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รายงานการประชุมข้าราชการ และพนักงานราชการ 
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 2/2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ผ่านระบบประชุมออนไลน์ Zoom Meeting 
วันศุกร์ที่  4  มีนาคม พ.ศ. 2565 
…………………………………………….. 

ผู้เข้าประชุม จำนวน 24 คน (ทั้งหมด 27 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. กลุ่มจัดต้ังและส่งเสริมสหกรณ์  
5. นางสาวแสงอษุา  ส่งแสง  ผอ. กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ 
6. นางสาวธนภร  สังขพันธ์ ผอ. กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1   
7. นางสิรญา  พาหุบุตร หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 
8. นางวรรณิสา  จันทร์แก้ว นักวิชาการสหกรณช์ำนาญการ  
9. นางสาวนฤมล  สงธนู  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ  
10. นางสาวนันทัชพร  ชัยฤกษ์  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ  
11. นายอภิสิทธิ์  ลิ่วชัยชาญ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
12. นางวิภาดา  เต็มพร้อม นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ  
13. นางสาวดุสิตา  รัตนกลุ  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
14. นางสาวสุวพร  หมกทอง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ  
15. นางสาวเพ็ญศรี  เอ้งฉ้วน  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน    
16. นางสาวชุติกาญจน์ บุญเรือง  นักจัดการงานทั่วไป 
17.  นางสาววิภาวน ี  อ่ิมสง่า  นักวิชาการมาตรฐานสินค้า   
18. นางสาวนลิน  วันทอง  นิติกร  
19. นางสาวณัฐกานต์  หอมเดช  นักวิชาการเงินและบัญชี   
20. นางภาสินี  สังข์ขวัญ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์    
21. นางสาววดีรัตน์  จันทร์นุ่น เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 
22. นางสาวศศิชา  แต่สกุล  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี    
23. นางสาวสุดา  พรหมทอง เจ้าพนักงานธุรการ 
24. นางสาวชนัญนัทช์ พุ่มชัย  เจ้าพนักงานธุรการ 

ผู้ไม่เข้าประชุม จำนวน 3 คน 
1. นางสาวเพชรไพลิน แช่ตั้น  นิติกรปฏิบัติการ   ลาพักผ่อน 
2. นางชมัยพร  ช่วยมั่ง  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ ลาป่วย 
3. นางสาวสาวิตรี  ไชยฤกษ์  นักวิชาการสหกรณ์  ติดราชการ 
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เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 
นายประเสริฐศักดิ์   ณ นคร  สหกรณ์จังหวัดภู เก็ต ประธานในที่ประชุมกล่าวเปิดประชุม           

และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
  1.1 ยกเลิกการมอบหมายการบังคับบัญชาภายในหน่วยงาน   
  เนื่องจาก นางสาววันดี ปิ่นแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 เดินทางไปปฏิบัติราชการที่
จังหวัดพังงา ทำให้ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มว่าง กรมส่งเสริมสหกรณ์จึงออกคำสั่งยกเลิกการมอบหมายการบังคับ
บัญชาภายในตำแหน่งเลขที่ 1692 นักวิชาการสหกรณ์ระดับปฏิบัติการหรือชำนาญการ ปฏิบัติงานในฐานะ
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต และมอบหมายการบังคับบัญชาให้ตำแหน่ง      
เลขที่ 3311 เจ้าหนักงานส่งเสริมสหกรณ์ ระดับอาวุโส กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต 
ปฏิบัติงานในฐานะผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต แทน กล่าวคือ มอบหมายให้ 
นางสาวธนภร สังพันธ์ เจ้าหนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 

มติทีป่ระชุม  รับทราบ 

  1.2 การจัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2565 จังหวัดภูเก็ต 
  ขอขอบคุณบุคลากรทุกท่าน ที่ร่วมกันจัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2565 จังหวัดภูเก็ต        
ณ สหกรณ์เครดตยูเนี่ยนเคหะรัษฎาภูเก็ต จำกัด ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

  1.3 การควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 : 
   การควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรณีผู้ติดเชื้อที่ไม่แสดงอาการ            
ไม่จำเป็นต้องรับประทานยาฟาวิพิราเวียร์ แต่ให้รับประทานยาที่ผลิตจากฟ้าทะลายโจรแทน และให้รักษาตัวที่บ้าน 
หรือสถานที่ ๆ รัฐจัดเตรียมไว้ให้ เนื่องจากยาฟาวิพิราเวียร์มีไม่เพียงพอสำหรับผู้ป่วยที่ติดเชื้อดังกล่าว และหากมีการ
ติดเชื้อหรือสัมผัสผู้เสี่ยงสูง ให้กักตัว 7 วัน (กักตัวรักษา) และกักเพ่ิมอีก 3 วัน ซึ่งสามารถดำเนินชีวิตภายนอกได้ แต่
ต้องมีการป้องกันและระมัดระวังตัวเอง พร้อมทั้งแจ้งให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลใกล้บ้านทราบ เพ่ือขอรับ
ใบรับรองแพทย ์ซึ่งถือเป็นวันลาตามระเบียบราชการ  
  มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดำเนินการแบบวูก้า คือ การฉีด
วัคซีน การป้องกัน ห่างไกลโควิด-19 การจัดสภาพแวดล้อม และการรับการตรวจเมื่อมีอาการหรือการสัมผัสเสี่ยงสูง 
อย่างน้อยอาทิตย์ละ 1 ครั้ง 
  ทั้งนี้ การทำงานในสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 จำนวนมาก ต้องไม่
ก่อเกิดความเสียหาย และการจัดประชุมต่างๆ ต้องมีการแจ้งให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนตรวจ ATK ก่อนเข้าร่วมการ
ประชุมดังกล่าว 

มติทีป่ระชุม  รับทราบ 

  1.4 กิจกรรมสร้างฝายเฉลิมพระเกียรติฯ 
  ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ร่วมมือกันสร้างฝายเฉลิมพระเกียรติฯ    
ซ่ึงหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดภูเก็ตร่วมเป็นเจ้าภาพในการสร้างฝายดังกล่าวด้วย 

  มติที่ประชุม  รับทราบ 
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  1.5 โครงการ “คนภูเก็ตปลูกผักกินเอง” เพื่อส่งเสริมการเกษตร 
  ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต มีนโยบายดำเนินโครงการ “คนภูเก็ตปลูกผักกินเอง” เพ่ือส่งเสริม
การเกษตร สร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร ส่งเสริมการผลิตพืชปลอดภัยบริโภคในครัวเรือน ลดรายจ่าย และต่อยอด
เป็นอาชีพเสริม เพ่ิมรายได้ ให้แก่เกษตรกรและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส    
โคโรนา 2019  
  ทั้งนี้  ขอให้บุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ตร่วมดำเนินการตามโครงการดังกล่าวด้วย      
พร้อมทั้งได้ประสานกับสำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ตเพ่ือขอรับการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ผัก เพ่ือส่งเสริมและกระจาย
เมล็ดพันธุ์ดังกล่าวให้แก่สมาชิกสหกรณ์ที่สนใจ เป้าหมาย 100 คน โดยขอให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์นำไปแจกจ่าย
ให้สมาชิกให้สหกรณท์ีเ่ข้าร่วมโครงการดังกล่าวด้วย 

  มติที่ประชุม  รับทราบ 

  1.6 งานประจำปีของดีภูเก็ต 2565 
  จากเดิมกำหนดเริ่มงานวันที่ 5 – 13 มีนาคม 2565 เป็นวันที่  20 – 28 มีนาคม 2565           
ณ เวทีกลางสะพานหิน  ซึ่งมีการจำหน่ายสลากกาชาดโดยกำหนดวันออกสลากในบัตรคือวันที่ 11 มีนาคม 2565 
เปลี่ยนวันออกสลากเป็นวันที่ 28 มีนาคม 2565 รางวัลที่ 1 ทองคำแท่งมูลค่า 700,000 บาท และในกิจกรรมนี้
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ตได้ร่วมจัดนิทรรศการวิชาการร่วมกับส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์

  มติที่ประชุม  รับทราบ 

  1.7 การส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ในจังหวัดภูเก็ต 
  ขอให้ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 กำกับดูแลเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ของจังหวัด หากเป็น
สหกรณ์ขนาดใหญ่หรือสหกรณ์ที่มีปัญหา ขอให้เข้าแนะนำส่งเสริมหรือให้คำแนะนำแก่เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ที่
ดูแลสหกรณ์นั้น ๆ ด้วย พร้อมทั้งเฝ้าระวังไม่ใหส้หกรณเ์กิดข้อบกพร่องเพ่ิมข้ึนด้วย 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานประชุมครั้งท่ีแล้ว 
  หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ได้อ่านรายงานการประชุมข้าราชการ และพนักงานราชการสำนักงาน
สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันอังคารที่ 11 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. (จำนวน 40 หน้า) 
เพ่ือให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว 

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 สหกรณ์อยู่ระหว่าง
ชำระบัญชี ขั้นที่ 6 : การจัดการทรัพย์สิน โดยการมอบหมายให้ทนายความดำเนินการบังคับคดีกับสมาชิกที่            
ไม่ชำระหนี้ 

   มติที่ประชุม รับทราบ 

    3.1.1.2 การชำระบัญชีชุมนุมสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต จำกัด 
    นายพิทักษ์ คงขลิบ ผู้ชำระบัญชี แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ยังไม่ได้รับมอบทรัพย์สิน
จากผู้ชำระบัญชีคนเก่า  
    กรณี การฟ้องร้องลูกหนี้ ซึ่งตามกำหนดการเดิม ศาลได้นัดฟ้องสหกรณ์ชุมชนไม้
ขาว จำกัด ในวันที่ 2 มีนาคม 2565 ทั้งนี้ เนื่องจากทนายความติดเชื้อโควิด-19 ไม่สามารถดำเนินการในชั้นศาลได้ 
จึงขอเลื่อนเป็นวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 เพ่ือดำเนินการไกล่เกลี่ยต่อไป 
    กรณีการสหกรณ์ฟ้องร้องผู้ชำระบัญชี ทนายได้ขอคัดสำเนาข้อบังคับของชุมนุม
สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต จำกัด ซึ่งเป็นการฟ้องโดยสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จำกัด และร้านสหกรณ์
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จำกัด 
    นายประเสริฐศักดิ์   ณ นคร สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต แจ้งว่า ตามที่ นางชมัยพร       
ช่วยมั่ง ผู้ชำระบัญชีคนเก่า ได้ทำหนังสือขอขยายเวลาส่งมอบทรัพย์สินให้ผู้ชำระบัญชีคนใหม่ 90 วัน เมื่อพิจารณา
แล้ว อนุมัติให้ขยายเวลาส่งมอบทรัพย์สิน 45 วัน นับตั้งแตว่ันที่ 10 มกราคม 2565 นั้น ขณะนี้ครบกำหนดดังกล่าว
แล้ว จึงขอให้ผู้ชำระบัญชีคนเก่ารายงานผลการดำเนินการดังกล่าวให้นายทะเบียนสหกรณ์ทราบด้วย 

    มติที่ประชุม   รบัทราบ 

    3.1.1.3 การชำระบัญชีสหกรณ์บริการตำบลเชิงทะเล จำกัด 
    นางสาวแสงอุษา  ส่งแสง ผู้ชำระบัญชี แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ได้ดำเนินการขาย
ทรัพย์สินทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว เป็นจำนวนเงิน 550 บาท และจะดำเนินการคืนเงินฝากและค่าหุ้นให้แก่สมาชิกต่อไป 

    มติที่ประชุม   รบัทราบ  

    3.1.1.4 การชำระบัญชีสหกรณ์กองทุนสวนยางฉลอง จำกัด 
    นางสาวธนภร  สังขพันธ์ ผู้ชำระบัญชี แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สหกรณ์อยู่ระหว่าง
ชำระบญัชี ขัน้ที่ 6 : การจัดการทรัพย์สิน 

    มติทีป่ระชุม   รับทราบ 

    3.1.1.5 การชำระบัญชรี้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จำกัด 
    นางสาวดุสิตา  รัตนกุล นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า 
สหกรณ์อยู่ระหว่างชำระบัญชี ขั้นที่ 2 : การจัดทำงบการเงิน โดยคณะกรรมการสหกรณ์ส่งมอบทรัพย์สินให้ผู้ชำระ
บัญชีเรียบร้อยแล้ว ซึ่งทรัพย์สินส่วนหนึ่งเก็บไว้ที่ทำการสหกรณ์ และในส่วนของหลักฐานทางการเงินที่ต้องนำมา
ประกอบการบันทึกบัญชี ไดน้ำมาเก็บไว้ทีก่ลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต 

    มติที่ประชุม   รบัทราบ 
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    3.1.1.6 การชำระบัญชีสหกรณ์ชุมชนไม้ขาว จำกัด 
    นายอภิสิทธิ์  ลิ่วชัยชาญ ผู้ชำระบัญชี แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การแก้ไขงบ
การเงินตามที่ผู้สอบบัญชีแนะนำ ซึ่งต้องเป็นงบการเงิน ณ วันเลิกสหกรณ์ โดยผู้ชำระบัญชีได้ทำหนังสือไปยัง
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ภูเก็ต เพ่ือขอเอกสารประกอบงบการเงิน พร้อมทั้งจัดหาเจ้าหน้าที่เพ่ือทำบัญชีต่อไป 

    มติทีป่ระชุม รบัทราบ 

   3.1.2 การสั่งเลิกสหกรณ์บริการแท็กซ่ีมิเตอร์และธุรกิจท่องเที่ยวสองวีรสตรี จำกัด 

   นายพิทักษ์  คงขลิบ ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า 
สหกรณ์บริการแท็กซี่มิเตอร์และธุรกิจท่องเที่ยวสองวีรสตรี จำกัด เข้าสู่กระบวนการเลิกสหกรณ์ เนื่องจากสหกรณ์ไม่
อาจดำเนินกิจการให้เป็นผลดี หรือการดำเนินกิจการของสหกรณ์ ก่อให้เกิดความเสียหายแก่สหกรณ์ หรือประโยชน์
ส่วนรวม ซ่ึงต้องมีการทำหนังสือแจ้งเพ่ือให้คณะกรรมการสหกรณ์ชี้แจงข้อเท็จจริง จึงจะสามารถเข้าสู่กระบวนการสั่ง
เลิกสหกรณ์ได้ ทั้งนี้ จะครบกำหนดการให้คณะกรรมการสหกรณ์ชี้แจงข้อเท็จจริง ในวันที่ 17 มีนาคม 2565 

   มติทีป่ระชุม รบัทราบ 

   3.1.3 ผลการดำเนินงานของคณะทำงานระดับจังหวัดเพื่อแก้ไขปญัหาในการ
ดำเนินงานของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรทีมี่ข้อบกพร่อง (จกบ.) 
   นายกฤษฎา สู่ เจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจการสหกรณ์  แจ้งให้ที่ ประชุมทราบว่า          
การประชุมคณะทำงานระดับจังหวัดเพ่ือแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรที่มีข้อบกพร่อง 
(จกบ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ยังไม่ได้ดำเนินการ โดยกำหนดจัดประชุม ครั้งที่ 1/2565 ในวันที่        
23 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต 

   มติทีป่ระชุม รบัทราบ 

   3.1.4  ผลการดำเนินงานของคณะทำงานพิจารณาขอ้หารือของสำนักงานสหกรณ์จังหวัด 
   นายกฤษฎา สู่ เจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจการสหกรณ์  แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ยังไม่มีประเด็นที่ต้องนำเข้าที่ประชุมของคณะทำงานพิจารณาข้อหารือของสำนักงาน
สหกรณ์จังหวัด 

   มติที่ประชุม   รับทราบ 

   3.1.5  ผลการดำเนินงานของคณะทำงานพิจารณาข้อสงัเกตของผู้สอบบัญช ี

   นายกฤษฎา สู่ เจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจการสหกรณ์  แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีข้อสังเกตุของผู้สอบบัญชี จำนวน 3 แห่ง ซึ่งยังไม่ได้นำเข้าที่ประชุมคณะทำงานพิจารณา
ข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี ซึ่งจะนัดประชุมคณะทำงานต่อไป  
   นายประเสริฐศักดิ์  ณ นคร สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต แจ้งว่า ขอให้กลุ่มตรวจการสหกรณ์หา
ข้อมูลของสหกรณ์ออมทรัพย์อัล-อิสลามียะฮ์  จำกัด เพ่ิมเติม ดังนี้ 
    - กรณีธนาคารอิสลามประสบปัญหาการขาดทุน และสหกรณ์ออมทรัพย์อัล-อิสลา
มียะฮ์  จำกัด ได้ซื้อหุ้นของธนาคารดังกล่าวด้วย จึงขอให้ตรวจสอบมูลค่าหุ้นที่สหกรณ์ถืออยู่ พร้อมทั้งหลักฐาน/      
มติที่ประชุมที่เก่ียวข้องกับการดำเนินการซื้อหุ้นของสหกรณ์ในขณะนั้น 
    - นายทะเบียนสหกรณ์สั่งการให้สหกรณ์ดำเนินการเรื่องอะไรบ้าง พร้อมเอกสาร
หลักฐานที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้นายทะเบียนสั่งการในประเด็นที่เก่ียวข้องต่อไป 

   มติที่ประชุม   รับทราบ 
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   3.1.6  ผลการดำเนินงานของคณะทำงานประชาสัมพนัธ์ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัด 
   นางสิรญา พาหุบุตร หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 

กิจกรรม / โครงการ 
แผน/

เป้าหมาย 
ผลงาน แนวทางการ

ดำเนินงาน 
จำนวน จำนวน % 

1. แต่งตั้งคณะทำงานประชาสัมพนัธ์ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัด 1 คณะ 1 100 - 

2. ประชาสัมพันธง์านสหกรณ์ผ่านสือ่โทรทัศน์เคเบิ้ลทีวีท้องถิ่นและ ฟรีทีวี 6 ครั้ง 3 50 ช่อง Andaman 
Channel , ช่องฟรีทีว ี

3. ประชาสัมพันธ์งานสหกรณผ์่านสื่อวิทยุ  21 ครั้ง 4 19.05 - รายการ co-op news ทาง
สถานีวิทยุซิตี้นิวส์ จังหวัด

ภูเก็ต  

4. ประชาสัมพันธ์งานสหกรณผ์่านสื่อสิ่งพิมพ์ส่วนกลาง และท้องถิ่น  
    (ข่าว , ภาพข่าว , บทความ) 

21 ครั้ง 8 38.10 นสพ. ภูเก็ตโพสต์ 

5. ผลิตสื่อวีดีทัศน์เผยแพรผ่่านช่องทาง YOUTUBE 11 ครั้ง 2 18.18  

6. การจดันิทรรศการ 7 ครั้ง 3 42.86  

งบประมาณจัดสรร (บาท) 80,000 12,078 15.10  

งบประมาณรับโอน (บาท) 26,200 12,078 46.10  
 

   มติที่ประชุม   รบัทราบ 

  3.2 เรื่องสบืเนื่องจากการประชมุครั้งที่แล้ว  
   3.2.1 การจัดจ้างพนักงานจ้างเหมาบริการ 
   สำนักงานสหกรณ์ จังหวัดภู เก็ตได้จ้ างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภั ย            
เพ่ือปฏิบัติงานแทนนายสมฤทธิ์  กล่อมพันธ์ ที่ลาออกระหว่างสัญญาจ้างตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 และได้จ้าง
เหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัยคนใหม่  คือ นายทองพูน  ปามา อายุ  57 ปี  เบอร์โทรศัพท์               
062-5923693 ปฏิบัติงานวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 19.00 – 08.00 น. และวันอาทิตย์ ตลอด 24 ชั่วโมง 
ตั้งแต่เวลา 08.00 – 08.00 น. ของรุ่งเช้าวันจันทร์ 

   มติที่ประชุม   รับทราบ 

   3.2.2 การจัดทำคำสั่งมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการ พนักงานราชการ 
และพนักงานจ้างเหมาบริการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต 
   เนื่องจากมีการโยกย้ายข้าราชการ และมีการแต่งตั้งผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1    
จึงได้มีการออกคำสั่งมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการ พนักงานราชการ และพนักงานจ้างเหมาบริการ 
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต ลงวันที่ 28 กุมภาพนัธ์ 2565 แล้ว 

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

ลำดับที ่ การจัดต้ัง กิจกรรม หมายเหตุ 

1 ชุมชนสระต้นโพธิ ์ 1. อบรมให้ความรู้เรื่องการสหกรณ์  
วันท่ี 16 มกราคม 2564 
2. ประชุมผู้ซึ่งประสงค์จะเป็นสมาชิกสหกรณ ์  
วันท่ี 23 มกราคม 2564 

- 

2 กลุ่มวิสาหกจิชุมชนผู้เพาะปลกู
พืชเศรษฐกิจในจังหวัดภูเกต็ 

1. อบรมให้ความรู้เรื่องการสหกรณ์ วันท่ี 13 มิถุนายน 2564 และ
วันท่ี 20 มิถุนายน 2564 
2. ประชุมผู้ซึ่งประสงค์จะเป็นสมาชิกสหกรณ์  
วันท่ี 19 ธันวาคม 2564 
3. นัดประชุมคณะผูจ้ัดตั้งสหกรณ ์วันท่ี 30 มกราคม 2565 
4. ประชุมคณะผู้จดัตั้งสหกรณค์รัง้ที่ 2 วันท่ี 20 กุมภาพันธ์ 2565 

- 

3 กลุ่มองค์กรเกษตรกรเครือข่าย
จังหวัดภูเก็ต 

1. อบรมให้ความรู้เรื่องการสหกรณ์ วันท่ี 27 ตลุาคม 2564 
2. ประชุมผู้ซึง่ประสงค์จะเป็นสมาชิกสหกรณ์  
วันท่ี 3 พฤศจิกายน  2564 
3. ประชุมคณะผู้จดัตั้งสหกรณ์ 3 ครั้ง 
4. ประชุม ผู้ซึ่งประสงค์จะเป็นสมาชิกสหกรณ ์
***อยู่ระหว่างทดลองใช้ระบบสหกรณ ์
5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อรับฟงัขอ้หารือและให้คำปรึกษาเกี่ยวกบั
การดำเนินงาน วันท่ี 19 มกราคม 2565 

- 
 
 
 

4 กลุ่มประชาชนเพื่อแกไ้ขปัญหา
การประกอบอาชีพ 

1. อบรมให้ความรู้เรื่องการสหกรณ์  
วันท่ี 30 ตุลาคม 2564 
2. ประชุมผู้ซึ่งประสงค์จะเป็นสมาชิกสหกรณ์  
วันท่ี 21 พฤศจิกายน 2564 
3. ประชุมคณะผู้จดัตั้งสหกรณ์ 5 ธันวาคม 2564 
4. ประชุมผู้ซึ่งประสงค์จะเป็นสมาชิกสหกรณ์ วันท่ี 26 ธันวาคม 
2564 
****อยู่ระหว่างทดลองใช้ระบบสหกรณ ์

- 

5 กลุ่มชุมชนซอยร่วมใจ(รัษฎา) 1. อยู่ระหว่างประสานงาน การอบรมให้ความรู้ เรื่อง การสหกรณ ์ - 

   มติที่ประชุม   รับทราบ 
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   4.1.2 การรับจัดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเตมิข้อบังคับสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
   การรับจัดทะเบียนแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับ เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2565 

ลำดับ
ที ่

รายชื่อสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร จดทะเบียนแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับ 
วันที่รับจด
ทะเบียน 

1 สหกรณ์ออมทรัพยต์ำรวจภูเก็ต จำกัด 
 

แก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับ (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2564  - หมวด 
- วงเงินการกู้ยืมหรือการคำ้ประกนั 
- การกำกับดูแลสหกรณ ์
- การให้ออกจากสหกรณ ์
- คณะกรรมการดำเนินการ 
- การพ้นจากตำแหนง่ 
- ผู้ตรวจสอบกิจการ 
- ขั้นตอนวิธีการรับสมคัรและเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ 
- การดำรงตำแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการ 
- อำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจสอบกจิการ 
- การรายงานผลการตรวจสอบ 
- ความรับผดิของผู้ตรวจสอบกิจการ 
- สหกรณม์ีหน้าที่ต่อผู้ตรวจสอบกจิการ 

7 มกราคม 
2565 

2 สหกรณ์ออมทรัพย์อลั-อิสลามียะฮ ์
จำกัด 
 

แก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับ (ฉบับท่ี 8) พ.ศ. 2564 
- วงเงินการกู้ยืมหรือการคำ้ประกนั 
- การลงลายมือช่ือแทนสหกรณ ์
- การบัญชีของสหกรณ์และการเสนองบการเงินประจำปี 
- การกำกับดูแลสหกรณ ์
- การจัดสรรกำไรสุทธิประจำป ี
- คุณสมบตัิของสมาชิก  
- การให้ออกจากสหกรณ ์
- คุณสมบตัิของสมาชิกสมทบ 
- การได้เข้าเป็นสมาชิกสมทบ 
- สิทธิและหน้าท่ีของสมาชิกสมทบ 
- การขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบ 
- คณะกรรรมการดำเนินการและการพ้นจากตำแหน่ง 
- คุณสมบตัิและขั้นตอนการรับสมคัรเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ 
- การดำรงตำแหน่งและการขาดจากตำแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการ 
- อำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจสอบกจิการ 
- ความรับผดิของผู้ตรวจสอบกิจการ 
- หน้าท่ีของสหกรณ์ที่มีต่อผู้ตรวจสอบกิจการ 

28 มกราคม 
2565 

   มติที่ประชุม   รับทราบ 
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   4.1.3 การให้ความเห็นชอบและรับทราบระเบียบของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
   การให้ความเห็นชอบและรับทราบระเบียบของสหกรณ ์เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2565 

รายชื่อสหกรณ์ จำนวนระเบียบ วันทีเ่ห็นชอบ/รับทราบ หมายเหตุ 

สหกรณ์ออมทรัพย์บเีอจีเอสภูเก็ต จำกัด 1 5 มกราคม 2565  

สหกรณ์ออมทรัพยต์ำรวจภูเก็ต จำกัด 2 5 , 17 มกราคม 2565  

สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลกูค้า ธ.ก.ส. ภูเกต็ 
จำกัด 

1 6 มกราคม 2565  

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานไทยซาร์โก้ จำกัด 1 17 มกราคม 2565  

สหกรณ์การเกษตรกะทู้ จำกัด 20 21 มกราคม , 
10 กุมภาพันธ์ 2565 

ทบทวน 1 ระเบียบ 

สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขภูเก็ต จำกัด 5 21 มกราคม 2565  

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเกต็ จำกัด 1 8 กุมภาพันธ์ 2565  

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานลากูนา่ภูเก็ต จำกดั 1 11 กุมภาพันธ์ 2565  

สหกรณ์บริการรถยนต์รับจา้ง บขส.ภูเกต็ จำกัด 1 11 กุมภาพันธ์ 2565  

สหกรณ์บริการรถยนต์รับจา้งอันดามันภูเกต็ จำกัด 2 28 กุมภาพันธ์ 2565  

กลุ่มเกษตรกรทำสวนป่าคลอก 1 - ทบทวนระเบียบ 
 

   มติที่ประชุม   รับทราบ 

   4.1.4 ผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

 
 
 

ที ่

ประเภท 
จำนวน
สหกรณ์
ที่สำรวจ 
(แห่ง) 

ไม่นำมาจัดมาตรฐาน (แห่ง) 
นำมาจัด
มาตรฐาน     

(แห่ง) 

ผลการจัด
มาตรฐานสหกรณ์ 

(แห่ง) 
ตัวชี้วัด 

ไม่ครบ 
2 ป ี

หยุด ชำระ
บัญช ี

เลิก ผ่าน ไม่ผ่าน แผน ผล 

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

80) 
- 2 สหกรณ์นิคม -  -  -  -  - -  -  - 

3 สหกรณ์ประมง 1  -  - 1  - 0  -  - 
4 สหกรณ์ออมทรัพย ์ 15 - -  -  - 15 3 1 

34 
(ร้อยละ 

80) 
3 

5 สหกรณ์ร้านคา้ 4  -  - 1  - 3 - - 
6 สหกรณ์บริการ 22  -  - 2  - 20 - 5 

7 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 4  -  -  -  - 4 - - 
รวม 52  - -   6  - 46 3 6 
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ที ่
ประเภทอาชีพกลุ่ม

เกษตรกร 

จำนวน
ทั้งหมด 

นำมาจัด
มาตรฐาน 

ผ่านมาตรฐาน (กลุม่) ต่ำกว่า
มาตรฐาน 

ตัวชี้วัด 
รักษา ผลักดัน 

(กลุม่) (กลุม่) มาตรฐานเดิม ให้ผ่านมาตรฐาน (กลุม่) 
แผน 

(ร้อยละ 
81) 

ผล 

1 กลุ่มเกษตรกรทำนา - - - - - 

  
1 
  

1 

2 กลุ่มเกษตรกรทำสวน 1 1 1 - - 

3 กลุ่มเกษตรกรทำไร ่ - - - - - 

4 กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว ์ - - - - - 

5 กลุ่มเกษตรกรประมง - - - - - 

รวม 1 1 1 - -    

 ทัง้นี้ ขอให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมทีร่ับผิดชอบสหกรณ์ที่มีการประชุมใหญ่สามัยประจำปีเรียบร้อยแล้ว รายงานผล
ในระบบประเมินมาตรฐานสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรด้วย 

   มติที่ประชุม   รับทราบ 

   4.1.5 การชำระบัญชีสหกรณ์ 

สหกรณ์ ความคืบหน้าการชำระบัญช ี
1. ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยราชภฏัภูเก็ต จำกัด ประกาศ เผยแพร่ การเลิกและผู้ชำระบัญชี (ข้ันตอนท่ี 2) 

 
2. สหกรณ์กองทุนสวนยางฉลอง จำกัด อนุมัติงบการเงินประจำปีตามมาตรา 80 โดยที่ประชุมใหญ่ (ข้ันตอนท่ี 5) 
3. สหกรณ์บริการตำบลเชงิทะเล จำกัด อนุมัติงบการเงินประจำปีตามมาตรา 80 โดยนายทะเบยีนสหกรณ์ (ขั้นตอนที่ 5) 
4. ชุมนุมสหกรณ์จังหวัดภเูก็ต จำกัด ส่งงบการเงินประจำปีให้ผูส้อบบัญชีตามมาตรา 80 (ขั้นตอนท่ี 3) 
5. สหกรณ์ชุมชนไม้ขาว จำกัด ส่งงบการเงินประจำปีให้ผูส้อบบัญชีตามมาตรา 80 (ขั้นตอนท่ี 3) 
6. สหกรณผ์ู้เพาะเลีย้งกุ้ง จำกัด ดำเนินการจัดการทรัพย์สินและหนีส้ิน (ขั้นตอนท่ี 6) 

 

   มติที่ประชุม   รับทราบ 

   4.1.6 สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่อาจถูกสั่งเลิกตามกฎหมาย  
   สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่อาจถูกสั่งเลิกตามกฎหมาย กรณีที่ไม่ส่งงบการเงิน 3 ปีบัญชี 
ขึ้นไป จำนวน 3 แหง่ ดังนี้ 
ที ่ จังหวัด/สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ปีบัญช ี ปิดบัญช ี

1 สหกรณ์เคหสถานทวีสินมั่นคงภูเกต็ จำกัด  31 ธ.ค. 31 ธันวาคม 2557 (7 ปี)  

2 สหกรณ์บริการธุรกิจและท่องเที่ยวมุกอันดามัน จำกัด 31 พ.ค.  31 พฤษภาคม 2558 (6 ปี) 
3 สหกรณ์เรือหางยาวบริการนำเที่ยวป่าตอง จำกัด 30 ก.ย.  30 กันยายน 2558 (6 ปี) 

(สามารถจดัส่งงบได้เป็นปัจจุบันแล้ว) 

 ทั้งนี้ ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ส่งเสริมที่รับผิดชอบว่า สหกรณ์เรือหางยาวบริการนำเที่ยวป่าตอง จำกัด        
ไดจ้ัดทำและส่งงบการเงินใหผู้้สอบบัญชีเป็นปัจจุบันแล้ว 

   มติที่ประชุม   รับทราบ 
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   4.1.7 การจัดเก็บและรายงานข้อมูลทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์
เครดิตยูเนี่ยน 
   สำหรับสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนที่มีสินทรัพย์ต่ำกว่า 1,000 ล้านบาท 
กรมส่งเสริมสหกรณ์จะจัดส่ง username และ password ผ่านทาง email ที่ลงทะเบียนไว้กับกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
ภายในเดือนมกราคม 2565 และจะจัดอบรมชี้แจงในวันที่ 17 - 18 พฤษภาคม 2565 แต่สหกรณ์ต้องรายงาน
ข้อมูลตั้งแต่เดือนมกราคม 2565 
   ทั้งนี้ จะมีการนัดประชุมนักการเงินของจังหวัดภูเก็ต เพ่ือซักซ้อมและลงพ้ืนที่สอนแนะ
สหกรณใ์นการรายงานข้อมูลดังกล่าว 

   มติที่ประชุม   รับทราบ 

   4.1.8 การรายงานธุรกรรมทางการเงิน 
   การรายงานธุรกรรมทางการเงนิ ซึ่งต้องรายงานไตรมาสละ 1 ครั้ง ดังนี้  
  

ข้อมูล รายงาน ตรวจทานและแก้ไข 

ไตรมาสที่ 1 งบทดลอง ณ วันที่ 31 มีนาคม 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 ธันวาคม ภายใน 31 มกราคม ภายใน 15 กุมภาพันธ ์

 ซึ่งรายงานธุรกรรมทางการเงินดังกล่าว จะแสดงให้เห็นว่า สหกรณ์ในจังหวัดภูเก็ตทำธุรกรรมกับสหกรณ์
ใดบ้างในจังหวัดภูเกต็และต่างจังหวัด ดังนี้ 

 
  - สหกรณ์การเกษตร ส่วนใหญ่ทำธุรกรรมทางการเงินโดยการนำเงินไปฝากสหกรณ์อ่ืน  
  - สหกรณ์บริการ ส่วนใหญ่ทำธุรกรรมทางการเงินโดยกู้ยืมเงินจากที่อ่ืน 
  - สหกรณ์ออมทรัพย์ ส่วนใหญ่ทำธุรกรรมทางการเงินโดยการกู้ยืมเงินจากที่อ่ืน การนำเงินไปฝาก
สหกรณ์อ่ืน และการรับฝากเงิน 
  - สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ส่วนใหญ่ทำธุรกรรมทางการเงินโดยการนำเงินไปฝากสหกรณ์อ่ืน  
  - สหกรณ์ร้านค้า ส่วนใหญ่ทำธุรกรรมทางการเงินโดยการนำเงินไปฝากสหกรณ์อ่ืน  
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   มติที่ประชุม   รับทราบ 

   4.1.9 คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดภูเก็ต (คทช.จังหวัด) 
   สำหรับพ้ืนที่ในจังหวัดภูเก็ตที่ได้รับอนุญาตให้ใช้พ้ืนที่ ไม่ได้จัดอยู่ในเป้าหมายของกรม
ส่งเสริมสหกรณ์ แต่จัดเป็นเป้าหมายของจังหวัดภูเก็ต ซึ่งสำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ตต้องลงพ้ืนที่ เพ่ือสำรวจข้อมูล
อาชีพ ภายในเดือนมีนาคม - เมษายน 2565 จำนวน 4 ชุมชน ดังนี้ 
    1) ชุมชนโคกโตนด  
     - เนื้อท่ี 2-2-07 ไร่  - จำนวน 6 ครัวเรือน 
    2) ชุมชนท่าสัก 
     - เนื้อท่ี 21-2-90 ไร่ - จำนวน 65 ครัวเรือน 
    3) ชุมชนบ้านยาม ู
     - เนื้อท่ี 11-0-99 ไร่ - จำนวน 73 ครัวเรือน 
    4) ชุมชนบ้านหินลูกเดียว 
     - เนื้อท่ี 4-0-42 ไร่ - จำนวน 36 ครัวเรือน 

   มติที่ประชุม   รับทราบ 

   4.1.10 โครงการศูนย์เรียนรูก้ารเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 

กิจกรรม / โครงการกิจกรรม / โครงการ 

แผน/แผน/
เป้าหมายเป้าหมาย ผลผลงางานน 

แนแนวทวทางการดำางการดำเนิเนินนการการ จำนวน จำนวน 
(หน่วย(หน่วย
นันับ)บ) 

จำนวจำนวนน %% 

1. เข้าร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลติใหม่ 
Field day 

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

2. สนับสนุนวิทยากรถ่ายทอดความรู้เรื่องการสหกรณ์และการ
รวมกลุม่แบบสหกรณ ์

3 ศพก. - - 
 

3. สนับสนุนสื่อประชาสมัพันธ์ด้านการสหกรณ์ในงานวัน  Field 
day และ/หรือ ในการจัดอบรม ตามความเหมาะสม 

3 ศพก. - - 
 

4. ติดตามและรายงานผลการดำเนินกิจกรรม 12 ครั้ง 5 42 
 

 ทั้งนี้ สำหรับจังหวัดภูเก็ต มีการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ Field day 1 ครั้ง 
เท่านั้น เนื่องจากสถานการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
 สำหรับการสนับสนุนวิทยากรถ่ายทอดความรู้เรื่องการสหกรณ์และการรวมกลุ่มแบบสหกรณ์ การดำเนินการ
ประชุมตา่ง ๆ ยังคงเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวต่อไป 

   มติที่ประชุม   รับทราบ 
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   4.1.11 โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ฯ 

กิจกรรม / โครงการ 

แผน/
เป้าหมาย 

ผลงาน 

แนวทางการดำเนินการ จำนวน 
(หน่วย
นับ) 

จำนวน % 

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

1 แผน 1 100 - 

2. ประสานงานและบูรณาการร่วมกบัสำนักงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนนิกิจกรรม
ให้สอดคล้องกับแนวทาง/คู่มือการจัดกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุ
เคราะห ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดนิทรเทพพยวรางกรู 

4 ครั้ง 2 50 - 

3. จัดคลินิกสหกรณ์เพื่อให้บริการแก่เกษตรกรในเวทกีารจัดกิจกรรมคลินิก
เกษตรเคลื่อนที่ของจังหวัด ประกอบด้วย การจัดนิทรรศการ การให้
คำปรึกษา การตอบปญัหาชิงรางวลั การจำหน่ายสินคา้ของสหกรณ์ในพ้ืนท่ี 
และกิจกรรมอื่นๆ 

4 ครั้ง 1 25    - ครัง้ที่ 1/2565 วันที ่24 
ธันวาคม 2563 ณ สวนสาธารณ
ลานกีฬากะทู ้ต.กะทู้ อ.กะทู ้จ.
ภูเกต็ 
  - ครั้งที ่2/2565 วันที่ 9 
มีนาคม 2565 ณ องค์การ
บริหารส่วนตำบลสาคู อ.ถลาง จ.
ภูเก็ต 

4. รายงานผลการดำเนินกิจกรรม 12 ครั้ง 5 42 ตุลาคม 2564 – กันยายน 
2565 

งบประมาณทั้งหมด (บาท) 9,100 3,510 38.57  

 นายประเสริฐศกัดิ์  ณ นคร สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต แจ้งว่า จากการเข้าร่วมประชุมการจัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ 
โดยได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในวันจัดกิจกรรมดังกล่าวจะประสานให้สหกรณ์ที่มีความพร้อมในการจำหน่ายสินค้า
อุปโภคบริโภค ร่วมจำหน่ายสินค้าด้วย 

   มติที่ประชุม   รับทราบ 

   4.1.12 โครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

กิจกรรม / โคกิจกรรม / โครงรงการการ 

แผน/แผน/
เป้เป้าหมายาหมาย ผลงานผลงาน 

แนวทางการดำเนินการแนวทางการดำเนินการ 
จำนวนจำนวน 

(หน่วยนับ)(หน่วยนับ) จำนวนจำนวน %% 

1. คัดเลือกสหกรณ/์กลุม่เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 4 สหกรณ/์ 
1 กลุ่ม 

- -  

2. แนะนำ ส่งเสรมิ สนับสนุนสหกรณ/์กลุ่มเกษตรกรให้นำแนวทาง
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ทั้งในระดับองค์กรและสมาชิก 
และให้ดำเนินกิจกรรมตามแผนการดำเนินกิจกรรมการประยุกต์ใช้หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

4 สหกรณ/์ 
1 กลุ่ม 

 

- -  
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กิจกรรม / โกิจกรรม / โคครงรงการการ 

แผน/แผน/
เป้เป้าหมายาหมาย ผลงานผลงาน 

แนวทางการดำเนินการแนวทางการดำเนินการ 
จำนวนจำนวน 

(หน่วยนั(หน่วยนับ)บ) จำนวนจำนวน %% 

3 แนะนำ ส่งเสรมิ และติดตามสมาชิกท่ีเข้าร่วมโครงการขยายผลการนำ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในสหกรณ/์กลุ่มเกษตรกรเมื่อ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ให้นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยุกต์ใช้อย่างต่อเนื่อง 
 

1 สหกรณ ์ - - สหกรณ์สีล่้อเล็กภูเกต็ 
จำกัด 
 

4. คัดเลือกสหกรณแ์ละกลุ่มเกษตรกรที่ได้นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปประยุกต์ใช้และสามารถเป็นแบบอย่างได้ ตามแนวทางโครงการ
ขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณแ์ละกลุ่มเกษตรกร ท่ี
กองประสานงานโครงการพระราชดำริกำหนด 

2 สหกรณ/์
กลุ่ม

เกษตรกร 

- -  

5. รายงานผลการดำเนินงานตามแบบรายงานที่กองประสานงานโครงการ
พระราชดำริกำหนด 

12 ครั้ง 5 42 ตุลาคม 2564 – 
กันยายน 2565 

งบประมาณทั้งหมด (บาท) 1,900 - -  

   มติที่ประชุม   รับทราบ 

   4.1.13 โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
   โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ มีแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้ 
   1. ตัวชีว้ัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีงบประมาณ 2565 ผลการดำเนินงานตาม
แนวทางส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ แปลงปี 2563 
         1.1 การดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ กรมส่งเสริม
สหกรณ์เป็นเจ้าภาพหลัก จำนวน 10 จังหวัด 15 แปลง (ไม่มีสำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต) 
         1.2 การดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ แปลงปี 2563 
กรมส่งเสริมสหกรณ์สนับสนุนด้านการตลาด จำนวน 74 จังหวัด (ไม่มีสำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต) 
   2. การส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร แปลงปี 2559 - 2564 : จังหวัด
ภูเก็ต จำนวน 1 แห่ง คือ กลุ่มเกษตรกรทำสวนป่าคลอก ซึ่งเป็นแปลงใหญ่ที่จัดตั้งโดย กยท. โดยสำนักงานสหกรณ์
จังหวัดภูเก็ตต้องร่วมแนะนำส่งเสริมด้วย 

กิจกรรม / โครงการกิจกรรม / โครงการ 

แผน/แผน/
เป้าหมายเป้าหมาย ผลงานผลงาน 

แนแนววททางการดำางการดำเนิเนินนการการ 
จำนวน จำนวน 

(หน่วยนั(หน่วยนับ)บ) จำนวนจำนวน %% 

1. ส่งเสริมแปลงใหญ่ที่เตรียมจัดตัง้ใหม่ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 - - -  

2. ส่งเสริมสนับสนุนแปลงสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมแปลง
ใหญ่ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2559 – 2564 
     - ปรับปรุงฐานข้อมูลสมาชิกและข้อมลูแปลงใหญ่ ในระบบ
รายงานข้อมูลของกรมส่งเสริมการเกษตร (Co-farm) 
     - บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการด้าน
การบริหารจัดการกลุม่และการตลาดของแปลงใหญ่  

1 แปลง - - แปลงใหญ่ยางพารากลุ่ม
เกษตรกรทำสวนป่าคลอก 
แปลงใหญ่ปี 2562 
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กิจกรรม / โครงการกิจกรรม / โครงการ 

แผน/แผน/
เป้าหมายเป้าหมาย ผลงานผลงาน 

แนแนวทวทางการดำางการดำเนิเนินนการการ 
จำนวน จำนวน 

(หน่วยนั(หน่วยนับ)บ) จำนวนจำนวน %% 

     - ส่งเสริมสหกรณ/์กลุม่เกษตรกรให้มีการบริหารจัดการการผลติ 
โดยใช้เทคโนโลยีและเครื่องจักรกลการเกษตรสมัยใหม่ เพื่อลด
ต้นทุนและเพิม่ผลผลิต 
     -ส่งเสริมสหกรณ/์กลุม่เกษตรกรให้มีบทบาททางการเกษตรกับ
แปลงใหญ่ เช่น รับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรแปลงใหญ ่
     - ส่งเสริมการแปรรูปผลผลติ เพิ่มมูลค่าสินค้า และเพิ่มช่อง
ทางการจัดจำหน่าย 
     - ดำเนินการอื่นๆ ตามที่จังหวดัมอบหมาย  

    

3. กรณีแปลงใหญส่หกรณ/์กลุ่มเกษตรกร ท่ีจดทะเบียนเป็นนิติ
บุคคลตามกฎหมายแพ่งและพาณชิย์ ให้สำนักงานสหกรณ์จังหวัด 
แนะนำ ส่งเสริมในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าท่ีของกรมส่งเสริม
สหกรณ ์

- - -  

4. รายงานผลการดำเนินงานทางระบบ E-Project  12 ครั้ง 5  42 ตุลาคม 2564 –  
กันยายน 2565 

   มติที่ประชุม   รับทราบ 

   4.1.14 โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ 
   โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ เป็นงานบูรณาของหน่วยงานกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ซึ่งในจังหวัดภูเก็ตมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ จำนวน 5 ราย พ้ืนที่ทั้งสิ้น 18.5 ไร่  และสำนักงาน
สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต จะร่วมเป็นวิทยากรในการฝึกอบรมเกษตรกร ซ่ึงให้ความรู้เรื่องการบริหารจัดการกลุ่ม และ
การตลาด 

   มติที่ประชุม   รับทราบ 

     4.2 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์    
   4.2.1 โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านการดำเนินธุรกิจ 

กิจกรรม / โครงการกิจกรรม / โครงการ 

แแผน/ผน/  
เป้าหมายเป้าหมาย ผลงานผลงาน 

แนวทาแนวทางการดำเนินการงการดำเนินการ 
จำนวนจำนวน 

(หน่วยนับ)(หน่วยนับ) จำนวนจำนวน %% 

1. จัดทำ Action plan การปฏิบตัิงานตามภารกิจ 1 ครั้ง 1 100 - 

2. ลงพ้ืนท่ีแนะนำส่งเสรมิและพัฒนาการดำเนินธรุกิจของสหกรณ์และ 
กลุ่มเกษตรกร 

21 ครั้ง 7 33.33 - 

 3. จัดเก็บข้อมลูผลการดำเนินงานและปรมิาณธุรกิจของสหกรณ์และ 
กลุ่มเกษตรกร  

12 ครั้ง 5 41.66 - 

4. รายงานผลในที่ประชุมประจำเดือน 12 ครั้ง 4 33.33 - 
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กิจกรรม / โครงการกิจกรรม / โครงการ 

แแผน/ผน/  
เป้าหมายเป้าหมาย ผลงานผลงาน 

แนวทาแนวทางการดำเนินการงการดำเนินการ 
จำนวนจำนวน 

(หน่วยนับ)(หน่วยนับ) จำนวนจำนวน %% 

5. วิเคราะหผ์ลการแนะนำส่งเสรมิด้านการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ 
/กลุ่มเกษตรกร และจัดทำแผน ปรับปรุง แก้ไขการดำเนินธุรกิจของ 
สหกรณ์ที่ไมเ่ป็นไปตามเป้าหมายต่อไป 

4 ครั้ง 1 25 
สหกรณ์การเกษตรเพื่อ
การตลาดลูกค้า ธกส.
ภูเก็ต จำกดั 

งบประมาณทั้งหมด (บาท)งบประมาณทั้งหมด (บาท) 55,,000000 11,,500500 3030  

   มติที่ประชุม   รับทราบ 

   4.2.2 โครงการส่งเสริมการดำเนินธุรกิจรา้นค้าสหกรณ์ในรูปแบบซูเปอร์มาร์เก็ต
สหกรณ์ 

กิจกรรม / โครงการ 

แผน/เป้าหมาย ผลงาน 
แนวทางการ
ดำเนินการ จำนวน 

(หน่วยนับ) 
จำนวน % 

1. จัดทำ Action plan การปฏิบตัิงานตามภารกิจ 1 ครั้ง 1 100  

2. ประชุมชี้แจงเพ่ือสร้างความเข้าใจในการดำเนินการ     ซูเปอร์มาร์เก็ต
สหกรณ์แก่สหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการ 

1  ครั้ง 
- -  

 3. เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัตกิารส่งเสริมศักยภาพการดำเนินธุรกิจร้านค้า
สหกรณ์สำหรับซเูปอร์มาร์เกต็สหกรณ์ (ดำเนินการโดยส่วนกลาง) 

1 ครั้ง 
- -  

 4. สหกรณ์เปา้หมายเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเสรมิศักยภาพการ
ดำเนินธุรกิจร้านค้าสหกรณ ์

1 ครั้ง 
- -  

  5. จัดประชุมเช่ือมโยงเครือข่ายและการพัฒนาธรุกิจร้านค้าซูเปอรม์าร์เกต็
สหกรณ ์

1 ครั้ง 
- - 

 

  6. ขับเคลื่อนส่งเสรมิการดำเนินธุรกิจซูเปอรม์ารเ์ก็ตสหกรณ์/ติดตามผลการ
ดำเนินโครงการ 

6 ครั้ง 
- - 

 

 7. ติดตามผลการดำเนินโครงการ 6  ครั้ง - -  

 8. สรุปผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการฯให้กรมส่งเสริมสหกรณ์
ทราบ 

1 ครั้ง 
- - 

 

งบประมาณทั้งหมด (บาท)งบประมาณทั้งหมด (บาท) 33,,800800 - -  

   มติที่ประชุม   รับทราบ 
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   4.2.3 โครงการพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้  

กิจกรรม / โครงการ 

แผน/เป้าหมาย ผลงาน 
แนวทางการ
ดำเนินการ จำนวน 

(หน่วยนับ) 
จำนวน % 

1. จัดทำแผนปฏิบตัิงาน (Action Plan) เพื่อกำหนดช่วงระยะเวลา เพื่อใช้
เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 

1 ครั้ง 1 100 
- 

2. แนะนำเกษตรกรเป้าหมายวางแผนการผลติที่เหมาะสม 1 ครั้ง - - นัดเป้าหมายวันท่ี 
9 มี.ค. 65 

 3. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างทักษะในการประกอบอาชีพตามความ
ต้องการของเป้าหมาย 

1 ครั้ง - - จะจัดสรร
งบประมาณให้อีก

ครั้ง 

 4. แนะนำส่งเสรมิเพิ่มช่องทางการตลาดเพื่อนำผลผลติวางจำหน่ายในร้าน
สหกรณ์ซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ และร่วมกิจกรรมเช่ือมโยงโครงการอื่นของกรม 

2 ครั้ง - - 
- 

 5. ติดตามผลการดำเนินตามแผนการผลิต/รายงานผลการดำเนินงานตาม
ขั้นตอนและเงื่อนไขของการรายงานผลตามที่กรมฯ กำหนด 

6 ครั้ง - - 
 

งบประมาณทั้งหงบประมาณทั้งหมด (บาท)มด (บาท) 1,2801,280 - -  

   มติที่ประชุม   รับทราบ 

    4.2.4 โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตร 

กิจกรรม / โครงการ 

แผน/เป้าหมาย ผลงาน 
แนวทางการ
ดำเนินการ จำนวน 

(หน่วยนับ) 
จำนวน % 

1. จัดทำ Action plan การปฏิบตัิงานตามภารกิจ 1 ครั้ง 1 100 - 

2. แนะนำ ส่งเสรมิและสนับสนุนสหกรณ์และกลุม่เกษตรกรเป้าหมายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้ทบทวน/จัดทำและขับเคลื่อนแผนบรหิาร
จัดการสินค้าเกษตร (OPP) 

2 แห่ง - - - 

3. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 1 เพื่อหารือผู้แทนสหกรณ์ กลุม่เกษตรกร 
และ เครือข่ายผูผ้ลติสินคา้ และจดัทำขอ้มูลสินค้า/ผลติภณัฑ์ที่มีศักยภาพ 
พร้อมคัดเลือกผู้แทนแตล่ะกลุ่มสนิค้า 

1 ครั้ง/20 คน - - - 

4. จัดทำ catalog สินค้า ส่งให้กรมส่งเสริมสหกรณ ์ 1 ครั้ง - - - 

5. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 2 เพื่อให้ผู้ค้าพบปะกับสหกรณ/์กลุ่ม
เกษตรกรที่มีความพร้อมในการผลิตสินค้า/ ผลติภัณฑ์ตามความต้องการของผู้ค้า 

1 ครั้ง/18 คน - - - 

6. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 2 เพื่อให้ผู้ค้าพบปะกับสหกรณ/์กลุ่ม
เกษตรกรที่มีความพร้อมในการผลิตสินค้า/ ผลติภัณฑ์ตามความต้องการของผู้ค้า 

1 ครั้ง/18 คน - - - 
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กิจกรรม / โครงการ 

แผน/เป้าหมาย ผลงาน 
แนวทางการ
ดำเนินการ จำนวน 

(หน่วยนับ) 
จำนวน % 

7. เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบตัิการเช่ือมโยงเครือข่ายด้านการผลิตและ
การตลาดสินค้าเกษตรคณุภาพ (ระดับประเทศ) 

1 ครั้ง - -  

8. เข้าร่วมการอบรมหลักสตูร ส่งเสริมการตลาดออนไลน์ สร้างนักขาย
ออนไลน์มืออาชีพ (ผ่านระบบ Zoom) 

1 ครั้ง - -  

9. รายงานผลการดำเนินโครงการให้กรมส่งเสรมิสหกรณต์ามแบบรายงานท่ี
กำหนด 

6 ครั้ง - - - 

งบประมาณทั้งหมด (บาท)งบประมาณทั้งหมด (บาท) 18,00018,000 - -  

   มติที่ประชุม   รับทราบ 

   4.2.5 โครงการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง 

กิจกรรม / โครงการ 
แผน/เป้าหมาย ผลงาน 

แนวทางการ
ดำเนินการ จำนวน 

(หน่วยนับ) 
จำนวน % 

1. จัดทำ Action plan การปฏิบตัิงานตามภารกิจ 1 ครั้ง 1 100 - 

2. ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่
ความเข้มแข็ง เพื่อศึกษา วิเคราะห์ ความเข้มแข็งของสหกรณ์ในแตล่ะด้าน 
และกำหนดแนวทางการพัฒนาสหกรณ/์กลุม่เกษตรกรสู่ความเขม้แข็ง 

1 ครั้ง 
- - 

 

 3. นำข้อมูลทีไ่ด้จากการวิเคราะห์ส่งเสริมต่อคณะกรรมการดำเนินการ ฝ่าย
จัดการ เพื่อร่วมกันวางแผนการพฒันาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรสู่ความเข้มแข็ง 

47 แห่ง 
- - 

 

4. ส่งเสริม สนับสนุน ผลักดัน การขับเคลื่อนการยกระดับความเข้มแข็งให้
เป็นไปตามแผน 

47 แห่ง 
- - 

- 

5. ติดตาม รายงานผล  6 ครั้ง - -  

กลุ่มเร่งรัด 
กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมพัฒนาเพ่ือรักษาระดับชั้นความเข้มแข็งสหกรณ์ภาค
การเกษตร/กลุ่มเกษตรกร 
1. เจ้าหน้าท่ีสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัตกิารเพื่อให้
ความรู้เกี่ยวกับการเฝ้าระวังทางการเงิน 

1 ครั้ง - - - 

2. แนะนำส่งเสริมสหกรณ์เฝ้าระวงัความเสี่ยงท่ีอาจส่งผลกระทบต่อการตก
ระดับชั้น 

3 แห่ง - -  

3. ติดตาม รายงานผล 6 ครั้ง - -  

กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมพัฒนาเพ่ือยกระดับชั้นความเขม้แข็งสหกรณ์ และกลุ่ม
เกษตรกรจากระดับชั้น 2 สู่ชัน้ 1 
1. คัดเลือกสหกรณ/์กลุม่เกษตรกรเป้าหมาย 

2 แห่ง 2 แห่ง 100  

2. จัดประชุมเชิงปฏิบตัิการ กำหนดขั้นตอน วิธีการ วิธีการในการยกระดับ
ความเข้มแข็ง 

2 ครั้ง/20 คน - - เป้าหมาย 2 แห่งๆ 
ละ 10 คน 
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กิจกรรม / โครงการ 
แผน/เป้าหมาย ผลงาน 

แนวทางการ
ดำเนินการ จำนวน 

(หน่วยนับ) 
จำนวน % 

3. ติดตามความก้าวหน้า แนะนำส่งเสริมตามแนวทางวิธีการในการยกระดับ
ความเข้มแข็ง 

12 ครั้ง 
- - 

 

4. จัดประชุมเชิงปฏิบตัิการครั้งท่ี 2 เพื่อติดตามความก้าวหนา้ และปัญหา
อุปสรรคทีเ่กิดขึ้น 

2 ครั้ง/20 คน - - เป้าหมาย 2 แห่งๆ 
ละ 10 คน 

5. ติดตาม รายงานผล 6 ครั้ง - -  

งบประมาณทั้งหมด (บาท) 7,600 - -  

   มติที่ประชุม   รับทราบ 

   4.2.6 ปริมาณธุรกิจสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 2565 
   ภาพรวมปริมาณธุรกิจสหกรณ์ ประจำเดือนมกราคม 2565 โดยปริมาณธุรกิจสหกรณ์ 
เพ่ิมขึ้น ร้อยละ 19.03 

เดือนเดือน ปีงบประมาณ 2564ปีงบประมาณ 2564 ปีงปีงบปรบประมาณ 2565ะมาณ 2565 
เพ่ิเพ่ิมขึ้น / ลดลงมขึ้น / 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  

รวม  2,885,250,080.63  3,434,435,650.04  549,185,569.41  19.03 

   ภาพรวมปริมาณธุรกิจกลุ่มเกษตรกร ประจำเดือนมกราคม 2565 โดยปริมาณธุรกิจกลุ่ม
เกษตรกร ลดลง รอ้ยละ 6.28 

เดืเดือนอน ปีงบประมาณ 2564ปีงบประมาณ 2564 ปีปีงบประมาณ 2565งบประมาณ 2565 
เพ่ิมขึ้น / ลดลงเพ่ิมขึ้น / 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 

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 

รวม 60,303,314.47   56,517,005.02  - 3,786,309.45  - 6.28 
 

   มติที่ประชุม   รับทราบ 



ห น ้ า  | ๒๐ 
 

 

   4.2.7 การดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องของสหกรณ์ 
   จังหวัดภูเก็ต มีสหกรณ์ที่เข้าเกณฑ์ต้องส่งรายงานการดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องของสหกรณ์ 
30 สหกรณ์  ดังน้ี 

ที ่ ชื่อสหกรณ์/กลุม่เกษตรกร ก.ย.64 ต.ค.64 พ.ย. 64 ธ.ค.64 ม.ค.65 
1 สกก. กะทู้ จำกัด 765.14 105.34 ส่งแล้ว แต่แก้ไข 27.40 33.21 
2 สกก.เมืองถลาง จำกัด 76.83 79.90 82.85 87.45 85.79 
3 สกก.เมืองภูเกต็ จำกัด 28.88 32.41 33.50 24.50 25.64 
4 สค.เคหะรัษฎาภูเกต็ จำกัด 6.21 5.60 7.57 11.79 6.03 
5 สค. บ่อแร่สันติสขุ จำกดั 24.70 14.29 12.23 9.97 3.40 
6 สค.พารารวมพลังพัฒนา จำกัด 253.43 - 195.92 131.23 ปิดงบ 64 

ไม่เสร็จ 
7 สค. เมอืงภเูก็ต จำกัด 183.17 147.68 152.50 156.85 128.13 
8 ส. เคหสถานทวีสินมั่นคงภูเก็ต จำกัด 61.09 62.32 55.12 52.53 59.27 
9 ส. จักรยานยนต์รบัจ้างป่าตอง จำกัด 103.34 98.29 98.49 257.72 71.86 

10 สบ. เทศบาลตำบลวิชิต จำกัด 424.47 443.62 425.87 423.85 472.87 
11 สบ.แท็กซี่ภูเกต็ จำกัด 326.34 322.33 323.84 323.54 327.56 
12 สบ.รถยนต์บริการธุรกิจภูเก็ต จำกดั 660.15 663.84 777.69 692.44 743.79 
13 สบ.รถยนต์รับจ้างภูเก็ต 161.30 258.53 264.49 247.36 250.08 
14 ส.รถบริการและการท่องเที่ยวตำบล   

กะรน จำกัด 
28.15 28.87 27.37 33.64 45.81 

15 ส.เรือหางยาวบริการนำเที่ยวป่าตอง 
จำกัด 

733.14 730.10 727.16 732.07 752.36 

16 ส.สีล่้อเล็กภูเก็ต จำกัด 3.56 5.10 5.33 5.71 7.61 
17 ส.อลั-อามานะห์ภเูก็ต จำกัด 25.45 25.98 31.20 30.86 29.87 
18 ส.อิสลามสัมพันธ์ภูเกต็ จำกัด 29.88 25.37 20.70 19.11 17.25 
19 ส.อิสลามฮุซนี จำกัด 17.63 17.91 12.65 11.82 7.61 
20 สอ.บีเอจีเอส ภูเก็ต จำกัด 263,958. 252,118.39 279,526.44 272,179.54 279,815.30 
21 สอ.ก่ีหิ้น จำกัด 5,814.60 5882.87 6,035.03 5,934.21 4,547.19 
22 สอ.ครูภเูก็ต จำกดั 1.80 3.02 3.61 1.42 2.35 
23 สอ.ตำรวจภูเกต็ จำกัด 6.50 8.47 15.64 12.85 10.50 
24 สอ.บริษัทเฮลโลภเูก็ต จำกดั 2,253.20 2,071.97 2,037.50 2,031.31 2,032.71 
25 สอ.พนักงานไทยซาร์โก้ จำกัด 53.71 61.25 63.04 56.23 53.81 
26 สอ.พนักงานสงเคราะห์สวนยางภูเก็ต 

จำกัด 
14.74 30.06 34.87 35.92 379.89 

27 สอ.โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จำกดั 100.62 98.70 87.61 89.46 89.46 
28 สอ.ศูนย์ชีววิทยาทางทะเลภูเก็ต จำกัด 104.89 20.37 19.51 15.89 16.28 
29 สอ.สาธารณสุขภูเกต็ จำกัด 85.33 88.53 96.32 93.81 90.38 
30 สอ.อัล-อิสลามียะฮ์ จำกดั 14.33 16.54 15.29 16.52 16.37 

รวม 30 30 30 30 29 

   มติที่ประชุม   รับทราบ 
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   4.2.8 ผลการจัดระดับช้ันสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
   ผลการจัดระดับชั้นสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของจังหวัดภูเก็ต (ข้อมูล ณ 
30 กันยายน 2564) ดังนี้ 
    สหกรณ์ ชั้น 1 จำนวน  20  แห่ง  (เพ่ิมข้ึน 2 แห่ง) ประกอบด้วย 
     - สหกรณ์การเกษตร  จำนวน    3  แห่ง 
     - สหกรณ์ออมทรัพย์  จำนวน  11  แห่ง 
     - สหกรณ์บริการ   จำนวน    3  แห่ง 
     - สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน  จำนวน    1  แห่ง 
     - สหกรณ์ร้านค้า   จำนวน    2  แห่ง 
    สหกรณ์ ชั้น 2 จำนวน  25  แห่ง  (ลดลง 3 แห่ง) ประกอบด้วย 
     - สหกรณ์การเกษตร  จำนวน    3  แห่ง 
     - สหกรณ์ออมทรัพย์  จำนวน    4  แห่ง 
     - สหกรณ์บริการ   จำนวน  16  แห่ง 
     - สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน  จำนวน    3  แห่ง 
     - สหกรณ์ร้านค้า   จำนวน    1  แห่ง 
    สหกรณ์ ชั้น 3 จำนวน    2  แห่ง  (ลดลง 2 แห่ง) ประกอบด้วย 
     - สหกรณ์บริการ   จำนวน    1  แห่ง 
     - สหกรณ์ร้านค้า   จำนวน    1  แห่ง (เลิกกิจการ) 
    สหกรณ์ ชั้น 4 จำนวน    5  แห่ง  (เพ่ิมข้ึน 2 แห่ง) ประกอบด้วย 
     - สหกรณ์การเกษตร  จำนวน    2  แห่ง 
     - สหกรณ์บริการ   จำนวน    2  แห่ง 
     - สหกรณป์ระมง   จำนวน    1  แห่ง 
   ผลการจัดระดับชั้นกลุ่มเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของจังหวัดภูเก็ต
(ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2564) ซึ่งจัดอยู่ในระดับชั้น 2 คือ 
    กลุ่มเกษตรกรทำสวน   จำนวน    1  แห่ง 
 ทั้งนี้ ได้มีประสานไปยังคณะทำงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว และจะมีการประชุมชี้แจง
ให้แก่เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์และเจ้าหน้าที่ ๆ เกี่ยวข้อง ต่อไป 

   มติที่ประชุม   รับทราบ 
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    4.3 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ 
  นางสาวสุมนา  ณ นคร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ ์แจ้งให้ที่
ประชุมทราบ ดังนี้ 
   4.3.1 กองทุนพัฒนาสหกรณ์  

เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ วงเงินจัดสรร คืนวงเงิน 
โครงการปกต ิ
1. สหกรณ์อิสลามฮุซนี จำกัด 2,000,000 2,000,000 
โครงการพิเศษ 
1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพสมาชิกสหกรณ์นอกภาคการเกษตร   
         สหกรณ์บริการรถยนต์บริการธุรกิจภูเก็ต จำกัด 3,040,000 3,040,000 
2. โครงการสนับสนุนเงนิทุนเพือ่ส่งเสริมอาชีพในยุค  New Normal ปี 2565   
         สหกรณ์สี่ล้อเล็กภูเก็ต จำกัด 600,000 600,000 
3. โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพสมาชิกสหกรณ์นอกภาคการเกษตร (เพิ่มเติม) 
         สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูเก็ต  จำกัด สอ.ตำรวจภูเก็ตแจ้งความประสงค์
และอยู่ในระหว่างการพิจารณา 

 
6,000,000 

(อยู่ในระหว่างการพิจารณา) 

 
- 

 

   การติดตามลูกหนี้เงินกู ้โครงการปกติ ปีงบประมาณ 2564 จำนวน 2 แห่ง ดังนี้ 

การติดตามลูกหนี้เงินกู้ โครงการปกติ  
ปีงบประมาณ 2564 

เงินต้น 
(บาท) 

เงินต้นคงเหลือ  
(บาท) 

1. สหกรณ์อสิลามสมัพันธ์ จำกัด (เพือ่สร้างสำนักงาน) 
   สัญญาลงวันท่ี 27 ม.ค. 2564 สิ้นสุดสัญญาวันที่  30 พ.ย. 2573 

2,000,000 1,800,000 

2. สหกรณเ์ครดิตยเูนี่ยนบ่อแรส่ันติสุข จำกัด (ให้สมาชิกกูย้ืม) 
    สัญญาลงวันท่ี 28 ม.ค. 2564 สิ้นสุดสญัญาวันท่ี  30 ธ.ค. 2564  
    ผิดนัดชำระหนี้  35 วัน (ข้อมูล ณ วันท่ี 3 ก.พ. 2565) 

350,000 350,000 

   มติที่ประชุม   รับทราบ 

   4.3.2 วงเงินการกู้ยืมหรือการค้ำประกันประจำปี 
   สหกรณ์ต้องส่งขอความเห็นชอบให้นายทะเบียนสหกรณ์ ภายใน 30 วัน นับแต่ประชุมใหญ่
แล้วเสร็จ โดยนายทะเบียนสหกรณใ์ห้ความเป็นชอบแล้ว ดังนี้ 

วงเงินกูย้ืมหรือค้ำประกัน ประจำปีของสหกรณ์ จังหวัดภูเก็ต ประจำเดือนธันวาคม 2564 

ที ่ ชื่อสหกรณ์ วงเงินฯ 
ปีที่ผ่านมา 

ปีปัจจุบนั 
ทุนเรือนหุ้น ทุนสำรอง วงเงินที่เห็นชอบ วันที่เห็นชอบ 

1 สอ.อัล-อิสลามียะฮ์  จำกดั 82,000,000 48,263,180 13,367,933.97 91,000,000 17 ม.ค. 65 
2 สอ.สาธารณสุขภูเกต็ จำกัด 100,000,000 294,075,500 17,628,488.43 100,000,000 28  ม.ค. 65 

3 ส.อัล-อามานะห์ภเูก็ต  จำกัด 10,000,000 4,057,800 1,178,693 10,000,000 8 ก.พ. 65 

4 สอ.ครูภเูก็ต จำกดั 1,000,000,000 2,137,467,940 185,230,655.06 1,000,000,000 11 ก.พ. 65 
5 สอ.พนักงานไทยซาร์โก้ จำกัด 60,000,000 57,003,530 10,330,480.39 60,000,000 14 ก.พ. 65 
6 สบ.รถยนต์รับจ้าง บขส.

ภูเก็ต จำกดั 
1,400,000 2,000,000 262,700 149,135.58 24 ก.พ. 65 

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

 

ที ่ ชื่อสหกรณ์ สถานะ วันสิ้นปีทาง
บัญช ี

กำหนดวัน
สิ้นสุดในการ

จัดทำงบ
การเงินส่ง
ผู้สอบบัญชี 
(ภายใน 60 

วัน) 

สหกรณ์
ที่ไม่

สามารถ
ปิดบัญชี

ได้ 

สหกรณ์จัดทำงบ
การเงินประจำปี
และส่งใหผู้้สอบ
บัญชีได้ ภายใน  

60 วัน 

นายทะเบียน
สหกรณ์สั่งเลิก 

ระบุวันที่ส่ง
หนังสือถึงผู้สอบ

บัญช ี

ได้ ไม่ได้ 

รวม 47 สหกรณ์  
(เป้าหมายกรมส่งเสริมสหกรณ์ ร้อยละ 95.08 = 45 สหกรณ์) 

          

  ปีบัญชี 31 ธันวาคม 2564  รวมทั้งสิ้น 19 - 13 6 - - 

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

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

3. สค.พารารวมพลังพฒันา จำกัด ดำเนินการ 31 ธ.ค. 64 28 ก.พ. 65 - - 1 - - 

4. สค.เมืองภเูก็ต จำกดั ดำเนินการ 31 .ค. 64 28 ก.พ. 65 - 1 - - 19 ม.ค.65 

5. ส.เคหสถานโคกโตนดพัฒนา 
จำกัด 

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

6. ส.เคหสถานทวีสินมั่นคงภูเก็ต 
จำกัด 

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

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

8. ส.รถบริการภเูก็ต คอลเซ็นเตอร์  
จำกัด 

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

9. ส.สีล่้อเล็กภูเก็ต จำกัด ดำเนินการ 31 ธ.ค. 64 28 ก.พ. 65 - 1 - - 28 ม.ค. 65 

10. ส.อิสลามสัมพันธ์ภูเกต็ จำกัด ดำเนินการ 31 ธ.ค. 64 28 ก.พ. 65 - 1 - - 13 ม.ค. 65 

11. รส.จังหวัดภูเกต็ จำกัด ดำเนินการ 31 ธ.ค. 64 28 ก.พ. 65 - 1 - - 5 ม.ค . 65 

12. รส.โรงพยาบาลวชิระภเูก็ต จำกัด ดำเนินการ 31 ธ.ค. 64 28 ก.พ. 65 - 1 - - 11 ม.ค. 65 

13. รส.วิทยาลัยเทคนิคภูเกต็ จำกัด ดำเนินการ 31 ธ.ค. 64 28 ก.พ. 65 - - 1 - - 

14. สอ.กะตะธานี คอลเลคช่ัน จำกัด ดำเนินการ 31 ธ.ค. 64 28 ก.พ. 65 - - 1 - - 

15. สอ.ครูภเูก็ต จำกดั ดำเนินการ 31 ธ.ค. 64 28 ก.พ. 65 - 1 - - 5 ม.ค. 65 

16. สอ.พนักงานไทยซาร์โก้ จำกดั ดำเนินการ 31 ธ.ค. 64 28 ก.พ. 65 - 1 - - 7 ม.ค. 65 

17. สอ.พนักงานสงเคราะห์สวนยาง
ภูเก็ต จำกดั 

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

18. สอ.โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จำกดั ดำเนินการ 31 ธ.ค. 64 28 ก.พ. 65 - 1 - - 7 ม.ค. 65 

19. สอ.สาธารณสุขภูเกต็ จำกัด ดำเนินการ 31 ธ.ค. 64 28 ก.พ. 65 - 1 - - 1 ม.ค. 65 

   มติที่ประชุม   รับทราบ 
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   4.3.4 การวิเคราะห์งบการเงินสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
   การวิเคราะห์งบการเงินสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซ่ึงเป็น
การวิเคราะห์งบการเงินปีบัญชีล่าสุดของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร เพ่ือใช้เป็นแนวทางให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ใน
การแนะนำ ส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร โดยในรอบเดือนที่ผ่านมาทำการวิเคราะห์งบการเงิน จำนวน 1 สหกรณ์       
คือ สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานไทยซาร์โก้  จำกัด (ข้อมูล ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 65) 

    มติที่ประชุม   รบัทราบ 

     4.4 กลุ่มตรวจการสหกรณ์ 
   นายกฤษฎา  สู่เจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจการสหกรณ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 
   4.4.1 งานกำกับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์ 

กิจกรรม / โครงการ 

แผน/
เป้าหมาย 

ผลงาน 
แนวทางการดำเนินการ 

จำนวน 
(หน่วยนับ) 

จำนวน % 

1. การตรวจการสหกรณโ์ดยคณะผู้ตรวจ การ
สหกรณ์ จำนวน 5 คณะ (สหกรณอ์อมทรัพย์และ
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนจ.ภูเกต็) 

19 สหกรณ ์ 3 16 แต่งตั้งคณะผู้ตรวจการสหกรณ์ ตามคำสั่งนทส.ที่ 
ภก.16/2564 คำสั่งนทส.ที่ ภก.17/2564 สั่ง 
ณ วันท่ี 25 พ.ย.2564 และคำสัง่ นทส.ที่ ภก. 
1/2565 สั่ง ณ วันท่ี 14 ก.พ. 2565  

2. การตรวจการสหกรณต์ามคำสัง่นายทะเบียน
สหกรณ ์

8 สหกรณ ์ - - เข้าตรวจการสหกรณ์กรณีพบข้อสงัเกตจากผูส้อบ
บัญชี/ประเด็นการแนะนำส่งเสริม 

3. ติดตามประเมินผลการแก้ไขข้อบกพร่อง 6 สหกรณ ์ 2 30 ติดตามความคืบหน้าสหกรณ์ทีไ่ดม้ีการสั่งการให้
แก้ไขข้อบกพร่อง 

4. จัดประชุมซักซ้อมการตรวจการสหกรณ ์ 1 ครั้ง 1 100 จัดประชุมเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2565 

5. จัดประชุมคณะทำงาน จกบ. 4 ครั้ง - - การประชุมครั้งท่ี 1 วันที่ 23 มีนาคม 2565 

งบประมาณทั้งหมด (บาท) 44,900 7,950 17.71  

   - การตรวจการสหกรณ ์: ตรวจสอบสหกรณ์โดยคณะผู้ตรวจการสหกรณ์ 

คณะผู้ตรวจการสหกรณ์ สหกรณ์ที่ได้รับมอบหมายให้ตรวจสอบ การดำเนินการ 

คณะที่ 1 
1. นายกฤษฎา  สูเ่จริญ 
2. นางสาวเพชรไพลิน แซ่ตั้น 

1.สหกรณ์ออมทรัพย์อัล-อิสลามยีะฮ์ จำกัด 
2.สหกรณ์ออมทรัพย์ศูนย์ชีววิทยาทางทะเลภเูก็ต จำกัด 
3.สหกรณ์ออมทรัพย์ครภููเกต็ จำกัด 
4.สหกรณเ์ครดิตยเูนี่ยนบ่อแรส่ันติสุข จำกัด 

√ 
- 
- 
- 

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

1.สหกรณเ์ครดิตยเูนี่ยนเคหะรัษฎาภูเก็ต จำกดั 
2.สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จำกัด 
3. สหกรณ์ออมทรัพย์กะตะธานี คอลเลคช่ัน จำกัด 

- 
- 
- 

คณะที่ 3 
1. นางสาวสมุนา ณ นคร 
2. นางสาวนฤมล สงธน ู

1.สหกรณ์ออมทรัพย์บีเอจเีอสภเูก็ต จำกัด 
2.สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภเูก็ต จำกัด 
3.สหกรณ์พนักงานลากูน่าภเูก็ต จำกัด 
4.สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัทเฮลโลภูเก็ต จำกดั 

√ 
- 
- 
- 

 



ห น ้ า  | ๒๕ 
 

 

คณะผู้ตรวจการสหกรณ์ สหกรณ์ที่ได้รับมอบหมายให้ตรวจสอบ การดำเนินการ 

คณะที่ 4 
1. นางสาวแสงอุษา ส่งแสง 
2. นางวรรณิสา  จันทร์แก้ว 
3. นางสาวนันทัชพร ชัยฤกษ์ 

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

√ 

- 
- 
- 

คณะที่ 5 
1. นางสาวธนภร  สังขพันธ ์
2. นายอภสิิทธ์ิ  ลิ่วชัยชาญ 

1.สหกรณเ์ครดิตยเูนี่ยนเมืองภูเกต็ จำกัด  
2.สหกรณ์ออมทรัพย์โรงแรมอมันปุรี จำกัด  
3.สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานสงเคราะหส์วนยางภเูก็ต จำกัด 
4.สหกรณ์ออมทรัพย์ตรีสรา จำกดั  

- 
- 
- 
- 

   มติที่ประชุม   รับทราบ 

   4.4.2 ความคืบหน้าการแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์ 
  

สหกรณ์/ข้อบกพร่องสหกรณ์/ข้อบกพร่อง การดำเนินการ/ความคืบหน้าการดำเนินการ/ความคืบหน้า สถานะสถานะ 

1. สหกรณ์บริการรถยนต์บริการ
ธุรกิจภูเก็ต จำกัด 
     ข้อบกพร่องกรณีเงินสดขาด
บัญชี จากการทุจรติของนางนาฎ
นภา ผาแสง อดีตหัวหน้าฝ่าย
การเงิน 1,849,333.24 บาท 

      สหกรณ์ได้ยื่นฟ้องนางนาฎนภา ผาแสง เป็นคดีอาญาผิดฐานยักยอก แต่
วันนัดพิจารณาคดี นางนาฎนภาฯ ไม่ไปศาลตามหมายเรียกและมีพฤติการณ์จะ
หลบหนี ศาลจังหวัดภูเก็ตจึงออกหมายจับระหว่างการพิจารณากับนางนาฎ
นภา ผาแสง เพื่อนำตัวมาดำเนินคดี เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 ครบ
กำหนดอายุความ 10 ปี วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2569  ปัจจุบัน ยังไม่สามารถ
จับกุมตัว นางนาฎนภา ผาแสง ได้ 
     นายทะเบียนสหกรณ์ติดตามความคืบหน้าการแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์                                    
ตามหนังสือท่ี ภก 0010/1099 ลงวันท่ี 21 ธันวาคม 2563 ให้สหกรณ์
ประสานกับพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบติดตามจับกุมนางนาฎนภาฯ จำเลย 
ตามหมายจับมาดำเนินคดี และให้สหกรณ์รายงานผลการดำเนินการและความ
คืบหนา้การแกไ้ขข้อบกพร่องให้นายทะเบียนสหกรณ์ทราบ   
      สหกรณ์ รายงานความคืบหน้าการแก้ไขข้อบกพร่อง หนังสือที่  สบธ.
93/2564 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2564 แจ้งว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจแจ้งความ
คืบหน้าผ่านทางโทรศัพท์ถึงผู้จัดการสหกรณ์ว่าได้สืบหาข้อมูลคดีของนางนาฎ
นภาฯ ทราบว่าพำนักอยู่ที่ จ.ปทุมธานี และอยู่ระหว่างประสานไปยังตำรวจ
ท้องที่เพื่อดำเนินการจับกุม 
      ***ยังไม่ได้รับรายงานความคืบหน้าการแก้ไขข้อบกพร่องจากสหกรณ์*** 

ติดตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ห น ้ า  | ๒๖ 
 

 

สหกรณ์/ข้อบกพร่องสหกรณ์/ข้อบกพร่อง การดำเนินการ/ความคืบหน้าการดำเนินการ/ความคืบหน้า สถานะสถานะ 

2. สหกรณ์ออมทรัพย์ตรีสรา 
จำกัด 
     กรณีการกระทำทุจริตภายใน
สห กรณ์  มู ล ค่ าค วาม เสี ยห าย 
1,209,942.68 บาท อยู่ในความ
รับผิดชอบของนางสาวนิศา สีกงเหนือ 
ต ำแห น่ ง เล ข านุ ก าร  ซึ่ งได้ รั บ
มอบหมายให้รับผิดชอบในการทำ
บัญชีและเบิกจ่ายเงินของสหกรณ์ 

     พนักงานสอบสวนได้ขออนุมัติให้ศาลจังหวัดภูเก็ตออกหมายจับ นางสาว
นิศา สีกงเหนือ หมายจับที่ 633/2559 ลงวันที่ 30 กันยายน 2559 เพื่อ
นำตัวมาดำเนินคดีในความผิดฐานยักยอกทรัพย์ เนื่องจากหลบหนีออกจาก
พื้นที่จังหวัดภูเก็ต และพนักงานสอบสวนได้สรุปสำนวนสอบสวนส่งพนักงาน
อัยการจังหวัดภูเก็ตมีความเห็นสั่งฟ้องผู้ต้องหา ปัจจุบันอยู่ระหว่างติดตาม
จับกมุตัวนางสาวนิศาฯ  
     นายทะเบียนสหกรณ์ติดตามความคืบหน้าการแก้ไขข้อบกพร่องของ
สหกรณ์ ตามหนังสือที่ 0010/118 ลงวันที่  28 มกราคม 2564 ให้
สหกรณ์ฟ้องร้องคดีต่อศาลเพื่อบังคับให้ผู้กระทำผิดชดใช้ เงินหรือคืน
ทรัพย์สินที่ได้จากการกระทำผิดให้สหกรณ์ต่อไป  
    สหกรณ์ รายงานความคืบหน้าการแก้ไขข้อบกพร่อง เมื่อวันที่  11 
มกราคม 2564 (สนง.สหกรณ์จ.ภูเก็ต ได้รับหนังสือ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 
2564) แจ้งว่า ยังไม่สามารถจับตัวผู้กระทำผิดได้ คณะกรรมการเข้าพบ 
ผกก.สภ.เชิงทะเล ทางตำรวจจะเร่งติดตามตัวผู้ต้องหา และจะแจ้งความ
คืบหนา้เป็นระยะ 
     สหกรณ์ รายงานความคืบหน้ าการแก้ ไขข้อบกพร่อง หนั งสื อที่  
008/2564 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2564 แจ้งว่า อยู่ระหว่างติดตามจับกุม
ตวัผู้ต้องหามาดำเนินคดีตามกฎหมาย 
      ***ยังไม่ ได้รับรายงานความคืบหน้าการแก้ ไขข้อบกพร่องจาก
สหกรณ์*** 

ติดตาม 

สหกรณ์/ข้อสหกรณ์/ข้อบกพร่อบกพร่องง การดำเนินการ/ความคืบหน้าการดำเนินการ/ความคืบหน้า สถานะสถานะ 
  3 . สหกรณ์ บ ริการธุ รกิ จและ
ท่องเที่ยวมุกอันดามัน จำกัด  
คำสั่ งนายทะเบี ยนสหกรณ์ ท่ี  ภก 
10/2560 สั่ ง ณ วันท่ี  18 ตุลาคม 
2560 สั่งการให้คณะกรรมการดำเนินการ
สหกรณ์แก้ไขข้อบกพร่องตามมาตรา 22 
(1) กรณี เงิ นยื มทดรองจ่ ายจำนวน 
92,320 บาท ท่ีคณะกรรมการ 8 ราย
เป็ นผู้ ยื ม เมื่ อวันท่ี   31 พฤษภาคม 
2558 แล้วไม่ส่งคืนเงินเพื่อหักล้างบัญชี 

    สหกรณ์รายงานการแก้ไขข้อบกพร่อง หนังสือท่ี 32/2563 ลงวันท่ี 21 
กันยายน 2563 แจ้งว่าสหกรณ์ได้ทำหนังสือทวงถามให้ผู้ยืมเงินทดรองจ่ายมา
ชี้แจงยอดเงินยืมทดรองท่ีสหกรณ์ 
    นายทะเบียนสหกรณ์ติดตามความคืบหน้าการแก้ไขข้อบกพร่องตามหนังสือ  
ท่ี ภก 0010/1094 ลงวันท่ี 18 ธันวาคม 2563 ให้คณะกรรมการชุด
ปัจจุบันตรวจสอบข้อเท็จจริงในการอนุมัติเงินยืมทดรองจ่ายอยู่ในระหว่าง
ดำเนินการของคณะกรรมการชุดใด ประกอบด้วยบุคคลใด รายงานให้นาย
ทะเบียนสหกรณ์ทราบ 
    สหกรณ์ รายงานการแก้ไขข้อบกพร่อง หนังสือท่ี 6/2564 ลงวันท่ี 4 
กุมภาพันธ์  2564 แจ้งว่า คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ตรวจสอบเงินยืม
ทดรอง 79,000 บาท อยู่ในระหว่างดำเนินการของคณะกรรมการชุดท่ี 1 เงินยืม
ทดรองส่วนท่ีเหลืออยู่ในระหว่างดำเนินการของคณะกรรมการ    ชุดท่ี 2 
   ***ยังไม่ได้รับรายงานความคืบหน้าการแก้ไขข้อบกพร่องจากสหกรณ์*** 

ติดตาม 
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สหกรณ์/ข้อบกพร่องสหกรณ์/ข้อบกพร่อง การดการดำเนินการ/ความคืบหน้าำเนินการ/ความคืบหน้า สถานะสถานะ 
4. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเคหะรัษฎาภูเก็ต จำกัด 
    4.1 สหกรณ์มีข้อบกพร่องตาม คำสั่งนายทะเบียน
ที่ ภก 7/2561 สั่ง ณ วันที ่7 กันยายน 2561 นาย
ทะเบยีนสหกรณ์ได้สัง่การให้สหกรณ์ดำเนินการ ดงันี ้
             1.ให้เรียกคืนเงินกู้จาก สค.จ.เลย จำกัด 
จำนวน 20 ลบ. / ใหห้าผู้รับผิดชอบชดใชเ้ต็มจำนวน 
             2. ให้ถอนคืนเงินฝากจาก สค.จ. เลย จำกัด 
จำนวน 11.632 ลบ. / ใหห้าผู้รับผดิชอบชดใช้เต็ม
จำนวน 
             3. หาผู้รับผิดชอบชดใช้คืนกรณีชำระหนีใ้ห ้
สค.บ้านดุงสามัคคี จำกัด แทน สค.จ.เลย จำกัด 
จำนวน 673,455.- บาท 
             4. เรียกเงินคนืจาการซื้อที่ดินร่วมกับ สค.
บ้านหนองมะค่า จำกัด จำนวน 2.340 ลบ. / ให้หา
ผู้รับผิดชอบชดใชเ้ต็มจำนวน 
             5. ให้นำหลักทรัพย์ของสมาชิกตามโครงการ 
CU Home มาจดจำนองเปน็ประกันเงินกู้ให้ถูกต้อง 
และทบทวนแก้ไขระเบียบสหกรณ์ว่าด้วยการให้เงินกู ้
             6.ให้ระงับการให้เงนิกู้ตามโครงการ CU 
Home จนกว่าจะแก้ไขหลักประกันให้แล้วเสร็จ 
             7. ให้หาผู้รับผิดชอบและเรียกเงินทดรองคืน
จำนวน 2.120 ลบ. 
             8. ให้ระงบัการดำเนนิธุรกจิทั้งหมดที่
ดำเนินการใน จ.พัทลุง ทันท ี
         ให้แก้ไขข้อบกพร่องภายใน 30 วัน นับแต่
วันที่ได้รับทราบคำสั่ง 

1.ประเด็นข้อบกพร่อง 1-3 สหกรณ์ฯ 
ดำเนินการรับโอนที่ดินเพื่อชำระหนี้จำนวน 
31,632,576.47 บาท 
2.ในประเด็นข้อบกพร่อง ข้อ 7 มติที่ประชุม
ใหญ่ให้สหกรณ์ จัดกจิกรรมการกศุลเพื่อท่ีจะนำ
เงนิดังกล่าวมาหักล้างเงินยืมทดรองจ่าย 
3.ในประเด็นข้อบกพร่อง ข้อ 4,5, 6 และ 8 
สหกรณ์ฯ ยังไม่ได้ดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่อง 
4.สหกรณ์ฯ ได้ยื่นคำร้องขอทุเลาการปฏิบัติตาม
คำสั่งทางปกครองจังหวัดภูเก็ต ซึ่งศาลมีคำสั่งให้
ยกคำขอทุเลาการบังคับคำสั่งทางปกครองแล้ว 

   ดำเนินการแจ้งความ
กับคณะกรรมการดำเนิน 
การสหกรณ์แล้ว 
  พนักงานสอบสวน แจ้ง
ผลการดำเนินคดี หนังสือ
สถานี ตำรวจภู ธรเมื อง
ภูเก็ต ที่ ตช 0023(ภก).
43)/9868 ลว. 21 ก.ย.
63 แจ้งว่า อัยการจังหวัด
คดีศาลแขวงภูเก็ต มีคำสั่ง
ยุ ติ การดำเนิ น  คดี กั บ
ผู้ต้องหา 
***กรมส่งเสริมสหกรณ์
ตอบหารือเรื่องคำสั่งนาย
ทะเบียนสหกรณ์ที่ ภก 
7/2561 เป็นคำสั่งทาง
ปกครองยังมีผลใช้บังคับ
อยู่ ให้ดำเนินการติดตาม

ข้อบกพร่องต่อไป*** 

    4.2 สหกรณ์มีข้อบกพร่องตามคำสั่งนายทะเบียน
สหกรณ์ ที่ ภก 9/2562 สั่ง ณ วันที่ 2 กันยายน 
2562 รายละเอียดดังนี้ 
        ให้สหกรณฯ์ ดำเนนิการขายทีด่ินพร้อมสิ่งปลูก
สร้างทีส่หกรณ์ฯ รับโอนชำระหนี้ รวมถึงที่ดินที่
สหกรณร์่วมลงทุนกับสหกรณ์เครดติยูเนี่ยนบา้นหนอง
มะคา่ จำกดั จำนวน 2 แปลง ไดแ้ก ่
        - ที่ดินโฉนดเลขที่ 792 และสิ่งปลูกสร้างบน
ที่ดิน มูลค่า 31,632,576.47 บาท ภายใน 60 
วัน หากขายไม่ได้หรือมูลค่าการขายสุทธิไม่คุ้มมูล
หนี้ให้หาผู้รับผิดชอบชดใช้ความเสียหาย 
        - ที่ดินโฉนดเลขที่ 70236 ซึ่งสหกรณ์ถือ
กรรมสิทธิร์่วมกับสหกรณ์เครดิตยูเนีย่นบ้านหนอง
มะค่า จำกดั มลูค่า 2,340,677 บาท หากขายไม่ได้
หรือมลูค่าขายสุทธิไม่เตม็มลูค่าดังกล่าว ให้หา
ผู้รับผิดชอบชดใช้ความเสียหาย 

    นายทะเบียนสหกรณ์ติดตามความคืบหน้าการ
แก้ ไขข้ อบกพร่ อ ง (ล่ าสุ ด ) หนั งสื อที่  ภ ก 
0010/22 ลงวันที่  8 มกราคม 2564 ให้
สหกรณ์รายงานผลการแก้ไขข้อบกพร่องกรณีขาย
ที่ดินจ.เลย และเร่งรัดการขายที่ดินตามคำสั่งให้
เสร็จสิ้นโดยเร็ว และให้สหกรณ์รายงานผลคืบหน้า
ให้ทราบทุกเดือน   
    สหกรณ์ รายงานความคืบหน้ าการแก้ ไข
ข้อบกพร่อง    หนังสือที่ สค.006/2564 ลง
วันที่ 19 มกราคม 2564 แจ้งว่า สหกรณ์ยังไม่
สามารถขายที่ดินได้ และยังคงดำเนินการประกาศ
ขายที่ดินผ่านช่องทางต่างๆ ซึ่งสหกรณ์ไม่อาจระบุ
ระยะเวลาแล้วเสร็จได้ 
   สหกรณ์แจ้งความคืบหน้าการแก้ไขข้อบกพร่อง 
หนั งสื อที่  สค .078 /25 64  ลงวั นที่  1 3 
กรกฎาคม 2564 แจ้งว่า สหกรณ์อยู่ระหว่าง
ดำเนินการประกาศขายที่ดิน 
     ***ยังไม่ได้รับรายงานความคืบหน้าการแก้ไข
ข้อบกพร่องจากสหกรณ์*** 

ติดตาม 
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สหกรณ์/ข้อบกพร่องสหกรณ์/ข้อบกพร่อง การดำเนินการ/ความคืบหน้าการดำเนินการ/ความคืบหน้า สถานะสถานะ 
    4.3 ข้อบกพร่องตามคำสั่งนายทะเบียน
สหกรณ์ ท่ี ภก.7/2563 และภก. 8/2563 สั่ง ณ 
วันที่ 5 ตลุาคม 2563 
        1.กรณสีหกรณ์รับสมาชิกสมทบท่ียังไม่
บรรลุนติิภาวะ รวม 30 คน ขัดตอ่ พ.ร.บ.
สหกรณ์มาตรา 40 และระเบียบนายทะเบียน
สหกรณ ์
        2.กรณสีหกรณ์รับฝากเงินจาก
บุคคลภายนอก 
            - มูลนิธิชุมชนภูเก็ต 4,312,289-.
บาท 
            - บุคคลที่จังหวัดพัทลุง 6,205,965-.
บาท 

    นายทะเบียนสหกรณ์ได้มีหนังสือที่ ภก 
0010/24 ลงวันที่ 8 มกราคม 2564 ติดตาม
ความคืบหน้าการแก้ไขข้อบกพร่อง ตามคำสั่งนาย
ทะเบียนสหกรณ์ 
    สหกรณ์ ได้ แจ้ งความคื บหน้ าการแก้ ไข
ข้อบกพร่อง หนังสือท่ี สค.005/2564 ลงวันท่ี 
1 4  ม ก ร า ค ม  2 5 6 4  แ จ้ ง ว่ า ก ร ณี                         
รับสมาชิกสมทบที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะได้แก้ไขแล้ว 
กรณีมูลนิธิฯ จะติดตามเป็นหนังสือต่อมูลนิธิฯ อีก
ครั้ง วันที่ 31 มกราคม 2564 ส่วนการคืนเงิน
ฝากบุคคลที่จ.พัทลุง สหกรณ์ขอชะลอจนกว่าจะได้
ข้อยุติจากศาลปกครอง 
    นายทะเบียนสหกรณ์ติดตามความคืบหน้าการ
แก้ไขข้อบกพร่อง หนังสือที่ ภก 0010/510 ลง
วันที ่5 พฤษภาคม 2564   
    สหกรณ์แจ้งความคืบหน้าการแก้ไขข้อบกพร่อง 
หนังสือที่ สค.078/2564 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 
2564 แจ้งว่า กรณีรับสมาชิกสมทบที่ยังไม่บรรลุ
นิติภาวะ สหกรณ์ปฏิบัติตามคำสั่งนายทะเบียน
สหกรณ์แล้ว กรณีสหกรณ์รับฝากเงินจากมูลนิธิ
ชุมชนภู เก็ต สหกรณ์ ได้ปิ ดบัญชีแล้วเมื่อ 11 
มิถุนายน 2564 
     ***ยังไม่ได้รับรายงานความคืบหน้าการแก้ไข
ข้อบกพร่องจากสหกรณ์*** 

ติดตาม 

 

   - ความคืบหน้าการแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์ในจังหวัดภูเก็ต  
     (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) 

สหกรณ์สหกรณ์//ข้อบกพร่องข้อบกพร่อง การดำเนินการ/ความคืบหน้าการดำเนินการ/ความคืบหน้า สถานะสถานะ 
    5. สหกรณ์บริการเทศบาลตำบลวิชิต จำกัด
ข้อบกพร่องตามคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ท่ี ภก. 
7/2564 สั่ง ณ วันท่ี 18 มีนาคม 2564 
     1. กรณีสหกรณ์ไม่ได้ดำเนินการจัดประชุมใหญ่สามัญ
ประจำปี สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562 และ
ปีส้ินสุด 31 ธันวาคม 2563 
     2. กรณีสหกรณ์ไม่จัดทำบัญชีของสหกรณ์ให้เป็น
ปัจจุบัน ไม่เป็นไปตามมาตรา 65 แห่ง พระราชบัญญัติ
สหกรณ์ พ.ศ.2562 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 

      สหกรณ์ได้แจ้งความคืบหน้าการแก้ไขข้อบกพร่อง 
หนังสือท่ี สบ. 22/2564 ลงวันท่ี 29 ตุลาคม 2564 แจ้ง
ว่า  
      1. สหกรณ์ได้ดำเนินการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 
สำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 และปีส้ินสุด
วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 แล้วเมื่อวันท่ี 28 ตุลาคม 
2564 
      2. สหกรณ์ ได้ จั ดทำงบการเงินและรายละเอี ยด
ประกอบงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 
2562 และ 2563 และได้นำส่งงบการเงินเรียบร้อยแล้ว 

ติดตาม 
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   - ความคืบหน้าการแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์ในจังหวัดภูเก็ต  
     (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) 

สหกรณ์/ข้อบกพร่องสหกรณ์/ข้อบกพร่อง การดำเนินการ/ความคืบหน้าการดำเนินการ/ความคืบหน้า สถานะสถานะ 
    6. สหกรณ์อิสลามสัมพันธ์ภูเก็ต จำกัด 
ข้อบกพร่องตามคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ท่ี ภก. 
19/2564 สั่ง ณ วันท่ี 14 ธันวาคม 2564  
     กรณีสหกรณ์มีจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 
ในวันท่ี 28 มีนาคม 2564 ได้จ่ายค่าเบี้ยประชุม/
ค่าตอบแทนให้กับผู้ ท่ีมิ ใช่สมาชิก (เข้าประชุมแทน
สมาชิก) จำนวน 32 คน ๆ ละ 450 บาท เป็นเงินจำนวน 
14,400 บาท เป็นการขัดกับกฎหมาย และข้อบังคับของ
สหกรณ์ จึงไม่สามารถท่ีจะทำได้ 

    นายทะเบียนสหกรณ์ได้มีหนังสือท่ี ภก. 19/2564        
ลงวันท่ี 14 ธันวาคม 2564 ติดตามความคืบหน้าการ
แก้ไขข้อบกพร่อง ตามคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์  ให้
สหกรณ์ดำเนินการเรียกคืนเงินท่ีสหกรณ์ ได้จ่ายให้กับผู้ท่ี
ไม่ใช่สมาชกิ ท่ีเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ภายใน 
30 วัน นับแต่วันท่ีได้รับแจ้งคำสั่งน้ี   
       ***ยั งไม่ ได้ รับรายงานความคืบหน้าการแก้ ไข
ข้อบกพร่อง *** 

ติดตาม 

   มติที่ประชุม   รับทราบ 

   4.4.3 ข้อสังเกตที่ตรวจพบจากการสอบบัญชี 

สหกรณ์ที่มีข้อสังเกตที่ตรวจพบจาก 
การสอบบัญช ี

นายทะเบียนสหกรณ์แนะนำให้สหกรณ์แก้ไข
ข้อสังเกต 

สหกรณ์รายงานแก้ไข
ข้อสังเกต 

1. สหกรณ์อสิลามสมัพันธ์ภูเก็ต จำกัด  ตามหนังสือที่ ภก. 0010/1376  ลว. 27 ธ.ค. 2564 

  

ตามหนังสือท่ีสอส.
005/2565 

2. สหกรณ์ออมทรัพย์อัล-อิสมียะฮ์ จำกัด ตามหนังสือที่ ภก. 0010/38   ลว. 17 ม.ค. 2565 - 

3. สหกรณ์บริการแท็กซีภู่เก็ต จำกัด ตามหนังสือที่ ภก. 0010/88   ลว. 31 ม.ค. 2565 - 

4. สหกรณ์บริการรถยนตร์ับจ้าง บขส.ภูเกต็ จำกัด ตามหนังสือที่ ภก. 0010/89  ลว. 31 ม.ค. 2565 - 

5. สหกรณ์อลั-อามานะหภ์ูเกต็ จำกัด ตามหนังสือที่ ภก. 0010/90   ลว. 31 ม.ค. 2565 - 

6. สหกรณร์ถบริการและท่องเที่ยวตำบลกะรน 
จำกัด 

ตามหนังสือที่ ภก. 0010/91   ลว. 31 ม.ค. 2565 
 

- 

7. สหกรณ์การเกษตรเมืองถลาง จำกัด ตามหนังสือที่ ภก. 0010/92   ลว. 31 ม.ค. 2565 - 

   นายอภิสิทธิ์  ลิ่วชัยชาญ นักวิชาการสหกร์ปฏิบัติการ แจ้งว่า กรณีสหกรณ์มีมติที่ประชุมให้
มีการพักค่าหุ้น/ค่าบริการ ซ่ึงทำให้เกิดข้อสังเกตจากการสอบบัญชี ต้องดำเนินการแก้ไขอย่างไร 

   นายประเสริฐศักดิ์  ณ นคร สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต แจ้งว่า เนื่องจากสหกรณ์มีการดำเนินการ
แล้ว แนะนำให้สหกรณ์ทำหนังสือชี้แจงต่อนายทะเบียนสหกรณ์ หากสหกรณ์จำเป็นต้องมีการพักค่าหุ้น/ค่าบริการ 
ให้แก่สมาชิก จะต้องมีมติที่ประชุม และจัดทำโครงการรองรับการดำเนินการดังกล่าวด้วย  

   นางสาวนันทัชพร ชัยฤกษ์  นักวิชาการสหกร์ปฏิบัติการ แจ้งว่า กรณี  สหกรณ์ อัล-          
อามานะห์ภูเก็ต จำกัด : จากการตรวจสอบเงินรับฝาก พบว่าสหกรณ์มีค่าตอบแทนเงินรับฝากเพ่ือการลงทุนค้างจ่าย 
ต้องแก้ไขอย่างไร 

   นายกฤษฎา  สู่เจริญ  ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจการสหกรณ์ แจ้งว่า แนะนำให้สหกรณ์คืนเงิน
แก่สมาชิกผู้ฝาก  ถ้าไม่สามารถดำเนินการได้ สหกรณ์ต้องปรับบัญชีให้อยู่ในหมวดรอจ่ายคืน เพ่ือไม่ให้เกิดดอกผล
ต่อไป 

   มติที่ประชุม   รับทราบ 
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   4.5 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 
   นางสาวธนภร  สังขพันธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 
   4.5.1 โครงการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตาม
ศักยภาพ 

กิจกรรม / โครงการ แผน/เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

1. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรไดร้บัการแนะนำส่งเสริม  (ไม่นับซ้ำแห่ง) 47 แห่ง 47 100 

2. เกษตรกรและบุคคลทั่วไปสมัครใจเข้าเป็นสมาชิกของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร - 406/12 
 

3. สหกรณ/์กลุม่เกษตรกร จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ( มี.ค.64 - ก.พ.65 ) 47 แห่ง 26 55.32 

4. ประชุมกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 9 ครั้ง 2 22.22 

งบประมาณที่ได้รับโอน (บาท) 30,000.00 29,596.00 98.65 

งบประมาณทั้งหมด (บาท) 93,800.00 29,596.00 31.55 

   นายอภิสิทธิ์  ลิ่วชัยชาญ นักวิชาการสหกร์ปฏิบัติการ แจ้งว่า กรณี ชุมนุมสหกรณ์รถบริการ
จังหวัดภูเก็ต สอบถามถึงระยะเวลาของคำสั่งที่สหกรณ์ที่ได้รับว่ามีผลถึงเมื่อใด เนื่องจากขณะนี้สหกรณ์มีสมาชิก      
ไม่ครบตามที่กำหนด หากสหกรณ์ไม่สามารถหาสมาชิกได้ตามท่ีกำหนด จะถูกสั่งเลิกเมื่อใด 

   นายประเสริฐศักดิ์  ณ นคร สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต แจ้งว่า ขณะนี้สำนักงานฯ ได้ทำหนังสือ
หารือไปยังกรมส่งเสริมสหกรณ์แล้ว อยู่ระหว่างรอการชี้แจงจากกรม 

   มติที่ประชุม   รับทราบ 

   4.5.2 การตรวจสอบสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
   การตรวจสอบสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดภูเก็ต ซึ่งคณะทำงานได้เข้าตรวจสอบ
สหกรณ์แล้ว 29 แห่ง และคงเหลือสหกรณ์ท่ียังไม่ได้เข้าตรวจสอบ 18 แห่ง 
   มติที่ประชุม   รบัทราบ 

   4.5.3 การจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 
   สหกรณ์ท่ีไม่สามารถดำเนินการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีได้ จำนวน 2 แห่ง ดังนี้ 
    - สหกรณ์บริการแท็กซ่ีและธุรกิจท่องเที่ยวสองวีรสตรี จำกัด 
    - สหกรณ์ออมทรัพย์กะตะธานี คอลเลคชั่น จำกัด 
   สหกรณ์ท่ีมีการกำหนดการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ประจำเดือนมีนาคม 2565 
จำนวน 3 แห่ง ดังนี้ 
    - ร้านสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต จำกัด   วันที่ 13 มีนาคม 2565 
    - สหกรณ์อิสลามอุซนี จำกัด   วันที่ 20 มีนาคม 2565 
    - ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จำกัด  วันที่ 22 มีนาคม 2565 

   มติที่ประชุม   รับทราบ 
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   4.5.4 การประชุมกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 
   ตามที่กรมส่งเสริมสหกรณ์กำหนดให้กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์จัดประชุมเพ่ือจัดทำแผน        
การแนะนำส่งเสริมสหกรณ์ทุกวันจันทร์ ลงพ้ืนที่แนะนำส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในวันอังคาร - วันพฤหัสบดี 
และสรุปและรายงานผลต่อสหกรณ์ในวันศุกร์ นั้น กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 จึงกำหนดจัดประชุมในวันจันทร์ที่           
7 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต 
   ทั้งนี้  หากกลุ่มงานวิชาการมีประเด็นที่จะนำเสนอในที่ประชุม สามารถแจ้งวาระได้ที่       
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 

   มติที่ประชุม   รบัทราบ 

    4.6 ฝ่ายบริหารทั่วไป 
   นางสิรญา  พาหุบุตร  หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป แจ้งใหท้ี่ประชุมทราบ ดังนี้ 
   4.6.1 การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
   สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต ได้รับจัดสรรงบประมาณ รวมทั้งสิ้น 2,155,940 บาท    
และดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว เป็นเงิน 1,800,328.73 บาท คิดเป็นร้อยละ 83.51 (ข้อมูล ณ วันที่ 28 
กุมภาพันธ์ 2565) 

งบรายจ่าย ได้รับโอน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละเบิกจ่าย 
งบบุคลากร 1,244,200.00 1,049,789.39 194,410.61 84.37 
งบดำเนินงาน 901,740.00 740,539.34 161,200.66 82.12 
     - ค่าเช่าบ้าน 58,700.00 62,166.73 -3,466.73 105.91 
     - เงินสมทบกองทุนประกันสังคมฯ 45,600.00 37,364.00 8,236.00 81.94 
     - คชจ.ในการบริหารงานท่ัวไปฯ 807,440.00 641,008.61 156,431.39 79.39 
งบเงินอุดหนุน - - - - 
งบลงทุน 10,000.00 10,000.00 - 100 
งบรายจ่ายอื่น - - - - 

รวม 2,155,940.00 1,800,328.73 355,611.27 83.51 

โดยมีงบประมาณคงเหลือ ดังนี้ 
  - แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ค่าตอบแทนพนักงานราชการ,ค่าเช่าบ้าน ,เงินสมทบกองทุน
ประกันสงัคม)  จำนวน 199,179.88 บาท 
  - แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน จำนวน 135,301.39 บาท  
  - โครงการ พัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพเพ่ือสร้างรายได้ จำนวน 640 บาท 
  - โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตร จำนวน 15,400 บาท 
  - โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 5,090 บาท 

   มติที่ประชุม   รับทราบ 

   4.6.2 การเปรียบเทียบการใช้พลังงานของหน่วยงาน 
   การเปรียบเทียบการใช้พลังงานของหน่วยงาน ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2565 คือ ค่าไฟฟ้า ค่านำ้ประปา ค่าไปรษณีย์ และค่าน้ำมันเชื้อเพลิง  
    - ค่าไฟฟ้า เดอืนมกราคม ลดลง ร้อยละ -13.63 
    - ค่าน้ำประปา เดอืนมกราคม ลดลง ร้อยละ -2.95 
    - ค่าไปรษณีย ์เดอืนมกราคม ลดลง ร้อยละ -37.13 
    - ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง เดอืนมกราคม เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 31.04 
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ค่าสาธารณูปโภค 2564 2565 เปรียบเทียบเดือนล่าสุด 
ธ.ค. 2563 ม.ค. ธ.ค. 2564 ม.ค. เพ่ิม -ลด %เพ่ิม -ลด 

ค่าไฟฟ้า  7,983.25  8,809.76 7,608.56  7,608.56 - 1,201.20 -13.63% 
ค่าน้ำประปา  344.01  417.84 237.54  405.53 - 12.31 -2.95% 
ค่าไปรษณีย ์  3,138.00  2,478.00 1,670.00  1,558.00 -920.00 -37.13% 
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 6,570.52  4,220.34 13,600.83  5,530.33 1,309.99 31.04% 

   มติที่ประชุม   รับทราบ 

   4.6.3 การแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการ “เกาะมะพร้าว
โมเดล” และคณะทำงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ใน 4 ด้าน 
   ด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้มีแนวคิดในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนจังหวัดภูเก็ต
โดยใช้พ้ืนที่เกาะมะพร้าว หมู่ที่ 6 ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมืองภูเก็ต เป็นพ้ืนที่ต้นแบบ “เกาะมะพร้าว โมเดล” 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันจัดทำแผนในการขับเคลื่อนโครงการในลักษณะ One Plan โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้าง
และพัฒนาโมเดลการพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้เป็นต้นแบบในการพัฒนาของจังหวัดภู เก็ต ใน 4 ด้าน คือ 1. ด้านสังคม 
(คน) 2. ด้านเศรษฐกิจ (อาชีพและรายได้) 3. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค 4. ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ซึ่งสหกรณ์จังหวัดเป็นคณะทำงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ (อาชีพ/รายได้) โดยมีเกษตร
และสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต เป็นประธานกรรมการ มีหน้าที่ 
    1) ให้มีการประชุมในคณะทำงานฯ เพื่อขับเคลื่อน 
    2) จัดให้มีแผนการดำเนินงานตามโครงการ 
    3) จดัให้มีโครงการ เพ่ือสนับสนุนการดำเนินงาน 
    4) รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ 
    5) อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

   มติที่ประชุม   รับทราบ 

   4.6.4 โครงการ Fin. ดี Happy Life!!   
   ตามที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทยส่งเสริมให้บุคลากรทุกหน่วยงาน
เข้าร่วมโครงการ Fin. ดี Happy Life!! เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีการวางแผนทางการเงิน และร่วมกันกำหนด
แผนส่งเสริมการออม การซื้อสลากออมสินดิจิทัล การลดค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือย สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ตมีผู้เข้าร่วม
โครงการ End users จำนวน 26 คน และ Fin trainer จำนวน 3 คน ขณะนี้ได้สิ้นสุดโครงการแล้ว จะได้มีการ
รวบรวมข้อมูลเพื่อรายงานผลต่อไป 

   มติที่ประชุม   รับทราบ 

   4.6.5 การประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติราชการ รอบการประเมิน 1 ตุลาคม 2564 – 
31 มีนาคม 2565   
   ขอให้ทุกกลุ่มงานส่งแบบประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติราชการ ของข้าราชการและพนักงาน
ราชการ สำหรับรอบการประเมิน 1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565 เพ่ือเสนอสหกรณ์จังหวัดลงนาม ภายใน
วันที่ 4 มีนาคม 2565 

   มติที่ประชุม   รับทราบ 
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   4.6.6 การจัดกิจกรรมเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร ประจำปี 2565 
   กรมส่งเสริมสหกรณ์แจ้งให้ทุกหน่วยงานดำเนินการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความผูกพันของ
บุคลากรต่อองค์กร ประจำปี 2565 เพ่ือให้บุคลากรมีทัศนคติ พฤติกรรม บรรทัดฐานสังคมที่ดี แสดงออกถึงความ
เชื่อมั่น ยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร โดยมีความเต็มใจที่จะใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ที่จะทำงานเพ่ือ
องค์กร มีความปรารถนาที่จะรักษาสมาชิกภาพของตนเองต่อองค์กรให้คงอยู่ ซึ่งจะต้องมีการดำเนินการกิจกรรมอย่าง
น้อย 3 กิจกรรม ประกอบด้วย กิจกรรมแสดงความยินดี กิจกรรมทางศาสนาและวัฒนธรรม กิจกรรมจิ ตอาสา และ
ต้องมีกิจกรรมการออกกำลังกาย หรือกิจกรรมทางศาสนาและวัฒนธรรม อยู่ใน 3 กิจกรรมนั้นด้วย โดยรายงานผลให้
กองการเจ้าหน้าที่ภายในวันที้ 15 กรกฎาคม 2565 

   มติที่ประชุม   กำหนดให้มีกิจกรรมการออกกำลังกายทุกเย็นวันพุธ และมอบฝ่ายบริหาร
ทั่วไปรายงานผล   

   4.6.7 โครงการเสริมสร้างสมดุลชีวิตคนทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
   กรมส่งเสริมสหกรณ์กำหนดให้หน่วยงานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเข้าร่วมโครงการ
เสริมสร้างสมดุลชีวิตคนทำงาน เพ่ือดำเนินการคัดเลือกหน่วยงานที่ได้รับการพัฒนาและปรับปรุงสภาพแวดล้อม 
สถานที่ทำงานอย่างเหมาะสมและเอ้ือต่อการมีความสมดุลที่ดีระหว่างสุขภาพและชีวิตคนทำงาน ส่งผลให้คุณภาพชีวิต
การทำงานของบุคลากรในสังกัดดีขึ้นกว่าเดิม ภายใต้หลัก 4 ประการ คือ สะอาด ปลอดภัย สิ่งแวดล้อมดี           
และมีสุขนิสัย  
   ทั้งนี้ การประเมินให้คะแนนจะแยกเป็น หน่วยงานที่มีสำนักงานเป็นของตนเอง หน่วยงาน
ที่ตั้งอยู่ในศาลากลาง นิคมสหกรณ์/ศูนย์ถ่ายทอดฯ และหน่วยงานส่วนกลาง ซึ่งสำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต 
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพังงา สำนั กงานสหกรณ์จังหวัดกระบี่ และสำนักงาน
สหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช อยู่ในการพิจารณาของคณะกรรมการระดับเขต 2.3 โดยมีผู้ตรวจราชการเขตตรวจ
ราชการที่ 5, 6 เป็นประธานกรรมการ และต้องคัดเลือกให้ได้ 3 หน่วยงาน เพ่ือส่งเข้าคัดเลือกในลำดับต่อไป 
   ขณะนี้ได้ดำเนินการ ดังนี้ 
   1) แต่งตั้งคณะทำงานโครงการเสริมสร้างสมดุลชีวิตคนทำงาน ประจำปี 2565 
   2) นโยบายการพัฒนาและปรับปรุงสภาพแวดล้อมของสถานที่ทำงาน 
   3) แผนป้องกันและระงับอัคคีภัยภายในสำนักงาน และแผนอพยพหนีไฟของสำนักงาน
สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต 
   จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดแผนการออกกำลังกาย การทำกิจกรรม Big cleaning 
day (5 ส.) และกำหนดวันประเมินผล ครั้งที่ 1 เดือนมีนาคม ครั้งที่ 2 เดือนเมษายน เพ่ือส่งการประเมินผลตนเอง
ให้กับคณะกรรมการระดับเขตตอ่ไป 

   มติที่ประชุม กำหนด ให้ มี  1 ) ก ารออกกำลั งกายทุ ก เย็ น วัน พุ ธ  2 ) กิ จกรรม              
Big cleaning day (5 ส.) ในวันที่  25 มีนาคม 2565 และวันที่  22 เมษายน 2565 3) ประเมินผล วันที่           
28 มีนาคม 2565 และวันที่ 25 เมษายน 2565 และมอบฝ่ายบริหารทั่วไปจัดทำแผนการจัดกิจกรรมโครงการฯ 
ผังแผนที่การหนีไฟ ป้ายจุดรวมพล เขตปลอดหรือสูบบุหรี่ พร้อมจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรม     
5 ส. และกำหนดผู้รับผิดชอบ 
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ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องอ่ืน ๆ  

    5.1 การชำระบัญชีสหกรณ์ผู้เพาะเลี้ยงกุ้ง จำกัด   
  นางสิรญา  พาหุบุตร คณะผู้ชำระบัญชีสหกรณ์ผู้เพาะเลี้ยงกุ้ง จำกัด ได้ขอคำชี้แนะจากที่ประชุม    
ในประเด็นที่มีสมาชิกที่ เป็นลูกหนี้ตามคำพิพากษารายนายศักดิ์  คิ้วดำ ขอลดดอกเบี้ยที่ต้องชำระในอัตรา            
ร้อยละ 7.5 ต่อปี ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2550 เป็นเริ่มคิดดอกเบี้ยตั้งแต่ศาลพิพากษา ปี 2561  

  มติที่ประชุม เห็นว่าควรเก็บจากลูกหนี้ให้เป็นไปตามคำพิพากษา เนื่องจากสหกรณ์มีภาระ
หนี้สินที่ต้องชำระผู้ค้ำประกันของสหกรณ์ หากต้องมีการบังคับคดีก็ขอให้เป็นการไกล่เกลี่ยในขั้นตอนของการบังคับ
คดตี่อไป 
 
 
 
 

 เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอ นายประเสริฐศักด์ิ  ณ นคร ประธานในที่ประชุมได้กล่าวปิดประชุม  
 ปิดประชุมเวลา 13.10 น. 
 

 

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

                         (ลงชื่อ)     ชุติกาญจน์  บุญเรือง     ผู้จดรายงานการประชุม 
               (นางสาวชุติกาญจน์  บุญเรอืง) 

 

                                                    (ลงช่ือ)       สิรญา  พาหุบุตร        ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                   (นางสิรญา     พาหุบุตร) 

 


