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รายงานการประชุมข้าราชการ และพนักงานราชการ 
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 7/2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

วันจันทร์ที่  4  ตุลาคม พ.ศ. 2564 
…………………………………………….. 

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

ผู้ไม่เข้าประชุม จำนวน 5 คน 
1. นายกฤษฎา  สู่เจริญ  ผอ. กลุ่มตรวจการสหกรณ์ ลาพักผ่อน 
2. นางวรรณิสา  จันทร์แก้ว นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ Work From Home 
3. นางชมัยพร  ช่วยมั่ง  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ ลาพักผ่อน 
4. นางภาสินี  สังข์ขวัญ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ ลาพักผ่อน 
5. นางสาวสาวิตรี  ไชยฤกษ์  นักวิชาการสหกรณ์  ลาคลอด 
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ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 5 คน 
1. นายณัฐกร เชื้อญวน  พนักงานขับรถยนต์ 
2.  นายดำรงศักดิ์ คงแก้ว  พนักงานรักษาความปลอดภัย 
3. นายปิยะวัฒน์ มุขแก้ว  พนักงานขับรถยนต์ 
4. นางศุจิภรณ์ ณ ระนอง พนักงานทำความสะอาด 
5. นายวรวุฒ ิ สุทธิวรา  พนักงานขับรถยนต์ 

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 
นายวงศ์ธารินทร์  พรหมรักษ์  สหกรณ์ จังหวัดภู เก็ต ประธานในที่ประชุมกล่าวเปิดประชุม           

และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

  1.1 การประชุมคณะกรมการจังหวัดภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 8/2564 ประจำเดือนกันยายน 2564 
  จากการประชุมคณะกรมการจังหวัดภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จังหวัด
ภูเก็ต ครั้งที่ 8/2564 ประจำเดือนกันยายน 2564 ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Application ZOOM Cloud 
Meeting) ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เน้นย้ำเรื่องการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งจังหวัดภูเก็ตมียอดผู้ติด
เชื้อลดลง และสามารถควบคมุการแพร่ระบาดในพ้ืนที่ได้แล้ว อีกทั้งขอความร่วมมือทุกคนปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน
อย่างเคร่งครัด 

  มติที่ประชุม รับทราบ 

  1.2 นโยบายการขับเคลื่อนงานกรมส่งเสริมสหกรณ์สู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ         
พ.ศ. 2565 
  เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564 กรมส่งเสริมสหกรณ์จัดงานเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรม
ส่งเสริมสหกรณ์ ครบรอบ 49 ปี ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting โดยมี นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรี
ช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี และมอบนโยบายการขับเคลื่อนงานส่งเสริมสหกรณ์ ซึ่งให้
ความสำคญักับการดำเนินงานดังนี้ 
   1) การแก้ไขปัญหาการดำเนินงานด้านต่างๆ ของสหกรณ ์
   2) การแก้ไขปัญการทุจริตของสหกรณ ์
   3) การส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ :  
    - บุคลากรของสหกรณ์ทุกระดับ ได้รับการอบรมให้ความรู้เรื่องต่าง ๆ ซึ่งที่ผ่านมา 
ได้มีการอบรมให้ความรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างด ี
    - บุคลากรของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ต้องเพ่ิมทักษะ ความรู้ในด้านต่าง ๆ อาทิ การ
ตรวจสอบ การเงินการบัญชี การวิเคราะห์ การส่งเสริมการประกอบอาชีพของสมาชิก การส่งเสริมให้สหกรณ์รู้จักใช้ 
Application เป็นต้น 
โดยเน้นย้ำให้ดำเนินโครงการตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณใ์ห้มีความต่อเนื่อง คือ 
   1) โครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพ โดยให้เพ่ิมช่องทางการตลาด 
และเชื่อมโยงกับสหกรณ์ 
   2) โครงการส่งเสริมการดำเนินธุรกิจร้านค้าสหกรณ์ในรูปแบบซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ 
   3) ฟ้าทะลายโจร 
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   4) การกระจายผลไม ้
  ในการนี้ นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้มอบนโยบายการขับเคลื่อนงานกรม
ส่งเสริมสหกรณ์สู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยเน้นย้ำให้สหกรณ์มีความเข้มแข็ง ยั่งยืน             
ให้ความสำคัญกับกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์  และให้กลุ่มงานวิชาการร่วมมือกับกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมทั้งให้   
ความสำคัญกับระบบ CPS ( 1. การวางแผน 2. การทำงานในพ้ืนที่ 3. การตรวจสอบ/ติดตาม/รายงานผล และ       
4. การประเมินผล) 
  ความคาดหวังของอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : 
   1) จัดตั้งสหกรณแ์ละกลุ่มเกษตรกร ทีม่ีคุณภาพ สามารถดำเนินการได ้ไมเ่กิดปัญหา 
   2) ต้องปิดบัญชีได้ทุกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร หากเห็นว่าสหกรณ์ไม่สามารถทำได้ ให้จัด
ทีมงานลงช่วยเหลือสหกรณ์ 
   3) สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร มีกำไรทุกแห่ง 
   4) สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ไม่มีการทุจริตเพ่ิมข้ึน 
   5) การชำระบัญชี ร้อยละ 25 ของสหกรณ/์กลุ่มเกษตรกร ทีเ่ลิก 

  มติที่ประชุม รับทราบ 

  1.3 มาตรการป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดภูเก็ต 
  จังหวัดภูเก็ต กำหนดมาตรการป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยอนุญาตให้   
ผู้ที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัดภูเก็ต และผู้ที่ทำงานในจังหวัดภูเก็ต สามารถเดินทางเข้า - ออกจังหวัดภูเก็ตได้       
โดยต้องเป็นผู้ที่ได้รับวัคซีนตามที่กำหนด มีผลตรวจเป็นลบแสดงที่หน้าด่าน หรือตรวจด้วยตนเองด้วยชุดตรวจ ATK        
ที่หน้าด่านทางเข้าจังหวัดภูเก็ต พร้อมทั้งผ่อนคลายมาตรการเกี่ยวกับการรวมกลุ่ม ซึ่งสามารถร่วมกลุ่มได้             
ไม่เกิน 200 คน ทำให้สหกรณ์บางแห่งสามารถจัดประชุมใหญ่ได้ 

  มติที่ประชุม รับทราบ 

  1.4 ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2564 
  ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2564 มีผลบังคับใช้ 
ตังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2565 สาระสำคัญ คือ  
   - สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร สามารถประชุมใหญ่สามัญครั้งแรก (สำหรับสหกรณ์ตั้งใหม่) 
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ประชุมใหญ่สามัญประจำปี นัดครั้งที่ 2 ประชุมใหญ่วิสามัญ ประชุมคณะกรรมการ
ดำเนินการ ประชุมกรรมการอ่ืน และประชุมอนุกรรมการ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ แต่ไม่ครอบคลุมถึงการประชุม
คณะทำงาน 
   - หากสหกรณ์จะประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ต้องมีมติจากคณะกรรมการ มีการกำหนด
สถานที่ ๆ ชัดเจน มีการควบคุมให้ดำเนินการตามขั้นตอน สามารถสื่อสารได้ 2 ทาง และมกีารบันทึกวีดีโอการประชุม
ให้สามารถตรวจสอบได ้
  ทั้งนี้ ระเบียบดังกล่าว ถือเป็นข้อบังคับกลาง สามารถใช้ได้ทุกสหกรณ์ /กลุ่มเกษตรกร และหาก
ระเบียบนี้ไม่ได้กำหนดไว้ ให้ถือใช้ พรก. ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยอนุโลม 

  มติที่ประชุม รับทราบ 
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  1.5 การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างเหมาบริการ 
  การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 5 คน คือ พนักงานขับรถยนต์ 
3 คน พนักงานรักษาความสะอาด 1 คน และพนักงานรักษาความปลอดภัย 1 คน  ซึ่งกำหนดให้มีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 3 เดือน ผลปรากฏว่าผลการประเมินของพนักงานขับรถยนต์ และพนักงานรักษาความสะอาด 1 คน 
มากกว่า ร้อยละ 90 และพนักงานรักษาความปลอดภัย ร้อยละ 77 ซึ่งต้องปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึน้ 
  ทั้งนี้ กรมฯ ได้จัดสรรงบประมาณให้มีการจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย เพ่ิมขึ้น       
1 อัตรา 

  มติที่ประชุม รับทราบ 

  1.6 คำสั่งแต่งตั้งให้ข้าราชการรักษาราชการแทนสหกรณ์จังหวัด และคำสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจการ
สหกรณ์ 
  ให้ฝ่ายบริหารทั่วไป จัดทำคำสั่งแต่งตั้งให้ข้าราชการรักษาราชการแทนสหกรณ์จังหวัด และให้    
กลุ่มตรวจการสหกรณ์จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจการสหกรณ์ ฉบับใหม่ เนื่องจากมีการย้ายข้าราชการและเปลี่ยนแปลง
ตำแหน่งของบุคลากรในหน่วยงาน 

  มติที่ประชุม รับทราบ 

  1.7 การสื่อสารกับบุคคลภายนอกและการเกษียณหนังสือราชการ 
  ขอความร่วมมือผู้อำนวยการกลุ่มงานทุกกลุ่มงาน และหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป นำเสนอตนเองให้
บุคคลภายนอกรู้จัก และหมัน่สร้างความสัมพันธ์ทีด่ีกับบุคคลภายนอกอย่างสม่ำเสมอ 
  การเกษียณหนังสือราชการ กรณ ีหนังสือราชการที่ได้รับมีเนื้อหา 2 หน้า ให้ผู้เกษียณหนังสือพับครึ่ง
เอกสารหน้าแรก และเกษียณในหน้าที่ถัดไป และกรณีหนังสือราชการที่ได้รับมีเนื้อหาเต็ม 1 หน้า ให้ผู้เกษียณหนังสือ
เกษียณลงในบันทึกข้อความฉบับย่อ และเสนอต่อสหกรณ์จังหวัดต่อไป 

  มติที่ประชุม รับทราบ 

  1.8 ซักซ้อมการปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต 
   1) การแต่งกาย :  
    - วันจันทร์ สวมใส่เครื่องแบบชุดกากี 
    - วันพฤหัสบดี สวมใส่ชุดพ้ืนเมือง เช่น ชุดย่าหยา บาบ๋า ผ้าปาเต๊ะ เป็นต้น 
    - วันศุกร์ สวมใส่ผ้าบาติก 
   2) การลงชื่อปฏิบัติราชการ : ขอให้บุคลากรทุกคนลงชื่อในสมุดลงชื่อปฏิบัติราชการทุกวัน 
และให้มีการตรวจสอบการลงชื่อเป็นประจำ 
   3) การควบคุมการใช้รถยนต์ราชการ โดยการบันทึกการขอใช้รถยนต์ราชการลงบนบอร์ด
ของส่วนกลาง เพ่ือให้บุคลากรทุกคนตรวจสอบและวางแผนการขอใช้รถได้สะดวกยิ่งขึ้น 

  มติที่ประชุม รับทราบ 

  1.9 คู่มือผู้บังคับบัญชาในการรักษาวินัยของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา 
  หากมีการกระทำผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง เป็นครั้งที่  2 การกระทำผิดดังกล่าวจะกลายเป็น        
“การกระทำผิดวินัยร้ายแรง” ทันท ี
  ทั้งนี้ ขอให้บุคลากรทุกคนปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัยอย่างเคร่งครัด 

  มติที่ประชุม รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
  หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมข้าราชการ และพนักงานราชการ
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภู เก็ต  ครั้งที่  6/2564 เมื่อวันพฤหัสบดีที่  2 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น.         
(จำนวน 34 หน้า)  

มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องสืบเนื่องและติดตามผลการประชมุครั้งที่แล้ว 
  3.1 ความคืบหน้าการชำระบัญช ี
   3.1.1 การชำระบัญชีสหกรณ์ผู้เพาะเลี้ยงกุ้ง จำกัด 
   นางสิรญา  พาหุบุตร ผู้ชำระบัญชี แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การชำระบัญชีสหกรณ์            
ผู้เพาะเลี้ยงกุ้ง จำกัด อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเพ่ือส่งทนายความ (คุณธารทิพย์ ม้าเฉี่ยว) บังคับคดีกับลูกหนี้ตาม    
คำพิพากษา  

   มติที่ประชุม รับทราบ 

   3.1.2 การชำระบัญชีสหกรณ์ชุมชนไม้ขาว จำกัด 
   นางสาวเพชรไพลิน แซ่ตั้น ผู้ชำระบัญชี แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า อยู่ระหว่างเสนอหนังสือ
ขอเปลี่ยนผู้ชำระบัญชี เพ่ือให้นายทะเบียนพิจารณาเปลี่ยนตัวผู้ชำระบัญชี ทั้งนี้ การแก้ไขงบการเงินตามที่ผู้สอบบัญชี
แนะนำ อยู่ระหว่างการแก้ไข เนื่องจากผู้ทำบัญชีติดภารกิจ 

   มติที่ประชุม รบัทราบ 

   3.1.3 การชำระบัญชีชุมนุมสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต จำกัด 
   นายพิทักษ์ คงขลิบ ผู้ชำระบัญชี แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ยังไม่ได้รับมอบทรัพย์สินจาก     
ผู้ชำระบัญชีคนเก่า  

   มติที่ประชุม   รับทราบ 

   3.1.4 การชำระบัญชสีหกรณ์บริการตำบลเชิงทะเล จำกัด 
   นางสาวแสงอุษา  ส่งแสง ผู้ชำระบัญชี แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ผู้สอบบัญชีรับรองงบ
การเงิน เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564  ทั้งนี้ จะดำเนินการแจ้งเรื่องเพ่ือนัดประชุมใหญ่ต่อไป  

   มติที่ประชุม   รับทราบ 

   3.1.5 การชำระบัญชีสหกรณ์กองทุนสวนยางฉลอง จำกัด 
   นางสาวธนภร  สังขพันธ์ ผู้ชำระบัญชี แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ผู้สอบบัญชีรับรองงบ
การเงิน เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 ทั้งนี้ จะดำเนินการแจ้งเรื่องเพ่ือนัดประชุมใหญ่ต่อไป 

   มติที่ประชุม   รับทราบ 
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  3.2 ผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
   3.2.1 ฝ่ายบริหารทั่วไป 
   นางสิรญา  พาหุบุตร หัวหนา้ฝ่ายบริหารทั่วไป แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 

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

1 งานประชาสัมพันธ์   1) จัดทำ Action Plan เพื่อกำหนดงาน 
ผู้รับผิดชอบระยะเวลาดำเนินการให้ชัดเจน เพื่อใช้
เป็นแนวทางการปฏิบัติงานและประเมินผลงาน 
  2) ประชาสัมพันธ์งานสหกรณ์ผา่นสื่อวิทย ุ
  3) ประชาสัมพันธ์งานสหกรณ์ผา่นสื่อโทรทัศน์
เคเบิ้ลทีวีท้องถิ่นและ ฟรีทีวี 
  4)ประชาสมัพันธ์งานสหกรณ์ผา่นสื่อสิ่งพิมพ์
ส่วนกลาง และท้องถิ่น  
  5) การจัดนิทรรศการ 

1 แผน 
 
 

21 ครั้ง 
6 ครั้ง 

 
21 ครั้ง 

 
7 ครั้ง 

1 
 
 

23 
6 
 

22 
 

19 

80,000 80,000 

   

  มติที่ประชุม  รับทราบ 

   3.2.2 กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ 
   นายพิทักษ์  คงขลิบ ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์  แจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ดังนี้ 

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

1 ส่งเสริมสหกรณ์/กลุม่
เกษตรกรผ่านมาตรฐาน
ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
 
พื้นที่/กลุ่มเป้าหมาย : 
1)  สหกรณ์ทุกสหกรณ์                         
48 แห่ง  
2)  กลุ่มเกษตรกรทำสวนปา่
คลอก  1 แห่ง 
 
 

1. จัดทำแผนปฏิบตัิงาน(Action Plan)  
2. จัดประชุมร่วมกันระหว่างกลุ่มงานวชิาการและ
กลุ่มส่งเสรมิสหกรณ ์
ผลจากการประชุม 
   ผลักดันสหกรณ์ให้ผ่านเกณฑม์าตรฐาน  
จำนวน 6 สหกรณ์ ดังนี้  
    - ชุมนุมสหกรณ์รถบริการจังหวัดภูเก็ต 
    - สหกรณ์ออมทรัพย์ตรีสรา 
    - ร้านสหกรณ์วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต 
    - สหกรณ์บริการเทศบาลตำบลวิชิต 
    - สหกรณ์เครดิตยเูนี่ยนพารารวมพลังพัฒนา 
    - สหกรณ์เคหสถานทวสีินมั่นคงภูเก็ต 
    - สหกรณ์จักรยานยนตร์ับจ้างป่าตอง (จาก C 
ขึ้น 1 ระดับ) 
3. ติดตามผลการดำเนินงานตามมาตรฐานของ
สหกรณ์ (ธันวาคม 2562 –พฤษภาคม 2563) 
 

1 แผน 
1 ครั้ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 ครั้ง 

1 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

5 

5,000 5,000 
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ที ่ แผนงาน/โครงการ กิจกรรม 
การดำเนินงาน งบประมาณ (บาท) 
แผน ผล แผน ผล 

2 โครงการคลินิกเกษตร
เคลื่อนที่ ฯ 
 
พื้นที่/กลุ่มเป้าหมาย : 
1) สหกรณ์ 3 แห่ง  
   - สหกรณ์การเกษตรเมือง
ภูเก็ต จำกัด 
   - สหกรณ์การเกษตรเมืองถลาง 
จำกัด 
   - สหกรณ์การเกษตรกะทู ้
จำกัด 
2) กลุ่มเกษตรกร 1 แห่ง 
   - กลุ่มเกษตรกรทำสวนปา่
คลอก      
 

    1. จัดทำแผนปฏิบัตงิาน (Action Plan) เพื่อ
กำหนดงาน ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาดำเนินงานให้
ชัดเจน เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบตัิงานและ
ประเมินผลงาน 
   2. ประสานงานและบูรณาการร่วมกับสำนักงาน
อื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินกจิกรรมให้สอดคล้องกับ
แนวทาง/คู่มือการจดักิจกรรมคลนิิกเกษตร
เคลื่อนทีใ่นพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร 

   3. จัดคลินิกสหกรณ์เพื่อให้บริการแก่เกษตรกรใน
เวทีการจัดกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ของจังหวัด 
ประกอบด้วย การจัดนิทรรศการ การใหค้ำปรึกษา 
การตอบปัญหาชิงรางวัล และกจิกรรมอื่นๆ 
  * หมายเหตุ เนื่องจากสถานการณ์โรค Covid-19 
ทำให้การจัดกิจกรรมไม่เป็นไปตามเป้าหมาย และมี
การปรับจำนวนการจัดกจิกรรมเหลือเพียง 3 ครั้ง ซึ่ง 
          - ครั้งท่ี 1/2564 วันท่ี 25 ธันวาคม  

1 แผน 
 
 
 

4 ครั้ง 
 
 
 
 

4 ครั้ง 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 

4 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 
 
 

21,100 21,100 

3 โครงการขับเคลื่อนปรัชญา
ของเศรษฐกจิพอเพียง และ
ส่งเสริมการเกษตรตาม
แนวทางทฤษฎีใหม่ใน
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
 

พื้นที่/กลุ่มเปา้หมาย : 
กิจกรรมที่ 1 ขับเคลื่อน
ปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพียงในสหกรณ์และ
กลุ่มเกษตรกร   
    1. สอ. ครูภูเก็ต จก. 
   2. สอ. สาธารณสุขภูเกต็ จก.  
   3. สอ. พนักงาน ลากูนา่ ภเูกต็ 
   4. สค. บ่อแร่สันติสุข จก. 
   5. สก. สี่ล้อเล็กภเูก็ต จก.  
   6. กลุ่มเกษตรกรทำสวนป่า
คลอก             

1. จัดทำแผนปฏิบตัิงาน(Action Plan)  
2. กิจกรรมขบัเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
   2.1 แนะนำ ส่งเสรมิ สนับสนุนสหกรณ์/กลุ่ม
เกษตรกรให้นำแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปประยุกต์ใช้ทั้งในองค์กรและระดับ
สมาชิก และใหด้ำเนินกิจกรรมตามแผนการดำเนิน
กิจกรรมการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง (เป้าหมายของปี 2563) ตามแนวทางที่
กองประสานงานโครงการพระราชดำริกำหนด 
       - สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภเูกต็ จำกัด 
       - สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุข จำกดั 
       - สหกรณ์ออมทรัพยพ์นักงาน ลากูน่า ภเูก็ต จำกดั 
       - สหกรณ์เครดติยูเนี่ยนบ่อแร่สันตสิุข จำกัด 
       - กลุ่มเกษตรกรทำสวนป่าคลอก 
2.2 แนะนำ ส่งเสริม ตดิตามสมาชิกท่ีเข้าร่วม
โครงการขยายผลการนำหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในสหกรณแ์ละกลุม่
เกษตรกรเมื่อปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ให้นำ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้
อย่างต่อเนื่อง (สหกรณส์ีล่้อเล็กภูเก็ต จำกัด) 

1 แผน 
 

4 สก./
1 กลุ่ม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 สก./
30 ราย 

 

1 
 

4 สก./
1 กลุ่ม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 สก./
30 ราย 

 

7,600 7,600 
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ที ่ แผนงาน/โครงการ กิจกรรม 
การดำเนินงาน งบประมาณ (บาท) 
แผน ผล แผน ผล 

 กิจกรรมที่ 2 เกษตรกร
ทฤษฎีใหม่  
   - รายเก่า 21 ราย 

3. กิจกรรมส่งเสริมการเกษตรตามแนวทาง
ทฤษฎีใหม่ในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
  3.1 แนะนำ ส่งเสริม และประสานงานกับ
หน่วยงานท่ีเกีย่วข้อง เพื่อสนับสนนุ และติดตาม
ให้เกษตรกรดำเนินกิจกรรมเกษตรทฤษฎีใหม่ได้
อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน (เป้าหมายเดิม) 
 - เป้าหมาย ปี 60     8 ราย 
 - เป้าหมาย ปี 61     7 ราย 
 - เป้าหมาย ปี 62     6 ราย 

 
 

21 ราย 
 

 
 

21 
 

  

   มติที่ประชุม  รับทราบ 

   3.2.3 กลุม่สง่เสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ 
   นางสาวสุมนา  ณ นคร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ 
แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 

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

1 ส่งเสริมการบริหารจัดการที่
มีธรรมาภิบาล 
 
พื้นที่/กลุ่มเปา้หมาย  
   -  สหกรณ์   49   แห่ง 
    - กลุ่มเกษตรกร   1   แห่ง 

  1) จัดทำแผนการแนะนำส่งเสรมิการบรหิาร
จัดการที่มีธรรมาภิบาล 

  2) แนะนำส่งเสริมใหส้หกรณ์/กลุ่มเกษตรกร นำ
หลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการบริหารจัดการ 

   3) รายงานผลการแนะนำส่งเสริมธรรมาภิบาล
และปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานในท่ีประชุม
กลุ่มส่งเสรมิสหกรณ ์

1 ครั้ง 

 
5 ครั้ง 

 
8 ครั้ง 

1 

 
5 
 

5 

2,500 2,500 

2 ส่งเสริมการควบคุมภายใน
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
 

พืน้ท่ี/กลุ่มเปา้หมาย : 
   -  สหกรณ์  49  แห่ง 
   - กลุ่มเกษตรกร  1  แห่ง 

  1) ประสานสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ เพื่อขอ
ข้อมูลรายงาน RQ2-3 
  2) จัดประชุมซักซ้อมความเข้าใจ ช้ีแจงแนวทาง
ยกระดับชั้นคณุภาพการควบคุมภายใน 
  3) จัดทำคำแนะนำแนวทางการบริหารจดัการ
สหกรณ์ด้านการควบคุมภายใน สำหรับสหกรณ์  
ให้แก่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  
  - สำหรับสหกรณ์ทีต่ั้งใหม่ และสหกรณ ์

ทีม่ีระดับการควบคมุภายใน ระดบัพอใช้ ปรับปรุง 
และไม่มีการควบคมุภายใน  
 4) จัดทำคู่มือแนวทางการควบคมุภายในให้แก่
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

1 ครั้ง 
 

1 ครั้ง 
 

20 แห่ง 
 
 
 
 
 

7 เลม่ 
 

1 
 

1 
 

20 
 
 
 
 
 

7 

1,250 1,250 
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ที ่ แผนงาน/โครงการ กิจกรรม 
การดำเนินงาน งบประมาณ (บาท) 
แผน ผล แผน ผล 

3  พัฒนาประสิทธิภาพในการ
ดำเนินธุรกิจของสหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกร (อัตราส่วน
ทางการเงิน) 
 
พื้นที่/กลุ่มเปา้หมาย : 
   -  สหกรณ์  49  แห่ง 
   - กลุ่มเกษตรกร  1  แห่ง 
 

  1) จัดประชุมซักซ้อมความเข้าใจ และช้ีแจงแนว
ทางการยกระดับประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ
ของสหกรณ/์กลุม่เกษตรกร (อัตราส่วนทาง
การเงิน) ที่ 19/2563 เรื่องแต่งตั้งทีมปิดบัญชี
สหกรณ์) 
  2) กำหนดกลุ่มเป้าหมายในการรักษาและ
ยกระดับประสิทธิภาพในการดำเนนิธุรกิจของ
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
  3) วิเคราะห์ข้อมูลสหกรณ/์กลุ่มเกษตรกร 

1 ครั้ง 
 
 
 
 

1 ครั้ง
50 แห่ง 

 

1 
 
 
 
 

1 
46 

1,250 1,250 

4 เงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ 
  

พื้นที่/กลุ่มเปา้หมาย : 
   -   สหกรณ์อสิลามสมัพันธ์
ภูเกต็ จำกดั 
  - สหกรณ์เครดติยเูนี่ยนบอ่แร่
สันตสิุข จำกดั 

  1) จัดชั้นลูกหนีเ้งิน กพส. 
  2) ขอวงเงินจัดสรรเงินกู้ กพส. 
  3) จัดประชุมคณะอนกุรรมการพจิารณาเงินกู้ กพส. 
  4) เบิกจ่ายเงินกู ้
  5) ติดตามการใช้เงินกู้ให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ (เริ่มติดตามการใช้เงนิกู้ กพส.       
ในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 โดยใหส้หกรณ์รายงาน
ผลการใช้เงินกู้ ตามแบบรายงาน ภายในวันท่ี 25 
ของทุกเดือน) 

2 สก. 
2 สก. 
1 ครั้ง 

 
2 สก. 
8 ครั้ง 

2 
2 
1 
 

2 
8 

- - 

5 7 มิถุนายน วันกจิกรรม
สหกรณ์นักเรียน 
 
พื้นที่/กลุ่มเปา้หมาย : 
    - โรงเรียนที่ดำเนิน
กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน 
จำนวน  2  แห่ง 
 

1) ประสานสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
2) จัดประชมุคณะทำงาน 
     ** จัดประชุมวันที่ 14 มิ.ย. 64 
3) แนะนำส่งเสรมิการจดัการเรียนรู้การสหกรณ์     
ในโรงเรียน 
4) จัดทำคู่มือการจัดการเรยีนรู้การสหกรณ์ใน
โรงเรียน  
5) รายงานผลให้สำนักพัฒนาและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการสหกรณ์ ผา่นระบบ google form 
(รายงานผลภายในเดือนตลุาคม 2564) 

1 ครั้ง 
1 ครั้ง 

 
2 ร.ร. 

 
1 ครั้ง 

 
1 ครั้ง 

1 
1 
 

2 
 

1 
 

1 

40,000 40,000 

   มติที่ประชุม  รับทราบ 
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   3.2.4 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ 
   นางวรรณิสา  จันทร์แก้ว นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ แจ้งใหท้ี่ประชุมทราบ ดังนี้ 

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

1 โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ด้านการดำเนินธุรกิจ 
 
พื้นที่/กลุ่มเปา้หมาย : 
   -  สหกรณ์  49  แห่ง 
   - กลุ่มเกษตรกร  1  แห่ง 
 

  1) จัดทำ Action plan การปฏบิัติงานตาม
ภารกจิ 
  2) ลงพื้นที่ แนะนำส่งเสริมและพัฒนาการ
ดำเนินธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
  3) จัดเก็บข้อมูลผลการดำเนินงาน และปรมิาณ
ธุรกจิของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  
  4) รายงานผลให้ท่ีประชุมกรรมการทราบ และ
รายงานผลให้สำนักงานสหกรณ์จังหวัดทราบ 
  5) วิเคราะหผ์ลการแนะนำส่งเสริมด้านการธุรกจิ
ของสหกรณ/์กลุม่เกษตรกร และ จัดทำแผน 
ปรับปรุง แก้ไข การดำเนินธุรกจิของสหกรณ์ทีไ่ม่
เป็นไปตามเป้าหมายต่อไป 

1 ครั้ง 
 

20 ครั้ง 
 

12 ครั้ง 
 

12 ครั้ง 
 

4 ครั้ง 

1 
 

20 
 

10 
 

12 
 
 

5,000 5,000 

2 โครงการส่งเสริมการดำเนิน
ธุรกิจร้านค้าสหกรณ์ใน
รูปแบบซูเปอร์มาร์เกต็
สหกรณ์ 
 
พื้นที่/กลุ่มเปา้หมาย : 
   - ร้านสหกรณ์โรงพยาบาล
วชิระภูเก็ต จำกัด  

  1) จัดทำ Action plan การปฏิบัติงานตามภารกิจ 
  2) ประชุมชี้แจ้งเพ่ือสร้างความเข้าใจในการ
ดำเนินการซูเปอรม์าร์เกต็สหกรณ ์ แก่สหกรณ์ที่เขา้
ร่วมโครงการ 
  3) จัดประชุมวางแผนการพฒันาการดำเนินงาน
ซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์และการเช่ือมโยงเครือข่าย 
      - ครั้งท่ี 1 วันท่ี 5 พ.ค. 2564 
      - ครั้งท่ี 2 กำหนดจัด 24 สิงหาคม 2564 
  4) ติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการฯ และ
รายงานให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ทราบ 

1 ครั้ง 
3 ครั้ง 

 
 

2 ครั้ง 
 
 

10 ครั้ง 
 

1 
3 
 
 

1 
 
 

10 

8,400 4,400 
**โอน

งบประมาณกลับ
ส่วนกลาง 

4,400 บาท 

3 โครงการพัฒนาศักยภาพ
การดำเนินธุรกิจของ
สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร 
และธุรกิจชุมชน 
 
พื้นที่/กลุ่มเปา้หมาย : 
  - กลุ่มเกษตรกรทำสวนป่า
คลอก 

  1) ประสานงาน แนะนำส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร
เป้าหมายดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแนวทาง
ปฏิบัติในการจดัซื้อจัดจ้างฯ 
  2) แนะนำส่งเสริมตรวจสอบติดตามให้ดำเนินการ
ตามขั้นตอนของโครงการ 
  3) กำกับ แนะนำ ตดิตามในเรื่องการเบิก
งบประมาณสนับสนุนของกลุ่มฯ 
  4) รายงานผลการดำเนินงานตามขั้นตอนและ
เง่ือนไขของการรายงานผลตามที่กรม ฯ กำหนด 

2 ครั้ง 
 
 

10 ครั้ง 
 

1 ครั้ง 
 

16 ครั้ง 

2 
 
 

10 
 

1 
 

16 

294,000 294,000 
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ที ่ แผนงาน/โครงการ กิจกรรม 
การดำเนินงาน งบประมาณ (บาท) 
แผน ผล แผน ผล 

4 โครงการสรา้งเครือข่าย
ลูกหลานเกษตรกรกลับ
บ้าน 
 
พื้นที่/กลุ่มเป้าหมาย :  
สมาชิกผูเ้ข้าร่วมโครงการ 
จำนวน 5 ราย 

  1) จัดทำแผนปฏิบตัิงาน (Action Plan) เพื่อ
กำหนดช่วงระยะเวลา เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 
  2) ประสานงาน แนะนำส่งเสริมการประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมให้เป็นไปตามวตัถุประสงค ์
  3) เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางในการ
ประกอบอาชีพเกษตรกรสมยัใหม่ และตัวช้ีวัดที่
กำหนดตามแนวทางการดำเนินโครงการที่ กพก. 
กำหนด (กลุ่มเป้าหมายร่วมประชุมวันท่ี 16, 19 
และ 23 กุมภาพันธ์ 2564) 
  4) รายงานผลการดำเนินงานตามขั้นตอนและ
เงือ่นไขของการรายงานผลตามที่กรม ฯ กำหนด 

1 ครั้ง 
 
 

4 ครั้ง 
 

1 ครั้ง 
 
 
 
 
 

2 ครั้ง 

1 
 
 

4 
 

1 
 
 
 
 
 

2 

1,200 1,200 

5 โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการสร้างทักษะ
การตลาดสินค้าเกษตร 
 
พื้นที่/กลุ่มเปา้หมาย :  
  สมาชกิผู้เข้าร่วมโครงการ 
 
 

1) จัดทำแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) เพือ่
กำหนดช่วงระยะเวลา เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน 
2) ประสานงาน แนะนำส่งเสรมิการประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์  
3) เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบตัิการสร้างทักษะ
การตลาดสินค้าเกษตร ร่วมกับสำนักงานสหกรณ์
จังหวัดพังงา 
4) รายงานผลการดำเนินงานตามขั้นตอนและ
เง่ือนไขของการรายงานผลตามที่กรม ฯ กำหนด 

1 ครั้ง 
 
 

4 ครั้ง 
 

1 ครั้ง 
 
 

1 ครั้ง 

1 
 
 

4 
 

1 
 
 

1 

2,000 งบประมาณ
รอคืนกรม 
2,000 
บาท  

เนื่องจาก
เปลี่ยนการ
ร่วมอบรม
จังหวัด

พังงา เป็น
ระบบ
Zoom 

 

6 โครงการ เพ่ิมศักยภาพการ
ดำเนินธุรกิจรวบรวม 
จัดเก็บ และแปรรูปผลผลิต
การเกษตรในสหกรณ์และ
กลุ่มเกษตรกร 
 
พื้นที่/กลุ่มเปา้หมาย :  
1. สหกรณ์การเกษตรเมือง
ถลาง จำกัด 
2. สหกรณ์การเกษตรเพือ่
การตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. 
ภูเก็ต จำกดั 
3. กลุม่เกษตรกรทำสวนป่าคลอก 

  1) จัดทำ Action Plan เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
ดำเนินงานโครงการ 
  2) สำรวจความต้องการ คดัเลือก และยืนยัน
ความพร้อมของสหกรณ/์กลุม่เกษตรกร รวมทั้งจัด
กลุ่มเป้าหมาย 
  3) ประสานงานกับสหกรณ์/กลุม่เกษตรกร
เป้าหมายเพื่อเข้าร่วมกจิกรรมอบรมหลักสูตรต่างๆ 
ตามที่ กพก. กำหนด 
  5) จัดส่งรายงานผลการปฏิบตัิงานผ่านระบบ E-project 
  6) ลงพืน้ท่ี ตดิตามและประเมินผลการดำเนิน
โครงการฯ 

1 ครั้ง 
 

1 ครั้ง 
 
 

2 ครั้ง 
 
 

5 ครั้ง 
7 ครั้ง 

1 
 

1 
 
 

2 
 
 

5 
7 

4,480 2,240 
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 ที ่แผนงาน/โครงการ กิจกรรม 
การดำเนินงาน งบประมาณ (บาท) 
แผน ผล แผน ผล 

7 โครงการเพ่ิมขีด
ความสามารถในการดำเนนิ
ธุรกิจของสหกรณ์ กลุ่ม
เกษตรกรใหเ้ป็นองค์กร
หลักในการพัฒนา
เศรษฐกิจระดับอำเภอ 
 
พื้นที่/กลุ่มเปา้หมาย :  
1. สหกรณ์การเกษตรเมือง
ถลาง จำกัด 
2. สหกรณ์การเกษตรเพือ่
การตลาดลูกคา้ ธ.ก.ส. ภเูกต็ จก. 

  1) จัดทำ Action Plan เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
ดำเนินงานโครงการ 
  2) พิจารณาคดัเลือก ยืนยันรายช่ือสหกรณ/์กลุม่
เกษตรกร และประเมินศักยภาพขัน้ต้นของสหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกร 
  3) เข้าประชุม และจัดประชุมเพือ่รับทราบแนว
ทางการขับเคลื่อนงานโครงการพฒันาศักยภาพการ
ดำเนินธุรกิจ 
  4) เข้าประชุม และจัดประชุมทีห่น่วยงานเพื่อรับ
ฟังองค์ความรู้เกี่ยวกับการจดัทำแผนพัฒนาองค์กร  
  5) เข้ารับการอบรมการบริหารจดัการตลาดสินค้า
เกษตรในเชิงพาณิชย์ตามห่วงโซ่เกษตรสร้างมูลค่า  

1 ครั้ง 
 

1 ครั้ง 
 
 

1 ครั้ง 
 
 

1 ครั้ง 
 

1 ครั้ง 
 

1 
 

1 
 
 

1 
 
 

1 
 

1 
 

79,630 77,640 
งบประมาณรอ
ต้องคืนกรม  
11,640  

 

 3. กลุ่มเกษตรกรทำสวนป่า
คลอก 

  6) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนา
องค์กร และแผนพัฒนาธรุกิจให้กบัสถาบัน
เกษตรกรเป้าหมาย 
      - จัดเมื่อวันท่ี 23 - 24 มิ.ย. 2564 
  7) จัดอบรมหลักสตูร การพฒันาผลติภณัฑ์และ
บรรจภุัณฑส์ินค้าเกษตรแปรรูป ภายใต้โครงการ  
1 อำเภอ (กำหนดจดั 7 - 8 ก.ค. 2564) 
  8) คัดเลือกผลติภณัฑ์ ประเมินความพร้อม  
เพือ่จัดทำแผนพัฒนาผลิตภณัฑ์และบรรจุภณัฑ์ 
(รายผลิตภัณฑ์)  
  9) เข้าประชุมขับเคลื่อนกิจกรรมตามแผนพัฒนา
องค์กร แผนพฒันาธุรกิจของสถาบันเกษตรกร  
โดยผ่านระบบออนไลน์ (กำหนดจดั 12 ก.ค. 64) 
  10) เข้าประชุมนำเสนอผลสำเรจ็การขบัเคลื่อน
โครงการ/กิจกรรม VTR สถาบนัเกษตรกรเปา้หมาย 
โดยผ่านระบบออนไลน ์
  11) เข้าประชุมเชิงปฏิบัตกิารเพือ่ร่วมสรุปผลขับเคลื่อน
กิจกรรมตามโครงการแบบบูรณาการในพืน้ที ่
  12) ประสานงาน แนะนำ ส่งเสริม ตรวจติดตาม 
และรายงานผลการดำเนินงาน 

1 ครั้ง 
 
 
 

1 ครั้ง 
 
 

1 ครั้ง 
 
 

1 ครั้ง 
 
 

1 ครั้ง 
 
 

1 ครั้ง 
 

5 ครั้ง 
 

1 
 
 
 

1 
 
 

1 
 
 

1 
 
 

1 
 
 
- 
 

5 
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 ที ่แผนงาน/โครงการ กิจกรรม 
การดำเนินงาน งบประมาณ (บาท) 
แผน ผล แผน ผล 

8 โครงการส่งเสริมการพัฒนา
ระบบตลาดภายในสำหรับ
สินค้าเกษตร 
 
พื้นที่/กลุ่มเปา้หมาย :  
1. สหกรณ์การเกษตรเมือง
ถลาง จำกัด 
2. สหกรณ์การเกษตรเพือ่
การตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. 
ภูเกต็ จำกดั 
3. กลุ่มเกษตรกรทำสวนป่า
คลอก 

1) คัดเลือกสหกรณ/์กลุม่เกษตรที่มีศักยภาพ  
ความต้องการ และความพร้อมในด้านการผลติ  
และการตลาดสินค้าเกษตรเข้าร่วมโครงการ 
2) เข้าร่วมประชุมชี้แจง พร้อมท้ังดำเนินงานตาม
คู่มือการดำเนินโครงการแนวทางการปฏิบัติงาน 
3) เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบตัิการสร้างองค์ความรู้
การจัดทำแผนพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีด
ความสามารถ ในการดำเนินธุรกิจของสถาบัน
เกษตรกร และการจัดทำแผนบริหารจัดการสินค้า
เกษตรระดับจังหวดั 
4) ) ประสานความร่วมมือ วิเคราะห์ข้อมูลด้านการ
ผลิต การตลาด และธุรกิจของสหกรณ/์กลุ่ม
เกษตรกร 
5)  รวบรวม ประมวลผล เพื่อจัดทำฐานข้อมูล 
6) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการบรูณาการการ
ขับเคลื่อนแผนการบรหิารจดัการสนิค้าเกษตรระดับ
จังหวัด (กำหนดจัด 12 ก.ค. 2564) 
7) ประสานงาน ให้คำแนะนำ ตดิตาม สรุปผลการ
ดำเนินโครงการ  
8) รายงานผลการดำเนินโครงการให้กรมส่งเสรมิ
สหกรณ์ตามแบบรายงานที่กำหนด 

1 ครั้ง 
 
 

1 ครั้ง 
 

1 ครั้ง 
 
 
 
 

1 ครั้ง 
 
 

1 ครั้ง 
1 ครั้ง 

 
 

4 ครั้ง 
 

5 ครั้ง 
 

1 
 
 

1 
 

1 
 
 
 
 

1 
 
 

1 
1 
 
 

4 
 

5 

4,940 4,940 
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ปริมาณธุรกิจสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ปี 2564 

  ภาพรวมปริมาณธุรกิจสหกรณ์ เดือนกันยายน 2563 - สิงหาคม 2564 เปรียบเทียบกับปีที่แล้ว           
โดยปริมาณธุรกิจสหกรณ์ เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 12.11 

เดือนเดือน ปีงบประมาณ 2563ปีงบประมาณ 2563 ปีงบปรปีงบประะมาณ 2564มาณ 2564 บาทบาท ร้อยละร้อยละ 
กันยายน 585,732,725.26 394,431,159.20 -191,301,566.06 -32.66 

ตุลาคม 670,363,653.70 476,362,957.33 -194,000,696.37 -28.94 

พฤศจิกายน 521,994,045.63 565,693,549.64 43,699,504.01 8.37 

ธันวาคม 688,284,107.05 755,969,672.06 67,685,565.01 9.83 

มกราคม 682,088,280.31 695,220,828.39 13,132,548.08 1.93 

กุมภาพันธ์ 570,860,993.42 662,440,668.67 91,581,875.25  16.04 

มีนาคม 643,306,677.11  721,807,367.29  78,500,690.18  12.20 

เมษายน 362,502,606.48  590,392,384.48  227,889,778.00  62.87 

พฤษภาคม 488,383,572.21  636,874,735.04  148,491,162.83  30.40 

มิถุนายน 472,932,951.14 732,657,649.72 259,724,698.58 54.92 

กรกฎาคม  479,352,016.95  628,879,164.34  149,527,147.39  31.19  
สิงหาคม 500,849,525.56  613,173,120.70  112,323,595.14  22.43  

รวม 6,666,648,954.82  7,473,903,256.86  807,254,302.04  12.11 

ภาพรวมปริมาณธุรกิจกลุ่มเกษตรกร เดือนกันยายน 2563 - สิงหาคม 2564 เปรียบเทียบกบัปีทีแ่ล้ว  โดย
ปริมาณธุรกิจกลุ่มเกษตรกร เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 60.90  

เดือน ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2564 บาท ร้อยละ 
กันยายน 6,158,368.22 6,983,776.56 825,408.34 13.40 

ตุลาคม 5,596,694.59 6,018,234.76 421,540.17 7.53 

พฤศจิกายน 6,709,048.11 9,187,376.25 2,478,328.14 36.94 

ธันวาคม 17,952,094.08 20,705,703.24 2,753,609.16 15.33 

มกราคม 11,672,256.11 17,408,223.66 5,735,967.55 49.14 

กุมภาพันธ์ 7,705,400.73  18,739,156.81  11,033,756.08  143.20  
มีนาคม 4,709,161.88  9,595,200.15 4,886,038.27  103.76  
เมษายน 2,093,612.97  6,642,497.33  4,548,884.36  217.27  

พฤษภาคม 5,540,631.19  8,111,182.67  2,570,551.48  46.39  
มิถุนายน 4,996,423.57 8,226,870.04 3,230,446.47 64.66 

กรกฎาคม 5,484,115.05  13,129,068.69  7,644,953.64  139.40  
สิงหาคม 6,151,172.14  11,643,885.64  5,492,713.50  89.30  

รวม 84,768,978.64  136,391,175.80  51,622,197.16  60.90 
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การดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องของสหกรณ์ 
  สำหรับเดือนสิงหาคม 2564 สหกรณ์ส่งรายงานการดำรงสินทรัพย์สภาพคล่อง จำนวน 19 แห่ง โดยกรมได้แจ้งให้จังหวัดตรวจสอบการจัดส่งรายงานสินทรัพย์สภาพ

คล่องของสหกรณ์ ตั้งแต่เดือนมกราคม 2564 ให้เป็นปัจจุบัน กล่าวคือ หากสหกรณ์ใดยังไม่ได้จัดส่งรายงานสินทรัพย์สภาพคล่อง จะต้องจัดส่งรายงานย้อนหลังทุกเดือนที่ขาดไปให้เป็น
ปัจจุบัน ซึ่ง กพส. จะรวมรวบรายงานดังกล่าวและนำข้อมูลรายงานในระบบ ทั้งนี้ กพส. ได้ทำหนังสือแจ้งสหกรณ์ทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว โดยกำหนดให้สหกรณ์ส่งรายงานให้สำหนักงาน
สหกรณจ์ังหวัดภูเก็ต ภายในวันที่ 22 ตุลาคม 2564 และในช่วงกลางเดือนตุลาคม 2564 กพส. จะสรุปผลการส่งรายงานให้ กสส.1 เพ่ือนำไปติดตามให้สหกรณ์รายงานต่อไป 

แบบสรุปการส่งรายงานการดำรงสินทรัพย์สภาพคล่อง 

ที ่ ชือ่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ต.ค.63 พ.ย. 63 ธ.ค. 63 ม.ค. 64 ก.พ. 64 มี.ค. 64 เม.ย. 64 พ.ค. 64 มิ.ย. 64 ก.ค. 64 ส.ค. 64 
1 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด 1.80 2.92 2.02 5.80 5.80 3.11 2.89 2.54 2.36 2.29 2.04 
2 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานสงเคราะห์สวนยางภูเก็ต จำกัด 14.60 -  -  13.17 12.64 - -  -  - - - 
3 สหกรณ์ออมทรพัย์ศูนย์ชีววิทยาทางทะเลภูเกต็ จำกัด 101.13 85.31 71.59 67.37 94.69 116.95 144.09 128.79 108.92 109.55 113.44 
4 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขภูเก็ต จำกัด 76.89 79.75 78.95 80.63 74.23 65.88 71.22 67.94 72.35 79.88 85.66 
5 สหกรณอ์อมทรัพย์ตำรวจภูเก็ต จำกัด 62.48 13.81 8.14 8.50 7.41 6.42 5.12 5.05 7.71 6.73 5.05 
6 สหกรณอ์อมทรัพย์บริษัทเฮลโลภูเก็ต จำกัด  - -  -  - - - -  -  - - - 
7 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลวชริะภูเก็ต จำกดั 89.10 91.51 102.64 105.42 92.71 106.91 93.29 112.24 79.15 80.09 89.93 
8 สหกรณอ์อมทรัพย์พนักงานไทยซาร์โก้ จำกัด 47.92 44.59 47.25 50.50 48.45 48.74 47.44 46.53 49.72 48.43 49.30 
9 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงแรมอมันปุรี จำกัด 4,788.40 5,012.75 7,311.39 5064.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

10 สหกรณ์ออมทรัพย์อัล-อิสลามียะฮ์ จำกัด 9.20 11.64 6.67 5.29 8.58 11.34 11.18 18.71  17.15 15.56 - 
11 สหกรณ์ออมทรัพย์ บีเอจีเอส จำกัด 131,982.20  127,018.50 -  176,425.72 287,474.94 276521.7 273232.13 272616.88 274,610.60 264,397.69 - 

12 สหกรณ์ออมทรัพย์กี่หิ้น จำกัด - - - - - - -  -  - - - 
13 สหกรณ์การเกษตรเมืองภูเก็ต จำกัด 31.40 28.11 30.56 31.54 34.46 35.35 39.14 37.74 32.64 28.93 30.28 
14 สหกรณ์การเกษตรกะทู้ จำกัด 658.67 1,022.90 783.84 262.78 568.30 351.88 351.88 706.31 766.25 586.20 1,986.98 
15 สหกรณ์การเกษตรเมืองถลาง จำกัด 49.64 55.47 54.13 53.37 60.02 65.66 71.80 69.08 67.80 75.17 71.93 
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ที ่ ชื่อสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ต.ค.63 พ.ย. 63 ธ.ค. 63 ม.ค. 64 ก.พ. 64 มี.ค. 64 เม.ย. 64 พ.ค. 64 มิ.ย. 64 ก.ค. 64 ส.ค. 64 
16 สหกรณ์กรรมการอิสลามภูเก็ต จำกัด 64.57 50.15 38.37 42.43 37.58 38.58 34.72 33.74 36.22 34.29 36.44 
17 สหกรณ์เคหสถานทวีสินมั่นคงภูเก็ต จำกัด -  -  -  - 98.98 - 81.03 0.00 241.78 664.62 60.12 
18 สหกรณ์อิสลามฮุซนี จำกัด -  -  -  - - 20.27 - 16.78 18.87 - - 
19 สหกรณ์สี่ล้อเล็กภูเก็ต จำกัด 3.77 6.75 4.59 4.09 4.18 - 4.43  - 2.88 3.56 3.25 
20 สหกรณ์บริการเทศบาลตำบลวิชิต จำกัด -  -  -  - - - -  -  - - - 
21 สหกรณร์ถบริการและการท่องเที่ยวตำบลกะรน จำกัด 49.94 45.12 43.17 43.20 39.26 - - 49.63 41.33 39.22 30.98 
22 สหกรณ์บริการรถยนต์รับจ้างภูเก็ต จำกดั 280.01 276.28 381.11 381.11 381.11 381.11 277.12 269.61 259.17 293.78 280.65 
23 สหกรณบ์ริการแท็กซี่ภูเก็ต จำกัด  - 311.93 314.74 - 319.93 - -  -  - - - 
24 สหกรณจ์ักรยานยนต์รับจ้างป่าตอง จำกัด 145.41 229.97 139.01 125.28 113.18 80.26 90.66 80.19 63.05 62.27 67.18 
25 สหกรณ์บริการรถยนต์บริการธุรกิจภูเก็ต จำกัด -  -  -  381.11 6.51 - -  -  - - - 
26 สหกรณ์เรือหางยาวบริการนำเทีย่วป่าตอง จำกัด -  -  -  125.28 717.83 723.59 735.89 736.21 737.58 735.49 735.75 
27 สหกรณ์อัล-อามานะห์ภูเก็ต จำกัด 24.76 21.96 22.93 23.33 21.57 27.26 25.14 28.98  24.17 27.00 - 
28 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ่อแร่สันติสุข จำกัด 6.23 3.06 -  36.66 46.48 - - 31.95 27.48 - 24.31 
29 สหกรณ์เครดิตยเูนี่ยนพารารวมพลงัพัฒนา จำกัด 134.19 -  -  107.51 222.30 209.25 240.52 234.93 258.95 235.29 198.36 
30 สหกรณเ์ครดิตยูเนี่ยนเมืองภูเก็ต จำกัด -  146.66 136.51 142.57 139.91 144.91 151.12 149.04 150.01 149.07 139.87 
31 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเคหะรัษฎาภูเก็ต จำกัด -  -  12.13 - 14.55 14.24 8.16 7.46  6.34 6.05 - 

สหกรณ์ที่ส่งรายงานทั้งสิ้น (แหง่) 21 21 20 17 26 20 21 22 26 22 20 

มติที่ประชุม รับทราบ 
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   3.2.5 กลุ่มตรวจการสหกรณ์ 

   นางสาวเพชรไพลิน  แซ่ตั้น  นิติกรปฏิบัติการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 

ที ่ แผนงาน/โครงการ กิจกรรม 
การดำเนินงาน งบประมาณ (บาท) 

แผน ผล แผน ผล 

1 งานกำกับดูแล ตรวจสอบ
และคุ้มครองระบบสหกรณ์ 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 
พื้นที่/กลุ่มเปา้หมาย : 
  - สหกรณ์ จำนวน 27 
สหกรณ์  
 
 

  1) การตรวจการสหกรณ์โดยคณะผู้ตรวจการ
สหกรณ์  
   (แต่งตัง้คณะผู้ตรวจการสหกรณ ์ตามคำสั่ง 
นทส.ที่ ภก. 2/2564 สั่ง ณ วนัที ่11 มกราคม 
2564 และคำสั่งนทก. ที่ ภก. 1/2564 สั่ง ณ 
วันท่ี 11 มกราคม 2564) 
  2) การตรวจการสหกรณ์ตามคำสั่งนายทะเบียน
สหกรณ ์
  (เข้าตรวจการสหกรณ์กรณีพบขอ้สังเกตจาก
ผู้สอบบญัชี/ประเด็นการแนะนำสง่เสริม) 
  3) ติดตามประเมินผลการแก้ไขข้อบกพร่อง 
  (ติดตามสหกรณ์ทีไ่ด้มีการสั่งการให้แก้ไข
ข้อบกพร่อง) 
  4) จัดประชุมซักซ้อมการตรวจการสหกรณ ์
       - จัดประชุมเมื่อวนัท่ี 27 ม.ค. 2564 
 5) จัดประชุมคณะทำงาน จกบ. 
       - จัดประชุมครั้งท่ี 1 วันที่ 29 มิ.ย.2564 
       - จัดประชุมครั้งท่ี 2 วันท่ี 30 ก.ค. 2564 
       - จัดประชุมครั้งท่ี 3 วันท่ี 27 ส.ค. 2564 
       - *จัดประชมุครั้งที่ 4 วันท่ี 27 ก.ย. 2564 

18 สก./ 
1 กลุ่ม 

 
 
 
 

8 สก. 
 
 
 

8 สก. 
 
 

1 ครั้ง 
 

4 ครั้ง 

14/
1 
 
 
 
 

8 
 
 
 

8 
 
 

1 
 

4 

55,400 55,400 

การตรวจการสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564 
 การตรวจการสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564 ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต : การตรวจสอบ
สหกรณโ์ดยคณะผู้ตรวจการสหกรณ ์ดังนี้ 
 

คณะผู้ตรวจการสหกรณ์ สหกรณ์ที่ได้รับมอบหมายให้ตรวจสอบ การดำเนินการ 
คณะที่ 1 
1.นายกฤษฎา  สู่เจรญิ 
2.นางสาวเพชรไพลิน แซต่ั้น 

  1. สหกรณ์การเกษตรเมืองภูเกต็ จำกัด 
  2. สหกรณ์ออมทรัพยโ์รงแรมอมันปุรี จำกัด 
  3. ร้านสหกรณ์วิทยาลัยเทคนคิภูเก็ต จำกดั 

 
 
 

คณะที่ 2 
 1.นายพิทักษ์  คงขลิบ 
 2. นางสาวผานติย ์แสวงหาสินทรพัย ์
 3.นางสาวดสุิตา  รตันกุล 

  1. สหกรณ์ออมทรัพย์อลั-อิสลามียะฮ์ จำกัด 
  2. ร้านสหกรณโ์รงพยาบาลวชิระภูเก็ต จำกัด 
  3. สหกรณ์บริการบริการรถยนตร์ับจ้าง บขส.ภเูก็ต จำกัด 
  4. สหกรณ์เคหสถานทวีสินมั่นคงภูเก็ต จำกัด 

- 
- 
- 
- 

คณะที่ 3 
 1. นายรักษาราษฎร์ โภคะศฤงคาร 
 2.นางวรรณิสา  จันทร์แก้ว 
 3.นางสาวนันทัชพร ชัยฤกษ์ 

  1. ชุมนุมสหกรณร์ถบริการจังหวัดภูเก็ต จำกดั 
  2. สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสขุภูเก็ต จำกัด 
  3. สหกรณ์บริการแทก็ซีม่เิตอร์และธุรกิจท่องเทีย่วสองวีรสตรี จำกดั 
  4. สหกรณ์ออมทรัพย์กะตะธานคีอลเลคช่ัน จำกัด 
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คณะผู้ตรวจการสหกรณ์ สหกรณ์ที่ได้รับมอบหมายให้ตรวจสอบ การดำเนินการ 
คณะที่ 4 
 1.นางสาวสมุนา  ณ นคร 
 2.นางสาวนฤมล  สงธน ู
 3.นางชมัยพร  ช่วยมั่ง 

  1. สหกรณ์ออมทรัพย์กีห่ิน้ จำกัด 
  2. สหกรณ์อัล-อามานะห์ภเูก็ต จำกัด 
  3. สหกรณ์ออมทรัพย์อันดารา จำกัด 
  4. สหกรณ์บรกิารธรุกิจและท่องเที่ยวมุกอันดามนั จำกัด 

 
 

เลิกสหกรณ ์
 

คณะที่ 5 
 1.นางสาวแสงอุษา ส่งแสง 
 2.นางสาวธนภร  สังขพันธ ์
 3.นายอภสิทิธ์ิ  ลิ่วชัยชาญ 

  1. สหกรณ์บริการเทศบาลตำบลวิชิต จำกัด 
  2. สหกรณ์อิสลามฮุซนี จำกัด  
  3. สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัทเฮลโลภเูก็ต จำกัด 
  4. กลุ่มเกษตรกรทำสวนป่าคลอก  

 
 
 
 

 

ความคืบหน้าการแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์ในจังหวัดภูเก็ต 

สหกรสหกรณ์/ข้ณ์/ข้ออบกพร่องบกพร่อง การดำเนินกการดำเนินการาร//ความคืบหน้าความคืบหน้า สถาสถานะนะ 

1. สหกรณ์ บริการรถยนต์
บริการธุรกิจภูเก็ต จำกัด 
     1.1 เงินสดขาดบัญชี จาก
การทุจริตของ 
นางนาฎนภา ผาแสง อดีต
หัวหน้าฝ่ายการเงิน จำนวน 
1,849,333.24 บาท 

      สหกรณ์ได้ยื่นฟ้องนางนาฎนภา ผาแสง เป็นคดีอาญาผิดฐานยักยอก    
แต่ วันนั ดพิ จารณาคดี  นางนาฎนภาฯ ไม่ ไปศาลตามหมายเรียก                 
และมีพฤติการณ์จะหลบหนี ศาลจังหวัดภูเก็ตจึงออกหมายจับระหว่าง      
การพิจารณากับนางนาฎนภา ผาแสง เพ่ือนำตัวมาดำเนินคดี 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    
ให้สหกรณ์ประสานกับพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบติดตามจับกุม         
นางนาฎนภาฯ จำเลย ตามหมายจับมาดำเนินคดี และให้สหกรณ์รายงานผล
การดำเนินการและความคืบหน้าการแก้ไขข้อบกพร่องให้นายทะเบียน
สหกรณ์ทราบ   
      สหกรณ์รายงานความคืบหน้าการแก้ไขข้อบกพร่อง หนังสือที่ สบธ.
93/2564 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2564 แจ้งว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจแจ้งความ
คืบหน้าผ่านทางโทรศัพท์ถึงผู้จัดการสหกรณ์ว่าได้สืบหาข้อมูลคดีของนาง
นาฎนภาฯ ทราบว่าพำนักอยู่ที่ จ.ปทุมธานี และอยู่ระหว่างประสานไปยัง
ตำรวจทอ้งที่เพ่ือดำเนินการจับกุม 
***ยังไม่ได้รับรายงานความคืบหน้าการแก้ไขข้อบกพร่องจากสหกรณ์*** 

ติดตาม 
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สหกรณ์/ข้อบกพร่องสหกรณ์/ข้อบกพร่อง กการดำเารดำเนินินการ/ความคืบหน้านการ/ความคืบหน้า สถสถานะานะ 

2 . สหกรณ์ ออมทรัพย์ต รีสรา 
จำกัด 
      กรณีการกระทำทุจริตภายในสหกรณ์ 
มูลค่าความเสียหาย 1,209,942.68 
บาท อยู่ ในความรั บผิ ดชอบของ      
นางสาวนิ ศา  สี กงเหนื อ ตำแหน่ ง
เลขานุ การ ซึ่ งได้ รั บมอบหมายให้
รับผิดชอบในการทำบัญชีและเบิกจ่ายเงิน
ของสหกรณ ์
 

     พนักงานสอบสวนได้ขออนุมัติให้ศาลจังหวัดภูเก็ตออกหมายจับ 
นางสาวนิ ศา สี กงเหนื อ หมายจับที่  633/2559 ลงวันที่                 
30 กันยายน 2559 เพ่ือนำตัวมาดำเนินคดีในความผิดฐานยักยอก
ทรัพย์ เนื่องจากหลบหนีออกจากพ้ืนที่จังหวัดภูเก็ต และพนักงาน
สอบสวนได้สรุปสำนวนสอบสวนส่งพนักงานอัยการจังหวัดภูเก็ต            
มีความเห็นสั่งฟ้องผู้ต้องหา ปัจจุบันอยู่ระหว่างติดตามจับกุมตัว
นางสาวนิศาฯ  
     นายทะเบียนสหกรณ์ติดตามความคืบหน้าการแก้ไขข้อบกพร่อง
ของสหกรณ ์ตามหนังสือที่ 0010/118 ลงวันที่ 28 มกราคม 2564 
ให้สหกรณ์ฟ้องร้องคดีต่อศาลเพ่ือบังคับให้ผู้กระทำผิดชดใช้เงินหรือ
คืนทรัพย์สินที่ได้จากการกระทำผิดให้สหกรณ์ต่อไป  
    สหกรณ์รายงานความคืบหน้าการแก้ไขข้อบกพร่อง เมื่อวันที่         
11 มกราคม 2564 (สนง.สหกรณ์จ.ภู เก็ต ได้รับหนังสือ วันที่          
22 กุมภาพันธ์ 2564) แจ้งว่า ยังไม่สามารถจับตัวผู้กระทำผิดได้ 
คณะกรรมการเข้าพบ ผกก.สภ.เชิงทะเล ทางตำรวจจะเร่งติดตามตัว
ผู้ต้องหา และจะแจ้งความคืบหน้าเป็นระยะ 
     สหกรณ์รายงานความคืบหน้าการแก้ไขข้อบกพร่อง 
หนังสือที่  008/2564 ลงวันที่  28 มิถุนายน 2564     
แจ้งว่า อยู่ระหว่างติดตามจับกุมตัวผู้ต้องหามาดำเนินคดีตาม
กฎหมาย  
***ยังไม่ได้รับรายงานความคืบหน้าการแก้ไขข้อบกพร่องจาก
สหกรณ์*** 

ติดตาม 

3. สหกรณ์บริการธุรกิจและ
ท่องเที่ยวมุกอันดามัน จำกัด 
คำสั่ งนายทะเบี ยนสหกรณ์ ที่  ภก 
10/2560 สั่ ง ณ วันที่  18 ตุลาคม 
2560 สั่ งการ ให้ คณะกรรมการ
ดำเนินการสหกรณ์แก้ไขข้อบกพร่องตาม
มาตรา 22 (1) กรณีเงินยืมทดรองจ่าย
จำนวน 92,320 บาท ที่คณะกรรมการ 8 
รายเป็นผู้ยืม เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 
2558 แล้วไม่ส่งคืนเงินเพ่ือหักล้างบัญชี 
 

    สหกรณ์รายงานการแก้ไขข้อบกพร่อง หนังสือที่  32/2563         
ลงวันที่ 21 กันยายน 2563 แจ้งว่าสหกรณ์ได้ทำหนังสือทวงถาม     
ให้ผู้ยืมเงินทดรองจ่ายมาชี้แจงยอดเงินยืมทดรองที่สหกรณ์ 
    นายทะเบียนสหกรณ์ติดตามความคืบหน้าการแก้ไขข้อบกพร่องตาม
หนั งสือ ที่  ภก 0010/1094 ลงวันที่  18 ธันวาคม 2563              
ให้คณะกรรมการชุดปัจจุบันตรวจสอบข้อเท็จจริงในการอนุมัติเงินยืม
ทดรองจ่ ายอยู่ ในระหว่างดำเนินการของคณะกรรมการชุดใด 
ประกอบด้วยบุคคลใด รายงานให้นายทะเบียนสหกรณ์ทราบ 
    สหกรณ์รายงานการแก้ไขข้อบกพร่อง หนังสือที่ 6/2564 ลงวันที่ 
4 กุมภาพันธ์ 2564 แจ้งว่า คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง 
ตรวจสอบเงินยืมทดรอง 79,000 บาท อยู่ในระหว่างดำเนินการ       
ของคณะกรรมการชุดที่ 1 เงินยืมทดรองส่วนที่เหลืออยู่ในระหว่าง
ดำเนินการของคณะกรรมการชุดที่ 2 
***ยังไม่ ได้รับรายงานความคืบหน้าการแก้ไขข้อบกพร่องจาก
สหกรณ์*** 

ติดตาม 
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สหกรณ์/ข้อบกพร่องสหกรณ์/ข้อบกพร่อง การดำเนินการ/ควาการดำเนินการ/ความคืบหน้ามคืบหน้า สถานะสถานะ 

4. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเคหะรัษฎาภูเก็ต จำกัด 
    4.1 สหกรณม์ีข้อบกพร่องตาม คำสั่งนายทะเบียนที่ ภก 
7/2561 สั่ง ณ วันที่ 7 กันยายน 2561 โดยนายทะเบียน
สหกรณ์ ได้สั่งการให้สหกรณ์ดำเนินการ ดังนี้ 
             1.ให้ เรียกคืนเงินกู้ จาก สค.จ.เลย จำกั ด จำนวน        
20 ลบ. / ให้หาผู้รับผิดชอบชดใช้เต็มจำนวน 
             2. ให้ถอนคืนเงินฝากจาก สค.จ.เลย จำกัด จำนวน 
11.632 ลบ. / ให้หาผู้รับผิดชอบชดใช้เต็มจำนวน 
           3. หาผู้รับผิดชอบชดใช้คืนกรณีชำระหนี้ให้ สค.บ้านดุง
สามัคคี จำกัด แทน สค.จ.เลย จำกัด จำนวน 673,455 บาท 
           4. เรียกเงินคืนจาการซื้อที่ดินร่วมกับ สค.บ้านหนอง
มะค่า จำกัด จำนวน 2.340 ลบ. / ให้หาผู้รับผิดชอบชดใช้เต็ม
จำนวน 
          5. ให้นำหลักทรัพย์ของสมาชิกตามโครงการ  
CU Home มาจดจำนองเป็นประกันเงินกู้ให้ถูกต้อง และ
ทบทวนแก้ไขระเบียบสหกรณ์ว่าด้วยการให้เงินกู้ 
          6.  ให้ระงับการให้เงินกู้ตามโครงการ CU Home 
จนกว่าจะแก้ไขหลักประกันให้แล้วเสร็จ 
          7. ให้หาผู้รับผิดชอบและเรียกเงินทดรองคืน จำนวน 
2.120 ลบ. 
          8. ให้ระงับการดำเนินธุรกิจทั้ งหมดที่ดำเนินการ      
ใน จ.พัทลุง ทันท ี
         ให้แก้ไขข้อบกพร่องภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้
รับทราบคำสั่ง 
    4.2 สหกรณ์ฯ มีข้อบกพร่องตามคำสั่งนายทะเบียน
สหกรณ์ ที่ ภก 9/2562 สั่ง ณ วันที่ 2 กันยายน 2562 
รายละเอียดดังนี้ 
         ใหส้หกรณ์ฯ ดำเนินการขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่
สหกรณ์ฯ รับโอนชำระหนี้ รวมถึงที่ดินทีส่หกรณ์ร่วมลงทุน
กับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านหนองมะค่า จำกัด จำนวน 2 
แปลง ได้แก ่
 - ที่ดินโฉนดเลขที่ 792 และสิ่งปลูกสร้างบนที่ดิน 
มูลค่า 31,632,576.47 บาท ภายใน 60 วนั หากขายไม่ได้
หรือมูลค่าการขายสุทธิไม่คุ้มมูลหนี้ให้หาผู้รับผิดชอบชดใช้
ความเสียหาย 
 - ที่ดนิโฉนดเลขที่ 70236  มลูค่า 2,340,677 
บาท หากขายไม่ได้หรือมูลค่าขายสุทธิไม่เต็มมูลค่าดังกล่าว ให้ 

   1.ประเด็นข้อบกพร่อง 1-3 
สหกรณ์ฯ ดำเนินการรับโอน
ที่ดินเพ่ือชำระหนี้จำนวน 
31,632,576.47 บาท 
   2 .ในประเด็นข้ อบกพร่อง    
ข้ อ  7  มติ ที่ ป ระชุ ม ให ญ่ ให้
สหกรณ์  จัดกิจกรรมการกุศล
เพ่ื อที่ จ ะน ำ เงิน ดั งกล่ า วม า
หักล้างเงินยืมทดรองจ่าย 
   3 .ในประเด็นข้ อบกพร่อง    
ข้อ 4 ,5 , 6 และ 8 สหกรณ์ฯ 
ยั ง ไ ม่ ไ ด้ ด ำ เนิ น ก า ร แ ก้ ไข
ข้อบกพร่อง 
   4.สหกรณ์ฯ ได้ยื่นคำร้องขอ
ทุเลาการปฏิบัติตามคำสั่งทาง
ปกครองจังหวัดภูเก็ต ซึ่งศาลมี
คำสั่งให้ยกคำขอทุเลาการบังคับ
คำสั่งทางปกครองแล้ว 
 
 
 
 
 
 
    นายทะเบียนสหกรณ์ติดตามความ
คืบหน้าการแก้ไขข้อบกพร่อง (ล่าสุด) 
หนังสือที่ ภก 0010/22 ลงวันที่                        
8 มกราคม 2564 ให้สหกรณ์รายงาน
ผลการแก้ ไขข้ อบกพร่ องกรณี          
ขายที่ดิน จ.เลย และเร่งรัดการขาย
ที่ดินตามคำสั่ งให้ เสร็จสิ้นโดยเร็ว   
และให้สหกรณ์รายงานผลคืบหน้า    
ให้ทราบทุกเดอืน   
    สหกรณ์รายงานความคืบหน้าการ
แก้ ไขข้ อบ กพ ร่ อ ง  (ล่ าสุ ด )         
หนังสือที่ สค.006/2564 ลงวันที่               
19 มกราคม 2564 แจ้งว่า สหกรณ์ 

ดำเนินการแจ้งความกับ
คณะกรรมการดำเนินการ
สหกรณแ์ล้ว 
พนง.สอบสวน แจ้งผลการ
ดำเนินคดี ตามหนังสือ
สถานีตำรวจภู ธรเมือง
ภูเก็ต ที่ ตช 0023(ภก).
43)/9868 ลว. 21 ก.ย.
63 แจ้งว่า อัยการจังหวัด
คดี ศาลแขวงภู เก็ ต มี
คำสั่งยุติการดำเนินคดี
กับผู้ต้องหา 
 
***จั งหวั ดภู เก็ ตทำ
หนั งสื อขอหารื อกรม
ส่งเสริมสหกรณ์เรื่องคำสั่ง
นายทะเบียนสหกรณ์ที่  
ภก 7/2561 เป็นคำสั่ง
ทางปกครองยังมีผลใช้
บังคับอยู่ ให้ดำเนินการ
ติ ดตามข้ อบกพร่ อง
ต่อไป*** 
 

 

ติดตาม 
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สหกรณ์/ข้อบกพร่องสหกรณ์/ข้อบกพร่อง กาการดำเนินการ/ความคืบหน้ารดำเนินการ/ความคืบหน้า สถานะสถานะ 

หาผู้รับผิดชอบชดใช้ความเสียหาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    4.3 ข้อบกพร่องตามคำสั่ งนายทะเบี ยนสหกรณ์  ที่           
ภก.7/2563 และภก. 8/2563 สั่ง ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2564 
     1. กรณีสหกรณ์รับสมาชิกสมทบที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ    
รวม 30 คน ขัดต่อ พ.ร.บ.สหกรณ์มาตรา 40 และระเบียบ   
นายทะเบียนสหกรณ์ 
     2. กรณีสหกรณ์รับฝากเงินจากบุคคลภายนอก 
         - มูลนิธิชุมชนภูเก็ต 4,312,289-.บาท 
         - บุคคลที่จังหวัดพัทลุง 6,205,965-.บาท 
 

ยังไม่สามารถขายที่ดินได้ และยังคง
ดำเนิ นการประกาศขายที่ ดิ น         
ผ่ านช่ องทางต่ างๆ ซึ่ งสหกรณ์            
ไม่อาจระบุระยะเวลาแล้วเสร็จได้ 
    สหกรณ์แจ้งความคืบหน้าการแก้ไข
ข้ อบ กพ ร่ อ ง ห นั งสื อ ท่ี  สค .
078/2564 ลงวันท่ี 13 กรกฎาคม 
2564 แจ้งว่า สหกรณ์อยู่ระหว่าง
ดำเนินการประกาศขายท่ีดิน 
     ***ยังไม่ได้รับรายงานความ
คืบหน้าการแก้ไขข้อบกพร่อง
จากสหกรณ์*** 
 
      นายทะเบียนสหกรณ์ได้มี
หนังสือที่ ภก 0010/24 ลง
วันที่ 8 มกราคม 2564 ติดตาม
ความคืบหน้าการแก้ไข
ข้อบกพร่องตามคำสั่งนาย
ทะเบียนสหกรณ์ 
    สหกรณ์ได้แจ้งความคืบหน้า
การแก้ไขข้อบกพร่อง หนังสือ
ที่สค.005/2564 ลงวันที่ 14 
มกราคม 2564 แจ้งว่ากรณี รับ
สมาชิกสมทบที่ยังไม่บรรลุนิติ
ภาวะได้แก้ไขแล้ว กรณีมูลนิธิฯ 
จะติดตามเป็นหนังสือต่อมูลนิธิฯ 
อีกครั้ง วันที่ 31 มกราคม 
2564 ส่วนการคนืเงินฝาก
บุคคลที่จ.พัทลุง สหกรณ์ขอ
ชะลอจนกว่าจะได้ข้อยุติจากศาล
ปกครอง 
    นายทะเบียนสหกรณ์ติดตาม
ความคบืหน้าการแก้ไข
ข้อบกพร่อง หนังสือที่ ภก 
0010/510 ลงวันที่ 5 
พฤษภาคม 2564   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ติดตาม 
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สหกรณ์/ข้อบกพร่องสหกรณ์/ข้อบกพร่อง การดำเนินการ/ความคืบหน้การดำเนินการ/ความคืบหน้าา สถานะสถานะ 

         สหกรณ์แจ้งความคืบหน้า
การแก้ไขข้อบกพร่อง หนังสือที่ 
สค.078/2564 ลงวันที่ 13 
กรกฎาคม 2564 แจ้งว่า กรณี
รบัสมาชิกสมทบที่ยังไม่บรรลุนิติ
ภาวะ สหกรณ์ปฏิบัติตามคำสั่ง
นายทะเบียนสหกรณ์แล้ว กรณี
สหกรณ์รับฝากเงินจากมูลนิธิ
ชุมชนภูเก็ต สหกรณ์ได้ปิดบัญชี
แล้วเมื่อ 11 มิถุนายน 2564 
     ***ยังไม่ได้รับรายงานความ
คืบหน้าการแก้ไขข้อบกพร่อง
จากสหกรณ์*** 

 

   มติที่ประชุม รับทราบ 

   3.2.6 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 
   นางสาววันดี  ปิ่นแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 

ที ่ แผนงาน/โครงการ กจิกรรม 
การดำเนินงาน งบประมาณ (บาท) 

แผน ผล แผน ผล 
1 โครงการส่งเสรมิและ

พัฒนาสหกรณ์/กลุ่ม
เกษตรกรให้มีความ
เข้มแข็งตามศักยภาพ 
 
พื้นที/่กลุ่มเปา้หมาย : 
   1) สหกรณ์ 49 แห่ง 
   2) กลุ่มเกษตรกร 1 แห่ง 

1) สหกรณ์และกลุม่เกษตรกรไดร้บัการ
แนะนำส่งเสริม (ไม่นับซ้ำแห่ง) 
2) เกษตรกรและบุคคลทั่วไปสมัครใจเข้า
เป็นสมาชิกของสหกรณ/์กลุม่เกษตรกร 
3) สหกรณ/์กลุ่มเกษตรกร จัดประชุมใหญ่
สามัญประจำป ี
4) ประชุมกลุ่มส่งเสรมิสหกรณ์ 1 
 

50 แห่ง 
 

600/2 
คน 

50 แห่ง 
 

11 ครั้ง 

50 
 

1,785/ 
41 
25 

 
5 

65,000 65,000 

  การจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ปีบัญชี พฤษภาคม 2563 ธันวาคม 2563 และ มีนาคม 
2564 มีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ยังไม่ได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี จำนวน 19 แห่ง โดยในเดือนกันยายน 
2564 มีสหกรณ์ได้จัดประชุมใหญ่แล้ว จำนวน 5 แห่ง ซ่ึงสหกรณ์อ่ืน ๆ มีการกำหนดวันประชุมใหญ่ไว้แล้วด้วย และ
มีสหกรณ์ที่ไม่สามารถกำหนดจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีได้ จำนวน 7 แห่ง  

   มติที่ประชมุ  รับทราบ 
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  3.3 การร่วมอนุโมทนาบุญกฐินพระราชทานกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
  นางสิรญา  พาหุบุตร หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ฝ่ายบริหารทั่วไป ได้โอนเงิน
ให้กองคลังเพ่ือร่วมอนุโมทนาบุญกฐินพระราชทานกรมส่งเสริมสหกรณ์ จำนวน 6,500 บาท ทั้งนี้  มีสหกรณ์        
ร่วมอนุโมทนาเพ่ิมเติม 2 แห่ง เป็นเงิน 2,000 บาท ซึ่งสามารถโอนเงินให้กองคลังภายในวันที่ 5 ตุลาคม 2564     
ซึ่งฝ่ายบริหารฯจะโอนเงินอนุโมทนาดังกล่าวให้กองคลังภายในกำหนด 

  มติทีป่ระชมุ  รับทราบ 

  3.4 การจำหน่ายรถจักรยานยนต์ 
  นางสิรญา  พาหุบุตร หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต ได้ส่ง
รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลางให้สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ตแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการในข้ันตอนต่อไป 

  มติที่ประชุม  รับทราบ 

  3.5 การซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ 
  ตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณเพ่ือซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ จำนวน 3 หลัง ขณะนี้ผู้รับจ้าง
ซ่อมแซมบ้านพักเรียบร้อยแล้ว 1 หลัง ซึ่งจะครบกำหนดสัญญาเพ่ือส่งมอบงานจ้าง ในวันที่ 10 ตุลาคม 2564 

  มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระที ่ 4  เรื่องเพื่อทราบ 
  4.1 ฝ่ายบริหารทั่วไป  
  นางสิรญา  พาหุบุตร หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 

  4.1.1 การจัดจ้างพนักงานจ้างเหมาบริการ 
  ด้วยกรมจัดสรรงบประมาณให้สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ตเพ่ิมเติม เพ่ือจัดจ้างพนักงานจ้าง
เหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย 1 อัตรา จึงมีการปรับเปลี่ยนเวลาทำงานของตำแหน่ง
ดังกล่าว คือ ให้ นายดำรงศักดิ์  คงแก้ว หยุดทุกวันอาทิตย์ และให้พนักงานรักษาความปลอดภัยคนใหม่อยู่แทนใน
วันดังกล่าว 

  มติที่ประชุม  รับทราบ 

  4.1.2 การพิจารณาการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ และค่าตอบแทนพนักงานราชการ 
  จังหวัดภูเก็ตให้หน่วยงานจัดส่งผลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการของสำนักงานสหกรณ์
จังหวัดภู เก็ต  จึงขอนัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนเงินเดือน  ในวันที่  5 ตุลาคม 2564               
เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต  

  มติที่ประชุม  รับทราบ 

  4.1.3 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต ได้รับจัดสรรงบประมาเพ่ิมเติม เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์       
3 รายการ คือ  
   1) คอมพิวเตอร์ All in one จำนวน 1 เครื่อง  ซ่ึงใช้งาน ณ ฝ่ายบริหารทั่วป  
   2) คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จำนวน 1 เครื่อง ซึ่งใช้งาน ณ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 โดยให้    
นายอภิสิทธิ์ ลิ่วชัยชาญ ขอยืมใช้เพ่ือปฏิบัติงาน ราย 3 เดือน  
   3) ชุดไมโครโฟนสำหรับห้องประชุม จำนวน 1 ชุด ซึ่งจะส่งมอบในเดือนพฤศจิกายน 
2564 
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  ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
เป็นเงิน 5,939,163.85 บาท ซึ่งได้เบิกจ่ายงบประมาณครบถ้วนตามที่ได้รับจัดสรรเรียบร้อยแล้ว และสำหรับ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้รับจัดสรรงบประมาณ (งบลงทุน) จำนวน 1 รายการ คือ  เครื่องปริ๊นเตอร์ 
Multifunction เป็นเงิน 10,000 บาท 
  นายวงศ์ธารินทร์  พรหมรักษ์ สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้ฝ่ายบริหารทั่วไปศึกษาระเบียบ
พัสดุเพิม่เติม กรณผีู้มีอำนาจอนุมัติการยืมพัสดุ/ครุภัณฑ ์ของหน่วยงาน 

  มติที่ประชุม  รับทราบ 

  4.1.4 แจ้งข่าวสารสหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จำกัด 
   1) การให้เงินกู้เพ่ืออุปกรณ์สื่อสาร ดอกเบี้ยร้อยละ 3.75 ผ่อนชำระ 36 งวด เช่น       
แท็บเล็ต มือถือ เป็นต้น ซ่ึงภายใน 30 วันหลังได้รับเงินกู้ ต้องส่งเอกสารการซื้อขายให้สหกรณ์ตรวจสอบ หากไม่
ดำเนินการตามระยะเวลาดังกล่าวสหกรณ์จะปรับดอกเบี้ยไปคิดตามอัตราปกติ 

  2) การปรับการจ่ายเงินสวัสดิการกรณีเสียชีวิต เป็นอัตราขั้นบันได ตามระยะเวลาการเป็น
สมาชิก : 

   - ระยะเวลา 1 - 3 ปี  ไดร้ับ 100,000 บาท 
   - ระยะเวลา 3 - 6 ปี  ได้รับ 200,000 บาท 
   - ระยะเวลา 6 - 9 ปี  ได้รับ 300,000 บาท 
   - ระยะเวลา 9 ปีขึ้นไป  ได้รับ 400,000 บาท 

  มติที่ประชุม  รับทราบ 

  4.1.5 โครงการสุขภาพดีชีวีมีสุข 
  เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564 ได้เข้าร่วมรับฟังโครงการสุขภาพดีชีวีมีสุข (Happy Body & Relex) 
ซ่ึงเป็นการโครงการที่ให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของผู้เกษียณราชการ และการดูแลสุขภาพกายและจิตใจให้มีสุข
ภาวะที่ดีและปลอดภัยจากโรค โดยแนะนำการรับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย กล่าวคือ การเลือก
รับประทานอาหารตั้งแต่มื้อเช้า โดยให้ทานน้ำอุ่น พร้อมกับผลไม้ เช่น กล้วย ส้ม มะละกอ เป็นต้น แล้วตามด้วย
อาหารหลัก และสำหรับการดื่มกาแฟ ให้ดื่มวันละไม่เกิน 1 ช้อนชา ก่อนดื่ม ให้ใส่น้ำเล็กน้อย และดมกลิ่นกาแฟ เพ่ือ
กระตุ้นการทำงานของสมอง พร้อมทั้ง ดื่มน้ำวันละ 2 ลิตร ขึ้นไป 

  มติทีป่ระชุม  รับทราบ 

  4.1.6 การมอบวุฒิบัตรผู้ผ่านการอบรม หลักสูตร “การบริหารการเงินเพื่อการตัดสินใจ” 
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้ผ่านการอบรม หลักสูตร “การบริหารการเงินเพ่ือ
การตัดสินใจ” ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต จำนวน 2 คน คือ 
   1) นายอภิสิทธิ์  ลิ่วชัยชาญ  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ  
   2) นางสาวดุสิตา  รัตนกุล  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 

  มติที่ประชุม  รับทราบ 
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  4.2 กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ 
  นายพทิักษ์ คงขลิบ ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตัง้และส่งเสริมสหกรณ์ แจ้งใหท้ีป่ระชุมทราบ ดังนี้ 

 4.2.1 ผลการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
 ผลการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ของจังหวัดภูเก็ต (ข้อมูล ณ 1 ตุลาคม 2564) 

   1) สหกรณ์ : นำมาจัดมาตรฐาน 46 สหกรณ์ โดยมีสหกรณ์ที่ผ่านมาตรฐาน 27 แห่ง     
และไม่ผ่านมาตรฐาน 19 แห่ง  

   - สหกรณ์การเกษตร นำมาจัดมาตรฐาน 4 แห่ง ผ่านมาตรฐาน 3 แห่ง ไม่ผ่าน
มาตรฐาน 1 แห่ง 

   - สหกรณ์ออมทรัพย์ นำมาจัดมาตรฐาน 14 แห่ง ผ่านมาตรฐาน 13 แห่ง ไม่ผ่าน
มาตรฐาน 1 แห่ง 

   - สหกรณ์ร้านค้า นำมาจัดมาตรฐาน 4 แห่ง ผ่านมาตรฐาน 1 แห่ง ไม่ผ่าน
มาตรฐาน 3 แห่ง 

   - สหกรณ์บริการ นำมาจัดมาตรฐาน 20 แห่ง ผ่านมาตรฐาน 8 แห่ง ไม่ผ่าน
มาตรฐาน 12 แห่ง 

   - สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน นำมาจัดมาตรฐาน 4 แห่ง ผ่านมาตรฐาน 2 แห่ง ไม่ผ่าน
มาตรฐาน 2 แห่ง 

  2) กลุ่มเกษตรกร : นำมาจัดมาตรฐาน 1 แห่ง โดยกลุ่มเกษตรกรทำสวน ผ่านมาตรฐาน      
1 แห่ง 

รายละเอียดดังนี้ 
ลำดับ

ที ่
สหกรณ์ ปีบัญชี 

วันประชุม
ใหญ่ 

มาตรฐาน หมายเหตุ 

สหกรณ์บริการ 
1 สหกรณ์บริการตำบลเชิงทะเล จำกัด 30 มิ.ย 23 พ.ย. 63 - เลิก ชำระบัญชี 
2 สหกรณ์บริการรถยนต์รับจ้างอันดา

มันภูเก็ต จำกัด 
30 มิ.ย 25 พ.ย.63 ไม่ผ่าน ปีที่ 1 กำไร ปีที่ 2 ขาดทนุ 

3 ชุมนุมรถบริการจังหวัดภูเก็ต จำกัด 30 ก.ย. 28 ม.ค.64 ไม่ผ่าน ปีที่ 1 ขาดทุน ปีที่ 2 กำไร 
สหกรณ์ไม่มีกำไร ไม่มีการ
จัดสรรกำไร ไม่มีการตั้งกองทุน 
และไม่มีการจ่าย 

4 สหกรณ์บริการรถยนต์รับจ้าง บขส. 
ภูเก็ต จำกัด 

30 เม.ย 23 ก.ย. 63 ไม่ผ่าน มีผู้ปฏิบัติหน้าที่ในสหกรณ์โดย
ไม่ได้รับมอบหมายตามมติที่
ประชุมคณะกรรมการ
ดำเนินการหรือเป็นลายลักษณ์
อักษร 

5 สหกรณ์อัล-อามานะห์ภูเก็ต จำกัด 30 เม.ย 25 ต.ค. 63 ผ่าน - 
6 สหกรณ์รถบริการและการท่องเที่ยว

ตำบลกะรน จำกัด 
30 เม.ย 28 ส.ค. 63 ผ่าน - 
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ลำดับ
ที ่

สหกรณ์ ปีบัญชี 
วันประชุม

ใหญ่ 
มาตรฐาน หมายเหตุ 

7 สหกรณ์จักรยานยนต์รับจ้างป่าตอง 
จำกัด 

31 ก.ค. 22 ธ.ค. 63 ไม่ผ่าน ในรอบสองปีบัญชีสุดท้าย มีผล
การดำเนินงานขาดทุน 
ในรอบสองปีบัญชีย้อนหลัง 
สหกรณ์มีการจ่ายทุนสวัสดิการ
สมาชิกและทุน
สาธารณประโยชน์ 

8 สหกรณ์เรือหางยาวบริการนำเที่ยว
ป่าตอง จำกัด 

30 ก.ย. 22 ก.พ. 64 ไม่ผ่าน 1,3,6 (ปิดบัญชีไม่ได้ 6 ปี ) 

9 สหกรณ์บริการแท็กซี่ภูเก็ต จำกัด 30 เม.ย 23 ก.ย. 63 ผ่าน - 
10 สหกรณ์อิสลามฮุซนี 31 ต.ค. 21 มี.ค. 64 ผ่าน - 
11 สหกรณ์สี่ล้อเล็กภูเกต็ จำกัด 31 ธ.ค. 9 เม.ย.64 ผ่าน - 
12 สหกรณ์อิสลามสัมพันธ์ภูเก็ต จำกัด 31 ก.ค 28 มี.ค 64 ผ่าน - 
13 สหกรณ์บริการรถยนต์บริการธุรกิจ

ภูเก็ต จำกัด 
30 เม.ย 19 ก.ย. 63 ไม่ผ่าน ปีที่ 1 กำไร ปีที่ 2 ขาดทุน 

 
14 สหกรณ์บรกิารรถยนต์รับจ้างภูเก็ต 

จำกัด 
31 มี.ค. 1 ต.ค. 64 ผ่าน - 

15 สหกรณ์บริการธุรกิจและท่องเที่ยว
มุกอันดามัน จำกัด 

31 พ.ค. 1 ต.ค. 64 ไม่ผ่าน ปิดบัญชีไม่ได้ 7 ปี (ล่าสุดปี
บัญชี 57)ไม่สามารถสรุปผล
การดำเนินงาน และจัดสรรกำไร
สุทธิ 
สมาชิกมีส่วนร่วมน้อยกว่าร้อย
ละ 20รวมทั้งไม่มีการจัดจ้าง
เจ้าหน้าที่ 

16 สหกรณ์เคหสถานทวีสินมั่นคงภูเก็ต 
จำกัด 

31 ธ.ค. 1 ต.ค. 64 ไม่ผ่าน ไม่จัดทำงบการเงินแล้วเสร็จ 
จึงไม่สามารถจัดสรรและจ่ายทุน
สวัสดิการและ
สาธารณประโยชน์ได้ 

17 สหกรณ์บริการแท็กซี่และธุรกิจ
ท่องเที่ยวสองวีรสตรี จำกัด 

31 พ.ค 1 ต.ค. 64 ไม่ผ่าน ไม่จัดทำงบการเงินแล้วเสร็จจึง
ไม่สามารถจัดสรรและจ่ายทุน
สวัสดิการและ
สาธารณประโยชน์ได้ 
สมาชิกร่วมทำธุรกิจกับสหกรณ์
น้อยกว่า ร้อยละ 20 
ไม่มีการจัดจ้างเจ้าหน้าที่ 

18 สหกรณ์บริการเดินรถภูเก็ต จำกัด 31 มี.ค. 1 ต.ค. 64 ไม่ผ่าน ปีที่ 1 กำไร ปีที่ 2 ขาดทุน 
19 สหกรณ์รถบริการภูเก็ตคอลเซ็นเตอร์ 

จำกัด 
31 ธ.ค. 1 ต.ค. 64 ไม่ผ่าน สหกรณ์ไม่มีกำไร ไม่มีการ

จัดสรรกำไร ไม่มีการตั้งกองทุน 
และไม่มีการจ่าย 
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ลำดับ
ที ่

สหกรณ์ ปีบัญชี 
วันประชุม

ใหญ่ 
มาตรฐาน หมายเหตุ 

20 สหกรณ์บริการเทศบาลตำบลวิชิต 
จำกัด 

31 ธ.ค. 1 ต.ค. 64 ไมผ่่าน ไม่จัดทำงบการเงินแล้วเสร็จ 
จึงไม่สามารถจัดสรรและจ่ายทุน
สวัสดิการและ
สาธารณประโยชน์ได้ 

21 สหกรณ์เคหสถานโคกโตนดพัฒนา 
จำกัด 

31 ธ.ค. 3 ก.ค. 64 ผ่าน - 

สหกรณ์ออมทรัพย์ 
1 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขภูเก็ต 31 ธ.ค. 30 ม.ค. 64 ผ่าน - 
2 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูเก็ต 

จำกัด 
31 ก.ย. 28 พ.ย. 63 ผ่าน - 

3 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงแรมอมันปุรี 
จำกัด 

31 พ.ค. 10 ก.ย. 63 ผ่าน - 

4 สหกรณ์ออมทรัพย์อัล-อิสลามียะฮ์ 
จำกัด 

31 ธ.ค. 24 ต.ค. 63 ผ่าน - 

5 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด 31 ธ.ค. 31 ม.ค.64 ผ่าน - 
6 สหกรณ์ออมทรัพย์ตรีสรา จำกัด 31 ส.ค. 21 ม.ค.64 ไม่ผ่าน จัดทำงบการเงินแล้วเสร็จแล้ว

นำเสนอเพ่ือขออนุมัติในที่
ประชุมใหญ่เกิน 150 วัน  มี
การจัดสรร แต่ไม่มีการจ่ายทุน
สวัสดิการ และ
สาธารณประโยชน์ 

7 สหกรณ์ออมทรัพย์กี่หิ้น จำกัด 30 มิ.ย. 11 พ.ย. 63 ผ่าน - 
8 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน

สงเคราะห์สวนยางภูเก็ต จำกัด 
31 ธ.ค. 23 ก.พ. 64 ผ่าน - 

9 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานไทยซาร์
โก้ จำกัด 

31 ธ.ค. 29 ม.ค. 64 ผ่าน - 

10 สหกรณ์ออมทรัพย์ศูนย์ชีววิทยาทาง
ทะเลภูเก็ต จำกัด 

30 ก.ย. 5 พ.ย. 63 ผ่าน - 

11 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน ลากูน่า 
ภูเก็ต จำกัด 

30 เม.ย. 7 ก.ค.63 ผ่าน - 

12 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลวชิระ
ภูเก็ต 

31 ธ.ค. 5 มี.ค. 64 ผ่าน - 

13 สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัทเฮลโลภูเก็ต 31 มี.ค. 24 ก.ค. 64 ผ่าน - 
14 สหกรณ์ออมทรัพย์บีเอจีเอสภูเก็ต 

จำกดั 
30 มิ.ย. 22 ส.ค. 63 ผ่าน - 
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ลำดับ
ที ่

สหกรณ์ ปีบัญชี 
วันประชุม

ใหญ่ 
มาตรฐาน หมายเหตุ 

สหกรณ์ร้านค้า 
1 รา้นสหกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ภูเก็ต 
31 ธ.ค. 17 มี.ค. 64 ไม่ผ่าน 1,3,6 (ปิดบัญชีไม่ได้ 6 ปี ) 

2 ร้านสหกรณ์วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต 31 ธ.ค. 27 มี.ค. 64 ไม่ผ่าน สมาชิกร่วมทำธุรกิจกับสหกรณ์ 
ร้อยละ 50 - 59 

3 ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต 31 ธ.ค. 25 มี.ค. 64 ผ่าน - 
4 ร้านสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต จำกัด 31 ธ.ค. 1 ต.ค. 64 ไม่ผ่าน ในรอบสองปีบัญชีสุดท้าย มีผล

การดำเนินงานขาดทุน 
สหกรณ์เครดิตยเูนี่ยน 

1 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเมืองภูเก็ต 
จำกัด 

31 ธ.ค. 18 ก.ค. 64 ผ่าน - 

2   สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเคหะรัษฎา
ภูเกต็ จำกัด 

31 ธ.ค. 30 ก.ย. 64 ไม่ผ่าน ปิดบัญชีล่าสุด ปี 2562 ไม่
จัดทำงบการเงินให้เป็นปัจจุบัน 
ไม่สามารถสรุปผลการ
ดำเนินงานและจัดสรรกำไรสุทธิ
และมีการกระทำฝ่าฝืนกฎหมาย 
ระเบียบ คำสั่งนายทะเบียน
สหกรณ์ 

3   สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ่อแร่สันติสุข 
จำกัด 

31 ธ.ค. 1 ต.ค. 64 ผ่าน - 

4 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนพารารวมพลัง
พัฒนา จำกัด 

31 ธ.ค. 24 ก.ย. 64 ไม่ผ่าน จัดทำงบการเงินแล้วเสร็จและ
ส่งให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแต่
ยังไม่ได้เสนอที่ประชุมใหญ่ 

สหกรณ์การเกษตร 
1 สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาด

ลูกค้า ธ.ก.ส. ภูเก็ต จำกัด 
31 มี.ค. 1 ต.ค. 64 ไม่ผ่าน ในรอบสองปีบัญชีสุดท้าย มีผล

การดำเนินงานขาดทุน  
สมาชิกร่วมทำธุรกิจกับสหกรณ์ 
ร้อยละ 50 - 59 
ในรอบสองปีบัญชีย้อนหลัง 
สหการณ์มีการจ่ายทุนสวัสดิการ
สมาชิกและทุน
สาธารณประโยชน์ 

2 สหกรณ์การเกษตรกะทู้ จำกัด 31 มี.ค. 20 ก.ค. 64 ผ่าน - 
3 สหกรณ์การเกษตรเมืองถลาง จำกัด 31 มี.ค. 28 ก.ย. 64 ผ่าน - 
4 สหกรณ์การเกษตรเมืองภูเก็ต จำกัด 31 มี.ค. 29 ก.ย. 64 ผ่าน - 

  มติที่ประชุม  รับทราบ 
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   4.3 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ 
  นางสาวสุมนา ณ นคร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ แจ้งให้ที่
ประชุมทราบ ดังนี้ 
  4.3.1 การจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
  จังหวัดภูเก็ต ได้รับการจัดสรรเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้ 
   1) โครงการปกติ จำนวน 1 สหกรณ์ คือ สหกรณ์อิสลามฮุซนี จำกัด ได้รับการจัดสรรเงินกู้ 
2,000,000 บาท ผลการจัดชั้นลูกหนี้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ เป็นสหกรณ์ขนาดใหญ่ ชั้น C อัตราดอกเบี้ยเงินกู้    
ร้อยละ 3 ต่อปี 
   2) โครงการพิเศษ (โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพสมาชิกสหกรณ์นอกภาคการเกษตร) 
จำนวน 1 สหกรณ์ คือ สหกรณ์บริการรถยนต์บริการธุรกิจภูเก็ต จำกัด ได้รับการจัดสรรเงินกู้ 3,040,000 บาท 
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อปี โดยสหกรณ์นำไปให้สมาชิกกู้ยืมรายละไม่เกิน 30,000 บาท และคิดอัตราดอกเบี้ย  
จากสมาชิกไม่เกินร้อยละ 3 ต่อปี  
  ทั้งนี้ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ ได้จัดทำหนังสือถึงสหกรณ์ทั้ง 2 แห่ง
แล้ว เพ่ือแจ้งการจัดสรรวงเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ และให้สหกรณ์ดำเนินการจัดทำเอกสารในการขอกู้เงินกองทุน
พัฒนาสหกรณ์ต่อไป 

 มติที่ประชุม รับทราบ 

  4.4 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ 
 นางสาวแสงอุษา  ส่งแสง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ดังนี้ 
 4.4.1 โครงการฝึกอบรมอาชีพหลักสูตรระยะสั้นของสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

  โครงการฝึกอบรมอาชีพหลักสูตรระยะสั้นของสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร เป็นโครงการที่ได้รับ
งบประมาณจากจังหวัดภูเก็ต จำนวน 13 หลักสูตร โดยต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม 2564 ดังนี้ 
   1) การทำซาลาเปา    จำนวน 4 รุ่น 
   2) การทำขนมจบีและฮะเก๋า  จำนวน 3 รุ่น 
   3) การทำสลัดโรลและน้ำสลัด  จำนวน 4 รุ่น 
   4) การทำบราวนนี่และเค้ก  จำนวน 4 รุ่น 
   5) การทำอาหารญี่ปุ่น (ซูชิ)  จำนวน 3 รุ่น 
   6) การทำเครื่องดื่ม   จำนวน 4 รุ่น 
   7) การทำกระเป๋าผ้า   จำนวน 2 รุ่น   
   8) การทำพวงมาลัย   จำนวน 2 รุ่น 
   9) การบำรุงรักษาแอร์เบื้องต้น  จำนวน 2 รุ่น 
   10) การติดตั้งและบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รุ่น 
   11) การใช้โปรแกรมกราฟิก PSD  จำนวน 2 รุ่น 
   12) การใช้โปรแกรม Ai   จำนวน 2 รุ่น 
   13) เทคนิคการขายสินค้าออนไลน์  จำนวน 4 รุ่น 
ซ่ึงได้จัดอบรมเรียบร้อยแล้ว 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรการทำซาลาเปา ณ กลุ่มเกษตรกรทำสวนป่าคลอก  
  กพส. จะแจ้งกำหนดการจัดโครงการอบรมหลักสูตรต่างๆ กสส.1 เพื่อให้ประสานกับสหกรณ์อีกครั้ง
หนึ่ง ซึ่งกำหนดการเบื้องตน้ ดังนี้ 
   - วันที่ 6 ตุลาคม 2564  จัดอบรมหลักสูตรการทำซาลาเปา ณ ศาลาคลองมุดง โดยมี
สมาชิกของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ่อแร่สันติสุข จำกัด เข้าร่วม 
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   - วันที่ 8 ตุลาคม 2564  จัดอบรมหลักสูตรการทำซาลาเปา ณ ลากูน่า โดยมีสมาชิกของ
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน ลากูน่า ภูเก็ต จำกัด เขา้ร่วม 
   - วันที่ 9 ตุลาคม 2564 จัดอบรมหลักสูตรการบำรุงรักษาแอร์เบื้องต้น และการใช้
โปรแกรมกราฟิก PSD ณ วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต  
  ทั้งนี้ ด้วยระยะเวลาที่จำกัดในการจัดโครงการอบรมดังกล่าว จึงขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ร่วมจัด
โครงการดังกล่าวด้วย โดย กพส. จะแจ้งอีกครั้งหนึ่ง พร้อมนี้ จะส่งทำหนังสือแจ้งสหกรณ์ เพ่ือรวบรวมผู้สนใจเข้าร่วม
อบรมตามหลักสูตรดังกล่าวด้วย 

 มติที่ประชุม รับทราบ 

 4.5 กลุ่มตรวจการสหกรณ์ 
 นางสาวเพชรไพลิน  แซ่ตั้น  นิติกรปฏิบัติการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 
 4.5.1 ระบบการตรวจการสหกรณ์ 
 เมื่อวันที่ 22 - 23 กันยายน 2564 กลุ่มตรวจการได้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

ผ่านระบบสื่อออนไลน์ เรื่อง “การใช้งานระบบตรวจการสหกรณ์” ด้วยระบบ Zoom Meeting ระบบดังกล่าวเป็น
การรวมระบบการรายงานข้อสังเกต ระบบตรวจการ และระบบการรายงานข้อบกพร่อง เข้าด้วยกัน ซึ่งจากเดิม    
มีการแต่งตั้งผู้ตรวจการสหกรณ์ โดยให้ผู้ตรวจการสหกรณ์ต้องทำรายงานการตรวจการสหกรณ์เสนอต่อ         
นายทะเบียนสหกรณ์ แต่สำหรับการนำ “ระบบตรวจการสหกรณ์” มาใช้ในการปฏิบัติงาน ผู้ตรวจการสหกรณ์ 
(รายบุคคล) หรือคณะผู้ตรวจการสหกรณ์ โดยผู้ทำหน้าที่เลขาฯ ของคณะ จะเป็นผู้บันทึกรายงานผลการตรวจ
การ/ข้อบกพร่อง/ความเสียหายที่เกิดขึ้น เข้าระบบดังกล่าว และพิมพ์รายงานดังกล่าวจากระบบ ลงนาม         
และเสนอต่อนายทะเบียนสหกรณ์ โดยผ่านการให้ความเห็นของกลุ่มตรวจการสหกรณ์ ก่อนเสนอนายทะเบียน
พิจารณาสั่งการในประเด็นต่างๆ ต่อไป หลังจากนายทะเบียนพิจารณาสั่งการแล้ว ให้นำเอกสารดังกล่าวอัพโหลด
เข้าระบบอีกครั้งหนึ่ง ซ่ึงในระบบจะกำหนดห้วงเวลาในขั้นตอนต่าง ๆ ไว้ด้วย 

 ทั้งนี้ กตส. โดย ผอ. กลุ่มตรวจการสหกรณ์ จะเป็นผู้บันทึกความเห็นของ กตส. เข้าระบบอีก   
ครั้งหนึ่ง พิมพ์ความเห็นดังกลาวจากระบบ ลงนาม และเสนอต่อนายทะเบียนสหกรณ์ต่อไป โดยนายทะเบียน
สหกรณ์จะรับผิดชอบในส่วนของการลงนามและความคิดเห็นในกระดาษ หลังจากนั้น กตส. จะอัพโหลดเอกสาร
ดังกล่าวเข้าระบบอีกต่อไป 

 ระบบดังกล่าวจะเป็นการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการตรวจการสหกรณ์ การบันทึกข้อมูลที่ไม่
ครบถ้วนสมบูรณ์ ซ่ึงเชื่อมโยงกับข้อมูลของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ด้วยนั้นเอง และกรมจะส่งคู่มือการใช้งาน
ระบบดังกล่าวให้จังหวัดอีกครั้งหนึ่ง 

 นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ ๆ เกี่ยวข้องให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสหกรณ์ หากพบว่ามีประเด็นปัญหา
เกิดข้ึน ให้เร่งเข้าตรวจการ และบันทึกเข้าระบบดังกล่าว ภายใน 1 มกราคม 2565 

 มติที่ประชุม รับทราบ 
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 4.5.2 การกำกับดูแลการดำเนินงานของสหกรณ์ 
  ด้วยสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินแจ้งผลการวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดิน กรณีมีผู้ร้องเรียน
กล่าวอ้าง การปฏิบัติหน้าที่ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ก่อให้เกิดความเสียหายไม่ดำเนินการทางกฎหมายกับสหกรณ์
ทั้งที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มีการตรวจสอบสถานะทางบัญชีพบว่ามี จำนวนเงินสูญหายไปจากระบบของ
สหกรณ์ทำให้สมาชิกสหกรณ์ได้รับความเสียหาย โดยผู้ตรวจการแผ่นดินมีคำวินิจฉยยุติเรื่องร้องเรียนดังกล่าว    
โดยมีข้อเสนอแนะให้กรมส่งเสริมสหกรณ์สั่งกำชับไปยังสหกรณ์จังหวัดทุกจังหวัดมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริม
สหกรณ์ให้ความสำคัญกับการไปตรวจสอบ ช่วยเหลือ แนะนำ และกำกับดูแล การดำเนินงานของสหกรณ์ใกล้ชิด
มากข้ึน 
  กรมส่งเสริมสหกรณ์พิจารณาแล้วเห็นว่า เพ่ือให้การกำกับดูแลการดำเนินงานของสหกรณ์       
ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์ กำหนด
โดยเคร่งครัด จึงให้สหกรณ์จังหวัดทุกจังหวัด สั่งกำชับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ให้ความสำคัญกับการไปตรวจสอบ 
ช่วยเหลือ แนะนำ และกำกับดูแลการดำเนินงานของสหกรณ์ ให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการสหกรณ์ใน          
การตรวจสอบ ควบคุม กำกับดูแลการปฏิบัติงานของผู้จัดการสหกรณ์ตลอดจนพนักงานของสหกรณ์ให้เป็นไป  
ตามกฎหมาย ข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์ และมติที่ประชุมใหญ่หรือมติที่ ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ
สหกรณอ์ย่างเคร่งครัด เพ่ือป้องกันการทุจริตหรือเกิดข้อบกพร่องในสหกรณ ์

 มติที่ประชุม รับทราบ 

  4.6 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 
  นางสาววันดี  ปิ่นแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 แจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ ดังนี้ 
  4.6.1 การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 
  การจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ของจังหวัดภูเก็ต มีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ยังไม่ได้จัดประชุม
ใหญ่สามัญประจำปี จำนวน 19 แห่ง โดยในเดือนกันยายน 2564 มีสหกรณ์ได้จัดประชุมใหญ่แล้ว จำนวน 5 แห่ง 
ซ่ึงมีสหกรณ์ 2 แห่งทีต่้องนัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 2 ในวันที่ 14 ตุลาคม 2564 คือ  
   - สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเคหะรัษฎาภูเก็ต จำกัด  
   - สหกรณ์บริการรถยนต์บริการธุรกิจภูเก็ต จำกัด   
และมีสหกรณ์ที่มีการกำหนดวันประชุมใหญ่สามัญประจำปีแล้ว จำนวน 6 แห่ง ซึ่งสำหรับสหกรณ์ที่ยังไม่ได้กำหนด  
วันประชุม กสส. 1 จะเร่งประสานให้ดำเนินการโดยเร็ว  

 มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องเพื่อพิจารณา 

  5.1 ฝ่ายบริหารทั่วไป 
  นางสิรญา  พาหุบุตร หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 
  5.1.1 การจัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564 
  จังหวัดภูเก็ต ให้หน่วยงานจัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564 หรือบำรุงรักษา
ต้นไม้ด้วยการพรวนดิน ใส่ปุ๋ย กำจัดวัชพืช ตัดแต่งกิ่งไม้ และรดน้ำต้นไม้ ในวันที่ 21 ตุลาคม 2564 หรือในวันที่
เห็นสมควร และรายงานผลการดำเนินงานการจัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564 พร้อม
ภาพถ่ายประกอบ ให้จังหวัดทราบ ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2564 จึงขอหารือที่ประชุม เพ่ือกำหนดวันและ
แนวทางในการจัดกิจกรรมดังกล่าว 

  มติที่ประชุม กำหนดจัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564 ในวันที่           
21 ตุลาคม 2564 เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป โดยร่วมกันบำรุงรักษาต้นไม้ด้วยการพรวนดิน ใส่ปุ๋ย กำจัดวัชพืช 
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ตัดแต่งกิ่งไม้ และรดน้ำต้นไม้ ณ บริเวณรอบอาคารสำหนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต พร้อมทั้ง แต่งกายด้วยเสื้อ
โปโลกรมส่งเสริมสหกรณ์ สีกรมท่า พร้อมหมวก โดยพร้อมเพียงกัน 

  5.1.2 ผลการประเมินการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงานสหกรณ์
จังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
  ผลการประเมินการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีผลคะแนน 76.01 คะแนน ซึ่งอยู่ในอันดับที่ 27 : ระดับคุณภาพมาตรฐาน 
ของประเทศ โดยประเมินจาก 5 องค์ประกอบ รายละเอียดดังนี้ 
 
  องค์ประกอบที่ 1 
  - องค์ประกอบที่  1 (ข้อ 1.1) Action Plan คะแนนเต็ม 6 คะแนน ผลการประเมินได้           
5.06 คะแนน  ซึ่งประเมินจากความสอดคล้องของ Action Plan กับแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณที่กรมกำหนด ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของจังหวัดภูเก็ต ควรจัดทำให้มีครบถ้วน สมบูรณ์
ยิ่งขึน้  
  - องค์ประกอบที่ 1 (ข้อ 1.2) แผนแนะนำส่งเสริมฯ ปี 2565 คะแนนเต็ม 9 คะแนน ผลการ
ประเมินได้ 7.51 คะแนน ซึ่งประเมินจากความครบถ้วนของข้อมูล ความทันเวลาในการจัดส่งข้อมูล คุณภาพการ
วิเคราะห์ข้อมูล และคุณภาพในการจัดทำแผนการแนะนำส่งเสริมฯ โดยสอดคล้องกับภารกิจ/โครงการที่กรม
กำหนดตามสถานการณ์ 
  องค์ประกอบที่ 2 
  - องค์ประกอบที่ 2 (ข้อ 2.1 และ 2.2) การบริหารงบประมาณ คะแนนเต็ม 15 คะแนน ผลการ
ประเมินได้ 12.17 คะแนน ซึ่งประเมินจากการบริหารงบประมาณและผลการเบิกจ่ายงบประมาณแยกตามหมวด
รายจ่าย และสอดคล้องกับแผนและผลการปฏิบัติงานตามช่วงเวลาที่กระทรวงการคลังและกรมกำหนด เพ่ือให้
คะแนนเพิ่มขึน้ ในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
  องค์ประกอบที่ 3 
  - องค์ประกอบที่ 3 (ข้อ 3.1 ข้อย่อย 1) เล่มรายงานผลฯ ปี 2564 คะแนนเต็ม 7 คะแนน ผล
การประเมินได้ 6.16 คะแนน ซ่ึงประเมินจากข้อมูลที่จัดส่งให้กองแผนงานตามข้ันตอนที่กำหนด 
  - องค์ประกอบที่ 3 (ข้อ 3.1 ข้อย่อย 2) งานส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร คะแนนเต็ม 10
คะแนน ผลการประเมินได้ 6.79 คะแนน ซึ่งประเมินจากข้อมูลที่หน่วยงานรายงานผ่านระบบ E-project และ
ข้อมูลประกอบจากกสำนัก/กองที่รับผิดชอบ 
  - องค์ประกอบที่ 3 (ข้อ 3.1 ข้อย่อย 3) งานส่งเสริม/พัฒนาความเข้มแข็ง คะแนนเต็ม 6 
คะแนน ผลการประเมินได้ 5.39 คะแนน ซึ่งประเมินจากรายงานผลการดำเนินงานแนะนำส่งเสริมเพ่ือรักษา/
ยกระดับสหกรณ์ตามเกณฑ์ และผลสำเร็จของการส่งเสริมเพ่ือรักษา/ยกระดับความเข้มแข็งของสหกรณ์ 
  - องค์ประกอบที่ 3 (ข้อ 3.2 ข้อย่อย 1) รายงาน-ส่งผลงาน/โครงการ คะแนนเต็ม 4 คะแนน 
ผลการประเมินได้ 3.30 คะแนน ซึ่งประเมินจากการจัดส่งข้อมูล รายงาน และเอกสารต่างๆ ตามรายละเอียดที่
กำหนด 
  - องค์ประกอบที่ 3 (ข้อ 3.2 ข้อย่อย 2) ฐานข้อมูล/ติดตามผลงาน คะแนนเต็ม 10 คะแนน ผล
การประเมินได้ 7.63 คะแนน ซึ่งประเมินจากการจัดทำฐานข้อมูล การติดตามผล และการรายงานข้อมูลการ
ติดตามการใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์/สิ่งก่อสร้างที่สหกรณ์/และกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการสนับสนุนจากกรมส่งเสริม
สหกรณ ์
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  องค์ประกอบที่ 4 
  - องค์ประกอบที่ 4 (ข้อ 4.1) การจัดทำ VTR เผยแพร่ผลสำเร็จงาน คะแนนเต็ม 10 คะแนน 
ผลการประเมินได้ 6.26 คะแนน ซึ่งประเมินจากการจัดทำเนื้อหา สาระสำคัญ และสื่อต่างๆ ที่ใช้ประกอบการ
จัดทำตามระยะเวลาที่กำหนด การสื่อสารที่ต้องตามวัตถุประสงค์ของการประชาสัมพันธ์ผลสำเร็จของการ
ดำเนินงานภารกิจต่างๆ การมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงานในการจัดทำคลิป VDO  สารสนเทศของหน่วยงาน
ที่ใช้ประโยชน์ และช่องทางการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ภารกิจเชิงรุกของหน่วยงาน ผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆ ทั้งนี้ 
คลิป VDO ของจังหวัดภูเก็ต เป็นการจ้างเอกชนดำเนินการจัดทำ โดยมีบุคลากรของหน่วยงานมีส่วนร่วมในการ
อัดเสียงบรรยาย ดังนั้น ในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 การจัดทำคลิป VDO จะจัดทำโดยบุคลากรของ
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต 
  - องค์ประกอบที่ 4 (ข้อ 4.2) การจัดทำ Infographic 2 ภาพ คะแนนเต็ม 4 คะแนน ผลการ
ประเมินได้ 2.00 คะแนน ซ่ึงประเมินจากการออกแบบที่เข้าใจงาน มีการวิเคราะห์ข้อมูลที่จำเป็น การเรียบเรียง 
เพ่ือการสื่อสารที่ชัดเจน ถูกต้อง มีช่องทางการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ภารกิจเชิงรุกให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย 
ทั้งนี้ ในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 การจัดทำ Infographic จะเน้นประชาสัมพันธ์ภารกิจเชิงรุก 
  - องคป์ระกอบที่ 4 (ข้อ 4.3) การจัดทำ Annual Report ปี 2563 คะแนนเต็ม 6 คะแนน ผล
การประเมินได้ 4.20 คะแนน ประเมินจากการส่งรายงาน Annual Report ปี 2563 ที่มีความครบถ้วนของ
เนื้อหา ตรงตามวัตถุประสงค์ของการจัดทำรายงาน สะท้อนภารกิจที่หน่วยงานปฏิบัติได้อย่างชัดเจน และเผยแพร่
รายงานประจำปีผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน ทั้งนี้ การจัดทำ Annual Report ปี 2564 ควรจัดเตรียมข้องมูล
ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วนของเนื้อหน้า 
  องค์ประกอบที่ 5 
  - องค์ประกอบที่ 5 (ข้อ 5.1) ผลสำเร็จงานนโยบายในพ้ืนที่  คะแนนเต็ม 9 คะแนน ผลการ
ประเมินได้ 5.93 คะแนน ประเมินจากผลการดำเนินงานหรือผลสำเร็จของโครงการ “ตลาดนำการผลิต”   
“เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด” และนโยบายสำคัญอ่ืนๆ ในเชิงปริมาณ ผลลัพธ์ และผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่ได้รับ
จากการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของรัฐและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่หน่วยงานได้ร่วมดำเนินการ ทั้งนี้ 
จังหวัดภูเก็ต ได้ดำเนินงานโครงการตลาดนำการผลิต กลุ่มเป้าหมายกลุ่มเกษตรกรทำสวนป่าคลอก และ        
สกต. ธกส. ภูเก็ต จำกัด ผ่านช่องทางออนไลน์ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
  - องค์ประกอบที่ 5 (ข้อ 5.2) สำรวจข้อมูลตามมาตรการโควิด-19 คะแนนเต็ม 4 คะแนน      
ผลการประเมินได้ 3.63 คะแนน ประเมินจากความครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลา และมีฐานข้อมูลอ้างอิงการ
ดำเนินงานของสถาบันเกษตรกร และการใช้ประโยชน์จากข้อมูลดังกล่าวตามวัตถุประสงค ์
  มติที่ประชุม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 องค์ประกอบที่ควรปรับปรุงและพัฒนาการ
ดำเนินการ เพ่ือให้ผลการดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากและตรงตามวัตถุประสงค์มากยิ่งขึ้น ประกอบด้วย           
6 ประเด็น คือ 
    1) องค์ประกอบที่ 2 (ข้อ 2.1 และ 2.2) การบริหารงบประมาณ 
    2) องค์ประกอบที่ 3 (ข้อ 3.1 ข้อย่อย 2) งานส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
    3) องค์ประกอบที่ 4 (ข้อ 4.1) การจัดทำ VTR เผยแพร่ผลสำเร็จงาน 
    4) องค์ประกอบที่ 4 (ข้อ 4.2) การจัดทำ Infographic 
    5) องค์ประกอบที่ 4 (ข้อ 4.3) การจัดทำ Annual Report 
    6) องค์ประกอบที่ 5 (ข้อ 5.1) ผลสำเร็จงานนโยบายในพื้นที่ 
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ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ 

  6.1 การประชุมประจำเดือนของสำนักงานสหกรณจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 8/2564 ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 
  นายวงศ์ธารินทร์  พรหมรักษ์ สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุม
ประจำเดือนของสำนักงานสหกรณจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 8/2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จะกำหนด   
จัดขึน้ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต 

  มติทีป่ระชุม รับทราบ 
 
 
 
 
 

 เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอ นายวงศ์ธารินทร์  พรหมรักษ ์ประธานในที่ประชุมได้กล่าวปิดประชุม  
 ปิดประชุมเวลา 15.20 น. 
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