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รายงานการประชุมข้าราชการ และพนักงานราชการ 
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต คร้ังที่ 2/2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

วันจันทรท่ี์  2 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
…………………………………………….. 

ผู้เข้าประชุม จำนวน 23 คน (ทั้งหมด 28 คน) 
ท่ี               ชื่อ – สกุล                      ตำแหน่ง/ระดับ                           หมายเหตุ 
1. นายวงศ์ธารินทร ์ พรหมรักษ ์ สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต 
2. นางสาวสุมนา  ณ นคร  ผอ. กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ 
3. นายกฤษฎา  สู่เจริญ  ผอ. กลุ่มตรวจการสหกรณ์  
4. นายพิทักษ์  คงขลิบ  ผอ. กลุ่มจัดต้ังและส่งเสริมสหกรณ์  
5. นางสาวแสงอุษา  ส่งแสง  ผอ. กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ ์
6. นางสาววันดี  ปิ่นแก้ว  ผอ. กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 
7. นางสิรญา  พาหุบุตร หัวหน้าฝ่ายบริหารท่ัวไป 
8. นางสาวธนภร  สังขพันธ ์ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส 
9. นางวรรณิสา  จันทร์แก้ว นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ  
10. นางสาวเพชรไพลิน แช่ต้ัน  นิติกรปฏิบัติการ  
11. นางสาวผานิตย์  แสวงหาสินทรัพย์  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ  
12. นางสาวนันทัชพร  ชัยฤกษ์  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ  
13. นายอภิสิทธิ์  ล่ิวชัยชาญ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
14. นางสาวเพ็ญศรี  เอ้งฉ้วน  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน    
15. นางสาวชุติกาญจน์ บุญเรือง  นักจัดการงานท่ัวไป 
16.  นางสาววิภาวน ี  อิ่มสง่า  นักวิชาการมาตรฐานสินค้า   
17. นางสาวนลิน  วันทอง  นิติกร  
18. นางสาวณัฐกานต์  หอมเดช  นักวิชาการเงินและบัญชี   
19. นางสาวสาวิตรี  ไชยฤกษ์  นักวิชาการสหกรณ์   
20. นางสาววดีรัตน์  จันทร์นุ่น เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 
21. นางสาวศศิชา  แต่สกุล  เจ้าพนักงานการเงินและบัญช ี    
22. นางสาวสุดา  พรหมทอง เจ้าพนักงานธุรการ 
23. นางสาวชนัญนัทช์ พุ่มชัย  เจ้าพนักงานธุรการ 

ผู้ไม่เข้าประชุม จำนวน 5 คน 
1. นางชมัยพร  ช่วยมั่ง  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ ลาป่วย 
2. นางสาวนฤมล  สงธน ู  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ ลาพักผ่อน 
3. นางวิภาดา  เต็มพร้อม นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ ไปราชการ 
4. นางสาวดุสิตา  รัตนกุล  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ ลาพักผ่อน 
5. นางภาสินี  สังข์ขวัญ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ ลาพักผ่อน 
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ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 5 คน 
1. นายณัฐกร เช้ือญวน พนักงานขับรถยนต์ 
2. นายวรวุฒ ิ สุทธิวรา  พนักงานขับรถยนต์ 
3.  นายดำรงศักดิ์ คงแก้ว  พนักงานรักษาความปลอดภัย 
4. นายปิยะวัฒน ์ มุขแก้ว  พนักงานขับรถยนต์ 
5. นางศุจิภรณ์ ณ ระนอง พนักงานทำความสะอาด 

เร่ิมประชุมเวลา 09.00 น. 
นายวงศ์ธารินทร์  พรหมรักษ์  สหกรณ์ จังหวัดภู เก็ต ประธานใน ท่ีประชุมกล่าวเปิดประชุม           

และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 

ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ืองประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
  1.1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการใช้อำนาจนายทะเบียนสหกรณ์แก้ไขปัญหา
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  
  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการใช้อำนาจนายทะเบียนสหกรณ์แก้ไขปัญหาสหกรณ์และ
กลุ่มเกษตรกร จัดขึ้นระหว่างวันท่ี 2 - 7 พฤศจิกายน 2564 ณ เฮอริเทจเชียงราย จังหวัดเชียงราย ซึ่งในท่ีประชุม   
จัดให้การแบ่งกลุ่มอภิปราย โดยยกกรณีตัวอย่างท่ีเกิดขึ้นจริง และนำเสนอในท่ีประชุม โดยอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
กล่าวในท่ีประชุมว่า ไม่อยากให้ใช้อำนาจของนายทะเบียนสหกรณ์ ตามมาตรา 16(1) กล่าวคือ เมื่อผู้ตรวจการ
สหกรณ์ตรวจพบข้อบกพร่องของสหกรณ์ท่ีไม่ร้ายแรง ให้ใช้การแนะนำสหกรณ์มากกว่าการใช้อำนาจดังกล่าว 
  ท้ั งนี้  สำหรับบริบทของภาคใต้ ไม่สามารถใช้การแนะนำส่งเสริมตามมาตรา 16 (1 ) ได้                 
จึงควรดำเนินการจากการแนะนำเบ้ืองต้นไปจนถึงการใช้อำนาจตามท่ีกำหนดไว้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการ
กำกับดูแลสหกรณ์ต่อไป  

  มติที่ประชุม รับทราบ 

  1.2 การลงพื้นที่เยี่ยมเยียนกลุ่มเกษตรกรทำสวนป่าคลอกของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ 
  ขอขอบคุณทีมงานสำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ตท่ีร่วมมือกันอำนวยความสะดวกในการลงพื้นท่ี
เย่ียมเยียนกลุ่มเกษตรกรทำสวนป่าคลอกของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์

  มติที่ประชุม รับทราบ 

  1.3 สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของจังหวัดภูเก็ต 
  สถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ของจังหวัดภูเก็ต ผ่อนคลายลงแล้ว       
โดยผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต แจ้งให้ทราบว่า แม้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 มีความเส่ียง 
แต่จังหวัดภูเก็ตต้องไปต่อ เพราะเศรษฐกิจค่อนข้างแย่ เนื่องจากพึ่งพาธุรกิจด้านการท่องเท่ียวเพียงด้านเดียว ถ้าไม่
เปิดจังหวัด จะไม่สามารถขับเคล่ือนเศรษฐกิจต่อไปได้ 

  มติที่ประชุม รับทราบ 

  1.4 การสื่อสารระหว่างกัน 
  ขอความร่วมมือเจ้าหน้าท่ีทุกท่าน ในการเสนอเรื่องต่าง ๆ ให้สหกรณ์จังหวัดทราบ ขอให้แจ้ง
รายละเอียดต่าง ๆ ให้ครบถ้วน เพื่อให้รับทราบเปน็ไปในทางเดียวกัน 

  มติที่ประชุม รับทราบ 
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  1.5 นโยบายของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และความคาดหวังของอธิบดี
กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เน้นย้ำนโยบายการขับเคล่ือนงานส่งเสริมสหกรณ์ 
ซึ่งให้ความสำคัญกับการดำเนินงาน ดังนี้ 
   1) การแก้ไขปัญหาการดำเนินงานด้านต่างๆ ของสหกรณ ์
   2) การแก้ไขปัญการทุจริตของสหกรณ์ 
   3) การส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ ์ 
   4) โครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพ โดยให้เพิ่มช่องทางการตลาด 
และเช่ือมโยงกับสหกรณ์ 
   5) โครงการส่งเสริมการดำเนินธุรกิจร้านค้าสหกรณ์ในรูปแบบซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ 
   6) การปลูกฟ้าทะลายโจร 
   7) การกระจายผลไม ้
  อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เน้นย้ำการขับเคล่ือนงานกรมส่งเสริมสหกรณ์สู่การปฏิบัติ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 โดยเน้นย้ำให้สหกรณ์มีความเข้มแข็ง ยั่งยืน ให้ความสำคัญกับกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ และให้
กลุ่มงานวิชาการร่วมมือกับกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ดังนี้ 
   1) จัดต้ังสหกรณแ์ละกลุ่มเกษตรกร ท่ีมีคุณภาพ สามารถดำเนินการได้ ไม่เกดิปัญหา 
   2) ต้องปิดบัญชีได้ทุกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร หากเห็นว่าสหกรณ์ไม่สามารถทำได้ ให้จัด
ทีมงานลงช่วยเหลือสหกรณ์ 
   3) สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร มีกำไรทุกแหง่ 
   4) สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ไม่มีการทุจริตเพิ่มขึน้ 
   5) การชำระบัญชี ร้อยละ 25 ของสหกรณ/์กลุ่มเกษตรกร ท่ีเลิก 

  มติที่ประชุม รับทราบ 

  1.6 ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงาน 
  หากมีความขัดแย้งเกิดขึ้นภายในหน่วยงาน ขอให้หันหน้าคุยกันเพื่อยุติความขัดแย้งท่ีเกิดขึ้น เพราะ
เราทุกคนต้องทำงานร่วมกัน หากมีความขัดแย้งเกิดขึ้นจะส่งผลกระทบในหลายๆ ด้าน ท้ังนี้ หากมีการเสนอเรื่องถึง
สหกรณ์จังหวัด ต้องมีการตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงต่อไป 

  มติที่ประชุม รับทราบ 

  1.7 การจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมพิลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 
  การจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล 
อดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 กรมส่งเสริมสหกรณ์ กำหนดให้มี
การจัดกิจกรรม ดังนี้ 
   1) จัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมเครื่องราชสักการะ ตามอาคาร
สถานท่ี 
   2) จัดทำคำกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพร้อมนำเสนอภาพพระราชกรณียกิจ 
เพื่อเผยแพร่ทางเว็บไซต์และส่ือออนไลน์ของหน่วยงาน 
   3) จัดกิจกรรมจิตอาสา “รู้รักสามัคคี รักษ์ส่ิงแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิต” เพื่อถวาย    
พระราชกุศล เช่น กิจกรรมปลูกต้นไม้ในพื้นท่ีเหมาะสมและสมารถบำรุงรักษาได้ต่อเนื่อง กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์
สถานท่ีทำงาน ศาสนสถานหรือสถานท่ีสาธารณะ หรือกิจกรรมสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศล 
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  ในส่วนของจังหวัดภูเก็ต กำหนดจัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล  และพิธีถวายพานพุ่ม
ดอกไม้สดและพิ ธีถวายบังคม ในวัน ท่ี  5 ธันวาคม 2564 ณ ศูนย์ราชการจังหวัดภู เก็ต มอบหมายให้              
นางสาวแสงอุษา ส่งแสง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว 

  มติที่ประชุม รับทราบ และจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ คือ การร่วมบริจาคของอุปโภค/
บริโภคให้แก่โรงพยาบาลสนามของจังหวัดภูเก็ต 

  1.8 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข การย้าย การโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อแต่งต้ังให้
ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ และระดับเชีย่วชาญ 
  กองการเจ้าหน้าท่ี ส่งประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์  ณ วันท่ี 29 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การย้าย การโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่งประเภท
วิชาการ ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ และระดับเช่ียวชาญ คือ 
  การย้าย การโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับ
ชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ และระดับเช่ียวชาญ ในสายงานเดียวกันหรือในต่างสายงานและเป็นสายงานท่ี
ไม่ได้จัดอยู่ในกลุ่มตำแหน่งเดียวกันกับสายงานในตำแหน่งท่ีผู้นั้นดำรงอยู่หรือเคยดำรงอยู่ ในระดับเดียวกัน ให้
ดำเนินการประเมินบุคคลและประเมินผลตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ดังนี้ 
  คุณสมบัติของบุคคลท่ีจะเข้ารับการประเมินบุคคล 
  ๑) มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งท่ีจะแต่งต้ังตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง 
หรือได้รับยกเว้นจาก ก.พ. แล้ว และมีคุณสมบัติเป็นไปตามนัยหนังสือสำนักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑0๐๖/ว ๑๔ ลงวันท่ี 
๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ 
  ๒) มีคุณสมบัติในเรื่องเกี่ยวกับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของสายงานต่าง ๆ คุณวุฒิ หรือการอบรม 
หลักสูตร เพิ่มเติมครบถ้วนตามท่ี ก.พ. กำหนด หรือได้รับยกเว้นจาก ก.พ. แล้ว ในแต่ละสายงานตามหลักเกณฑ์    
การเล่ือนระดับตำแหน่งประเภทวิชาการ 
  ๓) มีระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง หรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานท่ีจะแต่งต้ังตามคุณวุฒิของ
บุคคลและระดับตำแหน่งท่ีจะแต่งต้ัง ไม่น้อยกว่าระยะเวลาท่ีกำหนด โดยการนับระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง หรือ
เคยดำรงตำแหน่งให้ใช้แนวทางตามนัยหนังสือสำนักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๐๖/ว ๑๔ ลงวันท่ี ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ดังนี้ 

คุณวุฒิ / ระดับ ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ 
ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 6 ปี 10 ปี 13 ปี 
ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า (หลักสูตร 5 ปี) 5 ปี 9 ปี 12 ปี 
ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า (หลักสูตร 6 ปี) 4 ปี 8 ปี 11 ปี 
ปริญญาโท หรือเทียบเท่า 4 ปี 8 ปี 11 ปี 
ปริญญาเอก หรือเทียบเท่า หรือวุฒิบัตร หรือ
หนังสืออนุมัติบัตร 

2 ปี 6 ปี 9 ปี 

 

  มติที่ประชุม รับทราบ 

  1.9 พนักงานจ้างเหมาบริการลาออก 
  นายพัฒนา ขำขุนจุ้ย พนักงานรักษาความปลอดภัย ขอลาออก ซึ่งจะมีผลในวันท่ี 16 ธันวาคม 
2564 ท้ังนี้ ฝ่ายบริหารท่ัวไปอยู่ระหว่างดำเนินการจัดหาผู้รับจ้างในตำแหน่งดังกล่าว 

  มติที่ประชุม รับทราบ 
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  1.10 การพัฒนาความเข้มแข็งของสหกรณ ์
  กรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ร่วมกันกำหนดเกณฑ์เพื่อจัดระดับความเข้มแข็ง
สหกรณ ์4 เกณฑ์ ดังนี้  
   1) ความสามารถในการให้บริการสมาชิก จะเป็นการประเมินว่าสหกรณ์มีความสามารถใน
การดำเนินธุรกิจเพื่อให้บริการแก่สมาชิกในด้านต่าง ๆ 
   2) ประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ เป็นการประเมินจากอัตราส่วนทางการเงินของสหกรณ์
ในการดำเนินธุรกิจและการบริหารงานของสหกรณ์ 
   3) ประสิทธิภาพในการจัดการองค์กร จะประเมินจากช้ันคุณภาพของการควบคุมภายใน
ของสหกรณ์ 
   4) ประสิทธิภาพในการบริหารงาน จะประเมินถึงการบริหารงานของคณะกรรมการ       
โดยพิจารณาจากการเกิดข้อบกพร่องในการบริหารงานของสหกรณ์ 
  ท้ังนี้ ขอให้กลุ่มงานท่ีรับผิดชอบเกณฑ์จัดระดับความเข้มแข็งของสหกรณ์ท้ัง 4 เกณฑ์ ร่วมกับ    
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1  ในการแนะนำส่งเสริมสหกรณใ์ห้อยู่ในระดับท่ีดีขึ้นต่อไป 

  มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 2 เร่ืองรับรองรายงานประชุมคร้ังที่แล้ว 
  หัวหน้าฝ่ายบริหารท่ัวไป ขอให้ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมข้าราชการ และพนักงานราชการ
สำนั กงานสหกรณ์ จังหวัดภู เก็ต  ครั้ ง ท่ี  7/2564 เมื่ อวัน จันทร์ ท่ี  4  ตุลาคม 2564 เวลา 09 .00 น .              
(จำนวน 34 หน้า)  

มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองติดตามผลการดำเนินงาน และสืบเนื่องจากการประชมุคร้ังที่แล้ว 
     3.1 เร่ืองติดตามผลการดำเนินงาน 
   3.1.1  ความคืบหน้าการชำระบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
    3.1.1.1 การชำระบัญชีสหกรณ์ผู้เพาะเลี้ยงกุ้ง จำกัด 
    นายกฤษฎา สู่เจริญ ผู้ชำระบัญชี แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า การชำระบัญชีสหกรณ์           
ผู้เพาะเล้ียงกุ้ง จำกัด ได้จ้างให้ทนายดำเนินการสืบทรัพย์ลูกหนี้ท่ีผิดนัดชำระหนี้  
    นางสิรญา  พาหุบุตร ผู้ชำระบัญชี แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า มีลูกหนี้ติดต่อชำระหนี้ 
ต้ังแต่ 4 ตุลาคม - 30 พฤศจิกายน 2564 จำนวน 3 ราย คือ 
     - ตุลาคม 2564 จำนวน 1 ราย เป็นเงิน 5,100 บาท (ลูกหนี้ตามคำ
พิพากษา และลูกหนี้ปรับโครงสร้างหนี้) 
     - พฤศจิกายน 2564 จำนวน 2 ราย คือ นายวิโรจน์ อติวัฒนานนท์
ลูกหนี้ตามคำพิพากษา จำนวน 3,000 บาท นายไชยา ธงสิบเจ็ด ลูกหนี้ตามคำพิพากษา จำนวน 7,000 บาท และ
ลูกหนี้ปรับโครงสร้างหนี้ 3,000 บาท 
    ท้ังนี้ มีลูกหนี้ปรับโครงสร้าง จำนวน 2 ราย ลูกหนี้ตามคำพิพากษา จำนวน      
17 ราย และให้ทนายดำเนินการสืบทรัพย์ จำนวน 13 ราย 

    มติที่ประชุม รับทราบ 
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    3.1.1.2 การชำระบัญชีชุมนุมสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต จำกัด 
    นายพิทักษ์ คงขลิบ ผู้ชำระบญัชี แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า ยังไม่ได้รับมอบทรัพย์สิน
จากผู้ชำระบัญชีคนเก่า  
    ศาลได้นัดฟ้องสหกรณ์ชุมชนไม้ขาว จำกัด ในวันท่ี 20 ธันวาคม 2564 
    กรณีลูกหนี้มาชำระหนี้ ผู้ชำระบัญชีจะออกใบเสร็จ และนำเงินฝากหรือโอนเข้า
บัญชธีนาคารทันที 

    มติที่ประชุม   รับทราบ 

    3.1.1.3 การชำระบัญชีสหกรณ์ชุมชนไม้ขาว จำกัด 
    นางสาวเพชรไพลิน แซ่ต้ัน ผู้ชำระบัญชี แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า  มีการเปล่ียนตัว
คณะผู้ชำระบัญชีสหกรณชุ์มชนไม้ขาว จำกัด จาก นายรักษาราษฎร์ โภคะศฤงคาร เป็น นายอภิสิทธิ์ ล่ิวชัยชาญ  
    ในเดือนท่ีผ่านมา นายประพันธ์ แต้มดี ได้ติดต่อมายังผู้ชำระบัญชีเพื่อขอพักชำระ
หนี้ เนื่องจากถูกพักงานในช่วงท่ีผ่านมา 
    ทนายความท่ีรบัผิดชอบ ได้นำคำขอออกคำบังคับใหแ้ก่ผู้ชำระบัญชีแล้ว ซึ่งผู้ชำระ
บัญชใีห้ทนายความดำเนินการสืบทรัพย์ นายเกษตร พิมานพรหม ซึ่งเป็นลูกหนี้ท่ีไม่ติดต่อชำระหนี้ 
    ศาลนัดหมาย ในวันท่ี 20 ธันวาคม 2564 โดยมีหมายนัดถึง นายรักษาราษฎร์ 
โภคะศฤงคาร ซึ่งทนายแจ้งว่าสามารถย่ืนคำร้องเปล่ียนตัวจำเลยได้ 
    ท้ังนี้ การแก้ไขงบการเงินตามท่ีผู้สอบบัญชีแนะนำ อยู่ระหว่างการแก้ไข เนื่องจาก
ผู้ทำบัญชีติดภารกิจ 

    มติที่ประชุม รับทราบ 

    3.1.1.4 การชำระบัญชสีหกรณ์บริการตำบลเชิงทะเล จำกัด 
    นางสาวแสงอุษา  ส่งแสง ผู้ชำระบัญชี แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า ได้ดำเนินการเรียก
ประชุมใหญ่เพื่อพิจารณารับรองงบการเงินแล้ว 2 ครั้ง แต่สมาชิกมาไม่ครบองค์ประชุม ผู้ชำระบัญชีจึงเสนองบ
การเงินให้นายทะเบียนสหกรณ์อนุมัติ ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์อนุมัติงบการเงินแล้ว เมื่อวันท่ี 1 ธันวาคม 2564 

    มติที่ประชุม   รับทราบ 

    3.1.1.5 การชำระบัญชีสหกรณ์กองทุนสวนยางฉลอง จำกัด 
    นางสาวธนภร  สังขพันธ์ ผู้ชำระบัญชี แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า ท่ีประชุมใหญ่
รับรองงบการเงิน เมื่อวันท่ี 18 พฤศจิกายน 2564 อยู่ระหว่างจัดการทรัพย์สิน และนัดชำระคืนให้สมาชิกในวันท่ี 
15 ธันวาคม 2564 

    มติที่ประชุม   รับทราบ 

    3.1.1.6 การเลิกร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จำกัด 
    นายพิทักษ์ คงขลิบ ผู้อำนวยการกลุ่มจัดต้ังและส่งเสริมสหกรณ์ แจ้งให้ท่ีประชุม
ทราบว่า หนังสือท่ีไปถึงร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จำกัด จะครบกำหนดในวันท่ี 8 ธันวาคม 2564     
ซึ่งจังหวัดจะออกคำส่ังหลังจากวันดังกล่าว 

    มติที่ประชุม   รับทราบ 
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   3.1.2 ผลการดำเนินงานของคณะทำงานระดับจังหวัดเพื่อแก้ไขปัญหาในการ
ดำเนินงานของสหกรณ ์กลุ่มเกษตรกรทีมี่ข้อบกพร่อง (จกบ.) 
   3.1.2.1 การแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์ 
   นายกฤษฎา สู่เจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจการสหกรณ์ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ ดังนี้ 
   ข้อบกพร่องสหกรณ ์จำนวน 4 สหกรณ์ 
   1) สหกรณ์บริการรถยนต์บริการธุรกิจภูเก็ต จำกัด  
      - กรณีเงินสดขาดบัญชี จำนวน 1,849,333.34 บาท เกิดจากการยักยอก
ของนางนาฎนภา ผาแสง อดีตหัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี สหกรณ์จึงฟ้องนางนาฎนภาฯ เป็นจำเลยต่อศาลจังหวัดภูเก็ต ใน
ความผิดฐานยักยอกทรัพย์และเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหายเป็นคดีอาญาหมายเลขดำท่ี 7388/2558 เมื่อวันท่ี 29 กันยายน 
2559 ในวันนัดพิจารณาคดี จำเลยหลบหนีไม่มาศาล ศาลจังหวัดภูเก็ตจึงออกหมายจับ ท่ี 112/2559 ลงวันท่ี 17 
กุมภาพันธ์ 2559 เพื่อติดตามจับกุมตัวจำเลยมาพิจารณาคดี ภายในวันท่ี 16 กุมภาพันธ์ 2569 (ภายในอายุความ) 
     ผลการดำเนินการ : สหกรณ์รายงานความคืบหน้าการแก้ไขข้อบกพร่องของ
สหกรณ์ เมื่อวันท่ี 11 มิถุนายน 2564 แจ้งว่า ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าท่ีตำรวจว่าได้มีการสืบหาข้อมูลคดีของ             
นางนาฎนภา ผาแสง จนทราบว่าผู้ต้องหาพำนักอยู่ท่ีจังหวัดปทุมธานี ขณะนี้อยู่ในระหว่างประสานไปยังตำรวจท้องท่ีเพื่อ
ดำเนินการจับกุม และทางตำรวจแจ้งว่าการนำตัวจำเลยมาจังหวัดภูเก็ตนั้นมีค่าใช้จ่าย สหกรณ์จึงรอสถานการณ์ดีขึ้นก่อน 
ปัจจุบันยังไม่ได้รับรายงานความคืบหน้าจากสหกรณ์ 
    - กรณีสหกรณ์ให้เงินกู้แก่พนักงานของสหกรณ์จำนวน 9 ราย โดยใช้
บำเหน็จสะสมเป็นหลักประกัน (คำส่ังนายทะเบียนสหกรณ์ ท่ี ภก 10/2562 ลงวันท่ี 20 กันยายน 2562) 
     ผลการดำเนินการ : สหกรณ์รายงานความคืบหน้าครั้งล่าสุด เมื่อวันท่ี 2 
กรกฎาคม 2564 แจ้งว่าปัจจุบันอยู่ในระหว่างขยายเวลาพักชำระหนี้เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2564 และพนักงาน
ท้ัง 9 คน ยังคงมีหนี้ค้างชำระ (เงินต้นรวมดอกเบี้ย) รายละ 66,914 บาท มติท่ีประชุมจกบ.ครั้งท่ี 4/2564         
ให้ผู้อำนวยการกลุ่มจัดต้ังและส่งเสริมสหกรณ์และผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 ร่วมกันหาแนวทางการแก้ไขให้
สหกรณ์ ตามข้อบังคับและระเบียบสหกรณ์ ปัจจุบันยังไม่ได้รับรายงานความคืบหน้าจากสหกรณ ์
    - กรณีสมาชิกไม่ชำระหนี้เงินกู้ให้ครบถ้วนภายในกำหนดตามสัญญา และ
สหกรณ์ไม่ได้เร่งรัดติดตามหนี้ จำนวน 12 ราย รวมมูลค่า 1,191,368 บาท 
     ผลการดำเนินการ : เจ้าหน้าท่ีส่งเสริมสหกรณ์ตรวจสอบรายละเอียดท่ี
สหกรณ์พบลูกหนี้ท่ีผิดสัญญาเพิ่มเป็น 15 ราย นายทะเบียนสหกรณ์จึงมีหนังสือให้สหกรณ์ส่งสัญญาเงินกู้มาตรวจสอบ   
ท้ัง 15 ราย สหกรณ์ได้ทำรายละเอียด กำหนดการชำระหนี้และการชำระหนี้ครั้งสุดท้าย ซึ่งโดยส่วนใหญ่ครบกำหนดชำระ
หนี้อยู่ในช่วงปี 2563 การชำระหนี้ครั้งล่าสุดส่วนใหญ่เป็นช่วงเวลาก่อนการแพร่ระบาดโควิด-19 เดือนมีนาคม 2563 
เจ้าหน้าท่ีส่งเสริมสหกรณ์ แจ้งว่า ท่ีประชุมคณะกรรมการวันท่ี 23 กันยายน 2564 มีมติให้ ลูกหนี้  13 ราย          
ทำหนังสือรับสภาพหนี้ท้ังหมด ส่วนสัญญาหาย 2 ราย ได้มอบอำนาจให้ผู้จัดการไปแจ้งความเอกสารหายแล้วทำ
สัญญาฉบับใหม่ ท่ีประชุมจกบ.ครั้งท่ี 4/2564 มีมติให้เจ้าหน้าท่ีส่งเสริมสหกรณ์แนะนำสหกรณ์กำหนดระเบียบ
ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ และให้ลูกหนี้ทำสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้เป็นสัญญาใหม่ ปัจจุบันยังไม่ได้รับรายงานความ
คืบหน้าจากสหกรณ์ 
    2) สหกรณ์ ออมท รัพ ย์ ต รีส รา  จำ กัด  กรณี เงินสดขาดบัญชี  จำนวน 
1,209,942.68 บาท     
    เกิดจากการทุจริตของนางสาวนิศา สีกงเหนอื ตำแหน่งเลขานุการ ซึ่งได้รับมอบหมาย
ให้รับผิดชอบในการทำบัญชีและเบิกจ่ายเงินของสหกรณ์ 
    ผลการดำเนินการ : สหกรณ์รายงานความคืบหน้าการแก้ไขข้อบกพร่องวันท่ี 28 
มิถุนายน 2564 แจ้งว่า ในปี 2564 สหกรณ์มีหนังสือถึง สภ. เชิงทะเล เพื่อติดตามผลทางคดี จำนวน 2 ครั้ง คือ เมื่อ
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วันท่ี 4 มกราคม 2564 และ 7 เมษายน 2564 และทาง สภ. เชิงทะเล ได้แจ้งผลความคืบหน้าทางคดีให้สหกรณ์ทราบ
เมื่อวันท่ี 12 พฤษภาคม 2564 โดยแจ้งว่า คดีดังกล่าวพนักงานสอบสวนได้สรุปสำนวนการสอบสวนส่งพนักงานอัยการ
จังหวัดภูเก็ตแล้ว ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างติดตามจับกุมตัวผู้ต้องหามาดำเนินดีตามกฎหมายต่อไป ท่ีประชุมจกบ.ครั้งท่ี 
4/2564 มีมติให้เจ้าหน้าท่ีส่งเสริมสหกรณ์แนะนำสหกรณ์ติดตามความคืบหน้ากับตำรวจเจ้าของเรื่อง ปัจจุบันยังไม่ได้รับ
รายงานความคืบหน้าจากสหกรณ์ 
    3) สหกรณ์บริการธุรกิจและท่องเที่ยวมุกอันดามัน จำกัด ให้สหกรณ์เรียกเงิน         
ยืมทดรองคืนจากกรรมการดำเนินการสหกรณ์ เป็นเงิน 92,320 บาท และให้คณะกรรมการดำเนินการเร่งรัดให้กรรมการ     
คืนเงินยืมทดรอง  
    ผลการดำเนินการ : สหกรณ์รายงานความคืบหน้าการแก้ไขข้อบกพร่องวันท่ี 4 
กุมภาพันธ์ 2564 แจ้งว่า ข้อสังเกตจากการตรวจสอบบัญชีประจำปี ซึ่งผู้สอบบัญชีแจ้งสหกรณ์ วันท่ี 24 กันยายน 2557 
ระหว่างปีสหกรณ์มีลูกหนี้เงินยืมทดรอง จำนวน 92,320 บาท สหกรณ์ได้ตรวจสอบจากงบการเงินสำหรับปีส้ินสุด ณ วันท่ี 
31 พฤษภาคม 2556 ปรากฏเงินยืมทดรองอยู่ในระหว่างดำเนินการของคณะกรรมการชุดท่ี 1 จำนวน 79,000 บาท และ
เงินยืมทดรองอยู่ในระหว่างการดำเนินการของคณะกรรมการชุดท่ี 2 จำนวน 13,320 บาท ท่ีประชุมจกบ.ครั้งท่ี 4/2564 
มีมติใหด้ำเนินการแจ้งสหกรณ์ต้ังคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงการใช้เงินทดรอง 
    4) สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเคหะรัษฎาภูเก็ต จำกัด 
       4.1) คำส่ังนายทะเบียนสหกรณ์ ท่ี ภก 7/2561 ส่ัง ณ วันท่ี 7 กันยายน 2561    
     - ข้อบกพร่องกรณีการให้เงินกู้พิเศษโครงการ “สวัสดิการเพื่อท่ีอยู่อาศัย 
CU Home” นายทะเบียนสหกรณ์ใช้อำนาจตามมาตรา 22 (1) ให้สหกรณ์แก้ไขข้อบกพร่อง กรณีการให้เงินกู้ตาม
โครงการ สวัสดิการเพื่อท่ีอยู่อาศัย CU Home ดังนี้ 
   - ให้โอนกรรมสิทธิ์ ในอสังหาริมทรัพย์ตามโครงการ CU Home ให้แก่สมาชิกและนำ
อสังหาริมทรัพย์นั้นมาจำนองเป็นหลักประกันเงินกู้พิเศษ ตามระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ. 2553  
      - ให้ระงับการให้เงนิกู้ตามโครงการ CU Home จนกว่าจะแก้ไขหลักประกันให้แล้วเสร็จ 
     ผลการดำเนินการ : ปัจจุบันสหกรณ์ยังไม่ได้ดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์ใน
อสังหาริมทรัพย์ตามโครงการ CU Home ให้แก่สมาชิก เพื่อนำอสังหาริมทรัพย์นั้นมาจำนองเป็นหลักประกันเงินกู้พิเศษ 
ตามระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ.2553  ท้ังนี้ ทะเบียนลูกหนี้เงินกู้ ณ 30 มิถุนายน 2561 พบสัญญา
ตามโครงการ CU Home จำนวน 42 สัญญา และรายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดท่ี 17 ครั้งท่ี 22 
วันท่ี 9 มีนาคม 2564 บันทึกรายงานสินเช่ือเพื่อท่ีอยู่อาศัย CU Home จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 26 ราย 
ปัจจุบันยังไม่ได้รับรายงานความคืบหน้าจากสหกรณ์ ท่ีประชุมจกบ.ครั้งท่ี 4/2564 มีมติใหติ้ดตามความคืบหน้าต่อไป  
ปัจจุบันยังไม่ได้รับรายงานความคืบหน้าจากสหกรณ์ 
     - ข้อบกพร่องกรณีการยืมเงินทดรองจ่าย โดยเป็นการใช้จ่ายเงินเพื่ อ
โครงการห้องสมุด CUPK Park ซึ่งไม่ปรากฏเอกสารหักล้างเงินยืม ไม่ปรากฏสัญญายืมหรือเงื่อนไขการคืนเงินยืม          
นายทะเบียนสหกรณ์ใช้อำนาจตามมาตรา 22 (1) ให้สหกรณ์แก้ไขข้อบกพร่องกรณีการยืมเงินทดรองจ่าย คือ ให้สหกรณ์
หาผู้รับผิดชอบคืนเงินยืมทดรองจ่ายจำนวน 2,120,641.73 บาท แก่สหกรณ์ 
     ผลการดำเนินการ : จากการตรวจสอบกิจการและฐานะทางการเงินของ
สหกรณ์ระหว่างวันท่ี 18-19 กรกฎาคม 2562 พบเอกสารหักล้างเงินยืม จำนวน 134,608 บาท ซึ่งได้จากกรณีท่ีมีผู้
บริจาคเงินเพื่อหักล้างยอดเงินยืมทดรองจ่ายเกี่ยวกับห้องสมุด CUPK Park และจากการสุ่มตรวจสอบรายการเงินทดรอง
จ่ายเดือนมิถุนายน 2562 พบว่าสหกรณ์ฯ ยังไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยเงินทดรองจ่าย พ.ศ.2558 ไม่มีการ
จัดทำสัญญาเงินยืม เอกสารหลักฐานท่ีปรากฏมีเพียงรายละเอียดใบสำคัญจ่ายเงิน/ใบสำคัญรับเงิน ท่ีประชุมจกบ.ครั้งท่ี 
4/2564 มีมติใหติ้ดตามความคืบหน้าต่อไป ปัจจุบันยังไม่ได้รับรายงานความคืบหน้าจากสหกรณ์ 
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     - ข้อบกพร่องกรณีการดำเนินธุรกิจในจังหวัดพัทลุง สหกรณ์ดำเนินธุรกิจ
และต้ังสาขาสหกรณ์ท่ีจังหวัดพัทลุง กำหนดท้องท่ีดำเนินงานไว้ในข้อบังคับ และเมื่อตรวจสอบคุณสมบัติของสมาชิก
สหกรณ์ ไม่มีการกำหนดเขตแดนในการรับสมาชิกไว้ ทำให้การกำหนดข้อบังคับลักษณะดังกล่าวขัดกั บระเบียบ           
นายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยการจัดต้ังสหกรณ์ประเภทเครดิตยูเนี่ยน พ.ศ.2548 และทำให้ไม่สามารถระบุท้องท่ีดำเนินงาน
ของสหกรณ์ได้ ดังนั้น สหกรณ์จึงยังไม่สามารถดำเนินธุรกิจสาขาดังกล่าวได้ นายทะเบียนสหกรณ์ส่ังการตามมาตรา 22 
(2)   ให้สหกรณ์ดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่อง  โดยให้สหกรณ์ระงับการดำเนินธุรกิจท้ังหมดท่ีดำเนินการท่ีจังหวัดพัทลุง
ทันทีท่ีได้รับคำส่ัง 
      ผลการดำเนินการ :  สหกรณ์แจ้งว่าไม่สามารถแก้ไขข้อบกพร่องตามคำส่ัง
นายทะเบียนสหกรณ์ได้ครบทุกข้อ เนื่องจากสหกรณ์ได้ดำเนินการฟ้องเพิกถอนคำส่ังนายทะเบียนสหกรณ์ท่ี ภก 
7/2561 ต่อศาลปกครองและคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล จึงต้องชะลอการปฏิบัติตามคำส่ังจนกว่าจะได้ข้อยุติ
จากคำพิพากษาศาลปกครอง 
      นายทะเบียนสหกรณ์ได้แจ้งความกับคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์     
กรณีฝ่าฝืนไม่แก้ไขข้อบกพร่องตามคำส่ังนายทะเบียนสหกรณ์ วันท่ี 1 มีนาคม 2562 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ตได้มี
หนังสือถึงผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตตามหนังสือท่ี ภก0010/748 ลงวันท่ี 10 กันยายน 2563 ติดตามความ
คืบหน้าการสอบสวนและผลการแจ้งความในคดีอาญาท่ี 5186/61 ตามหนังสือสถานีตำรวจภูธรเมืองภูเก็ต ท่ี ตช 0023   
(ภก).43)/9868 ลงวันท่ี 21 กันยายน 2563 พนักงานสอบสวน แจ้งผลการดำเนินคดีว่า อัยการจังหวัดคดีศาลแขวง
ภู เก็ ต มีคำส่ังยุ ติการดำเนินคดีกับผู้ ต้องหา จังหวัดภู เก็ต ได้ขอหารือ ต่อกรม ส่งเสริมสหกรณ์  หนั ง สือ ท่ี                      
ภก 0010/16964 ลงวันท่ี 30 สิงหาคม 2564  ในกรณีนายทะเบียนสหกรณ์แจ้งความแล้วอัยการส่ังยุติการ
ดำเนินคดีกับผู้ต้องหาแล้ว คำส่ัง  นายทะเบียนสหกรณ์ท่ี 7/2561 ยังมีผลใช้บังคับอยู่หรือไม่ 
  กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้มีหนังสือท่ี กษ 1115/5787 ลงวันท่ี 17 กันยายน 2564 เรื่อง        
ขอหารือกรณีคำส่ังนายทะเบียนสหกรณ์ท่ี 7/2561 ลงวันท่ี 7 กันยายน 2561 ใน 2 ประเด็น คือ 
  ประเด็นท่ี 1 กรณีคณะกรรมการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำส่ังนายทะเบียนสหกรณ์ ตาม 
มาตรา 22(1) มีโทษทางอาญาตามมาตรา 133 แห่งพ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม นายทะเบียน
สหกรณ์ได้ร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน อัยการจังหวัดมีคำส่ังมีความเห็นส่ังยุติการดำเนินคดีกับผู้ต้องหา 
ถือว่านายทะเบียนสหกรณ์ดำเนินการตามกระบวนการในคดีอาญาจนส้ินสุดแล้ว แต่คำส่ังนายทะเบียนสหกรณ์
ดังกล่าวเป็นคำส่ังทางปกครอง เมื่อยังไม่มีการยกเลิก เพิกถอน หรือส้ินผลลงโดยเงื่อนเวลาหรือโดยเหตุอื่น คำส่ัง
ดังกล่าวยังคงมีผลผูกพันคณะกรรมการท่ีต้องปฏิบัติตามคำส่ังดังกล่าว 

 ประเด็นท่ี 2  สหกรณ์จังหวัด ในฐานะรองนายทะเบียนสหกรณ์ ต้องดำเนินการติดตามการ
แก้ไขข้อบกพร่องต่อไป หากข้อเท็จจริงเปล่ียนแปลงไปหรือไม่มีการแก้ไขข้อบกพร่อง สหกรณ์จังหวัด ในฐานะ       
รองนายทะเบียนสหกรณ์ อาจพิจารณาใช้ดุลพินิจดำเนินการตามมาตรา 22 (3)-(4) ตามความเหมาะสมต่อไป 

  ท่ีประชุมจกบ.ครั้งท่ี 4/2564 มีมติให้ติดตามความคืบหน้าต่อไป ปัจจุบนัยังไม่ได้รับรายงาน
ความคืบหน้าจากสหกรณ์ 
    4.2) ข้อบกพร่องคำส่ังนายทะเบียนสหกรณ์ ท่ี ภก 9/2562 ส่ัง ณ วันท่ี          
2 กันยายน 2562  
        ให้สหกรณ์ฯ ดำเนินการขายท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างท่ีสหกรณ์ฯ รับโอนชำระหนี้ 
รวมถึงท่ีดินท่ีสหกรณ์ร่วมลงทุนกับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านหนองมะค่า จำกัด จำนวน 2 แปลง ได้แก่ 
      - ท่ีดินโฉนดเลขท่ี 792 และส่ิงปลูกสร้างบนท่ีดิน มูลค่า 31,632,576.47 บาท ภายใน     
60 วัน หากขายไม่ได้หรือมูลค่าการขายสุทธิไม่คุ้มมูลหนี้ให้หาผู้รับผิดชอบชดใช้ความเสียหาย 
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      - ท่ีดินโฉนดเลขท่ี 70236 ซึ่งสหกรณ์ถือกรรมสิทธิ์ร่วมกับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านหนอง
มะค่า จำกัด มูลค่า 2,340,677 บาท หากขายไม่ได้หรือมูลค่าขายสุทธิไม่เต็มมูลค่าดังกล่าว ให้หาผู้รับผิดชอบชดใช้
ความเสียหาย 
     นายทะเบียนสหกรณ์จึงใช้อำนาจตามมาตรา 22 (1) ส่ังให้สหกรณ์
ดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่อง โดยให้สหกรณ์ขายท่ีดินซึ่งถือกรรมสิทธิ์ร่วมกับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านหนองมะค่า จำกัด                   
ในราคา 2,340,677 บาท ให้แล้วเสร็จภายใน 60วัน นับแต่ได้รับทราบคำส่ังและให้สหกรณ์จัดทำแผนการแก้ไข
ข้อบกพร่องและรายงานผลการแก้ไขให้นายทะเบียนสหกรณ์ทราบทุกเดือน 
      ผลการดำเนินการ : สหกรณ์แจ้งความคืบหน้าการแก้ไขข้อบกพร่อง        
เมื่อวันท่ี 13 กรกฎาคม 2564 อยู่ระหว่างการประกาศขาย ท่ีดินจำนวน 2 แปลง ท่ีประชุมจกบ.ครั้งท่ี 4/2564        
มีมติใหติ้ดตามความคืบหน้าต่อไป ปัจจุบันยังไม่ได้รับรายงานความคืบหน้าจากสหกรณ ์
    4.3) ข้อบกพร่องคำส่ังนายทะเบียนสหกรณ์ ท่ี ภก 7 -8/2563 ส่ัง ณ วันท่ี       
5 ตุลาคม 2563  
     สหกรณ์รับบุคคลซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะเข้าเป็นสมาชิกสมทบ ซึ่งขัดกับมาตรา 41 
แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 และระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยการรบัจดทะเบียนข้อบังคับเกี่ยวกับ
การรับสมาชิกสมทบ พ.ศ.2561 สหกรณ์รับฝากเงินจากบุ คลภายนอก ได้แก่  มูลนิธิ ชุมชนภู เก็ต จำนวน 
4,312,289 บาท บุคคลท่ีจังหวัดพัทลุง จำนวน 6,205,965 บาท นายทะเบียนสหกรณ์ใช้อำนาจตาม          
มาตรา 22 (1) ให้สหกรณ์แก้ไขข้อบกพร่อง ดังนี้ 
   - ให้สหกรณ์เพิกถอนสิทธิการเป็นสมาชิกสมทบและคืนทรัพย์สินท่ีสหกรณ์รับไว้จากการรับ
สมัครสมาชิกสมทบท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ 
  - ให้สหกรณ์คืนเงินรับฝากแก่ มูลนิธิชุมชนภูเก็ตและบุคคลท่ีจังหวัดพัทลุง 
    ท้ังนี้ ให้สหกรณ์ดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องท้ัง 2 กรณี ให้แล้วเสร็จภายใน 30 
วันนับแต่ได้รับแจ้งคำส่ัง  
    ผลการดำเนินการ : กรณีรับฝากเงินจากบุคคลภายนอก เงินรับฝากจากมูลนิชุมชน
ภูเก็ต เมื่อวันท่ี 11 มิถุนายน 2564 สหกรณ์ได้คืนเงินฝากให้แก่มูลนิธิพร้อมท้ังปิดบัญชีเงินฝากแล้ว ส่วนเงินรับฝากจาก
บุคคลท่ีจังหวัดพัทลุง สหกรณ์ขอชะลอการดำเนินการในประเด็นนี้จนกว่าจะได้ข้อยุติจากศาลปกครอง (เนื่องจากเป็น
ประเด็นสืบเนื่องกับคำส่ังนายทะเบียนสหกรณ์ท่ี ภก 7/2561 ซึ่งอยู่ระหว่างพิจารณาคดีของศาลปกครอง) 
    กรณีสหกรณ์รับบุคคลท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะเข้าเป็นสมาชิกสมทบ  สหกรณ์แจ้งว่าได้ปฏิบัติตาม
คำส่ังนายทะเบียนสหกรณ์แล้ว 
  ท่ีประชุมจกบ.ครั้งท่ี 4/2564 มีมติใหติ้ดตามความคืบหน้าต่อไป 
 ปัจจุบันยังไม่ได้รับรายงานความคืบหน้าจากสหกรณ์ 
    สหกรณ์ท่ีเกิดข้อบกพร่องในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 1 สหกรณ์ 
    1) สหกรณ์บริการเทศบาลตำบลวิชิต จำกัด นายทะเบียนสหกรณ์ได้ส่ังการตาม
มาตรา 22 (1) ให้สหกรณ์แก้ไขข้อบกพร่อง 
     1.1 กรณีหลีกเลี่ยง ละเลย ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ฯลฯ         
     สหกรณ์รายงานผลการแก้ไขข้อบกพร่องเมื่อวันท่ี 29 ตุลาคม 2564 
แจ้งว่า สหกรณ์ได้ดำเนินการจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 แล้ว เมื่อวันท่ี 18 ตุลาคม 2564 
     1.2 กรณีบันทึกบัญชีไม่เรียบร้อย ไม่เป็นปัจจุบัน                                     
  สหกรณ์รายงานผลการแก้ไขข้อบกพร่องเมื่อวันท่ี 29 ตุลาคม 2564 แจ้งว่า สหกรณ์ได้
จัดทำบัญชีและจัดทำงบการเงินและรายละเอียดประกอบงบการเงินของสหกรณ์ สำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 
2562 และ 2563 และได้นำส่งงบการเงินและรายละเอียดประกอบงบการเงินให้ผู้สอบบัญชีแล้ว 
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   มติที่ประชุม   รับทราบ 

  3.1.2.2 สหกรณ์ที่ไม่สามารถจัดทำงบการเงินประจำปีให้เป็นปัจจุบัน  
  นางสาวเพชรไพลิน แซ่ตั้น นิติกรปฏิบัติการ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ ดังนี้ 
  สหกรณ์ท่ีไม่สามารถจัดทำงบการเงินประจำปีให้เป็นปัจจุบัน จำนวน  3 สหกรณ ์
   1) สหกรณ์เคหสถานทวีสินม่ันคงภูเก็ต จำกัด ได้รับแจ้งจากสำนักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์ภูเก็ต ตามหนังสือท่ี กษ 04 ภก/2565 ลงวันท่ี 30 มิถุนายน 2564 แจ้งว่า ได้ดำเนินการตรวจแนะนำการจัดทำ
บัญชีของสหกรณ์เคหสถานทวีสินมั่นคงภูเก็ต จำกัด ท่ีตกค้างการตรวจสอบ สำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558, 
2559, 2560, 2561, 2562 และ 2563 รวมเป็นเวลา 6 ปี โดยตรวจแนะนำการจัดทำบัญชีท้ังหมด รวม 3 ครั้ง ณ ท่ี
ทำการสหกรณ์ โดยครั้งล่าสุดเมื่อวันท่ี 29 เมษายน 2564 และได้ดำเนินการติดตามผลการตรวจแนะนำการจัดทำบัญชี 
เมื่อวันท่ี 25 มิถุนายน 2564 แต่สหกรณ์ยังไม่สามารถปิดบัญชีให้เป็นปัจจุบัน 
   ผลการดำเนินการ : เจ้าหน้าท่ีส่งเสริมสหกรณ์ แจ้งว่า พอช.(สถาบันพัฒนาองค์กร
ชุมชน) สนับสนุนเพื่อให้สหกรณ์จัดจ้างเจ้าหน้าท่ีบัญชี เป็นเงินจำนวน 50,000 บาท และสหกรณ์สมทบให้อีก 5,000 
บาท โดยจะทำบัญชีให้แล้วเสร็จภายใน 30 กันยายน 2564 (งบการเงินถึง 31 ธันวาคม 2558-2563) ต่อมาสหกรณ์
ขอขยายเวลาการจัดทำงบการเงินทุกปีออกไปจนถึง 31 เดือนตุลาคม 2564 ซึ่งท่ีประชุมจกบ.ครั้งท่ี 4/2564              
มีมติรับทราบและใหติ้ดตามผลการดำเนินงานของสหกรณ์ต่อไป หากถึงกำหนดส้ินเดือนตุลาคม 2564 สหกรณ์ไม่สามารถ
จัดส่งงบการเงินท้ังหมดได้ ให้นำเรื่องเข้าท่ีประชุมจกบ.ในวาระพิจารณาส่ังเลิกสหกรณ์  
  นางสาววันดี ปิ่นแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 แจ้งว่า สหกรณ์ได้ส่งข้อมูล ปีบัญชี 
2561 - 2562 ให้ผู้สอบบัญชีแล้ว อยู่ระหว่างการตรวจสอบ 
   2) สหกรณ์เรือหางยาวบริการนำเที่ยวป่าตอง จำกัด ไม่สามารถปิดบัญชีของ
สหกรณ์ฯ ให้เป็นปัจจุบันได้ มาต้ังแต่ปี พ.ศ.2559 จนถึงปัจจุบัน รวมเป็นเวลา 5 ปี สหกรณ์จึงไม่สามารถจัดทำงบ
การเงินประจำปี (งบดุล) และรายงานประจำปีต่อนายทะเบียนสหกรณ์ได้ ขัดต่อมาตรา 71 (2) แห่งพระราชบัญญัติ
สหกรณ์ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ผู้สอบบัญชี แจ้งว่า สหกรณ์จัดส่งงบการเงินและรายละเอียดประกอบงบการเงิน
ท่ีตกค้าง 5 ปี มาให้ผู้สอบบัญชีมาแค่ปีบัญชี 30 กันยายน 2562 ซึ่งสหกรณ์ต้องทำงบการเงินให้แล้วเสร็จถึงปัจจุบัน 
วันท่ี 30 กันยายน 2563 ผู้สอบบัญชีจึงจะสามารถตรวจสอบงบการเงินของสหกรณ์ได้ 
    ผลการดำเนินการ : ผู้สอบบัญชีแจ้งว่า วันท่ี 12 กรกฎาคม 2564 สหกรณ์ส่งงบ
การเงินและรายละเอียดประกอบงบการเงินถึงปีส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2563 แล้ว แต่ยังไม่ส่งเอกสารประกอบงบ
การเงินมาให้ ขณะนี้อยู่ในระหว่างรอเอกสารประกอบงบการเงินจากสหกรณ์แล้วผู้สอบบัญชีจะดำเนินการตรวจสอบงบ
การเงินเบื้องต้นและถ้ามีข้อสังเกตผู้สอบบัญชีจะดำเนินการแจ้งสหกรณ์ต่อไป ซึ่งท่ีประชุม จกบ. ครั้งท่ี 4/2564 มีมติ
รับทราบและอยู่ในระหว่างรอผลการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีสหกรณ์ 
   3) สหกรณ์บริการธุรกิจและท่องเที่ยวมุกอันดามัน จำกัด ได้รับแจ้งจากสำนักงาน
ตรวจบัญชีสหกรณ์ภูเก็ตตามหนังสือท่ี กษ 04 ภก/273 ลงวันท่ี 1 กรกฎาคม 2564 แจ้งว่า ได้ดำเนินการตรวจแนะนำ
การจัดทำบัญชีของสหกรณ์บริการธุรกิจและท่องเท่ียวมุกอันดามัน จำกัด ท่ีตกค้างการตรวจสอบ 5 ปี สำหรับปีส้ินสุด
วันท่ี 31 พฤษภาคม 2559, 2560, 2561, 2562 และ 2563 ซึ่งได้เข้าตรวจแนะนำ 3 ครั้ง ณ ท่ีทำการสหกรณ์ 
ครั้งล่าสุดเมื่อวันท่ี 1 มิถุนายน 2564 ได้ดำเนินการติดต่อกับนายสมคิด ชูกล่ิน ตำแหน่ง เหรัญญิก แจ้งว่า ได้รับ
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เจ้าหน้าท่ีบัญชี รวมท้ังคณะกรรมการอื่นๆ ได้แยกย้ายกลับต่างจังหวัด 
ทำใหไ้ม่สามารถตรวจแนะนำการจัดทำบัญชีได้ รวมท้ังสหกรณ์ไม่มีเจ้าหน้าท่ีบัญชี สหกรณ์ได้จัดส่งงบการเงินปีส้ินสุดวันท่ี 
31 พฤษภาคม 2563 ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบเอกสารแล้ว สหกรณ์จัดส่งเอกสารให้ตรวจสอบไม่ครบถ้วนทุกรายการ และ
สหกรณ์ยังไม่จัดส่งงบการเงินและรายละเอียดประกอบงบการเงินของปี 2564 โดยทางผู้สอบบัญชีจะแจ้งให้สหกรณ์
ดำเนินการแก้ไขต่อไป 
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    เจ้าหน้าท่ีส่งเสริมสหกรณ์ แจ้งว่า งบการเงินของปี 2564 จะขอให้เจ้าหน้าท่ี
การเงินของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ตเข้าไปช่วยทำบัญชี ซึ่งผู้สอบบัญชีแจ้งว่าได้จัดส่งเอกสารบัญชีคืนให้กับ
กรรมการสหกรณ์แล้ว จึงได้โทรศัพท์ประสานงานไปยังสหกรณ์เรื่องเอกสารบัญชีท่ีเกิดขึ้นของปี 2564 ซึ่งกรรมการท่ี
รับเอกสารมาแจ้งว่าได้นำไปส่งมอบให้กับเหรัญญิกแล้ว แต่เหรัญญิกแจ้งว่าไม่พบเอกสาร จึงให้สหกรณ์ค้นหาเอกสาร
ใหพ้บเพื่อจะได้เข้าไปช่วยเหลือจัดทำบัญชีต่อไป 
     ผลการดำเนินการ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ตได้มีหนังสือแจ้งให้สหกรณ์
ดำเนินการจัดส่งงบการเงินและรายละเอียดประกอบงบการเงินของปี 2564 ให้สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ภูเก็ตและ
รายงานให้สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ตทราบ ซึ่งท่ีประชุมจกบ.ครั้งท่ี 4/2564 รับทราบและรอผลการดำเนินการของ
สหกรณ์ 

   มติที่ประชุม   รับทราบ 

   3.1.2.3 การพิจารณาสั่งเลิกสหกรณ์  
  นายกฤษฎา สู่เจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจการสหกรณ์ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ ดังนี้ 
  การพิจารณาส่ังเลิกสหกรณ์ จำนวน 3 สหกรณ์ 
    1) สหกรณ์บริการแท็กซ่ีมิเตอร์และธุรกิจท่องเที่ยวสองวีรสตรี จำกัด เมื่อการ
ประชุม จกบ. ครั้งท่ี 2/2564 หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ภูเก็ต รองประธาน เสนอวาระพิจารณาของสหกรณ์
บริการแท็กซี่มิเตอร์และธุรกิจท่องเท่ียวสองวีรสตรี จำกัด เนื่องจากสหกรณ์ไม่สามารถเรียกประชุมใหญ่ได้ กรรมการ
ดำเนินการสหกรณ์ไม่ครบองค์คณะ สมาชิกสหกรณ์มีการย้ายออกจากจังหวัดภูเก็ตเป็นจำนวนมาก งบการเงินของสหกรณ์ 
ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้วในปีบัญชี 2562-2563 ( 2 ปี ) แต่สหกรณ์ไม่สามารถดำเนินการเรียกประชุม
ใหญ่เพื่อขออนุมัติรับรองงบการเงินได้ สหกรณ์เรียกประชุมใหญ่หลายครั้งแล้ว แต่ไม่ครบองค์ประชุม การประชุมใหญ่ไม่
เป็นไปตามข้อบังคับสหกรณ์ และสหกรณ์ขาดทุนเกินกึ่งหนึ่ง เป็นกรณีสหกรณ์ดำเนินการไม่เป็นผลดี และปัจจุบันสหกรณ์
ครบรอบปีบัญชี 31 พฤษภาคม 2564 แล้ว แต่สหกรณ์ยังไม่ส่งงบการเงินให้ผู้สอบบัญชี ท่ีประชุมจกบ.ครั้งท่ี 4/2564 
มีมติรับทราบและให้ทำหนังสือแจ้งให้สหกรณ์ทำแผนฟื้นฟูกิจการ ภายใน 1 เดือน หากสหกรณ์ไม่ดำเนินการ นายทะเบียน
สหกรณ์จะพิจารณาส่ังการตามกฎหมายต่อไป  
   ผลการดำเนินการ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ตมีหนังสือแจ้งสหกรณ์ดำเนินการ
จัดทำแผนฟื้นฟูกิจการแล้ว แต่ยังไม่ได้รับรายงานผลจากสหกรณ์ 
   นางสาววันดี  ปิ่ นแก้ ว ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์  1 แจ้งว่ า ขณะนี้
คณะกรรมการอยู่ในพื้นท่ี จำนวน 2 คน สมาชิกในพื้นท่ีไม่เกิน 30 คน จึงไม่สามารถเรียกประชุมใหญ่สามัญประจำปีได้ 
   2) ชุมนุมสหกรณ์รถบริการจังหวัดภูเก็ต จำกัด เนื่องจากปัจจุบันชุมนุมสหกรณ์
รถบริการจังหวัดภูเก็ต จำกัด มีสมาชิกไม่ครบ 5 สหกรณ์ ซึ่งได้มีหนังสือแจ้งให้สหกรณ์แก้ไข ภายใน 30 วัน สหกรณ์
ขอขยายระยะเวลาการแก้ไขข้อบกพร่อง แต่ไม่ได้กำหนดเวลาท่ีขอขยายออกไป ซึ่งพ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ. 2542 และท่ี
แก้ไขเพิ่มเติม กำหนดให้มีสมาชิก 5 สหกรณ์จึงเป็นชุมนุมสหกรณ์ แต่ไม่ได้กำหนดไว้ว่าหากสมาชิกลดลงไม่ถึง         
5 สหกรณ์ จะต้องเลิกสหกรณ์หรือไม่ พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ไม่ได้กำหนดไว้  
   ผลการดำเนินการ : ขณะนี้อยู่ในระหว่างเสนอหนังสือขอหารือกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
กรณีชุมนุมสหกรณ์เหลือสมาชิกไม่ครบ 5 สหกรณ์ ยังคงมีสภาพเป็นชุมนุมสหกรณ์อยู่หรือไม่ 
   3) ร้านสหกรณม์หาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จำกัด ไม่สามารถปิดบัญชีของสหกรณ์ฯ 
ให้เป็นปัจจุบันได้ มาต้ังแต่ปีบัญชี ๓๐ กันยายน 2558 จนถึงปัจจุบัน รวมเป็นเวลา 6 ปี สหกรณ์จึงไม่สามารถจัดทำงบ
การเงินประจำปี (งบดุล) และรายงานประจำปีต่อนายทะเบียนสหกรณ์ได้ ขัดต่อมาตรา 71 (2) แห่งพระราชบัญญัติ
สหกรณ์ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม นายทะเบียนสหกรณ์มีหนังสือท่ีภก 0010/755 ลงวันท่ี 2 กรกฎาคม 2564 
แจ้งให้สหกรณ์จัดทำงบการเงินประจำปีและจัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน รวมท้ังจัดทำทะเบียนคุมสินค้าให้
ครบถ้วนและถูกต้อง สำหรับปีส้ินสุดวันท่ี ๓๐ กันยายน 2558, 2559, 2560, 2561, 2562 และ ๒๕๖๓ ให้แล้วเสร็จ
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และจัดส่งให้ผู้สอบบัญชีภายในวันท่ี ๓0 กรกฎาคม 2564 และแจ้งให้นายทะเบียนสหกรณ์ทราบ หากสหกรณ์ไม่สามารถ
ดำเนินการแล้วเสร็จภายในกำหนด นายทะเบียนสหกรณ์จะพิจารณาส่ังการตามกฎหมาย เมื่อวันท่ี 25 สิงหาคม 2564 
เจ้าหน้าท่ีส่งเสริมสหกรณ์รายงานผลการแก้ไขการจัดทำงบการเงินของร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จำกัด 
สหกรณ์จัดทำทะเบียนคุมสินค้าไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้องตามท่ีผู้สอบบัญชีให้ดำเนินการแก้ไข ไม่สามารถจัดส่งให้ผู้สอบ
บัญชีดำเนินการตรวจสอบภายในวันท่ี 30 กรกฎาคม 2564 เข้าข่ายกรณีสหกรณ์ไม่ปฏิบัติตามพระราชบญัญัติสหกรณ์ 
พ.ศ.2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 71(2) และการดำเนินธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย สหกรณ์จำหน่ายให้
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตเปน็หลัก สมาชิกมีส่วนร่วมในบริการของสหกรณ์ในอัตราร้อยละ 14 ของสมาชิกท้ังหมด 
   ผลการดำเนินการ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ตมีหนังสือให้สหกรณ์ช้ีแจงหรือ
จัดทำแผนฟื้นฟูกิจการ เนื่องจากสหกรณ์จัดทำทะเบียนคุมสินค้าไม่ครบถ้วนและถูกต้องตามท่ีผู้สอบบัญชีให้ดำเนินการ
แก้ไข และไม่สามารถจัดส่งให้ผู้สอบบัญชีได้ภายในกำหนด จึงให้สหกรณ์มีโอกาสช้ีแจงข้อเท็จจริงหรือทำแผนฟื้นฟูกิจการ 
ขณะนี้ยังไม่ได้รับแจ้งจากสหกรณ์ สหกรณ์มีหนังสือท่ี รส.0008/2564 ลงวันท่ี 30 กันยายน 2564 ช้ีแจงกรณีท่ีไม่
สามารถจัดทำงบการเงินให้เป็นปัจจุบันได้ ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์พิจารณาส่ังเลิกสหกรณ์แล้วเมื่อวันท่ี 29 ตุลาคม 
2564 

   มติที่ประชุม   รับทราบ 

   3.1.3  ผลการดำเนินงานของคณะทำงานพิจารณาข้อหารือของสำนักงานสหกรณ์
จังหวัด 
   นางสาวเพชรไพลิน  แซ่ตั้น นิติกรปฏิบัติการ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ ดังนี้ 
    1) สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเคหะรัษฎาภูเก็ต จำกัด คำส่ังนายทะเบียนสหกรณ์         
ท่ี ภก 7/2561 ลงวันท่ี 7 กันยายน 2561 ให้คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ แก้ไขข้อบกพร่อง สำนักงาน
สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต ทำหนังสือขอหารือกรมส่งเสริมสหกรณ์ ซึ่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ตอบหนังสือหารือแล้ว ดังนี้ 
     ในกรณีคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามท่ี   
นายทะเบียนสหกรณ์ ท่ี ภก 7/2561 ลงวันท่ี 7 กันยายน 2561 ส่ังการตามมาตรา 22 (1) ซึ่งมีโทษทางอาญา
ตามท่ีกำหนดไว้ในมาตรา 133 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งนายทะเบียน
สหกรณ์ได้ดำเนินการร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนแล้ว อัยการจังหวัดมีคำส่ังมีความเห็นส่ังยุติการ
ดำเนินคดีกับผู้ต้องหา ถือว่านายทะเบียนสหกรณ์ได้ดำเนินการตามกระบวนการในคดีอาญาจนส้ินสุดแล้วตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา แต่ท้ังนี้คำส่ังนายทะเบียนสหกรณ์เป็นคำส่ังทางปกครอง ดังนั้น เมื่อยังไม่มีการ
ยกเลิก เพิกถอน หรือส้ินผลลงโดยเงื่อนเวลาหรือโดยเหตุอืน่ คำส่ังดังกล่าวยังคงมีผลผูกพันคณะกรรมการดำเนินการ
สหกรณ์ฯ ท่ีต้องปฏิบัติตามคำส่ังดังกล่าว และต้องติดตามการแก้ไขข้อบกพร่องต่อไป 
    2) สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูเก็ต จำกัด  
     - หารือการแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ซึ่งสำนักงาน
สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต ได้ทำหนังสือขอหารือต่อกรมส่งเสริมสหกรณ์แล้ว ได้รับแจ้งผลการหารือจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
และได้ทำหนังสือตอบข้อหารือสหกรณ์แล้ว 
     - หารือการดำเนินการประชุมใหญ่สามัญประจำปีและวิธี เลือกต้ัง
คณะกรรมการ ซึ่งสำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต ได้ทำหนังสือตอบข้อหารือสหกรณ์แล้ว 
    3) สหกรณ์ออมทรัพย์กะตะธานี คอลเลคช่ัน จำกัด 
     - หารือการจัดประชุมใหญ่ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้ระบบ Zoom 
Meeting ซึ่งสำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต ได้ทำหนังสือตอบข้อหารือสหกรณ์แล้ว 

   มติที่ประชุม   รับทราบ 
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   3.1.4  ผลการดำเนินงานของคณะทำงานพจิารณาขอ้สังเกตของผู้สอบบัญชี 
   นางสาวเพชรไพลิน  แซ่ตั้น นิติกรปฏิบัติการ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ ดังนี้ 
   คณะทำงานพิจารณาข้อสังเกตท่ีตรวจพบจากการสอบบัญชี ได้ดำเนินการจำแนกข้อสังเกตจาก
การสอบบัญชีของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ภูเก็ตโดยจัดประชุม จำนวน 4 ครั้ง และนายทะเบียนสหกรณ์ได้แนะนำให้
สหกรณ์แก้ไขข้อสังเกตท่ีตรวจพบจากการตรวจสอบบัญชีแล้ว  
 (1) สหกรณ์บริการรถยนต์รับจ้าง บขส.ภูเก็ต จำกัด ยังไม่ได้รับรายงานผลการแก้ไขข้อสังเกตจาก
สหกรณ์ 
 (2) สหกรณบ์ริการแท็กซี่ภูเก็ต จำกัด ยังไม่ได้รับรายงานผลการแก้ไขข้อสังเกตจากสหกรณ์ 
 (3) ร้านสหกรณ์วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต จำกัด ยังไม่ได้รับรายงานผลการแก้ไขข้อสังเกตจากสหกรณ์ 
 (4) สหกรณ์อิสลามสัมพันธ์ภูเก็ต จำกัด ยังไม่ได้รับรายงานผลการแก้ไขข้อสังเกตจากสหกรณ์ 
 (5) สหกรณ์เคหสถานโคกโตนดพัฒนา จำกัด ยังไม่ได้รับรายงานผลการแก้ไขข้อสังเกตจากสหกรณ์ 
 (6) สหกรณ์ออมทรัพย์ตรีสรา จำกัด ยังไม่ได้รับรายงานผลการแก้ไขข้อสังเกตจากสหกรณ์ 
 (7) สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนพารารวมพลังพัฒนา จำกัด สหกรณ์รายงานผลการแก้ไขข้อสังเกตแล้ว 
และได้แจ้งให้เจ้าหน้าท่ีส่งเสริมสหกรณ์เข้าตรวจสอบผลการแก้ไขตามท่ีสหกรณ์รายงานแล้ว 
 (8) สหกรณ์ออมทรัพย์โรงแรมอมันปุรี จำกัด ยังไม่ได้รับรายงานผลการแก้ไขข้อสังเกตจากสหกรณ์ 

   มติที่ประชุม   รับทราบ 

   3.1.5  ผลการดำเนินงานของคณะทำงานประชาสัมพันธ์ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัด 
   นางสิรญา พาหุบุตร หัวหน้าฝ่ายบริหารท่ัวไป แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ ดังนี้ 
   สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้ดำเนินการปรับเปล่ียนคณะทำงานประชาสัมพันธ์ของ
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต โดยแต่งต้ังใหเ้จ้าหน้าท่ีของแต่ละกลุ่มงาน/ฝ่ายฯ เป็นคณะทำงานประชาสัมพันธ์ 
   คณะทำงานฯ ยังไม่ได้กำหนดตัวชี้วัดการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน เนื่องจาก
ต้องรอตัวช้ีวัดจากกรม คาดว่าจะแจ้งให้จังหวัดทราบในเดือนธันวาคม 2564 แต่ได้กำหนดแผนเบ้ืองต้นแล้ว โดยใช้
แผนปฏิบัติงานของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปพลางก่อน พร้อมท้ัง ได้ดำเนินการมอบหมายงานท่ีรับผิดชอบ
เบ้ืองต้นแล้ว คือ 
    1) การถ่ายภาพ : นายวรวุฒิ  สุทธิวรา และคณะทำงานฯ ของกลุ่มงาน 
    2) การทำข่าว/ภาพข่าว : กรณีสหกรณ์จังหวัดเข้าร่วม คณะทำงานฯ ฝ่ายฯ       
จะเป็นผู้ทำข่าว กรณีเป็นการร่วมกิจกรรมของกลุ่มงาน คณะทำงานฯ แต่ละกลุ่มงานจะเป็นผู้ทำข่าว 
    3) การลงเว็บไซต์ : นางสาวสุดา  พรหมทอง 
    4) การลงข่าวในเฟสบุ๊ค : นางสาววิภาดา  เต็มพร้อม และนางสาวชุติกาญจน์  บุญเรือง 
    5) การส่งรายงานประชาสัมพันธ์ : นางสาวสุดา  พรหมทอง 
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กิจกรรม / โครงการกิจกรรม / โครงการ 
แผน/แผน/

เป้าหมายเป้าหมาย ผลงานผลงาน 
แนวทางการดำเนินการแนวทางการดำเนินการ 

จำนวนจำนวน จำนวนจำนวน %% 

1. แต่งต้ังคณะทำงานประชาสัมพันธ์ของ
สำนักงานสหกรณ์จังหวัด 

1 คณะ 1 คณะ 100 - 

2. ประชาสัมพันธ์งานสหกรณ์ผ่านส่ือวิทยุ 21 ครั้ง - - - รายการ co-op news ทาง
สถานีวิทยุซิตี้นิวส์ จังหวัดภูเก็ต  

3. ประชาสัมพันธ์งานสหกรณ์ผ่านส่ือ
โทรทัศน์เคเบิ้ลทีวีท้องถิ่นและ ฟรีทีวี 

6 ครั้ง 2 33.33 ช่อง Andaman Channel , 
ช่องฟรีทีวี 

4. ประชาสัมพันธ์งานสหกรณ์ผ่านส่ือ
ส่ิงพิมพ์ส่วนกลาง และท้องถิ่น  

21 ครั้ง 4 09.05 นสพ. ภูเก็ตโพสต์ 

5. การจัดนิทรรศการ 7 ครั้ง  1 14.29 - 

งบประมาณงบประมาณ 55,,350 บาท350 บาท 
 

   มติที่ประชุม   รับทราบ 

   3.1.6  ความคืบหน้าการบันทึกโปรไฟล์สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ  
   นางสิรญา พาหุบุตร หัวหน้าฝ่ายบริหารท่ัวไป แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ ดังนี้ 
   การบันทึกโปรไฟล์สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ฝ่ายฯ จะเป็นผู้บันทึกข้อมูลเข้าระบบ ซึ่งฝ่ายฯ 
ได้ทำหนังสือแจ้งไปยังสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ แล้ว ต้ังแต่เดือนมิถุนายน 2564 และกำหนดให้ส่งข้อมูลให้
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภู เก็ต ภายในวัน ท่ี 1 พฤศจิกายน 2564 เพื่อบันทึกข้อมูลเข้าระบบภายในวันท่ี             
30 ธันวาคม 2564 
   ท้ังนี้ มีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรส่งข้อมูลให้จังหวัดแล้ว จำนวน 28 แห่ง โดยได้แจ้งให้ท่ี
ประชุมกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ทราบแล้ว และขอความร่วมมือให้เจ้าหน้าท่ีส่งเสริมสหกรณ์ติดตามให้สหกรณ์ส่งข้อมูล
ดังกล่าว พร้อมท้ังตรวจสอบข้อมูลของสหกรณ์ใหถู้กต้อง  

   มติที่ประชุม   รับทราบ 
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  3.2 เร่ืองสืบเนือ่งจากการประชุมคร้ังที่แล้ว  
   3.2.1 การแต่งต้ังข้าราชการรักษาราชการแทนสหกรณ์จังหวัด (วาระ 1.6) 
   นางสิรญา พาหุบุตร หัวหน้าฝ่ายบริหารท่ัวไป แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดภูเก็ต ได้ลงนามแต่งต้ังข้าราชการรักษาราชการแทนสหกรณ์จังหวัดแล้ว เมื่อวันท่ี 29 ตุลาคม 2564        
โดยมอบหมายให้ผู้อำนวยการทุกกลุ่มงานรักษาราชการแทนสหกรณ์จังหวัด ตามลำดับ ดังนี้ 
    1) นางสาวสุมนา      ณ นคร ผอ. กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ 
    2) นายกฤษฎา      สู่เจริญ ผอ. ตรวจการสหกรณ์ 
    3) นายพิทักษ์      คงขลิบ ผอ. กลุ่มจัดต้ังและส่งเสริมสหกรณ์ 
    4) นางสิรญา          พาหบุุตร หัวหน้าฝ่ายบริหารท่ัวไป 
    5) นางสาวแสงอุษา  ส่งแสง ผอ. กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ 
    6) นางสาววันดี       ปิ่นแก้ว ผอ. กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 

   มติที่ประชุม   รับทราบ 

   3.2.2 การจัดทำบอร์ดของส่วนกลางควบคุมการใช้รถยนต์ (วาระ 1.8 (๓) 
   นางสิรญา พาหุบุตร หัวหน้าฝ่ายบริหารท่ัวไป แจ้งให้ท่ีประชุมทราบวา่ ยังไม่ได้ดำเนินการ  

   มติที่ประชุม   รับทราบ 

   3.2.3 การเปลี่ยนตัวผู้ชำระบัญชีสหกรณ์ชุมชนไม้ขาว จำกัด (วาระ 3.1.2) 
   นางสาวเพชรไพลิน  แซ่ตั้น ผู้ชำระบัญชีสหกรณ์ชุมชนไม้ขาว จำกัด แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ
ว่าได้ดำเนินการเปล่ียนตัวผู้ชำระบัญชีเรียบร้อยแล้ว 

   มติที่ประชุม   รับทราบ 

   3.2.4 การจำหน่ายรถจักรยานยนต์ (วาระ 3.4) 
   นางสิรญา พาหุบุตร หัวหน้าฝ่ายบริหารท่ัวไป แจ้งให้ท่ีประชุมทราบวา่ ได้ดำเนินการตรวจ
สภาพ ถอดป้ายทะเบียน และกำหนดราคาขั้นต่ำเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทำประกาศขายทอดตลาด 
   มติที่ประชุม   รับทราบ 
   3.2.5 การซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ (วาระ 3.5) 
   นางสิรญา พาหุบุตร หัวหน้าฝ่ายบริหารท่ัวไป แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า ผู้รับจ้างได้ส่งมอบ
งานแล้วเมื่อวันท่ี 11 ตุลาคม 2564 และเบิกจ่ายงบประมาณเรียบร้อยแล้ว 
   มติที่ประชุม   รับทราบ 
   3.2.6 การจัดจ้างพนักงานจ้างเหมาบริการ (วาระ 4.1.1) 
   นางสิรญา พาหุบุตร หัวหน้าฝ่ายบริหารท่ัวไป แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า นายพัฒนา ขำขุนจุ้ย 
ลาออกจากการปฏิบัติหน้าท่ีพนักงานรักษาความปลอดภัย โดยในวันท่ี 16 ธันวาคม 2564 จะมีการจัดจ้างพนักงาน
รักษาความปลอดภัยคนใหม ่
   มติที่ประชุม   รับทราบ 
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   3.2.7 การจัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 3 รายการ (วาระ 4.1.3) 
   นางสิรญา พาหุบุตร หัวหน้าฝ่ายบริหารท่ัวไป แจ้งให้ท่ีประชุมทราบวา่ สำนักงานสหกรณ์
จังหวัดภูเก็ต ได้รับจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 3 รายการ คือ  
    - คอมพิวเตอร์ All In One 1 ชุด 
    - คอมพิวเตอร์โน้ตบุค  1 ชุด 
    - ชุดไมโครโฟนห้องประชุม 1 ชุด 
   สำหรับชุดคอมพิวเตอร์ 2 รายการ ได้ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณเรียบร้อยแล้ว ส่วนชุด
ไมโครโฟนห้องประชุม ผู้รับจ้างได้ทำการส่งมอบเมื่อวันท่ี 1 ธันวาคม 2564 และจะดำเนินการเบิกจ่ายต่อไป 

   มติท่ีประชุม   รับทราบ 

   3.2.8 การจัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564 (วาระ 5.1.1) 
   นางสิรญา พาหุบุตร หัวหน้าฝ่ายบริหารท่ัวไป แจ้งให้ท่ีประชุมทราบวา่ ได้ดำเนินการจัด
กิจกรรมดังกล่าว และรายงานให้จังหวัดทราบเรียบร้อยแล้ว 

   มติที่ประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองที่กลุ่มงาน กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ และฝ่ายบริหารท่ัวไป แจ้งให้ที่ประชุมทราบหรือพิจารณา 
     4.1  กลุ่มจัดต้ังและส่งเสริมสหกรณ์ 
   นายพิทักษ์  คงขลิบ  ผู้อำนวยการกลุ่มจัดต้ังและส่งเสริมสหกรณ์ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ดังนี ้
   4.1.1 การจัดต้ังสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

ลำดับ
ท่ี 

การจัดต้ัง กิจกรรม หมายเหตุ 

1 ชุมชนสระต้นโพธิ์ 1. อบรมให้ความรู้เรื่องการสหกรณ์  
วันท่ี 16 มกราคม 2564 
2. ประชุมผู้ซึ่งประสงค์จะเป็นสมาชิกสหกรณ์   
วันท่ี 23 มกราคม 2564 

อยู่ระหว่างขั้นตอนของการประชุมคณะ 
ผู้จัดต้ังสหกรณ์ เนื่องจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 ทำให้ไม่สามารถจัดประชุมได้ 

2 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้
เพาะปลูกพืช
เศรษฐกิจในจังหวัด
ภูเก็ต 

1. อบรมให้ความรู้เรื่องการสหกรณ์ วันท่ี 13 
มิถุนายน 2564 และวันท่ี 20 มิถุนายน 2564 
2. ประชุมผู้ซึ่งประสงค์จะเป็นสมาชิกสหกรณ์  
วันท่ี 19 ธันวาคม 2564 
 

อยู่ระหว่างขั้นตอนของการประชุมผู้ซึ่ง
ป ร ะ ส ง ค์ จ ะ เป็ น ส ม า ชิ ก ส ห ก ร ณ์  
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของเช้ือไวรัส  โคโรนา 2019 ทำให้ไม่
สามารถจัดประชุมได้ 
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ลำดับ
ท่ี 

การจัดต้ัง กิจกรรม หมายเหตุ 

3 กลุ่มองค์กรเกษตรกร
เครือข่ายจังหวัด
ภเูก็ต 

1. อบรมให้ความรู้เรื่องการสหกรณ์                
วันท่ี 27 ตุลาคม 2564 
2. ประชุมผู้ซึ่งประสงค์จะเป็นสมาชิกสหกรณ์  
วันท่ี 3 พฤศจิกายน  2564 
3. ประชุมคณะผู้จัดต้ังสหกรณ์ ครั้งท่ี 1  
วันท่ี 10 พฤศจิกายน 2564 
4. ประชุมคณะผู้จัดต้ังสหกรณ์ ครั้งท่ี 2  
วันท่ี 18 พฤศจิกายน 2564 
5. ประชุมคณะผู้จัดต้ังสหกรณ์ ครั้งท่ี 3  
วันท่ี 29 พฤศจิกายน 2564 

- 
 
 
 

4 กลุ่มประชาขนเพื่อ
แก้ไขปัญหาการ
ประกอบอาชีพ 

1. อบรมให้ความรู้เรื่องการสหกรณ์  
วันท่ี 30 ตุลาคม 2564 
2. ประชุมผู้ซึ่งประสงค์จะเป็นสมาชิกสหกรณ์  
วันท่ี 21 พฤศจิกายน 2564 

- 

   มติที่ประชุม   รับทราบ 

   4.1.2 การรับจัดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
   การรับจัดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ประจำเดือนตุลาคม 2564 

ลำดับ
ท่ี 

รายชื่อสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ วันที่รับจดทะเบียน 

1 สหกรณ์การเกษตรเมืองถลาง 
จำกัด 

แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564  
- ข้อ 82 - 85 ผู้ตรวจสอบกิจการ 

18 ตุลาคม 2564 

2 สหกรณ์ออมทรัพย์ บีเอจีเอส 
ภูเก็ต จำกัด 

แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 
1. ข้อ 28 การจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 
2. ข้อ 81-83 ผู้ตรวจสอบกิจการ 

21 ตุลาคม 2564 

3 สหกรณ์การเกษตรเมืองภูเก็ต 
จำกัด 

แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2564 
1. ข้อ 24 การจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 
2. ข้อ 36 การให้ออกจากสหกรณ์ 
3. ข้อ 76-79 ผู้ตรวจสอบกิจการ 

25 ตุลาคม 2564 

4 สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัทเฮลโล
ภูเก็ต จำกัด 

แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2564 
1. ข้อ 20 การลงลายมือซื่อแทนสหกรณ์  
2. ข้อ 28 การจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 
3. ข้อ 103-105 ผู้ตรวจสอบกิจการ 

26 ตุลาคม 2564 

 

 



ห น ้ า  | ๑๙ 
 

 

ลำดับ
ท่ี 

รายชื่อสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ วันที่รับจดทะเบียน 

5 สหกรณร์ถบริการภูเก็ตคอลเซ็น
เตอร์ จำกัด 

แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2564 
ข้อ 19 วงเงินกู้ยืมหรือการค้ำประกัน 
ข้อ 23 การบญัชีของสหกรณ์ 
ข้อ 24 การเสนองบการเงินต่อท่ีประชุมใหญ่ 
ข้อ 27 การกำกับดูแลสหกรณ์ 
ข้อ 29 การจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 
ข้อ 41 การให้ออกจากสหกรณ์ 
ข้อ 47 คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ 
ข้อ 48 การได้เข้าเป็นสมาชิกสมทบ 
ข้อ 50 สิทธิและหน้าท่ีในฐานะสมาชิก 
ข้อ 51 การขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบ 
ข้อ 56 การจ่ายคืนจำนวนเงินของสมาชิกสมทบท่ีขาดจาก
สมาชิกสมทบ 
ข้อ 65 คณะกรรมการดำเนินการ 
ข้อ 69 การพ้นจากตำแหน่ง 
ข้อ 95-98 ผู้ตรวจสอบกิจการ 

29 ตุลาคม 2564 

 
   การรับจัดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 

ลำดับ
ท่ี 

รายชื่อสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ วันที่รับจดทะเบียน 

1 ร้านสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต จำกัด แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564  
- ข้อ 82 - 85 ผู้ตรวจสอบกิจการ 

11 พฤศจิกายน 
2564 

2 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเคหะรัษฎา
ภูเก็ต จำกัด 

แก้ไขเพิ่มเติมขอ้บังคับ  
- ข้อ 41 การจ่ายคืนจำนวนเงินของสมาชิกท่ีขาดสมาชิก
ภาพ 
- ข้อ 98 – 102/1 ผู้ตรวจสอบกิจการ 

22 พฤศจิกายน 
2564 

3 สหกรณ์บริการเดินรถภูเก็ต 
จำกัด 

แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2563 
1. ข้อ 2 วัตถุประสงค์  
2. ข้อ 2/1 อำนาจกระทำการ 
3. ข้อ 18 วงเงินกู้ยืมหรือการค้ำประกัน 
4. ข้อ 20 การลงลายมือช่ือแทนสหกรณ์ 
5. ข้อ 21 การเงินของสหกรณ์ 
6. ข้อ 22 การบัญชีสหกรณ์ 
7. ข้อ 23 การเสนองบการเงินประจำปีต่อท่ีประชุมใหญ่ 
8. ข้อ 26 การกำกับดูแลสหกรณ์ 
9. ข้อ 28 การจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 

อยูร่ะหว่างดำเนินการ 

 



ห น ้ า  | ๒๐ 
 

 

ลำดับ
ท่ี 

รายชื่อสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ วันที่รับจดทะเบียน 

  10. ข้อ 42 การจ่ายคืนจำนวนเงินของสมาชิกท่ีขาดจาก
สมาชิกสมทบ 
11. ข้อ 48 คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ 
12. ข้อ 53 สิทธิและหน้าท่ีในฐานะสมาชิกสมทบ 
13. ข้อ 54 การชาดจากสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบ 
14. ข้อ 72 คณะกรรมการดำเนินการ 
15. ข้อ 76 การพ้นจากตำแหน่ง 
16. ข้อ 102 - 103 ผู้ตรวจสอบกิจการ 
17. ข้อ 107 ระเบียบของสหกรณ์ 
 
แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2564 
- ข้อ 102 – 105/1 ผู้ตรวจสอบกิจการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อยู่ระหว่างดำเนินการ 

   มติที่ประชุม   รับทราบ 

   4.1.3 การให้ความเห็นชอบและรับทราบระเบียบของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
   การให้ความเห็นชอบและรับทราบระเบียบของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ประจำเดือนตุลาคม 2564 

ลำดับ
ท่ี 

รายชื่อสหกรณ์/กลุ่ม
เกษตรกร 

ระเบียบ 
วันที่เห็นชอบ/

รับทราบ 
หมายเหตุ 

1  สหกรณ์การเกษตรเมืองภูเก็ต 
จำกัด 

รับทราบระเบียบ 
-ระเบียบว่าด้วยอำนาจหน้าท่ีและ
ความรับผิดขอบของเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์           
 พ.ศ. 2564 

 
15 ตุลาคม 2564 

 

2 สหกรณ์อัล-อิสลามียะฮ์ 
จำกัด 

รับทราบระเบียบดังนี ้
1. ระเบียบว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บ
รักษาเงิน พ.ศ. 2564 
 
 
 
2. ระเบียบว่าด้วยการตรวจสอบและ
แก้ไขปัญหาหรือข้อร้องเรียนของ
สมาชิก พ.ศ. 2564 

 
21 ตุลาคม 2564 

 
รับทราบระเบียบ
แบบมีเงื่อนไขในการ
กำหนดจำนวนเงินสด
ในมือ 
 

 

 

 

 



ห น ้ า  | ๒๑ 
 

 

ลำดับ
ท่ี 

รายชื่อสหกรณ์/กลุ่ม
เกษตรกร 

ระเบียบ 
วันที่เห็นชอบ/

รับทราบ 
หมายเหตุ 

3 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนพารา
รวมพลังพัฒนา จำกัด 

รับทราบระเบียบดังนี ้
1. ระเบียบว่าด้วยการตรวจสอบและ
แก้ไขปัญหาหรือข้อร้องเรียนของ
สมาชิก พ.ศ. 2564 
2. ระเบียบว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บ
รักษาเงิน พ.ศ. 2564 

 
21 ตุลาคม 2564 

 

4 สหกรณ์อิสลามฮุซนี จำกัด รับทราบระเบียบดังนี ้
1. ระเบียบว่าด้วยการตรวจสอบและ
แก้ไขปัญหาหรือข้อร้องเรียนของ
สมาชิก พ.ศ. 2564 
2. ระเบียบว่าด้วยการประชุมผ่านส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2564 

 
26 ตุลาคม 2564 

 

5 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจ
ภูเก็ต จำกัด 

รับทราบระเบียบ 
-ระเบียบว่าด้วยการปรับโครงสร้างหนี้
ของสมาชิก พ.ศ. 2564 

26 ตุลาคม 2564 
 

6  ระเบียบสหกรณ์การเกษตร
กะทู้ จำกัด 

เห็นชอบระเบียบดังนี ้
1. ระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงินออม
ทรัพย์และเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ         
พ.ศ. 2564 
2. ระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงินจาก
สหกรณ์อื่น พ.ศ. 2564 
รับทราบระเบียบดังนี ้
1. ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้และ
ดอกเบ้ียเงินกู้ พ.ศ. 2564 
2. ระเบียบว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บ
รักษาเงิน พ.ศ. 2564 
3. ระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนสวัสดิการ
และการสงเคราะห์สมาชิกและ
ครอบครัว พ.ศ. 2564 
4. ระเบียบว่าด้วยการจัดหาสินค้ามา
จำหน่ายเป็นเงินเช่ือให้สมาชิก พ.ศ. 
2564 
5. ระเบียบว่าด้วยวิธีปฏิบัติในการ
ควบคุมภายในและการรักษาความ
ปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของสหกรณ์ พ.ศ. 2564 
 

 อยูร่ะหว่างตรวจสอบ
ข้อมูลเบ้ืองต้น 

 



ห น ้ า  | ๒๒ 
 

 

ลำดับ
ท่ี 

รายชื่อสหกรณ์/กลุ่ม
เกษตรกร 

ระเบียบ 
วันที่เห็นชอบ/

รับทราบ 
หมายเหตุ 

  6. ระเบียบว่าด้วยเงินกู้เพื่อฟื้นฟ ู
อาชีพสมาชิกจากภัยพิบัติธรรมชาติ 
พ.ศ. 2564 
7. ระเบียบว่าด้วยกลุ่มสมาชิก พ.ศ. 
2564 
8. ระเบียบว่าด้วยการใช้ทุน
สาธารณประโยชน์ พ.ศ. 2564 
9. ระเบียบว่าด้วยเงินกองทุน
สงเคราะห์เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ พ.ศ. 
2564 
10. ระเบียบว่าด้วยอำนาจหน้าท่ีและ
ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์    
พ.ศ. 2564  
11. ระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าท่ีและ
ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน พ.ศ. 
2564 
12. ระเบียบว่าด้วยที่ปรึกษาของ
สหกรณ์ พ.ศ. 2564 
13. ระเบียบว่าด้วยคณะอนุกรรมการ 
พ.ศ. 2564 
14. ระเบียบว่าด้วยการใช้เงินทุน
สะสมเพื่อการพัฒนากิจการของ
สหกรณ์ พ.ศ. 2564 
15. ระเบียบว่าด้วยกองทุนกลุ่มสตรี
สหกรณ์ พ.ศ. 2564 
16. ระเบียบว่าด้วยการใช้เงินทุน
สะสมเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณ์           
พ.ศ. 2564 
17. ระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
ของสหกรณ์ พ.ศ. 2564 
18. ระเบียบว่าด้วยเงินยืมทดรองจ่าย 
พ.ศ. 2564 

  

 
 

 

 

 



ห น ้ า  | ๒๓ 
 

 

   การให้ความเห็นชอบและรับทราบระเบียบของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ประจำเดือน
พฤศจิกายน 2564 

ลำดับ
ท่ี 

รายชื่อสหกรณ์/กลุ่ม
เกษตรกร 

ระเบียบ 
วันที่เห็นขอบ/

รับทราบ 
หมายเหตุ 

1  สหกรณ์ออมทรัพย์กี่หิ้น 
จำกัด 

รับทราบระเบียบ 
- ระเบียบว่าด้วยการตรวจสอบและ
แก้ไขปัญหาหรือข้อร้องเรียนของ
สมาชิก พ.ศ. 2564 

 
17 พฤศจิกายน 

2564 

 

2 สหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุขภูเก็ต จำกัด 

รับทราบระเบียบ 
1. ระเบียบว่าด้วยการใช้
ทุนการศึกษาของบุตรสมาชิก พ.ศ. 
2564 
2. ระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าท่ีและ
ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน พ.ศ. 
2564 
3. ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก้
สมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2564 
4. ระเบียบว่าด้วยการใช้ทุน
สาธารณประโยชน์ พ.ศ. 2564 

26 พฤศจิกายน 
2564 

 

3 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจ
ภูเก็ต จำกัด 

รับทราบระเบียบ 
- ระเบียบว่าด้วยการบริหารงาน
บุคคล พ.ศ. 2564 

 อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

4 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงแรม  
อมันปุรี จำกัด  

รับทราบระเบียบ 
1. ระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าท่ีและ
ลูกจ้างของสหกรณ์ พ.ศ. 2564 
2. ว่าด้วยข้อบังคับเกี่ยวกับการ
ทำงาน พ.ศ. 2564 

 อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

5 สหกรณ์การเกษตรเมืองภูเก็ต 
จำกัด 

รับทราบระเบียบ  
- ระเบียบว่าด้วยเงินกองทุน
สงเคราะห์เจ้าหน้าท่ีและลูกจ้างของ
สหกรณ์ พ.ศ. 2564 

 อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

   มติที่ประชุม   รับทราบ 

   4.1.4 โครงการฝึกงานผู้นำเยาวชนเกษตรไทยในประเทศญ่ีปุ่น ประจำปี 2565 
   ด้วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับสภาการแลกเปล่ียนทางการเกษตรแห่งประเทศ
ญี่ปุ่น (Japan Agricultural Exchange Counail: JAEC) ดำเนินโครงการฝึกงานผู้นำเยาวชนเกษตรไทยในประเทศ
ญี่ปุ่น โดยรับสมัครเกษตรกรสมาชิกหรือบุตรสมาชิกสถาบันเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ โดยโครงการตังกล่าวเป็น    
การคัดเลือกเยาวชนเกษตรไทยไปฝึกงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น เป็นระยะเวลา ๑๑ เดือน เพื่อสร้างโอกาสแก่เยาวชน
เกษตรซึ่งมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาการเกษตรและชนบทได้เรียนรู้เทคนิคการทำฟาร์ม ทักษะการจัดการ      
รวมทั้งเรียนรู้บทบาทสังคมชนบทในญี่ปุ่น  
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   กองแผนงานกำหนดประชุมช้ีแจงโครงการผ่านการประชุมออนไลน์ ผ่านระบบ Z00m    
ในวันท่ี ๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑0.00 - ๑๑.๐๐ น. โดยให้ลูกหลานของเกษตรกรซึ่งเป็นสมาชิกสหกรณ์ท่ีสนใจเข้า
ร่วมรับฟังร่วมกับเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมสหกรณ์ 
   ท้ังนี้ กลุ่มจัดต้ังและส่งเสริมสหกรณ์ได้ทำหนังสือเชิญสหกรณ์การเกษตรและกลุ่มเกษตรกร
เข้าร่วมรับฟั งการช้ีแจง ซึ่ งมีสหกรณ์การเกษตรเมืองภู เก็ต จำกั ด และก ลุ่มเกษตรกรทำสวนป่ าคลอก                 
ตอบรับเข้ารับรวมฟังการช้ีแจงดังกล่าว 

   มติที่ประชุม   รับทราบ 

   4.1.5 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การรายงานข้อมูลทางการเงินผ่านระบบ “MIS” 
   กรมส่งเสริมสหกรณ์ให้สหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนท่ีมี ขนาดสินทรัพย์
ต้ังแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป แต่ไม่เกิน 5,000 ล้านบาท ส่งเจ้าหน้าท่ีผู้เกี่ยวข้องในการรายงานข้อมูลทางการเงิน 
เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การรายงานข้อมูลทางการเงินผ่านระบบ “MIS” เพื่อสร้างการรับรู้ความ
เข้าใจในการรายงานข้อมูลทางการเงินผ่านระบบ MIS ให้สามารถปฏิบัติตามกฎกระทรวงว่าด้วยการดำเนินงานและ
การกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. 2564 ข้อ 25 ได้อย่างถูกต้อง ผ่านระบบออนไลน์ 
ในวันท่ี 7 ธันวาคม 2564 
   ท้ังนี้ เจ้าหน้ากลุ่มจัดต้ังและส่งสเริมสหกรณ์ จะลงพื้นท่ีอำนวยความสะดวกในการเข้าร่วม
อบรมตามโครงการ ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด และสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูเก็ต จำกัด ในวันดังกล่าวด้วย 

   มติที่ประชุม   รับทราบ 

   4.1.6 การจัดกิจกรรมวันดินโลกจังหวัดภูเก็ต ปี พ.ศ. 2564 
   จังหวัดภูเก็ต กำหนดจัดกิจกรรมวันดินโลกจังหวัดภูเก็ต ปี พ.ศ. 2564 ระหว่างวันท่ี      
15 - 16 ธันวาคม 2564 ณ สถานีพัฒนาท่ีดินภูเก็ต หมู่ 8 ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 
   ท้ังนี้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมจัดนิทรรศการวิชาการตามภารกิจของกรม
ส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และบริการให้ความรู้เกี่ยวกับการสหกรณ์ แก่ผู้เข้าร่วมงานด้วย 

   มติที่ประชุม   รับทราบ 

     4.2 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ 
   4.2.1 การจัดฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นให้แก่สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
   สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภู เก็ต ได้รับจัดสรรงบประมาณจากจังหวัดภู เก็ต จำนวน 
547,780 บาท เพื่อจัดฝึกอบรมอาชีพระยะส้ันให้แก่สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ส่งเสริมอาชีพระยะส้ันให้แก่สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร และบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่สมาชิกใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งดำเนินการจัดอบรม ระหว่างวันท่ี 30 กันยายน -        
24 ตุลาคม 2564 จำนวน 13 หลักสูตร โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน  814 คน เรียบร้อยแล้ว โดยใช้งบประมาณ
ท้ังส้ิน 504,765 บาท คงเหลือ 43,105 บาท ซึ่งจะดำเนินการส่งคืนงบประมาณให้จังหวัดภูเก็ตต่อไป 
   ท้ังนี้ ผลสรุปจากแบบประเมินความพึงพอใจผู้เข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรมวิชาชีพ
หลักสูตรระยะส้ันของสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ซึ่งมีผู้ตอบแบบสอบถามท้ังส้ิน 623 คน โดยผู้เข้าร่วมอบรมส่วน
ใหญ่แสดงความคิดเห็น สามารถสรุปได้ดังนี้ 
    1) ด้านความพึงพอใจต่อกระบวนการ ขั้นตอนการจัดโครงการฯ ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความพึงพอใจสูงสุดในกระบวนการจัดโครงการฯ ตรงตามวัตถุประสงค์ อยู่ในระดับมากท่ีสุด               
มีค่าเฉล่ียสูงถึง 4.57 ส่วนความพึงพอใจต่อด้านกระบวนการ ขั้นตอนการจัดโครงการฯ ด้านอื่นๆ มีคะแนนลดหล่ัน  
ลงมาแต่ยังคงอยู่ในช่วงระดับคะแนนปานกลางถึงมากท่ีสุด 
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    2) ด้านความพึงพอใจต่อวิทยากร ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจสูงสุดใน
ด้านวิทยากรมีความรู้ ความเช่ียวชาญ อยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียสูงถึง 4.64 ส่วนความพึงพอใจวิทยากรในด้าน
อื่นๆ มีคะแนนอยู่ในช่วงระดับคะแนนปานกลางถึงมากท่ีสุด 
    3) ด้านความพึงพอใจต่อสถานท่ีและวัสดุอุปกรณ์ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความ    
พึงพอใจสูงสุดในด้านสถานท่ีฝึกอบรมมีความเหมาะสม คืออยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียสูงถึง 4.52 ส่วนความ        
พึงพอใจต่อสถานท่ีและวัสดุอุปกรณ์ในด้านอื่นๆ มีคะแนนอยู่ในช่วงระดับคะแนนปานกลางถึงมากท่ีสุด 
    4) ด้านความพึงพอใจหลักสูตรในการอบรม ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับ        
ความเข้าใจก่อนการอบรมอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 3.19 แต่หลังจากเข้ารับการอบรม ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความเข้าใจในหลักสูตรวิชาต่างๆ เพิ่มขึ้นในระดับมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 4.34 
    5) ด้านของประโยชน์ท่ีได้รับจากการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ความคิดเห็นของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม มีความคิดเห็นว่า สามารถนำความรู้และทักษะด้านอาชีพจากการฝึกอบรมมาปรับใช้ให้เกิด
ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน อยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ีย 4.48 
   ข้อเสนอแนะ ติ ชม ในการฝึกอบรม : 
    1) วิทยากรสอนเข้าใจ และใจดี อาหารอร่อย มีความสะดวกทุกอย่าง 
    2) อยากให้จัดอบรมเกี่ยวกับอาหารท้องถิ่น 
    3) ได้รับความรู้จากโครงการ และนำวิชาท่ีอบรมไปใช้ได้จริง 
    4) เข้าใจง่าย มีประโยชน์สำหรับคนท่ีจะนำไปใช้จริงๆ 
    5) อยากให้กิจกรรมแบบนี้บ่อยๆ รู้จักนำงบประมาณมาใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่า 
ดีกว่าเอางบประมาณไปจ้างลิช่า 
    6) จำนวนคนท่ีเข้าร่วมไม่เยอะดี ทำให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมทำทุกคน 
    7) ระยะเวลาในการจัดฝึกอบรม กระช้ันชิดไปหน่อย 
    8) ควรเพิ่มหลักสูตรอื่นๆ เช่น ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน เพื่อช่วยลด
ค่าใช้จ่ายภายในบ้าน 
    9) ควรมีกิจกรรมแบบนี้ต่อไปเรื่อย ๆ เพื่อต่อยอดความรู้ต่อไป 
    10) วิทยากรให้ความรู้ควรจะมีเอกสารประกอบในการสอน ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้
สามารถนำกลับทำเองท่ีบ้านตามขั้นตอนในเอกสารได้ 

   มติที่ประชุม   รับทราบ 

   4.2.2 ปริมาณธุรกิจสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 2565 
   ภาพรวมปริมาณธุรกิจสหกรณ์ ประจำเดือนกันยายน 2564 โดยปริมาณธุรกิจสหกรณ์ 
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 21.89 

เดือน ปีงบประมาณ 2564 ปีงบประมาณ 2565 
เพิ่มขึ้น / ลดลง 

บาท ร้อยละ 
กันยายน 394,431,159.20 480,789,371.89 86,358,212.69 21.89 

รวม 394,431,159.20 480,789,371.89 86,358,212.69 21.89 
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   ภาพรวมปริมาณธุรกิจกลุ่มเกษตรกร ประจำเดือนกันยายน 2564 โดยปริมาณธุรกิจกลุ่ม
เกษตรกร เพิ่มขึ้น ร้อยละ 22.46 

เดือนเดือน ปีงบประมาณ 2564ปีงบประมาณ 2564 ปีงบประมาณ 2565ปีงบประมาณ 2565 
เพิ่มขึ้น / ลดลงเพิ่มขึ้น / ลดลง 

บาทบาท ร้อยละร้อยละ 
กันยายน 6,983,776.56  8,552,435.44  1,568,658.88  22.46 

รวม 6,983,776.56  8,552,435.44  1,568,658.88  22.46 
 

   มติที่ประชุม   รับทราบ 

   4.2.3 การดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องของสหกรณ์ 
   จังหวัดภูเก็ต มีสหกรณ์ท่ีเข้าเกณฑ์ ต้องส่งรายงานการดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องของ
สหกรณ์ 31 สหกรณ์  โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ แจ้งให้สหกรณ์ส่งรายงานการดำรงสินทรัพย์สภาพคล่อง ท่ียังไม่ส่งให้
เป็นปัจจุบัน ซึ่งทางกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ได้ส่งหนังสือแจ้งให้สหกรณ์ทราบแล้ว พร้อมท้ังประสานงาน
กับเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมท้ังลงพื้นท่ีสอนแนะให้แก่สหกรณ์ตลอดจนติดตามให้สหกรณ์ส่งรายงานดังกล่าว 
ณ ปัจจุบันสหกรณร์ายงานดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องของสหกรณ์เป็นปัจจุบันครบทุกแห่งเรียบร้อยแล้ว 
   ท้ังนี้ การรายงานการดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนพารารวมพลัง
พัฒนา จำกัด จะดำเนินการส่งย้อนหลังให้ เนื่องจากเจ้าหน้าเกิดอุบัติเหตุ ไม่สามารถส่งได้ภายในเวลาท่ีกำหนด 

ท่ี ชื่อสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ก.ย.64 ต.ค.64 

1 สหกรณ์การเกษตรกะทู้ จำกัด 765.14 105.34 
2 สหกรณ์การเกษตรเมืองถลาง จำกัด 76.83 79.90 
3 สหกรณ์การเกษตรเมืองภูเก็ต จำกัด 28.88 32.41 
4 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเคหะรัษฎาภูเก็ต จำกัด 6.21 5.60 
5 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ่อแร่สันติสุข จำกัด 24.70 14.29 
6 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนพารารวมพลังพัฒนา จำกัด 253.43 - 
7 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเมืองภูเก็ต จำกัด 183.17 147.68 
8 สหกรณ์เคหสถานทวีสินมั่นคงภูเก็ต จำกัด 61.09 62.32 
9 สหกรณ์จักรยานยนต์รับจ้างป่าตอง จำกัด 103.34 98.29 

10 สหกรณ์บริการเทศบาลตำบลวิชิต จำกัด 424.47 443.62 
11 สบ.แท็กซี่ภูเก็ต จำกัด 326.34 322.33 
12 สบ.รถยนต์บริการธุรกิจภูเก็ต จำกัด 660.15 663.84 
13 สบ.รถยนต์รับจ้างภูเก็ต 161.30 258.53 
14 ส.รถบริการและการท่องเท่ียวตำบลกะรน จำกัด 28.15 28.87 
15 ส.เรือหางยาวบริการนำเท่ียวป่าตอง จำกัด 733.14 730.10 
16 สหกรณ์ส่ีล้อเล็กภูเก็ต จำกัด 3.56 5.10 
17 ส.อัล-อามานะห์ภูเก็ต จำกัด 25.45 25.98 
18 ส.อิสลามสัมพันธ์ภูเก็ต จำกัด 29.88 25.37 
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ท่ี ชื่อสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ก.ย.64 ต.ค.64 

19 ส.อิสลามฮุซนี จำกัด 17.63 17.91 
20 สอ.บีเอจีเอส ภูเก็ต จำกัด 263,958. 252,118.39 
21 สอ.กี่หิ้น จำกัด 5,814.60 5882.87 
22 สอ.ครูภูเก็ต จำกัด 1.80 3.02 
23 สอ.ตำรวจภูเก็ต จำกัด 6.50 8.47 
24 สอ.บริษัทเฮลโลภูเก็ต จำกัด 2,253.20 2,071.97 
25 สอ.พนักงานไทยซาร์โก้ จำกัด 53.71 61.25 
26 สอ.พนักงานสงเคราะห์สวนยางภูเก็ต จำกัด 14.74 30.06 
27 สอ.โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จำกัด 100.62 98.70 
28 สอ.โรงแรมอมันปุรี จำกัด 0.00 0.00 
29 สอ.ศูนย์ชีววิทยาทางทะเลภูเก็ต จำกัด 104.89 20.37 
30 สอ.สาธารณสุขภูเก็ต จำกัด 85.33 88.53 
31 สอ.อัล-อิสลามียะฮ์ จำกัด 14.33 16.54 
24 สอ.บริษัทเฮลโลภูเก็ต จำกัด 2,253.20 2,071.97 
25 สอ.พนักงานไทยซาร์โก้ จำกัด 53.71 61.25 
26 สอ.พนักงานสงเคราะห์สวนยางภูเก็ต จำกัด 14.74 30.06 
27 สอ.โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จำกัด 100.62 98.70 
28 สอ.โรงแรมอมันปุรี จำกัด 0.00 0.00 
29 สอ.ศูนย์ชีววิทยาทางทะเลภูเก็ต จำกัด 104.89 20.37 
30 สอ.สาธารณสุขภูเก็ต จำกัด 85.33 88.53 
31 สอ.อัล-อิสลามียะฮ์ จำกัด 14.33 16.54 

รวม 31 30 

   มติที่ประชุม   รับทราบ 

   4.2.4 การกระจายผลไม้ตามฤดูกาลของสหกรณ์ 
   ด้วยได้รับการประสานงานจากสหกรณ์การเกษตรจอมทอง จำกัด ในการประชาสัมพันธ์ 
เรื่อง การกระจายลำไยสดช่อ (พันธ์อีดอ) เพื่อช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ผู้ปลูกลำไยภาคเหนือ 
   กพส. ได้จัดทำหนังสือประชาสัมพันธ์ไปยังสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร และหน่วยงาน           
ในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดภูเก็ตแล้ว ซึ่งลำไยจะบรรจุในตะกร้าละ     
3 กิโลกรัม (1 กิโลกรัม ประมาณ 80 -90 ลูก) ราคา 130 บาท/ตะกร้า กำหนดปิดรับคำส่ังซื้อ ในวันท่ี 7 ธันวาคม 
2564 โดยมีสหกรณ์การเกษตรเมืองภูเก็ต จำกัด เป็นสหกรณ์รวบรวมและกระจายผลผลิต ปัจจุบันมีคำส่ังซื้อแล้ว 
จำนวน 432 ตะกร้า  

   มติที่ประชุม   รับทราบ 
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   4.2.5 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจสหกรณ์ร้านค้า
และร้านค้าสหกรณ์ประเภทอื่น ปีงบประมาณ 2565 
   กรมส่งเสริมสหกรณ์จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจ
สหกรณ์ร้านค้าและร้านค้าสหกรณ์ประเภทอื่น ปีงบประมาณ 2565 โดยให้สำนักงานสหกรณ์จังหวัดประชาสัมพันธ์
เชิญชวนเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมสหกรณ์ ผู้แทนสหกรณ์ร้านค้าและร้านค้าสหกรณ์ประเภทอื่นท่ีสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ 
และลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ ภายในวันท่ี 15 ธันวาคม 2564  ซึ่งกำหนดจัดโครงการระหว่างเดือนธันวาคม 
2564 - มกราคม 2565 จำนวน 3 ครัง้ ดังนี้ 
   ครั้งท่ี 1 ระหว่างวันท่ี 22 - 23 ธันวาคม 2564 
    หัวข้อ : 
    1) การจัดร้านให้ปัง ด้วยเทคนิคขั้นเทพ 
    2) ปรับแนวคิดพลิกธุรกิจร้านสหกรณ์ 
    3) การจัดโปรโมช่ันเพื่อเพิ่มพลังให้ยอดขาย 
    4) การจัดชุดสินค้าให้สวยแปลกและแกตต่าง 
   ครั้งท่ี 2 ระหว่างวันท่ี 12 - 13 มกราคม 2565 
    หัวข้อ : 
    1) การใช้ประโยชน์จากบัญชีเพื่อลดต้นทุน กระตุ้นยอดขาย 
    2) การเช่ือมโยงเครือข่าย 
    3) การสร้างประสบการณ์ลูกค้าสู่การเพิ่มคุณค่าท่ีแตกต่าง 
   ครั้งท่ี 3 ระหว่างวันท่ี 20 มกราคม 2565 
    หัวขอ้ : การเพิ่มยอดขายด้วยร้านค้าออนไลน์ ผ่าน LINE OA 
โดย กพส. จะดำเนินการทำหนังสือเวียนเพื่อประชาสัมพันธ์ให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร และเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมสหกรณ์
ทราบต่อไป 

   มติที่ประชุม   รับทราบ 

    4.3 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ 
  นางสาวสุมนา  ณ นคร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ แจ้งให้ท่ี
ประชุมทราบ ดังนี้ 
   4.3.1 การควบคุมภายในสหกรณ์ 
   การควบคุมภายในสหกรณท่ี์ดำเนินการในปัจจุบัน เป็นการใช้หลักเกณฑ์ของกรมตรวจบัญชี
สหกรณ์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการจัดระดับความเข้มแข็งของสหกรณ์     
   จังหวัดภูเก็ตมีระดับช้ันการควบคุมคุณภาพของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ดังนี้ 
    - ระดับดีมาก จำนวน  10  แห่ง คิดเป็นร้อยละ 23.26 
    - ระดับดี จำนวน  24  แห่ง คิดเป็นร้อยละ 55.81 
    - ระดับพอใช้ จำนวน   9  แห่ง  คิดเป็นร้อยละ 20.93 
โดยแบ่งเป็นภาคการเกษตร นอกภาคการเกษตร และกลุ่มเกษตรกร ดังนี้ 

• ภาคการเกษตร จำนวน  4  แห่ง อยูใ่นระดับดี คิดเป็นร้อยละ 100 
• นอกภาคการเกษตร จำนวน 38 แห่ง  

    - ระดับดีมาก จำนวน  10  แห่ง คิดเป็นร้อยละ 26.32 
    - ระดับดี จำนวน  19  แห่ง คิดเป็นร้อยละ 50 
    - ระดับพอใช้ จำนวน  9  แห่ง  คิดเป็นร้อยละ 23.68 
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• กลุ่มเกษตรกร จำนวน 1 แห่ง อยูใ่นระดับดี คิดเป็นร้อยละ 100 
และสามารถแบ่งตามประเภทของสหกรณ์ได้ ดังนี้ 

• สหกรณ์การเกษตร จำนวน    4  แหง่ อยูใ่นระดับดี คิดเป็นร้อยละ 100 
• สหกรณ์ร้านค้า  จำนวน    3  แห่ง อยูใ่นระดับดี คิดเป็นร้อยละ 100 
• สหกรณ์บรกิาร  จำนวน  16  แห่ง 

- ระดับดี จำนวน  8  แห่ง  คิดเป็นร้อยละ 50 
- ระดับพอใช้ จำนวน  8  แห่ง  คิดเป็นร้อยละ 50 

• สหกรณ์ออมทรัพย์ จำนวน  14  แห่ง 
- ระดับดีมาก จำนวน  9  แห่ง  คิดเป็นร้อยละ 64.29 
- ระดับพอใช้ จำนวน  5  แห่ง  คิดเป็นร้อยละ 35.71 

• สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน จำนวน    4  แห่ง 
- ระดับดีมาก จำนวน  1  แห่ง  คิดเป็นร้อยละ 25 
- ระดับพอใช้ จำนวน  3  แห่ง  คิดเป็นร้อยละ 75 

  ท้ังนี้ สามารถนำแนวคิดแบบ PDCA : Plan - Do - Check - Act มาใช้ในการทำงานได้ กล่าวคือ  
    P  :  ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลการควบคุมภายใน 
    D  :  ขับเคล่ือนการควบคุมภายใน 
    C  :  ส่งเสริมตามแผนท่ีกำหนด 
    A  :  วิเคราะห์ผลสำเร็จของการดำเนินงาน 

   มติที่ประชุม   รับทราบ 

   4.3.2 วงเงินการกู้ยืมหรือการค้ำประกันประจำปี 
   สหกรณ์ต้องส่งขอความเห็นชอบใหน้ายทะเบียนสหกรณ์ ภายใน 30 วัน นับแต่ประชุมใหญ่
แล้วเสร็จ โดยนายทะเบียนสหกรณ์ให้ความเป็นชอบแล้ว ดังนี้ 

วงเงินกู้ยืมหรือค้ำประกัน ประจำปีของสหกรณ์ จังหวัดภูเก็ต ประจำเดือนตุลาคม 2564 

ท่ี ชื่อสหกรณ์ 
วงเงินฯ  

ปีที่ผ่านมา 

ปีปัจจุบัน 

ทุนเรือนหุน้ ทุนสำรอง 
วงเงินที่
เห็นชอบ 

วันที่เห็นชอบ 

1 สกก.เมืองถลาง จก. 35,000,000 19,622,280.00 7,939,821.36 35,000,000.00 7-ต.ค.-64 
2 สอ. บีเอจีเอส ภูเก็ต จก. 1,000,000 24,317,200.00 3,565,505.67 1,000,000.00 14-ต.ค.-64 
3 สบ. ภูเก็ต คอลเซ็นเตอร์ จก. 2,100,000 479,600.00 - 2,300,000.00 18-ต.ค.-64 
4 สกก. เมืองภูเก็ต จก. 30,000,000 117,870,430.00 16,029,192.37 30,000,000.00 18-ต.ค.-64 
5 สค. รวมพลังพัฒนา จก. 3,400,000 2,376,711.69 - 3,400,000.00 20-ต.ค.-64 
6 สอ. บริษัทเฮลโลภูเก็ต จก. 8,400,000 2,595,300.00 951,648.20 9,462,671.16 25-ต.ค.-64 
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วงเงินกู้ยืมหรือค้ำประกัน ประจำปีของสหกรณ ์จังหวัดภูเก็ต ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 

ท่ี ชื่อสหกรณ์ 
วงเงินฯ ปีที่

ผ่านมา 

ปีปัจจุบัน 

ทุนเรือนหุน้ ทุนสำรอง วงเงินที่เห็นชอบ 
วันที่

เห็นชอบ 
1 สบ. รถยนต์รับจ้างภูเก็ต จก. 20,000,000 3,056,700.00 1,186,397.77 20,000,000.00 29-ต.ค.-64 
2 สอ. โรงแรมอมันปุรี จก. 3,000,000 19,801,600.00 2,062,424.81 3,000,000.00 2-พ.ย.-64 
3 รส. จังหวัดภูเก็ต จก. 10,000,000 2,413,000.00 5,355,414.22 10,000,000.00 4-พ.ย.-64 

4 สก. รถบริการและการท่องเท่ียว
ตำบลกะรน จก. 

10,000,000 1,632,900.00 463,943.43 10,000,000.00 5-พ.ย.-64 

5 สบ. แท็กซี่ภูเก็ต จก. 9,500,000 1,134,000.00 499,203.47 8,100,000.00 12-พ.ย.-64 
6 สบ. รถยนต์บริการธุรกิจภูเก็ต จก. 79,000,000  18,099,000.00  2,649175.75  79,000,000.00  23-พ.ย.-64 
7 สค. บ่อแร่สันติสุข จก. 10,000,000 3,543,750.00 231,867.57 10,000,000.00 23-พ.ย.-64 
8 สบ. เดินรถภูเก็ต จก. 5,000,000 445,400.00 778,306.21 5,000,000.00 23-พ.ย.-64 

   มติที่ประชุม   รับทราบ 

   4.3.3 ตัวชี้วัดกรมส่งเสริมสหกรณ์ “ร้อยละของสหกรณ์ที่จัดทำงบการเงินประจำปีและ
ส่งให้ผู้สอบบัญชีได้ ประจำปี 2565” 
   กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร แจ้งให้จังหวัดรายงานข้อมูลตัวช้ีวัด
กรมส่งเสริมสหกรณ์ “ร้อยละของสหกรณ์ท่ีจัดทำงบการเงินประจำปีและส่งให้ผู้สอบบัญชีได้ ประจำปี  2565” 
ระยะเวลาระหว่างเดือนสิงหาคม 2564 - กรกฎาคม 2565 ซึ่งกรมกำหนดให้จังหวัดรายงานข้อมูลตามตัวช้ีวัด
ดังกล่าว ภายในวันท่ี 2 ธันวาคม 2564 โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ ได้รวบรวมข้อมูล
และส่งรายงานกรมเรียบร้อยแล้ว 
   ท้ังนี้ ตัวชี้วัดท่ีกรมส่งเสริมสหกรณ์กำหนด คือ สหกรณ์ท่ีจัดทำงบการเงินประจำปีและส่งให้
ผู้สอบบัญชีได้ ภายใน 60 วัน โดยกำหนดเป้าหมายขั้นสูง คิดเป็นร้อยละ 95.08 หรือ จำนวน 45 แห่ง  

จำนวนเป้าหมายในการจัดทำงบการเงินประจำปีและส่งให้ผู้สอบบัญชีได้ ภายใน 60 วัน ของหน่วยงาน            
ตัวชี้วัดกรมส่งเสริมสหกรณ์ : ร้อยละของสหกรณ์ท่ีจัดทำงบการเงินประจำปีและส่งให้ผู้สอบบัญชีได้ 

ปีบัญชี 
31 ส.ค 64 

30 
ก.ย. 
64 

31 
ต.ค 
64 

30 
พ.ย 
64 

31 
ธ.ค 
64 

31 
ม.ค 
65 

รวมรอบ 
6 เดือน

แรก 

เป้าหมาย
ร้อยละ
95.08 

เป้าหมาย
ร้อยละ
95.08 

1 5 1 0 19 0 26 24.72 25 

28 ก.พ
65 

31 มี.ค 
65 

30 เม.ย
65 

รวมรอบ 
9 เดือน 

เป้าหมาย 
95.08 

เป้าหมาย 
95.08 

   

 
7 6 39 37.08 38 

   

31 พ.ค. 65 30 มิ.ย 65 31ก.ค.65 ไมน่ับเลิก เป้าหมาย เป้าหมาย ปิดไมไ่ด ้ ปิดได ้
 

3 4 1 47 44.69 45 7 40 
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ท่ี ชื่อสหกรณ์ สถานะ วันสิ้นปีทาง

บัญชี 
กำหนดวัน

สิ้นสุดในการ
จัดทำงบ
การเงินส่ง
ผู้สอบบัญชี 
(ภายใน 60 

วัน) 

สหกรณ์
ที่ไม่

สามารถ
ปิด

บัญชีได้ 

สหกรณ์จัดทำ
งบการเงิน

ประจำปีและส่ง
ให้ผู้สอบบัญชี

ได้ ภายใน  
60 วัน 

นายทะเบียน
สหกรณ์สั่ง

เลิก 

ระบุวันที่ส่ง
หนังสือถึง
ผู้สอบบัญชี 

ได้ ไม่ได้ 
รวม 47 สหกรณ์  

(เป้าหมายกรมส่งเสริมสหกรณ์ ร้อยละ 95.08 = 45 สหกรณ์) 
          

    รวมทั้งสิ้น   6 
 

3 2 1           60.00  
1 สอ. ตรีสรา จก. ดำเนินการ 31 ส.ค. 64 31 ต.ค. 64 

  
1 

  

2 ชส. รถบริการจังหวัดภูเก็ต จก. ดำเนินการ 30 ก.ย. 64 30 พ.ย. 64 
 

1 
  

22/10/2564 
3 สก. เรือหางยาวบริการนำเท่ียวป่า

ตอง จก. 
ดำเนินการ 30 ก.ย. 64 30 พ.ย. 64 1 

 
1 

  

4 รส. มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จก. นทส.ส่ังเลิก 30 ก.ย. 64 30 พ.ย. 64 
   

1 
 

5 สอ. ตำรวจภูเก็ต จก. ดำเนินการ 30 ก.ย. 64 30 พ.ย. 64 
 

1 
  

8/10/2564 
6 สอ. ศูนย์ชีววิทยาทางทะเลภูเก็ต 

จก. 
ดำเนินการ 30 ก.ย. 64 30 พ.ย. 64 

 
1 

  
29/9/2564 

   มติที่ประชุม   รับทราบ 

     4.4 กลุ่มตรวจการสหกรณ์ 
   นายกฤษฎา  สู่เจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจการสหกรณ์ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ ดังนี้ 
   4.4.1 การตรวจการสหกรณ์ 
   ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต แบ่งคณะตรวจการสหกรณ์  
จำนวน 5 คณะ 18 สหกรณ์ 1 กลุ่มเกษตรกร 

คณะผู้ตรวจการสหกรณ์ สหกรณ์ที่ได้รับมอบหมายให้ตรวจสอบ การดำเนินการ 
คณะท่ี 1 
1.นายกฤษฎา  สู่เจริญ 
2.นางสาวเพชรไพลิน แซ่ตั้น 

1.สหกรณ์การเกษตรเมืองภูเก็ต จำกัด 
2.สหกรณ์ออมทรัพย์โรงแรมอมันปุรี จำกัด 
3.ร้านสหกรณ์วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต จำกัด 

√ 
√ 
√ 

คณะท่ี 2 
1.นายพิทักษ์  คงขลิบ 
2.นางสาวผานิตย์ แสวงหาสินทรัพย ์
3.นางสาวดุสิตา  รัตนกุล 

1.สหกรณ์ออมทรัพย์อัล-อิสลามียะฮ์ จำกัด 
2.ร้านสหกรณโ์รงพยาบาลวชิระภูเก็ต จำกัด 
3.สหกรณ์บริการบริการรถยนต์รับจ้าง บขส.ภูเก็ต จำกัด 
4.สหกรณ์เคหสถานทวีสินมัน่คงภูเก็ต จำกัด 

X 
X 
X 
X 

คณะท่ี 3 
1.นายรักษาราษฎร์ โภคะศฤงคาร 
2.นางวรรณิสา  จันทร์แก้ว 
3.นางสาวนนัทัชพร ชัยฤกษ ์

1.ชุมนุมสหกรณ์รถบริการจังหวัดภูเก็ต จำกัด 
2.สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขภูเก็ต จำกัด 
3.สหกรณ์บริการแท็กซี่มิเตอร์และธุรกิจท่องเท่ียวสองวีรสตรี จำกัด 
4.สหกรณ์ออมทรัพย์กะตะธานีคอลเลคชั่น จำกัด 

√ 
√ 
√ 
√ 
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คณะผู้ตรวจการสหกรณ์ สหกรณ์ที่ได้รับมอบหมายให้ตรวจสอบ การดำเนินการ 
คณะท่ี 4 
1.นางสาวสุมนา  ณ นคร 
2.นางสาวนฤมล  สงธน ู
3.นางชมัยพร  ช่วยมั่ง 

1.สหกรณ์ออมทรัพย์กี่หิ้น จำกัด 
2.สหกรณ์อัล-อามานะห์ภูเก็ต จำกัด 
3.สหกรณ์ออมทรัพย์อันดารา จำกัด 
4.สหกรณ์บริการธุรกิจและท่องเท่ียวมุกอันดามัน จำกัด 

√ 
√ 

เลิกสหกรณ ์
√ 

คณะท่ี 5 
1.นางสาวแสงอุษา ส่งแสง 
2.นางสาวธนภร  สังขพันธ ์
3.นายอภิสิทธิ์  ลิ่วชัยชาญ 

1.สหกรณ์บริการเทศบาลตำบลวิชิต จำกัด  
2.สหกรณ์อิสลามฮุซนี่ จำกัด  
3.สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัทเฮลโลภูเก็ต จำกัด  
4.กลุ่มเกษตรกรทำสวนป่าคลอก 

√ 
√ 
√ 
√ 

   สำหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กตส. ได้ดำเนินการจัดทำคำส่ังแต่งต้ัง ผู้ตรวจการ
สหกรณ์และคณะตรวจการสหกรณเ์รียบร้อยแล้ว 

   มติที่ประชุม   รับทราบ 

   4.4.2 การดำเนินการเรื่องร้องเรียน 
    1) กรณีขอความช่วยเหลือ สมาชิกผู้ค้ำประกันเงินกู้ประสงค์ให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครู
ภูเก็ต จำกัด ดำเนินการบังคับคดีกับทรัพย์สินของสมาชิกลูกหนี้ท้ังหมด ซึ่งสำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต ได้ทำหนังสือ
ช้ีแจงข้อเท็จจริงต่อผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดภูเก็ตแล้ว 
  2) กรณีขอให้ตรวจสอบการใช้อำนาจของประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์
ตำรวจภูเก็ต จำกัด เรื่อง คำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง เป็นคำส่ังท่ีชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ซึ่ง
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต ได้ทำหนังสือขอหารือกรมส่งเสริมสหกรณ์แล้ว ได้รับแจ้งผลการหารือจากกรมส่งเสริม
สหกรณ์แล้ว และสำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ตได้ตอบขอ้ร้องเรียนแก่ผู้ร้องเรียบร้อยแล้ว 
  3) กรณีขอเงินค่าหุ้นส่วนท่ีเหลือคืน สมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเคหะรัษฎาภูเก็ต 
จำกัด ขอลาออกจากสหกรณ์แล้วได้รับค่าหุ้นไม่ครบจำนวน ซึ่งสำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต ได้ทำหนังสือช้ีแจง
ข้อเท็จจริงต่อผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดภูเก็ตแล้ว 
     4) กรณีขอความช่วยเหลือเร่งรัดการชำระหนี้จากการชำระบัญชีชุมนุมสหกรณ์
จังหวัดภูเก็ต จำกัด ซึ่งสำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต ได้ทำหนังสือช้ีแจงข้อเท็จจริงต่อผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ผ่าน
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดภูเก็ตแล้ว  

   มติที่ประชุม   รับทราบ 

   4.4.3 การทุจริตในสหกรณ์ 
    1) สหกรณ์บริการรถยนต์รับจ้างอันดามันภูเก็ต จำกัด (รถบริการเซ็นทรัล) 
    ได้รับรายงานจากเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมสหกรณ์และผู้ตรวจการสหกรณ์ แจ้งว่ามีกรณี
เงินสดขาดบัญชี ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของเจ้าหน้าท่ีบัญชีสหกรณ์ โดยสหกรณ์ได้ดำเนินการแจ้งความต่อพนักงาน
สอบสวนแล้ว 
    รายงานตรวจการสหกรณ์อยู่ระหว่างเสนอนายทะเบียนสหกรณ ์

   มติที่ประชุม   รับทราบ 
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   4.4.4 คำสัง่แต่งต้ังคณะตรวจการสหกรณ์ 
   ขอให้คณะตรวจการสหกรณ์ จัดทำแผนการเข้าตรวจการ ส่งให้ กตส. เพื่อประมาณ
ค่าใช้จ่ายในการลงพื้นท่ีเข้าตรวจการต่อไป 
   นางสาววันดี  ปิ่นแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า       
การตรวจการสหกรณ์เป็นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จะต้องดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิต       
ยูเนี่ยนทุกแห่ง จำนวน 19 แห่ง แต่ในคำส่ังระบุให้แต่ละคณะตรวจการสหกรณ์ประเภทดังกล่าว รวมจำนวน        
12 แห่ง ซึ่งคงเหลืออีก 7 แห่ง ซึ่งมอบหมายให้ผู้ตรวจการเป็นผู้ดำเนินการ ท้ังนี้ เจ้าหน้าท่ีส่งเสริมสหกรณ์ท่ีได้รับ
มอบหมายให้ทำหน้าท่ีดังกล่าว อาจดำเนินการตรวจการไม่ครบถ้วน ควรมอบหมายให้คณะตรวจการลงพื้นท่ีตรวจการ
สหกรณ์ดังกล่าว 
   นายกฤษฎา  สู่เจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจการสหกรณ์ แจ้งให้ ท่ีประชุมทราบว่า          
ขอแต่งต้ังให้ นายพิทักษ์  คงขลิบ ผู้อำนวยการกลุ่มจัดต้ังและส่งเสริมสหกรณ์ ซึ่งได้รับการอบรมนักการเงิน เข้าตรวจ
การสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนได้ทุกแห่ง 
   นายวงศ์ธารินทร์  พรหมรักษ์ สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า มอบให้ กตส. 
แก้ไขคำส่ังแต่งต้ังคณะตรวจการสหกรณ์ โดยมอบหมายให้คณะผู้ตรวจการสหกรณ์เป็นผู้ตรวจการสหกรณ์ออมทรัพย์
และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนทุกแห่ง และมอบหมายให้ นายพิทักษ์  คงขลิบ สามารถเข้าตรวจการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
ได้ทุกแห่ง 

   มติที่ประชุม   รับทราบ 

   4.4.5 การสำรวจผู้เข้ารับการอบรมตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน ว่าด้วยการจัดให้มีการฝึกอบรมให้แก่ผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา 13 และมาตรา 16 พ.ศ. 2563 
   กรมแจ้งใหส้ำรวจผู้เข้ารับการอบรมตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ฟอกเงิน ว่าด้วยการจัดให้มีการฝึกอบรมให้แก่ผู้มีหน้าท่ีรายงานตามมาตรา 13 และมาตรา 16 พ.ศ. 2563 
   กลุ่มตรวจการสหกรณ์กำลังดำเนินการทำหนังสือแจ้งสหกรณ์  และขอให้กลุ่มส่งเสริม
สหกรณ์ 1 ช่วยประสานกับสหกรณ์แจ้งข้อมูลด้วย 

   มติที่ประชุม   รับทราบ 

   4.4.6 ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์  เรื่อง การจัดเก็บและรายงานข้อมูลทางการเงิน
ของสหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตยูเนี่ยน 
   ขอให้ กสส. 1 แนะนำใหส้หกรณ์จัดเก็บรายงานและข้อมูลทางการเงิน โดยรายงานผ่าน
ระบบ MIS เริ่มต้ังแต่วันท่ี 1 มกราคม 2565 ซึ่งกลุ่มตรวจการสหกรณ์ดำเนินการทำหนังสือแจ้งสหกรณเ์รียบร้อย
แล้ว  

   มติที่ประชุม   รับทราบ 
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     4.5 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 
   นางสาววันดี  ปิ่นแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ ดังนี้ 
   4.5.1 การเร่งรัดให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 
   สหกรณ/์กลุ่มเกษตรกร ท่ีสามารถจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี จำนวน 16 แห่ง ดังนี้ 

รายชื่อสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ปีบัญชี วันที่ประชุมใหญ่ 

  1. สหกรณ์การเกษตรเมืองถลาง จำกัด 31 มีนาคม 2564 28 กันยายน 2564 

  2. สหกรณ์การเกษตรเมืองภูเก็ต จำกัด 31 มีนาคม 2564 29 กันยายน 2564 

    3. สหกรณ์บริการเคหสถานทวีสินมั่นคงภูเก็ต จำกัด 31 ธันวาคม 2563 25 ตุลาคม 2564 

    4. สหกรณ์บริการเทศบาลตำบลวิชิต จำกัด 31 ธันวาคม 2563 18 ตุลาคม 2564 (ครั้งท่ี 2) 

    5. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเคหะรัษฎาภูเก็ต จำกัด 31 ธันวาคม 2563 14 ตุลาคม 2564 (ครั้งท่ี 2) 

    6. สหกรณ์รถบริการภูเก็ตคอลเซ็นเตอร์ จำกัด 31 ธันวาคม 2563 10 ตุลาคม 2564 

    7. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ่อแร่สันติสุข จำกัด 31 ธันวาคม 2563 17 ตุลาคม 2564 (ครั้งท่ี 2) 

    8. ร้านสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต จำกัด 31 ธันวาคม 2563 24 ตุลาคม 2564 

    9. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนพารารวมพลังพัฒนา จำกัด 31 ธันวาคม 2563 14 ตุลาคม 2564 (ครั้งท่ี 2) 

   10. สหกรณ์บริการรถยนต์รับจ้างภูเก็ต จำกัด 31 มีนาคม 2564 9 ตุลาคม 2564 (ครั้งท่ี 2) 

   11. สหกรณ์บริการเดินรถภูเก็ต จำกัด 31 มีนาคม 2564 19 ตุลาคม 2564 

   12. สหกรณ์บริการแท็กซี่ภูเก็ต จำกัด 30 เมษายน 2564 28 ตุลาคม 2564 

   13. สหกรณ์บริการรถยนต์บริการธุรกิจภูเก็ต จำกัด 30 เมษายน 2564 14 ตุลาคม 2564 (ครั้งท่ี 2) 

   14. สหกรณ์บริการและการท่องเท่ียวตำบลกะรน จำกัด 30 เมษายน 2564 27 ตุลาคม 2564 

   15. สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.ภูเก็ต จำกัด 31 มีนาคม 2564 10 พฤศจิกายน 2564 

   16. กลุ่มเกษตรกรทำสวนป่าคลอก 31 ธันวาคม 2563 23 พฤศจิกายน 2564 
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   สหกรณ/์กลุ่มเกษตรกร ท่ีไม่สามารถจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี จำนวน 4 แห่ง ดังนี้ 

รายชื่อสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ปบีัญชี วันที่ประชุมใหญ่ 

1. สหกรณ์อัล-อามานะห์ภูเก็ต จำกัด  30 เมษายน 2564 กรรมการ 9 คน คงเหลือ 5 คน 
สหกรณ์ยังกำหนดวันไม่ได้ 

 2. สหกรณ์ออมทรัพย์กะตะธานีคอลเลคช่ัน 
จำกัด 

31 ธันวาคม 2563 กรรมการ 9 คน คงเหลือ 4 คน 
อยู่ระหว่างการดำเนินการของสหกรณ ์

  3. สหกรณ์บริการแท็กซี่และธุรกิจท่องเท่ียว
สองวีรสตรี จำกัด 

30 พฤษภาคม 2564 กรรมการ 11 คน  คงเหลือ 6 คน 
(กรรมการอยู่ใน จ.ภูเก็ต 1 คน) 
สมาชิกคงเหลือในจังหวัดภูเก็ต 30 คน 
เข้าค่ายเลิกสหกรณ์ เนื่องจากไม่
สามารถดำเนินกิจการให้เป็นผลดีกับ
สหกรณ์และสมาชิก 

  4. สหกรณ์บริการรถยนต์รับจ้าง บขส. ภูเก็ต 
จำกัด 

30 เมษายน 2564 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ  
วันท่ี 29 พฤศจิกายน 2564               
เพื่อกำหนดวันประชุมใหญ่ โดย
กำหนดให้ วันท่ี 8 ธันวาคม 2564 
เป็นการประชุมวิสามัญเพื่อเลือก
กรรมการให้ครบตามข้อบังคับ 

   มติที่ประชุม   รับทราบ 

   4.5.2 การจัดทำงบการเงินของสหกรณ์ 
   สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร คาดว่าจะสามารถปิดงบการเงินได้ จำนวน 41 แห่ง 

รายชื่อสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ออกงบ
ทดลอง 

ปีบัญชี ปีบัญชีที่ผู้สอบ
รับรองงบการเงิน

ล่าสุด 

หมายเหตุ 

1. สหกรณ์บริการรถยนต์รับจ้างภูเก็ต จำกัด ✓ 31 มีนาคม 2564 31 มนีาคม 2564 
 

2. สหกรณ์บริการเดินรถภูเก็ต จำกัด ✓ 31 มีนาคม 2564 31 มีนาคม 2564 
 

3. สหกรณ์บริการรถยนต์รับจ้าง บขส. ภูเก็ต 
จำกัด 

 30 เมษายน 2564 30 เมษายน 2564 
 

4. สหกรณอ์ัล-อามานะห์ภูเก็ต จำกัด ✓ 30 เมษายน 2564 30 เมษายน 2564 
 

5. สหกรณ์บริการรถยนต์บริการธุรกิจภูเก็ต จำกัด ✓ 30 เมษายน 2564 30 เมษายน 2564 
 

6. สหกรณ์บริการและการท่องเท่ียวตำบลกะรน 
จำกัด 

✓ 30 เมษายน 2564 30 เมษายน 2564 
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รายชื่อสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ออกงบ
ทดลอง 

ปีบัญชี ปีบัญชีที่ผู้สอบ
รับรองงบการเงิน

ล่าสุด 

หมายเหตุ 

7. สหกรณ์บริการแท็กซี่ภูเก็ต จำกัด ✓ 30 เมษายน 2564 30 เมษายน 2564 
 

8. สหกรณ์จักรยานยนต์รับจ้างป่าตอง จำกัด ✓ 31 กรกฎาคม 
2564 

31 กรกฎาคม 
2563 

นำส่งงบการเงิน  
ปี 64 แล้ว  

อยู่ระหว่างการ
ตรวจสอบของผู้สอบ 

9. ชุมนุมสหกรณ์รถบริการจังหวัดภูเก็ต จำกัด ✓ 30 กันยายน 2564 30 กันยายน 2564 
 

10. สหกรณ์อิสลามอุซนี จำกัด ✓ 31 ตุลาคม 2564 31 ตุลาคม 2563 
 

11. สหกรณ์อิสลามสัมพันธ์ จำกัด ✓ 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 
 

12.สหกรณ์รถบริการภูเก็ตคอลเซ็นเตอร์ จำกัด ✓ 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 
 

13.สหกรณ์บริการเทศบาลตำบลวิชิต จำกัด  31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 62-63 งบการเงิน ปี 
2562 และ 
2563 นำส่ง
ผู้สอบแล้ว  รอรับ
การตรวจ 

14.สหกรณเ์คหสถานโคกโตนดพัฒนา จำกัด ✓ 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 
 

15.สหกรณ์ส่ีล้อเล็กภูเก็ต จำกัด ✓ 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 
 

16.สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. 
ภูเก็ต จำกัด 

✓ 31 มีนาคม 2564 31 มีนาคม 2564 
 

17.สหกรณ์การเกษตรกะทู้ จำกัด ✓ 31 มนีาคม 2564 31 มีนาคม 2564 
 

18.สหกรณ์การเกษตรเมืองถลาง จำกัด ✓ 31 มีนาคม 2564 31 มีนาคม 2564 
 

19.สหกรณ์การเกษตรเมืองภูเก็ต จำกัด ✓ 31 มีนาคม 2564 31 มีนาคม 2564 
 

20.ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จำกัด ✓ 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 
 

21.ร้านสหกรณ์วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต จำกัด ✓ 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 
 

22.ร้านสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต จำกัด ✓ 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 
 

23.สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัทเฮลโลภูเก็ต จำกัด ✓ 31 มีนาคม 2564 31 มีนาคม 2564 
 

24.สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน ลากูน่า ภูเก็ต จำกัด ✓ 30 เมษายน 2564 30 เมษายน 2564 
 

25.สหกรณ์ออมทรัพย์โรงแรมอมันบุรี จำกัด ✓ 31 พฤษภาคม 
2564 

31 พฤษภาคม 
2564 
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รายชื่อสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ออกงบ
ทดลอง 

ปีบัญชี ปีบัญชีที่ผู้สอบ
รับรองงบการเงิน

ล่าสุด 

หมายเหตุ 

26.สหกรณ์ออมทรัพย์กี่หิ้น จำกัด ✓ 30 มิถุนายน 2564 30 มถิุนายน 2564 
 

27.สหกรณ์ออมทรัพย์อัล-อิสลามียะฮ์ จำกัด ✓ 30 มิถุนายน 2564 30 มิถุนายน 2564 
 

28.สหกรณ์ออมทรัพย์บีเอจีเอสภูเก็ต จำกัด ✓ 30 มิถุนายน 2564 30 มิถุนายน 2564 
 

29.สหกรณ์ออมทรัพย์ตรีสรา จำกัด ✓ 31 สิงหาคม 2564 31 สิงหาคม 2564 
 

30.สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูเก็ต จำกัด ✓ 30 กันยายน 2564 30 กันยายน 2564 
 

31.สหกรณ์ออมทรัพย์ศูนย์ชีววิทยาทางทะเล
ภูเก็ต จำกัด 

✓ 30 กันยายน 2564 30 กันยายน 2564 
 

32.สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขภูเก็ต จำกัด ✓ 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2564 
 

33.สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต 
จำกัด 

✓ 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 
 

34.สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด ✓ 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 
 

35.สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานสงเคราะห์สวน
ยางภูเก็ต จำกัด 

✓ 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 
 

36.สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานไทยซาร์โก้ จำกัด ✓ 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 
 

37.สหกรณ์ออมทรัพย์กะตะธานี คอลเลคช่ัน 
จำกัด 

 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 
 

38.สหกรณ์เครดิตยเูนี่ยนบ่อแร่สันติสุข จำกัด ✓ 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 
 

39.สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเมืองภูเก็ต จำกัด ✓ 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 
 

40.สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนพารารวมพลังพัฒนา 
จำกัด 

✓ 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 
 

41.กลุ่มเกษตรกรทำสวนป่าคลอก ✓ 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 
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  สหกรณไ์ม่สามารถปิดงบการเงินได้ จำนวน 7 แห่ง 

รายชื่อสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ออกงบ
ทดลอง 

ปีบัญชี ปีบัญชีที่ผู้สอบ
รับรองงบการเงิน

ล่าสุด 

หมายเหตุ 

1. สหกรณ์บริการธุรกิจและท่องเท่ียวมุกอันดา
มัน จำกัด 

 31 พฤษภาคม 
2564 

31 พฤษภาคม 
2558 

นำส่งงบการเงิน 
ปี 59 -  64 
ผู้สอบยังไม่
ตรวจสอบ 

2. สหกรณ์บริการรถยนต์รับจ้างอันดามัน
ภูเก็ต จำกัด 

✓ 30 มิถุนายน 2564 30 มิถุนายน 2563 อยู่ระหว่างการ
จัดทำงบการเงิน  

ปี 2564 

3. สหกรณ์บริการแท็กซี่และธุรกิจท่องเท่ียว
สองวีรสตรี จำกัด 

 31 พฤษภาคม 
2564 

31 พฤษภาคม 
2563 

เข้าค่ายเลิก
สหกรณ์ 

4. สหกรณ์เรือหางยาวบริการนำเท่ียวป่าตอง จำกัด  30 กันยายน 2564 30 กันยายน 2558 นำส่งงบการเงิน ปี 
59-63 ผู้สอบยงั

ไม่ตรวจสอบ 

5. สหกรณ์บริการเคหสถานทวีสินมั่นคงภูเก็ต จำกัด ✓ 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2557 ส่งรายละเอียดให้
ผู้สอบ ปี 58-61 

แต่ไม่ได้ส่งงบ
การเงิน 

6. ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต จำกัด ✓ 30 กันยายน 2564 30 กันยายน 2558 นายทะเบียน
สหกรณ์ ส่ังเลิก 

วันท่ี 29 ต.ค. 64 

7. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเคหะรัษฎาภูเก็ต จำกัด  31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2562 
 

   มติที่ประชุม   รับทราบ 

   4.5.3 การรายงานตามตัวชี้วัดกรมส่งเสริมสหกรณ์  ตัวชี้วัด  ร้อยละของสหกรณ์ที่
จัดทำงบการเงินประจำปีและส่งให้ผู้สอบบัญชีได้ ประจำปี พ.ศ.2565 
   กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้กำหนดตัวช้ีวัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ในรอบ 6 เดือน 9 เดือน 
และ 12 เดือน) คือ “ร้อยละของสหกรณ์ท่ีจัดทำงบการเงินประจำปีและส่งให้ ผู้สอบบัญชีโดยมีเงื่อนไข คือ          
กรมส่งเสริมสหกรณ์กำกับ ส่งเสริม  ให้สหกรณ์จัดทำงบการเงินประจำปีและส่งให้ผู้สอบบัญชีได้ภายใน 60 วัน”    
โดยกำหนดเป้าหมายข้ันสูง ร้อยละ 95.08 ของสหกรณ์ท่ีมีวันส้ินปีทางบัญชีต้ังแต่เดือนสิงหาคม 2564 - กรกฎาคม 2565 
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สหกรณ์เปา้หมายท่ีปิดบัญชีในเดือนสิงหาคม และ กันยายน 2564 

  
  
ท่ี 

  
  

  
  

ชื่อสหกรณ์ 
  
  

  
  

สถานะ 
  
  

  
  
วันสิ้นปี
ทางบัญชี 
  
  

กำหนดวัน
สิ้นสุด 

ในการจัดทำ 
งบการเงิน 
ส่งผู้สอบ

บัญชี 
(ภายใน 60 

วัน) 

  
สหกรณ์ 

ที่ไม่
สามารถ 
ปิดบัญชี

ได้ 
  

สหกรณ์จัดทำ 
งบการเงิน
ประจำปี 

และส่งให้ผู้สอบ
บัญชีได้ 

ภายใน 60 วัน 

  
วันที่ 

ส่งหนังสือ
ถึง 

ผู้สอบบัญชี 
  

  
  

หมายเหตุ 
  
  

ได้ ไม่ได้ 

1 สหกรณเ์รือหางยาว
บริการนำเท่ียวป่าตอง 
จำกัด 

ดำเนินการ 30 
กันยายน 

64 

29 
พฤศจิกายน 

64 

✓ 
 

✓ 12 
พฤษภาคม 

64 

   1. สหกรณ์จัดส่งงบ
การเงิน ให้ผู้สอบบัญชี
ตรวจสอบ 59  - 63 
อยู่ระหว่างการ
ตรวจสอบของผู้สอบ
บัญชี  
   2. งบการสำหรับปี
บัญชีส้ินสุด 30 
กันยายน 64 อยู่
ระหว่างดำเนินการ  

2 ชุมนุมสหกรณ์รถบริการ
จังหวัดภูเก็ต จำกัด 

ดำเนินการ 30 
กันยายน 

64 

29 
พฤศจิกายน 

64 

 
✓ 

 
22 ตุลาคม 

64 
  

3 สหกรณ์ออมทรัพย์
ตำรวจภูเก็ต จำกัด 

ดำเนินการ 30 
กันยายน 

64 

29 
พฤศจิกายน 

64 

 
✓ 

 
8 ตุลาคม 

64 
  

4 สหกรณ์ออมทรัพย์ศูนย์
ชีววิทยาทางทะเลภูเก็ต 
จำกัด 

ดำเนินการ 30 
กันยายน 

64 

29 
พฤศจิกายน 

64 

 
✓ 

 
29 

กันยายน 
64 

  

5 รา้นสหกรณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฎ
ภูเก็ต จำกัด 

นาย
ทะเบียน
ส่ังเลิก 

30 
กันยายน 

64 

29 
พฤศจิกายน 

64 

✓ 
   

ส่ังเลิก 29 ตุลาคม 64 

6 สหกรณ์ออมทรัพย์
ตรีสรา จำกัด 

ดำเนินการ 31 
สิงหาคม 

64 

30 ตุลาคม 
64 

    ✓     

   มติที่ประชุม   รับทราบ 
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   4.5.4 การตรวจสอบสหกรณ์เพื่อป้องกันการทุจริต 
   กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 จัดทำคำส่ังแต่งต้ังคณะทำงานตรวจสอบสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
ซึ่งสหกรณ์จังหวัดลงนามในคำส่ังดังกล่าว เมื่อวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2564 โดยแบ่งเป็น 4 คณะ : 

คณะ
ท่ี 

คณะผู้ตรวจการ ตำแหน่ง คณะทำงาน สหกรณ์ 

1 น.ส. สุมนา  ณ นคร 
น.ส. นฤมล  สงธนู 
น.ส. ดุสิตา  รัตนกุล 

นวส.ชก. 
นวส.ปก. 
นวส.ปก. 

ประธานคณะทำงาน 
คณะทำงาน 
เลขานุการ/
คณะทำงาน 

1. สหกรณ์บริการธุรกิจและการท่องเท่ียวมุก 
    อันดามัน จำกัด 
2. สหกรณ์เรือหางยาวบริการนำเท่ียวป่าตอง จำกัด 
3. สหกรณ์บริการเดินรถภูเก็ต  จำกัด 
4. สหกรณ์บริการแท็กซี่ภูเก็ต จำกัด 
5. ร้านสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต  จำกัด 
6. สหกรณ์รถบริการและการท่องเท่ียวตำบล 
    กะรน จำกัด 
7. สหกรณ์การเกษตรเมืองถลาง  จำกัด 
8. ร้านสหกรณ์วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต  จำกัด 
9. สหกรณ์ออมทรัพย์กี่หิ้น  จำกัด 
10. สหกรณ์ออมทรัพย์บีเอจีเอสภูเก็ต  จำกัด 
11. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานสงเคราะห ์
      สวนยางภูเก็ต จำกัด 
12. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานไทยซาร์โก้ จำกัด 

2 นายพิทักษ์  คงขลิบ 
น.ส. ผานิตย์  แสวงหาสินทรัพย์ 
น.ส. นันทัชพร  ชัยฤกษ์ 
 
 

นวส.ชก 
นวส.ปก 
นวส.ปก 

ประธานคณะทำงาน 
คณะทำงาน 
เลขานุการ/
คณะทำงาน 
 
 

1. สหกรณ์บริการรถยนต์รับจ้างอันดามันภูเก็ต จำกัด 
2. สหกรณ์เคหสถานทวีสินมั่นคงภูเก็ต  จำกัด 
3. สหกรณ์บริการรถยนต์รับจ้าง บขส. ภูเก็ต  จำกัด 
4. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนพารารวมพลังพัฒนา  จำกัด 
5. ชุมนุมรถบริการจังหวัดภูเก็ต จำกัด 
6. สหกรณ์อิสลามฮุซนี  จำกัด 
7 .สหกรณ์การเกษตรเมืองภูเก็ต  จำกัด 
8. สหกรณ์ออมทรัพย์โรงแรมอมันปุรี  จำกัด 
9. สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูเก็ต  จำกัด 
10. สหกรณ์ออมทรัพย์กะตะธานี คอลเลคช่ัน จำกัด 
11. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ่อแร่สันติสุข  จำกัด 
12. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเมืองภูเก็ต  จำกัด 
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คณะ
ท่ี 

คณะผู้ตรวจการ ตำแหน่ง คณะทำงาน สหกรณ์ 

3 น.ส. แสงอุษา  ส่งแสง 
นางวรรณิสา  จันทร์แก้ว 
น.ส. ธนภร  สังขพันธ ์

นวส.ชก 
นวส.ชก 
จพส.อว. 

ประธานคณะทำงาน 
คณะทำงาน 
เลขานุการ/
คณะทำงาน 
 

1. สหกรณ์บริการแท็กซี่มิเตอร์และธุรกิท่องเท่ียว
สองวีรสตรี จำกัด 
2. สหกรณ์ออมทรัพย์ตรีสรา จำกัด 
3. สหกรณ์อัล-อามานะห์ภูเก็ต  จำกัด 
4. สหกรณ์รถบริการภูเก็ต คอลเซ็นเตอร์ จำกัด 
5. ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต  จำกัด 
6. สหกรณ์อิสลามสัมพันธ์ภูเก็ต จำกัด 
7. สหกรณ์เคหะสถานโคกโตนดพัฒนา จำกัด 
8. สหกรณ์การเกษตรกะทู้  จำกัด 
9. ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต  จำกัด 
10. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานลากูน่าภูเก็ต จำกัด 
11. สหกรณ์ออมทรัพย์อัล-อิสลามียะฮ์  จำกัด 
12. สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขภูเก็ต  จำกัด 

4 น.ส. วันดี  ปิ่นแก้ว 
น.ส. เพชรไพลิน แซ่ตั้น 
นายอภิสิทธิ์  ล่ิวชัยชาญ 

นวส.ชก 
นิติกร ปก. 
นวส.ปก. 

ประธานคณะทำงาน 
คณะทำงาน 
เลขานุการ/
คณะทำงาน 
 

1. สหกรณ์จักรยานยนต์รับจ้างป่าตอง  จำกัด 
2. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเคหะรัษฎาภูเก็ต  จำกัด 
3. สหกรณ์บริการรถยนต์บริการธุรกิจภูเก็ต  จำกัด 
4. สหกรณ์บริการเทศบาลตำบลวิชิต  จำกัด 
5. สหกรณ์บริการรถยนต์รับจ้างภูเก็ต  จำกัด 
6. สหกรณ์ส่ีล้อเล็กภูเก็ต  จำกัด 
7. สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธกส.ภูเก็ต จำกัด 
8. สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัทเฮลโลภูเก็ต  จำกัด 
9. สหกรณ์ออมทรัพย์ศูนย์ชีววิทยาทางทะเลภูเก็ต  จำกัด 
10. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต  จำกัด 
11. สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต  จำกัด 
12. กลุ่มเกษตรกรทำสวนป่าคลอก 

 

และขอให้แต่ละคณะทำงานจัดทำแผนการตรวจสอบสหกรณ์ โดยกำหนดให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2564  

   มติที่ประชุม   รับทราบ 
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    4.6 ฝ่ายบริหารท่ัวไป 
   นางสิรญา  พาหุบุตร  หัวหน้าฝ่ายบริหารท่ัวไป แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ ดังนี้ 
   4.6.1 การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
   สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต ได้รับจัดสรรงบประมาณ รวมท้ังส้ิน 1,715,900 บาท    
ซึ่งดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว เป็นเงิน 673,485.37 บาท คิดเป็นร้อยละ 39.25 โดยกรมกำหนด
เป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 คิดเป็นร้อยละ 45 ซึ่งงบประมาณท่ีไม่สามารถเร่ง
ดำเนินการเบิกจ่ายได้ คือ ค่าเช่าบ้าน เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ค่าจ้างเหมาบริการ เงินสำรองหน่วยงาน      
และค่าสาธารณูปโภค (ข้อมูล ณ วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2564) 

งบรายจ่าย ได้รับโอน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละเบิกจ่าย  
งบบุคลากร 1,244,200.00 403,799.39 840,400.61 32.45 
งบดำเนินงาน 461,700.00 259,685.98 202,014.02 56.25 
     - ค่าเช่าบ้าน 58,700.00 26,166.73 32,533.27 44.58 
     - เงินสมทบกองทุนประกันสังคมฯ 45,600.00 7,639.00 37,961.00 16.75 
     - คชจ.ในการบริหารงานท่ัวไปฯ 357,400.00 225,880.25 131,519.75 63.20 
งบเงินอุดหนุน - - -  - 
งบลงทุน 10,000.00 10,000.00  -  100 
งบรายจ่ายอื่น - - -  - 

รวม 1,715,900.00 673,485.37 1,042,414.63 39.25 

   มติที่ประชุม   รับทราบ 

   4.6.2 การคัดเลือกนักส่งเสริมสหกรณ์ดีเด่นและพนักงานราชการดีเด่น ประจำปี     
พ.ศ. 2564 (ระดับหน่วยงาน) 
   สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต ได้ดำเนินการคัดเลือกนกัส่งเสริมสหกรณ์ดีเด่นและพนักงาน
ราชการดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 (ระดับหน่วยงาน) โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์มอบประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้ได้รับ
การคัดเลือก จำนวน 2 ราย ดังนี้ 
    1) นายพิทักษ์  คงขลิบ  ผู้อำนวยการกลุ่มจัดต้ังและส่งเสริมสหกรณ์ สาขา
สนับสนุนนักส่งเสริมสหกรณ์ดีเด่น 
    2) นางสาวชุติกาญจน์  บุญเรือง  นักจัดการงานท่ัวไป  สาขาพนักงานราชการ
ดีเด่น 

   มติที่ประชุม   รับทราบ 

   4.6.3 การจัดทำรายงานประจำปี 2564 (Annual Report) 
   กองแผนงาน ให้หน่วยงานจัดทำรายงานประจำปี 2564 (Annual Report) โดยมี
องค์ประกอบการจัดทำเล่มรายงาน จำนวนไม่เกิน 120 หน้า รวม 5 ส่วน ดังนี้ 
    - ส่วนท่ี 1 : ข้อมูลภาพรวมของหน่วยงาน 
    - ส่วนท่ี 2 : ผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานและผลการปฏิบัติงาน/โครงการภายใต้
แผนปฏิบติังานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
    - ส่วนท่ี 3 : กิจกรรมประชาสัมพันธ์งานสหกรณ์ฯ โดดเด่นในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
    - ส่วนท่ี 4 : รายงานข้อมูลงบการเงิน (ณ วันท่ี 30 กันยายน 2564) 
    - ส่วนท่ี 5 : บรรณานุกรมหรือภาคผนวก 
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โดยจัดทำรูปเล่มรายงานประจำปี 2564 (Annual Report) ในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
ภายในวันท่ี 15 มกราคม 2565 พร้อมท้ังนำเสนอไฟล์เล่มรายงานฯ ย้อนหลังต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 
2564 รวม 5 ปี เพื่อรองรับการประเมินผลปฏิบัติงานฯ ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ต่อไป 
   ท้ังนี้ ฝ่ายบริหารท่ัวไปจะสำเนาองค์ประกอบการจัดทำเล่มรายงานให้กลุ่มงาน และขอให้
กลุ่มงานจัดทำข้อมูลตามหัวข้อท่ีกำหนด ส่งให้ ภายในวันท่ี 24 ธันวาคม 2564  

   มติที่ประชุม   รับทราบ 

   4.6.4 การประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
   จังหวัดภูเก็ตให้หน่วยงานจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยให้จัดส่งให้สำนักงานคลังจังหวัดภูเก็ต ภายในวันท่ี 9 ธันวาคม 2564 
   ฝ่ายบริหารท่ัวไปจึงขอให้กลุ่มงานปรับปรุงข้อมูลท่ีเกี่ยวกับการประเมินผลการควบคุม
ภายในของแต่ละภารกิจงาน ข้อมูล ณ กันยายน 2564  

   มติที่ประชุม   รับทราบ 

   4.6.5 โครงการ Fin. ดี Happy Life!!! 
   สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเป็นเทรนเนอร์ในโครงการ    
Fin. ดี Happy Life!!! ระหว่างวันท่ี 7 - 8 ตุลาคม 2564 ผ่านระบบ Zoom จำนวน 3 คน คือ 
    นางสิรญา พาหบุุตร 
    นางสาวผานิตย์ แสวงหาสินทรัพย์ 
    นายอภิสิทธิ ล่ิวชัยชาญ 
ซึ่งทีมเทรนเนอร์ได้ดำเนินการจัดประชุมให้ความรู้แก่บุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต ในวันท่ี 9 พฤศจิกายน 
2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต จำนวน 26 คน มีวิทยากรหลัก คือ นางสาวผานิตย์  แสวงหา-
สินทรัพย์ และนายอภิสิทธิ์  ล่ิวชัยชาญ   
   ท้ังนี้ ในท่ีประชุมได้รว่มกันจัดทำแผนทางการเงิน  จำนวน 4 แผน ดังนี้ 
    1) แผนการฝากเงินกับสหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จำกัด (ทุกเดือน) 
    2) แผนการฝากสลากออมสิน (ทุกเดือน) 
    3) แผนการออมเงินโดยการหยอดกระปุกออมสิน (ทุกเดือน : ธ.ค. 64 - ก.พ. 65) 
    4) แผนการลดรายจ่ายท่ีฟุ่มเฟือย 
หากหน่วยงานมีการจัดกิจกรรมตามโครงการดังกล่าว จำนวน 4 ครั้ง จะได้รับรางวัลจากธนาคารแห่งประเทศไทย 
และต้องรายงานผลการดำเนินการทุกเดือน ซึ่งสำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต จัดกิจกรรมแล้ว 1 ครั้ง คือ การให้
เจ้าหน้าท่ีธนาคารออมสินเข้ามาช้ีแจงรายละเอียดและเปิดบัญชีให้กับบุคลากรของหน่วยงาน ท้ังนี้ ได้กำหนดแผนการ
จัดกิจกรรมครั้งท่ี 2 คือ การเชิญตัวแทนปริษัทประกันมาให้ความรู้ในเรื่องท่ีเกี่ยวข้อง และครั้งท่ี 3 การให้ความรู้เรื่อง
การลงทุนในกองทุนต่าง ๆ และจะแจ้งกำหนดการให้ทราบอีกครั้ง 

   มติที่ประชุม   รับทราบ 
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   4.6.6 แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
(ระยะเวลา 3 เดือน) 
   กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้อนุมัติแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ            
พ.ศ. 2565 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ผลผลิต สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้รับการ
ส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
กิจกรรมรอง ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ พร้อมท้ังจัดสรรงบประมาณ
ให้จังหวัด ระยะเวลา 3 เดือน ( 1 ตุลาคม 2564 - 31 ธันวาคม 2564 )  ดังนี้ 

งบดำเนินงาน : 
1.1 ค่าตอบแทน ค่าใช้สอยและวัสดุ 
 1.1.1 สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานท่ัวไป ค่าใช้จ่ายในงาน
ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพท้ัง
ด้านองค์กรและธุรกิจ และค่าใช้จ่ายการดำเนินงานกำกับ ดูแล ตรวจสอบและ
คุ้มครองระบบสหกรณ์ ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดและหน่วยงานในความ
รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วม/จัด
ฝึกอบรม จัดงาน/โครงการท่ีได้รับมอบหมาย โดยการปฏิบัติงานให้คำนึงถึงตัวช้ี
วักระดับกิจกรรมและผลสัมฤทธิ์ที่จะเกิดขึ้นหลังการใช้จ่ายงบประมาณ (ถัวจ่าย) 

357,400 บาท 
 

49,500 บาท 
 

 1.1.2 ค่าจ้างเหมาบริการ (ห้ามถ่ัวจ่าย) 
               (1) ค่าจ้างเหมาพนักงานทำความสะอาด 
               (2) ค่าจ้างเหมาหนักงานรักษาความปลอดภัย 
               (3) ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ 

203,400 บาท 
36,000 บาท 
68,400 บาท 
99,000 บาท 

          1.1.3 ค่าสาธารณูปโภค (ห้ามถัวจ่าย) 
               (1) ค่าเช่าบริการสัญญาณโทรศัพท์เคล่ือนท่ี 
                     1) สหกรณ์จังหวัด 
                     2) ผอ. กลุ่มงานวิชาการ/ผอ. กสส. 
               (2) ค่าไฟฟ้า น้ำประปา โทรศัพท์ และไปรษณีย์ 

54,500 บาท 
10,000 บาท 

3,000 บาท 
7,500 บาท 

44,000 บาท 
           1.1.4  เงินสำรองจังหวัดสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการ
สร้างการรับรู้ฯ (ห้ามถัวจ่าย) 

50,000 บาท 

   ฝ่ายบริหารท่ัวไปได้ดำเนินการประชุมช้ีแจงและหารือร่วมกับกลุ่มงานเรียบร้อยแล้ว ในวันท่ี             
4 พฤศจิกายน 2564 ซึ่งแผนปฏิบัติงานฯ กำหนดตัวชี้วัดการปฏิบัติงาน จำนวน 8 ตัวชี้วัด ดังนี้ 
    1) สหกรณ์ ท่ีผ่านมาตรฐานมีความเข้มแข็งระดับ 1 และระดับ 2 รวมกัน           
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90  
       2) กลุ่มเกษตรกรท่ีผ่านมาตรฐานมีความเข้มแข็ง ระดับ 1 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 
       3) สหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกร ท่ีนำมาจัดมาตรฐานของสหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกร 
ตามท่ีกำหนด 
       4) สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร   มีปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 ของปีที่ผ่านมา 
       5) สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรผ่านเกณฑ์ธรรมาภิบาลระดับท่ีกรมกำหนด 
       6) สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ปิดบัญชีได้ภายใน 30 วัน 
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       7) สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรท่ีพบการทุจริตได้รับการแก้ไขข้อบกพร่อง 
      8) สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรดำเนินกิจการมีผลประกกอบการท่ีมีกำไร 
โดยกลุ่มงานได้จัดทำแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระยะเวลา 3 เดือน   
( 1 ตุลาคม 2564 - 31 ธันวาคม 2564 ) และฝ่ายบริหารท่ัวไปได้นำแผนปฏิบัติงานดังกล่าวลงเว็บไซต์ของ
หน่วยงานเรียบร้อยแล้ว 
   ท้ังนี้ เมื่อกรมอนุมัติแผนปฏิบัติงานฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ท้ังปี สำนักงาน
สหกรณ์จังหวัดภูเก็ตต้องดำเนินการปรับแผนปฏิบัติงานของหน่วยงานให้สอดคล้องกับแผนของกรมอีกครั้งหนึ่ง 

   มติที่ประชุม   รับทราบ 

   4.6.7 การคัดเลือกผูท้ำประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2565 
   สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภู เก็ต ให้หน่วยงานคัดเลือกบุคคลผู้ทำประโยชน์ ต่อ
พระพุทธศาสนา ซึ่งแต่ละจังหวัดจะคัดเลือก จำนวน 2 ราย สามารถสมัครได้ 10 ประเภท ดังนี้ 
    1) ส่งเสริมการศึกษาพระพุทธศาสนา 
    2) การศึกษาสงเคราะห์ 
    3) ส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนา 
    4) ส่งเสริมการปฏิบัติธรรม 
    5) ส่งเสริมกิจการคณะสงฆ์ 
    6) สงเคราะห์ประชาชนและส่งเสริมการพัฒนาชุมชน 
    7) ส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมมรดกไทยทางพระพุทธศาสนา 
    8) ส่ือมวลชนท่ีส่งเสริมพระพุทธศาสนา 
    9) สมาคม/องค์กร/มูลนิธิ 
    10) ผู้ประกอบอาชีพท่ีมีคุณธรรมและส่งเสริมพระพุทธศาสนา 
   ท้ังนี้  ขอหารือท่ีประชุมเพื่อคัดเลือกบุคลากรผู้ทำประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาของ
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต เพื่อคัดเลือกในระดับจังหวัดต่อไป 

   มติที่ประชุม   สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต ไม่ประสงค์เสนอช่ือบุคลากรผู้ทำประโยชน์
ต่อพระพุทธศาสนา 

   4.6.8 การอบรมการใช้ระบบงานบริหารจัดการและติดตามประเมินผลโครงการของ
กรมส่งส่งเสริมสหกรณ์ รองรับการรายงานผลการดำเนินงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติงานและงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
   กองแผนงาน ให้บุคลากรท่ีรับผิดชอบรายงานผลการดำเนินงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติ
งานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ผ่านระบบ E-Project เข้าร่วมอบรมการใช้ระบบงานบริหารจัดการ
และติดตามประเมินผลโครงการของกรมส่งส่งเสริมสหกรณ์ ผ่านระบบ Zoom กำหนดอบรม จำนวน 2 วัน ดังนี้ 
    - วันท่ี 8 ธันวาคม 2564 : อบรมการใช้งานระบบฯ ให้แก่ผู้ท่ีรับผิดชอบในการ
กำหนดสิทธิ์ผู้ใช้ภายในหน่วยงาน กลุ่มเป้าหมาย คือ เจ้าหน้าท่ี ฝบท. จำนวน 2 คน 
    - วันท่ี 14 ธันวาคม 2564 : อบรมการใช้งานระบบฯ ให้แก่ผู้ท่ีรับผิดชอบในการ
รายงานผ่านระบบย่อย “การบริหารจัดการและติดตามประเมินผลโครงการ” และระบบย่อย “การแนะนำส่งเสริม
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร” กลุ่มเป้าหมาย คือ เจ้าหน้าท่ีฝ่ายบริหารท่ัวไป และเจ้าหน้าของกลุ่มงาน  

   มติที่ประชุม   รับทราบ 
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   นายวงศ์ธารินทร์  พรหมรักษ์ สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ ดังนี้ 
   4.6.9 กิจกรรมกาแฟยามเช้า ข้าวยามเย็น คร้ังที่ 2/2564 
   การจัดกิจกรรมกาแฟยามเช้า ข้าวยามเย็น ครั้งท่ี 2/2564 ซึ่งสำนักงานสหกรณ์จังหวัด
ภูเก็ตจะดำเนินจัดกิจกรรมร่วมกันกับสำนักงานปฏิรูปท่ีดินจังหวัดภูเก็ต ณ สำนักงานปฏิรูปท่ีดินจังหวัดภูเก็ต จำนวน
ผู้เข้าร่วม 70 คน จึงขอหารือท่ีประชุมในการกำหนดวันกิจกรรมกาแฟยามเช้า ข้าวยามเย็น ครั้งท่ี 2/2564  
   ท้ังนี้ ขอให้บุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังกวัดภูเก็ตท่ีไม่ติดภารกิจ เข้าร่วมกิจกรรมในวัน
ดังกล่าวด้วย 

   มติที่ประชุม   รับทราบ และกำหนดจัดกิจกรรมกาแฟยามเช้า ข้าวยามเย็น ครั้งท่ี 
2/2564 ในวันท่ี 16 ธันวาคม 2564 

ระเบียบวาระที่ 5  เร่ืองอื่น ๆ  

     5.1 การแจ้งให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรดำเนินการตามหนังสือสั่งการ 
   นางสาววันดี  ปิ่นแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า      
กรณีท่ีกลุ่มงาน/ฝ่ายฯ แจ้งให้สหกรณ์ดำเนินงานในเรื่องใดๆ ขอให้แจ้งเป็นหนังสือให้กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1       
ทราบด้วย เพื่อหลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 จะได้ดำเนินการกำกับ ติดตาม ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของงานนั้น ๆ   

   มติที่ประชุม รับทราบ 

   5.2 การรายงานข้อมูลในระบบมาตรฐานสหกรณ์ 
   นายพิทักษ์  คงขลิบ  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและจัดต้ังสหกรณ์ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า 
ขอให้เจ้าหน้าท่ีส่งเสริมสหกรณ์ ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง ก่อนรายงานข้อมูลในระบบมาตรฐานสหกรณ์ ท้ังนี้ หาก
ยืนยันข้อมูลในระบบแล้ว แต่ประสงค์จะแก้ไขข้อมูล ให้ดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จก่อนมีการปิดระบบดังกล่าว 

   มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 
 
 

 เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอ นายวงศ์ธารินทร์  พรหมรักษ์ ประธานในท่ีประชุมได้กล่าวปิดประชุม  
 ปิดประชุมเวลา 15.15 น. 
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               (นางสาวชุติกาญจน์  บุญเรือง) 

 

                                                    (ลงชื่อ)       สิรญา  พาหุบุตร        ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                  (นางสิรญา     พาหุบุตร) 

 


