.25 น. 
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