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รายงานการประชุมข้าราชการ และพนักงานราชการ 
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 6/2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

วันพุธที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 
…………………………………………….. 

ผู้เข้าประชุม จำนวน 23 คน (ทั้งหมด 28 คน) 
ที่               ชื่อ – สกุล                      ตำแหน่ง/ระดับ                           หมายเหตุ 
  
1. นางสาวสุมนา  ณ นคร  ผอ. กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ 
2. นางสาวแสงอุษา  ส่งแสง  ผอ. กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ 
3. นางสาวธนภร  สังขพันธ์ ผอ. กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1   
4. นางสิรญา  พาหุบุตร หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 
5. นางสาวนฤมล  สงธนู  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ  
6. นางสาวดุสิตา  รัตนกุล  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
7. นางวิภาดา  เต็มพร้อม นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ     
8. นางสาวสุวพร  หมกทอง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ  
9. นายธนเดช  สมบัติ  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
10. นางสาวสุภาวด ี  เจริญผล  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ  
11. นางสาวจินัฐติภรณ์ ทองเขียว นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
12. นางสาวอารยา  แก้วจำนงค์ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ    
13. นางสาวเพ็ญศรี  เอ้งฉ้วน  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
14. นางสาวชุติกาญจน์ บุญเรือง  นักจัดการงานทั่วไป     
15.  นางสาววิภาวน ี  อ่ิมสง่า  นักวิชาการมาตรฐานสินค้า   
16. นางสาวนลิน  วันทอง  นิติกร  
17. นางสาวณัฐกานต์  หอมเดช  นักวิชาการเงินและบัญชี    
18. นางสาวสาวิตรี  ไชยฤกษ์  นักวิชาการสหกรณ์     
19. นางสาววดีรัตน์  จันทร์นุ่น เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 
20. นางภาสินี  สังข์ขวัญ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์     
21. นางสาวสุดา  พรหมทอง เจ้าพนักงานธุรการ 
22. นางสาวศศิชา  แต่สกุล  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี   
23. นางสาวชนัญนัทช์ พุ่มชัย  เจ้าพนักงานธุรการ    
 

ผู้ไม่เข้าประชุม จำนวน 5 คน 
1. นายประเสริฐศักดิ์ ณ นคร  สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต   ไปราชการ 
2. นายกฤษฎา  สู่เจริญ  ผอ. กลุ่มตรวจการสหกรณ์  ไปราชการ 
3. นายพิทักษ์  คงขลิบ  ผอ. กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์  ไปราชการ 
4. นางสาวเพชรไพลิน แช่ตั้น  นิติกรปฏิบัติการ    ไปราชการ 
5. นางชมัยพร  ช่วยมั่ง  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ  ลาป่วย 
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เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 
นางสาวสุมนา  ณ นคร  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ เป็น

ประธานในที่ประชุมกล่าวเปิดประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
  1.1 ข้าราชการย้ายมาปฏิบัติราชการ  
  นางสาวอารยา  แก้วจำนงค์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์  กองแผนงาน   
กรมส่งเสริมสหกรณ์ มาปฏิบัติราชการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานประชุมครั้งที่แล้ว 
  หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมข้าราชการ และพนักงานราชการ
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. (จำนวน 43 หน้า)  

มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องและติดตามผลการประชุมครั้งที่แล้ว 
     3.1 ความคืบหน้าการชำระบัญชี 
   3.1.1  ความคืบหน้าการชำระบัญชีสหกรณ์ 
    3.1.1.1 การชำระบัญชีสหกรณ์ผู้เพาะเลี้ยงกุ้ง จำกัด 
    นางสิรญา  พาหุบุตร คณะผู้ชำระบัญชี แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สหกรณ์อยู่
ระหว่างชำระบัญชี ขั้นที่ 6 : การจัดการทรัพย์สิน โดยการมอบหมายให้ทนายความดำเนินการบังคับคดีกับสมาชิกที่
ไม่ชำระหนี้ ซึ่งยังไม่ได้รับการรายงานความก้าวหน้าจากทนายความ 

    มติที่ประชุม รับทราบ 

    3.1.1.2 การชำระบัญชีสหกรณ์ชุมชนไม้ขาว จำกัด 
    นางสาวสุวพร  หมกทอง คณะผู้ชำระบัญชี แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สหกรณ์อยู่
ระหว่างชำระบัญชี ขั้นที่ 3 อยู่ระหว่างการแก้ไขงบการเงินตามที่ผู้สอบบัญชีแจ้งให้ทราบ คาดว่าจะแล้วเสร็จและส่ง
ให้ผู้สอบบัญชี ภายในเดือนกรกฎาคม 2565  
    การติดตามหนี้ : อยู่ระหว่างติดตามหนี้ลูกหนี้ตามคำพิพากษา จำนวน 2 ราย 

    มติที่ประชุม รับทราบ 

    3.1.1.3 การชำระบัญชีชุมนุมสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต จำกัด 
    นางสาวสุวพร  หมกทอง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า 
ผู้ชำระบัญชีไดร้ับมอบทรัพย์สินบางส่วนจากผู้ชำระบัญชีคนเก่าแล้ว 
    ทั้งนี้ ศาลนัดในวันที่ 11 กรกฎาคม 2565 เพ่ือปรับคำไกล่เกลี่ยและสืบพยาน
กรณีผู้ค้ำประกันเสียชีวิต ระหว่างชุมนุมสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต จำกัด กับสหกรณ์ชุมชนไม้ขาว จำกัด 

    มติที่ประชุม   รับทราบ 
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    3.1.1.4 การชำระบัญชสีหกรณ์บริการตำบลเชิงทะเล จำกัด 
    นางสาวแสงอุษา  ส่งแสง ผู้ชำระบัญชี แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ได้จัดทำหนังสือ
ส่งไปยังสมาชิกสหกรณ์ซึ่งเป็นเจ้าหนี้สหกรณ์เพ่ือให้มารับเงินฝากและเงินรอจ่ายคืนจากสหกรณ์ ครั้งที่ 2 เรียบร้อย
แล้ว หลังจากนี้ จะจัดทำรายการย่อให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 คาดว่าจะขีดชื่ออกจากทะเบียนได้
ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

    มติที่ประชุม   รับทราบ  

    3.1.1.5 การชำระบัญชีสหกรณ์กองทุนสวนยางฉลอง จำกัด 
    นางสาวธนภร  สังขพันธ์ ผู้ชำระบัญชี แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สหกรณ์อยู่ระหว่าง
ชำระบัญชี ขั้นที่ 6 : การจัดการทรัพย์สินหนี้สิน ทั้งนี้ จะเรียกประชุมใหญ่ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 เพ่ือโอน
ทรัพย์สินคงเหลือให้สหกรณ์อ่ืน 

    มติที่ประชุม   รับทราบ 

    3.1.1.6 การชำระบัญชรี้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จำกัด 
    นางสาวธนภร  สังขพันธ์ ผู้ชำระบัญชี แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สหกรณ์อยู่ระหว่าง
การจัดทำบัญชีตามมาตรา 80 

    มติที่ประชุม   รับทราบ 

    3.1.1.7 การชำระบัญชีสหกรณ์บริการแท็กซ่ีและธุรกิจท่องเท่ียวสองวีรสตรี จำกัด 
    นางสาวนฤมล  สงธนู คณะผู้ชำระบัญชี แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ได้รับมอบ
ทรัพย์สินทั้งหมดจากสหกรณ์เรียบร้อยแล้ว และจะดำเนินการจัดทำงบการเงินต่อไป 

    มติที่ประชุม   รับทราบ 

  3.2 ผลการดำเนินงานของคณะทำงานระดับจังหวัดเพื่อแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานของ
สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรที่มีข้อบกพร่อง (จกบ.) 
  นางสาวสาวิตรี  ไชยฤกษ์  นักวิชาการสหกรณ ์แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า จากการประชุมคณะทำงาน
ระดับจังหวัดเพ่ือแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีข้อบกพร่อง (จกบ.) ครั้งที่ 2/2565 
เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2565 สรุปได้ดังนี้ 
  การติดตามความคืบหน้าการแก้ไขข้อบกพร่องสหกรณ์ : 
   1) สหกรณ์บริการรถยนต์บริการธุรกิจภูเก็ต จำกัด  : มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ         
ให้ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๑ แนะนำให้สหกรณ์ประสานงานไปยังตำรวจศาลในการติดตามจับกุมตัวจำเลย 
และให้สหกรณ์ติดตามคดีล้มละลาย ซึ่งสามารถตรวจสอบจากระบบหรือเว็บไซต์ของศาลล้มละลายได้ และให้
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ติดตามความคืบหน้าที่ในที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ 
   2) สหกรณ์ออมทรัพย์ตรีสรา จำกัด : มติที่ประชุม ให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ติดตาม
ความคืบหน้าต่อไป 
   3) สหกรณ์บริการธุรกิจและท่องเที่ยวมุกอันดามัน จำกัด : มติที่ประชุม ให้นำเรื่องนี้ออก
จากวาระการประชุมคณะทำงาน จกบ. 
   4) สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเคหะรัษฎาภูเก็ต จำกัด : มติที่ประชุม ให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริม
สหกรณ์ติดตามความคืบหน้าต่อไป 
  การติดตามความคืบหน้าสหกรณ์ท่ีไม่สามารถจัดทำงบการเงินประจำปีให้เป็นปัจจุบัน : 
   1) สหกรณ์เคหสถานทวีสินมั่นคงภูเก็ต จำกัด : มติที่ประชุม ให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์
เข้าไปแนะนำและช่วยเหลือการจัดทำบัญชีของสหกรณ์ให้เรียบร้อย 
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   2) สหกรณ์เรือหางยาวบริการนำเที่ยวป่าตอง จำกัด : ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ แจ้งว่า สหกรณ์
ได้จัดส่งงบการเงินได้จนถึง 30 กันยายน 2564 เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ในระหว่างการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี  
มติที่ประชุม รับทราบ   
   3) สหกรณ์บริการธุรกิจและท่องเที่ยวมุกอันดามัน จำกัด : มติที่ประชุม ให้นำเรื่องนี้ออก
จากวาระการประชุมคณะทำงาน จกบ. 
  การติดตามความคืบหน้าการสั่งเลิกสหกรณ์ : 
   1) ชุมนุมสหกรณ์รถบริการจังหวัดภูเก็ต จำกัด : มติที่ประชุม ให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์
ติดตามการจัดทำบัญชีของสหกรณ์บริการรถยนต์รับจ้าง บขส. ภูเก็ต จำกัด 
  การติดตามการดำเนินกิจการนอกขอบวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ : 
   1) สหกรณ์ออมทรัพย์อัล-อิสลามียะฮ์ จำกัด : มติที่ประชุม ให้ฝ่ายเลขานุการติดตามผลการ
แก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์ตามเงื่อนเวลา และดำเนินการตามลำดับต่อไป 

  มติที่ประชุม รับทราบ 

  3.3  ผลการปฏิบัติงานของกลุ่มงานต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
   3.3.1 กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ 
   นางสาวสุวพร  หมกทอง  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 
    3.3.1.1 การจัดตั้งสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
ลำดับ

ที ่
การจัดต้ัง กิจกรรม 

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

2 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เพาะปลูก
พืชเศรษฐกิจในจังหวัดภูเกต็ 

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

***อยู่ระหว่างทดลองใช้ระบบสหกรณ์*** 
- ประชุมคณะกรรมการ วันท่ี 12 มิถุนายน 2565 (ครั้งท่ี 1) 

3 กลุ่มองค์กรเกษตรกรเครือข่าย
จังหวัดภูเก็ต 

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

***อยู่ระหว่างทดลองใช้ระบบสหกรณ์*** 
- ประชุมคณะกรรมการเพื่อรับฟังข้อหารือและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการดำเนินงาน วันท่ี 
19 มกราคม 2565 (ครั้งท่ี 1) 
- ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาการจดัทำฐานข้อมลูสมาชิกและทำแผนการตลาด 
วันท่ี 30 มีนาคม 2565 (ครั้งท่ี 2) 
- นัดประชุมคณะกรรมการ ในวันท่ี 18 เมษายน 2565 (ครั้งท่ี 3) 
- กำหนดนดัประชมุคณะกรรมการ ในวันท่ี 9 พฤษภาคม 2565 (ครั้งท่ี 4) 
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ลำดับ
ที ่

การจัดต้ัง กิจกรรม 

4 กลุ่มประชาชนเพื่อแก้ไขปัญหา
การประกอบอาชีพ 

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

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

5 กลุ่มชุมชนซอยร่วมใจ(รัษฎา) - อบรมให้ความรู้เรื่องการสหกรณ ์วันท่ี 16 มกราคม 2565 
- ประชุมผู้ซึ่งประสงค์จะเป็นสมาชิกสหกรณ์ กำหนดนัดประชุมในวันท่ี 24 กรกฎาคม 
2565 

    มติที่ประชุม   รับทราบ 

    3.3.1.2 การรับจัดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
    การรับจัดทะเบียนแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับ เดือนมิถุนายน 2565  

ลำดับ
ที ่

รายชื่อสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร จดทะเบียนแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับ 

1 สหกรณ์อิสลามสัมพันธ์ภเูก็ต จำกดั    - แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ (ฉบับที่5) พ.ศ.2565 จดทะเบียน
ข้อบังคับวันที่ 24 มิถุนายน 2565 แก้ไขที่ตั้งสำนักงาน 

    มติที่ประชุม   รับทราบ 

    3.3.1.3 การให้ความเห็นชอบและรับทราบระเบียบของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
    การให้ความเห็นชอบและรับทราบระเบียบของสหกรณ์ เดือนมิถุนายน 2565 

รายชื่อสหกรณ์ จำนวนระเบียบ วันที่เห็นชอบ/รับทราบ หมายเหตุ 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเกต็ จำกัด 1 2 มิ.ย. 65 1. ระเบียบว่าด้วยการศึกษาบตุรสมาชิก พ.ศ.2565 

สหกรณ์สีล่้อเล็กภูเกต็ จำกัด 2 7 มิ.ย. 65 1. ระเบียบว่าด้วยทุนสวัสดิการและทุนสงเคราะห์
สมาชิกและครอบครัว พ.ศ.2565 
2. ระเบียบว่าด้วยทุนสาธารณประโยชน์ พ.ศ.2565 

สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขภูเก็ต 
จำกัด 

2 15 มิ.ย. 65 1. ระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปฏิบตัิงาน
นอกสถานท่ีของสหกรณ์ สำหรับกรรมการ ที่ปรึกษา 
เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ และคา่เบี้ยประชุมคณะกรรมการ               
และกรรมการอื่น พ.ศ.2565 
2. ระเบียบว่าด้วยสมาชิกสมทบ พ.ศ.2565 

    มติที่ประชุม   รับทราบ 
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    3.3.1.4 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) 
1 2 สหกรณ์นิคม - - - - - - - - 

3 สหกรณ์ประมง 1 - - 1 - - - - 
4 สหกรณ์ออมทรัพย ์ 15 - - - - 15 6 2 

34 
(ร้อยละ 

80) 
11 

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

7 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 4 - - - - 4 1 2 

รวม 52  - -   6 - 46 12 9 

 

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 

    3.3.1.5 ความก้าวหน้าการชำระบัญชีสหกรณ์ 

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

ขัน้ 2 รับมอบทรัพย์สิน และจัดทำงบการเงิน ณ วันท่ีเลิก 

    มติที่ประชุม   รับทราบ 
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    3.3.1.6 สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่อาจถูกสั่งเลิกตามกฎหมาย 
    สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่อาจถูกสั่งเลิกตามกฎหมาย กรณีที่ไม่ส่งงบการเงิน     
3 ปีบัญชี ขึ้นไป จำนวน 1 แห่ง ดังนี้ 

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

    มติที่ประชุม   รับทราบ 

    3.3.1.7 การจัดเก็บและรายงานข้อมูลทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์และ
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน (MIS) 
    กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์  ลงพ้ืนที่แนะนำสหกรณ์ ให้บันทึกข้อมูลเข้า      
ระบบ MIS จำนวน 18 แห่ง จากท้ังสิ้นจำนวน 19 แห่ง ดังนี้ 
          1) สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขภูเก็ต จำกัด 
          2) สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูเก็ต จำกัด 
          3) สหกรณ์ออมทรัพย์กี่หิ้น จำกัด 
          4) สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด 
          5) สหกรณ์ออมทรัพย์บีเอจีเอสภูเก็ต จำกัด 
          6) สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน ลากูน่า ภูเก็ต จำกัด 
          7) สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเมืองภูเก็ต จำกัด 
     8) สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ่อแร่สันติสุข  จำกัด 
     9) สหกรณ์ออมทรัพย์โรงแรมอมันปุรี จำกัด 
          10) สหกรณ์ออมทรัพย์ศูนย์ชีววิทยาทางทะเลภูเก็ต จำกัด 
          11) สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานสงเคราะห์สวนยางภูเก็ต จำกัด 
          12) สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานไทยซาร์โก้ จำกัด 
     13) สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัทเฮลโลภูเก็ต จำกัด 
     14) สหกรณ์ออมทรัพย์ตรีสรา จำกัด 
     15) สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนพารารวมพลังพัฒนา จำกัด 
     16) สหกรณ์ออมทรัพย์อัล-อิสลามียะฮ์ จำกัด 
     17) สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จำกัด 
     18) สหกรณ์ออมทรัพย์กะตะธานี คอลเลคชั่น จำกัด 
    ทั้งนี้ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเคหะรัษฎาภูเก็ต จำกัด ขอขยายระยะเวลาการจัดเก็บ
และรายงานข้อมูลทางการเงินของสหกรณ์ฯ โดยขอขยายระยะเวลาไปถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2565  

    มติที่ประชุม   รับทราบ 

    3.3.1.8 คณะอนุกรรมการนโยบายท่ีดินจังหวัดภูเก็ต (คทช.จังหวัด) 
    สำหรับพ้ืนที่ในจังหวัดภูเก็ตที่ได้รับอนุญาตให้ใช้พ้ืนที่และจัดคนลงเรียบร้อยแล้ว  
จำนวน 3 ชุมชน ซ่ึงกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ลงพ้ืนที่สำรวจข้อมูลเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างจัดทำรายงานเสนอ
คณะทำงาน ดังนี้ 
     1) ชุมชนท่าสัก 
        - เนื้อท่ี 21-2-90 ไร ่  - จำนวน 65 ครัวเรือน 
        - ลงพื้นที่เพ่ือสำรวจข้อมูลอาชีพ ระหว่างวันที่ 23-24 มีนาคม 2565 
     2) ชุมชนบ้านหินลูกเดียว 
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        - เนื้อท่ี 4-0-42 ไร ่  - จำนวน 36 ครัวเรือน 
        - ลงพื้นที่เพ่ือสำรวจข้อมูลอาชีพ วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 
     3) ชุมชนบ้านยาม ู
        - เนื้อท่ี 11-0-99 ไร ่  - จำนวน 73 ครัวเรือน 
        - ลงพื้นที่เพ่ือสำรวจข้อมูลอาชีพ วันที่ 30 พฤษภาคม 2565  
          และวันที่ 1 มิถุนายน 2565 
ได้รับอนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นท่ีป่าชายเลน จำนวน 12 ชุมชน ดังนี้ 
     1) ชุมชนปูดำ 
        - เนื้อที่ 1-3-63 ไร่  - 9 ครัวเรือน สมาชิก 33 คน 
     2) ชุมชนบางรากไม้ 
        - เนื้อท่ี 1-2-97 ไร ่  - 19 ครัวเรือน สมาชิก 69 คน 
     3) ชุมชนอ่าวกุ้ง   
        - เนื้อท่ี 5-2-37 ไร่  - 35 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 
        - เนื้อที่ 7-0-73 ไร่  - 213 ครัวเรือน สมาชิก 759 คน 
     8) ชุมชนมะลิแก้ว 
        - เนื้อท่ี 0-2-70 ไร่  - 18 ครัวเรือน สมาชิก 47 คน 
     9) ชุมชนโหนทรายทอง 
        - เนื้อท่ี 64-0-72 ไร่  - 256 ครัวเรือน สมาชิก 755 คน 
     10) ชุมชนกิ่งแก้ว ซอย 2 
        - เนื้อที่ 33-2-65 ไร่  - 406 ครัวเรือน สมาชิก 1,193 คน 
     11) ชุมชนกิ่งแก้ว ซอย 9 
        - เนื้อที่ 45-3-32 ไร่  - 146 ครัวเรือน สมาชิก 463 คน 
     12) ชุมชนกิ่งแก้ว ซอย 10   
        - เนื้อท่ี 103-3-00 ไร่  - 379 ครัวเรือน สมาชิก 1,082 คน 
ได้รับอนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นท่ีป่าชายเลน (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 ครัวเรือน สมาชิก 433 คน 

    มติที่ประชุม   รับทราบ 
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    3.3.1.9 โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 

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

โครงการศูนย์เรียนรู้การ
เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตร 

1. เข้าร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้น
ฤดูกาลผลิตใหม่ Field day 

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

3 ศพก. 
 

1 
 
 

- - 

 2. สนับสนุนวิทยากรถ่ายทอดความรู้เรื่องการ
สหกรณ์และการรวมกลุม่แบบสหกรณ ์

3 ศพก. -   

 3. สนับสนุนสื่อประชาสมัพันธ์ด้านการสหกรณ์ใน
งานวัน  Field day และ/หรือ ในการจัดอบรม 
ตามความเหมาะสม 

3 ศพก. -   

 4. ติดตามและรายงานผลการดำเนินกิจกรรม 
( ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565) 

12 ครั้ง 9   

    มติที่ประชุม   รับทราบ 

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

4 ครั้ง 3   

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

4 ครั้ง 3   

 4. รายงานผลการดำเนินกิจกรรม (ตุลาคม 2564 
– กันยายน 2565) 

12 ครั้ง 9   

    มติที่ประชุม   รับทราบ 
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    3.3.1.11 โครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

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

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

1. คัดเลือกสหกรณ/์กลุม่เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 
 

4 สก./ 
1 กลุ่ม 

4 สก./ 
1 กลุ่ม 

1,900 1,900 

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

4 สก./ 
1 กลุ่ม 

4 สก./ 
1 กลุ่ม 

  

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

1 สก. 1 สก.   

4. คัดเลือกสหกรณแ์ละกลุ่มเกษตรกรที่ได้นำหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้และ
สามารถเป็นแบบอย่างได้ ตามแนวทางโครงการ
ขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์
และกลุม่เกษตรกร ท่ีกองประสานงานโครงการ
พระราชดำริกำหนด 

2 สก./  
กลุ่ม 

2 สก./  
กลุ่ม 

  

5. รายงานผลการดำเนินงานตามแบบรายงานท่ี
กองประสานงานโครงการพระราชดำริกำหนด 

12 ครั้ง 9   

    มติที่ประชุม   รับทราบ 

    3.3.1.12 โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 

    1) ตัวชี้วัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีงบประมาณ 2565 ผลการดำเนินงาน
ตามแนวทางส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่แปลงปี 2563 
          - การดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ กรมส่งเสริม
สหกรณ์เป็นเจ้าภาพหลัก 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 
 
พื้นที่เป้าหมาย :  
    - แปลงใหญ่ยางพารากลุ่ม
เกษตรกรทำสวนปา่คลอก แปลง
ใหญ่ปี 2562 

1. ส่งเสริมแปลงใหญ่ที่เตรียมจัดตัง้ใหม่
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

- - - - 

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

1 แปลง 1   

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

- -   

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

12 ครั้ง 9   

    มติที่ประชุม   รับทราบ 

   3.3.2 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ 
   นางสาวนฤมล สงธนู นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 
    3.3.2.1 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 2,200 
2. จัดทำหนังสือมอบอำนาจการอนุมัติเงินกู ้ 1 ครั้ง 1   
3. จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินกู้ 1 ครั้ง -   
4. เบิกจ่ายเงินกู้ ตรวจสอบ ควบคุมการเบิกจ่าย 1 ครั้ง -   
5. ติดตามการใช้เงินกู้ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค ์ 3 ครั้ง -   
6. จดัทำรายงานถึงกรมส่งเสริมสหกรณ ์ 6 ครั้ง 2   
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 ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 ได้ดำเนินการจัดประชุมพิจารณาเงินกู้ ซึ่งที่ประชุมมีมติอนุมัติให้กลุ่ม
เกษตรกรทำสวนป่าคลอกกู้เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร จำนวน 1,400,000 บาท โดยมีเงื่อนไข ดังนี้ 

  - กลุ่มเกษตรกรต้องชำระคืนภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2567 โดยไม่คิดดอกเบี้ย หากไม่ชำระคืน
ภายในกำหนด จะคิดค่าปรับ อัตราร้อยละ 3 / ปี 

  - ให้คณะกรรมการดำเนินการของกลุ่มเกษตรกรทำสวนป่าคลอกและผู้ซึ่งทำหน้าที่ผู้จัดการ เป็นผู้ค้ำ
ประกัน 

    มติที่ประชุม   รับทราบ 

    3.3.2.2 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 

     มติที่ประชุม   รับทราบ 
    3.3.2.3 การกำหนดวงเงินการกู้ยืมหรือการค้ำประกันประจำปี 

ที ่ ชื่อสหกรณ์ วงเงินฯ 
ปีที่ผ่านมา 

ปีปัจจุบนั 
ทุนเรือนหุ้น ทุนสำรอง วงเงินที่เห็นชอบ วันที่เห็นชอบ 

1. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนพารารวมพลัง
พัฒนา จำกัด 

3,400,000 2,649,510 - 3,400,000 9 มิ.ย. 2565 

2. สหกรณ์อิสลามสัมพันธ์ภเูก็ต จำกดั 34,000,000 4,432,250 4,091,250.55 40,000,000 21 มิ.ย. 65 
3. สหกรณ์สีล่้อเล็กภูเกต็ จำกัด 44,000,000 7,667,380 1,681,665.91 45,000,000 23 มิ.ย. 65 
4. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเมืองภูเก็ต จำกัด 70,000,000 45,055,020 3,395,237.42 80,000,000 23 มิ.ย. 65 
5. สหกรณ์รถบริการภูเก็ตคอลเซ็นเตอร์ 

จำกดั 
2,3000,000 303,805.50 - 1,5000,000 23 มิ.ย. 65 

6. ร้านสหกรณ์วิทยาลัยเทคนิคภูเกต็ 
จำกัด 

500,000 133,100 1,698,069.09 500,000 30 มิ.ย. 65 

7. สหกรณ์การเกษตรเมืองภูเกต็ จำกัด 30,000,000 123,350,500 17,015,010.30 30,0000,000 30 มิ.ย. 65 

    มติที่ประชุม   รับทราบ 
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    3.3.2.4 โครงการพัฒนาศักยภาพสหกรณ์นอกภาคการเกษตรสู่ความเข้มแข็ง 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

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

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

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

2. รวบรวมประเด็นปญัหาการปิดบัญชีสหกรณ ์ 1 ครั้ง 1   

3. แต่งตั้งทีมปิดบญัชีสหกรณ ์ 1 ครั้ง 1   

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

1 ครั้ง 1   

5. แนะนำส่งเสริมการปดิบัญชีสหกรณ ์ 1 ครั้ง 1   

6. จัดประชุมเพื่อติดตามการดำเนินงานตามแผนปดิบญัชี 
     - กำหนดจัดประชุมวันท่ี 11 ก.ค. 65 

1 ครั้ง -   

7.  รายงานผลการดำเนินงานให้กรมฯ 4 ครั้ง 1   

    มติที่ประชุม   รับทราบ 

    3.3.2.5 ส่งเสริมการควบคุมภายในสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

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

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

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

1 ครั้ง 1   

3. กำหนดกลุ่มเปา้หมายในการรกัษาและยกระดับ.
ช้ันคุณภาพการควบคุมภายใน 

1 ครั้ง 1   

4. จัดประชุมร่วมกับกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 เพื่อ
หารือแนวทางในการรักษาและยกระดับชั้นการ
ควบคุมภายใน 

1 ครั้ง 1   

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

3 ครั้ง 3   

    มติที่ประชุม   รับทราบ 
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    3.3.2.6 พัฒนาประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

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

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

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

2. กำหนดกลุ่มเปา้หมายในการรกัษาและยกระดับ
ประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจของสหกรณ/์กลุม่
เกษตรกร 

1 ครั้ง 1   

3. วิเคราะห์ข้อมลูประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ
ของสหกรณ/์กลุม่เกษตรกรจากงบการเงิน เพื่อ
จัดส่งให้กลุม่ส่งเสริมสหกรณ์ 1 

4 ครั้ง 4   

 
 

4. ประชุมร่วมกับกลุ่มส่งเสรมิสหกรณ์ 1 เพื่อหารือ
แนวทางในการยกระดับประสิทธิภาพในการดำเนิน
ธุรกิจของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

1 ครั้ง 1   

5. เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์นำผลการวิเคราะห์ไป
แนะนำส่งเสริมสหกรณ์ในที่ประชุมคณะกรรมการ
ดำเนินการ 

4 ครั้ง 4   

    มติทีป่ระชุม   รับทราบ 

    3.3.2.7 สหกรณ์ที่จัดทำงบการเงินประจำปีและส่งให้ผู้สอบบัญชีได้      
ประจำปี 2565 
    สหกรณ์สามารถจัดทำงบการเงินประจำปีและส่งให้ผู้สอบบัญชีได้ ภายใน 60 วัน 
จำนวน 6 แห่ง (วันสิ้นปีทางบัญชี 30 เมษายน ) ดังนี้ 
     1) สหกรณ์บริการแท็กซ่ีภูเก็ต จำกัด 
     2) สหกรณ์บริการรถยนต์บริการธุรกิจภูเก็ต จำกัด 
     3) สหกรณ์บริการรถยนต์รับจ้าง บขส. ภูเก็ต จำกัด 
     4) สหกรณร์ถบริการและการท่องเที่ยวตำบลกะรน จำกัด 
     5) สหกรณ์บริการรถยนต์รับจ้างอันดามันภูเก็ต จำกัด 
     6) สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานลากูน่าภูเก็ต จำกัด 

    มติที่ประชุม   รับทราบ 

  มติที่ประชุม   รับทราบ 

    3.3.2.8 โครงการอบรม ส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง 

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

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

1. ขออนุมัติโครงการ 1 
โครงการ 

1 36,200 - 

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

    มติที่ประชุม   รับทราบ 
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   3.3.3 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ 
   นางสาวแสงอุษา  ส่งแสง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ แจ้งให้ที่
ประชุมทราบ  ดังนี้ 
    3.3.3.1 โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านการดำเนินธุรกจิ 

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

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

1. จัดทำ Action plan การปฏิบตัิงานตามภารกิจ 1 ครั้ง 1 5,000 4,000 
2. ลงพื้นที่แนะนำส่งเสริมและพัฒนาการดำเนิน 
ธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 21 ครั้ง 14 

  

 3. จัดเก็บข้อมลูผลการดำเนินงานและปรมิาณ 
ธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  12 ครั้ง 9 

  

4. รายงานผลในที่ประชุมประจำเดือน 12 ครั้ง 8   
5. วิเคราะห์ผลการแนะนำส่งเสริมด้านการดำเนิน 
ธุรกิจของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร และจัดทำแผน 
ปรับปรุง แก้ไขการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ 
ที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายต่อไป 

4 ครั้ง 3   

    มติที่ประชุม   รับทราบ 

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

1  ครั้ง 1   

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

1 ครั้ง 1   

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

1 ครั้ง 1   

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

1 ครั้ง 1   

6. ขับเคลื่อนส่งเสริมการดำเนินธุรกิซูเปอรม์าร์เกต็
สหกรณ์/ติดตามผลการดำเนินโครงการ 

6 ครั้ง 4   

7. ติดตามผลการดำเนินโครงการ 6  ครั้ง 4   
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แผนงาน/โครงการ กิจกรรม 
การดำเนินงาน งบประมาณ (บาท) 
แผน ผล แผน ผล 

โครงการส่งเสริมการดำเนิน
ธุรกิจร้านค้าสหกรณ์ใน
รูปแบบซูเปอร์มาร์เก็ต
สหกรณ์(ต่อ) 

8. สรปุผลการขับเคลื่อนการดำเนนิงานโครงการฯ
ให้กรมส่งเสรมิสหกรณ์ทราบ 

1 ครั้ง -   

    มติที่ประชุม   รับทราบ 

    3.3.3.3 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 2,200 

2. แนะนำเกษตรกรเป้าหมายวางแผนการผลติที่
เหมาะสม 

1 ครั้ง 1   

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

1 ครั้ง 1   

 4. แนะนำส่งเสริมเพิ่มช่องทางการตลาดเพื่อนำ
ผลผลติวางจำหน่ายในรา้นสหกรณ์ซูเปอร์มารเ์ก็ต
สหกรณ์ และร่วมกิจกรรมเช่ือมโยงโครงการอื่นของ
กรม 

2 ครั้ง 2   

5. ติดตามผลการดำเนินตามแผนการผลิต/รายงาน
ผลการดำเนินงานตามขั้นตอนและเง่ือนไขของการ
รายงานผลตามที่กรมฯ กำหนด 

6 ครั้ง 4   

    มติที่ประชุม   รับทราบ 

    3.3.3.4 โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตร 

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

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

1. จัดทำ Action plan การปฏิบตัิงานตามภารกิจ 1 ครั้ง 1 18,000 15,370 
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   
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แผนงาน/โครงการ กิจกรรม 
การดำเนินงาน งบประมาณ (บาท) 
แผน ผล แผน ผล 

โครงการส่งเสริมการพัฒนา
ระบบตลาดภายในสำหรับ
สินค้าเกษตร (ต่อ) 
 

4. จัดทำ 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. เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบตัิการเช่ือมโยง
เครือข่ายดา้นการผลติและการตลาดสินค้าเกษตร
คุณภาพ (ระดับประเทศ) : ไม่อยู่ในกลุ่มเป้าหมาย 

1 ครั้ง -   

7. เข้าร่วมการอบรมหลักสตูร ส่งเสริมการตลาด
ออนไลน์ สร้างนักขายออนไลนม์ืออาชีพ (ผ่านระบบ 
Zoom) 

1 ครั้ง 1   

8. รายงานผลการดำเนินโครงการให้กรมส่งเสรมิ
สหกรณ์ตามแบบรายงานที่กำหนด 

6 ครั้ง 4   

    มติที่ประชุม   รับทราบ 

    3.3.3.5 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 7,600 
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 4   
กลุ่มเร่งรัด 
กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมพัฒนาเพ่ือรักษาระดับชั้น 
ความเข้มแข็งสหกรณ์ภาคการเกษตร/ 
กลุ่มเกษตรกร 
1) เจ้าหน้าทีส่ำนักงานสหกรณ์จังหวัดเข้าร่วมการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการเฝ้า
ระวังทางการเงิน 

1 ครั้ง 1   

 2) แนะนำส่งเสรมิสหกรณเ์ฝ้าระวงัความเสี่ยงท่ีอาจ
ส่งผลกระทบต่อการตกระดับชั้น 

3 แห่ง 3   

 3) ติดตาม รายงานผล 6 ครั้ง 4   
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แผนงาน/โครงการ กิจกรรม 
การดำเนินงาน งบประมาณ (บาท) 
แผน ผล แผน ผล 

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาสหกรณ์และกลุม่
เกษตรกรให้มีความ
เข้มแข็ง (ต่อ) 
 

กิจกรรมที่ 2 
ส่งเสริมพัฒนาเพ่ือยกระดับชั้นความเข้มแข็งสหกร
ณ์ และกลุ่มเกษตรกรจากระดับชัน้ 2 สู่ชั้น 1 
1. คัดเลือกสหกรณ/์กลุม่เกษตรกรเป้าหมาย 

 
 
 

2 แห่ง 

 
 
 

2 แห่ง 

  

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

2 ครั้ง/
20 คน 

2   

 3. ติดตามความกา้วหน้า แนะนำส่งเสริมตาม
แนวทางวิธีการในการยกระดับความเข้มแข็ง 

12 ครั้ง 7   

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

2 ครั้ง/
20 คน 

2 ครั้ง/
20 คน 

  

5. ติดตาม รายงานผล 6 ครั้ง 4   

    มติที่ประชุม   รับทราบ 

    3.3.3.6 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 

- 
 
 
 
 
 
 

1 

68,700 54,322.50 

2. เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนิน
โครงการ/กิจกรรม ผ่านระบบออนไลน ์

1 ครั้ง 1   

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

3 ครั้ง 3   
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แผนงาน/โครงการ กิจกรรม 
การดำเนินงาน งบประมาณ (บาท) 
แผน ผล แผน ผล 

โครงการพัฒนาศักยภาพ
การดำเนินธุรกิจของ
สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร 
และธุรกิจชุมชน (ต่อ) 
 
 

4. ประสานงานกับสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
เป้าหมายเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมการฝึกอบรมฯ 

1 ครั้ง 1   

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

1แห่ง/
30ราย 

1
แห่ง/
30
ราย 

  

6. ติดตามการขับเคลื่อนโครงการให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดกิจกรรมหลัก และผลสมัฤทธ์ิ
ของการดำเนินโครงการ 

7  1   

7. 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 

    3.3.3.7 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. บรรทุกน้ำยางสด - - - - - - 
3. บรรทุกปุ๋ย - - - 9 9,750 284,700 
4. อื่นๆ (ขนส่งพันธุ์กล้าโก้โก้) 5 ราย - - - - - 

รวม 5 ราย - - 16 19,972 894,815 

    มติที่ประชุม   รับทราบ 
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    3.3.3.8 ปริมาณธุรกิจสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 2565 
    ภาพรวมปริมาณธุรกิจสหกรณ์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 โดยปริมาณธุรกิจ
สหกรณ์ เพ่ิมขึ้น ร้อยละ 11.27 

เดือนเดือน ปีงบประมาณ 2564ปีงบประมาณ 2564 ปีงบประมาณ 2565ปีงบประมาณ 2565 
เพ่ิมขึ้น / ลดลงเพ่ิมขึ้น / ลดลง 

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

พฤศจิกายน 565,624,001.64  731,553,228.98  165,929,227.34  29.34 

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  

พฤษภาคม 644,445,737.33  700,923,348.73  56,477,611.40  8.76  

รวม 5,502,732,209.35  6,122,779,128.57  620,046,919.22  11.27 

    ภาพรวมปริมาณธุรกิจกลุ่มเกษตรกร ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 โดยปริมาณ
ธุรกิจกลุ่มเกษตรกร ลดลง ร้อยละ -16.62 

เดือนเดือน ปีงบประมาณ 2564ปีงบประมาณ 2564 ปีงบประมาณ 2565ปีงบประมาณ 2565 
เพ่ิมขึ้เพ่ิมขึ้น / ลดลงน / 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  

พฤษภาคม 8,111,182.67     6,019,806.20  - 2,091,376.47  - 25.78  
รวม 103,391,351.43  86,206,729.35  - 17,184,622.08  -16.62 

 

    มติที่ประชุม   รับทราบ 
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     3.3.3.9 การดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องของสหกรณ์ 
     จังหวัดภูเก็ต มีสหกรณ์ที่เข้าเกณฑ์ต้องส่งรายงานการดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องของสหกรณ์ 30 สหกรณ์ รายละเอียดดังนี้ 

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

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

จก. 
28.15 28.87 27.37 33.64 45.81 51.92 55.05 55.10 50.36 

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

รวม 30 30 30 30 30 30 30 30 28 

     มติที่ประชุม   รับทราบ 
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   3.3.4 กลุ่มตรวจการสหกรณ์ 
   นางสาวสาวิตรี  ไชยฤกษ์  นักวิชาการสหกรณ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 
    3.3.4.1 งานกำกับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์ ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

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

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

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

19 
สหกรณ ์

7 44,900 13,770 

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. 
    - จัดประชุมครั้งท่ี 1 วันที่ 27 เมษายน 2565 
    - จัดประชุมครั้งท่ี 2 วันท่ี 8 มถิุนายน 65 
    - กำหนดจัดประชุมครั้งที ่3 วนัท่ี 21 
กรกฎาคม 2564 

4 ครั้ง 2   

   - 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 ปิ่นแก้ว 
2. นางสาวธนภร  สังขพันธ ์
3. นายอภสิิทธ์ิ  ลิ่วชัยชาญ 

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

- 
- 
- 
- 

    มติที่ประชุม   รับทราบ 

    3.3.4.2 ความคืบหน้าการแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์ในจังหวัดภูเก็ต 

สหกรณ์/ข้อบกพร่องสหกรณ์/ข้อบกพร่อง การดำเนินการ/ควการดำเนินการ/ความคืบหน้าามคืบหน้า สถานะสถานะ 

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

      สหกรณ์ได้ยื่นฟ้องนางนาฎนภา ผาแสง เป็นคดีอาญาผิดฐานยักยอก 
แต่วันนัดพิจารณาคดี นางนาฎนภาฯ ไม่ไปศาลตามหมายเรียกและมี
พฤติการณ์จะหลบหนี ศาลจังหวัดภูเก็ตจึงออกหมายจับระหว่างการ
พิจารณากับนางนาฎนภา ผาแสง เพื่อนำตัวมาดำเนินคดี เมื่อวันที่ 16 
กุมภาพันธ์ 2559 ครบกำหนดอายุความ 10 ปี วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 
2569   ปัจจุบัน ยังไม่สามารถจับกุมตัว นางนาฎนภา ผาแสง ได้ 
     นายทะเบียนสหกรณ์ติดตามความคืบหน้าการแก้ไขข้อบกพร่องของ
สหกรณ์  ตามหนังสือที่ ภก 0010/1099 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2563 ให้
สหกรณ์ประสานกับพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบติดตามจับกุมนางนาฎนภา
ฯ จำเลย ตามหมายจับมาดำเนินคดี และให้สหกรณ์รายงานผลการดำเนินการ
และความคืบหน้าการแก้ไขข้อบกพร่องให้นายทะเบียนสหกรณ์ทราบ   
           สหกรณ์รายงานความคืบหน้าการแก้ไขข้อบกพร่อง หนังสือที่ สบธ.
119,120,121/2565 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2565  แจ้งว่า  
      ข้อ 1 เจ้าหน้าที่ตำรวจแจ้งความคืบหน้าผ่านจดหมายลงวันที่ 25 ตุลาคม 
2564 ถึงผู้จัดการสหกรณ์ว่า ได้สืบหาข้อมูลคดีของนางนาฎนภาฯ ทราบว่า
พำนักอยู่ที่  จ.ปทุมธานี และอยู่ระหว่างประสานไปยังตำรวจท้องที่ เพื่อ
ดำเนินการจับกุม      
     ข้อ 2 เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์โควิดทำให้พนักงานมี
รายได้ไม่เพียงพอที่จะชำระเงินกู้ คณะกรรมการมีมติในที่ประชุมให้พัก
การชำระหนี้เงินต้นเงินกู้ จากมกราคม – ธันวาคม 2565 แต่ให้ทำการ
ชำระดอกเบี้ยเดือนละ 500 บาท ต่อราย โดยเริ่มชำระดอกเบี้ยตั้งแต่
เดือนเมษายน 2565 เป็นต้นมา     
     ข้อ 3 ทางสหกรณ์ฯ ได้จัดทำหนังสือรับสภาพหนี้ให้สมาชิกทั้ง 12 
รายลงนาม ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 และลงนามแล้วเสร็จ
จำนวน 11 ราย และยังอยู่ระหว่างติดตามให้สมาชิกอีกหนึ่งรายลงนาม 
คือนายสมศักดิ์ ดินแดง เนื่องจากป่วยและได้ย้ายกลับภูมิลำนาที่จังหวัด
กระบี่ ทางสหกรณ์ฯ จะจัดส่งสำเนาแจ้งให้ทราบเมื่อสมาชิกรายนี้ได้ลง
นามเรียบร้อยแล้ว  เนื่องจากผลกระทบจากโควิด ทำให้สมาชิกไม่มี
รายได้เลยในปี 2564 จนถึงปัจจุบัน คณะกรรมการจึงมีมติที่ประชุมให้
พักการชำระหนี้เงินกู้จากเดือนมกราคม – ธันวาคม 2565  

ติดตาม 
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สหกรณ์/ข้อบกพร่อง การดำเนินการ/ความคืบหน้า สถานะ 
2. สหกรณ์ออมทรัพยต์รีสรา 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 

     พนักงานสอบสวนได้ขออนุมัติให้ศาลจังหวัดภู เก็ตออก
หมายจับ นางสาวนิศา สีกงเหนือ หมายจับที่ 633/2559 ลง
วันท่ี 30 กันยายน 2559 เพื่อนำตัวมาดำเนินคดีในความผิด
ฐานยักยอกทรัพย์ เนื่องจากหลบหนีออกจากพื้นที่จังหวัดภูเก็ต 
และพนักงานสอบสวนได้สรุปสำนวนสอบสวนส่งพนักงานอัยการ
จังหวัดภูเก็ตมีความเห็นสั่งฟ้องผู้ต้องหา ปัจจุบันอยู่ระหว่าง
ติดตามจับกุมตัวนางสาวนิศาฯ  
     สหกรณ์รายงานความคืบหน้าการแก้ไขข้อบกพร่อง หนังสือที่ 
008/2564 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2564 แจ้งว่า อยู่ระหว่าง
ติดตามจับกุมตัวผูต้้องหามาดำเนินคดีตามกฎหมาย 
      นายทะเบียนสหกรณ์ ติดตามความคืบหน้าการแก้ ไข
ข้อบกพร่องของสหกรณ์   
ตามหนังสือที่ 0010/462 ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2565   
      สหกรณ์ได้รายงานความคืบหน้าการแก้ไขข้อบกพร่องจาก
สหกรณ์ ตามหนังสือที่ สอต. 101/2565 ลว. 4 กรกฎาคม 
2565 ปัจจุบันอยู่ระหว่างติดตามจับกุมตัว 

ติดตาม 

3. สหกรณ์เครดิตยเูนี่ยนเคหะรัษฎา
ภูเก็ต จำกัด 
  3.1 สหกรณ์มีข้อบกพร่องตาม 
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 

    1. ประเด็นข้อบกพร่อง 1-3 สหกรณ์ฯ ดำเนินการรับโอน
ที่ดินเพื่อชำระหนี้จำนวน 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 ซึ่งศาลมีคำสั่งให้ยกคำขอทุเลาการ
บังคับคำสั่งทางปกครองแล้ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดำเนินการแจ้งความกับ
คณะกรรมการดำเนิน การ
สหกรณ์แล้ว 
  พนักงานสอบสวน แจ้ง
ผลการดำเนินคดี หนังสือ
สถานี ตำรวจภู ธร เมื อ ง
ภูเก็ต ที่ ตช 0023(ภก).
43)/9868 ลว. 21 ก.ย.
63 แจ้งว่า อัยการจังหวัด
คดีศาลแขวงภูเก็ต มีคำสั่ง
ยุ ติ ก า รด ำ เนิ น  ค ดี กั บ
ผู้ต้องหา 
 
***กรมส่งเสริมสหกรณ์
ตอบหารือเรื่องคำสั่งนาย
ทะเบี ยนสหกรณ์ ที่  ภก 
7/2561 เป็นคำสั่งทาง
ปกครองยังมีผลใช้บังคับ
อยู่ ให้ดำเนินการติดตาม
ข้อบกพร่องต่อไป*** 
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สหกรณ์/ข้อบกพร่อง การดำเนินการ/ความคืบหน้า สถานะ 
หลักประกันให้แล้วเสร็จ 
    7) ให้หาผู้รับผิดชอบและเรียกเงิน
ทดรองคืนจำนวน 2.120 ลบ. 
     8 ) ให้ ระ งับการดำเนิ น ธุ รกิ จ
ทัง้หมดที่ดำเนินการใน จ.พัทลุง ทันที 
   ให้แก้ไขข้อบกพร่องภายใน 30 วัน 
นับแต่วันที่ได้รับทราบคำสั่ง 
 

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

    
 
 
 
 
 
 
 นายทะเบียนสหกรณ์ติดตามความคืบหน้าการแก้ไขข้อบกพร่อง (ล่าสุด) 
หนังสือท่ี ภก 0010/22 ลงวันท่ี 8 มกราคม 2564 ให้สหกรณ์รายงาน
ผลการแก้ไขข้อบกพร่องกรณีขายที่ดินจ.เลย และเร่งรัดการขายที่ดินตาม
คำสั่งให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว และให้สหกรณ์รายงานผลคืบหน้าให้ทราบทุก
เดือน   
    สหกรณ์รายงานความคืบหน้าการแก้ไขข้อบกพร่อง หนังสือที่ สค.
006/2564 ลงวันที่ 19 มกราคม 2564 แจ้งว่า สหกรณ์ยังไม่สามารถ
ขายที่ดินได้ และยังคงดำเนินการประกาศขายที่ดินผ่านช่องทางต่างๆ ซึ่ง
สหกรณ์ไม่อาจระบุระยะเวลาแล้วเสร็จได้ 
   สหกรณ์แจ้งความคืบหน้าการแก้ ไขข้อบกพร่อง หนังสือที่  สค.
078/2564 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 แจ้งว่า สหกรณ์อยู่ระหว่าง
ดำเนินการประกาศขายท่ีดิน 
     ***ยังไม่ ได้รับรายงานความคืบหน้าการแก้ไขข้อบกพร่องจาก
สหกรณ์*** 
 
 
 
 
 
 
 
    นายทะเบียนสหกรณ์ ได้มีหนั งสือที่  ภก 0010/24 ลงวันที่  8 
มกราคม 2564 ติดตามความคืบหน้าการแก้ไขข้อบกพร่อง ตามคำสั่ง
นายทะเบียนสหกรณ์ 
    สหกรณ์ได้แจ้งความคืบหน้าการแก้ไขข้อบกพร่อง หนังสือที่ สค.
005/2564 ลงวันที่ 14 มกราคม 2564 แจ้งว่ากรณีรับสมาชิกสมทบ
ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะได้แก้ไขแล้ว กรณีมูลนิธิฯ จะติดตามเป็นหนังสือต่อ
มูลนิธิฯ อีกครั้ง วันที่ 31 มกราคม 2564 ส่วนการคืนเงินฝากบุคคลที่จ.
พัทลุง สหกรณ์ขอชะลอจนกว่าจะได้ข้อยุติจากศาลปกครอง 
    นายทะเบียนสหกรณ์ติดตามความคืบหน้าการแก้ไขข้อบกพร่อง 
หนังสือท่ี ภก 0010/510 ลงวันท่ี 5 พฤษภาคม 2564   
    สหกรณ์แจ้งความคืบหน้าการแก้ไขข้อบกพร่อง หนังสือที่  สค.
078/2564 ลงวันที่  13 กรกฎาคม 2564 แจ้งว่า กรณีรับสมาชิก
สมทบที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ สหกรณ์ปฏิบัติตามคำสั่งนายทะเบียน
สหกรณ์แล้ว กรณีสหกรณ์รับฝากเงินจากมูลนิธิชุมชนภูเก็ต สหกรณ์ได้ปิด
บัญชีแล้วเมื่อ 11 มิถุนายน 2564 
     ***ยังไม่ ได้รับรายงานความคืบหน้าการแก้ไขข้อบกพร่องจาก
สหกรณ์*** 

 
 
 
 
 
 
 

ติดตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ติดตาม 
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   - ความคืบหน้าการแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์ในจังหวัดภูเก็ต (ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565) 

สหกรณ์/ข้อบกพร่อง การดำเนินการ/ความคืบหน้า สถานะ 

    4. 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 

5. สหกรณ์อสิลามสัมพันธภ์ูเก็ต จำกัด 
ข้อบกพรอ่งตามคำสั่งนายทะเบียน
สหกรณ์ ที่ ภก. 19/2564 สั่ง ณ วนัที่ 
14 ธันวาคม 2564  
     กรณสีหกรณม์ีจดัให้มกีารประชุม
ใหญส่ามญัประจำป ีในวันที่ 28 มีนาคม 
2564 ได้จา่ยค่าเบี้ยประชุม/
ค่าตอบแทนให้กับผู้ที่มใิช่สมาชิก (เขา้
ประชุมแทนสมาชิก) จำนวน 32 คน ๆ 
ละ 450 บาท เป็นเงินจำนวน 14,400 
บาท เป็นการขัดกบักฎหมาย และ
ข้อบังคับของสหกรณ์ จึงไมส่ามารถที่จะ
ทำได ้

    นายทะเบียนสหกรณ์ได้มีหนังสือที่ ภก. 19/2564        
ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2564 ติดตามความคืบหน้าการแก้ไข
ข้อบกพร่อง ตามคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์  ให้สหกรณ์
ดำเนินการเรียกคืนเงินที่สหกรณ์ ได้จ่ายให้กับผู้ที่ไม่ใช่สมาชิก 
ที่เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ภายใน 30 วัน นับแต่
วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งนี้   

       ***ยังไม่ได้รับรายงานความคืบหน้าการแก้ไขข้อบกพร่อง 
*** 

ติดตาม 
 

 

 

 

 

 

 

   นางสาวธนภร  สังขพันธ์  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า 
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์รายงานความคืบหน้าการแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์ อิสลามสัมพันธ์ภูเก็ต จำกัด           
ให้กลุ่มตรวจการสหกรณ์แล้ว 

   มติที่ประชุม   รับทราบ 
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   3.3.5 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 
   นางสาวธนภร  สังขพันธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์  1  แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 
    3.3.5.1 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. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรไดร้ับการ
แนะนำส่งเสริม (ไม่นับซ้ำแห่ง) 

47 แห่ง 47 93,800 69,464 

2. เกษตรกรและบุคคลทั่วไปสมัครใจเข้า
เป็นสมาชิก 

47 แห่ง 950/17 
ราย 

  

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

47 แห่ง 42   

4. ประชุมกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 7 ครั้ง 5   

    มติที่ประชุม   รับทราบ 

    3.3.5.2 การประชุมใหญ่สามัญประจำปี ( มี.ค. 2564 - ก.พ. 2565 ) 
    สหกรณ์จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีแล้ว จำนวน 42 สหกรณ ์1 กลุ่มเกษตรกร 
     -  มีวาระอนุมัติงบการเงิน          35 สหกรณ์ 
     -  ไม่สามารถอนุมัติงบการเงินได้    7 สหกรณ์ 
      1) สหกรณ์บริการธุรกิจและท่องเที่ยวมุกอันดามัน จำกัด 
      2) สหกรณ์จักรยานยนต์รับจ้างป่าตอง จำกัด 
      3) สหกรณ์เรือหางยาวบริการนำเที่ยวป่าตอง จำกัด 
      4) สหกรณ์ออมทรัพย์ตรีสรา จำกัด 
      5) สหกรณ์บริการเคหสถานทวีสินมั่นคงภูเก็ต จำกัด 
      6) สหกรณ์บริการเทศบาลตำบลวิชิต จำกัด 
      7) สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ่อแร่สันติสุข จำกัด 
    สหกรณ์ท่ีไม่สามารถประชุมใหญ่ได้ (เกิน 150 วัน) จำนวน 3 สหกรณ ์
      1) สหกรณ์ออมทรัพย์กะตะธานี คอลเลคชั่น จำกัด 
      2) ชุมนุมสหกรณ์รถบริการจังหวัดภูเก็ต จำกัด  
      3) สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเคหะรัษฎาภูเก็ต จำกัด 
    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  
 



ห น ้ า  | ๒๙ 
 

 

 
รายชื่อสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ปีบัญช ี วันประชุมใหญ ่ งบการเงิน 

 
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 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  
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  
 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  
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รายชื่อสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ปีบัญช ี วันประชุมใหญ ่ งบการเงิน 

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 จำกัด 31 ธ.ค. 64 31 มี.ค. 65  
13 สหกรณ์ออมทรัพย์ พนง.สวนยางภูเก็ต จำกดั 31 ธ.ค. 64 19 เม.ย. 65  
14 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานไทยซาร์โก้ จำกัด 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   รับทราบ 

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

ประเภทสหกรณ์/ประเภทสหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกรกลุ่มเกษตรกร 

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

ชายชาย หญิงหญิง รวมรวม ชายชาย หญิงหญิง รวมรวม 
สหกรณ์การเกษตร 24 45 81 251 392 643 
สหกรณ์บริการ 64 41 106 90 61 151 
สหกรณ์ร้านคา้ 10 39 49 3 17 20 
สหกรณ์ออมทรัพย ์ 303 377 682 207 261 468 
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 6 26 32 12 26 38 
กลุ่มเกษตรกร 9 8 17 11 7 18 

รวม 416416 536536 996767 571571 765765 11,,333388 

    มติที่ประชุม   รับทราบ 

    3.3.5.4 การจัดทำงบการเงินของสหกรณ์ (ส.ค. 2564 – ก.ค. 2565) 
    สหกรณ์ที่สามารถจัดทำงบการเงินประจำปี และส่งผู้สอบบัญชีได้ภายใน 60 วัน 
เป้าหมายร้อยละ 95.65 ของสหกรณ์ที่สามารถปิดงบการเงินได้ตั้งแต่ ส.ค.2564 – ก.ค.2565 (สหกรณ์ท่ีมีวันสิ้นปี
ทางบัญชี ส.ค.64-มี.ค.65 = 32 แห่ง) 
    สหกรณ์ที่ปิดบัญชีได้ ภายใน 30 วัน นับแต่วันสิ้นปีทางบัญชี จำนวน 22  สหกรณ์ 
     สหกรณ์ที่ปิดบัญชีได้ ภายใน 60 วัน นับแต่วันสิ้นปีทางบัญชี (เป้าหมายร้อยละ 
95.65) จำนวน 32 สหกรณ์ 
    สหกรณ์ท่ีปิดบัญชีได้ เกิน 60 วัน นับแต่วันสิ้นปีทางบัญชี จำนวน 4 สหกรณ ์
    สหกรณ์ท่ีปิดบัญชีไม่ได้  จำนวน 2 สหกรณ ์คือ  
     1) สหกรณ์บริการเคหสถานทวีสินมั่นคงภูเก็ต จำกัด (2558-2564) 
             2) สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเคหะรัษฎาภูเก็ต จำกัด  (2563-2564)  
    สหกรณอ์ยู่ระหว่างผู้สอบบัญชีตรวจ/ยังไม่รับรองงบการเงิน  4 แห่ง 
     1) สหกรณ์บริการเทศบาลตำบลวิชิต จำกัด (2562-2564) 
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     2) สหกรณ์ออมทรัพย์กะตะธานี คอลเลคชั่น จำกัด  (2564)  
     3) สหกรณ์ออมทรัพย์ตรีสรา (2564) 
     4) สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ่อแร่สันติสุข จำกัด (2564)  
  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 
  

(59-64) 
 

ชุมนุมสหกรณร์ถบริการจังหวัดภเูก็ต จำกัด 30 ก.ย. 64   
  

สหกรณ์ออมทรัพยต์ำรวจภูเก็ต จำกัด 30 ก.ย. 64   
  

สอ.ศูนย์ชีววิทยาทางทะเลภูเก็ต จำกัด 30 ก.ย. 64   
  

สหกรณ์อิสลามฮุซนี จำกัด 31 ต.ค. 64 
 

 
  

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเคหะรัษฎาภูเก็ต จำกดั 31 ธ.ค. 64 
   

 อยู่ระหว่างปิดปี 
2563-2564 

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ่อแร่สันติสขุ จำกัด 31 ธ.ค. 64 
 

 
  

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเมืองภูเก็ต จำกัด 31 ธ.ค. 64   
  

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนพารารวมพลังพัฒนา จำกัด 31 ธ.ค. 64 
    

สหกรณ์เคหสถานโคกโตนดพัฒนา จำกัด 31 ธ.ค. 64 
 

 
  

สหกรณ์บริการเคหสถานทวีสินมั่นคงภูเก็ต จำกัด 31 ธ.ค. 64 
   

 ปี 2558-2564  
(จัดทำรายละเอยีด

ประกอบงบ) 
สหกรณ์บริการเทศบาลตำบลวิชิต จำกัด 31 ธ.ค. 64    (62-64)  
สหกรณ์รถบริการภูเก็ตคอลเซ็นเตอร์ จำกัด 31 ธ.ค. 64     
สหกรณ์สีล่้อเล็กภูเกต็ จำกัด 31 ธ.ค. 64     
สหกรณ์อิสลามสัมพันธ์ จำกัด 31 ธ.ค. 64     
ร้านสหกรณโ์รงพยาบาลวชิระภูเกต็ จำกัด 31 ธ.ค. 64     
ร้านสหกรณ์วิทยาลัยเทคนิคภูเกต็ จำกัด 31 ธ.ค. 64     
ร้านสหกรณจ์ังหวัดภูเกต็ จำกัด 31 ธ.ค. 64     
สหกรณ์ออมทรัพย์กะตะธานี คอลเลคช่ัน จำกัด 31 ธ.ค. 64    (64)  

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเกต็ จำกัด 31 ธ.ค. 64     
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานไทยซาร์โก้ จำกัด 31 ธ.ค. 64     
สอ.พนักงานสงเคราะห์สวนยางภูเก็ต จำกัด 31 ธ.ค. 64     
สหกรณ์ออมทรัพยโ์รงพยาบาลวชิระภเูก็ต จำกัด 31 ธ.ค. 64     
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     



ห น ้ า  | ๓๒ 
 

 

สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ปีบัญช ี
คำสั่ง นทบ. ตัวชี้วัดกรมฯ 

ปิดบัญชีไม่ได้ 
30 วัน 60 วัน เกิน 60 วัน 

สหกรณ์บริการรถยนต์รับจา้ง บขส. ภูเกต็ จำกัด 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.ธุรกิจและท่องเทีย่วมุกอันดามนั 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     
สหกรณ์ออมทรัพย์อลั-อิสลามียะฮ ์จำกัด 30 มิ.ย. 65     
สหกรณ์ออมทรัพย์บเีอจีเอสภูเก็ต จำกัด 30 มิ.ย. 65     
สหกรณ์จักรยานยนตร์ับจ้างป่าตอง จำกัด 31 ก.ค. 65     

    มติที่ประชุม   รับทราบ 

    3.3.5.5 การตรวจสอบ ประเมินความเสี่ยงสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
    - ตรวจแล้ว  จำนวน 30  แหง่ - ยังไม่เข้าตรวจ   จำนวน  17 แห่ง 

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

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 
10. สหกรณ์ออมทรัพย์กะตะธาน ีคอลเลคช่ัน จำกัด  
11. สหกรณ์เครดติยูเนี่ยนบ่อแร่สันติสุข 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 ✓ 
คณะที่ 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.ศูนย์ชีววิทยาทางทะเลภเูก็ต จำกัด ✓ 
10.สหกรณ์ออมทรัพยค์รูภเูก็ต จำกัด ✓ 
11.สอ. โรงพยาลวชิระภูเก็ต จำกดั  
12.กลุ่มเกษตรกรทำสวนป่าคลอก จำกัด ✓ 

   มติที่ประชุม   รับทราบ 
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   3.3.6 ฝ่ายบริหารทั่วไป 
   นางสิรญา พาหุบุตร หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 
    3.3.6.1 ผลการดำเนนิงานประชาสัมพันธ์ 

แผนงาน/โครงการ กิจกรรม 
การดำเนินงาน งบประมาณ (บาท) 

แผน ผล แผน ผล 
งานประชาสัมพนัธ ์ 1. แต่งตั้งคณะทำงานประชาสัมพนัธ์ของสำนักงาน

สหกรณ์จังหวัด 
1 คณะ 1 80,000 38,630 

2. ประชาสัมพันธง์านสหกรณ์ผ่านสือ่โทรทัศน์เคเบิ้ล
ทีวีท้องถิ่นและ ฟรีทีว ี

6 ครั้ง 7   

3. ประชาสัมพันธ์งานสหกรณผ์่านสื่อวิทยุ 21 ครั้ง 17   
4. ประชาสัมพันธ์งานสหกรณผ์่านสื่อสิ่งพิมพ์
ส่วนกลาง และท้องถิ่น (ข่าว , ภาพข่าว , บทความ) 

21 ครั้ง 22   

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

 การประชาสัมพันธ์สื่อวีดีทัศน์ เผยแพร่ผ่านช่องทาง YOUTUBE ที่คณะทำงานได้มอบหมายให้กับ           
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ และกลุ่มตรวจการสหกรณ์ เป็นผู้จัดทำ ยังไม่ได้เผยแพร่ 
จำนวน 2 วีดีทัศน์ ทั้งนี้ สำหรับวีดีทัศน์ที่เผยแพร่แล้ว และมียอดการเข้าชมไม่ครบ 300 ครั้ง  ตามที่กรมกำหนด 
จำนวน 5 วีดีทัศน์ ดังนี้ 
  - โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และธุรกิจชุมชน ณ กลุ่ม
เกษตรกรทำสวนป่าคลอก จำนวนเข้าชม 80 ครั้ง 
  - โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “พัฒนาคณะกรรมการสหกรณ์เข้มแข็งทั้งคณะ” ประจำปี พ.ศ. 
2565 จำนวนเข้าชม 134 ครั้ง 
  - โครงการ "คนภูเก็ตปลูกผักกินเอง" สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต จำนวนเข้าชม 189 ครั้ง 
  - ช่วยเหลือเกษตรกร สู้ภัยโควิด 19 กระจาย "ผลไม้ตามฤดูกาล" จำนวนเข้าชม 235 ครั้ง 
  - ขบวนการรับมอบลิ้นจี่จากกลุ่มเกษตรกร เที่ยวบินปฐมฤกษ์ เชียงราย – ภูเก็ต จำนวนเข้าชม   
253 ครั้ง 
จึงขอความร่วมมือบุคลากรทุกท่านเข้าชมวีดีทัศน์ดังกล่าวให้ครบตามที่ตัวชี้วัดกำหนด 

    มติที่ประชุม   รับทราบ 

  3.4 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
  นางสิรญา พาหุบุตร หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต ได้รับโอนงบประมาณ รวมทั้งสิ้น 3,509,898.39 บาท        และ
ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว เป็นเงิน 3,359,943.53บาท คิดเป็นร้อยละ 95.73 (ข้อมูล ณ วันที่     30 
มิถุนายน 2565) 
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งบรายจ่าย ได้รับโอน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละเบิกจ่าย  
งบบุคลากร 1,911,109.39 1,911,109.39 0.00 100.00 
งบดำเนินงาน 1,561,589.00 1,412,034.14 149,554.86 90.42 
     - ค่าเช่าบ้าน 116,020.00 102,273.84 13,746.16 90.93 
     - เงินสมทบกองทุนประกันสังคมฯ 61,860.00 56,856.00 5,004.00 86.66 
     - คชจ.ในการบริหารงานท่ัวไปฯ/
งาน/โครงการต่างๆ 

1,383,709.00 1,252,904.30 130,804.70 90.55 

งบเงินอุดหนุน - - -  - 
งบลงทุน 37,200.00 36,800.00 400.00  98.92 
งบรายจ่ายอื่น - - -  - 

รวม 3,509,898.39 3,359,943.53 149,954.86 95.73 

  มติที่ประชุม   รับทราบ 

  3.5 กรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 
  นางสิรญา พาหุบุตร หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 
  ตามที่กองแผนงานกำหนดกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งฝ่ายบริหารทั่วไปได้รวบรวมข้อมูลตามกรอบประเมินบางส่วนส่งให้กองแผนงาน
แล้ว   
  สำหรับ กรอบประเมินองค์ประกอบที่ 3 กองแผนงานกำหนดให้หน่วยงานจัดทำทะเบียนสรุปผลงาน
หรือทะเบียนสรุปผลงานหรือทะเบียนคุมผลการดำเนินงาน รวมจำนวน 8 ทะเบียนคุม ซึ่งกองแผนงานจะส่งรายชื่อ
ทะเบียนสรุปผลงานหรือทะเบียนคุมจังหวัด ภายในวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 และให้จังหวัดคัดเลือกส่งข้อมูลตามที่
กำหนด ภายในวันที่ 29 กรกฎาคม 2565  
  ฝ่ายบริหารทั่วไป จะขอนัดประชุมเพ่ือหารือและกำหนดแนวทางในการจัดทำข้อมูลร่วมกัน          
ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต 
  ทั้งนี้  ฝ่ายบริหารทั่วไปได้ส่งภาพอินโฟกราฟิก แสดงกระบวนงานก่อนการจัดสรรงบประมาณ 
ระหว่างการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และภายหลังการใช้จ่ายงบประมาณ พร้อมรายชื่อไฟล์ฐานข้อมูล ดังนี้ 
   - ทะเบียนคุมการเข้าแนะนำส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
   - ทะเบียนคุมสมาชิกเข้าใหม่ – ลาออก 
   - ทะเบียนคุมการปิดบัญชี 
   - ทะเบียนคุมการประชุมใหญ่ 
   - ทะเบียนคุมการยกระดับความเข้มแข็ง 
   - ทะเบียนคุมปริมาณธุรกิจ 
   - ทะเบียนคุมการมีส่วนร่วมในการดำเนินธุรกิจ 
   - ทะเบียนคุมอัตราส่วนเงินออมต่อหนี้สิน 
   - ทะเบียนคุมการแก้ไขเพ่ิมเตมิระเบียบ/ข้อบังคับ 
   - ทะเบียนคุมมาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
   - ทะเบียนคุมการกำหนดวงเงินกู้ยืมประจำปี 
   - ทะเบียนคุมการใช้ประโยชน์อุปกรณ์การตลาด/สิ่งก่อสร้าง 
   - ทะเบียนคุมการตรวจสอบทุจริตและการป้องกันทุจริตในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
   - ทะเบียนคุมการยกระดับการควบคุมภายใน 
   - ทะเบียนคุมการตรวจการสหกรณ ์
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   - ทะเบียนคุมการแก้ไขข้อบกพร่อง 
   - ทะเบียนคุมการประชุม จกบ. 
   - ทะเบียนคุมการดำเนินโครงการตามนโยบายรัฐ 
โดยขอให้กลุ่มงานที่เก่ียวข้องเตรียมข้อมูลดังกล่าวให้พร้อมสำหรับการตรวจสอบของกองแผนงานต่อไป 

  มติที่ประชุม   รับทราบ ให้กลุ่มงานที่เกี่ยวข้องเตรียมข้อมูลดังกล่าวให้พร้อมสำหรับการตรวจสอบ
ของกองแผนงานต่อไป และจะสำเนารายชื่อทะเบียนคุมดังกล่าวข้างต้นให้ทุกกลุ่มงานอีกครั้งหนึ่ง 

  3.6 การตรวจสุขภาพประจำปี 
  นางสิรญา พาหุบุตร หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 
  ด้วย นายกฤษฎา สู่ เจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจการสหกรณ์ ขอให้ฝ่ายบริหารทั่วไปติดต่อ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือตรวจสุขภาพประจำปีให้กับบุคลากรในหน่วยงาน จากการประสานงานโรงพยาบาล อบจ. 
ภูเก็ต เกี่ยวกับการตรวจสุขภาพประจำปีเคลื่อนที่ ซึ่งต้องมีผู้ประสงค์จะตรวจดังกล่าวอย่างน้อย 40 คน แต่จากการ
สำรวจเบื้องต้น มีผู้ประสงค์จะเข้ารับการตรวจ จำนวน 8 คน จึงไม่สามารถดำเนินการดังกล่าวได้ 
  มติที่ประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเพื่อทราบ  

  4.1  กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ 
  นางสาวสุวพร  หมกทอง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 
   4.1.1 ยกเลิกการมอบอำนาจการรับทราบและให้ความเห็นชอบระเบียบต่างๆ ของ
สหกรณ์แทนกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
   กรมส่งเสริมสหกรณ์แจ้งยกเลิกการมอบอำนาจการรับทราบและให้ความเห็นชอบระเบียบ
ต่างๆ ของสหกรณ์แทนกรมส่งเสริมสหกรณ์ตามหนังสือกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ กษ 1101/339 ลงวันที่ 12 
มกราคม 2537 และหนังสือกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ กษ 1101/15775 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2539 เพ่ือให้เกิด
ความเหมาะสม รวดเร็ว ลดความซ้ำซ้อนในการปฏิบัติราชการ และอำนวยความสะดวกแก่สหกรณ์และชุมนุมสหกรณ์ 
ทั้งนี้ ให้สหกรณ์จังหวัดถือปฏิบัติในกรณีข้อบังคับของสหกรณ์ได้กำหนดความไว้ว่า ระเบียบสหกรณ์ให้ส่งสำเนาให้กรม
ส่งเสริมสหกรณ์ทราบนั้น ให้สหกรณ์จังหวัดในฐานะรองนายทะเบียนสหกรณ์ถือปฏิบัติในการรับทราบ หรือเห็นชอบ
ระเบียบต่าง ๆ แทนกรมส่งเสริมสหกรณ์ในฐานะนายทะเบียนตามสิ่งที่ส่งมาด้วย พร้อมทั้งแนะนำให้สหกรณ์แก้ไข
เพ่ิมเติมข้อบังคับในการประชุมใหญ่คราวถัดไป ในหมวด... ข้อเบ็ดเสร็จ ข้อ... ระเบียบของสหกรณ์ วรรคท้ายโดย
แก้ไขเป็น "ส่วนระเบียบอื่นเมื่อคณะกรรมการดำเนินการกำหนดใช้แล้วให้ส่งสำเนาให้กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และนาย
ทะเบียนสหกรณ์ทราบภายในสามสิบวัน" 
   ทั้งนี้ กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์จะทำหนังสือแจ้งสหกรณ์และสำเนาหนังสือให้แก่
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ต่อไป 

   มติที่ประชุม   รับทราบ 

   4.1.2 การรับทราบระเบียบว่าด้วยการให้สินเชื่อโดยใช้ทองคำเป็นหลักประกัน       
(อัร-เราฮ์นู) ของสหกรณ์อิสลามฮุซนี จำกัด 
   กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ แจ้งให้สหกรณ์อิสลามฮุซนี จำกัด ทบทวนการถือใฃ้ระเบียบ
ว่าด้วยการให้สินเชื่อโดยใช้ทองคำเป็นหลักประกัน (อัร-เราฮ์นู) พ.ศ. 2565 ของสหกรณ์อิสลามฮุซนี จำกัด เนื่องจาก
ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์และอาจเกิดปัญหาด้านความเชี่ยวชาญในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งความ
ปลอดภัยในการเก็บรักษาหลักประกัน โดยทางสหกรณ์อิสลามฮุซนี จำกัด ได้ชี้แจงกลับมายังจังหวัดและขอถือใช้
ระเบียบดังกล่าว 
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   เพ่ือให้มีแนวปฏิบัติที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
และอำนาจกระทำการตามข้อบังคับสหกรณ์ ได้ขอหารือต่อกรมส่งเสริมสหกรณ์ว่า การที่สหกรณ์ดำเนินธุรกิจให้
สินเชื่อแก่สมาชิกโดยใช้ทองคำเป็นหลักประกัน ซึ่งกำหนดหลักเกณฑ์/เงื่อนไขในการให้สินเชื่อขึ้นเป็นการเฉพาะ แยก
ออกจากระเบียบว่าด้วยการให้สินเชื่อแก่สมาชิก นั้น เข้าลักษณะการประกอบธุรกิจรับจำนำหรือไม่ เนื่องจากสหกรณ์
สามารถให้สินเชื่อแก่สมาชิโดยรับจำนำทรัพย์สินของสมาชิกเป็นหลักประกัน โดยใช้หลักเกณฑ์การให้สินเชื่อตาม
ระเบียบว่าด้วยการให้สินเชื่อแก่สมาชิกได้ ซึ่งจะเกิดประโยชน์แก่มวลสมาชิกโดยรวม ไม่จำกัดเฉพาะสมาชิกบางกลุ่ม  
และไม่จำเป็นที่สหกรณ์จะต้องกำหนดหลักเกณฑ์สำหรับกรณีใช้ทองคำเป็นหลักประกันโดยเฉพาะ 
หากพิจารณาแล้วเห็นว่า การรับจำนำในลักษณะดังกล่าวไม่เข้าข่ายการประกอบธุรกิจรับจำนำ จะถือว่าเป็นการรับ
จำนำทรัพย์สินของสมาชิกตามวัตถุประสงค์และอำนาจกระทำการที่กำหนดตามข้อบังคับสหกรณ์อิสลามฮุชนี จำกัด     
พ.ศ.๒๕50 ข้อ ๒ และ ข้อ ๓ (๑๘) ได้หรือไม ่
   ทั้งนี้ เมื่อกรมส่งเสริมสหกรณ์ตอบข้อหารือดังกล่าวแล้ว กลุ่มจัดตั้ งและส่งเสริมสหกรณ์
จะแจ้งให้สหกรณ์อิสลามฮุชนี จำกัด และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ทราบ ต่อไป  

   มติที่ประชุม   รับทราบ 

   4.1.3 ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากของสหกรณ์ 
   ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากของสหกรณ์  มีผลใช้
บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม  ๒๕๖๕ เป็นต้นไป กำหนดให้สหกรณ์และชุมนุมสหกรณ์ทุกประเภทกำหนดอัตรา
ดอกเบี้ยเงินรับฝากสำหรับระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงินทุกประเภทได้ไม่เกินร้อยละ ๓.๕0 ต่อปี และให้ถือว่า
ระเบียบดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์แล้ว 
   เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากแต่ละคราวให้แจ้งสำนักงานสหกรณ์จังหวัด 
ที่สำนักงานสหกรณ์ตั้งอยู่ทราบด้วย โดยอาจดำเนินการโดยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ 
   กรณนีายทะเบียนสหกรณ์ได้ให้ความเห็นชอบระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงินทุกประเภทของ
สหกรณ์และชุมนุมสหกรณ์ใดไว้แล้ว หากกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากไว้ในระเบียบที่ขัดหรือแย้งกับประกาศฉบับ
นี้ ให้ยกเลิกและใช้ประกาศฉบับนี้แทน เว้นแต่กรณีการรับฝากเงินประเภทประจำที่ได้กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินรับ
ฝากไว้เป็นการแน่นอนแล้ว ให้สามารถจ่ายอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากตามอัตราที่กำหนดไว้ได้จนครบระยะเวลา        
การรับฝาก สำหรับการรับฝากท่ีได้เปิดบัญชีเงินฝากไว้ก่อนวันที่ออกประกาศนี้  
   ทั้งนี้ กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์จะทำหนังสือแจ้งใหส้หกรณ์ทราบต่อไป 

   มติที่ประชุม   รับทราบ 

   4.2  กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ 
    - ไม่มี - 

4.3  กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ 
  - ไม่ม ี– 
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  4.4  กลุ่มตรวจการสหกรณ์ 
   นางสาวสาวิตรี  ไชยฤกษ์  นักวิชาการสหกรณ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 
    4.4.1 โครงการอบรมเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกัน
และปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงสำหรับ
เจ้าหน้าที่สหกรณ์ 
    กรมส่งเสริมสหกรณ์ ส่งหนังสือรับรองผู้ผ่านการอบรมตามโครงการอบรมเกี่ยวกับการ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและ
แพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงสำหรับเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ให้สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแล้ว ซึ่งอยู่ระหว่าง
จัดทำหนังสือปะหน้าส่งให้สหกรณ์ต่อไป 

    มติที่ประชุม   รับทราบ 

    4.4.2 โครงการอบรมการส่งเสริมสหกรณ์ให้ปฏิบัติตามกฎหมายการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน 
    กรมส่งเสริมสหกรณ์ ส่งเอกสารประกอบการบรรยายโครงการอบรมการส่งเสริมสหกรณ์ให้
ปฏิบัติตามกฎหมายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินให้สำนักงานสหกรณ์จังหวัด ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
ซ่ึงกลุ่มตรวจการสหกรณ์ได้ประสานกับกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์แล้ว เพ่ือส่งให้สหกรณ์ต่อไป 

    มติที่ประชุม   รับทราบ 

4.5  กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 
  -ไม่มี – 

  4.6  ฝ่ายบริหารทั่วไป 
  นางสิรญา  พาหุบุตร  หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 
            4.6.1 มาตรการประหยัดพลังงาน 
   การเปรียบเทียบการใช้พลังงานของหน่วยงาน ระว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2565 คือ ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าไปรษณีย์ และค่าน้ำมันเชื้อเพลิง  
    - ค่าไฟฟ้า เดือนพฤษภาคม เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 17.36 
    - ค่าน้ำประปา เดือนพฤษภาคม เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 158.51 
    - ค่าไปรษณีย์ เดือนพฤษภาคม ลดลง ร้อยละ 8.90 
    - ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง เดือนพฤษภาคม เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 226.38 

ค่าสาธารณูปโภค 2564 2565 เปรียบเทียบเดือนล่าสุด 

เม.ย. พ.ค. เม.ย. พ.ค. เพ่ิม -ลด %เพ่ิม -ลด 

ค่าไฟฟ้า 7,023.94     9,257.35  9,109.94  10,864.33  1,606.98  17.36% 
ค่าน้ำประปา 166.39        166.39  605.09  430.14  263.75  158.51% 
ค่าไปรษณีย์ 1,628.00  1,932.00  811.00  1,760.00  - 172.00  -8.90% 
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 6,090.46  4,920.35  6,740.55  16,058.93  11,138.58  226.38% 

   มติที่ประชุม   รับทราบ 
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   4.6.2 ผลการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง จังหวัดภูเก็ต 
   ตามที่ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่ วนราชการ และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ ในวันพุธที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ 
ณ หอประชุมจังหวัดภูเก็ต ศูนย์ราชการจังหวัดภูเก็ต โดยมีนายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็น
ประธานในที่ประชุม ขอสรุปการประชุมพอสังเขป ดังนี้ 
    ๑) นางลักษณา อิศรางกูร ณ อยุธยา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดภูเก็ต ย้ายไปจังหวัดสมุทรสงคราม 
    ๒) นายอัดชา บัวจันทร์ ขนส่งจังหวัดกระบี่ ย้ายมาดำรงตำแหน่งขนส่งจังหวัด
ภูเก็ต 
    ๓) ว่าที่ร้อยตรีจตุรภัทร รัตนวิสาลนนท์ หัวหน้าด่านตรวจพืชท่เรือกรุงเทพฯ ย้าย
มาดำรงตำแหน่ง หัวหน้าด่านตรวจพืชท่าเรือภูเก็ตและท่าอากาศยานภูเก็ต 
    ๔) นางสาวเสมอจิต ลิ่มลิขิต นักการทูตชำนาญการ (ที่ปรึกษา) มาดำรงตำแหน่ง 
หัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ภูเก็ต 
    ๕) การเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ การเบิกจ่ายของจังหวัดภูเก็ตอยู่ใน
ลำดับที่ ๗๕ ของประเทศ 
    ๖) การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระ
บรมราชชนนีพันปีหลวงฯ ให้มีการประดับผ้าระบายสีฟ้าร่วมกับผ้าระบายสีขาวตามอาคารสถานที่ ตลอดเดือน
สิงหาคม ๒๕๖๕ ทั้งนี้ ให้มีการใส่ผ้าไทยสีฟ้า ถึงสิ้นปี ๒๕๖๕ และติดเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์พระราชพิธีมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา ๙0 พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยสามารถสั่งซื้อได้ที่ไปรษณีย์ไทย ตั้งแต่วันที่ ๒๔ มิถุนายน 
๒๕๖๕ เป็นต้นไป หรือซื้อได้ที่สำนักนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม ๒๕๖๕ ราคา ๑๙๙ บาท 
    ๗) การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ขณะนี้ยังไม่ได้รับข้อสั่งการ 
    ๘) การปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ จำนวน ๑ ,๐๐๐ ไร่ ดำเนินการแล้ว ๘๑๙ 
ไร่ (๓๓ แปลง) ต้องดำเนินการอีก ๑๙๑ ไร่ (๖ แปลง) ต้องให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ และการ
สร้างฝ่ายกั้นน้ำ จำนวน ๙๐ ฝาย ดำเนินการแล้ว ๘๙ ฝาย 
    ๙) สถานการณ์การเสียชีวิตของผู้ติดเชื้อโควิด ๑๙ จำนวน ๖ ล้านคนเศษ อันดับ ๑ 
ประเทศบราชิล สหรัฐอเมริกา ประเทศไทยอยู่ลำดับที่ ๒๖ จึงควรประชาสัมพันธ์ให้มีการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นเพ่ือ     
ลดอัตราการเสียชีวิตได้ เป้าหมายการฉีด จำนวน ๕๓๙,๑๘๓ ราย ดำเนินการแล้ว เข็ม ๑ ร้อยละ ๙๔.๙๗ เข็ม ๒ 
ร้อยละ ๙๐.๗๔ เข็ม ๓ ร้อยละ ๖๘.๐๖ และเข็ม ๔ ร้อยละ ๔.๓๘ 
    10) มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ตั้งแต่
วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ สามารถถอดหน้ากากอนามันได้ คือ การอยู่คนเดียว รับประทานอาหาร ออกกำลังกาย   
อยู่ในที่โล่งอากาศถ่ายเทสะดวก  
    ๑๑ ) การท่ องเที่ ยวของจั งหวัดภู เก็ต  นั บจากเปิ ด  Sandbox ตั้ งแต่ วันที่              
๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ จำนวน ๖๘๒ ,๘๖๔ คน สัดส่วนคนไทย : ต่างชาติ ร้อยละ           
๖0 : ๔o มีประเทศอินเดีย สิงคโปร์ และออสเตรเลีย ตามลำดับ 
    12) การเชิญชวนประชาสัมพันธ์ให้ชาวภูเก็ตร่วมสนับสนุนการเป็นเจ้าภาพจัดงาน 
Specialised Expo ๒o๒๘ , Phuket Thailand : งานแสดงศักยภาพและวิทยาการของประเทศต่างๆ และมี
ความสำคัญเทียบเท่ากับกีฬาโอลิมปิก กำหนดจัดระหว่างวันที่  ๒0 มีนาคม ๒๕๗๑ ถึงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๗๑ 
โดยคณะกรรมการ BIE (Bureau International des Expositions) : องค์การนิทรรศการนานาชาติหรือสำนักงาน
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มหกรรมโลก กำหนดลงพ้ืนที่ประเมินความพร้อมการเสนอชื่อเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน ระหว่างวันที่ ๒๗ กรกฎาคม 
๒๕๖๕ โดยมี ๕ ประเทศ (จาก ๑๗๑ ประเทศ) เสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นเจ้ าภาพในการจัดงานในครั้งนี้         
คือ ประเทศสหรัฐอเมริกา อาร์เจนตินา เซอร์เบีย สเปน และประเทศไทย ซึ่งสำนักงานจังหวัดขอความร่วมมือ        
ให้หน่วยงานในจังหวัดภูเก็ตจัดทำไวนิลประชาสัมพันธ์เพ่ือสนับสนุนการจัดงานดังกล่าวไว้หน้าสำนักงาน หากประเทศ
ไทยโดย จังหวัดภูเก็ตได้รับคัดเลือกเพ่ือเตรียมความพร้อมในการจัดงานดังกล่าว จะส่งผลให้มีการพัฒนาในหลายๆ  ด้าน  
    ๑๓) โครงการคนภูเก็ตปลูกผักกินเอง หากสหกรณ์มีความต้องการเมล็ดพันธุ์ผัก 
สามารถประสานผ่านสำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ตเพ่ือขอสนับสนุนจากองค์กรเอกชนได้ต่อไป 
    ๑๔) การอนุญาตปลูกกัญชา สามารถกระทำได้ อยู่ระหว่างการกำหนดสัดส่วน      
ที่จะนำมาปรุงอาหาร และห้ามไม่ให้มีส่วนของยอด/ปลายใบ ดอก ในอาหารสำเร็จรูป และห้ามไม่ให้เด็กอายุน้อยกว่า 
๒๐ ปี บริโภคกัญชา รวมถึง สตรีมีครรภ์ และสตรีที่ให้นมบุตร ทั้งนี้  ค่า THC ต้องไม่เกิน 0.๒ จะเข้าข่ายเป็น        
สารเสพติด (จะอยู่ในส่วนของช่อดอก) 
    ๑๕) กำหนดการประชุมคณะกรมการจังหวัดฯ ครั้งนี้ ๗/๒๕๖๕ ในวันอังคารที่    
๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ 
    16) กรณีมีการร้องร้องเรียน ขอให้หน่วยงานที่รับเรื่องร้องเรียนรายงานความ
คืบหน้าให้จังหวัดทราบเป็นระยะๆ 

   มติที่ประชุม   รับทราบ 

   4.6.3 สวัสดิการกรมเพื่อสงเคราะห์ศพกรณีสมาชิกสวัสดิการและบุคคลในครอบครัว
เสียชีวิต 
   กรมส่งเสริมสหกรณ์จัดสวัสดิการกรมเพ่ือสงเคราะห์ศพกรณีสมาชิกสวัสดิการและบุคคลใน
ครอบครัวเสียชีวิต ดังนี้ 
    ๑) สมาชิกสามัญเสียชีวิต ( ข้าราชการ และลูกจ้างประจำ) จะได้รับเงินสงเคราะห์
สมาชิกเสียชีวิตรายละ ๑๐ ,๐๐๐ บาท และค่าพวงหรีดเคารพศพ หรือค่าจัดการงานศพตามหลักศาสนาอิสลาม       
ในนามกรมส่งเสริมสหกรณ์ วงเงินไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท 
    ๒) สมาชิกวิสามัญเสียชีวิต (พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว)  จะได้รับเงิน
สงเคราะห์สมาชิกเสียชีวิตรายละ 5,00๐ บาท และค่าพวงหรีดเคารพศพ หรือค่าจัดการงานศพตามหลักศาสนา
อิสลาม ในนามกรมส่งเสริมสหกรณ์ วงเงินไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท 
    ๓) บิดา - มารดา (โดยกำเนิด) คู่สมรสตามกฎหมาย บุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย      
(ไม่รวมถึงบุตรบุญธรรม) ของสมาชิกสามัญเสียชีวิต จะได้รับค่าพวงหรีดเคารพศพ หรือค่าจัดการงานศพตามหลัก
ศาสนาอิสลามในนามกรมส่งเสริมสหกรณ์ วงเงินไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท 
  แนวทางปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินกองทุนสวัสดิการกรม กรณีสมาชิกสามัญหรือสมาชิกวิสามัญเสียชีวิต 
ให้หน่วยงานต้นสังกัดของสมาชิกจัดพวงหรีดเคารพศพในนามอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  แล้วส่งหนังสือขอเบิก
เงินกองทุนสวัสดิการกรมพร้อมแนบเอกสาร ดังนี้ 
   - ใบสำคัญรับเงินคา่บำเพ็ญกุศลศพ ในนามทายาทผู้เสียชีวิต พร้อมสำเนาใบมรณะบัตร 
ของผู้เสียชีวิต และสำเนาบัตรประชาชนของทายาทผู้รับเงิน (รับรองสำเนา) 
   - ใบเสร็จรับเงินคำพวงหรีดในนามกรมส่งเสริมสหกรณ์ หรือใบสำคัญค่าจัดการงานศพ 
ตามหลักศาสนาอิสลามของทายาทผู้รับเงิน (รับรองสำเนา) 
   - สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารสำหรับการโอนเงิน 

   มติที่ประชุม   รับทราบ 
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   4.6.4 การถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปี 2565 
   การถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปี 2565 เพ่ือนำไป
ถวายพระสงฆ์จำพรรษา ณ วัดลุ่มมหาชัยชุมพล ตำบลท่าประดู่ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ในวันเสาร์ที่          
29 ตุลาคม 2565 ตรงกับวันขึ้น 5 ค่ำ เดือน 12 เวลา 10.00 น.  
   ทั้งนี้ ฝ่ายบริหารทั่วไป เชิญชวนให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรร่วมอนุโมทนาบุญถวายผ้า
กฐินในครั้งนี้แล้ว โดยให้นำส่งภายในวันที่ 16 กันยายน 2565 ผ่าน 3 ช่องทาง ดังนี้ 
    - โอนไปยังบัญชีของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
    - โอนไปยัง QR Code 
    - นำส่งที่ฝ่ายบริหารทั่วไป 
ซึ่งการร่วมอนุโมทนาบุญทั้ง 3 ช่องทาง ขอให้ส่งสลิปการโอนให้สำนักงานสหกรณ์จังหวัดทราบ ทั้งนี้ ฝ่ายบริหารทั่วไป
ได้สำเนาหนังสือเชิญชวนดังกล่าวให้กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์สหกรณ์แล้ว เพ่ือให้คำแนะนำแก่สหกรณ์ต่อไป 

   มติที่ประชุม   รับทราบ 

   4.6.5 การขอรับการจัดสรรงบประมาณประจำปี 2565 (เพิ่มเติม) 
   ด้วยฝ่ายบริหารทั่วไปได้รับมอบหมายให้ของบประมาณเพ่ิมเติมจากรมส่งเสริมสหกรณ์ เพ่ือ
ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการที่ชำรุด ซึ่งฝ่ายบริหารทั่วไปได้จัดทำหนังสือและเอกสารที่เกี่ยวข้องส่งไปยังกรมส่งเสริม
สหกรณ์เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการตรวจสอบของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
   ทั้งนี้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต ได้รับโอนงบประมาณตามแผนพ้ืนฐาน ร้อยละ 25 
เรียบร้อยแล้ว และจะดำเนินการตรวจสอบงบประมาณคงเหลือจากงบที่ได้รับโอนดังกล่าว และประสานกับกรม
ส่งเสริมสหกรณ์เกี่ยวกับงบประมาณท่ีขอเพ่ิมเติมอีกครั้งหนึ่ง 

   มติที่ประชุม   รับทราบ 

   4.6.6 การคัดเลือกนักส่งเสริมสหกรณ์ดีเด่น และพนักงานราชการดีเด่น ประจำปี 2565 
   ฝ่ายบริหารทั่วไป ได้ดำเนินการตามกรอบที่กรมส่งเสริมสหกรณ์กำหนด โดยการแต่งตั้ง
คณะกรรมการระดับจังหวัด ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2565 ประกอบด้วย สหกรณ์จังหวัด และผู้อำนวยการกลุ่มงาน 
และได้สำเนาคำสั่งให้กับกลุ่มงานต่าง ๆ รับทราบเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังนี้ 
    1) นักส่งเสริมสหกรณ์ดีเด่น ต้องรับราชการมาไม่น้อยกว่า 5 ปี และไม่เคยได้รับใน
ระดับกรม (ถึงวันที ่18 กรกฎาคม 2565) จำนวน 2 สาขา 
        - สาขานักส่งเสริมสหกรณ์ดีเด่น ปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์
ระยะเวลารวมไม่น้อยกว่า 3 ปี และกำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ในกลุ่มส่งเสริมฯ (มี ผอ. กสส. 1 ) 
        - สาขาสนับสนุนนักส่งเสริมสหกรณ์ดีเด่น ปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มงาน/ฝ่าย
บริหารทั่วไป (มี ผอ.พิทักษ์ ผอ.กฤษฎา ผอ.แสงอุษา และหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป) 
    2) พนักงานราชการดีเด่น  เริ่มสัญญาจ้างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 3 ปี และไม่เคย
ได้รับในระดับกรม (ถึงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565) 
 โดยส่งผลการคัดเลือกให้กลับคณะกรรมการระดับเขต ภายในวันที่  18 กรกฎาคม 2565 คณะกรรมการระดับเขต
(คณะที่ 2) คัดเลือกให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 8 สิงหาคม 2565 และคณะกรรมการระดับกรมฯภายในวันที่            
31 สิงหาคม 2565 ซึ่งผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อต้องมีคะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน 1,000 
คะแนน ต้องได้ไม่น้อยกว่า 80% (แต่ละหมวดต้องได้ไม่น้อยกว่า 60%) ดังนี้ 
    - หมวดที่ 1 การครองงาน 600 คะแนน 
    - หมวดที่ 2 การครองตน 200 คะแนน 
    - หมวดที่ 3 การครองคน 200 คะแนน 
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รางวัลที่จะได้รับ ดังนี้ 
    - ระดับจังหวัด/สำนัก/กอง : ใบประกาศเกียรติคุณจากอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
    - ระดับ เขต/ส่วนกลาง  : โล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณจากอธิบดี            
กรมส่งเสริมสหกรณ ์
    - ระดับกรมฯ : โล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณจากอธิบดี กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
  ทั้งนี้ ขอนัดประชุมคณะกรรมการระดับจังหวัดเพ่ือคัดเลือกนักส่งเสริมสหกรณ์ดีเด่น และพนักงาน
ราชการดีเด่น ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2565 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต 

   มติที่ประชุม   รับทราบ 

   4.6.7 โครงการ “สหกรณ์ไทย ร่วมใจทำดี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา      
12 สิงหาคม 2565” 

   กรมส่งเสริมสหกรณ์จัดทำโครงการ “สหกรณ์ไทย ร่วมใจทำดี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 
พรรษา 12 สิงหาคม 2565” ซึ่งให้หน่วยงานในสังกัดดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการดังกล่าว จำนวน 5 กิจกรรม 
    1) กิจกรรม  “ชะลอน้ำ เติมความชุมชื่นให้ผืนป่า” (Kick off) กรมส่งเสริมสหกรณ์
จะจัดกิจกรรมที่จังหวัดน่าน 
    2) กิจกรรม “ประชาสัมพันธ์พระราชกรณียกิจ” : โดยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่าน
เว็บไซต์และหน้าเพจเฟสบุ๊คของสำนักงานสหกรณ์จังหวัด 
    3) กิจกรรม “1 จังหวัด 1 ความดี เพ่ือแม่” : กำหนดจัดจังหวัดละ 1 โครงการ 
คือ กิจกรมการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ กิจกรรมปลูกต้นไม้เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว กิจกรรมบริจาคโลหิตเพ่ือเพ่ือมนุษย์ 
และกิจกรรมการส่งเสริมการใส่ผ้าไทย 
  ทั้งนี้ เนื่องจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ไม่ได้จัดงบประมาณสำหรับดำเนินกิจกรรมดังกล่าว ฝ่ายบริหาร
ทั่วไปจึงเห็นควรจัดกิจกรรมการส่งเสริมการใส่ผ้าไทยสีฟ้าในวันศุกร์ ตลอดปี 2565 โดยฝ่ายบริหารฯ จะทำหนังสือ
เชิญชวนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ร่วมกิจกรรมดังกล่าว และรายงานผลการดำเนินการให้สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
ทราบ 
    4 ) กิ จ กรรม  “นิ ท รรศการเฉลิ มพ ระเกี ย รติ สม เด็ จพ ระนางเจ้ าสิ ริ กิ ติ์  
พระบรมราชินีนาถ พระราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา 90 พรรษา 
12 สิงหาคม 2565 (สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์เป็นผู้ดำเนินการ) 
    5) กิจกรรม “จัดโต๊ะหมู่บูชาพร้อมลงนามถวายพระพร” เมื่อเข้าสู่เดือนสิ่งหาคม 
ฝ่ายบริหารทั่วไป จะจัดโต๊ะหมู่บูชา ประดับธง พร้อมสมุดลงนามถวายพระพร จึงขอเชิญชวนข้าราชการ พนักงาน
ราชการ บุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต และประชาชน ร่วมลงนามถวายพระพร 
และรายงานผลการดำเนินงานส่งกองประสานงานโครงการพระราชดำริ ภายในวันที่ 15 กันยายน 2565 

   มติที่ประชุม   รับทราบ และเห็นควรประชาสัมพันธ์พระราชกรณียกิจผ่านเว็บไซต์และหน้า
เพจเฟสบุ๊คของสำนักงานสหกรณ์จังหวัด จดักิจกรรมการส่งเสริมการใส่ผ้าไทยสีฟ้าในวันศุกร์ ตลอดปี 2565 และจัด
กิจกรรมจัดโต๊ะหมู่บูชาพร้อมลงนามถวายพระพร 
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   4.6.8 การจัดทำข้อมูลโปรไฟล์สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และกลุ่มอาชีพ ประจำปี 2565 
(ณ 31 ธันวาคม 2565) 
   กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้จัดทำและพัฒนาระบบโปรไฟล์สหกรณ์ขึ้นใหม่ภายใต้ชื่อ "Smart 
Coop Profile" โดยปรับปรุงแบบฟอร์มการรวบรวมข้อมูลของสหกรณ์ให้ครบถ้วนยิ่งขึ้น เพ่ือเป็นแหล่งข้อมูลของ
สหกรณ์ที่สามารถสังเคราะห์ วิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือการแนะนำส่งเสริมสหกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสนับสนุน
การปฏิบัติงานตามการกิจของกรม โดยขอให้สำนักงานสหกรณ์จังหวัดดำเนินการบันทึกข้อมูลได้ตั้งแต่วันที่ ๑๕ 
สิงหาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ และสำหรับโปรไฟล์กลุ่มเกษตรกรและกลุ่มอาชีพ สามารถบันทึกข้อมูลกลุ่ม
เกษตรกรและกลุ่มอาชีพ ได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖  
   ทั้งนี้ เมื่อได้รับแบบฟอร์มใหม่ที่กรมกำหนด ฝ่ายบริหารฯ จะสำเนาแจ้งไปยังสหกรณ์ กลุ่ม
เกษตรกร และกลุ่มอาชีพ ต่อไป เพ่ือรวบรวมข้อมูลเข้าระบบดังกล่าวภายในกำหนด 

   มติที่ประชุม   รับทราบ 

   4.6.9 การอบรมระบบการเรียนรู้ออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) ภายใต้
โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพป้องกันการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ 
   กรมส่งเสริมสหกรณ์ขอให้หน่วยงานส่งบุคลากรหน่วยงานละ ๑ คน เข้ารับการอบรมระบบ
การเรียนรู้ออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) ภายใต้โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพป้องกันการทุจริตของ
หน่วยงานภาครัฐ ประกอบด้วย 3 หลักสูตร ได้แก่  
    ๑) หลักสูตร "เสริมสร้างธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต"            
    ๒) หลักสูตร "อบรมเครือข่ายภาคประชาสังคมในการต่อต้านการทุจริต"  
    ๓) หลักสูตร "บรรษัทภิบาลต่อต้านการทุจริต"  
โดยสามารถสมัครและเข้ารับการอบรมได้ทุกหลักสูตร ผ่านทางแบนเนอร์ที่ เว็บ ไชค์สำนักงาน ป .ป.ท . 
(www.pacc.9o.th) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕ '๖๕ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งนี้ หากผ่าน
เกณฑ์การประเมินองค์ความรู้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘0 สามารถดาวน์โหลดและสั่งพิมพ์เกียรติบัตรได้ด้วยตนเอง 

   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 รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการ 
   ตามที่ผู้ตรวจราชการกรมแนะนำและส่งแบบฟอร์มในการจัดรายงานสรุปผลการดำเนินงาน
โครงการ ตามแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 นั้น 
   ฝ่ายบริหารทั่วไปจึงขอให้กลุ่มงานที่รับผิดชอบจัดโครงการตามแผนปฏิบัติงานและ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการ ตามแบบฟอร์ม
ที่กำหนดให้แล้วเสร็จภายใน 31 กรกฎาคม 2565 

   มติที่ประชุม รับทราบ และจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการให้แล้วเสร็จ
ภายใน 31 กรกฎาคม 2565 

   5.6.2 แผนปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการของหน่วยงานในกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
   ตามที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ตจัดทำแผนปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการของ
หน่วยงาน โดยกำหนดให้จัดทำ/ปรับปรุงผังงาน (Flowchart) แสดงขั้นตอนและระยะเวลาในการดำเนินภารกิจของ
กลุ่มงานทุกกลุ่มงาน และแสดงผลบนเว็บไซต์ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต และรายงานต่อกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
ภายใน 15 สิงหาคม 2565 นั้น 
   ฝ่ายบริหารทั่วไป จึงขอให้กลุ่มงานจัดทำ/ปรับปรุงผังงาน (Flowchart) แสดงขั้นตอนและ
ระยะเวลาในการดำเนินภารกิจของกลุ่มงาน และส่งให้ฝ่ายฯ ภายในวันที่ 29 กรกฎาคม 2565 

   มติที่ประชุม รับทราบ และให้กลุ่มงานจัดทำ/ปรับปรุงผังงาน (Flowchart) แสดง
ขั้นตอนและระยะเวลาในการดำเนินภารกิจของกลุ่มงาน และส่งให้ฝ่ายฯ ภายในวันที่ 29 กรกฎาคม 2565 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืน ๆ  

  6.1 แนวทางการทำประกันชีวิตกับ บริษัท เอไอเอ จำกัด 
  นางสิรญา  พาหุบุตร หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า  
  การทำประกันชีวิตกับ บริษัท เอไอเอ จำกัด เพ่ือเป็นหลักประกันเงินกู้ของสหกรณ์ข้าราชการ
สหกรณ์ จำกัด มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป ซึ่งสมาชิกที่ประสงค์สมัครทำประกันชีวิต 
จะต้องดำเนินการ ดังนี้ 
   1) กรอกชุดเอกสารประกอบการสมัครเอาประกัน และแนบสำเนาบัตรประชาชน พร้อม
รับรองสำเนาถูกต้อง 
   2) ดำเนินการยืนยันตัวตนผ่าน AIA eKYC Link และระบุรหัสผู้ใช้งานตามรหัสเข้าระบบ 
(สำหรับสมาชิกสหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์จำกัด เท่านั้น) 
   หลังจากท่ีผู้เอาประกันทำตามขั้นตอนข้างต้นครบถ้วนแล้ว บริษัทฯ จึงจะสามารถนำข้อมูล
ประกอบการพิจารณารับประกันภัยได้ 

  มติที่ประชุม รับทราบ 



ห น ้ า  | ๔๕ 
 

 

  6.2 การประชุมประจำเดือนของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต 
  นางสิรญา  พาหุบุตร หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า 
  กำหนดการประชุมประจำเดือนของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 7/2565 ในวันที่          
2 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต 

  มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 
 

 เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอ นางสาวสุมนา ณ นคร ประธานในที่ประชุมได้กล่าวปิดประชุม  
 ปิดประชุมเวลา 11.45 น. 
 

 

 
     (ลงช่ือ)          สุมนา  ณ นคร       ประธานในที่ประชุม 
                   (นางสาวสุมนา  ณ นคร) 
     นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ รักษาราชการแทน 
             สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต 
 

                         (ลงช่ือ)    ชุติกาญจน์  บุญเรือง       ผู้จดรายงานการประชุม 
              (นางสาวชุติกาญจน์  บุญเรือง) 

 

                                                    (ลงช่ือ)       สิรญา  พาหบุุตร        ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                   (นางสิรญา     พาหุบุตร) 


