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รายงานการประชุมข้าราชการ และพนักงานราชการ 
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 5/2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

วันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2565 
…………………………………………….. 

ผู้เข้าประชุม จำนวน 21 คน (ทั้งหมด 28 คน) 
ที่               ชื่อ – สกุล                      ตำแหน่ง/ระดับ                           หมายเหตุ 
1. นายประเสริฐศักดิ์ ณ นคร  สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต 
2. นายกฤษฎา  สู่เจริญ  ผอ. กลุ่มตรวจการสหกรณ์  
3. นายพิทักษ์  คงขลิบ  ผอ. กลุ่มจัดต้ังและส่งเสริมสหกรณ์  
4. นางสาวแสงอษุา  ส่งแสง  ผอ. กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ 
5. นางสิรญา  พาหุบุตร หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 
6. นางวรรณิสา  จันทร์แก้ว นักวิชาการสหกรณช์ำนาญการ   
7. นางสาวนฤมล  สงธนู  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ  
8. นางสาวดุสิตา  รัตนกลุ  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ    
9. นางสาวสุวพร  หมกทอง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ  
10. นายธนเดช  สมบัติ  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
11. นางสาวสุภาวด ี  เจริญผล  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ  
12. นางสาวจินัฐติภรณ์ ทองเขียว นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ    
13. นางสาวเพ็ญศรี  เอ้งฉ้วน  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
14. นางสาวชุติกาญจน์ บุญเรือง  นักจัดการงานทั่วไป     
15.  นางสาววิภาวน ี  อ่ิมสง่า  นักวิชาการมาตรฐานสินค้า   
16. นางสาวนลิน  วันทอง  นิติกร  
17. นางสาวณฐักานต์  หอมเดช  นักวิชาการเงินและบัญชี    
18. นางสาวสาวิตรี  ไชยฤกษ์  นักวิชาการสหกรณ์     
19. นางสาววดีรัตน์  จันทร์นุ่น เจา้พนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 
20. นางภาสินี  สังข์ขวัญ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์     
21. นางสาวสุดา  พรหมทอง เจ้าพนักงานธุรการ 

ผู้ไม่เข้าประชุม จำนวน 7 คน 
1. นางสาวสุมนา  ณ นคร  ผอ. กลุ่มส่งเสริมและพัฒนา  ลาป่วย 

การบริหารการจัดการสหกรณ์ 
2. นางสาวธนภร  สังขพันธ์ ผอ. กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1  ติดราชการ 
3. นางสาวเพชรไพลิน แช่ตั้น  นิติกรปฏิบัติการ    ลาป่วย 
4. นางชมัยพร  ช่วยมั่ง  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ  ลาป่วย 
5. นางวิภาดา  เต็มพร้อม นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ  ลากิจ 
6. นางสาวศศิชา  แต่สกุล  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  ลาป่วย 
7. นางสาวชนัญนัทช์ พุ่มชัย  เจ้าพนักงานธุรการ   ลาป่วย 
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เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 
นายประเสริฐศักดิ์   ณ นคร  สหกรณ์จังหวัดภู เก็ต ประธานในที่ประชุมกล่าวเปิดประชุม           

และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 
  1.1 ข้าราชการย้ายมาปฏิบัติราชการ  
  นางสาวจินัฐติภรณ์  ทองเขียว นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 (อำเภอท่าม่วง 
พนมทวน ท่ามะกา) สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี มาปฏิบัติราชการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (อำเภอเมืองภูเก็ต 
ถลาง กะทู้) 

มติทีป่ระชุม  รับทราบ 

  1.2 มอบประกาศนียบัตร หลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพนักส่งเสริมสหกรณ์”  
  นางสาวดุสิตา  รัตนกุล นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ ได้ผ่านการอบรมหลักสูตร “การพัฒนา
ศักยภาพนักส่งเสริมสหกรณ์” ด้วยระบบ Zoom Meeting รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 18 - 22 เมษายน 2565 

  มติที่ประชุม  รับทราบ 

  1.3 การประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จังหวัดภูเก็ต 
   1.3.1 การเลื่อนข้ึนดำรงตำแหน่งในจังหวัดภูเก็ต 

1) นางรัชดาภรณ์ โออิน   ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต 
2) นายสิทธิพล เมืองสง   ประมงจังหวัดภูเก็ต 
3) นางสาวไพลิน ศรีนคร   ผู้อำนวยการศูนย์คนไร้ที่พ่ึง 

จังหวัดภูเก็ต 
4) นายพงศ์ชาติ เชื้อหอม    หัวหน้าศูนย์ศึกษาธรรมชาติและ 

สัตว์ป่าเขาพระแทวจังหวัดภูเก็ต 
5) นางสาวเสมอจิต  ลิ่มลิขิต    หัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทาง 

ชั่วคราวภูเก็ต 
1.3.2 ดำเนินการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องใน

โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 ตลอดเดือนมิถุนายน 2565   
     1) จัดโต๊ะหมู่บูชาประดิษฐานพระฉายาลักษณ์ พร้อมเครื่องราชสักการะ 
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน 2565 
     2) ทำความสะอาดบ้านเรือน สำนักงาน 
     3) จัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เวลา 07.00 น. ในวันศุกร์ที่ 
3 มิถุนายน 2565 ณ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต 
     4) จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวาย
พระพรชัยมงคล ในวันที่ 3 มิถุนายน 2565 เวลา 17.30 น. ตามลำดับ 
   1.3.3 โครงการบรรพชาอุปสมบท 910 รูป เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 
   สำนักงานจังหวัดภูเก็ตประชาสัมพันธ์โครงการบรรพชาอุปสมบท 910 รูป เฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม      
พระชนมพรรษา 90 พรรษา ภูเก็ตได้โควตา 5 คน ปัจจุบันเข้าร่วมโครงการ 1 คน 
 



ห น ้ า  | ๓ 
 

 

   1.3.4 โครงการคนภูเก็ตปลูกผักกินเอง  
   โครงการคนภูเก็ตปลูกผักกินเอง โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต แยกเป็น 94 กลุ่ม/
องค์กร เมล็ดพันธุ์ (คะน้า กะเพรา ผักบุ้งจีน พริกข้ีหนู) ปัจจุบันแจกจ่ายไปแล้วกว่า 23,000 ราย 
   1.3.5 สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019   
   สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  วันที่ 1 มิถุนายน 2565 จะมีการแก้ไขและมี
มาตรการผ่อนคลาย พ้ืนที่นำร่องท่องเที่ยวสีฟ้า 17 จังหวัด  จังหวัดภูเก็ต เป็นพ้ืนที่สีฟ้า ซึ่งอนุญาตให้เปิดสถาน
บันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ ได้จนถึง เวลา 24.00 น. 
   1.3.6 การลดใช้พลังงาน 
    การลดใช้พลังงานอย่างน้อยร้อยละ 20 ตามมติคณะรัฐมนตรี    

มติทีป่ระชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานประชุมครั้งท่ีแล้ว 
  หัวหน้าฝ่ายบริหารทัว่ไป ขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมข้าราชการ และพนักงานราชการ
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภู เก็ต ครั้งที่  4/2565 เมื่อวันจันทร์ที่  2 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น.           
(จำนวน 41 หนา้)  

มติที่ประชุม  รบัรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องและติดตามผลการประชุมครั้งที่แล้ว 
     3.1 ความคืบหน้าการชำระบัญชี 
   3.1.1  ความคืบหน้าการชำระบัญชีสหกรณ์ 
    3.1.1.1 การชำระบัญชีสหกรณ์ผู้เพาะเลี้ยงกุ้ง จำกัด 
    นายกฤษฎา สู่เจริญ ผู้ชำระบัญชี แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สหกรณ์อยู่ระหว่างชำระ
บัญชี ขัน้ที่ 6 : การจัดการทรัพย์สิน โดยการมอบหมายให้ทนายความดำเนินการบังคับคดีกับสมาชิกทีไ่ม่ชำระหน้ี 

    มติทีป่ระชุม รับทราบ 

    3.1.1.2 การชำระบัญชีสหกรณ์ชุมชนไม้ขาว จำกัด 
    นางสาวสุวพร  หมกทอง ผู้ชำระบัญชี แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สหกรณ์อยู่ระหว่าง
ชำระบัญชี ขั้นที่ 3 อยู่ระหว่างการแก้ไขงบการเงินตามที่ผู้สอบบัญชีแจ้งให้ทราบ คาดว่าจะแล้วเสร็จและส่งให้ผู้สอบ
บัญชี ภายในเดือนมิถุนายน 2565  
    ทั้งนี้ ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด – 19 ทำให้สมาชิกทำ
หนังสือรับสภาพหนี้เรียบร้อยแล้ว ตามแผนที่ติดตามหนี้ที่ผู้ชำระบัญชีทำไว้ ไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามที่กำหนด เป็น
เวลา 2 ปี คาดว่าหนังสือรับสภาพหนี้ดังกล่าวหมดอายุความแล้ว ผู้ชำระบัญชีสหกรณ์มีแนวทางจะจัดทำแผนติดตาม
หนี้ฉบับใหมต่่อไป 

    มติที่ประชุม รับทราบ 

    3.1.1.3 การชำระบัญชีชุมนุมสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต จำกัด 
    นายพิทักษ์ คงขลิบ ผู้ชำระบัญชี แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ศาลนัดในวันที่          
20 มิถุนายน 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จำกัด และรา้นสหกรณ์โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จำกัด 
เป็นโจทย์ ฟ้องชุมนุมสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต จำกัด และในวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 ซ่ึงชุมนุมสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต 
จำกัด เป็นโจทย์ ฟ้องสหกรณ์ชุมชนไม้ขาว จำกัด  

    มติที่ประชุม   รบัทราบ 
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    3.1.1.4 การชำระบัญชีสหกรณ์บริการตำบลเชิงทะเล จำกัด 
    นางสาวแสงอุษา  ส่งแสง ผู้ชำระบัญชี แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เมื่อวันที่            
1 มิถุนายน 2565 ผู้ชำระบัญชีได้ดำเนินการจ่ายคืนเงินฝากปละเงินรอจ่ายคืนให้แก่สมาชิกบางส่วน ทั้งนี้ ผู้ชำระ
บัญชีจะดำเนินการคำนวนเงินค่าหุ้นและจัดทำรายการย่อ และหากสมาชิกยังไม่มารับเงินดังกล่าวคืนไม่ครบ ผู้ชำระ
บัญชีจะวางเงินดังกล่าวไว้ที่นายทะเบียนสหกรณต์่อไป 

    มติที่ประชุม   รบัทราบ  

    3.1.1.5 การชำระบัญชีสหกรณ์กองทุนสวนยางฉลอง จำกัด 
    นางสาวณัฐกานต์  หอมเดช นักวิชาการเงินและบัญชี แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า 
สหกรณ์อยู่ระหว่างชำระบัญชี ขัน้ที่ 6 : การจัดการทรัพย์สิน ซึ่งไดป้ระกาศขายที่ดินแล้ว  

    มติทีป่ระชุม   รับทราบ 

    3.1.1.6 การชำระบัญชรี้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จำกัด 
    นางสาวดุสิตา  รัตนกุล  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า 
สหกรณอ์ยู่ระหว่างชำระบัญชี ขัน้ที่ 2 : การจัดทำงบการเงิน ซ่ึงได้จัดทำงบการเงินเรียบร้อยแล้ว จำนวน 2 ปี 

    มติที่ประชุม   รบัทราบ 

    3.1.1.7 การชำระบัญชีสหกรณ์บริการแท็กซ่ีและธุรกิจท่องเท่ียวสองวีรสตรี จำกัด 
    นางสาวนฤมล  สงธนู ผู้ชำระบัญชี แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า นายทะเบียนสหกรณ์
มีคำสั่งที่ ภก 3/2565 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2565 สั่งเลิกสหกรณ์บริการแท็กซ่ีและธุรกิจท่องเที่ยวสองวีรสตรี จำกัด 
และได้แต่งตั้งผู้ชำระบัญชีสหกรณ์ จำนวน 2 คน คือ นางสาวนฤมล สงธนู นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ และ
นางสาวนันทัชพร ชัยฤกษ์ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ ทั้งนี้ ผู้ชำระบัญชีสหกรณ์ได้ทำประกาศผู้ชำระบัญชี ลงวันที่ 
5 พฤษภาคม 2565 และได้ เผยแพร่ประกาศดังกล่าวแล้ว พร้อมทั้งได้ประสานผู้สอบบัญชี สหกรณ์ เพ่ือขอ
รายละเอียดประกอบงบการเงิน และเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 ได้รับมอบทรัพย์สินบางส่วนจากสหกรณ์แล้ว  
    นายประเสริฐศักดิ์  ณ นคร แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจาก นางสาวนันทัชพร 
ชัยฤกษ์ ย้ายไปปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมสหกรณ์ แล้ว จึงให้มีการแต่งตั้ง นางสาวสุภาวดี เจริญผล นักวิชาการ
สหกรณ์ปฏิบัติการ เป็นผู้ชำระบัญชีสหกรณ์บริการแท็กซี่และธุรกิจท่องเที่ยวสองวีรสตรี จำกัด 

    มติที่ประชุม   รบัทราบ 

  3.2 ผลการดำเนินงานของคณะทำงานระดับจังหวัดเพื่อแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานของ
สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรทีมี่ข้อบกพร่อง (จกบ.) 
  นายกฤษฎา  สู่เจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจการสหกรณ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า กลุ่มตรวจการ
สหกรณ์ดำเนินการจัดประชุมคณะทำงานระดับจังหวัดเพ่ือแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรที่
มีข้อบกพร่อง (จกบ.) ครั้งที่ 1/2565 เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์
จังหวัดภูเก็ต 
  ทั้งนี้ ได้กำหนดจัดประชุม จกบ. ครั้งที่ 2/2565 ในวันที่ 8 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุม
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต 

  มติทีป่ระชุม รบัทราบ 
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  3.3  ผลการดำเนินงานของคณะทำงานพิจารณาข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี 
  นายกฤษฎา  สู่เจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจการสหกรณ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะทำงาน
พิจารณาข้อสังเกตที่ตรวจพบจากการสอบบัญชี ได้จัดประชุม ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565 โดยมี
ข้อสังเกตที่ตรวจพบจาการสอบบัญชี ตามที่ได้รับแจ้งจากสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ภูเก็ต  จำนวน 11 สหกรณ์ 
ดังนี้   1) ข้อสังเกตสุหกรณ์บริการรถยนต์บริการธุรกิจภูเก็ต  จำกัด 
   2) ข้อสังเกตชุมนุมรถบริการจังหวัดภูเก็ต จำกัด 
   3) ข้อสังเกตสหกรณ์ออมทรัพย์โรงแรมอมันปุรี  จำกัด 
   4) ข้อสังเกตสหกรณ์อิสลามฮุซนี  จำกัด 
   5) ข้อสังเกตสหกรณ์ออมทรัพย์กี่หิ้น  จำกัด 
   6) ข้อสังเกตสหกรณ์รถบริการภูเกต็ คอลเซ็นเตอร์ จำกัด 
   7) ข้อสังเกตสหกรณ์เคหสถานโคกโตนดพัฒนา จำกัด 
   8) ข้อสังเกตสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนพารารวมพลังพฒันา  จำกัด 
   9) ข้อสังเกตสหกรณ์อิสลามสัมพันธ์ภูเก็ต จำกัด 
   10) ข้อสังเกตกลุ่มเกษตรกรทำสวนป่าคลอก 
   11) ข้อสังเกตร้านสหกรณ์วิทยาลัยเทคนิคภูเกต็  จำกดั 
ซึ่งคณะทำงานฯ ได้เสนอรายงานการจำแนกข้อสังเกตที่ตรวจพบจาการสอบบัญชีแล้ว ขณะนี้อยู่ในระหว่างการ
พิจารณาสั่งการของรองนายทะเบียนสหกรณ์ 
  ทั้งนี้ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูเก็ต จำกัด มีข้อหารือ เรื่อง การพักชำระหนี้ให้แก่สมาชิกสหกรณ์    
ซึ่งกลุ่มตรวจการสหกรณ์ได้ตอบข้อหารือกลับไปยังสหกรณ์เรียบร้อยแล้ว 

  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 มิถนุายน 
2564 
- ประชุมผู้ซึ่งประสงค์จะเป็นสมาชิกสหกรณ์ วันท่ี 19 ธันวาคม 2564 
- นัดประชุมคณะผู้จัดตั้งสหกรณ์ วันที่ 30 มกราคม 2565 
- ประชุมคณะผู้จดัตั้งสหกรณ์ครั้งที่ 2 วันท่ี 20 กุมภาพันธ ์2565 
- นัดประชุมผูซ้ึ่งจะเป็นสมาชิก ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2565 
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ลำดับ
ที ่

การจัดต้ัง กิจกรรม 

3 กลุ่มองค์กรเกษตรกรเครือข่าย
จังหวัดภูเก็ต 

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

***อยู่ระหว่างทดลองใช้ระบบสหกรณ์*** 
- ประชุมคณะกรรมการเพื่อรับฟังข้อหารือและให้คำปรึกษาเกี่ยวกบัการดำเนินงาน วันท่ี 
19 มกราคม 2565 (ครั้งท่ี 1) 
- ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาการจดัทำฐานข้อมลูสมาชิกและทำแผนการตลาด 
วันท่ี 30 มีนาคม 2565 (ครั้งท่ี 2) 
- นัดประชุมคณะกรรมการ ในวันท่ี 18 เมษายน 2565 (ครั้งท่ี 3) 
- กำหนดนัดประชุมคณะกรรมการ ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 (ครั้งที่ 4) 

4 กลุ่มประชาชนเพื่อแกไ้ขปัญหา
การประกอบอาชีพ 

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

****อยู่ระหว่างทดลองใช้ระบบสหกรณ์*** 
- ประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามการจัดทำบญัชีรายชื่อผูซ้ึ่งจะเปน็สมาชิกสหกรณ์    
วันที ่24 เมษายน 2565 (ครั้งท่ี 1) 
- ประชุมคณะกรรมการ วันท่ี 22 พฤษภาคม 2565 (ครั้งท่ี 2) 

    มติที่ประชุม   รบัทราบ 

    3.4.1.2 การรับจัดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
    การรบัจัดทะเบียนแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับ เดือนพฤษภาคม 2565  

ลำดับ
ที ่

รายชื่อสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร จดทะเบียนแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับ 

1 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานสงเคราะห์สวนยาง
ภูเก็ต จำกดั 

   - แก้ไขข้อบังคับท้ังฉบับ พ.ศ.2563 จดทะเบียนข้อบังคับ
วันท่ี 18 พฤษภาคม 2565 

    มติที่ประชุม   รับทราบ 

    3.4.1.3 การให้ความเห็นชอบและรับทราบระเบียบของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
    การให้ความเห็นชอบและรับทราบระเบียบของสหกรณ์ เดือนพฤษภาคม 2565 

รายชื่อสหกรณ์ จำนวนระเบียบ วันที่เห็นชอบ/รับทราบ หมายเหตุ 
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขภู เก็ต 
จำกัด 

1 3 พฤษภาคม 2565 ร ะ เบี ย บ ว่ า ด้ ว ย ก า ร ส ร ร ห า แ ล ะ เลื อ ก ตั้ ง
คณะกรรมการดำเนินการ พ.ศ. 2564 

สหกรณ์อิสลามสัมพันธ์ภูเก็ต จำกัด 3 6 พฤษภาคม 2565 1. ระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการ พ.ศ. 2565 
2. ระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนสวัสดิการและการ
สงเคราะห์สมาชิกและครอบครัว พ.ศ. 2564 
3. ระเบียบว่าด้วยการจัดหาที่ดินและที่ดินพร้อมสิ่ง
ปลูกสร้างให้แก่สมาชิก พ.ศ. 2564 
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รายชื่อสหกรณ์ จำนวนระเบียบ วันที่เห็นชอบ/รับทราบ หมายเหตุ 
สหกรณ์อิสลามฮุซนี จำกัด 2 10 พฤษภาคม 2565 1. ระเบียบว่าด้วยการปรับโครงสร้างหนี้ของสมาชิก

สหกรณ์ พ.ศ. 2565 
2. ระเบียบว่าด้วยการให้สินเช่ือโดยใช้ทองคำเป็น
หลักประกัน (อัร-เราะฮ์นู) พ.ศ. 2565 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด 2 24 พฤษภาคม 2565 1. ระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์   
พ.ศ.2543 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2565 
2 . ระเบี ยบว่ าด้ วยการสงเคราะห์ศพสมาชิก       
พ.ศ. 2556 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 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 ปี 

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 2 

34 
(ร้อยละ 

80) 
6 

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

7 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 4 - - - - 4 - 1 

รวม 52  - -   6 - 46 6 9 

   สำหรับข้าราชการที่ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ กลุ่มจัดตั้งได้ประสานไป
ยังกรมส่งเสริมสหกรณ์เพ่ือสร้างฐานข้อมูลในระบบสำหรับการรายงานผลการประเมินมาตรฐานสหกรณ์แล้ว 

ที ่
ประเภทอาชีพกลุ่ม

เกษตรกร 

จำนวน
ทัง้หมด 

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 - - -    

   สำหรับกลุ่มเกษตรกรทำสวนป่าคลอกได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีเรียบร้อยแล้ว        
ซ่ึงเจ้าหน้าทีส่่งเสริมสหกรณ์ยังไม่ไดร้ายงานเข้าระบบประเมินมาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
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    มติที่ประชุม   รับทราบ 

    3.4.1.5 ความก้าวหน้าการชำระบัญชีสหกรณ์ 

สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ความก้าวหน้า การชำระบัญช ี
1. สหกรณ์ผู้เพาะเลี้ยงกุ้ง จำกัด ขั้น 6 ดำเนินการจัดการทรัพย์สินและหนีส้ิน 
2. สหกรณ์ชุมชนไม้ขาว จำกัด ขั้น 3 ส่งงบการเงินประจำปีให้ผู้สอบบัญชีตามมาตรา 80 
3. ชุมนุมสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต จำกัด ขั้น 3 ส่งงบการเงินประจำปีให้ผู้สอบบัญชีตามมาตรา 80 
4. สหกรณ์บริการตำบลเชิงทะเล จำกัด ขัน้ 6 ดำเนินการจัดการทรัพย์สินและหนี้สิน 
5. สหกรณ์กองทุนสวนยางฉลอง จำกัด ขั้น 6 ดำเนินการจัดการทรัพย์สินและหนี้สิน 
6. ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต จำกัด ขั้น 2 รับมอบทรัพย์สิน และจัดทำงบการเงิน ณ วันท่ีเลิก 
7. สหกรณ์บริการแท็กซี่มิเตอร์และธุรกิจท่องเที่ยว
สองวีรสตรี จำกัด 

ขั้น 2 รับมอบทรัพยส์นิ และจัดทำงบการเงิน ณ วันท่ีเลิก 

    มติทีป่ระชุม   รับทราบ 

    3.4.1.6 สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่อาจถูกสั่งเลิกตามกฎหมาย 
    สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่อาจถูกสั่งเลิกตามกฎหมาย กรณีที่ไม่ส่งงบการเงิน     
3 ปบีัญชี ขึน้ไป จำนวน 1 แหง่ ดังนี้ 

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

    มติที่ประชุม   รับทราบ 

    3.4.1.7 การจัดเก็บและรายงานข้อมูลทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์และ
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน (MIS) 
    กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์  ลงพ้ืนที่แนะนำสหกรณ์ ให้บันทึกข้อมูลเข้า      
ระบบ MIS จำนวน 12 แห่ง จากทั้งสิ้นจำนวน 19 แห่ง ดังนี้ 
          1) สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขภูเก็ต จำกัด 
          2) สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูเก็ต จำกัด 
          3) สหกรณ์ออมทรัพย์กี่หิ้น จำกัด 
          4) สหกรณ์ออมทรัพย์ครภููเก็ต จำกัด 
          5) สหกรณ์ออมทรัพย์บีเอจีเอสภูเก็ต จำกัด 
          6) สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน ลากูน่า ภูเก็ต จำกัด 
          7) สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเมืองภูเก็ต จำกัด 
     8) สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ่อแร่สันติสุข  จำกัด 
     9) สหกรณอ์อมทรัพย์โรงแรมอมันบุรี จำกัด 
          10) สหกรณ์ออมทรัพย์ศูนย์ชีววิทยาทางทะเลภูเก็ต จำกัด 
          11) สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานสงเคราะห์สวนยางภูเก็ต จำกัด 
          12) สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานไทยซาร์โก้ จำกัด 
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    ทั้งนี้ กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ดำเนินการประสานงานเพ่ือลงพ้ืนที่ จำนวน 
4 แห่ง ดังนี้ 

1) สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัทเฮลโลภูเก็ต จำกัด   วันที่ 8 มิ.ย.65  
2) สหกรณ์ออมทรัพย์ตรีสรา จำกัด  วันที่ 9 มิ.ย.65 
3) สหกรณ์ออมทรัพย์อัล-อิสลามียะฮ์ จำกัด วันที่ 15 มิ.ย.65 
4) สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาล-  วันที่ 16-17 มิ.ย.65 

วชิระภูเก็ต จำกัด 
และดำเนินการประสานงานแล้วแต่ยังไม่ได้กำหนดวันลงพ้ืนที่ จำนวน 3 แห่ง ดังนี้ 
     1) สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเคหะรัษฎาภูเก็ต จำกัด 
     2) สหกรณ์ออมทรัพย์กะตะธานี คอลเลคชั่น จำกัด 
     3) สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนพารารวมพลังพัฒนา จำกัด   

    มติทีป่ระชุม   รับทราบ 

    3.4.1.8 คณะอนุกรรมการนโยบายท่ีดินจังหวัดภูเก็ต (คทช.จังหวัด) 
    สำหรับพ้ืนที่ในจังหวัดภูเกต็ที่ได้รับอนญุาตให้ใช้พ้ืนที่และจัดคนลงเรียบร้อยแล้ว  
จำนวน 3 ชุมชน ดังนี ้
     1) ชุมชนท่าสัก 
        - เนื้อท่ี 21-2-90 ไร ่  - จำนวน 65 ครวัเรือน 
        - ลงพื้นที่เพ่ือสำรวจข้อมูลอาชีพ ระหว่างวันที่ 23-24 มีนาคม 2565 
     2) ชุมชนบ้านหินลูกเดียว 
        - เนื้อที่ 4-0-42 ไร ่  - จำนวน 36 ครัวเรือน 
        - ลงพื้นที่เพ่ือสำรวจข้อมูลอาชีพ วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 
     3) ชุมชนบ้านยามู 
        - เนื้อที ่11-0-99 ไร ่  - จำนวน 73 ครัวเรือน 
        - ลงพื้นที่เพ่ือสำรวจข้อมูลอาชีพ วันที่ 30 พฤษภาคม 2565  
          และวันที่ 1 มิถุนายน 2565 
ไดร้ับอนุญาตเขา้ทำประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าชายเลน จำนวน 12 ชุมชน ดังนี้ 
     1) ชุมชนปูดำ 
        - เนื้อท่ี 1-3-63 ไร ่  - 9 ครัวเรือน สมาชิก 33 คน 
     2) ชุมชนบางรากไม้ 
        - เนื้อท่ี 1-2-97 ไร่  - 19 ครัวเรือน สมาชิก 69 คน 
     3) ชุมชนอ่าวกุ้ง   
        - เนื้อท่ี 5-2-37 ไร ่  - 35 ครัวเรือน สมาชิก 161 คน 
     4) ชุมชนธนิตธุรกิจรวมสิน 
        - เนื้อที่ 32-0-67 ไร่  - 128 ครัวเรือน สมาชิก 373 คน 
     5) ชุมชนศักดิเดช ซอย 9 
        - เนื้อที่ 8-1-34 ไร่  - 37 ครัวเรือน สมาชิก 95 คน 
     6) ชุมชนเกาะผี 
           - เนื้อท่ี 14-3-32 ไร่  - 158 ครัวเรือน สมาชิก 401 คน 
     7) ชุมชนประชาอุดม 
        - เนื้อท่ี 7-0-73 ไร่  - 213 ครัวเรือน สมาชิก 759 คน 
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     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 
ได้รับอนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าชายเลน (ป่าสงวนแห่งชาติ) จำนวน 2 ชุมชน ดังนี้ 

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

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

    มติที่ประชุม   รับทราบ 

    3.4.1.9 โครงการศูนยเ์รียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 

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

โครงการศูนย์เรียนรู้การ
เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตร 

1. เข้าร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้น
ฤดูกาลผลิตใหม่ Field day 

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

3 ศพก. 
 

1 
 
 

- - 

 2. สนับสนุนวิทยากรถ่ายทอดความรู้เรื่องการ
สหกรณ์และการรวมกลุม่แบบสหกรณ ์

3 ศพก. -   

 3. สนับสนนุสื่อประชาสมัพันธ์ด้านการสหกรณ์ใน
งานวัน  Field day และ/หรือ ในการจัดอบรม 
ตามความเหมาะสม 

3 ศพก. -   

 4. ติดตามและรายงานผลการดำเนินกิจกรรม 
( ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565) 

12 ครั้ง 8   

    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 5,520 

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

4 ครั้ง 3   

 3. จัดคลินิกสหกรณ์เพื่อให้บริการแก่เกษตรกรใน
เวทกีารจัดกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ของ
จังหวัด ประกอบด้วย การจัดนิทรรศการ การให้
คำปรึกษา การตอบปญัหาชิงรางวลั การจำหน่าย
สนิค้าของสหกรณ์ในพื้นที่ และกิจกรรมอื่นๆ 
           - ครั้งท่ี 1/2565 วันท่ี 24 ธันวาคม 
2564 ณ สวนสาธารณลานกีฬากะทู ้ต.กะทู้ อ.กะ
ทู้ จ.ภูเก็ต 
         - ครั้งท่ี 2/2565 วันท่ี 9 มีนาคม 2565 
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสาคู อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 
         - ครั้งท่ี 3/2565 วันที่ 11 พฤษภาคม 
2565 บริเวณสวนศรีภูวนาถ ม.1 ตำบลวิชิต อ.
เมือง จ.ภูเก็ต 

4 ครั้ง 3   

 4. รายงานผลการดำเนินกิจกรรม (ตุลาคม 2564 
– กันยายน 2565) 

12 ครั้ง 8   

    มติทีป่ระชุม   รับทราบ 
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    3.4.1.11 โครงการขับเคลือ่นปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

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

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

1. คัดเลือกสหกรณ/์กลุม่เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 
 

4 สก./ 
1 กลุ่ม 

4 สก./ 
1 กลุ่ม 

1,900 - 

2. แนะนำ ส่งเสรมิ สนับสนนุสหกรณ/์กลุ่มเกษตรกรใหน้ำ
แนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ทั้งใน
ระดับองค์กรและสมาชิก และใหด้ำเนนิกจิกรรมตามแผนการ
ดำเนินกิจกรรมการประยุกตใ์ช้หลกัปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพียง 

4 สก./ 
1 กลุ่ม 

4 สก./ 
1 กลุ่ม 

  

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

1 สก. 1 สก.   

4. คัดเลือกสหกรณแ์ละกลุ่มเกษตรกรที่ได้นำหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้และ
สามารถเป็นแบบอย่างได้ ตามแนวทางโครงการ
ขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์
และกลุม่เกษตรกร ทีก่องประสานงานโครงการ
พระราชดำริกำหนด 

2 สก./  
กลุ่ม 

-   

5. รายงานผลการดำเนินงานตามแบบรายงานท่ี
กองประสานงานโครงการพระราชดำริกำหนด 

12 ครั้ง 8   

    มติที่ประชุม   รับทราบ 

    3.4.1.12 โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 

    1) ตัวชี้วัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีงบประมาณ 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 กจิกรรม 
การดำเนินงาน งบประมาณ (บาท) 
แผน ผล แผน ผล 

โครงการส่งเสริมการเกษตร
แบบแปลงใหญ่ 

1. ส่งเสริมแปลงใหญ่ทีเ่ตรียมจัดตัง้ใหม่
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 1   

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

- -   

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

12 ครั้ง 8   

    มติที่ประชุม   รับทราบ 

    3.4.1.13 โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ 
    โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ มีการปรับเปลี่ยนแนวทางการ
ดำเนินงาน คาดว่าจะมีการปรับนโยบายใหม่ โดยการกำหนดเป็น “1 ตำบล 1 หมู่บ้าน 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ เพ่ือ
เพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร โดยของอำเภอถลาง คือ หมู่ 2 บ้านแขนน อำเภอเมือง คือ หมู่ 6 ตำฉลอง (นากก) และ
อำเภอกะทู้ คือ หมู่ 5 ตำบลกมลา 

    มติทีป่ระชุม   รับทราบ 
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   3.4.2 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ 
   นางสาวนฤมล สงธนู นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 
    3.4.2.1 โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกรเพื่อเข้าถึงแหล่ง
เงินทุนในการผลิตและการตลาด 

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

พัฒนาประสิทธิภาพในการ
ดำเนินธุรกิจของสหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกร  
 
พื้นที่/กลุ่มเปา้หมาย : 
  กลุ่มเกษตรกรทำสวนป่า
คลอก 

1. จัดทำแผนปฏิบตัิงาน (Action Plan) 1 แผน 1 5,500 - 

2. จัดทำหนังสือมอบอำนาจการอนุมัตเิงินกู้ 1 ครั้ง 1   

3. จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินกู้ 1 ครั้ง -   

4. เบิกจ่ายเงินกู้ ตรวจสอบ ควบคุมการเบิกจ่าย 1 ครั้ง -   

5. ติดตามการใช้เงินกู้ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค ์ 3 ครั้ง -   

6. จัดทำรายงานถึงกรมส่งเสริมสหกรณ ์ 6 ครั้ง 2   

    มติทีป่ระชุม   รับทราบ 

    3.4.2.2 โครงการพัฒนาศักยภาพสหกรณ์นอกภาคการเกษตรสู่ความเข้มแข็ง 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

    ด้วยโครงการพัฒนาศักยภาพสหกรณ์นอกภาคการเกษตรสู่ความเข้มแข็ง ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 กำหนดเป้าหมายขยายผล จำนวน 3 สหกรณ์ ทั้งนี้ ได้มีการสั่งเลิกสหกรณ์ซึ่งเป็นสหกรณ์
เป้าหมาย 2 แห่ง จึงเหลือสหกรณ์เป้าหมาย 1 แห่ง คือ สหกรณ์บริการรถยนต์รับจ้างอันดามันภูเก็ต จำกัด         

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

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

1. จัดทำแผนปฏิบตัิงาน (Action Plan) 1 แผน 1 7,800 3,900 

2. รวบรวมประเด็นปญัหาการปิดบัญชสีหกรณ ์ 1 ครั้ง 1   

3. แต่งตั้งทมีปิดบญัชีสหกรณ ์ 1 ครั้ง 1   

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

1 ครั้ง 1   

5. แนะนำส่งเสริมการปดิบัญชีสหกรณ ์ 1 ครั้ง -   

6. จัดประชุมเพื่อติดตามการดำเนินงานตามแผนปิดบญัชี 1 ครั้ง -   

7.  รายงานผลการดำเนินงานให้กรมฯ 4 ครั้ง 1   

    มติที่ประชุม   รับทราบ 
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    3.4.2.3 ส่งเสริมการควบคุมภายในสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

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

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

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

1 ครั้ง 1   

3. กำหนดกลุ่มเปา้หมายในการรกัษาและยกระดบั.
ช้ันคุณภาพการควบคุมภายใน 

1 ครั้ง 1   

4. จัดประชุมร่วมกับกลุ่มสง่เสริมสหกรณ์ 1 เพื่อ
หารือแนวทางในการรักษาและยกระดับชั้นการ
ควบคุมภายใน 

1 ครั้ง 1   

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

4 ครั้ง 3   

    มติที่ประชุม   รับทราบ 

    3.4.2.4 พัฒนาประสทิธิภาพในการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

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

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

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

2. กำหนดกลุ่มเปา้หมายในการรกัษาและยกระดับ
ประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจของสหกรณ/์กลุม่
เกษตรกร 

1 ครั้ง 1   

3. วิเคราะห์ข้อมลูประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ
ของสหกรณ/์กลุม่เกษตรกรจากงบการเงิน เพื่อ
จัดส่งให้กลุม่ส่งเสริมสหกรณ์ 1 

4 ครั้ง 3   

 
 

4. ประชุมร่วมกับกลุ่มส่งเสรมิสหกรณ์ 1 เพื่อหารือ
แนวทางในการยกระดับประสิทธิภาพในการดำเนิน
ธุรกิจของสหกรณ/์กลุ่มเกษตรกร 

1 ครั้ง 1 2,000 - 

5. เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์นำผลการวิเคราะห์ไป
แนะนำส่งเสริมสหกรณ์ในที่ประชุมคณะกรรมการ
ดำเนินการ 

4 ครั้ง 3   

    มติที่ประชุม   รับทราบ 
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   3.4.2.5 กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

การติดตามลูกหนี้เงินกู้ โครงการปกติ  
ปีงบประมาณ 2564 

เงินต้น  
(บาท) 

เงินต้นคงเหลือ 
(บาท) 

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

2,000,000 1,800,000 

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

    สิ้นสุดสญัญาวันท่ี  10 พ.ค. 2568 

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

350,000 350,000 

 สหกรณ์ท้ัง 2 แห่ง มีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการดำเนินการให้สหกรณ์ดำเนินการให้คณะกรรมการ 
ชุดใหม่ ค้ำประกันเงินกู้เพ่ิมเติม ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง 

    มติที่ประชุม   รับทราบ 

    3.4.2.6 วงเงินการกู้ยืมหรือการค้ำประกนัประจำปี 

ที ่ ชื่อสหกรณ์ วงเงินฯ 
ปีที่ผ่านมา 

ปีปัจจุบนั 
ทุนเรือนหุ้น ทุนสำรอง วงเงินที่เห็นชอบ วันที่เห็นชอบ 

1 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน
สงเคราะห์สวนยางภูเก็ต จำกัด 

12,000,000 9,629,160 16,300,274.01 12,000,000 23 พ.ค. 65 

    มติทีป่ระชุม   รับทราบ 

    3.4.2 .7 สหกรณ์ที่ จัดทำงบการเงินประจำปีและส่งให้ ผู้สอบบัญชีได้       
ประจำปี 2565 
    สหกรณ์สามารถจัดทำงบการเงินประจำปีและส่งให้ผู้สอบบัญชีได้ ภายใน 60 วัน 
จำนวน 7 แห่ง  

ที ่ ชื่อสหกรณ์ สถานะ วันสิ้นปีทาง
บัญช ี

กำหนดวัน
สิ้นสุดในการ

จัดทำงบ
การเงินส่ง
ผู้สอบบัญชี 

(ภายใน  
60 วัน) 

สหกรณ์
ที่ไม่

สามารถ
ปิดบัญชี

ได้ 

สหกรณ์จัดทำงบ
การเงินประจำปี
และส่งให้ผู้สอบ
บัญชีได้ ภายใน  

60 วัน 

นายทะเบียน
สหกรณ์สั่งเลิก 

ระบุวันที่ส่ง
หนังสือถึงผู้สอบ

บัญช ี

ได้ ไม่ได้ 

รวม 47 สหกรณ์  
(เป้าหมายกรมส่งเสริมสหกรณ์ ร้อยละ 95.08 = 45 สหกรณ์) 

          

  ปีบัญชี 31 มีนาคม 2565 รวมทั้งสิน 7 - 7 - - - 

1 สหกรณ์การเกษตรกะทู้ จำกัด ดำเนินการ 31 มี.ค. 65 31 พ.ค. 65 - 1 - - 20 เม.ย. 65 

2 สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาด
ลุกค้า ธ.ก.ส. ภูเก็ต จำกดั 

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

3 สหกรณ์การเกษตรเมืองถลาง 
จำกัด 

ดำเนินการ 31 มี.ค. 65 31 พ.ค. 65 - 1 - - 11 เม.ย. 65 
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ที ่ ชื่อสหกรณ์ สถานะ วันสิ้นปีทาง
บัญช ี

กำหนดวัน
สิ้นสุดในการ

จัดทำงบ
การเงินส่ง
ผู้สอบบัญชี 

(ภายใน  
60 วัน) 

สหกรณ์
ที่ไม่

สามารถ
ปิดบัญชี

ได้ 

สหกรณ์จัดทำงบ
การเงินประจำปี
และส่งให้ผู้สอบ
บัญชีได้ ภายใน  

60 วัน 

นายทะเบียน
สหกรณ์สั่งเลิก 

ระบุวันที่ส่ง
หนังสือถึงผู้สอบ

บัญช ี

ได้ ไม่ได้ 

4 สหกรณ์การเกษตรเมืองภูเกต็ 
จำกัด 

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

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

6 สหกรณ์บริการรถยนต์รับจา้ง
ภูเก็ต จำกดั 

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

7 สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัทเฮลโล
ภูเก็ต จำกดั 

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

    มติทีป่ระชุม   รับทราบ 

   3.4.3 กลุ่มสง่เสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ 
   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 3,100 
2. ลงพื้นทีแ่นะนำส่งเสริมและพฒันาการดำเนิน 
ธุรกิจของสหกรณแ์ละกลุ่มเกษตรกร 21 ครั้ง 11 

  

 3. จัดเก็บข้อมลูผลการดำเนินงานและปรมิาณ 
ธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  12 ครั้ง  

  

4. รายงานผลในที่ประชุมประจำเดือน 12 ครั้ง 7   
5. วิเคราะห์ผลการแนะนำส่งเสริมด้านการดำเนิน 
ธุรกิจของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร และจัดทำแผน 
ปรับปรุง แก้ไขการดำเนินธุรกจิของสหกรณ์ 
ที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายต่อไป 

4 ครั้ง 3   

    มติที่ประชุม   รับทราบ 
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    3.4.3 .2  โครงการส่งเสริมการดำเนินธุรกิจร้านค้าสหกรณ์ ในรูปแบบ
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. ประชุมชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจในการดำเนิน 
การซูเปอรม์ารเ์ก็ตสหกรณ์แก่สหกรณ์ที่เข้าร่วม 
โครงการ 
     - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการ
สหกรณ์ 26 เมษายน 2565 

1  ครั้ง 1   

 3. เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัตกิารขับเคลื่อนการ 
ส่งเสริมธุรกิจร้านค้าซเูปอร์มาร์เกต็สหกรณ์ (ระบบ
ออนไลน)์ 
      - ดำเนินการวันท่ี 11 และวันท่ี 14 มี.ค. 65 

1 ครั้ง 1   

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

1 ครั้ง 1   

5. จดัประชุมเชื่อมโยงเครือข่ายและการพฒันา
ธุรกิจร้านค้าซูเปอรม์าร์เกต็สหกรณ ์
       - กำหนดจัดประชุมวันที่ 25 พ.ค. 65 ณ ท่ี
ทำการสหกรณ ์

1 ครั้ง -   

6. ขับเคลื่อนส่งเสริมการดำเนินธุรกิจ
ซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ/์ติดตามผลการดำเนิน
โครงการ 

6 ครั้ง 3   

7. ตดิตามผลการดำเนินโครงการ 6  ครั้ง 3   
8. สรปุผลการขับเคลื่อนการดำเนนิงานโครงการฯ
ใหก้รมส่งเสรมิสหกรณ์ทราบ 

1 ครั้ง -   

    มติทีป่ระชุม   รบัทราบ 

    3.4.3.3 โครงการพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้ 

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

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

1. จัดทำแผนปฏิบตัิงาน (Action Plan) เพื่อ
กำหนดช่วงระยะเวลา เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน 

1 ครั้ง 1 3,280 2,200 

2. แนะนำเกษตรกรเป้าหมายวางแผนการผลติที่
เหมาะสม 

1 ครั้ง 1   

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

1 ครั้ง 1   

 



ห น ้ า  | ๑๙ 
 

 

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

โครงการพัฒนาทักษะใน
การประกอบอาชีพเพ่ือ
สร้างรายได้ (ต่อ) 
 

4. แนะนำส่งเสริมเพิ่มช่องทางการตลาดเพื่อนำ
ผลผลติวางจำหนา่ยในรา้นสหกรณ์ซูเปอร์มารเ์ก็ต
สหกรณ์ และร่วมกิจกรรมเช่ือมโยงโครงการอืน่ของ
กรม 

2 ครั้ง 1   

5. ติดตามผลการดำเนินตามแผนการผลิต/รายงาน
ผลการดำเนินงานตามขั้นตอนและเง่ือนไขของการ
รายงานผลตามที่กรมฯ กำหนด 

6 ครั้ง 3   

    มติที่ประชุม   รับทราบ 

    3.4.3.4 โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตร 

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

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

1. จัดทำ Action plan การปฏิบตังิานตามภารกิจ 1 ครั้ง 1 18,000 14,755 
2. แนะนำ สง่เสรมิและสนับสนุนสหกรณ์และกลุม่
เกษตรกรเป้าหมายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ให้ทบทวน/จัดทำและขับเคลื่อนแผนบริหารจัดการ
สินค้าเกษตร (OPP) 

2 แห่ง 2   

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

1 ครั้ง/
20 คน 

1   

 
 

4. จดัทำ catalog สินค้า ส่งให้กรมส่งเสริมสหกรณ ์ 1 ครั้ง 1   
5. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 2 เพื่อให้ผู้ค้า
พบปะกับสหกรณ/์กลุ่มเกษตรกรที่มีความพร้อมใน
การผลิตสินค้า/ ผลติภณัฑ์ตามความต้องการของ
ผู้ค้า  
       -ดำเนินการเมื่อวันท่ี 29 เม.ย.65 

1 ครั้ง/
18 คน 

1   

6. เขา้ร่วมการประชุมเชิงปฏิบตัิการเช่ือมโยง
เครือข่ายดา้นการผลติและการตลาดสินค้าเกษตร
คณุภาพ (ระดับประเทศ) 

1 ครั้ง 1   

7. เข้าร่วมการอบรมหลักสตูร ส่งเสริมการตลาด
ออนไลน์ สร้างนักขายออนไลนม์ืออาชีพ (ผ่านระบบ 
Zoom) 

1 ครั้ง -   

8. รายงานผลการดำเนินโครงการใหก้รมส่งเสรมิ
สหกรณ์ตามแบบรายงานที่กำหนด 

6 ครั้ง 3   

    มติที่ประชุม   รับทราบ 



ห น ้ า  | ๒๐ 
 

 

    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 เพือ่ร่วมกัน
วางแผนการพฒันาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรสู่ความ
เข้มแข็ง 

47 แห่ง 47 

  

4. ส่งเสริม สนับสนุน ผลักดัน การขับเคลื่อนการ
ยกระดบัความเข้มแข็งให้เปน็ไปตามแผน 

47 แห่ง 47 
  

5. ติดตาม รายงานผล  6 ครั้ง 3   
กลุ่มเร่งรัด 
กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมพัฒนาเพ่ือรักษาระดบัชั้น 
ความเข้มแข็งสหกรณ์ภาคการเกษตร/ 
กลุ่มเกษตรกร 
1) เจ้าหน้าทีส่ำนักงานสหกรณ์จังหวัดเข้าร่วมการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการเฝ้า
ระวังทางการเงิน 

1 ครั้ง 1   

 2) แนะนำส่งเสรมิสหกรณเ์ฝ้าระวงัความเสี่ยงท่ีอาจ
ส่งผลกระทบต่อการตกระดับช้ัน 

3 แห่ง 3   

 3) ติดตาม รายงานผล 6 ครั้ง 3   
 กิจกรรมที่ 2 

ส่งเสริมพัฒนาเพ่ือยกระดับชั้นความเข้มแข็งสหกร
ณ์ และกลุ่มเกษตรกรจากระดับชัน้ 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 6   

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

2 ครั้ง/
20 คน 

-   

5. ติดตาม รายงานผล 6 ครั้ง 3   

    มติที่ประชุม   รบัทราบ 
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    3.4.3.6 โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร 
และธุรกิจชุมชน 

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

โครงการพัฒนาศักยภาพ
การดำเนินธุรกิจของ
สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร 
และธุรกิจชุมชน 
 
เป้าหมาย :  
   กลุม่เกษตรกรทำสวนป่าคลอก 

กจิกรรมที่ 1 
ส่งเสริมและสนับสนนุให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมการแปรรูปสินค้า 
เกษตรมาใช้ในการแปรรูปผลผลิตสรา้งความ 
หลากหลายของสินค้า รวมท้ังการพัฒนาผลิต 
ภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการ 
ของตลาด 
1. ตรวจสอบคณุสมบัติ สำรวจความต้องการและ
คดัเลอืกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ที่เข้าร่วมกิจกรรม
ภายใต้โครงการ 

1 แห่ง 
 
 
 
 
 
 

1 ครั้ง 

- 
 
 
 
 
 
 

1 

68,700 802.50 

2. เข้าร่วมการประชุมช้ีแจงแนวทางการดำเนิน
โครงการ/กิจกรรม ผ่านระบบออนไลน ์

1 ครั้ง 1   

3. เข้ารับการฝึกอบรมเกีย่วกับการสร้างองค์ความรู้
นวตักรรม เทคโนโลยีการแปรรูปสินค้าเกษตรสร้าง
มูลค่า รวมถึงการจัดทำแผนการตลาดและสื่อ
ประชาสัมพนัธ์ รองรับแผนการตลาดเกษตรสร้าง
มูลค่า 
       - การพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจ
รวบรวมและแปรรูป 2-3 พ.ค. 65 
       - จัดทำแผนการตลาดและสือ่ประชาสัมพันธ์ 
5-6 พ.ค. 65    
      - ให้ความรู้ด้านนวตักรรม เทคโนโลยี การแปร
รูปสินค้าเกษตรเพื่อสร้างมลูค่า 11-12 พ.ค. 65 

3 ครั้ง 3   

4. ประสานงานกับสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
เป้าหมายเพื่อเขา้ร่วมกิจกรรมการฝึกอบรมฯ 

1 ครั้ง -   

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

1แห่ง/
30ราย 

-   

 6. กำกับ ติดตาม แนะนำสหกรณแ์ละกลุม่
เกษตรกรทีผ่่านการอบรมฯ 

1 ครั้ง -   

 7. ติดตามการขับเคลื่อนโครงการให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดกิจกรรมหลัก และผลสมัฤทธิ์
ของการดำเนินโครงการ 

7  -   

 8. รวบรวมข้อมูล รายงานความคบืหน้าของการดำเนิน
โครงการและรายงานผลตามทีก่รมฯ กำหนด 

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

โครงการพัฒนาศักยภาพ
การดำเนินธุรกิจของ
สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร 
และธุรกจิชุมชน (ต่อ) 
 
 

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

 
 
 
 

4 แห่ง 

 
 
 
 

4 

  

    จากการลงพ้ืนที่ติดตามและแนะนำส่งเสริมกลุ่มอาชีพในพ้ืนที่ ปรากฏว่ามีกลุ่ม
อาชีพ 2 กลุ่ม คือ กลุ่มขนมพ้ืนบ้านกะทู้ ซึ่งได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์ในการทำขนม แต่ในปัจจุบันไม่ได้ทำขนมแล้ว  
โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์จะหารือกับคณะกรรมการสหกรณ์อีกครั้งหนึ่ง และกลุ่มวิสาหกิจชุมแปรรูป
ยางพาราป่าคลอก (ถุงมือผ้าเคลือบน้ำยาง) ซึ่งได้รับการสนับสนุนตู้อบ โดยตั้งแต่ได้รับอุปกรณ์ดังกล่าวยังไม่ได้
ดำเนินการทำถุงมือดังกล่าว ทั้งนี้ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ได้ติดต่อให้สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านป่าไผ่ 
จ. นราธิวาส   มาให้ความรู้แก่กลุ่มอาชีพดังกล่าวด้วย 

    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        
(รับมอบวันที่ 20 พ.ค. 64) 

ลักษณะการใช้ประโยชน ์ ประจำเดือน เม.ย. 65 ยอดสะสม ต้ังแต่ ต.ค.64 – เม.ย. 65 
รายการ จำนวน 

(ราย) 
น้ำหนัก 

(กก.) 
มูลค่า 
(บาท) 

จำนวน  
(ราย) 

น้ำหนัก 
(กก.) 

มูลค่า 
(บาท) 

1. บรรทุกยางพาราแผ่นดิบ - - - 7 10,222 610,115 
2. บรรทกุน้ำยางสด - - - - - - 
3. บรรทุกปุ๋ย - - - 9 9,750 284,700 
4. อื่นๆ - - - - - - 

รวม - - - 16 19,972 894,815 

    มติที่ประชุม   รับทราบ 
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    3.4.3.8 ปริมาณธุรกิจสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 2565 
    ภาพรวมปริมาณธุรกิจสหกรณ์ ประจำเดือนเมษายน 2565 โดยปริมาณธุรกิจ
สหกรณ ์เพ่ิมขึ้น ร้อยละ 11.60 

เดือนเดือน ปีงบประมาณ 2564ปีงบประมาณ 2564 ปีงปีงบปรบประมาณ 2565ะมาณ 2565 
เพ่ิมเพ่ิมขึ้น ขึ้น //  ลดลงลดลง 

บาทบาท ร้อยละร้อยละ 
กนัยายน 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  

มีนาคม 721,133,121.49  673,315,764.59  -47,817,356.90  - 6.63  

เมษายน 590,104,989.15  626,110,046.08  36,005,056.93  6.10  

รวม 4,858,286,472.02  5,421,855,779.84  563,569,307.82  11.60 

    ภาพรวมปริมาณธุรกิจกลุ่มเกษตรกร ประจำเดือนเมษายน 2565 โดยปริมาณ
ธุรกิจกลุ่มเกษตรกร ลดลง รอ้ยละ -15.84 

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  

มีนาคม 9,595,200.15  6,462,805.11 - 3,132,395.04  -32.65  

เมษายน 6,642,497.33  4,651,070.91  - 1,991,426.42  -29.98  

รวม 95,280,168.76  80,186,923.15  - 15,093,245.61  -15.84 
 

    มติที่ประชุม   รับทราบ 
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     3.4.3.9 การดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องของสหกรณ์ 
    จังหวัดภูเก็ต มีสหกรณ์ที่เข้าเกณฑ์ต้องส่งรายงานการดำรงสินทรัพย์สภาพคล่อง
ของสหกรณ์ 30 สหกรณ์ รายละเอียดดังนี้ 

ที ่
ชื่อสหกรณ์/กลุม่

เกษตรกร 
ก.ย.64 ต.ค.64 พ.ย. 64 ธ.ค.64 ม.ค.65 ก.พ. 65 มี.ค. 65 เม.ย. 65 

1 สกก. กะทู้ จก. 765.14 105.34 27.87 27.40 33.21 41.33 27.80 21.11 
2 สกก.เมืองถลาง จก. 76.83 79.90 82.85 87.45 85.79 86.53 86.28 66.94 
3 สกก.เมืองภูเกต็ จก. 28.88 32.41 33.50 24.50 25.64 29.04 29.58 36.32 
4 สค.เคหะรัษฎาภูเกต็ 

จก. 
6.21 5.60 7.57 11.79 6.03 4.45 4.05 10.15 

5 สค.บ่อแรส่ันตสิขุ จก. 24.70 14.29 12.23 9.97 3.40 3.23 2.40 2.11 
6 สค.พารารวมพลัง

พัฒนา จก. 
253.43 - 195.92 131.23 146.02 159.39 127.63 149.69 

7 สค. เมอืงภเูก็ต จก. 183.17 147.68 152.50 156.85 128.13 127.04 130.42 134.75 
8 ส. เคหสถานทวีสิน

มั่นคงภูเก็ต จก. 
61.09 62.32 55.12 52.53 59.27 61.75 28.63 30.28 

9 ส. จักรยานยนต์
รับจ้างปา่ตอง จก. 

103.34 98.29 98.49 257.72 71.86 103.78 41.08 52.28 

10 สบ. เทศบาลตำบล
วิชิต จก. 

424.47 443.62 425.87 423.85 472.87 465.74 478.34 478.35 

11 สบ.แท็กซีภู่เกต็ จก. 326.34 322.33 323.84 323.54 327.56 333.25 333.00 334.14 
12 สบ.รถยนต์บริการ

ธุรกิจภูเกต็ จก. 
660.15 663.84 777.69 692.44 743.79 681.13 688.71 683.79 

13 สบ.รถยนตร์ับจ้าง
ภูเก็ต จก. 

161.30 258.53 264.49 247.36 250.08 279.76 250.95 258.93 

14 ส.รถบริการและการ
ท่องเทีย่วตำบลกะรน 
จก. 

28.15 28.87 27.37 33.64 45.81 51.92 55.05 55.10 

15 ส.เรือหางยาวบริการ
นำเที่ยวปา่ตอง จก. 

733.14 730.10 727.16 732.07 752.36 768.17 746.84 757.49 

16 ส.สีล่้อเล็กภูเก็ต จก. 3.56 5.10 5.33 5.71 7.61 4.66 6.83 7.71 
17 ส.อัล-อามานะห์

ภูเก็ต จก. 
25.45 25.98 31.20 30.86 29.87 30.44 29.13 29.50 

18 ส.อิสลามสัมพันธ์
ภูเก็ต จำกดั 

29.88 25.37 20.70 19.11 17.25 17.53 23.78 24.09 

19 ส.อิสลามฮุซนี จก. 17.63 17.91 12.65 11.82 7.61 64.54 67.33 66.99 
20 สอ.บีเอจีเอส ภูเก็ต 

จก. 
263,958. 252,118.39 279,526.44 272,179.54 279,815.30 332,205.09 313,588.85 338,033.11 

21 สอ.ก่ีหิ้น จก. 5,814.60 5882.87 6,035.03 5,934.21 4,547.19 4,503.98 4,727.54 4,677.62 
22 สอ.ครูภเูก็ต จก. 1.80 3.02 3.61 1.42 2.35 2.43 1.87 2.51 
23 สอ.ตำรวจภูเกต็ จก. 6.50 8.47 15.64 12.85 10.50 10.47 11.03 8.05 
24 สอ.บริษัทเฮลโล

ภูเก็ต จก. 
2,253.20 2,071.97 2,037.50 2,031.31 2,032.71 2025.01 2037.90 2,029.14 
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ที ่
ชื่อสหกรณ์/กลุม่

เกษตรกร 
ก.ย.64 ต.ค.64 พ.ย. 64 ธ.ค.64 ม.ค.65 ก.พ. 65 มี.ค. 65 เม.ย. 65 

25 สอ.พนักงานไทยซาร์
โก้ จก. 

53.71 61.25 63.04 56.23 53.81 45.05 44.47 35.55 

26 สอ.พนักงาน
สงเคราะห์สวนยาง
ภูเก็ต จก. 

14.74 30.06 34.87 35.92 379.89 43.27 43.9 46.26 

27 สอ.โรงพยาบาลวชิระ
ภูเก็ต จก. 

100.62 98.70 87.61 89.46 89.46 81.51 86.74 64.90 

28 สอ.ศูนย์ชวีวิทยาทาง
ทะเลภเูก็ต จก. 

104.89 20.37 19.51 15.89 16.28 18.40 17.08 16.94 

29 สอ.สาธารณสุขภูเกต็ 
จก. 

85.33 88.53 96.32 93.81 90.38 86.78 83.21 84.59 

30 สอ.อัล-อิสลามียะฮ์ 
จก. 

14.33 16.54 15.29 16.52 16.37 16.13 17.65 13.04 

รวม 30 30 30 30 30 30 30 30 

    กรมส่งเสริมสหกรณ์ แจ้งให้จังหวัดทราบว่าหากสหกรณ์ใดไม่รายงานการดำรง
สินทรัพย์สภาพคล่องภายในกำหนด ให้สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแจ้งให้สหกรณ์ทำหนังสือถึงรองนายทะเบียนสหกรณ์ 
เพ่ือชี้แจงเหตุผลความจำเป็น พร้อมกำหนดแนวทางและระยะเวลาในการแก้ไข 

    มติทีป่ระชุม   รบัทราบ 

   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
สหกรณ ์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.ที ่ภก. 1/2565 สั่ง ณ วันที่ 14 ก.พ. 
2565 

19 
สหกรณ ์

4 44,900 13,770 

2. การตรวจการสหกรณต์ามคำสัง่นายทะเบียน
สหกรณ์   
      - เข้าตรวจการสหกรณ์กรณพีบข้อสังเกตจาก
ผู้สอบบญัชี/ประเด็นการแนะนำสง่เสริม 

8 
สหกรณ ์

1   
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แผนงาน/โครงการ กิจกรรม 
การดำเนนิงาน งบประมาณ (บาท) 
แผน ผล แผน ผล 

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

3. ติดตามประเมินผลการแกไ้ขข้อบกพร่อง 
     (ติดตามความคืบหน้าสหกรณท์ี่ได้มีการสั่งการ
ให้แก้ไขข้อบกพร่อง) 

6 
สหกรณ ์

4 44,900 13,770 

4. จัดประชุมซักซ้อมการตรวจการสหกรณ ์
    - จัดประชุมเมื่อวันท่ี 24 มกราคม 2565 

1 ครั้ง 1   

5. จัดประชุมคณะทำงาน จกบ. 
    - จัดประชุมครั้งที ่1 วันท่ี 27 เมษายน 2565 
    - กำหนดจัดประชุมครั้งที่ 2 วันที ่31 
พฤษภาคม 2565 

4 ครั้ง 1   

   - การตรวจสอบสหกรณ์โดยคณะผู้ตรวจการสหกรณ์ 

คณะผู้ตรวจการสหกรณ์ สหกรณ์ทีไ่ด้รับมอบหมายให้ตรวจสอบ การดำเนินการ 

คณะที่ 1 
1. นายกฤษฎา  สู่เจริญ 
2. นางสาวเพชรไพลนิ แซ่ตั้น 

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

√ 
- 
- 
- 

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

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 

√ 
- 
- 
- 

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  สังขพนัธ์ 
3. นายอภสิทิธ์ิ  ลิ่วชัยชาญ 

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

- 
- 
- 
- 

   นายประเสริฐศักดิ์  ณ นคร สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ขอให้ผู้ตรวจการ
สหกรณ์เร่งดำเนินการตรวจให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ 

    มติที่ประชุม   รับทราบ 
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    3.4.4.2 ความคืบหน้าการแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์ในจังหวัดภูเก็ต 

สหกรณ์/ข้อบสหกรณ์/ข้อบกพร่องกพร่อง การดำเนินการการดำเนินการ//ความคืบหน้ความคืบหน้าา 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
เพือ่ดำเนินการจับกุม 
     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 เนื่องจากหลบหนีออกจากพื้นทีจ่ังหวัดภูเก็ต 
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 

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 เงินยืมทดรองส่วนที่ เหลืออยู่ ใน
ระหว่างดำเนนิการของคณะกรรมการชุดที่ 2 
   ***นายทะเบียนสหกรณ์ได้สั่งเลิกสหกรณ์แล้ว ตาม
คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ที่ ภก 9/2565 ลว. 9 
พฤษภาคม 2565 *** 

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 นับแตวั่นที่ได้รับทราบคำสั่ง 
 

 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
หักล้างเงนิยมืทดรองจ่าย 
    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 ราย งาน
ผลคืบหน้าให้ทราบทกุเดือน   
    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 ที่ ตช 
0023(ภก).43)/9868 
ลว. 21  ก .ย .63  แจ้ งว่ า 
อัยการจังหวัดคดีศาลแขวง
ภูเก็ต มีคำสั่งยุติการดำเนิน 
คดีกับผู้ต้องหา 
 
***กรมส่งเสริมสหกรณ์ตอบ
หารือเรื่องคำสั่งนายทะเบียน
สหกรณ์ ที่  ภก 7/2561 
เป็นคำสั่งทางปกครองยังมี
ผลใช้บังคับอยู่ ให้ดำเนินการ
ติดตามข้อบกพร่องต่อไป*** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ตดิตาม 
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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 าร แก้ 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 สหกรณ์ได้ ปิดบัญชีแล้วเมื่อ 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 วนัที ่
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 และทีแ่ก้ไขเพิ่มเติม 

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

ติดตาม 

   - ความคืบหน้าการแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์ในจังหวัดภูเก็ต (ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565) 

สหกรณ์/ข้อบกพร่อง การดำเนินการ/ความ
คืบหน้า 

สถานะ 

    1. สหกรณ์ออมทรัพย์อัล-อิสลามัยะฮ์ จำกัด ข้อบกพร่องตามคำสั่งนาย
ทะเบียนสหกรณ์ ที่ ภก. 7/2565 และ ท่ี ภก.8/2565 สั่ง ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 
2565   
     1 . ให้สหกรณ์ คืน เงินฝากที่ รับฝากจากบุคคลภายนอกทั้ งหมด จำนวน 
24,657,444.11 บาท หากยังไม่สามารถจ่ายคืนได้ ให้สหกรณ์จัดการเงินฝากโดย
ตั้งรอจ่ายคืนทั้งจำนวน และจัดทำแผนการคืนเงินฝากให้กับบุคคลภายนอกทั้งหมด 
และเสนอแผนฯให้นายทะเบียนสหกรณ์ทราบ ภายใน 30 วัน 
     2 . ให้สหกรณ์ ขายหุ้นธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยทั้ งหมด จำนวน 
2,000,000 บาท หากไม่สามารถขายได้ ให้สหกรณ์หาผู้รับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหาย
แก่สหกรณ์ ภายใน 30 วัน 
     3. ให้สหกรณ์ระงับการรับฝากเงินจากบุคคลภายนอกและระงับการซื้อหุ้น
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 

     * * * ยั ง ไ ม่ ไ ด้ รั บ
รายงานความคืบหน้า
การแก้ ไขข้อบกพร่อง
จากสหกรณ์*** 
 

ติดตาม 
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    2. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเคหะรัษฎาภูเก็ต จำกัด ข้อบกพร่องตามคำสั่งนาย
ทะเบียนสหกรณ์ ที่ ภก. 13/2565 และ ที่ ภก. 14/2565 สั่ง ณ วันที่  24 
พฤษภาคม 2565   
     กรณีสหกรณ์จ่ายคืนเงินค่าหุ้นให้แก่สมาชิกที่ลาออกในขณะดำเนินธุรกิจ
ขาดทุน และไม่ใช้วิธีการคำนวณมูลค่าหุ้น ตามคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ที่ 
278/2549  
     1. ให้สหกรณ์เรียกคืนเงินค่าหุ้นท่ีได้จ่ายให้กับสมาชิกท่ีลาออก จำนวน 470 ราย 
เป็นเงนิจำนวน 18,360,225 ภายใน 30 วันนับแต่ได้รับคำสั่ง 
     2.. ให้สหกรณ์ระงับการการจ่ายเงินค่าหุ้นคืนกับสมาชิกท่ีลาออก ในระหว่างที่ยัง
ดำเนินธุรกิจขาดทุน และยังไม่ได้กำหนดวิธีการคำนวณมูลค่าหุ้นไว้ในข้อบังคับ
สหกรณ์ ตามคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ที่ 278/2549  

     * * * ยั ง ไ ม่ ไ ด้ รั บ
รายงานความคืบหน้า
การแก้ ไขข้อบกพร่อง
จากสหกรณ์*** 
 

ติดตาม 
 

    มติที่ประชุม   รับทราบ 

   3.4.5 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 
   นางสาวดุสิตา  รัตนกุล  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 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 69,464 

2. เกษตรกรและบุคคลทั่วไปสมัครใจเข้า
เป็นสมาชิก 

47 แห่ง 935/17 
ราย 

  

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

47 แห่ง 42   

4. ประชุมกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 7 ครั้ง 4   

    มติที่ประชุม   รับทราบ 

    3.4.5.2 การประชุมใหญ่สามัญประจำปี ( มี.ค. 2564 - ก.พ. 2565 ) 
    สหกรณ์จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีแล้ว จำนวน 41 สหกรณ ์1 กลุ่มเกษตรกร 
     -  มีวาระอนุมัติงบการเงิน          34 สหกรณ์ 
     -  ไม่สามารถอนุมัติงบการเงินได้    5 สหกรณ ์
      1) สหกรณ์บริการธุรกิจและท่องเที่ยวมุกอันดามัน จำกัด 
      2) สหกรณ์จักรยานยนต์รับจ้างป่าตอง จำกัด 
      3) สหกรณ์เรือหางยาวบริการนำเที่ยวป่าตอง จำกดั 
      4) สหกรณอ์อมทรพัย์ตรีสรา จำกัด 
      5) สหกรณ์บริการเคหสถานทวีสินมั่นคงภูเก็ต จำกัด  
    สหกรณ์ท่ีไม่สามารถประชุมใหญ่ได้ (เกิน 150 วัน) จำนวน 4 สหกรณ ์
      1) สหกรณ์บริการเทศบาลตำบลวิชิต จำกัด 
      2) สหกรณ์ออมทรัพย์กะตะธานี คอลเลคชั่น จำกัด 
      3) ชุมนุมสหกรณ์รถบริการจังหวัดภูเก็ต จำกัด  
      4) สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเคหะรัษฎาภูเก็ต จำกัด 



ห น ้ า  | ๓๓ 
 

 

    เลิกสหกรณ์ จำนวน 1 สหกรณ์ 
1) สหกรณ์บริการแท็กซี่และธุรกิจท่องเที่ยวสองวีรสตรี จำกัด 

 
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 17 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 สหกรณ์บริการแท็กซีภ่เูก็ต 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 สหกรณ์เรือหางยาวบริการนำเที่ยวปา่ตอง 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  
14 สบ.แท็กซี่และธุรกิจท่องเที่ยวสองวีรสตรี จำกัด 31 พ.ค. 64 สั่งเลิกสหกรณ ์ ประชุม

ล่าสดุ 12 
พ.ย.62 

15 ชุมนุมสหกรณร์ถบริการจังหวัดภเูก็ต จำกัด 30 ก.ย. 64 เกิน 150 วัน ประชุม
ล่าสดุปี 63 

16 สหกรณ์บริการเคหสถานทวีสินมั่นคงภูเก็ต จำกัด 31 ธ.ค. 64 28 พ.ค. 65  
17 สหกรณ์อิสลามสัมพันธ์ จำกัด 31 ธ.ค. 64 อา. 22 พ.ค.65  
18 สหกรณ์รถบริการภูเก็ตคอลเซ็นเตอร์ จำกัด 31 ธ.ค. 64 พฤ.26 พ.ค.65  
19 สหกรณ์บริการเทศบาลตำบลวิชิต จำกัด 31 ธ.ค. 64 กำหนด 7 มิ.ย. 65  
20 สหกรณ์สีล่้อเล็กภูเกต็ จำกัด 31 ธ.ค. 64 25 พ.ค.65  

 สหกรณ์ร้านค้า 3 แห่ง  (ประชุมใหญ่ 3 แห่ง)      
1 ร้านสหกรณโ์รงพยาบาลวชิระภูเกต็ จำกัด 31 ธ.ค. 64 22 ก.พ. 65  
2 ร้านสหกรณจ์ังหวัดภูเกต็ จำกัด 31 ธ.ค. 64 13 มี.ค. 65  
3 ร้านสหกรณ์วิทยาลัยเทคนิคภูเกต็ จำกัด 31 ธ.ค. 64 28 พ.ค. 65  
 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 4 แห่ง  (ประชุมใหญ่ 3 แห่ง)    

1 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเคหะรัษฎาภูเก็ต จำกดั 31 ธ.ค. 64 ยังไม่กำหนดยังไม่กำหนด  
2 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ่อแร่สันติสขุ จำกัด 31 ธ.ค. 64 13 ก.ค. 64  
3 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเมืองภูเก็ต จำกัด 31 ธ.ค. 64 14 ต.ค. 64  
4 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนพารารวมพลังพัฒนา จำกัด 31 ธ.ค. 64 17 พ.ย. 64  
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รายชื่อสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ปีบัญช ี วันประชุมใหญ ่ งบการเงิน 

 สหกรณ์ออมทรัพย์ 15  แห่ง (ประชุมแล้ว  14 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  

10 สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขภูเก็ต จำกัด 31 ธ.ค. 64 20 ม.ค. 65  
11 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเกต็ จำกัด 31 ธ.ค. 64 30 ม.ค. 65  
12 สหกรณ์ออมทรัพยโ์รงพยาบาลวชิระภเูก็ต จำกดั 31 ธ.ค. 64 31 มี.ค. 65  
13 สหกรณ์ออมทรัพย์ พนง.สวนยางภูเก็ต จำกดั 31 ธ.ค. 64 19 เม.ย. 65  
14 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานไทยซาร์โก้ จำกดั 31 ธ.ค. 64 27 ม.ค. 65  
15 สหกรณ์ออมทรัพย์กะตะธานี คอลเลคช่ัน จำกัด 31 ธ.ค. 64 ยังไม่กำหนด ปี63+64

ยังไม่ประชุม 
ล่าสดุ 7 

ม.ค.2563  
กลุ่มเกษตรกร 1 แห่ง (ประชุมแล้ว 1 แห่ง)    

1 กลุ่มเกษตรกรทำสวนป่าคลอก 31 ธ.ค. 64 21 พ.ค.65  

    มติที่ประชุม   รบัทราบ 

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

ประเภทสหกรณ์/ประเภทสหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกรกลุ่มเกษตรกร 

สมาชกิเพ่ิม  สมาชกิเพ่ิม  (คน(คน)) สมาชกิออสมาชกิออก  ก  (คน)(คน) 

ชายชาย หญิงหญิง รวมรวม ชายชาย หญิงหญิง รวมรวม 
สหกรณ์การเกษตร 24 45 69 251 392 643 
สหกรณ์บริการ 64 41 105 89 61 150 
สหกรณ์ร้านคา้ 10 39 49 3 17 20 
สหกรณ์ออมทรัพย ์ 303 377 680 205 262 467 
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 6 26 32 12 26 38 
กลุ่มเกษตรกร 9 8 17 11 7 18 

รวม 416416 536536 952952 571571 765765 11,,336336 

    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 = 32 แห่ง) 
    สหกรณ์ที่ปิดบัญชีได้ ภายใน 30 วัน นับแต่วันสิ้นปีทางบัญชี จำนวน 19  สหกรณ์ 
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     สหกรณ์ที่ปิดบัญชีได้ ภายใน 60 วัน นับแต่วันสิ้นปีทางบัญชี (เป้าหมายร้อยละ 
95.65) จำนวน 26 สหกรณ์ 
    สหกรณ์ท่ีปิดบัญชีได้ เกิน 60 วัน นับแต่วันสิ้นปีทางบัญชี จำนวน 5 สหกรณ์ 
    สหกรณ์ที่ปิดบัญชีไม่ได้  จำนวน 1 สหกรณ์ คือ สหกรณ์บริการเคหสถานทวีสิน
มัน่คงภูเก็ต จำกัด (2558-2564) ยังไม่ส่งงบการเงนิให้ผู้สอบ 
    สหกรณอ์ยู่ระหว่างผู้สอบบัญชีตรวจ/ยังไม่รับรองงบการเงิน  5 แห่ง 
     1) สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเคหะรัษฎาภูเก็ต จำกัด  (2563-2564) 
      2) สหกรณ์บริการเทศบาลตำบลวิชิต จำกัด (2562-2564) 
     3) สหกรณ์ออมทรัพย์กะตะธานี คอลเลคชั่น จำกัด  (2564)  
     4) สหกรณเ์รือหางยาวบริการนำเที่ยวป่าตอง จำกัด  (2559-2564) 
     5) สหกรณ์ออมทรัพย์ตรีสรา จำกัด (2564) 
    สหกรณ์ท่ีสามารถปิดงบการเงินได้สำหรบัปีบัญชีล่าสุด 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 จำกดั 31 ธ.ค. 64 
    

สหกรณ์เคหสถานโคกโตนดพัฒนา จำกัด 31 ธ.ค. 64 
 

 
  

สหกรณ์บริการเคหสถานทวีสินมั่นคงภูเก็ต จำกัด 31 ธ.ค. 64 
  

  ปี 2558-2564  
(จัดทำรายละเอยีด

ประกอบงบ) 
สหกรณ์บริการเทศบาลตำบลวิชิต จำกัด 31 ธ.ค. 64    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     
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สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ปีบัญช ี
คำสั่ง นทบ. ตัวชี้วัดกรมฯ 

ปิดบัญชีไม่ได้ 
30 วัน 60 วัน เกิน 60 วัน 

สหกรณ์ออมทรัพยโ์รงพยาบาลวชิระภเูก็ต จำกัด 31 ธ.ค. 64     
สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขภูเก็ต จำกัด 31 ธ.ค. 64     
สกก.เพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. ภูเก็ต จำกดั 31 มี.ค. 65     
สหกรณ์การเกษตรกะทู ้จำกดั 31 มี.ค. 65     
สหกรณ์การเกษตรเมืองถลาง จำกดั 31 มี.ค. 65     
สหกรณ์การเกษตรเมืองภูเกต็ จำกัด 31 มี.ค. 65     
สหกรณ์บริการรถยนต์รับจา้งภูเกต็ จำกัด 31 ม.ีค. 65     
สหกรณ์บริการเดินรถภเูก็ต จำกัด 31 มี.ค. 65     
สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัทเฮลโลภูเกต็ จำกัด 31 มี.ค. 65     
สหกรณ์บริการรถยนต์รับจา้ง บขส. ภูเกต็ จำกดั 30 เม.ย. 65     
สหกรณ์อัล-อามานะห์ภเูก็ต จำกัด 30 เม.ย. 65     
สหกรณ์บริการรถยนต์บริการธุรกจิภูเก็ต จำกดั 30 เม.ย. 65     
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 ีจำกดั 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     
สหกรณ์จักรยานยนตร์ับจ้างปา่ตอง จำกัด 31 ก.ค. 65     

    มติที่ประชุม   รับทราบ 

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

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

ครบ 60 วัน (29 มิ.ย.65) 
 

ครบ 60 วัน (29 มิ.ย.65) 

ครบ 60 วัน (30 ก.ค.65) 

ครบ 60 วัน (29 ส.ค.65) 

ครบ 60 วัน (29 ก.ย.65)  
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รายชื่อสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร การเข้าตรวจ 
คณะที ่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. สหกรณ์เครดติยูเนี่ยนบ่อแร่สนัติสุข จำกัด  
12. สหกรณ์เครดติยูเนี่ยนเมืองภูเก็ต จำกัด  
คณะที่ 3 นางสาวแสงอษุา 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. ภูเกต็ จำกัด ✓ 
8.สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัทเฮลโลภูเก็ต จำกดั  
9.สอ.ศูนย์ชีววทิยาทางทะเลภเูก็ต จำกัด ✓ 
10.สหกรณ์ออมทรัพยค์รูภเูก็ต จำกัด  
11.สอ. โรงพยาลวชิระภูเก็ต จำกดั  
12.กลุ่มเกษตรกรทำสวนป่าคลอก จำกัด ✓ 

   นายประเสริฐศักดิ์   ณ นคร สหกรณ์จังหวัดภู เก็ต แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่ า ขอให้
คณะทำงานเข้าตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 
2565 

   มติที่ประชุม   รับทราบ 
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   3.4.6 ฝ่ายบรหิารทั่วไป 
   นางสิรญา พาหุบุตร หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป แจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ ดังนี้ 
    3.4.6.1 ผลการดำเนนิงานประชาสัมพันธ์ 

แผนงาน/โครงการ กิจกรรม 
การดำเนินงาน งบประมาณ (บาท) 

แผน ผล แผน ผล 
งานประชาสัมพนัธ ์ 1. แต่งตั้งคณะทำงานประชาสัมพนัธ์ของสำนักงาน

สหกรณจ์ังหวัด 
1 คณะ 1 80,000 37,560 

2. ประชาสัมพันธง์านสหกรณ์ผ่านสือ่โทรทัศน์เคเบิ้ล
ทีวีท้องถิ่นและ ฟรทีีว ี

6 ครั้ง 6   

3. ประชาสัมพันธ์งานสหกรณผ์่านสื่อวิทยุ 21 ครั้ง 13   
4. ประชาสัมพันธ์งานสหกรณผ์่านสื่อสิ่งพิมพ์
ส่วนกลาง และท้องถิ่น (ข่าว , ภาพข่าว , บทความ) 

21 ครั้ง 21   

5. ผลิตสื่อวีดีทัศน์เผยแพรผ่่านช่องทาง YOUTUBE 11 ครั้ง 10   
 6. การจดันิทรรศการ 7 ครั้ง 6   
 

    มติทีป่ระชมุ   รบัทราบ 

  3.5 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
  นางสิรญา พาหุบุตร หัวหนา้ฝ่ายบริหารทั่วไป แจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ ดังนี้ 
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต ได้รับจัดโอนงบประมาณ รวมทั้งสิ้น 3 ,421,468 .39 บาท        
และดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว เป็นเงิน 2,947,956.59 บาท คิดเป็นร้อยละ 86.16 (ข้อมูล ณ วันที่     
2 มิถุนายน 2565) 

งบรายจา่ย ได้รับโอน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละเบิกจ่าย 
งบบุคลากร 1,887,219.39 1,695,779.39 191,440.00 89.86 
งบดำเนินงาน 1,524,249.00 1,242,177.20 282,071.80 81.50 
     - ค่าเช่าบา้น 99,280.00 99,273.84 6.16 90.93 
     - เงินสมทบกองทุนประกันสังคมฯ 61,860.00 55,232.00 6,628.00 86.66 
     - คชจ.ในการบริหารงานท่ัวไปฯ/
โครงการต่างๆ 

1,363,109.00 1,087,671.36 275,437.64 79.79 

งบเงินอุดหนุน - - -  - 
งบลงทุน 10,000.00 10,000.00 0.00  100 
งบรายจ่ายอื่น - - -  - 

รวม 3,421,468.39 2,947,956.59 473,511.80 86.16 

  มติทีป่ระชุม   รบัทราบ 

  3.6 การประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสหกรณ์ 
  นายประเสริฐศักดิ์  ณ นคร สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ขอให้กลุ่มตรวจการ
สหกรณ์ทำหนังสือแจ้งให้สหกรณ์ทราบ กรณีสหกรณ์มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปีโดยไม่แจ้งให้สำนักงานสหกรณ์
จังหวัดทราบ ถือเป็นการดำเนินการผิดระเบียบข้อบังคับ และให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมติดตามและกำกับดูแลในประเด็น
ดังกล่าวต่อไป 

  มติทีป่ระชุม รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเพื่อทราบ  

  4.1  กลุ่มจัดตั้งและสง่เสริมสหกรณ์ 
   4.1.1 การติดตามและเร่งรัดการปฏิบัติตามประกาศนายทะเบียนสหกรณ์  เรื่อง         
การจัดเก็บและการรายงานข้อมูลทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 
   กรมส่งเสริมสหกรณ์ ติดตามและเร่งรัดการปฏิบัติตามประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง 
การจัดเก็บและการรายงานข้อมูลทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน กล่าวคือ สหกรณ์ที่ไม่
รายงานข้อมูลทางการเงิน ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2565 จะถือวันสหกรณ์ดังกล่าวมีข้อบกพร่อง หากไม่สามารถ
รายงานได้ภายในกำหนด สหกรณ์ต้องแจ้งเหตุผลให้หรือแจ้งขอขยายเวลาการรายงาน 
   สำหรับสหกรณ์ที่ไม่สามารถรายงานตามแบบที่กำหนด  (แบบ 5.3 และ แบบ 6.3 )       
ซึ่งเป็นเลขบัตรประจำตัวประชาชนและข้อมูลรายบุคคลได้ จำนวน 2 แห่ง คือ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเคหะรัษฎาภูเก็ต 
จำกัด และสหกรณ์ออมทรัพย์ศูนย์ชีวทางทะเลภูเก็ต จำกัด โดยจังหวัดภูเก็ตได้หารือกับกรมส่งเสริมสหกรณ์แล้วใน
ประเด็นดังกล่าวแล้ว โดยกรมจะแจ้งแนวทางให้สหกรณ์ทราบต่อไป 

   มติที่ประชมุ   รบัทราบ 

   4.1.2 การสั่งเลิกสหกรณ์บริการและท่องเที่ยวมุกอันดามัน จำกัด 
   สั่งเลิกสหกรณ์บริการและท่องเที่ยวมุกอันดามัน จำกัด จะครบกำหนดอุทธรณ์ในวันที่       
9 มิถุนายน 2565 
   สำหรับสหกรณ์ดั งกล่าว ถ้าสหกรณ์ขออุทธรณ์  จะมีป้ายทะเบียนรถยนต์ 5  ป้าย           
ซึ่งมีสหกรณ์เป็นเจ้าของจะต้องถูกขนส่งจังหวัดภูเก็ตเรียกคืน ทำให้สมาชิกที่ใช้ประโยชน์จากป้ายทะเบียนดังกล่าว
ได้รับผลกระทบ และมาติดต่อที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัด เพราะไม่ต้องการให้สหกรณ์เลิกดำเนินการ ทั้งนี้ ได้แจ้งให้
สมาชิกทราบว่าการสั่งเลิกดังกล่าวเกิดจากสหกรณ์ปิดบัญชีไม่ได้ 7 ปี หากสหกรณ์ต้องการอุทธรณ์ ให้คณะกรรมการ
สหกรณ์ส่งเอกสารหลักฐาน ภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2565 และนำเข้าที่ประชุมเพ่ือขอมติจากคณะกรรมการโดย
กำหนดแผนและระยะเวลาการปิดบัญชีให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งให้สมาชิกที่ใช้ประโยชน์จากป้ายของสหกรณ์หารือกับ
สำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ตในประเด็นที่เก่ียวข้องต่อไป 

   มติที่ประชมุ   รบัทราบ 

   4.2  กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ 
    - ไม่มี - 

4.3  กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ 
  - ไม่ม ี– 

   4.4  กลุ่มตรวจการสหกรณ์ 
   นายกฤษฎา  สู่เจริญ  ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจการสหกรณ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 
    4.4.1 ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์การกำหนดรายการในข้อบังคับเกี่ยวกับการจ่ายคืนค่า
หุ้นบางส่วนระหว่างเป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ พ.ศ. 2565 
    กรมส่งเสริมสหกรณ์ ส่งระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์การกำหนดรายการในข้อบังคับเกี่ยวกับ
การจ่ายคืนค่าหุ้นบางส่วนระหว่างเป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ พ.ศ. 2565  สหกรณ์สามารถถอนค่าหุ้น
บางส่วนให้กับสมาชิกที่ยังคงเป็นสมาชิกอยู่ แบบมีเงื่อนไข ซึ่งคนที่จะถอนหุ้นคืนต้องออกจากราชการแล้ว หรือออก
จากงานแล้ว โดยถอนไม่เกิน ร้อยละ 75 ของค่าหุ้นที่สมาชิกรายนั้นถืออยู่ โดยไม่ได้เป็นหนี้กับสหกรณ์ในฐานะผู้กู้
และผู้ค้ำประกัน ทั้งนีส้หกรณ์จาสยคืนค่าหุ้นไม่เกินร้อยละ 5 ของจำนวนสมาชิกทั้งหมด ณ วันสิ้นปีทางบัญชี 

   มติทีป่ระชมุ   รบัทราบ 
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4.5  กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 
  -ไม่มี – 

  4.6  ฝ่ายบริหารทั่วไป 
  นางสิรญา  พาหุบุตร  หัวหน้าฝ่ายบริหารทัว่ไป แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 
            4.6.1 มาตรการประหยัดพลังงาน 
   การเปรียบเทียบการใช้พลังงานของหน่วยงาน ระว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2565 คือ ค่าไฟฟ้า ค่านำ้ประปา ค่าไปรษณีย์ และค่าน้ำมันเชื้อเพลิง  
    - ค่าไฟฟ้า เดอืนเมษายน เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 29.70 
    - ค่าน้ำประปา เดือนเมษายน เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 263.66 
    - ค่าไปรษณีย ์เดือนเมษายน ลดลง ร้อยละ 50.18 
    - ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง เดือนเมษายน ลดลง ร้อยละ 10.67 

ค่าสาธารณูปโภค 2564 2565 เปรียบเทียบเดือนล่าสุด 
มี.ค. เม.ย. มี.ค. เม.ย. เพ่ิม -ลด %เพ่ิม -ลด 

ค่าไฟฟ้า 10,248.46 7,023.94 10,742.61 9,109.94 2,086.00 29.70% 
ค่าน้ำประปา 430.14 166.39 405.53 605.09 438.70 263.66% 
ค่าไปรษณีย ์ 2,865.00 1,628.00 1,697.00 811.00 -817.00 -50.18% 

ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 12,505.37 6,090.46 12,370.90 6,740.55 650.09 10.67% 

   มติที่ประชุม   รับทราบ 

   4.6.2 การสวมใส่ผ้าไทยสีฟ้า เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา          
90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
   ด้วยจังหวัดภูเก็ตกำหนดให้ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในจังหวัด
ภูเก็ตใช้และสวมใส่ผ้าไทยในชีวิตประจำวัน โดยกำหนดการแต่งกาย ดังนี้ 
    - แต่งกายด้วยเครื่องแบบกาก ีในทุกวันจันทร์ (ตามนโยบายของทางราชการ) 
    - แต่งกายด้วยชุดตามสังกัด/องค์กรกำหนดเอง ในวันอังคาร 
    - แต่งกายด้วยชุดตามสังกัด/องค์กรกำหนดเอง ในวันพุธ 
    - แต่งกายด้วยผ้าพ้ืนเมือง ในทุกวันพฤหัสบดี 
    - แต่งกายด้วยผ้าบาติก ในทุกวันศุกร์ 
   ทั้งนี้ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จังหวัดภูเก็ตจึงเชิญชวนให้ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ สวม
ใส่ผ้าไทยสีฟ้า และประดับเข็มที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราช
พิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ 28 กรกฎาคม 2555 เข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์พระราชพิ ธีบรมราชาภิเษก 
พุทธศักราช 2562 และเข็มที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระ
ราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559 ในทุกวันศุกร์ ตลอดปี 2565 

   มติที่ประชุม   รับทราบ 
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   4.6.3 (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 
2570) 
   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ(ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 
2566 – 2570) ตามที่สำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ โดยจังหวัดภูเก็ตจึงของให้ส่วน
ราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดทำยุทธศาสตร์จังหวัดและการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของจังหวัดภูเก็ตในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ประกอบด้วย 13 หมุดหมาย ดังนี้ 
   หมุดหมายที่ 1 ไทยเป็นประเทศชั้นนำด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง 
   หมุดหมายที่ 2 ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพและความยั่งยืน 
   หมุดหมายที่ 3 ไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าที่สำคัญของโลก 
   หมุดหมายที่ 4 ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง 
   หมุดหมายที่ 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญ     
ของภูมิภาค 
   หมุดหมายที่ 6 ไทยเป็นฐานการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะที่สำคัญของโลก 
   หมุดหมายที่ 7 ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง มีศักยภาพสูงและ
สามารถแข่งขันได ้
   หมุดหมายที่ 8 ไทยมีพ้ืนที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน 
   หมุดหมายที่ 9 ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และคนไทยทุกคนมีความคุ้มครอง        
ทางสังคมที่เพียงพอ เหมาะสม 
   หมุดหมายที่ 10 ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำ 
   หมุดหมายที่ 11 ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติ  และการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
   หมุดหมายที่ 12 ไทยมีกำลังคนสมรรถะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนา
แห่งอนาคต 
   หมุดหมายที่ 13 ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน 
ซึ่งหมุดหมายที่เก่ียวข้องกับสำนักงานสหกรณ์สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต คือ หมุดหมายที่ 1  และหมุดหมายที่ 7 

   มติที่ประชุม   รบัทราบ 

   4.6.4 การรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพิ่มเติม 
(งบลงทุน) 
   สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 เพ่ิมเติม (งบลงทุน) เครื่องปรับอากาศ แบบตั้งพ้ืนหรือแบบแขวน ขนาด 18,000 บีทียู จำนวน 
27,200 บาท  
   ทั้งนี้ อยู่ระหว่างข้ันตอนการยื่นใบเสนอราคา และจะติดตั้งในหอ้งสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต 

   มติที่ประชุม   รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเพื่อพิจารณา 

  5.1  กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ 
   - ไม่มี - 
 

  5.2  กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์  
   - ไม่มี -    
 

  5.3  กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ 
   - ไม่มี - 

 

5.4  กลุ่มตรวจการสหกรณ์ 
   - ไม่มี - 
 

  5.5 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์  1 
   - ไม่มี – 

  5.6 ฝ่ายบริหารทั่วไป 
   5.6.1 กรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 
   กรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดและสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยประเด็น
ประเมินผล 5 องค์ประกอบ 
    1) การแสดงผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ จำนวน 30 
คะแนน 
    2) การบริหารจัดการงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ จำนวน 10 คะแนน 
    3) ประสิทธิภาพการติดตามและวางระบบรายงานผลการดำเนินงาน/โครงการ 
ปัญหาอปุสรรค/ข้อเสนอแนะและผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดของแผนงาน/โครงการ จำนวน 20 คะแนน 
    4) การสื่อสารและการพัฒนา/ปรับปรุงรูปแบบการทำงานให้สอดคล้องกับภาวะ
วิกฤตอย่างสร้างสรรค์และทันต่อบริบทการเปลี่ยนแปลง จำนวน 20 คะแนน 
    5) การบูรณาการงานในระดับพ้ืนที่ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ขับเคลื่อนงาน/โครงการสำคัญตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน 20 คะแนน 
   ทั้งนี้ ฝ่ายบริหารทั่วไปจะประสานข้อมูลจากกลุ่มงานต่าง ๆ ตามกรอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กำหนด และส่งให้กองแผนงานภายใน
กำหนด 

   มติที่ประชุม   รับทราบ และขอให้กลุ่มงานจัดทำข้อมูลตามที่กรอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กำหนด 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืน ๆ  

  6.1 การขอใช้รถยนต์ราชการเพื่อลงพ้ืนที่ 
  นายกฤษฎา  สู่เจริญ  ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจการสหกรณ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ขอความร่วมมือ
ให้ฝ่ายบริหารทั่วไปพิจารณาจัดรถให้เพียงพอกับระยะเวลาในการขอใช้รถยนต์เพ่ือลงพ้ืนที่ 
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  นายสิรญา พาหุบุตร หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากพนักงานขับรถยนต์
กับรถยนต์ราชการไม่สอดคล้องกัน ไม่เพียงพอกับเจ้าหน้าที่ ๆ ต้องการลงพ้ืนที่ ทั้งนี้ ฝ่ายฯ จะนำไปพิจารณาและจัด
รถให้เพียงพอกับภารกิจของกลุ่มงานที่ต้องลงพ้ืนที่นั้นๆ 

  มติที่ประชุม รับทราบ 

  6.2 การตรวจสุขภาพประจำปี 
   นายกฤษฎา  สู่เจริญ  ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจการสหกรณ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ขอให้สำนักงาน
สหกรณ์ภูเก็ตติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือตรวจสุขภาพประจำปีให้กลับบุคลากรในหน่วยงาน ณ สำนักงาน
สหกรณ์จังหวัดภูเกต็ 
  นายประเสริฐศักดิ์  ณ นคร สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ขอให้ฝ่ายบริหารทั่วไป
ประสานกับโรงพยาบาลเพ่ือตรวจสุขภาพประจำปีให้กับบุคลากรที่ต้องการตรวจ 

  มติที่ประชุม รับทราบ 

  6.3 การซ่อมบ้านพักข้าราชการ 
  นางสาวแสงอุษา  ส่งแสง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ว่า ด้วยหลังคาบ้านพักข้าราชการชำรุด ประกอบกับมีฝนตกหนัก ทำให้น้ำรั่วซึมโดนฝ้าหลังคา จึงขอซ่อมแซมในส่วนที่
ชำรุดดังกล่าว 
  นายประเสริฐศักดิ์  ณ นคร สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ให้ถ่ายรูปหลังคาที่ชำรุด 
และส่งเอกสารของบประมาณเพ่ิมเติมจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

  มติที่ประชุม รับทราบ 

  6.4 การประชุมประจำเดือนของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต 
  นายประเสริฐศักดิ์  ณ นคร สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า 
  ขอความร่วมมือบุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต ไม่ลาป่วย ลากิจ และลาพักผ่อน ในวัน
ประชุมประจำเดือนของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต 

  มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 
 

 เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอ นายประเสริฐศักด์ิ  ณ นคร ประธานในที่ประชุมได้กล่าวปิดประชุม  
 ปิดประชุมเวลา 12.35 น. 
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