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รายงานการประชุมข้าราชการ และพนักงานราชการ 
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 3/2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

วันจันทร์ที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2565 
…………………………………………….. 

ผู้เข้าประชุม จำนวน 22 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. นางสาวเพชรไพลิน แช่ตั้น  นิติกรปฏิบัติการ  
10. นางสาวนฤมล  สงธนู  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ  
11. นางสาวนันทัชพร  ชัยฤกษ์  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ  
12. นายอภิสิทธิ์  ลิ่วชัยชาญ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
13. นางวิภาดา  เต็มพร้อม นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ  
14. นางสาวสุวพร  หมกทอง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ  
15. นางสาวเพ็ญศรี  เอ้งฉ้วน  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน    
16. นางสาวชุติกาญจน์ บุญเรือง  นักจัดการงานทั่วไป 
17. นางสาวนลิน  วันทอง  นิติกร  
18. นางสาวณัฐกานต์  หอมเดช  นักวิชาการเงินและบัญชี   
19. นางสาววดีรัตน์  จันทร์นุ่น เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 
20. นางสาวศศิชา  แต่สกุล  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี    
21. นางสาวสุดา  พรหมทอง เจ้าพนักงานธุรการ 
22. นางสาวชนัญนัทช์ พุ่มชัย  เจ้าพนักงานธุรการ 

ผู้ไม่เข้าประชุม จำนวน 5 คน 
1. นางชมัยพร  ช่วยมั่ง  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ  ลาพักผ่อน 
2. นางสาวดุสิตา  รัตนกลุ  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ  ติดราชการ 
3.  นางสาววิภาวน ี  อ่ิมสง่า  นักวิชาการมาตรฐานสินค้า  ลาพักผ่อน 
4. นางสาวสาวิตรี  ไชยฤกษ์  นักวิชาการสหกรณ์   ลาป่วย 
5. นางภาสินี  สังข์ขวัญ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์  ลาพักผ่อน 
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เริ่มประชุมเวลา 13.00 น. 
นายประเสริฐศักดิ์   ณ นคร  สหกรณ์จังหวัดภู เก็ต ประธานในที่ประชุมกล่าวเปิดประชุม           

และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
  1.1 แนวทางการกำกับและตรวจสอบสหกรณ์   
  อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ มีบัญชาให้ผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการ และผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริม
สหกรณ์  เข้าร่วมประชุม  เรื่อง แนวทางการกำกับและตรวจสอบสหกรณ์  ในวันที่  21 เมษายน 2565                
เวลา 10.00 - 12.00 น. ผ่านทางไกลผ่านระบบ Zoom Application 

มติทีป่ระชุม  รับทราบ 

  1.2 การจัดตั้งสหกรณ์ 
  อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ แจ้งให้สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจารณาการตั้งสหกรณ์การเกษตรใหม่ใน
พ้ืนที่ที่มีสหกรณ์การเกษตรระดับอำเภออยู่แล้ว ซึ่งไม่ควรตั้งขึ้นมาใหม่ ควรเป็นกลุ่มอาชีพในสหกรณ์การเกษตรเดิม
เท่านั้น 
  ทั้งนี้ การจดทะเบียนสหกรณ์ใหม่ เน้นย้ำเรื่องการจัดตั้งสหกรณ์ที่มีคุณภาพ  โดยเมื่อตั้งแล้วสามารถ
ดำเนินการต่อไปได้ เกิดประโยชน์ต่อสมาชิกอย่างแท้จริง  

  มติที่ประชุม  รับทราบ 

  1.3 การซักซ้อมการตรวจสอบธุรกิจเงินฝากของสหกรณ์ 
  อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เน้นย้ำให้สำนักงานสหกรณ์จังหวัด ซึ่งเป็นหน่วยงานส่วนภูมิภาคกำกับ
ดูแลละสหกรณ์ออมทรัพย์ให้เข้มข้นยิ่งขึ้น โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับเงินฝากของสมาชิก ซึ่งต้องมีการตรวจสอบและ
กำกับดูแลให้มีความถูกต้อง 

มติทีป่ระชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานประชุมครั้งท่ีแล้ว 
  หัวหน้าฝ่ายบริหารทัว่ไป ขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมข้าราชการ และพนักงานราชการ
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. (จำนวน 34 หนา้)  

มติที่ประชุม  รบัรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องและติดตามผลการประชุมครั้งที่แล้ว 
     3.1 ความคืบหน้าการชำระบัญชี 
   3.1.1  ความคืบหน้าการชำระบัญชีสหกรณ์ 
    3.1.1.1 การชำระบัญชีสหกรณ์ผู้เพาะเลี้ยงกุ้ง จำกัด 
    นายกฤษฎา สู่เจริญ ผู้ชำระบัญชี แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สหกรณ์อยู่ระหว่าง
ชำระบัญชี ขั้นที่ 6 : การจัดการทรัพย์สิน โดยการมอบหมายให้ทนายความดำเนินการบังคับคดีกับสมาชิกที่            
ไม่ชำระหนี้ 

    มติที่ประชุม รับทราบ 
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    3.1.1.2 การชำระบัญชีสหกรณ์ชุมชนไม้ขาว จำกัด 
    นางสาวเพชรไพลิน  แซ่ตั้น ผู้ชำระบัญชี แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ได้รับเอกสาร
ประกอบงบการเงินจากสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ภูเก็ตเรียบร้อยแล้ว ซึ่งอยู่ระหว่างจัดหาเจ้าหน้าที่เพ่ือทำงบ
การเงิน 
    ลูกหนี้ที่ถูกฟ้องตามคำพิพากษา ขอหยุดพักชำระหนี้ 1 ราย และยังไม่ได้ชำระหนี้ 
1 ราย โดยทนายความกำลังดำเนินการยื่นขอออกคำบังคับ 
    ทั้งนี้ วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 ต้องขึ้นศาลอีกครั้งหนึ่ง กรณีชุมนุมสหกรณ์
จังหวัดภูเก็ตฟ้องสหกรณ์ชุมชนไม้ขาว จำกัด 

    มติที่ประชุม รับทราบ 

    3.1.1.3 การชำระบัญชีชุมนุมสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต จำกัด 
    นายพิทักษ์ คงขลิบ ผู้ชำระบัญชี แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ทนายความของร้าน
สหกรณ์โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จำกัด และสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จำกัด ขอคัดสำเนาเพ่ือ
ดำเนินการฟ้องชุมนุมสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต จำกัด และผู้ชำระบัญชี 

    มติที่ประชุม   รบัทราบ 

    3.1.1.4 การชำระบัญชีสหกรณ์บริการตำบลเชิงทะเล จำกัด 
    นางสาวแสงอุษา  ส่งแสง ผู้ชำระบัญชี แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ได้ทำหนังสือถึง
ที่ว่าการอำเภอถลางเพ่ือขอคัดที่อยู่ของสมาชิก เพ่ือดำเนินการจ่ายคืนเงินรอจ่ายคืนและค่าหุ้นให้แก่สมาชิกสหกรณ์ 
ซึ่งได้รับการประสานจากเจ้าหน้าที่ของที่ว่าการอำเภอถลางเบื้องต้นแล้ว คาดว่าจะได้ข้อมูลภายใน 2 วัน และจะจัดส่ง
เอกสารและนัดหมายกับสมาชิกต่อไป 

    มติที่ประชุม   รบัทราบ  

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

    มติทีป่ระชุม   รับทราบ 

    3.1.1.6 การชำระบัญชรี้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จำกัด 
    นางสาวธนภร  สังขพันธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 แจ้งให้ที่ประชุม
ทราบว่า สหกรณ์อยู่ระหว่างชำระบัญชี ขัน้ที่ 2 : การจัดทำงบการเงิน  

    มติที่ประชุม   รบัทราบ 
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  3.2 ผลการดำเนินงานของคณะทำงานระดับจังหวัดเพื่อแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานของ
สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรทีมี่ข้อบกพร่อง (จกบ.) 
  - ยังไม่ได้ดำเนินการ - 

  มติทีป่ระชุม รบัทราบ 

  3.3  ผลการดำเนินงานของคณะทำงานพิจารณาข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี 
  นางสาวเพชรไพลิน แซ่ตั้น นิติกรปฏิบัติการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   
ยังไม่ได้ดำเนินการ โดยกำหนดจัดประชุม ครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 29 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุมสำนักงาน
สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต 

  มติที่ประชุม   รับทราบ 

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

ที ่
การจัดต้ัง กิจกรรม 

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

2 กลุ่มวิสาหกจิชุมชนผู้เพาะปลกู
พืชเศรษฐกิจในจังหวัดภูเกต็ 

- อบรมให้ความรู้เรื่องการสหกรณ ์วันท่ี 13 มิถุนายน 2564 และวนัท่ี 20 มิถุนายน 
2564 
- ประชุมผู้ซึ่งประสงค์จะเป็นสมาชิกสหกรณ์ วันท่ี 19 ธันวาคม 2564 
- นัดประชุมคณะผู้จัดตั้งสหกรณ์ วันท่ี 30 มกราคม 2564 
- ประชุมคณะผู้จดัตั้งสหกรณ์ครั้งที่ 2 วันท่ี 20 กุมภาพันธ ์2565 
- นัดประชุมผูซ้ึ่งจะเป็นสมาชิก ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2565 

3 กลุ่มองค์กรเกษตรกรเครือข่าย
จังหวัดภูเก็ต 

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

***อยู่ระหว่างทดลองใช้ระบบสหกรณ์*** 
- ประชุมคณะกรรมการเพื่อรับฟังข้อหารือและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการดำเนินงาน วันท่ี 
19 มกราคม 2565 
- ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาการจดัทำฐานข้อมลูสมาชิกและทำแผนการตลาด 
วันท่ี 30 มีนาคม 2565 
- นัดประชุมคณะกรรมการ ในวันท่ี 18 เมษายน 2565 

4 กลุ่มประชาชนเพื่อแกไ้ขปัญหา
การประกอบอาชีพ 

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

****อยู่ระหว่างทดลองใช้ระบบสหกรณ์*** 

5 กลุ่มชุมชนซอยร่วมใจ(รัษฎา) - อบรมให้ความรู้เรื่องการสหกรณ ์วันท่ี 16 มกราคม 2565 

    มติที่ประชุม   รับทราบ 
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    3.4.1.2 การรับจัดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
    การรับจัดทะเบียนแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับ เดือนมีนาคม 2565  

ลำดับ
ที ่

รายชื่อสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร จดทะเบียนแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับ 

1 สหกรณ์อิสลามฮุซนี จำกัด แก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับ (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2565 
อยู่ระหว่างการตรวจสอบ 
- ช่ือ ประเภทและที่ตั้งสำนักงาน 
- คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ ์
- การแต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้จดัการ 
- ผู้ตรวจสอบกิจการ 
- การดำรงตำแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการ 
- หน้าท่ีความรับผดิชอบของผู้ตรวจสอบกิจการ 
- ความรับผดิชอบของผู้ตรวจสอบกิจการ 

    มติที่ประชุม   รับทราบ 

    3.4.1.3 การให้ความเห็นชอบและรับทราบระเบยีบของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
    การให้ความเห็นชอบและรับทราบระเบียบของสหกรณ ์เดือนมีนาคม 2565 

รายชื่อสหกรณ์ จำนวนระเบียบ วันทีเ่ห็นชอบ/รับทราบ หมายเหตุ 

1. สหกรณ์ออมทรัพย์ศูนย์ชีววิทยาทางทะเลภเูก็ต จำกัด 3 10,15 มีนาคม 2565  

2. สหกรณส์ี่ล้อเล็กภเูก็ต จำกดั 1 14 มีนาคม 2565  

3. สหกรณ์ออมทรัพย์ครภููเก็ต จำกัด 1 15 มีนาคม 2565  

4. สหกรณ์การเกษตรเมืองถลาง จำกัด 2 25 มีนาคม 2565  

    มติที่ประชุม   รับทราบ 

    3.4.1.4 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 - - - - 
4 สหกรณ์ออมทรัพย ์ 15 - - - - 15 4 1 

34 
(ร้อยละ 

80) 
5 

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

7 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 4 - - - - 4 - - 

รวม 52  - -   6 - 46 5 6 
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    สหกรณ์ท่ีประชุมใหญ่สามัญประจำปีแล้ว แต่ยังไม่ได้รายงานผลในระบบประเมิน
มาตรฐานสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร จำนวน 2 แห่ง ดังนี้ 
     1) ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จำกัด 
     2) ร้านสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต จำกัด 

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 
  

- 

2 กลุ่มเกษตรกรทำสวน 1 1 - - - 

3 กลุ่มเกษตรกรทำไร ่ - - - - - 

4 กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว ์ - - - - - 

5 กลุ่มเกษตรกรประมง - - - - - 

รวม 1 1 - - -    

    มติที่ประชุม   รับทราบ 

    3.4.1.5 การชำระบัญชีสหกรณ์ 

สหกรณ์ ความคืบหน้าการชำระบัญช ี
1. ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยราชภฏัภูเก็ต จำกัด ประกาศ เผยแพร่ การเลิกและผู้ชำระบัญชี (ข้ันตอนท่ี 2) 
2. สหกรณ์กองทุนสวนยางฉลอง จำกัด อนุมัติงบการเงินประจำปีตามมาตรา 80 โดยที่ประชุมใหญ่ (ข้ันตอนท่ี 6) 
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 

    3.4.1.6 สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่อาจถูกสั่งเลิกตามกฎหมาย 
    สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่อาจถูกสั่งเลิกตามกฎหมาย กรณีที่ไม่ส่งงบการเงิน     
3 ปบีัญชี ขึ้นไป จำนวน 2 แห่ง 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) 

    มติที่ประชุม   รับทราบ 

    3.4.1.7 การจัดเก็บและรายงานข้อมูลทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์และ
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน (MIS) 
    กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์  ลงพ้ืนที่แนะนำสหกรณ์ ให้บันทึกข้อมูลเข้า      
ระบบ MIS จำนวน 7 แห่ง จากท้ังสิ้นจำนวน 19 แห่ง ดังนี้ 
          1) สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขภูเก็ต จำกัด 



ห น ้ า  | ๗ 
 

 

          2) สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูเก็ต จำกัด 
          3) สหกรณ์ออมทรัพย์กี่หิ้น จำกัด 
          4) สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด 
          5) สหกรณ์ออมทรัพย์บีเอจีเอสภูเก็ต จำกัด 
          6) สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน ลากูน่า ภูเก็ต จำกัด 
          7) สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเมืองภูเก็ต จำกัด 
    สำหรับสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์ เครดิตยู เนี่ ยนที่มีสินทรัพย์ต่ำกว่า      
1,000 ล้านบาท กรมส่งเสริมสหกรณ์จะจัดส่ง username และ password ผ่านทาง email ที่ลงทะเบียนไว้กับ   
กรมส่งเสริมสหกรณ์ ภายในเดือนมกราคม 2565 และจะจัดอบรมชี้แจงในวันที่ 17 - 18 พฤษภาคม 2565         
แต่สหกรณ์ต้องรายงานข้อมูลตั้งแต่เดือนมกราคม 2565 
    ทั้งนี้ กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ลงพ้ืนที่แนะนำสหกรณ์ให้บันทึกข้อมูลเข้า      
ระบบเป็นรายแห่งอีกครั้งหนึ่ง 

    มติทีป่ระชุม   รับทราบ 

    3.4.1.8 คณะอนุกรรมการนโยบายท่ีดินจังหวัดภูเก็ต (คทช.จังหวัด) 
    สำหรับพ้ืนที่ในจังหวัดภูเก็ตที่ได้รับอนุญาตให้ใช้พ้ืนทีแ่ละจัดคนลงเรียบร้อยแล้ว  
จำนวน 3 ชุมชน ดังนี ้
     1) ชุมชนท่าสัก 
        - เนื้อท่ี 21-2-90 ไร ่  - จำนวน 65 ครวัเรือน 
        - ลงพื้นที่เพ่ือสำรวจข้อมูลอาชีพ ระหว่างวันที่ 23-24 มีนาคม 2565 
        - อยู่ระหว่างทำรายงานเสนอสหกรณ์จังหวัดและประธานคณะทำงาน 
     2) ชุมชนบ้านหินลูกเดียว 
        - เนื้อท่ี 4-0-42 ไร ่  - จำนวน 36 ครัวเรือน 
     3) ชุมชนบ้านยามู 
        - เนื้อที่ 11-0-99 ไร ่  - จำนวน 73 ครัวเรือน 
        - ได้มีการจัดเวทีเพ่ือสำรวจความต้องการของชุมชนแล้ว 1 ครั้ง 
                   อยู่ระหว่างลงสำรวจรายครัวเรือน 
และได้รับอนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นท่ีป่าชายเลน จำนวน 12 ชุมชน ดังนี้ 
     1) ชุมชนปูดำ 
        - เนื้อท่ี 1-3-63 ไร่  - 9 ครัวเรือน สมาชิก 33 คน 
     2) ชุมชนบางรากไม้ 
        - เนื้อท่ี 1-2-97 ไร่  - 19 ครัวเรือน สมาชิก 69 คน 
     3) ชุมชนอ่าวกุ้ง   
        - เนื้อท่ี 5-2-37 ไร่  - 35 ครัวเรือน สมาชิก 161 คน 
     4) ชุมชนธนิตธุรกิจรวมสิน 
        - เนื้อที่ 32-0-67 ไร่  - 128 ครัวเรือน สมาชิก 373 คน 
     5) ชุมชนศักดิเดช ซอย 9 
        - เนื้อท่ี 8-1-34 ไร่  - 37 ครัวเรือน สมาชิก 95 คน 
     6) ชุมชนเกาะผี 
           - เนื้อท่ี 14-3-32 ไร่  - 158 ครัวเรือน สมาชิก 401 คน 
     7) ชุมชนประชาอุดม 
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        - เนื้อท่ี 7-0-73 ไร่  - 213 ครัวเรือน สมาชิก 759 คน 
     8) ชุมชนมะลิแก้ว 
        - เนื้อท่ี 0-2-70 ไร่  - 18 ครัวเรือน สมาชิก 47 คน 
     9) ชุมชนโหนทรายทอง 
        - เนื้อท่ี 64-0-72 ไร่  - 256 ครัวเรือน สมาชิก 755 คน 
     10) ชุมชนกิ่งแก้ว ซอย 2 
        - เนื้อท่ี 33-2-65 ไร่  - 406 ครัวเรือน สมาชิก 1,193 คน 
     11) ชุมชนกิ่งแก้ว ซอย 9 
        - เนื้อท่ี 45-3-32 ไร่  - 146 ครัวเรือน สมาชิก 463 คน 
     12) ชุมชนกิ่งแก้ว ซอย 10   
        - เนื้อท่ี 103-3-00 ไร่  - 379 ครัวเรือน สมาชิก 1,082 คน 
โดยกลุ่มจัดต้ังและส่งเสริมสหกรณ์ ได้ทำหนังสือไปยังสำนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต เพ่ือขอรายชื่อสมาชิกของ 12 
ชุมชนดังกล่าว และลงพ้ืนที่สำรวจข้อมูลต่อไป 

    มติที่ประชุม   รับทราบ 

    3.4.1.9 โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 

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

โครงการศูนย์เรียนรู้การ
เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
สินคา้เกษตร 

1. เข้าร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้น
ฤดูกาลผลิตใหม่ Field day 

      - ครั้งท่ี 1 วันที่ 9 ธันวาคม 2564 ณ ศูนย์
ฝึกอาชีพชุมชนเพาะเห็ดบ้านปา่ครองชีพ (ศพก. 
เครือข่าย) 

3 ศพก. 
 

1 
 
 

- - 

 2. สนับสนุนวิทยากรถ่ายทอดความรู้เรื่องการ
สหกรณ์และการรวมกลุม่แบบสหกรณ ์

3 ศพก. -   

 3. สนับสนุนสื่อประชาสมัพันธ์ด้านการสหกรณ์ใน
งานวัน  Field day และ/หรือ ในการจัดอบรม 
ตามความเหมาะสม 

3 ศพก. -   

 4. ติดตามและรายงานผลการดำเนินกิจกรรม 
( ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565) 

12 ครั้ง 6   

    มติที่ประชุม   รับทราบ 
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    3.4.1.10 โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ฯ 

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

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

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

1 แผน 
 

1 
 

9,100 3,510 

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

4 ครั้ง 2   

3. จัดคลินิกสหกรณ์เพื่อให้บริการแก่เกษตรกรใน
เวทีการจัดกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ของ
จังหวัด ประกอบด้วย การจัดนิทรรศการ การให้
คำปรึกษา การตอบปญัหาชิงรางวลั การจำหน่าย
สินค้าของสหกรณ์ในพื้นที่ และกิจกรรมอื่นๆ 
           - ครั้งท่ี 1/2565 วันท่ี 24 ธันวาคม 
2564 ณ สวนสาธารณลานกีฬากะทู้ ต.กะทู้ อ.กะ
ทู้ จ.ภูเก็ต 
         - ครั้งท่ี 2/2565 วันท่ี 9 มีนาคม 2565 
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสาคู อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 

4 ครั้ง 2   

 4. รายงานผลการดำเนินกิจกรรม (ตุลาคม 2564 
– กันยายน 2565) 

12 ครั้ง 6   

    มติทีป่ระชุม   รับทราบ 
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    3.4.1.11 โครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์/กลุ่ม
เกษตรกร 

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

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

1. คัดเลือกสหกรณ/์กลุม่เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 
 

4 สก./ 
1 กลุ่ม 

4 สก./ 
1 กลุ่ม 

1,900 - 

2. แนะนำ ส่งเสรมิ สนับสนุนสหกรณ/์กลุ่ม
เกษตรกรให้นำแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปประยุกต์ใช้ทั้งในระดับองค์กรและ
สมาชิก และใหด้ำเนินกิจกรรมตามแผนการดำเนิน
กิจกรรมการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

4 สก./ 
1 กลุ่ม 

4 สก./ 
1 กลุ่ม 

  

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

1 สก. 1 สก.   

4. คัดเลือกสหกรณแ์ละกลุ่มเกษตรกรที่ได้นำหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้และ
สามารถเป็นแบบอย่างได้ ตามแนวทางโครงการ
ขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์
และกลุม่เกษตรกร ท่ีกองประสานงานโครงการ
พระราชดำริกำหนด 

2 สก./  
กลุ่ม 

2 สก.   

5. รายงานผลการดำเนินงานตามแบบรายงานท่ี
กองประสานงานโครงการพระราชดำริกำหนด 

12 ครั้ง 6   

    มติที่ประชุม   รับทราบ 

    3.4.1.12 โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 

    1) ตัวชี้วัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีงบปะมาณ 2565 ผลการดำเนินงาน
ตามแนวทางส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่แปลงปี 2563 
          - การดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่  กรมส่งเสริม
สหกรณ์เปน็เจ้าภาพหลัก จำนวน 10 จังหวัด 15 แปลง (ไม่มีสำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต) 
          - การดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ แปลงปี 
2563 กรมส่งเสริมสหกรณ์สนับสนุนด้านการตลาด จำนวน 74 จังหวัด (ไม่มีสำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต) 
    2) การส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร แปลงปี 2559 - 2564 
: จังหวัดภูเก็ต จำนวน 1 แห่ง คือ กลุ่มเกษตรกรทำสวนป่าคลอก ซึ่งเป็นแปลงใหญ่ที่จัดตั้งโดย กยท. โดยสำนักงาน
สหกรณ์จังหวัดภูเก็ตต้องร่วมแนะนำส่งเสริมด้วย 
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แผนงาน/โครงการ กิจกรรม 
การดำเนินงาน งบประมาณ (บาท) 
แผน ผล แผน ผล 

โครงการส่งเสริมการเกษตร
แบบแปลงใหญ่ 

1. ส่งเสริมแปลงใหญ่ที่เตรียมจัดตัง้ใหม่
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

- - - - 

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

 

        1) แปลงใหญ่ยางพารากลุม่เกษตรกรทำสวน
ป่าคลอก แปลงใหญ่ปี 2562 
        2) ได้รับแจ้งจาก กยท. ว่าจะมีการจัด
โครงการผลติยางก้อนถ้วยอย่างมคีุณภาพเพื่อเพ่ิม
มูลค่าสินค้า แต่ยังไมไ่ด้ระบุวันท่ีจะจัดโครงการ 

1 แปลง -   

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

- -   

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

12 ครั้ง 6   

    มติที่ประชุม   รับทราบ 

    3.4.1.13 โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ 
    โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่  เป็นงานบูรณาของหน่วยงาน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งในจังหวัดภูเก็ตมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ จำนวน 5 ราย พื้นที่ทั้งสิ้น 18.5 ไร่ และ
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต ร่วมเป็นวิทยากรในการฝึกอบรมเกษตรกร ซ่ึงให้ความรู้เรื่องการบริหารจัดการกลุ่ม 
และการตลาด โดยเกษตรกรพิจารณาจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนภายใต้ชื่อ “วิสาหกิจชุมชน 1 ตำบล 1              
กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ อ.ถลาง” 

    มติที่ประชุม   รับทราบ 
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   3.4.2 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ 
   นางสาวสุมนา  ณ นคร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ 
แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 
    3.4.2.1 กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

การติดตามลูกหนี้เงินกู้ โครงการปกติ  
ปีงบประมาณ 2564 

เงินต้น  
(บาท) 

เงินต้นคงเหลือ 
(บาท) 

1. สหกรณ์อสิลามสมัพันธ์ จำกัด (เพื่อสร้างสำนักงาน) 
สัญญาลงวันท่ี 27 ม.ค. 2564 สิน้สุดสัญญาวันท่ี  30 พ.ย. 2573 

2,000,000 1,800,000 

2. สหกรณเ์ครดิตยเูนี่ยนบ่อแรส่ันติสุข จำกัด (ให้สมาชิกกู้ยืม) 
สัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ลงวนัท่ี 8 เม.ย. 2565 สิ้นสดุสญัญาวันท่ี 7 เม.ย. 2568 

350,000 350,000 

    มติที่ประชุม   รับทราบ 

    3.4.2.2 วงเงินการกู้ยืมหรือการค้ำประกันประจำปี 

ที ่ ชื่อสหกรณ์ วงเงินฯ 
ปีที่ผ่านมา 

ปีปัจจุบนั 
ทุนเรือนหุ้น ทุนสำรอง วงเงินที่เห็นชอบ วันที่เห็นชอบ 

1 สหกรณ์ออมทรัพยต์รสีรา  
จำกัด 

- 5,453,600 118,413 - - 

    มติที่ประชุม   รับทราบ 

    3.4.2.3 การปรับปรุงโครงสร้างหนี้เงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ 
    สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ่อแร่สันติสุข  จำกัด ขอปรับปรุงโครงสร้างหนี้เงินกู้กองทุน
พัฒนาสหกรณ์ 350,000 บาท คณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์มีมติในการประชุมครั้งที่ 
1/2565 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2565 เห็นชอบให้สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ่อแร่สันติสุข จำกัด ขยายระยะเวลาการ
ชำระหนี้ 3 ปี ดังนี้ 
      - ปีที่ 1 ให้ชำระเงินต้น จำนวน 120,000 บาท 
     - ปีที่ 2 ให้ชำระเงินต้น จำนวน 120,000 บาท 
     - ปีที่ 3 ให้ชำระเงินต้น จำนวน 110,000 บาท 
    สัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ลงวันที่ 8 เมษายน 2565 

    มติที่ประชุม   รับทราบ 

    3.4.2.4 การวิเคราะห์งบการเงินสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ        
พ.ศ. 2565 
    การวิเคราะห์งบการเงินสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ซึ่งเป็นการวิเคราะห์งบการเงินปีบัญชีล่าสุดของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร เ พ่ือใช้เป็นแนวทางให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริม
สหกรณ์ในการแนะนำ ส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร โดยในรอบเดือนที่ผ่านมาทำการวิเคราะห์งบการเงิน จำนวน 6 
สหกรณ์ (ข้อมูล ณ วันที่ 12 เมษายน 2565) ดังนี้ 
               1) สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต  จำกัด 
               2) สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต  จำกัด 
               3) สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขภูเก็ต  จำกัด 
               4) ร้านสหกรณจ์ังหวัดภูเก็ต  จำกัด 
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               5) สหกรณ์สี่ล้อเล็กภูเก็ต จำกัด 
               6) สหกรณ์อิสลามฮุซนี  จำกัด 

     มติที่ประชุม   รับทราบ 

    3.4.2.5 ตัวชี้วัดกรมส่งเสริมสหกรณ์ “ร้อยละของสหกรณ์ที่จัดทำงบการเงิน
ประจำปีและส่งให้ผู้สอบบัญชีได้ ประจำปี 2565” 
    ตัวชี้วัดที่กรมส่งเสริมสหกรณ์กำหนด คือ ให้สหกรณ์จัดทำงบการเงินประจำปีและ
ส่งให้ผู้สอบบัญชีได้ ภายใน 60 วัน เป้าหมายของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ร้อยละ 95.08 ซึ่งสำหรับจังหวัดภูเก็ต คือ         
45 สหกรณ ์
    สหกรณ์สามารถจัดทำงบการเงินประจำปีและส่งให้ผู้สอบบัญชีได้ ภายใน 60 วัน 
จำนวน 19 แห่ง และไม่สามารถทำได้ จำนวน 7 สหกรณ์ (ข้อมูล ณ วันที่ 12 เมษายน 2565) 

    มติที่ประชุม   รับทราบ 

    3.4.2.6 โครงการเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้จัดทำบัญชีสหกรณ์นอกภาค
การเกษตร 
   โครงการเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้จัดทำบัญชีสหกรณ์นอกภาคการเกษต ร 
กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย สหกรณ์ 3 แห่ง คือ 
    1) สหกรณเ์คหสถานทวีสินมั่นคงภูเก็ต จำกัด 
    2) สหกรณ์บริการธุรกิจและการท่องเที่ยวมุกอันดามัน จำกัด 
    3) สหกรณ์บริการรถยนต์รับจ้างอันดามันภูเก็ต จำกัด 
กำหนดจัดประชุมในวันที่ 21 - 22 เมษายน 2565 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์
จังหวัดภูเก็ต 

    มติที่ประชุม   รับทราบ 

    3.4.2.7 โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกร เพื่อเข้าถึงแหล่ง
เงินทุนในการผลิตและการตลาด 
    กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้เสนอต่อคณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกร เพ่ือขอขยาย
ระยะเวลาการดำเนินโครงการ 3 ปี (สิ้นสุดโครงการ 30 เมษายน 2568) ระยะเวลาการให้กู้ ไม่เกิน 2 ปี  
    กลุ่มเป้าหมายของจังหวัดภูเก็ต คือ กลุ่มเกษตรกรทำสวนป่าคลอก ซึ่งกลุ่มส่งเสริม
และพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ ได้ประสานไปยังกลุ่มเกษตรกรเรียบร้อยแล้ว โดยทางกลุ่มเกษตรกรจะ
นำเขา้ทีป่ระชุมเพ่ือขอมติที่ประชุมในการเข้าร่วมโครงการดังกล่าว 

    มติที่ประชุม   รับทราบ 
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   3.4.3 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ 
   นางสาวแสงอษุา  ส่งแสง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ แจ้งให้ที่
ประชุมทราบ  ดังนี้ 
    3.4.3.1 โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านการดำเนินธุรกจิ 

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

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

1. จัดทำ Action plan การปฏิบตัิงานตามภารกจิ 1 ครั้ง 1 5,000 1,500 
2. ลงพื้นทีแ่นะนำส่งเสริมและพัฒนาการดำเนิน 
ธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 21 ครั้ง 8 

  

 3. จัดเก็บข้อมลูผลการดำเนินงานและปรมิาณ 
ธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  12 ครั้ง 6 

  

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

4 ครั้ง 1   

    มติที่ประชุม   รับทราบ 

    3.4.3 .2  โครงการส่งเสริมการดำเนินธุรกิจร้านค้าสหกรณ์ ในรูปแ บบ
ซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ 

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

โครงการส่งเสริมการดำเนิน
ธุรกิจร้านค้าสหกรณ์ใน
รูปแบบซูเปอร์มาร์เก็ต
สหกรณ์ 
 
พื้นที่/กลุ่มเป้าหมาย : 
   ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลวชิระ
ภูเก็ต จำกัด 

1. จัดทำ Action plan การปฏิบตังิานตามภารกิจ 1 ครั้ง 1 3,800 - 
2. ประชุมชี้แจงเพ่ือสร้างความเข้าใจในการดำเนิน 
การซูเปอรม์ารเ์ก็ตสหกรณ์แก่สหกรณ์ที่เข้าร่วม 
โครงการ 
     - กำหนดเข้าร่วมประชุมคณะกรรมกา
ดำเนินการสหกรณ์ 25 เมษายน 2565 

1  ครั้ง -   

 3. เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัตกิารขับเคลื่อนการ 
ส่งเสริมธุรกิจร้านค้าซเูปอร์มาร์เกต็สหกรณ์ (ระบบ
ออนไลน์) 
      - ดำเนินการวันท่ี 11 และวนัท่ี 14 มี.ค. 65 

1 ครั้ง 1   

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

1 ครั้ง -   

5. จัดประชุมเช่ือมโยงเครือข่ายและการพัฒนา
ธุรกิจร้านค้าซูเปอรม์าร์เกต็สหกรณ ์

1 ครั้ง -   

 6. ขับเคลื่อนส่งเสริมการดำเนินธุรกิจ
ซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ/์ติดตามผลการดำเนิน
โครงการ 

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

โครงการส่งเสริมการดำเนิน
ธุรกิจร้านค้าสหกรณ์ใน
รูปแบบซูเปอร์มาร์เก็ต
สหกรณ์ 

7. ตดิตามผลการดำเนินโครงการ 6  ครั้ง -   
8. สรปุผลการขับเคลื่อนการดำเนนิงานโครงการฯ
ใหก้รมส่งเสรมิสหกรณ์ทราบ 

1 ครั้ง -   

    มติที่ประชุม   รับทราบ 

    3.4.3.3 โครงการพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้ 

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

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

1. จัดทำแผนปฏิบตัิงาน (Action Plan) เพื่อ
กำหนดช่วงระยะเวลา เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน 

1 ครั้ง 1 3,280 - 

2. แนะนำเกษตรกรเป้าหมายวางแผนการผลติที่
เหมาะสม 

1 ครั้ง 1   

3. จดัประชมุเชิงปฏิบัติการสร้างทักษะในการ
ประกอบอาชีพตามความต้องการของเป้าหมาย 
     - ภูเก็ตจัดร่วมกับพังงา ในวันท่ี 25-26 เม.ย.
65 

1 ครั้ง -   

4. แนะนำส่งเสริมเพิ่มช่องทางการตลาดเพื่อนำ
ผลผลติวางจำหน่ายในรา้นสหกรณ์ซูเปอร์มารเ์ก็ต
สหกรณ์ และร่วมกิจกรรมเช่ือมโยงโครงการอืน่ของ
กรม 

2 ครั้ง -   

5. ติดตามผลการดำเนินตามแผนการผลิต/รายงาน
ผลการดำเนินงานตามขั้นตอนและเง่ือนไขของการ
รายงานผลตามที่กรมฯ กำหนด 

6 ครั้ง -   

    มติที่ประชุม   รับทราบ 

    3.4.3.4 โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตร 

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

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

1. จัดทำ Action plan การปฏิบตังิานตามภารกิจ 1 ครั้ง 1 18,000 6,320 
2. แนะนำ ส่งเสรมิและสนับสนุนสหกรณ์และกลุม่
เกษตรกรเป้าหมายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ให้ทบทวน/จัดทำและขับเคลื่อนแผนบริหารจัดการ
สินค้าเกษตร (OPP) 

2 แห่ง 2   

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

1 ครั้ง/
20 คน 

1   

 



ห น ้ า  | ๑๖ 
 

 

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

โครงการส่งเสริมการพัฒนา
ระบบตลาดภายในสำหรับ
สินค้าเกษตร 
 
 

4. จัดทำ catalog สินค้า ส่งให้กรมส่งเสริมสหกรณ ์ 1 ครั้ง 1   
5. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 2 เพื่อให้ผู้ค้า
พบปะกับสหกรณ/์กลุ่มเกษตรกรที่มีความพร้อมใน
การผลิตสินค้า/ ผลติภณัฑ์ตามความต้องการของ
ผู้ค้า 

1 ครั้ง/
18 คน 

-   

6. เขา้ร่วมการประชุมเชิงปฏิบตัิการเช่ือมโยง
เครือข่ายดา้นการผลติและการตลาดสินค้าเกษตร
คุณภาพ (ระดับประเทศ) 

1 ครั้ง -   

7. เข้าร่วมการอบรมหลักสตูร ส่งเสริมการตลาด
ออนไลน์ สร้างนักขายออนไลนม์ืออาชีพ (ผ่านระบบ 
Zoom) 

1 ครั้ง -   

8. รายงานผลการดำเนินโครงการให้กรมส่งเสรมิ
สหกรณ์ตามแบบรายงานที่กำหนด 

6 ครั้ง -   

    มติที่ประชุม   รับทราบ 

    3.4.3.5 โครงการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีความ
เข้มแข็ง 

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

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาสหกรณ์และกลุม่
เกษตรกรให้มีความ
เข้มแข็ง 
 
พื้นที่/กลุ่มเป้าหมาย :  
   1) สหกรณ์ 46 แห่ง 
   2) กลุ่มเกษตรกร 1 แห่ง 
 
- ยกระดับชั้นสหกรณ์การเกษตร
และกลุ่มเกษตรกร (กลุ่มเร่งรัด) 
จากระดับชั้น 2 สู่ชั้น 1 
   1) สกก. เพื่อการตลาดลูกค้า
ธ.ก.ส. ภูเก็ต จก. 
   2) กลุ่มเกษตรกรทำสวนปา่
คลอก 
 

1. จัดทำ Action plan การปฏิบตัิงานตามภารกิจ 1 ครั้ง 1 7,600 3,800 
2. วิเคราะห์ศักยภาพสหกรณ์/กลุม่เกษตรกร เพื่อ
กำหนดแผนการส่งเสรมิสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็ง  

1 แผน 1 
  

 3. นำข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ส่งเสริมต่อ
คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายจัดการ เพื่อร่วมกัน
วางแผนการพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรสู่ความ
เข้มแข็ง 

47 แห่ง 47 

  

4. ส่งเสริม สนับสนุน ผลักดัน การขับเคลื่อนการ
ยกระดับความเข้มแข็งให้เป็นไปตามแผน 

47 แห่ง 47 
  

5. ติดตาม รายงานผล  6 ครั้ง 1   
กลุ่มเร่งรัด 
กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมพัฒนาเพ่ือรักษาระดบัชั้น 
ความเข้มแข็งสหกรณ์ภาคการเกษตร/ 
กลุ่มเกษตรกร 
1) เจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเข้าร่วมการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการเฝ้า
ระวังทางการเงิน 

1 ครั้ง 1   

 2) แนะนำส่งเสรมิสหกรณเ์ฝ้าระวงัความเสี่ยงท่ีอาจ
ส่งผลกระทบต่อการตกระดับช้ัน 

3 แห่ง 3   

 3) ติดตาม รายงานผล 6 ครั้ง 1   
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แผนงาน/โครงการ กิจกรรม 
การดำเนินงาน งบประมาณ (บาท) 
แผน ผล แผน ผล 

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาสหกรณ์และกลุม่
เกษตรกรให้มีความ
เข้มแข็ง 
 

กิจกรรมที่ 2 
ส่งเสริมพัฒนาเพ่ือยกระดับชั้นความเข้มแข็งสหกรณ์ 
และกลุ่มเกษตรกรจากระดบัชั้น 2 สู่ชั้น 1 
1. คัดเลือกสหกรณ/์กลุม่เกษตรกรเป้าหมาย 

 
 
 

2 แห่ง 

 
 
 

2 แห่ง 

  

2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ กำหนดขั้นตอน วิธีการ 
วิธีการในการยกระดับความเข้มแขง็ (เป้าหมาย 2 แห่ง 
ๆละ 10 คน) 

2 ครั้ง/
20 คน 

2   

 3. ติดตามความกา้วหน้า แนะนำส่งเสริมตาม
แนวทางวิธีการในการยกระดับความเข้มแข็ง 

12 ครั้ง 2   

4. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 2 เพื่อติดตาม
ความก้าวหน้า และปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น 
(เป้าหมาย 2 แห่ง ๆละ 10 คน) 

2 ครั้ง/
20 คน 

-   

5. ติดตาม รายงานผล 6 ครั้ง 1   

    มติที่ประชุม   รับทราบ 

    3.4.3.6 โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร 
และธุรกิจชุมชน 

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

โครงการพัฒนาศักยภาพ
การดำเนินธุรกิจของ
สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร 
และธุรกิจชุมชน 
 
เป้าหมาย :  
   กลุ่มเกษตรกรทำสวนป่าคลอก 

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

1 แห่ง 
 
 
 
 
 
 

1 ครั้ง 

- 
 
 
 
 
 
 
- 

68,700 - 

2. เข้าร่วมการประชุมช้ีแจงแนวทางการดำเนิน
โครงการ/กิจกรรม ผ่านระบบออนไลน ์

1 ครั้ง -   

3. เข้ารับการฝึกอบรมเกีย่วกับการสร้างองค์ความรู้
นวัตกรรม เทคโนโลยีการแปรรูปสินค้าเกษตรสร้าง
มูลค่า รวมถึงการจัดทำแผนการตลาดและสื่อ
ประชาสัมพันธ์ รองรับแผนการตลาดเกษตรสร้าง
มูลค่า 

1 ครั้ง -   

4. ประสานงานกับสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
เป้าหมายเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมการฝึกอบรมฯ 

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

โครงการพัฒนาศักยภาพ
การดำเนินธุรกิจของ
สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร 
และธุรกิจชุมชน 
 
 

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

1แห่ง/
30ราย 

-   

6. กำกับ ติดตาม แนะนำสหกรณแ์ละกลุม่
เกษตรกรทีผ่่านการอบรมฯ 

1 ครั้ง -   

7. ติดตามการขับเคลื่อนโครงการให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดกิจกรรมหลัก และผลสมัฤทธ์ิ
ของการดำเนินโครงการ 

7  -   

8. รวบรวมข้อมูล รายงานความคบืหน้าของการดำเนิน
โครงการและรายงานผลตามทีก่รมฯ กำหนด 

1 แห่ง -   

9. รายงานผลการดำเนินโครงการ และติดตามผลการ
เบิกจ่าย หากมีงบประมาณคงเหลือให้คืนกรมฯ 

1 แห่ง -   

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

 
 
 
 

4 แห่ง 

 
 
 
 

4 

  

    มติที่ประชุม   รับทราบ 

    3.4.3.7 รายงานการใช้ประโยชน์ รายการเงินอุดหนุนของกลุ่มเกษตรกร      
ทำสวนป่าคลอก  
    กลุ่มเกษตรกรทำสวนป่าคลอกได้รับการสนับสนุนครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ คือ 
รถบรรทุก 6 ล้อ ขนาดบรรทุกไม่ต่ำกว่า 3 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 3,000 กรอบวงเงินที่ได้รับจัดสรร 
จำนวนเงิน 1,075,000 บาท โดยรัฐบาลอุดหนุนไม่เกินร้อยละ 90 เป็นเงิน 967,500 บาท และกลุ่มเกษตรกร
สมทบไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 เป็นเงิน 157,500 บาท โดยจัดซื้อรถกระบะเหล็กในราคา 1,125,000 บาท  (วันที่
รับมอบ 20 พ.ค. 64) ตามโครงการปรับโครงสร้างการผลิต การรวบรวมและการแปรรูปของสถาบันเกษตรกรรองรับ
ผลผลิตทางการเกษตร 

ลักษณะการใช้ประโยชน ์ ประจำเดือน มี.ค. 65 ยอดสะสม ต้ังแต่ ต.ค.64 – ก.พ. 65 

รายการ จำนวน 
(ราย) 

น้ำหนัก 
(กก.) 

มูลค่า 
(บาท) 

จำนวน  
(ราย) 

น้ำหนัก 
(กก.) 

มูลค่า 
(บาท) 

1. บรรทุกยางพาราแผ่นดิบ 2 8,500 520,000 5 1,722 90,115 
2. บรรทกุน้ำยางสด 0 0 0 0 0 0 
3. บรรทุกปุ๋ย 3 1,400 35,000 6 8,350 249,700 
4. อื่นๆ 0 0 0 0 0 0 

รวม 5 9,900 555,000 11 10,072 339,815 

    มติที่ประชุม   รับทราบ 



ห น ้ า  | ๑๙ 
 

 

    3.4.3.8 ปริมาณธุรกิจสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 2565 
    ภาพรวมปริมาณธุรกิจสหกรณ์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 โดยปริมาณธุรกิจ
สหกรณ ์เพ่ิมขึ้น ร้อยละ 16.22 

เดือนเดือน ปีงบประมาณ 2564ปีงบประมาณ 2564 ปีงปีงบปรบประมาณ 2565ะมาณ 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 

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  

กุมภาพันธ ์ 661,798,280.75  687,994,319.13  26,196,038.38  3.96  

รวม 3,547,048,361.38  4,122,429,969.17  575,381,607.79  16.22 

    ภาพรวมปริมาณธุรกิจกลุ่มเกษตรกร ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 โดยปริมาณ
ธุรกิจกลุ่มเกษตรกร ลดลง รอ้ยละ 12.61 

เดือนเดือน 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 

กุมภาพันธ ์ 18,739,156.81  12,556,042.11  - 6,183,114.70  -33.00  

รวม 79,042,471.28  69,073,047.13  - 9,969,424.15  -12.61 
 

    มติที่ประชุม   รับทราบ 

    3.4.3.9 การดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องของสหกรณ์ 
    จังหวัดภูเก็ต มีสหกรณ์ที่เข้าเกณฑ์ต้องส่งรายงานการดำรงสินทรัพย์สภาพคล่อง
ของสหกรณ์ 30 สหกรณ์  ดังนี้ 

ที ่ ชื่อสหกรณ์/กลุม่เกษตรกร ก.ย.64 ต.ค.64 พ.ย. 64 ธ.ค.64 ม.ค.65 ก.พ. 65 
1 สกก. กะทู้ จำกัด 765.14 105.34 27.87 27.40 33.21 41.33 
2 สกก.เมืองถลาง จำกัด 76.83 79.90 82.85 87.45 85.79 86.53 
3 สกก.เมืองภูเกต็ จำกัด 28.88 32.41 33.50 24.50 25.64 29.04 
4 สค.เคหะรัษฎาภูเกต็ จำกัด 6.21 5.60 7.57 11.79 6.03 4.45 
5 สค. บ่อแร่สันติสขุ จำกดั 24.70 14.29 12.23 9.97 3.40 3.23 
6 สค.พารารวมพลังพัฒนา จำกัด 253.43 - 195.92 131.23 146.02 159.39 
7 สค. เมอืงภเูก็ต จำกัด 183.17 147.68 152.50 156.85 128.13 127.04 
8 ส. เคหสถานทวีสินมั่นคงภูเก็ต 

จำกัด 
61.09 62.32 55.12 52.53 59.27 61.75 
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ที ่ ชื่อสหกรณ์/กลุม่เกษตรกร ก.ย.64 ต.ค.64 พ.ย. 64 ธ.ค.64 ม.ค.65 ก.พ. 65 
9 ส. จักรยานยนต์รบัจ้างปา่ตอง 

จำกัด 
103.34 98.29 98.49 257.72 71.86 103.78 

10 สบ. เทศบาลตำบลวิชิต จำกัด 424.47 443.62 425.87 423.85 472.87 465.74 
11 สบ.แท็กซี่ภูเกต็ จำกัด 326.34 322.33 323.84 323.54 327.56 333.25 
12 สบ.รถยนต์บริการธุรกิจภูเก็ต 

จำกัด 
660.15 663.84 777.69 692.44 743.79 681.13 

13 สบ.รถยนต์รับจ้างภูเก็ต 161.30 258.53 264.49 247.36 250.08 279.76 
14 ส.รถบริการและการท่องเที่ยว

ตำบลกะรน จำกัด 
28.15 28.87 27.37 33.64 45.81 51.92 

15 ส.เรือหางยาวบริการนำเที่ยว
ป่าตอง จำกัด 

733.14 730.10 727.16 732.07 752.36 768.17 

16 ส.สีล่้อเล็กภูเก็ต จำกัด 3.56 5.10 5.33 5.71 7.61 4.66 
17 ส.อลั-อามานะห์ภเูก็ต จำกัด 25.45 25.98 31.20 30.86 29.87 30.44 
18 ส.อิสลามสัมพันธ์ภูเกต็ จำกัด 29.88 25.37 20.70 19.11 17.25 17.53 
19 ส.อิสลามฮุซนี จำกัด 17.63 17.91 12.65 11.82 7.61 64.54 
20 สอ.บีเอจีเอส ภูเก็ต จำกัด 263,958. 252,118.39 279,526.44 272,179.54 279,815.30 332,205.09 
21 สอ.ก่ีหิ้น จำกัด 5,814.60 5882.87 6,035.03 5,934.21 4,547.19 4,503.98 
22 สอ.ครูภเูก็ต จำกดั 1.80 3.02 3.61 1.42 2.35 2.43 
23 สอ.ตำรวจภูเกต็ จำกัด 6.50 8.47 15.64 12.85 10.50 10.47 
24 สอ.บริษัทเฮลโลภเูก็ต จำกดั 2,253.20 2,071.97 2,037.50 2,031.31 2,032.71 2025.01 
25 สอ.พนักงานไทยซาร์โก้ จำกัด 53.71 61.25 63.04 56.23 53.81 45.05 
26 สอ.พนักงานสงเคราะห์สวน

ยางภูเก็ต จำกดั 
14.74 30.06 34.87 35.92 379.89 43.27 

27 สอ.โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต 
จำกัด 

100.62 98.70 87.61 89.46 89.46 81.51 

28 สอ.ศูนย์ชีววิทยาทางทะเล
ภูเก็ต จำกดั 

104.89 20.37 19.51 15.89 16.28 18.40 

29 สอ.สาธารณสุขภูเกต็ จำกัด 85.33 88.53 96.32 93.81 90.38 86.78 
30 สอ.อัล-อิสลามียะฮ์ จำกดั 14.33 16.54 15.29 16.52 16.37 16.13 

รวม 30 30 30 30 30 30 

    มติที่ประชุม   รับทราบ 
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   3.4.4 กลุ่มตรวจการสหกรณ์ 
   นายกฤษา  สู่เจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจการสหกรณ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 
    3.4.4.1 งานกำกับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์ ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

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

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

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

19 
สหกรณ ์

4 44,900 7,950 

2. การตรวจการสหกรณต์ามคำสัง่นายทะเบียน
สหกรณ์   
      - เข้าตรวจการสหกรณ์กรณพีบข้อสังเกตจาก
ผู้สอบบญัชี/ประเด็นการแนะนำสง่เสริม 

8 
สหกรณ ์

1   

3. ติดตามประเมินผลการแก้ไขข้อบกพร่อง 
     (ติดตามความคืบหน้าสหกรณท์ี่ได้มีการสั่งการ
ให้แก้ไขข้อบกพร่อง) 

6 
สหกรณ ์

3   

4. จัดประชุมซักซ้อมการตรวจการสหกรณ ์
    - จัดประชุมเมื่อวันท่ี 24 มกราคม 2565 

1 ครั้ง 1   

5. จัดประชุมคณะทำงาน จกบ. 
    - กำหนดจัดประชุมครั้งที่ 1 วันท่ี 27 เมษายน 
2565 

4 ครั้ง -   

   - การตรวจสอบสหกรณ์โดยคณะผู้ตรวจการสหกรณ์ 

คณะผู้ตรวจการสหกรณ์ สหกรณ์ที่ได้รับมอบหมายให้ตรวจสอบ การดำเนินการ 

คณะที่ 1 
1. นายกฤษฎา  สู่เจริญ 
2. นางสาวเพชรไพลิน แซ่ตั้น 

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

√ 
- 
- 
- 

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

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

√ 
- 
- 

คณะที่ 3 
1. นางสาวสมุนา ณ นคร 
2. นางสาวนฤมล สงธน ู

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

√ 
- 
- 
- 
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คณะผู้ตรวจการสหกรณ์ สหกรณ์ที่ได้รับมอบหมายให้ตรวจสอบ การดำเนินการ 

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

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

√ 
- 
- 
- 

คณะที่ 5 
1. นางสาววันดี ปิ่นแกว้ 
2. นางสาวธนภร  สังขพันธ ์
3. นายอภสิิทธ์ิ  ลิ่วชัยชาญ 

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

- 
- 
- 
- 

    มติที่ประชุม   รับทราบ 

    3.4.4.2 ความคืบหน้าการแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์ในจังหวัดภูเก็ต 

สหกรณ์/ข้อบสหกรณ์/ข้อบกพร่องกพร่อง การดำเนินการ/ความคืบหน้าการดำเนินการ/ความคืบหน้า สถานะสถานะ 

1.สหกรณ์บริการรถยนต์บริการ
ธุรกิจภูเก็ต จำกัด 
     ข้อบกพร่องกรณี เงินสดขาดบัญชี                      
จากการทุจริตของนางนาฎนภา ผาแสง                   
อ ดี ต หั ว ห น้ า ฝ่ า ย ก า ร เ งิ น 
1,849,333.24 บาท 

      สหกรณ์ได้ยื่นฟ้องนางนาฎนภา ผาแสง เป็นคดีอาญาผิด
ฐานยักยอก แต่วันนัดพิจารณาคดี นางนาฎนภาฯ ไม่ไปศาล
ตามหมายเรียกและมีพฤติการณ์จะหลบหนี ศาลจังหวัดภูเก็ต
จึงออกหมายจับระหว่างการพิจารณากับนางนาฎนภา ผาแสง 
เพื่อนำตัวมาดำเนินคดี เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 ครบ
กำหนดอายุความ 10 ปี  วันที่  16 กุมภาพันธ์  2569   
ปัจจุบัน ยังไม่สามารถจับกุมตัว นางนาฎนภา ผาแสง ได้ 
     นายทะเบียนสหกรณ์ ติดตามความคืบหน้าการแก้ ไข
ข้อบกพร่องของสหกรณ์  ตามหนังสือที่ ภก 0010/1099 ลง
วันท่ี 21 ธันวาคม 2563 ให้สหกรณ์ประสานกับพนักงาน
สอบสวนผู้รับผิดชอบติดตามจับกุมนางนาฎนภาฯ จำเลย ตาม
หมายจับมาดำเนินคดี และให้สหกรณ์รายงานผลการดำเนินการ
และความคืบหน้าการแก้ไขข้อบกพร่องให้นายทะเบียนสหกรณ์
ทราบ   
      สหกรณ์รายงานความคืบหน้าการแก้ไขข้อบกพร่อง หนังสือ
ที่  สบธ.93/2564 ลงวันที่  11 มิถุนายน 2564 แจ้งว่า 
เจ้าหน้าที่ตำรวจแจ้งความคืบหน้าผ่านทางโทรศัพท์ ถึงผู้จัดการ
สหกรณ์ว่าได้สืบหาข้อมูลคดีของนางนาฎนภาฯ ทราบว่าพำนัก
อยู่ที่ จ.ปทุมธานี และอยู่ระหว่างประสานไปยังตำรวจท้องที่
เพื่อดำเนินการจับกุม 
     สหกรณ์รายงานความคืบหน้าการแก้ไขข้อบกพร่อง หนังสือ
ที่ สบธ.161/2564 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 แจ้งว่า 
สหกรณ์ได้ส่งหนังสือติดตามถึงผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด
ภูเก็ต โดยแจ้งว่า อยู่ระหว่างการสืบสวนติดตามจับกุม หาก
จับกุมได้แล้วจะแจ้งให้ทราบต่อไป 
      ***ยั งไม่ ได้ รั บ รายงานความคื บหน้ าการแก้ ไข
ข้อบกพร่องจากสหกรณ์*** 

ติดตาม 
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สหกรณ์/ข้อบกพร่อง การดำเนินการ/ความคืบหน้า สถานะ 
2. สหกรณ์ออมทรัพย์ตรีสรา จำกัด 
     กรณี การกระทำทุจริตภายใน
ส ห ก ร ณ์  มู ล ค่ า ค ว า ม เสี ย ห า ย 
1,209,942.68 บาท  อยู่ในความ
รั บ ผิ ด ช อ บ ข อ งน า ง ส า ว นิ ศ า                     
สีกงเหนือ ตำแหน่งเลขานุการ ซึ่งได้รับ
มอบหมายให้รับผิดชอบในการทำบัญชี
และเบิกจ่ายเงินของสหกรณ์ 

     พนักงานสอบสวนได้ขออนุมัติให้ศาลจังหวัดภูเก็ตออก
หมายจับ นางสาวนิศา สีกงเหนือ หมายจับที่ 633/2559 ลง
วันที่ 30 กันยายน 2559 เพื่อนำตัวมาดำเนินคดีในความผิด
ฐานยักยอกทรัพย์ เนื่องจากหลบหนีออกจากพื้นที่จังหวัดภูเก็ต 
และพนักงานสอบสวนได้สรุปสำนวนสอบสวนส่งพนักงาน
อัยการจังหวัดภูเก็ตมีความเห็นสั่งฟ้องผู้ต้องหา ปัจจุบันอยู่
ระหว่างติดตามจับกุมตัวนางสาวนิศาฯ  
     นายทะเบียนสหกรณ์ ติดตามความคืบหน้าการแก้ไข
ข้อบกพร่องของสหกรณ์ ตามหนังสือที่ 0010/118 ลงวันที่ 
28 มกราคม 2564 ให้สหกรณ์ฟ้องร้องคดีต่อศาลเพื่อบังคับ
ให้ผู้กระทำผิดชดใช้เงินหรือคืนทรัพย์สินท่ีได้จากการกระทำ
ผิดให้สหกรณ์ต่อไป  
    สหกรณ์รายงานความคืบหน้าการแก้ไขข้อบกพร่อง หนังสือ
ที่ 008/2564 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2564 แจ้งว่า อยู่
ระหว่างติดตามจับกุมตัวผู้ต้องหามาดำเนินคดีตามกฎหมาย 
    สหกรณ์รายงานความคืบหน้าการแก้ไขข้อบกพร่อง 
หนังสือที่ สอต.009/2565 ลงวนที่ 4 มีนาคม 2565 
แจ้งว่า คณะกรรมการได้มีหนังสือถึง สภ.เชิงทะเล เพื่อ
ติดตามความคืบหน้าคดี รวมถึงติดตามตัวผู้ต้องหาเพื่อ
ฟ้องร้องดำเนนิคดีต่อไป 
      ***ยังไม่ได้รับรายงานความคืบหน้าการแก้ไขข้อบกพร่อง
จากสหกรณ์*** 

ติดตาม 

3. สหกรณ์บริการธุรกิจและ
ท่องเท่ียวมุกอันดามัน จำกัด  
คำสั่ งนายทะเบี ยนสหกรณ์ ที่  ภก 
10/2560 สั่ง ณ วันที่ 18 ตุลาคม 
2560 สั่ งการให้ คณ ะกรรมการ
ดำเนินการสหกรณ์แก้ไขข้อบกพร่อง
ตามมาตรา 22 (1) กรณีเงินยืมทด
รองจ่ายจำนวน 92 ,320 บาท ที่
คณะกรรมการ 8 รายเป็นผู้ยืม เมื่อ
วันที่ 31 พฤษภาคม 2558 แล้วไม่
ส่งคืนเงินเพื่อหักล้างบัญช ี

    สหกรณ์ รายงานการแก้ ไขข้อบกพร่อง หนั งสือที่  
32/2563 ลงวันท่ี 21 กันยายน 2563 แจ้งว่าสหกรณ์ได้
ทำหนังสือทวงถามให้ผู้ยืมเงินทดรองจ่ายมาช้ีแจงยอดเงิน
ยืมทดรองที่สหกรณ์ 
    นายทะเบียนสหกรณ์ติดตามความคืบหน้าการแก้ไข
ข้อบกพร่องตามหนังสือ ที่ ภก 0010/1094 ลงวันที่ 18 
ธันวาคม 2563 ให้คณะกรรมการชุดปัจจุบันตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงในการอนุมัติเงินยืมทดรองจ่ายอยู่ ในระหว่าง
ดำเนินการของคณะกรรมการชุดใด ประกอบด้วยบุคคลใด 
รายงานให้นายทะเบียนสหกรณ์ทราบ 
    สหกรณ์ รายงานการแก้ ไขข้อบกพร่อง หนั งสือที่  
6 /2 5 6 4  ล งวั น ที่ 4  กุ ม ภ าพั น ธ์  2 5 6 4  แจ้ งว่ า 
คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ตรวจสอบเงินยืมทด
รอง 79 ,000  บาท อยู่ ในระหว่างดำ เนิ นการของ
คณะกรรมการชุดที่  1 เงินยืมทดรองส่วนที่เหลืออยู่ใน
ระหว่างดำเนนิการของคณะกรรมการชุดที่ 2 
   ***ยังไม่ได้รับรายงานความคืบหน้าการแก้ไขข้อบกพร่อง
จากสหกรณ์*** 

ติดตาม 
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สหกรณ์/ข้อบกพร่อง การดำเนินการ/ความคืบหน้า สถานะ 
4. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเคหะรัษฎา
ภูเก็ต จำกัด 
  4 .1  สหกรณ์ มี ข้อบกพร่องตาม 
คำสั่งนายทะเบียนที่ ภก 7/2561 สั่ง 
ณ วันที่  7  กันยายน 2561 นาย
ทะเบียนสหกรณ์ได้สั่งการให้สหกรณ์
ดำเนินการ ดังนี้ 
    1) ให้เรียกคืนเงินกู้จาก สค.จ.เลย 
จำกั ด  จ ำนวน  2 0  ลบ . / ให้ ห า
ผู้รับผิดชอบชดใช้เต็มจำนวน 
     2) ให้ถอนคืนเงินฝากจาก สค.จ. 
เลย จำกัด จำนวน 11.632 ลบ. / 
ให้หาผู้รับผิดชอบชดใช้เต็มจำนวน 
    3) หาผู้รับผิดชอบชดใช้คืนกรณี
ชำระหนี้ให้ สค.บ้านดุงสามัคคี จำกัด 
แ ท น  ส ค .จ .เล ย  จ ำกั ด  จ ำน วน 
673,455.- บาท 
    4 ) เรียกเงินคืนจาการซื้ อที่ ดิน
ร่วมกับ สค.บ้านหนองมะค่า จำกัด 
จ ำ น ว น  2 .3 4 0  ล บ . /  ให้ ห า
ผู้รับผิดชอบชดใช้เต็มจำนวน 
    5) ให้นำหลักทรัพย์ของสมาชิก
ต าม โค ร งก าร  CU Home ม าจ ด
จำนองเป็นประกันเงินกู้ ให้ถูกต้อง 
และทบทวนแก้ไขระเบียบสหกรณ์ว่า
ด้วยการให้เงินกู ้
    6 )ให้ ร ะ งับ ก า ร ให้ เ งิ น กู้ ต า ม
โครงการ CU Home จนกว่าจะแก้ไข
หลักประกันใหแ้ล้วเสร็จ 
    7) ให้หาผู้รับผิดชอบและเรียกเงิน
ทดรองคืนจำนวน 2.120 ลบ. 
     8 ) ให้ ระ งับการดำเนิ น ธุ รกิ จ
ทั้งหมดที่ดำเนินการใน จ.พัทลุง ทันที 
   ให้แก้ไขข้อบกพร่องภายใน 30 
วัน นับแต่วันที่ได้รับทราบคำสั่ง 
 

 4.2 สหกรณ์มีข้อบกพร่องตามคำสั่ง
นายทะเบียนสหกรณ์ ท่ี ภก 9/2562 
สั่ ง  ณ  วันที่  2  กั นยายน  2 5 6 2 
รายละเอียดดังนี้ 
     ให้สหกรณ์ฯ ดำเนินการขายที่ดิน
พร้อมสิ่งปลูกสร้างที่สหกรณ์ฯ รับโอน
ชำระหนี้  รวมถึงที่ดินที่สหกรณ์ร่วม
ลงทุนกับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้าน
หนองมะค่า จำกัด จำนวน 2 แปลง 
ได้แก่ 

    1. ประเด็นข้อบกพร่อง 1-3 สหกรณ์ฯ ดำเนินการรับ
โอนท่ีดินเพื่อชำระหนี้จำนวน 31,632,576.47 บาท 
    2. ในประเด็นข้อบกพร่อง ข้อ 7 มติที่ประชุมใหญ่ให้
สหกรณ์ จัดกิจกรรมการกุศลเพื่อที่จะนำเงินดังกล่าวมา
หักล้างเงินยืมทดรองจ่าย 
    3. ในประเด็นข้อบกพร่อง ข้อ 4,5, 6 และ 8 สหกรณ์ฯ 
ยังไม่ได้ดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่อง 
    4. สหกรณ์ฯ ได้ยื่นคำร้องขอทุเลาการปฏิบัติตามคำสั่ง
ทางปกครองจังหวัดภูเก็ต ซึ่งศาลมีคำสั่งให้ยกคำขอทุเลา
การบังคับคำสั่งทางปกครองแล้ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    นายทะเบียนสหกรณ์ติดตามความคืบหน้าการแก้ไข
ข้อบกพร่อง (ล่าสุด) หนังสือที่  ภก 0010/22 ลงวันที่                        
8 มกราคม 2564 ให้ สหกรณ์ รายงานผลการแก้ ไข
ข้อบกพร่องกรณีขายที่ดินจ.เลย และเร่งรัดการขายที่ดิน
ตามคำสั่ งให้ เสร็จสิ้นโดยเร็ว และให้สหกรณ์ รายงาน
ผลคืบหน้าให้ทราบทุกเดือน   
    สหกรณ์รายงานความคืบหน้าการแก้ไขข้อบกพร่อง    
หนังสือที่ สค.006/2564 ลงวันที่ 19 มกราคม 2564 
แจ้งว่า สหกรณ์ ยั งไม่สามารถขายที่ดินได้  และยังคง
ดำเนินการประกาศขายท่ีดินผ่านช่องทางต่างๆ ซึ่งสหกรณ์ 

ดำเนิ นการแจ้ งความกับ
คณะกรรมการดำเนิน การ
สหกรณ์แล้ว 
  พนักงานสอบสวน แจ้งผล
การดำเนินคดี หนังสือสถานี
ตำรวจภูธรเมืองภูเก็ต ท่ี ตช 
0023(ภก).43)/9868 
ลว. 21  ก .ย .63  แจ้ งว่ า 
อัยการจังหวัดคดีศาลแขวง
ภูเก็ต มีคำสั่งยุติการดำเนิน 
คดีกับผู้ต้องหา 
 
***กรมส่งเสริมสหกรณ์ตอบ
ห า รื อ เ รื่ อ ง ค ำ สั่ ง น า ย
ท ะ เบี ย น ส ห ก รณ์ ที่  ภ ก 
7/2561 เป็นคำสั่ งทาง
ปกครองยังมีผลใช้บังคับอยู่ 
ให้ ด ำ เนิ น ก า ร ติ ด ต า ม
ข้อบกพร่องต่อไป*** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ติดตาม 
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สหกรณ์/ข้อบกพร่อง การดำเนินการ/ความคืบหน้า สถานะ 
     - ที่ดินโฉนดเลขที่ 792 และสิ่ง
ป ลู ก ส ร้ า ง บ น ที่ ดิ น  มู ล ค่ า                      
31,632,576.47 บาท ภายใน 60 
วัน หากขายไม่ได้หรือมูลค่าการขาย
สุทธิไม่คุ้มมูลหนี้ ให้หาผู้รับผิดชอบ
ชดใช้ความเสียหาย 
     - ที่ดินโฉนดเลขที่  70236 ซึ่ง
สหกรณ์ถือกรรมสิทธิ์ร่วมกับสหกรณ์
เครดิตยูเนี่ยนบ้านหนองมะค่า จำกัด 
มูลค่า 2 ,340 ,677 บาท หากขาย
ไม่ได้หรือมูลค่าขายสุทธิไม่เต็มมูลค่า
ดังกล่าว ให้หาผู้รับผิดชอบชดใช้ความ
เสียหาย 
  4 .3  ข้อบกพร่องตามคำสั่ งนาย
ทะเบียนสหกรณ์  ที่  ภก.7/2563 
และภก. 8/2563 สั่ ง ณ  วันที่  5 
ตุลาคม 2563 
      1) กรณีสหกรณ์รับสมาชิกสมทบ
ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ รวม 30 คน ขัด
ต่อ พ.ร.บ.สหกรณ์มาตรา 40 และ
ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ 
     2)กรณีสหกรณ์รับฝากเงินจาก
บุคคลภายนอก 
         - มู ล นิ ธิ ชุ ม ช น ภู เ ก็ ต 
4,312,289-.บาท 
         - บุ ค ค ล ที่ จั ง ห วั ด พั ท ลุ ง 
6,205,965-.บาท 

ไม่อาจระบุระยะเวลาแล้วเสร็จได้ 
   สหกรณ์แจ้งความคืบหน้าการแก้ไขข้อบกพร่อง หนังสือท่ี 
สค.078/2564 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 แจ้งว่า 
สหกรณ์อยู่ระหว่างดำเนินการประกาศขายท่ีดิน 
     ***ยั ง ไม่ ได้ รั บ ราย งาน ค วาม คื บ ห น้ าก ารแก้ ไข
ข้อบกพร่องจากสหกรณ์*** 
 
 
 
 
 
 
 
นายทะเบียนสหกรณ์ได้มีหนังสือที่ ภก 0010/24 ลงวันที่ 
8 มกราคม  2564 ติ ดตามความคื บหน้ าการแก้ ไข
ข้อบกพร่อง ตามคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ 
    สหกรณ์ ได้แจ้งความคืบหน้าการแก้ไขข้อบกพร่อง 
หนังสือที่ สค.005/2564 ลงวันที่ 14 มกราคม 2564 
แจ้งว่ากรณีรับสมาชิกสมทบที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะได้แก้ไข
แล้ว กรณีมูลนิธิฯ จะติดตามเป็นหนังสือต่อมูลนิธิฯ อีกครั้ง 
วันที่ 31 มกราคม 2564 ส่วนการคืนเงินฝากบุคคลที่จ.
พัทลุง สหกรณ์ขอชะลอจนกว่าจะได้ข้อยุติจากศาลปกครอง 
    นายทะเบียนสหกรณ์ติดตามความคืบหน้าการแก้ไข
ข้ อบกพร่อ ง  ห นั งสื อที่  ภ ก  0010/510 ล งวัน ที่  5 
พฤษภาคม 2564   
    สหกรณ์แจ้งความคืบหน้าการแก้ไขข้อบกพร่อง หนังสือ
ที่ สค.078/2564 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 แจ้งว่า 
กรณีรับสมาชิกสมทบที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ สหกรณ์ปฏิบัติ
ตามคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์แลว้ กรณีสหกรณ์รับฝากเงิน
จากมูลนิธิชุมชนภูเก็ต สหกรณ์ได้ปิดบัญชีแล้วเมื่อ 11 
มิถุนายน 2564 
     ***ยั ง ไม่ ได้ รั บ ราย งาน ค วาม คื บ ห น้ าก ารแก้ ไข
ข้อบกพร่องจากสหกรณ์*** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ติดตาม 
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   - ความคืบหน้าการแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์ในจังหวัดภูเก็ต (ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564) 

สหกรณ์/ข้อบกพร่อง การดำเนินการ/ความคืบหน้า สถานะ 

    5. สหกรณ์บริการเทศบาลตำบล
วิชิต จำกัด 
ข้อบกพร่องตามคำสั่งนายทะเบียน
สหกรณ์ ท่ี ภก. 7/2564 สั่ง ณ วนัที่ 
18 มนีาคม 2564 
     1) กรณีสหกรณไ์มไ่ดด้ำเนินการจัด
ประชุมใหญส่ามญัประจำปี สำหรับปี
บัญชีสิ้นสดุ 31 ธันวาคม 2562 และปี
สิ้นสดุ 31 ธนัวาคม 2563 
     2) กรณีสหกรณ์ไม่จัดทำบัญชีของ
สหกรณ์ให้เป็นปัจจุบัน ไม่เป็นไปตาม
มาตรา 65 แห่ง พระราชบัญญัติสหกรณ์ 
พ.ศ.2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

      สหกรณ์ได้แจ้งความคืบหน้าการแก้ไขข้อบกพร่อง หนังสือ
ที่ สบ. 22/2564 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2564 แจ้งว่า  
      1) สหกรณ์ได้ดำเนินการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และปีสิ้นสุดวันที่ 
31 ธันวาคม 2563 แล้วเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564 
      2) สหกรณ์ได้จัดทำงบการเงินและรายละเอียดประกอบ
งบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 
2563 และได้นำส่งงบการเงินเรียบร้อยแล้ว 

ติดตาม 

   - ความคืบหน้าการแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์ในจังหวัดภูเก็ต (ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565) 

สหกรณ์/ข้อบกพร่อง การดำเนินการ/ความคืบหน้า สถานะ 

    6. สหกรณ์อิสลามสัมพันธภ์ูเก็ต 
จำกัด  
ข้อบกพร่องตามคำสั่งนายทะเบียน
สหกรณ์ ท่ี ภก. 19/2564 สั่ง ณ วันที่ 
14 ธันวาคม 2564  
     กรณีสหกรณ์มีจัดให้มีการประชุม
ใหญ่สามัญประจำปี ในวันที่ 28 มีนาคม 
2 5 6 4  ได้ จ่ าย ค่ า เบี้ ย ป ระ ชุ ม /
ค่าตอบแทนให้กับผู้ที่มิใช่สมาชิก (เข้า
ประชุมแทนสมาชิก) จำนวน 32 คน ๆ 
ละ 450 บาท เป็นเงินจำนวน 14,400 
บาท เป็ นการขัดกับกฎหมาย และ
ข้อบังคับของสหกรณ์ จึงไม่สามารถที่จะ
ทำได้ 

    นายทะเบียนสหกรณ์ได้มีหนังสือที่ ภก. 19/2564        
ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2564 ติดตามความคืบหน้าการแก้ไข
ข้อบกพร่อง ตามคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์  ให้สหกรณ์
ดำเนนิการเรียกคืนเงินที่สหกรณ์ ได้จ่ายให้กับผู้ที่ไม่ใช่สมาชิก 
ที่เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ภายใน 30 วัน นับแต่
วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งนี้  
    วันท่ี 18 มีนาคม 2565 ผู้ตรวจการสหกรณ์ได้รายงาน
ก ารต ร วจ ส อบ ผ ล ก ารแ ก้ ไข ข้ อ บ ก พ ร่ อ ง  แจ้ งว่ า  
คณะกรรมการสหกรณ์ดำเนินการร่วมกันรับผิดชดใช้เงินคืน
แก่สหกรณ์ จำนวน 14,400 บาท เรียบร้อยแล้ว 

ติดตาม 

    มติที่ประชุม   รับทราบ 
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    3.4.4.3 ข้อสังเกตที่ตรวจพบจากการสอบบัญชี 

สหกรณ์ที่มีข้อสังเกตที่ตรวจพบจาก 
การสอบบัญช ี

นายทะเบียนสหกรณ์แนะนำให้สหกรณ์แก้ไขข้อสังเกต สหกรณ์รายงานแก้ไข
ข้อสังเกต 

1. สหกรณ์อสิลามสมัพันธ์ภูเก็ต จำกัด  ตามหนังสือท่ี ภก. 0010/1376  ลว. 27 ธ.ค. 2564 ตามหนังสือท่ี สอส.
005/2565  

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

3. สหกรณ์บริการแท็กซีภู่เก็ต จำกัด ตามหนังสือท่ี ภก. 0010/88   ลว. 31 ม.ค. 2565 - 
4. สหกรณ์บริการรถยนตร์ับจ้าง บขส.ภูเกต็ 
จำกัด 

ตามหนังสือท่ี ภก. 0010/89  ลว. 31 ม.ค. 2565 - 

5. สหกรณ์อลั-อามานะหภ์ูเกต็ จำกัด ตามหนังสือท่ี ภก. 0010/89  ลว. 31 ม.ค. 2565 - 
6. สหกรณร์ถบริการและท่องเที่ยวตำบล    
กะรน จำกัด 

ตามหนังสือท่ี ภก. 0010/89  ลว. 31 ม.ค. 2565 - 

7. สหกรณ์การเกษตรเมืองถลาง จำกัด ตามหนังสือท่ี ภก. 0010/89  ลว. 31 ม.ค. 2565 - 

    มติที่ประชุม   รับทราบ 

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

แผนงาน/โครงการ กิจกรรม การดำเนินงาน งบประมาณ (บาท) 

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

1. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรไดร้บัการ
แนะนำส่งเสริม (ไม่นับซ้ำแห่ง) 

47 แห่ง 47 93,800 31,846 

2. เกษตรกรและบุคคลทั่วไปสมัครใจเข้า
เป็นสมาชิก 

47 แห่ง 748/13   

3. สหกรณ/์กลุม่เกษตรกร จัดประชุมใหญ่
สามัญประจำปี ( มี.ค.64 - ก.พ.65 ) 

47 แห่ง 30   

4. ประชุมกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 9 ครั้ง 3   

    มติที่ประชุม   รับทราบ 

    3.4.5.2 การประชุมใหญ่สามัญประจำปี ( มี.ค. 2564 - ก.พ. 2565 ) 
    สหกรณ์จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีแล้ว จำนวน 30 สหกรณ์ 
     -  มีวาระอนุมัติงบการเงิน          26 สหกรณ ์
     -  ไม่สามารถอนุมัติงบการเงินได้    4 สหกรณ ์
      1) สหกรณ์บริการธุรกิจและท่องเที่ยวมุกอันดามัน จำกัด 
      2) สหกรณ์จักรยานยนต์รับจ้างป่าตอง จำกัด 
      3) สหกรณ์เรือหางยาวบริการนำเที่ยวป่าตอง จำกัด 
      4) สหกรณอ์อมทรพัย์ตรีสรา จำกัด  
    สหกรณ์ท่ีไม่สามารถประชุมใหญ่ได้ จำนวน 3 สหกรณ ์
      1) สหกรณ์บริการแท็กซี่และธุรกิจท่องเที่ยวสองวีรสตรี จำกัด 
วันที่ 12 พ.ย. 2562 
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     -  ชุมนุมสหกรณ์รถบริการจังหวัดภูเก็ต จำกัด วันที่ 28 ม.ค. 2564 
     - สหกรณ์ออมทรัพย์กะตะธานี คอลเลคชั่น จำกัด ประชุมล่าสุด วันที่     
7 ม.ค. 2563 
    สหกรณ์จะครบกำหนดภายใน 150 วัน (30 พ.ค. 65) (สำหรับสหกรณ์ /       
กลุ่มเกษตรกร สิ้นปีบัญชี 31 ธ.ค. 64) จำนวน 13 สหกรณ์  และ 1 กลุ่มเกษตรกร 
       สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเคหะรัษฎาภูเก็ต จำกัด ปี 2563 ประชุมใหญ่ ไม่ได้อนุมัติ
งบปี 2563 

 รายชื่อสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ปีบัญช ี วันประชุมใหญ ่ งบการเงิน 
 

สหกรณ์การเกษตร  4 แห่ง (ครบ 4 แห่ง)     
 

1 สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลกูค้า ธ.ก.ส. ภูเกต็ จำกัด 31 มี.ค. 64 10 พ.ย. 64  
2 สหกรณ์การเกษตรกะทู้ จำกัด 31 มี.ค. 64 20 ก.ค. 64  
3 สหกรณ์การเกษตรเมืองถลาง จำกดั 31 มี.ค. 64 28 ก.ย. 64  

4 สหกรณ์การเกษตรเมืองภูเกต็ จำกัด 31 มี.ค. 64 29 ก.ย. 64   
สหกรณ์บริการ  20 แห่ง (ประชมุใหญ่ 13 แห่ง)     

 

1 สหกรณ์บริการรถยนต์รับจา้งภูเกต็ จำกัด 31 มี.ค. 64 9 ต.ค. 64  
2 สหกรณ์บริการเดินรถภเูก็ต จำกัด 31 มี.ค. 64 19 ต.ค. 64  
3 สหกรณ์บริการรถยนต์รับจา้ง บขส. ภูเกต็ จำกัด 30 เม.ย. 64 16 ม.ค. 65  
4 สหกรณ์อัล-อามานะห์ภเูก็ต จำกัด 30 เม.ย. 64 16 ม.ค. 65  
5 สหกรณ์บริการรถยนต์บริการธุรกจิภูเก็ต จำกดั 30 เม.ย. 64 14 ต.ค. 64  
6 สหกรณ์บริการและการท่องเที่ยวตำบลกะรน จำกัด 30 เม.ย. 64 27 ต.ค. 64  
7 สหกรณ์บริการแท็กซี่ภเูก็ต จำกัด 30 เม.ย. 64 28 ต.ค. 64  
8 สหกรณ์บริการธุรกิจและท่องเที่ยวมุกอันดามัน จำกัด 31 พ.ค. 64 9 มี.ค. 65  
9 สหกรณ์บริการรถยนต์รับจา้งอันดามันภูเกต็ จำกัด 30 มิ.ย. 64 26 ธ.ค. 64  

10 สหกรณ์จักรยานยนตร์ับจ้างป่าตอง จำกัด 31 ก.ค. 64 27 ธ.ค. 64  
11 สหกรณ์เรือหางยาวบริการนำเที่ยวป่าตอง จำกัด 30 ก.ย. 64 22 ก.พ. 65  
12 สหกรณ์อิสลามอุซนี จำกดั 31 ต.ค. 64 20 มี.ค. 65  
13 สหกรณ์เคหสถานโคกโตนดพัฒนา จำกัด 31 ธ.ค. 64 3 เม.ย. 65  

 สหกรณ์ร้านค้า 3 แห่ง  (ประชุมใหญ่ 2 แห่ง)      
1 ร้านสหกรณโ์รงพยาบาลวชิระภูเกต็ จำกัด 31 ธ.ค. 64 22 ก.พ. 65  
2 ร้านสหกรณจ์ังหวัดภูเกต็ จำกัด 31 ธ.ค. 64 13 มี.ค. 65  
 สหกรณ์ออมทรัพย์ 15  แห่ง (ประชุมแล้ว  11 แห่ง)      

1 สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัทเฮลโลภูเก็ต จำกัด 31 มี.ค. 64 24 ส.ค. 64  
2 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน ลากนู่า ภูเก็ต จำกัด 30 เม.ย. 64 13 ก.ค. 64  
3 สหกรณ์ออมทรัพยโ์รงแรมอมันปุร ีจำกัด 31 พ.ค. 64 14 ต.ค. 64  
4 สหกรณ์ออมทรัพย์กี่หิ้น จำกดั 30 มิ.ย. 64 17 พ.ย. 64  
5 สหกรณ์ออมทรัพย์อลั-อิสลามียะฮ ์จำกัด 30 มิ.ย. 64 25 ธ.ค. 64  
6 สหกรณ์ออมทรัพย์บเีอจีเอสภูเก็ต จำกัด 30 มิ.ย. 64 13 ก.ย. 64  
7 สหกรณ์ออมทรัพยต์รสีรา จำกดั 31 ส.ค. 64 27 ม.ค. 65  
8 สหกรณ์ออมทรัพยต์ำรวจภูเก็ต จำกัด 30 ก.ย. 64 22 พ.ย. 64  
9 สหกรณ์ออมทรัพย์ศูนย์ชีววิทยาทางทะเลภเูก็ต จำกัด 30 ก.ย. 64 11 พ.ย. 64  
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 รายชื่อสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ปีบัญช ี วันประชุมใหญ ่ งบการเงิน 

10 สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขภูเก็ต จำกัด 31 ธ.ค. 64 20 ม.ค. 65  
11 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเกต็ จำกัด 31 ธ.ค. 64 30 ม.ค. 65  

    มติที่ประชุม   รับทราบ 

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

ประเภทสหกรณ์/ประเภทสหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกรกลุ่มเกษตรกร 

สมาชกิเพ่ิม  (คน)สมาชกิเพ่ิม  (คน) สมาชกิออก  สมาชกิออก  (คน)(คน) 

ชายชาย หญิงหญิง รวมรวม ชายชาย หญิงหญิง รวมรวม 
สหกรณ์การเกษตร 14 23 37 243 383 626 
สหกรณ์บริการ 52 33 85 81 54 135 
สหกรณ์ร้านคา้ 5 27 32 3 12 15 
สหกรณ์ออมทรัพย ์ 258 308 566 163 210 373 
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 6 22 28 10 23 33 
กลุ่มเกษตรกร 7 6 13 10 5 15 

รวม 342342 419419 761761 510510 687687 11,,197197 

    มติที่ประชุม   รับทราบ 

    3.4.5.4 การจัดทำงบการเงินของสหกรณ์ (ส.ค. 2564 – ก.ค. 2565) 
    สหกรณ์ที่สามารถจัดทำงบการเงินประจำปี และส่งผู้สอบบัญชีได้ภายใน 60 วัน 
เป้าหมายร้อยละ 95.65 ของสหกรณ์ที่มีวันสิ้นปีทางบัญชีตั้งแต่ ส.ค.2564 – ก.ค.2565 (สหกรณ์ที่มีวันสิ้นปีทาง
บัญชี ส.ค.64-มี.ค.65 = 25 แห่ง) 
    สหกรณ์ที่ปิดบัญชีได้ ภายใน 30 วัน นับแต่วันสิ้นปีทางบัญชี จำนวน 14  สหกรณ์ 
     สหกรณ์ที่ปิดบัญชีได้ ภายใน 60 วัน นับแต่วันสิ้นปีทางบัญชี (เป้าหมายร้อยละ 
95.65) จำนวน 18  สหกรณ์ 
    สหกรณ์ที่ปิดบัญชีได้  ไม่ได้ภาย 60 วัน นับแต่วันสิ้นปีทางบัญชี จำนวน 5 สหกรณ์ 
     - อยู่ระหว่างผู้สอบบัญชีตรวจ/ยังไม่รับรองงบการเงิน  4 แห่ง 
     1) สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเคหะรัษฎาภูเก็ต จำกัด  (2563-2564) 
      2) สหกรณ์บริการเทศบาลตำบลวิชิต จำกัด (2562-2564) 
     3) สหกรณ์ออมทรัพย์กะตะธานี คอลเลคชั่น จำกัด  (2564) 
     4) สหกรณ์เรือหางยาวบริการนำเที่ยวป่าตอง จำกัด  (2559-2564) 
    สหกรณ์ที่ปิดบัญชีไม่ได้  จำนวน 1 สหกรณ์ คือ สหกรณ์บริการเคหสถานทวีสิน
มั่นคงภูเก็ต จำกัด (2558-2564)  
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    สหกรณ์ท่ีสามารถปิดงบการเงินได้สำหรับปีบัญชีล่าสุด จำนวน 41 แห่ง ดังนี้ 

สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ปีบัญช ี
คำสั่ง นทบ. ตัวชี้วัดกรมฯ 

ปิดบัญชีไม่ได้ 
30 วัน 60 วัน เกิน 60 วัน 

สหกรณ์ออมทรัพยต์รสีรา จำกดั 31 ส.ค. 64 
  

  

สหกรณ์เรือหางยาวบริการนำเที่ยวป่าตอง จำกัด 30 ก.ย. 64 
  

  ปี 2559-2564 
ชุมนุมสหกรณร์ถบริการจังหวัดภเูก็ต จำกัด 30 ก.ย. 64   

  

สหกรณ์ออมทรัพยต์ำรวจภูเก็ต จำกัด 30 ก.ย. 64   
  

สอ.ศูนย์ชีววิทยาทางทะเลภูเก็ต จำกัด 30 ก.ย. 64   
  

สหกรณ์อิสลามฮุซนี จำกัด 31 ต.ค. 64 
 

 
  

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเคหะรัษฎาภูเก็ต จำกดั 31 ธ.ค. 64 
  

  อยู่ระหว่างปิดปี 
2563-2564 

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ่อแร่สันติสขุ จำกัด 31 ธ.ค. 64 
 

 
  

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเมืองภูเก็ต จำกัด 31 ธ.ค. 64   
  

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนพารารวมพลังพัฒนา จำกัด 31 ธ.ค. 64 
    

สหกรณ์เคหสถานโคกโตนดพัฒนา จำกัด 31 ธ.ค. 64 
 

 
  

สหกรณ์บริการเคหสถานทวีสินมั่นคงภูเก็ต จำกัด 31 ธ.ค. 64 
  

  ปี 2558-2564  
(จัดทำรายละเอยีดลูกหนี้) 

สหกรณ์บริการเทศบาลตำบลวิชิต จำกัด 31 ธ.ค. 64    ส่งผู้สอบแล้ว ปี 
2562-2564 

สหกรณ์รถบริการภูเก็ตคอลเซ็นเตอร์ จำกัด 31 ธ.ค. 64     
สหกรณ์สีล่้อเล็กภูเกต็ จำกัด 31 ธ.ค. 64     
สหกรณ์อิสลามสัมพันธ์ จำกัด 31 ธ.ค. 64     
ร้านสหกรณโ์รงพยาบาลวชิระภูเกต็ จำกัด 31 ธ.ค. 64     
ร้านสหกรณ์วิทยาลัยเทคนิคภูเกต็ จำกัด 31 ธ.ค. 64     
ร้านสหกรณจ์ังหวัดภูเกต็ จำกัด 31 ธ.ค. 64     
สหกรณ์ออมทรัพย์กะตะธานี คอลเลคช่ัน จำกัด 31 ธ.ค. 64    ส่งผู้สอบแล้ว ปี 2564 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเกต็ จำกัด 31 ธ.ค. 64     
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานไทยซาร์โก้ จำกัด 31 ธ.ค. 64     
สอ.พนักงานสงเคราะห์สวนยางภูเก็ต จำกัด 31 ธ.ค. 64     
สหกรณ์ออมทรัพยโ์รงพยาบาลวชิระภเูก็ต จำกัด 31 ธ.ค. 64     
สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขภูเก็ต จำกัด 31 ธ.ค. 64     
สกก.เพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. ภูเก็ต จำกดั 31 มี.ค. 65     
สหกรณ์การเกษตรกะทู้ จำกัด 31 มี.ค. 65     
สหกรณ์การเกษตรเมืองถลาง จำกดั 31 มี.ค. 65     
สหกรณ์การเกษตรเมืองภูเกต็ จำกัด 31 มี.ค. 65     
สหกรณ์บริการรถยนต์รับจา้งภูเกต็ จำกัด 31 มี.ค. 65     
สหกรณ์บริการเดินรถภเูก็ต จำกัด 31 มี.ค. 65     
สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัทเฮลโลภูเก็ต จำกัด 31 มี.ค. 65     
สหกรณ์บริการรถยนต์รับจา้ง บขส. ภูเกต็ จำกัด 30 เม.ย. 65     
สหกรณ์อัล-อามานะห์ภเูก็ต จำกัด 30 เม.ย. 65     
สหกรณ์บริการรถยนต์บริการธุรกจิภูเก็ต จำกดั 30 เม.ย. 65     

ครบ 60 วัน (30 พ.ค.65) 
รายงานภายใน 25 พ.ค.65) 

ครบ 60 วัน (29 มิ.ย.65) 
รายงานภายใน 25 มิ.ย.65) 
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สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
ปีบัญช ี คำสั่ง นทบ. ตัวชี้วัดกรมฯ 

ปิดบัญชีไม่ได้ 
30 วัน 60 วัน เกิน 60 วัน 

สบ.และการท่องเที่ยวตำบลกะรน จำกัด 30 เม.ย. 65     
สหกรณ์บริการแท็กซี่ภเูก็ต จำกัด 30 เม.ย. 65     
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน ลากนู่า ภูเก็ต จำกัด 30 เม.ย. 65     
สบ.ธุรกิจและท่องเที่ยวมุกอันดามนั จำกัด 31 พ.ค. 65     
สบ.แท็กซี่และธุรกิจท่องเที่ยวสองวีรสตรี จำกัด 31 พ.ค. 65     
สหกรณ์ออมทรัพยโ์รงแรมอมันปุร ีจำกัด 31 พ.ค. 65     
สบ.รถยนต์รับจ้างอันดามันภเูก็ต จำกัด 30 มิ.ย. 65     
สหกรณ์ออมทรัพย์กี่หิ้น จำกดั 30 มิ.ย. 65     
สหกรณ์ออมทรัพย์อัล-อิสลามียะฮ ์จำกัด 30 มิ.ย. 65     
สหกรณ์ออมทรัพย์บเีอจีเอสภูเก็ต จำกัด 30 มิ.ย. 65     
สหกรณ์จักรยานยนตร์ับจ้างป่าตอง จำกัด 31 ก.ค. 65     

    มติที่ประชุม   รับทราบ 

    3.4.5.5 การตรวจสอบ ประเมินความเสี่ยงสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
     - ตรวจแล้ว  จำนวน  28  แห่ง 
     - ยังไม่เข้าตรวจ   จำนวน  19 แห่ง 

รายชื่อสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร การเข้าตรวจ 
คณะที่ 1 นางสาวสุมนา  ณ นคร  ประธานคณะทำงาน 12 แห่ง 
1. สหกรณ์บริการธรุกิจท่องเที่ยวมุกอันดามัน จำกัด ✓ 
2. สหกรณเ์รือหางยาวนำเที่ยวป่าตอง จำกัด ✓ 
3. สหกรณ์บริการเดินรถภูเก็ต จำกดั ✓ 
4. สหกรณ์บริการแท็กซีภู่เก็ต จำกัด ✓ 
5. ร้านสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต จำกดั ✓ 
6. สหกรณ์บริการและการท่องเที่ยวตำบลกะรน จำกัด ✓ 
7. สหกรณ์การเกษตรเมืองถลาง จำกัด ✓ 
8. ร้านสหกรณ์วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต จำกัด ✓ 
9. สหกรณ์ออมทรัพย์กี่หิ้น จำกัด ✓ 
10. สหกรณ์ออมทรัพย์บเีอจีเอสภูเก็ต จำกดั ✓ 
11. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานสงเคราะหส์วนยางภเูก็ต จำกัด ✓ 
12. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานไทยซาร์โก้ จำกดั ✓ 

 

 

 

 

 

 

 

ครบ 60 วัน (29 มิ.ย.65) 
รายงานภายใน 25 มิ.ย.65) 

ครบ 60 วัน (30 ก.ค.65) 
รายงานภายใน 25 ก.ค.65) 

ครบ 60 วัน (29 ส.ค.65) 
รายงานภายใน 25 ส.ค.65) 

ครบ 60 วัน (29 ก.ย.65) รายงานภายใน 25 ก.ย.65) 
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รายชื่อสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร การเข้าตรวจ 
คณะที่ 2 นายพิทักษ์  คงขลิบ ประธานคณะทำงาน 12 แห่ง 
1. สหกรณ์บริการรถยนตร์ับจ้างอนัดามันภเูก็ต จำกัด  
2. สหกรณเ์คหสถานทวีสินมั่นคงภูเก็ต จำกดั  
3. สหกรณ์บริการรถยนตร์ับจ้าง บขส.ภูเกต็ จำกัด  
4. สหกรณเ์ครดิตยเูนี่ยนพารารวมพลังพัฒนา จำกัด  
5. ชุมนุมสหกรณ์รถบริการจังหวัดภูเก็ต จำกัด  
6. สหกรณ์อสิามฮุซนี จำกัด  
7 .สหกรณ์การเกษตรเมืองภเูก็ต จำกัด  
8. สหกรณ์ออมทรัพย์โรงแรมอมนัปุรี จำกัด  
9. สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูเกต็ จำกัด  
10. สหกรณ์ออมทรัพย์กะตะธาน ีคอลเลคช่ัน จำกัด  
11. สหกรณ์เครดติยูเนี่ยนบ่อแร่สนติสุข จำกัด  
12. สหกรณ์เครดติยูเนี่ยนเมืองภูเก็ต จำกัด  
คณะที่ 3 นางสาวแสงอุษา ส่งแสง  ประธานคณะทำงาน 11 แห่ง 
1. สหกรณ์บริการแท็กซี่และธรุกิจท่องเที่ยวสองวีรสตรี จำกัด  
2. สหกรณ์ออมทรัพย์ตรสีรา จำกดั  
3. สหกรณ์อลั-อามานะหภ์ูเกต็ จำกัด ✓ 
4. สหกรณ์บริการภูเก็ตคอลเซ็นเตอร์ จำกัด ✓ 
5. สหกรณ์อสิลามสมัพันธ์  จำกัด ✓ 
6. สหกรณเ์คหสถานโคกโตนดพฒันา จำกัด ✓ 
7. สหกรณ์การเกษตรกะทู้ จำกัด ✓ 
8. ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จำกดั ✓ 
9. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานลากูน่า ภูเก็ต จำกัด ✓ 
10. สหกรณ์ออมทรัพย์อลั-อิสลามียะฮ์ จำกัด ✓ 
11. สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสขุภูเก็ต จำกัด ✓ 
คณะที ่4   12 แห่ง 
1. สหกรณ์จักรยานยนต์รับจ้างป่าตอง จำกัด  
2. สหกรณเ์ครดิตยเูนี่ยนเคหะรัษฎาภูเกต็ จำกัด  
3. สหกรณ์บริการรถยนต์บริการธรุกิจภูเกต็ จำกัด ✓ 
4. สหกรณ์บริการเทศบาลตำบลวชิิต จำกัด ✓ 
5.สหกรณบ์ริการรถยนตร์ับจ้างภเูก็ต จำกัด ✓ 
6.สหกรณส์ีล่้อเล็กภูเก็ต จำกดั ✓ 
7.ส.การเกษตรเพื่อการตลาลูกค้า ธ.ก.ส. จำกัด ✓ 
8.สหกรณ์ออมทรัพย์เฮลโลภูเก็ต จำกัด  
9.สอ.ศูนย์ชีววิทยาทางทะเลภเูก็ต จำกัด ✓ 
10.สหกรณ์ออมทรัพยค์รูภเูก็ต จำกัด  
11.สอ. โรงพยาลวชิระภูเก็ต จำกดั  
12.กลุ่มเกษตรกรทำสวนป่าคลอก จำกัด ✓ 

   มติที่ประชุม   รับทราบ 
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   3.4.6 ฝ่ายบริหารทั่วไป 
   นางสิรญา พาหุบุตร หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 
    3.4.6.1 ผลการดำเนนิงานประชาสัมพันธ์ 

แผนงาน/โครงการ กิจกรรม 
การดำเนินงาน งบประมาณ (บาท) 

แผน ผล แผน ผล 
งานประชาสัมพนัธ ์ 1. แต่งตั้งคณะทำงานประชาสัมพนัธ์ของสำนักงาน

สหกรณ์จังหวัด 
1 คณะ 1 80,000 26,860 

2. ประชาสัมพันธง์านสหกรณ์ผ่านสือ่โทรทัศน์เคเบิ้ล
ทีวีท้องถิ่นและ ฟรีทีว ี

6 ครั้ง 5   

3. ประชาสัมพันธ์งานสหกรณผ์่านสื่อวิทยุ 21 ครั้ง 8   
4. ประชาสัมพันธ์งานสหกรณผ์่านสื่อสิ่งพิมพ์
ส่วนกลาง และท้องถิ่น (ข่าว , ภาพข่าว , บทความ) 

21 ครั้ง 14   

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

    มติทีป่ระชมุ   รบัทราบ 

  3.5 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
  นางสิรญา พาหุบุตร หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต ได้รับจัดโอนงบประมาณ รวมทั้งสิ้น 3,134 ,295.39 บาท        
และดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว เป็นเงิน 2,404,317.74บาท คิดเป็นร้อยละ 76.71 (ข้อมูล ณ วันที่     
12 เมษายน 2565) 

งบรายจ่าย ได้รับโอน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละเบิกจ่าย 
งบบุคลากร 1,679,919.39 1,480,449.39 199,470.00 88.13 
งบดำเนินงาน 1,444,376.00 913,868.35 530,507.65 63.27 
     - ค่าเช่าบ้าน 99,280.00 90,273.84 9,006.16 90.93 
     - เงินสมทบกองทุนประกันสังคมฯ 61,860.00 53,608.00 8,252.00 86.66 
     - คชจ.ในการบริหารงานท่ัวไปฯ/
โครงการต่างๆ 

1,283,236.00 769,986.51 513,249.49 60.00 

งบเงินอุดหนุน - - - - 
งบลงทุน 10,000.00 10,000.00  -  100 
งบรายจ่ายอื่น - - - - 

รวม 3,134,295.39 2,404,317.74 729,977.65 76.71 

  มติทีป่ระชมุ   รบัทราบ 
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  3.6 โครงการเสริมสรา้งสมดุลชีวิตคนทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
  นางสิรญา  พาหุบุตร  หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 
  ตามที่กรมส่งเสริมสหกรณ์กำหนดให้หน่วยงานเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างสมดุลชีวิตคนทำงาน     
และกำหนดให้หน่วยงานส่งผลการประเมินตนเองต่อคณะกรรมการระดับเขต ภายในเดือนเมษายน 2565 นั้น 
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต ได้จัดกิจกรรมตามโครงการ ครั้งที่ 1 ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 
และสำหรับครั้งที่ 2 กำหนดจัดกิจกรรม 5 ส. ในวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 และประเมินผลในวันดังกล่าวไป
พร้อมกัน ทั้งนี้ ขอให้บุคลากรทุกคนปฏิบัติหน้าที่ตามคำสัง 5 ส. ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต โดยเคร่งครัด 

  มติทีป่ระชมุ   รบัทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเพื่อทราบ  

  4.1  กลุ่มจัดตั้งและสง่เสริมสหกรณ์ 
  นายพิทักษ์  คงขลิบ ผู้อำนวยการกลุม่จัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 
   4.1.1 ผลการพิจารณาอุทธรณ์ กรณี การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของสหกรณ์เครดิตยู
เนี่ยนเคหะรัษฎาภูเก็ต จำกัด 
   การแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเคหะรัษฎาภูเก็ต จำกัด เรื่อง กำหนด
สูตรการคำนวณทุนเรือนหุ้น มูลค่าหุ้น ในกรณีที่ขาดทุนสะสม โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้แจ้งให้ยกคำอุทธรณ์  
   ทั้งนี้ หนังสือที่ได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นหนังสือที่ระบุถึงชุมนุมสหกรณ์แห่ง
ประเทศไทย ซึ่งกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ได้ประสานไปยังกรมให้แก้ไขหนังสือดังกล่าวแล้ว จึงทำให้ยังไม่ได้ลงรับ
หนังสือดังกล่าวและแจ้งให้สหกรณ์ทราบ 

   มติที่ประชมุ   รบัทราบ 

   4.1.2 การสั่งเลิกสหกรณ์บริการแท็กซ่ีและธุรกิจท่องเที่ยวสองวีรสตรี จำกัด 
   กรณีการสั่งเลิกสหกรณ์บริการแท็กซี่และธุรกิจท่องเที่ยวสองวีรสตรี จำกัด จะครบกำหนด
อุทธรณ์ ในวันที่ 25 เมษายน 2565 ทั้งนี้ หลังจากครบกำหนดอุทรณ์แล้ว จะส่งสำเนาคำสั่งและแต่งตั้งผู้ชำระบัญชี
ต่อไป 

   มติที่ประชมุ   รบัทราบ 

   4.2  กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ 
    - ไม่มี - 

4.3  กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ 
 นางสาวแสงอษุา  สง่แสง ผู้อำนวยการกลุม่ส่งเสรมิและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ แจ้งให้ที่ประชมุทราบ ดังน้ี 
  4.3.1 ผลการดำเนินการกระจายผลไม้ตามฤดูกาล 
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ตร่วมกับสหกรณ์ ได้ดำเนินการกระจายมะม่วงในพ้ืนที่จังหวัด

ภูเก็ตแล้ว 3 ครั้ง ดังนี้ 
   - ครั้งที่ 1 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเคหะรัษฎาภูเก็ต จำกัด 3,300 กิโลกรัม 
   - ครั้งที่ 2 ขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดภูเก็ต  2,400 กิโลกรัม 
   - ครั้งที่ 3 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเคหะรัษฎาภูเก็ต จำกัด 2,000 กิโลกรัม 

และจะมีการคำสั่งซื้อมะม่วงเพ่ิมเพ่ิม 2 ครั้ง จากสหกรณ์ เครดิตยูเนี่ยนเคหะรัษฎาภู เก็ต จำกัด คือ ครั้งที่ 4            
ส่งวันที่ 19 เมษายน 2565 จำนวน 3,000 กิโลกรัม และครั้งที่ 5 ส่งวันที่ 21 เมษายน 2565 จำนวน 3,000 
กิโลกรัม ซึ่งการกระจายผลไม้ครั้งดังกล่าว สหกรณ์เกษตรเมืองภูเก็ต จำกัด สหกรณ์การเกษตรเมืองถลาง จำกัด 
สหกรณ์การเกษตรกะทู้ จำกัด และร้านสหกรณ์โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จำกัด มีส่วนร่วมในการกระจายสินค้าด้วย    
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ซึ่งสหกรณ์การเกษตรเมืองภูเก็ต จำกัด นับว่าเป็นสหกรณ์ที่มีศักยภาพในการกระจายสินค้า ส่วนสหกรณ์อ่ืนจะผลักดัน
ให้มีส่วนร่วมในการกระจายสินค้าต่อไป 

   ในการนี้ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเคหะรัษฎาภูเก็ต จำกัด ได้หารือว่าสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 
สามารถดำเนินธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่ายได้หรือไม่  
   นายประเสริฐศักดิ์  ณ นคร สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การกระจาย
ผลไม้ตาฤดูการ สหกรณ์ควรดำเนินการอย่างยั่งยืน โดยให้สหกรณ์เป็นเจ้าภาพในการกระจายผลไม้ดังกล่าวด้วยตนเอง 

   สำหรับข้อหารือของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเคหะรัษฎาภูเก็ต จำกัด หากในข้อบังคับระบุไว้ 
สามารถดำเนินการได ้

   มติที่ประชมุ   รบัทราบ 

  4.3.2 ผลการประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับช้ันสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
  การยกระดับชั้นสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร มีเป้าหมาย 2 แห่ง คือ สหกรณ์การเกษตร

เพ่ืการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส ภูเก็ต จำกัด และกลุ่มเกษตรกรทำสวนป่าคลอก โดยคณะทำงานได้จัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพ่ือยกระดับชั้นสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ร่วมเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร โดยร่วมกันกำหนด
กิจกรรมและแนวทางในการส่งเสริมยกระดับสหกรณ์/กลุ่มเกษตร จากชั้น 2 สู่ ชั้น 1 ดังนี้ 

  สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส จำกัด : 
  แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการสมาชิก 
   1) พิจารณาสมาชิกออกตามข้อบังคับ 
   2) จัดทำฐานข้อมูลสมาชิกที่เหลือ เพ่ือสะดวกในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการ   

มีส่วนร่วม 
   3) คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ ลงพื้ นที่ พบปะสมาชิก เดือนละ 4 ครั้ ง             

เพื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของสหกรณ์ สร้างการรับรู้ และให้กรรมการเป็นตัวเชื่อมโยงกับสมาชิกในแต่ละพื้นที่ 
   4) ร่วมกิจกรรมออกร้านกับหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือประชาสัมพันธ์สินค้าสหกรณ์

และเพ่ิมช่องทางการจัดหน่าย 
   5) เชื่อมโยงเครือข่ายสินค้ากับสหกรณ์ต่าง ๆ ทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัด    

เพ่ือเพ่ิมความหลากหลายของสินค้า ตลอดจนดำเนินการกระจายผลไม้ตามฤดูกาลให้กับสมาชิกและบุคคลทั่วไป 
   6) สำรวจและจัดเก็บข้อมูลการประกอบอาชีพและผลผลิตของสมาชิก        

เพ่ือนำมาวางขาย 
   7) เพ่ิมช่องทางและความถี่ในการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานและสินค้าของ

สหกรณ์เพ่ือเพ่ิมการรับรู้ข่าวสารของสมาชิก 
  แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ 
   1) เร่งติดตามลูกหน้ีการค้าที่ค้างชำระนาน หรือพิจารณาดำเนินการตามกฎหมาย 
   2) ควบคุมค่าใช้จ่ายของสหกรณ์ 
   3) ปรับกลยุทธ์ของธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่ายโดยการขยายฐานลูกค้าและ

รักษากลุ่มลูกค้าเดิม เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับสหกรณ์  
   4) ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่การตลาดได้รับการอบรม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติหน้าที่ 
 
     
  กลุ่มเกษตรกรทำสวนป่าคลอก : 
  แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการสมาชิก 
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   1. จัดกิจกรรมออกร้านบริเวณกลุ่มฯ โดยนำสินค้าของกลุ่มฯ/กลุ่มอาชีพ 
ผลผลิตของสมาชิก และสินค้าอุปโภคบริโภคราคาพิเศษมาจำหน่าย โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ เช่น
พาณิชย์จังหวัด ร้านค้าท้องถิ่น  

   2. เพิ่มกิจกรรมการจำหน่ายสินค้าของกลุ่มในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 
   3. จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย  
   4. เชื่อมโยงเครือข่ายสินค้ากับสหกรณ์ต่าง ๆ ทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัด เพื่อ

เพ่ิมความหลากหลายของสินค้า  
   5. เปิดโอกาสให้สมาชิกใช้พ้ืนที่ในการจัดจำหน่ายผลผลิตของสมาชิก เช่น 

ทุเรียน ผักต่างๆ เป็นประจำอย่างต่อเนื่อง 
   6. เพ่ิมช่องทางและความถี่ในการประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างการรับรู้ของสมาชิก 

เช่น Facebook Line โบรชัวร์ 
   7. สำรวจความต้องการและความพึงพอใจของสมาชิกเพ่ือจัดหาสินค้าให้ตรง

กับความต้องการ และปรับปรุงการดำเนินงาน 
  แนวทางในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ 
   1) เพ่ิมทุนของกลุ่มเกษตรกร โดยการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองให้

มากกว่าที่กฎหมายกำหนด และเพ่ิมทุนอ่ืน ๆ ของกลุ่มเกษตรกร 
   2) ลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เช่น ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด  
   3) เร่งติดตามเร่งรัดหนี้  และพิจารณาดำเนินการให้ เป็นไปตามระเบียบ        

เพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้ค้างชำระ 
   4) กำหนดเพดานเงินรับฝากจากสมาชิก  
   5) ขยายธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย 
  ทั้งนี้ สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส ภูเก็ต จำกัด ปีบัญชี 31 มีนาคม 

และกลุ่มเกษตรกรทำสวนป่าคลอก ปีบัญชี 31 ธันวาคม ซึ่งไม่ทันกับห้วงเวลาที่กรมประเมินผลการการยกระดับ
ชั้นสหกรณ์ (30 กันยายน 2565) ทำให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ยังคงอยู่ชั้น 2 ต่อไป ในการนี้ กลุ่มส่งเสริมและ
พัฒนาธุรกิจสหกรณ์ จะแจ้งแผนการดำเนินการให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ทราบ เพ่ือติดตามผลการดำเนินงาน
ต่อไป 

   มติที่ประชมุ   รบัทราบ 

4.4  กลุ่มตรวจการสหกรณ์ 
    - ไม่มี - 

4.5  กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 
นางสาวธนภร  สังขพันธ์  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 

4.5.1 การจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสหกรณ์ 
  สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานสงเคราะห์สวนยางภูเก็ต จำกัด กำหนดจัดประชุมใหญ่สามัญ

ประจำปี ในวันที่ 19 เมษายน 2565 
  ทั้งนี้ สหกรณ์ได้ทวงถามกรณีขอแก้ไขข้อบังคับ ปี 2562 ซึ่งสหกรณ์ยังไม่ได้รับจดทะเบียน

ข้อบังคับดังกล่าว 
  นางสาวเพชรไพลิน  แซ่ตั้น นิติกรปฏิบัติการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากการแก้ไข

ข้อบังคับของสหกรณ์ของส่งให้สหกรณ์แก้ไขเนื้อหา และส่งกลับมาให้กลุ่มตรวจการสหกรณ์ตรวจสอบหลายครั้ง    
จงึทำให้เกิดความล่าช้า 
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  นายประเสริฐศักดิ์  ณ นคร สหกรณ์จังหวัดภู เก็ต แจ้งให้กลุ่มตรวจการสหกรณ์ เร่ง
ดำเนินการตรวจสอบการแก้ไขข้อบังคับดังกลา่วของสหกรณ์ให้แล้วเสร็จ 

   มติที่ประชมุ   รบัทราบ 

  4.6  ฝ่ายบริหารทั่วไป 
  นางสิรญา  พาหุบุตร  หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 
            4.6.1 มาตรการประหยัดพลังงาน 
   การเปรียบเทียบการใช้พลังงานของหน่วยงาน ระว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2565 คือ ค่าไฟฟ้า ค่านำ้ประปา ค่าไปรษณีย์ และค่าน้ำมันเชื้อเพลิง  
    - ค่าไฟฟ้า เดอืนกุมภาพันธ์ ลดลง ร้อยละ -1.66 
    - ค่าน้ำประปา เดอืนกุมภาพันธ์ เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 2.63 
    - ค่าไปรษณีย ์เดอืนกุมภาพันธ์ เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 20.98 
    - ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง เดอืนกุมภาพันธ์ เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 42.95 

ค่าสาธารณูปโภค 2564 2565 เปรียบเทียบเดือนล่าสุด 
ม.ค. ก.พ. ม.ค. ก.พ. เพ่ิม -ลด %เพ่ิม -ลด 

ค่าไฟฟ้า 8,809.76 8,375.85 7,608.56 8,236.67 - 139.18 -1.66% 
ค่าน้ำประปา 417.84 467.06 405.53 479.36 12.30 2.63% 
ค่าไปรษณีย ์ 2,478.00 2,522.00 1,558.00 3,051.00 529.00 20.98% 

ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 4,220.34 7,100.77 5,530.33 10,150.59 3,049.82 42.95% 

   มติที่ประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเพื่อพิจารณา 

  5.1  กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ 
   - ไม่มี - 
 

  5.2  กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์  
   - ไม่มี -    
 

  5.3  กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ 
   - ไม่มี - 

 

5.4  กลุ่มตรวจการสหกรณ์ 
   - ไม่มี - 
 

  5.5 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์  1 
   - ไม่มี - 
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  5.6 ฝ่ายบริหารทั่วไป 
  นางสิรญา  พาหุบุตร  หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 
   5.6.1 การจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565 
   จังหวัดภูเก็ต เชิญชวนให้หน่วยงานจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565    
ตรงกับวันที่ 15 พฤษภาคม 2565 ซึ่งสามารถจัดกิจกรรมในวันดังกล่าวหรือจัดในวันอ่ืนได้ และรายงานผลการจัด
กิจกรรมให้จังหวัดทราบภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 
   ฝ่ายบริหารทั่วไป จึงขอหารือที่ประชุมเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 
พ.ศ. 2565 ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต 

   มติที่ประชุม   กำหนดจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565 ของสำนักงาน
สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 และมอบหมายให้ฝ่ายบริหารฯ จัดหาสถานที่และแจ้งให้ทราบ
ต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืน ๆ  

  6.1 โครงการปลูกฝังวีธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม 
  นางสาวนันทัชพร  ชัยฤกษ์  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ แจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ ดังนี้ 
  ด้วยได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมโครงการปลูกฝังวีธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์
ส่วนรวม ระหว่างวันที่ 9 – 11 มีนาคม 2565 ณ โรงแรมอิงธารรีสอร์ท จังหวัดนครนายก บรรยายโดยวิทยากร    
ดร.จินตนา พลอยภัทรภิญโญ อดีตผู้อำนวยการสำนักต้านทุจริตศึกษา  สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สรุปประเด็นสาระสำคัญ ได้ดังนี้ 
   1) สถานการณ์การทุจริตโลกและประเทศไทย 
   2) การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
   3) การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงาน 
   4) จิตพอเพียงต้านทุจริต 
   5) การทุจริตสู่การสร้างหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
 
 
 
  ในปี 2564 CPI ของประเทศไทย เป้าหมายในการแก้ไขปัญหาของประเทศไทย อยู่อันดับที่ 110   
จาก 180 ประเทศ ไดค้ะแนน 35 คะแนน โดยประเทศไทยได้วางเป้าหมาย CPI ไว้ 4 ระยะ ดังนี้ 
   - ในปี 2561 - 2565 อยู่ในอันดับ 1 ใน 54 ของโลก (คะแนนไม่ต่ำกว่า 50 คะแนน) 
   - ในปี 2566 - 2570 อยู่ในอันดับ 1 ใน 43 ของโลก (คะแนนไม่ต่ำกว่า 57 คะแนน) 
   - ในปี 2571 - 2575 อยู่ในอันดับ 1 ใน 32 ของโลก (คะแนนไม่ต่ำกว่า 62 คะแนน) 
   - ในปี 2576 - 2580 อยู่ในระดับ 1 ใน 20 ของโลก (คะแนนไม่ต่ำกว่า 73 คะแนน) 
  ความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริตในหน่วยงาน  ได้แก่ การยักยอก หารจัดซื้อจัดจ้าง การติดสินบน 
อาชญากรรมทางไซเบอร์ และการตบแต่งรายการทางการเงิน 
  ทั้งนี้ ได้มีการแบ่งกลุ่มปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม 
และหลักความพอเพียงด้วยโมเดล STRONG (จิตพอเพียงต้านทุจริต)  ดังนี้ 
   Sufficien : ความพอเพียง 
   Transparent : ความโปร่งใส 
   Realize  : การตื่นรู้ 
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   Onward : มุ่งไปข้างหน้า 
   Knowledge : การพัฒนาความรู้ 
   Generosity : การเอ้ืออาทร  

  มติที่ประชุม รับทราบ 

  6.2 การประชุมประจำเดือนของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต 
  นายประเสริฐศักดิ์  ณ นคร สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า กำหนด 
  การประชุมประจำเดือนของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 4/2565 ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 กำหนดจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต   

  มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 
 
 

 เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอ นายประเสริฐศักด์ิ  ณ นคร ประธานในที่ประชุมได้กล่าวปิดประชุม  
 ปิดประชุมเวลา 16.10 น. 
 

 

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

                         (ลงชื่อ)     ชุติกาญจน์  บุญเรือง     ผู้จดรายงานการประชุม 
               (นางสาวชุติกาญจน์  บุญเรือง) 

 

                                                    (ลงช่ือ)       สิรญา  พาหุบุตร        ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                   (นางสิรญา     พาหุบุตร) 


