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

วันอังคารที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2565 
…………………………………………….. 

ผู้เข้าประชุม จำนวน 24 คน (ทั้งหมด 28 คน) 
ที่               ชื่อ – สกุล                      ตำแหน่ง/ระดับ                           หมายเหตุ 
  
1. นายประเสริฐศักดิ์ ณ นคร  สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต    
2. นางสาวสุมนา  ณ นคร  ผอ. กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ 
3. นางสาวแสงอุษา  ส่งแสง  ผอ. กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ 
4. นางสาวธนภร  สังขพันธ์ ผอ. กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1   
5. นางสิรญา  พาหุบุตร หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 
6. นางสาวเพชรไพลิน แช่ตั้น  นิติกรปฏิบัติการ     
7. นางชมัยพร  ช่วยมั่ง  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ   
8. นางสาวดุสิตา  รัตนกุล  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
9. นางวิภาดา  เตม็พร้อม นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ     
10 นายธนเดช  สมบัติ  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
11. นางสาวสุภาวด ี  เจริญผล  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ  
12. นางสาวจินัฐติภรณ์ ทองเขียว นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
13. นางสาวอารยา  แก้วจำนงค์ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ    
14. นางสาวเพ็ญศรี  เอ้งฉ้วน  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
15. นางสาวชุติกาญจน์ บุญเรือง  นักจัดการงานทั่วไป     
16.  นางสาววิภาวน ี  อ่ิมสง่า  นักวิชาการมาตรฐานสินค้า   
17. นางสาวนลิน  วันทอง  นิติกร  
18. นางสาวณัฐกานต์  หอมเดช  นักวิชาการเงินและบัญชี    
19. นางสาวสาวิตรี  ไชยฤกษ์  นักวิชาการสหกรณ์     
20. นางสาววดีรัตน์  จันทร์นุ่น เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 
21. นางภาสินี  สังข์ขวัญ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์     
22. นางสาวสุดา  พรหมทอง เจ้าพนักงานธุรการ 
23. นางสาวศศิชา  แต่สกุล  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี   
24. นางสาวชนัญนัทช์ พุ่มชัย  เจ้าพนักงานธุรการ    

ผู้ไม่เข้าประชุม จำนวน 4 คน 
1. นายกฤษฎา  สู่เจริญ  ผอ. กลุ่มตรวจการสหกรณ์  ลาพักผ่อน 
2. นายพิทักษ์  คงขลิบ  ผอ. กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์  ไปราชการ 
3. นางสาวนฤมล  สงธนู  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ  ลากจิ 
4. นางสาวสุวพร  หมกทอง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ  ลาพักผ่อน 
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เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 
นายประเสริฐศักดิ์  ณ นคร  สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในที่ประชุมกล่าวเปิดประชุม และ

ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
  1.1 ข้าราชการย้ายไปปฏิบัติราชการ  
  นางวิภาดา  เต็มพร้อม  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต 
ไปปฏิบัติหน้าที่ราชการ กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 
2565 

  มติทีป่ระชุม  รับทราบ 

  1.2 การประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจังหวัดภูเก็ต 
ครั้งท่ี 7/2565 
   1) หัวหน้าราชการย้ายมาดำรงตำแหน่งในจังหวัดภูเก็ต 
    - นายธนดล จันทขวัญ ย้ายมาดำรงตำแหน่ง หัวหน้าด่านตรวจประมงภูเก็ต  
    - นางสาวมาณวิกา ทองประเสริฐ ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดภูเก็ต 
   2) การติดป้ายประชาสัมพันธ์ Specialised Expo 2028 Phuket : สำนักงานหสกรณ์จังหวัด
ภูเก็ต ดำเนินการติดป้ายประชาสัมพันธ์ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว 
   3) การเบกิจ่ายงบประมาณ : หน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณอันดับ 1 ของจังหวัด
ภูเก็ต คือ สำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดภูเก็ต  
   4) การฉีดวัคซนีโควิด-19 : อบจ.ภูเกต็ เชิญชวนส่วนราชการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 
สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป  
   5) โรคฝีดาษวานร : จังหวัดภเูก็ต พบผู้ป่วยโรคฝีดาษวานร จากประเทศแอฟริกา โดยโรค
ดังกล่าวเป็นดรคติดต่อไม่ร้ายแรง มีอาการไข้ ไอ และมีตุ่มหนองหรือผื่น ซึ่งจะติดเชื้อได้จากการมีเพศสัมพันธ์เท่านั้น  

  มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานประชุมครั้งที่แล้ว 
  หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมข้าราชการ และพนักงานราชการ
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. (จำนวน 45 หน้า)  

มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องและติดตามผลการประชุมครั้งที่แล้ว 
     3.1 ความคืบหน้าการชำระบัญชี 
   3.1.1  ความคืบหน้าการชำระบัญชีสหกรณ์ 
    3.1.1.1 การชำระบัญชีสหกรณ์ผู้เพาะเลี้ยงกุ้ง จำกัด 
    นางสิรญา  พาหุบุตร คณะผู้ชำระบัญชี แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ทนายความยัง
ไม่ได้แจ้งความคืบหน้าการดำเนินการบังคับคดีกับสมาชิกที่ไม่ชำระหนี้ และมีลูกหนี้รายอ่ืนๆ ชำระหนี้ จำนวน 2 ราย 
ทั้งนี้ ปัญหาที่เกิดขึ้น คือ กรณีลูกหนี้ชำระหนี้โดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร และขอให้ออกใบเสร็จรับเงิน ซึ่งไม่
สามารถทำได้เนื่องจากไม่ได้เป็นการรับชำระโดยเงินสด แต่ผู้ชำระบัญชีได้ดำเนินการออกใบเสร็จดังกล่าวให้แล้ว ซึ่ง
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การออกใบเสร็จดังกล่าว ต้องตัดดอกเบี้ยค้างรับก่อน แต่ลูกหนี้ประสงค์จะให้ตัดยอดเงินต้นทั้งจำนวน ผู้ชำระบัญชีได้
แจ้งให้ลูกหนี้ดังกล่าวทราบแล้วว่าไม่สามารถดำเนินการได้ 

    มติที่ประชุม รับทราบ 

    3.1.1.2 การชำระบัญชีสหกรณ์ชุมชนไม้ขาว จำกัด 
    นางสาวเพชรไพลิน  แซ่ตั้น ผู้ชำระบัญชี แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า แก้ไขงบการเงิน
และส่งให้ผู้สอบบัญชี เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2565 และจัดทำหนังสือยืนยันยอดกับธนาคารพาณิชย์ ณ วันเลิก
สหกรณ์ เรียบร้อยแล้ว และศาลนัดไต่สวน วันที่ 22 สิงหาคม 2565 กรณีชุมนุมสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต จำกัด       
ฟ้องสหกรณ์ชุมชนไม้ขาว จำกัด กรณีคู่ความมรณะ 
    ทั้งนี้ ผู้ชำระบัญชี ขอเจ้าหน้าที่ เพ่ือช่วยในการจัดทำหนังสือติดตามทวงถามหนี้ 
จำนวน 1 คน 

    มติที่ประชุม รับทราบ 

    3.1.1.3 การชำระบัญชีชุมนุมสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต จำกัด 
    นางชมัยพร  ช่วยมั่ง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ได้ส่ง
มอบทรัพย์สินบางส่วนให้ผู้ชำระบัญชีคนใหมแ่ล้ว และจะเร่งส่งมอบให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 

    มติที่ประชุม   รับทราบ 

    3.1.1.4 การชำระบัญชสีหกรณ์บริการตำบลเชิงทะเล จำกัด 
    นางสาวแสงอุษา  ส่งแสง ผู้ชำระบัญชี แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ได้จัดทำหนังสือ
ส่งไปยังสมาชิกสหกรณ์ซึ่งเป็นเจ้าหนี้สหกรณ์เพ่ือให้มารับเงินฝากและเงินรอจ่ายคืนจากสหกรณ์ ครั้งที่ 2 และจ่ายค่า
หุ้นให้สมาชิกเรียบร้อยแล้ว คงเหลือเจ้าหนี้และสมาชิกที่ยังไม่ได้รับเงินคืน จำนวน 10 ราย เป็นเงิน 7,165 บาท 
โดยได้จัดทำหนังสือเพ่ือวางเงินไว้ที่นายทะเบียนสหกรณ์เบื้ องต้นแล้ว อยู่ระหว่างทำรายงานการชำระบัญชี        
รายการย่อ และตรวจสอบงบการเงิน 

    มติที่ประชุม   รับทราบ  

    3.1.1.5 การชำระบัญชีสหกรณ์กองทุนสวนยางฉลอง จำกัด 
    นางสาวธนภร  สังขพันธ์ ผู้ชำระบัญชี แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า จ่ายคืนค่าหุ้นให้
สมาชิกแล้ว คงเหลือ 12 ราย ซ่ึงได้จัดทำหนังสือเพ่ือวางเงินไว้ที่นายทะเบียนสหกรณ์แล้ว 10,565.08 บาท และจะ
โอนที่ดินและทรัพย์สินให้กับสหกรณ์การเกษตรเมืองภูเก็ต จำกัด ในวันวันที่ 17 สิงหาคม 2565 

    มติที่ประชุม   รับทราบ 

    3.1.1.6 การชำระบัญชรี้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จำกัด 
    นางสาวธนภร  สังขพันธ์ ผู้ชำระบัญชี แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สหกรณ์อยู่ระหว่าง
การจัดทำบัญชีตามมาตรา 80 

    มติที่ประชุม   รับทราบ 

    3.1.1.7 การชำระบัญชสีหกรณ์บรกิารแท็กซ่ีและธุรกิจท่องเท่ียวสองวีรสตรี จำกัด 
    นางสาวสุภาวดี  เจริญผล คณะผู้ชำระบัญชี แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ได้รับมอบ
ทรัพย์สินทั้งหมดจากสหกรณ์เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างจัดทำงบการเงินต่อไป 

    มติที่ประชุม   รับทราบ 
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  3.2 ผลการดำเนินงานของคณะทำงานระดับจังหวัดเพื่อแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานของ
สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรที่มีข้อบกพร่อง (จกบ.) 
  นางสาวเพชรไพลิน  แซ่ตั้น นิติกรปฏิบัติการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า กำหนดจัดประชุมคณะทำงาน
ระดับจังหวัดเพ่ือแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีข้อบกพร่อง (จกบ.) ครั้งที่ 4/2565 
ในวันที่ 25 สิงหาคม 2565 2565  

  มติที่ประชุม รับทราบ 

  3.3 ผลการดำเนินงานของคณะทำงานพิจารณาข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี   
  นางสาวเพชรไพลิน  แซ่ตั้น นิติกรปฏิบัติการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ผู้ ส อ บ บั ญ ชี ส่ ง ร า ย ง า น
ข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี จำนวน 8 แห่ง โดยจะนัดประชุมคณะทำงานฯ ต่อไป 

  มติที่ประชุม รับทราบ 

  3.4  ผลการปฏิบัติงานของกลุ่มงานต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
   3.4.1 กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ 
   นางสาวนลิน  วันทอง นิติกร แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 
    3.4.1.1 การจัดตั้งสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
ลำดับ

ที ่
การจัดต้ัง กิจกรรม 

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

2 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เพาะปลูก
พืชเศรษฐกิจในจังหวัดภูเกต็ 

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

***อยู่ระหว่างทดลองใช้ระบบสหกรณ์*** 
- ประชุมคณะกรรมการ วันท่ี 12 มิถุนายน 2565 (ครั้งท่ี 1) 
- กำหนดประชุมคณะกรรมการ วนัท่ี 14 สิงหาคม 2565 (ครั้งท่ี 2) 

3 กลุ่มองค์กรเกษตรกรเครือข่าย
จังหวัดภูเก็ต 

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

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

การจัดต้ัง กิจกรรม 

4 กลุ่มประชาชนเพื่อแก้ไขปัญหา
การประกอบอาชีพ 

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

****อยู่ระหว่างทดลองใช้ระบบสหกรณ์*** 
- ประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามการจัดทำบญัชีรายชื่อผูซ้ึ่งจะเปน็สมาชิกสหกรณ์    
วันท่ี 24 เมษายน 2565 (ครั้งท่ี 1) 
- ประชุมคณะกรรมการ วันท่ี 22 พฤษภาคม 2565 (ครั้งท่ี 2) 
- ประชุมคณะกรรมการ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2565 (ครั้งท่ี 3) 

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

6 กลุ่มเครือข่ายการศึกษา
ทางเลือกจังหวัดภูเกต็ 

- อบรมให้ความรู้เรื่องการสหกรณ ์วันท่ี 5 กรกฎาคม 2565 
- ประชุมผู้ซึ่งประสงค์จะเป็นสมาชิกสหกรณ์ วันท่ี 26 กรกฎาคม 2565 
- ประชุมคณะผู้จดัตั้งสหกรณ์ กำหนดประชุมวันท่ี 2 สิงหาคม 2565 

    มติที่ประชุม   รับทราบ 

    3.4.1.2 ผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

ที ่ ประเภท 

จำนวน
สหกรณ์
ที่สำรวจ 

(แห่ง) 

ไม่นำมาจัดมาตรฐาน (แห่ง) 
นำมาจัด
มาตรฐาน     

(แห่ง) 

ผลการจัด
มาตรฐานสหกรณ์ 

(แห่ง) 
ตัวชี้วัด 

ไม่ครบ 2 ป ี หยุด ชำระบญัช ี เลิก ผ่าน ไม่ผ่าน แผน ผล 

1 สหกรณ์การเกษตร 6 - - 2 - 4 2 - 4 
(ร้อยละ 

80) 
2 2 สหกรณ์นิคม - - - - - - - - 

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

34 
(ร้อยละ 

80) 
11 

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

รวม 52  - -   6 - 46 13 14 
 

ที ่
ประเภทอาชีพกลุ่ม

เกษตรกร 

จำนวน
ทั้งหมด 

นำมาจัด
มาตรฐาน 

ผ่านมาตรฐาน (กลุม่) ต่ำกว่า
มาตรฐาน 

ตัวชี้วัด 
รักษา ผลักดัน 

(กลุ่ม) (กลุ่ม) มาตรฐานเดิม ให้ผ่านมาตรฐาน (กลุ่ม) แผน 
(ร้อยละ 81) 

ผล 

1 กลุ่มเกษตรกรทำนา - - - - - 
  
1 
  

- 
2 กลุ่มเกษตรกรทำสวน 1 1 - - - 
3 กลุ่มเกษตรกรทำไร ่ - - - - - 
4 กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว ์ - - - - - 
5 กลุ่มเกษตรกรประมง - - - - - 

รวม 1 1 - - -    
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ทั้งนี้ ขอให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ รายงานข้อมูลในระบบประเมินมาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ให้แล้วเสร็จ
ภายในเดือนสิงหาคม 2565 

    มติที่ประชุม   รับทราบ 

    3.4.1.3 ความก้าวหน้าการชำระบัญชีสหกรณ์ 

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

ขัน้ 2 รับมอบทรัพย์สิน และจัดทำงบการเงิน ณ วันท่ีเลิก 

    มติที่ประชุม   รับทราบ 

    3.4.1.4 สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่อาจถูกสั่งเลิกตามกฎหมาย 

    สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่อาจถูกสั่งเลิกตามกฎหมาย กรณีที่ไม่ส่งงบการเงิน     
3 ปีบัญชี ขึ้นไป จำนวน 1 แห่ง ดังนี้ 

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

    มติที่ประชุม   รับทราบ 

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

    มติที่ประชุม   รับทราบ 

    3.4.1.6 คณะอนุกรรมการนโยบายท่ีดินจังหวัดภูเก็ต (คทช.จังหวัด) 
    สำหรับพ้ืนที่ในจังหวัดภูเก็ตที่ได้รับอนุญาตให้ใช้พ้ืนที่และจัดคนลงเรียบร้อยแล้ว  
จำนวน 3 ชุมชน ซ่ึงกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ลงพ้ืนที่สำรวจข้อมูลเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างจัดทำรายงานเสนอ
คณะทำงาน ดังนี้ 
     1) ชุมชนท่าสัก 
        - เนื้อที ่21-2-90 ไร ่  - จำนวน 65 ครัวเรือน 
        - ลงพื้นที่เพ่ือสำรวจข้อมูลอาชีพ ระหว่างวันที่ 23-24 มีนาคม 2565 
     2) ชุมชนบ้านหินลูกเดียว 
        - เนื้อท่ี 4-0-42 ไร ่  - จำนวน 36 ครัวเรือน 
        - ลงพื้นที่เพ่ือสำรวจข้อมูลอาชีพ วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 
     3) ชุมชนบ้านยาม ู
        - เนื้อท่ี 11-0-99 ไร ่  - จำนวน 73 ครัวเรือน 
        - ลงพื้นที่เพ่ือสำรวจข้อมูลอาชีพ วันที่ 30 พฤษภาคม 2565  
          และวันที่ 1 มิถุนายน 2565 
ได้รับอนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นท่ีป่าชายเลน จำนวน 12 ชุมชน ดังนี้ 
     1) ชุมชนปดูำ 
        - เนื้อที่ 1-3-63 ไร่  - 9 ครัวเรือน สมาชิก 33 คน 
     2) ชุมชนบางรากไม้ 
        - เนื้อท่ี 1-2-97 ไร ่  - 19 ครัวเรือน สมาชิก 69 คน 
     3) ชุมชนอ่าวกุ้ง   
        - เนื้อท่ี 5-2-37 ไร่  - 35 ครัวเรือน สมาชิก 161 คน 
     4) ชุมชนธนิตธุรกิจรวมสิน 
        - เนื้อที่ 32-0-67 ไร่  - 128 ครัวเรือน สมาชิก 373 คน 
     5) ชุมชนศักดิเดช ซอย 9 
        - เนื้อท่ี 8-1-34 ไร่  - 37 ครัวเรือน สมาชิก 95 คน 
     6) ชุมชนเกาะผี 
           - เนื้อท่ี 14-3-32 ไร่  - 158 ครัวเรือน สมาชิก 401 คน 
     7) ชุมชนประชาอุดม 
        - เนื้อที่ 7-0-73 ไร่  - 213 ครัวเรือน สมาชิก 759 คน 
     8) ชุมชนมะลิแก้ว 
        - เนื้อท่ี 0-2-70 ไร่  - 18 ครัวเรือน สมาชิก 47 คน 
     9) ชุมชนโหนทรายทอง 
        - เนื้อท่ี 64-0-72 ไร่  - 256 ครัวเรือน สมาชิก 755 คน 
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     10) ชุมชนกิ่งแก้ว ซอย 2 
        - เนื้อที่ 33-2-65 ไร่  - 406 ครัวเรือน สมาชิก 1,193 คน 
     11) ชุมชนกิ่งแก้ว ซอย 9 
        - เนื้อที่ 45-3-32 ไร่  - 146 ครัวเรือน สมาชิก 463 คน 
     12) ชุมชนกิ่งแก้ว ซอย 10   
        - เนื้อท่ี 103-3-00 ไร่  - 379 ครัวเรือน สมาชิก 1,082 คน 
ได้รับอนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นท่ีป่าชายเลน (ป่าสงวนแห่งชาติ) จำนวน 2 ชุมชน ดังนี้ 

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

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

    มติที่ประชุม   รับทราบ 

    3.4.1.7 โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 

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

โครงการศูนย์เรียนรู้การ
เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตร 

1. เข้าร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้น
ฤดูกาลผลิตใหม่ Field day 

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

3 ศพก. 
 

1 
 
 

- - 

 2. สนับสนุนวิทยากรถ่ายทอดความรู้เรื่องการ
สหกรณ์และการรวมกลุม่แบบสหกรณ ์

3 ศพก. -   

 3. สนับสนุนสื่อประชาสมัพันธ์ด้านการสหกรณ์ใน
งานวัน  Field day และ/หรือ ในการจัดอบรม 
ตามความเหมาะสม 

3 ศพก. -   

 4. ติดตามและรายงานผลการดำเนินกิจกรรม 
( ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565) 

12 ครั้ง 10   

    มติที่ประชุม   รับทราบ 

    3.4.1.8 โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ 

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

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

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

1 แผน 
 

1 
 

9,100 6,520 

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

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

โครงการคลินิกเกษตร
เคลื่อนที่ ฯ (ต่อ) 
 

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

4 ครั้ง 3   

 4. รายงานผลการดำเนินกิจกรรม (ตุลาคม 2564 
– กันยายน 2565) 

12 ครั้ง 10   

    มติที่ประชุม   รับทราบ 

    3.4.1.9 โครงการขับเคลื่อนปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

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

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

1. คัดเลือกสหกรณ/์กลุม่เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 
 

4 สก./ 
1 กลุ่ม 

4 สก./ 
1 กลุ่ม 

1,900 1,900 

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

4 สก./ 
1 กลุ่ม 

4 สก./ 
1 กลุ่ม 

  

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

1 สก. 1 สก.   

4. คัดเลือกสหกรณแ์ละกลุ่มเกษตรกรที่ได้นำหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้และ
สามารถเป็นแบบอย่างได้ ตามแนวทางโครงการ
ขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์
และกลุม่เกษตรกร ท่ีกองประสานงานโครงการ
พระราชดำริกำหนด 

2 สก./  
กลุ่ม 

2 สก./  
กลุ่ม 

  

5. รายงานผลการดำเนินงานตามแบบรายงานท่ี
กองประสานงานโครงการพระราชดำริกำหนด 

12 ครั้ง 10   

    มติที่ประชุม   รับทราบ 
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    3.4.1.10 โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 

    1) ตัวชี้วัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีงบประมาณ 2565 ผลการดำเนินงาน
ตามแนวทางส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่แปลงปี 2563 
          - การดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ กรมส่งเสริม
สหกรณ์เป็นเจ้าภาพหลัก จำนวน 10 จังหวัด 15 แปลง (ไม่มีสำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต) 
          - การดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ แปลงปี 
2563 กรมส่งเสริมสหกรณ์สนับสนุนด้านการตลาด จำนวน 74 จังหวัด (ไมมี่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต) 
    2) การส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร แปลงปี 2559 - 2564 
: จังหวัดภูเก็ต จำนวน 1 แห่ง คือ กลุ่มเกษตรกรทำสวนป่าคลอก ซึ่งเป็นแปลงใหญ่ที่จัดตั้งโดย กยท. โดยสำนักงาน
สหกรณ์จังหวัดภูเก็ตต้องร่วมแนะนำส่งเสริมด้วย 

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

โครงการส่งเสริมการเกษตร
แบบแปลงใหญ่ 
 
พื้นที่เป้าหมาย :  
    - แปลงใหญ่ยางพารากลุ่ม
เกษตรกรทำสวนปา่คลอก แปลง
ใหญ่ปี 2562 

1. ส่งเสริมแปลงใหญ่ที่เตรียมจัดตัง้ใหม่
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

- - - - 

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

1 แปลง 1   

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

- -   

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

12 ครั้ง 10   

    มติที่ประชุม   รับทราบ 
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   3.4.2 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ 
   นางสาวสุมนา  ณ นคร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ 
แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 
    3.4.2.1 โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกรเพื่อเข้าถึงแหล่ง
เงินทุนในการผลิตและการตลาด 

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

พัฒนาประสิทธิภาพในการ
ดำเนินธุรกิจของสหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกร  
 
พื้นที่/กลุ่มเปา้หมาย : 
  กลุ่มเกษตรกรทำสวนป่า
คลอก 

1. จัดทำแผนปฏิบตัิงาน (Action Plan) 1 แผน 1 5,500 2,200 
2. จัดทำหนังสือมอบอำนาจการอนุมัติเงินกู ้ 1 ครั้ง 1   
3. จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินกู้ 1 ครั้ง -   
4. เบิกจ่ายเงินกู้ ตรวจสอบ ควบคุมการเบิกจ่าย 1 ครั้ง 1   
5. ติดตามการใช้เงินกู้ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค ์ 3 ครั้ง -   
6. จดัทำรายงานถึงกรมส่งเสริมสหกรณ ์ 6 ครั้ง 2   

 ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 ได้ดำเนินการจัดประชุมพิจารณาเงินกู้ ซึ่งที่ประชุมมีมติอนุมัติให้กลุ่ม
เกษตรกรทำสวนป่าคลอกกู้เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร จำนวน 1,400,000 บาท  

    มติที่ประชุม   รับทราบ 

    3.4.2.2 กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

การติดตามลูกหนี้เงินกู้ โครงการปกติ  
ปีงบประมาณ 2564 

เงินต้น  
(บาท) 

เงินต้นคงเหลือ 
(บาท) 

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

2,000,000 1,636,591.78 

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

    สิ้นสุดสญัญาวันท่ี  10 พ.ค. 2568 

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

350,000 350,000 

     มติที่ประชุม   รับทราบ 

    3.4.2.3 การกำหนดวงเงินการกู้ยืมหรือการค้ำประกันประจำปี 

ที ่ ชื่อสหกรณ์ วงเงินฯ 
ปีที่ผ่านมา 

ปีปัจจุบนั 
ทุนเรือนหุ้น ทุนสำรอง วงเงินที่เห็นชอบ วันที่เห็นชอบ 

1. สหกรณ์การเกษตรกะทู้  จำกัด 50,000,000 69,454,430 30,376,448.15 50,000,000 22 ก.ค. 65 

    มติที่ประชุม   รับทราบ 
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    3.4.2.4 โครงการพัฒนาศักยภาพสหกรณ์นอกภาคการเกษตรสู่ความเข้มแข็ง 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

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

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

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

2. รวบรวมประเด็นปญัหาการปิดบัญชีสหกรณ ์ 1 ครั้ง 1   

3. แต่งตั้งทีมปิดบญัชีสหกรณ ์ 1 ครั้ง 1   

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

1 ครั้ง 1   

5. แนะนำส่งเสริมการปดิบัญชีสหกรณ ์ 1 ครั้ง 1   

6. จัดประชุมเพื่อติดตามการดำเนินงานตามแผนปดิบญัชี 
     - จัดประชุมวันท่ี 11 ก.ค. 65 

1 ครั้ง 1   

7.  รายงานผลการดำเนินงานให้กรมฯ 4 ครั้ง 3   

    มติที่ประชุม   รับทราบ 

    3.4.2.5 ส่งเสริมการควบคุมภายในสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

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

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

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

1 ครั้ง 1   

3. กำหนดกลุ่มเปา้หมายในการรกัษาและยกระดับ.
ช้ันคุณภาพการควบคมุภายใน 

1 ครั้ง 1   

4. จัดประชุมร่วมกับกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 เพื่อ
หารือแนวทางในการรักษาและยกระดับชั้นการ
ควบคุมภายใน 

1 ครั้ง 1   

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

3 ครั้ง 3   

    มติที่ประชุม   รับทราบ 
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    3.4.2.6 พัฒนาประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

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

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

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

2. กำหนดกลุ่มเปา้หมายในการรกัษาและยกระดับ
ประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจของสหกรณ/์กลุม่
เกษตรกร 

1 ครั้ง 1   

3. วิเคราะห์ข้อมลูประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ
ของสหกรณ/์กลุม่เกษตรกรจากงบการเงิน เพื่อ
จัดส่งให้กลุม่ส่งเสริมสหกรณ์ 1 

4 ครั้ง 4   

 
 

4. ประชุมร่วมกับกลุ่มส่งเสรมิสหกรณ์ 1 เพื่อหารือ
แนวทางในการยกระดับประสิทธิภาพในการดำเนิน
ธุรกิจของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

1 ครั้ง 1   

5. เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์นำผลการวิเคราะห์ไป
แนะนำส่งเสริมสหกรณ์ในที่ประชุมคณะกรรมการ
ดำเนินการ 

4 ครั้ง 4   

    มติทีป่ระชุม   รับทราบ 

    3.4.2.7 สหกรณ์ที่จัดทำงบการเงินประจำปีและส่งให้ผู้สอบบัญชีได้      
ประจำปี 2565 
    สหกรณ์สามารถจัดทำงบการเงินประจำปีและส่งให้ผู้สอบบัญชีได้ ภายใน 60 วัน 
จำนวน 33 แห่ง และไม่สามารถทำได้ จำนวน 9 สหกรณ์  

ที ่ ชื่อสหกรณ์ สถานะ วันสิ้นปีทาง
บัญช ี

กำหนดวัน
สิ้นสุดในการ

จัดทำงบ
การเงินส่ง
ผู้สอบบัญชี 

(ภายใน  
60 วัน) 

สหกรณ์
ที่ไม่

สามารถ
ปิดบัญชี

ได้ 

สหกรณ์จัดทำงบ
การเงินประจำปี
และส่งให้ผู้สอบ
บัญชีได้ ภายใน  

60 วัน 

นายทะเบียน
สหกรณ์สั่งเลิก 

ระบุวันที่ส่ง
หนังสือถึงผู้สอบ

บัญช ี

ได้ ไม่ได้ 

รวม 47 สหกรณ์  
(เป้าหมายกรมส่งเสริมสหกรณ์ ร้อยละ 95.08 = 45 สหกรณ์) 

          

  ปีบัญชี 31 สิงหาคม 2564 – 30 เมษายน  2565 รวมทั้งสิ้น  7 33 9 - - 

1 สหกรณ์ออมทรัพยต์รสีรา จำกดั ดำเนินการ 31 ส.ค.64 31 ต.ค. 64 - - 1 - 3 ธ.ค. 64 

2 ชุมนุมสหกรณร์ถบริการจังหวัด
ภูเก็ต จำกดั 

ดำเนินการ 31 ส.ค.64 30 พ.ย. 64 - 1 - - 22 ต.ค. 64 

3 สหกรณเ์รือหางยาวบริการนำ
เที่ยวป่าตอง จำกัด 

ดำเนินการ 31 ส.ค.64 30 พ.ย. 64 1 - 1 - 1 ก.พ. 65 

4 สหกรณอ์อมทรัพยต์ำรวจภูเก็ต 
จำกัด 

ดำเนินการ 31 ส.ค.64 30 พ.ย. 64 - 1 - - 8 ต.ค. 64 

5 สหกรณ์ออมทรัพย์ศูนย์ชีววิทยา
ทางทะเลภูเกต็ จำกัด 

ดำเนินการ 31 ส.ค.64 30 พ.ย. 64 - 1 - - 28 ก.ย. 64 

6 สหกรณ์อิสลามฮุซนี จำกัด ดำเนินการ 31 ส.ค.64 31 ธ.ค. 64 - 1 - - 15 ธ.ค. 64 
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ที ่ ชื่อสหกรณ์ สถานะ วันสิ้นปีทาง
บัญช ี

กำหนดวัน
สิ้นสุดในการ

จัดทำงบ
การเงินส่ง
ผู้สอบบัญชี 

(ภายใน  
60 วัน) 

สหกรณ์
ที่ไม่

สามารถ
ปิดบัญชี

ได้ 

สหกรณ์จัดทำงบ
การเงินประจำปี
และส่งให้ผู้สอบ
บัญชีได้ ภายใน  

60 วัน 

นายทะเบียน
สหกรณ์สั่งเลิก 

ระบุวันที่ส่ง
หนังสือถึงผู้สอบ

บัญช ี

ได้ ไม่ได้ 

7 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเคหะรัษฎา
ภูเก็ต จำกดั 

ดำเนินการ 31 ธ.ค. 64 28 ก.พ. 65 1 - 1 - - 

8 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ่อแร่สันติ
สุข จำกัด 

ดำเนินการ 31 ธ.ค. 64 28 ก.พ. 65 - 1 - - 2 ก.พ. 65 

9 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนพารารวม
พลังพัฒนา  จำกัด 

ดำเนินการ 31 ธ.ค. 64 28 ก.พ. 65 - - 1 - 7 มี.ค. 65 

10 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเมืองภูเก็ต  
จำกัด 

ดำเนินการ 31 ธ.ค. 64 28 ก.พ. 65 - 1 - - 19 มี.ค. 65 

11 สหกรณ์เคหะสถานโคกโตนด
พัฒนา จำกัด 

ดำเนินการ 31 ธ.ค. 64 28 ก.พ. 65 - 1 - - 1 มี.ค. 65 

12 สหกรณ์เคหสถานทวีสินมั่นคง
ภูเก็ต  จำกัด 

ดำเนินการ 31 ธ.ค. 64 28 ก.พ. 65 1 - 1 - - 

13 สหกรณ์บริการเทศบาลตำบลวิชิต  
จำกัด 

ดำเนินการ 31 ธ.ค. 64 28 ก.พ. 65 1 1 - - 31 ม.ค. 65 

14 สหกรณร์ถบริการภูเก็ต คอลเซ็น
เตอร์ จำกัด 

ดำเนินการ 31 ธ.ค. 64 28 ก.พ. 65 - 1 - - 7 ม.ค. 65 

15 สหกรณ์สีล่้อเล็กภูเกต็  จำกัด ดำเนินการ 31 ธ.ค. 64 28 ก.พ. 65 - 1 - - 28 ม.ค. 65 

16 สหกรณ์อิสลามสัมพันธ์ภเูก็ต 
จำกัด 

ดำเนินการ 31 ธ.ค. 64 28 ก.พ. 65 - 1 - - 13 ม.ค. 65 

17 ร้านสหกรณจ์ังหวัดภูเกต็  จำกัด ดำเนินการ 31 ธ.ค. 64 28 ก.พ. 65 - 1 - - 5 ม.ค. 65 

18 ร้านสหกรณโ์รงพยาบาลวชิระ
ภูเก็ต  จำกัด 

ดำเนินการ 31 ธ.ค. 64 28 ก.พ. 65 - 1 - - 11 ม.ค. 65 

19 ร้านสหกรณ์วิทยาลัยเทคนิคภูเกต็  
จำกัด 

ดำเนินการ 31 ธ.ค. 64 28 ก.พ. 65 - 1 - - 1 มี.ค. 65 

20 สหกรณ์ออมทรัพย์กะตะธานี 
คอลเลคช่ัน จำกัด 

ดำเนินการ 31 ธ.ค. 64 28 ก.พ. 65 - - 1 - 30 มี.ค. 65 

21 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเกต็  
จำกัด 

ดำเนินการ 31 ธ.ค. 64 28 ก.พ. 65 - 1 - - 5 ม.ค. 65 

22 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานไทย
ซาร์โก้  จำกัด 

ดำเนินการ 31 ธ.ค. 64 28 ก.พ. 65 - 1 - - 7 ม.ค. 65 

23 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน
สงเคราะห์สวนยางภูเก็ต จำกัด 

ดำเนินการ 31 ธ.ค. 64 28 ก.พ. 65 - 1 - - 7 ม.ค. 65 

24 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาล
วชิระภูเก็ต  จำกดั 

ดำเนินการ 31 ธ.ค. 64 28 ก.พ. 65 - 1 - - 7 ม.ค. 65 

25 สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุข
ภูเก็ต  จำกัด 

ดำเนินการ 31 ธ.ค. 64 28 ก.พ. 65 - 1 - - 1 ม.ค. 65 

26 สหกรณ์การเกษตรกะทู้ จำกัด ดำเนินการ 31 มี.ค. 65 31 พ.ค. 65 - 1 - - 20 เม.ย. 65 
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ที ่ ชื่อสหกรณ์ สถานะ วันสิ้นปีทาง
บัญช ี

กำหนดวัน
สิ้นสุดในการ

จัดทำงบ
การเงินส่ง
ผู้สอบบัญชี 

(ภายใน  
60 วนั) 

สหกรณ์
ที่ไม่

สามารถ
ปิดบัญชี

ได้ 

สหกรณ์จัดทำงบ
การเงินประจำปี
และส่งให้ผู้สอบ
บัญชีได้ ภายใน  

60 วัน 

นายทะเบียน
สหกรณ์สั่งเลิก 

ระบุวันที่ส่ง
หนังสือถึงผู้สอบ

บัญช ี

ได้ ไม่ได้ 

27 สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาด
ลกูค้า ธ.ก.ส. ภูเก็ต จำกดั 

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

28 สหกรณ์การเกษตรเมืองถลาง 
จำกัด 

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

29 สหกรณ์การเกษตรเมืองภูเกต็ 
จำกัด 

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

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

31 สหกรณ์บริการรถยนต์รับจา้ง
ภูเก็ต จำกดั 

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

32 สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัทเฮลโล
ภูเก็ต จำกดั 

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

33 สหกรณ์บริการแท็กซี่ จำกดั ดำเนินการ 30 เม.ย. 65 30 มิ.ย. 65 - 1 - - 27 พ.ค. 65 

34 สหกรณ์บริการรถยนต์บริการ
ธุรกิจภูเกต็ จำกัด 

ดำเนินการ 30 เม.ย. 65 30 มิ.ย. 65 - 1 - - 31 พ.ค. 65 

35 สหกรณ์บริการรถยนต์รับจา้ง 
บขส. ภูเก็ต จำกดั 

ดำเนินการ 30 เม.ย. 65 30 มิ.ย. 65 - 1 - - 27 มิ.ย. 65 

36 สหกรณ์รถบริการและท่องเที่ยว
ตำบลกะรน จำกัด 

ดำเนินการ 30 เม.ย. 65 30 มิ.ย. 65 - 1 - - 31 พ.ค. 65 

37 สหกรณ์อัล-อามานะห์ภเูก็ต 
จำกัด 

ดำเนินการ 30 เม.ย. 65 30 มิ.ย. 65 - 1 - - 1 มิ.ย. 65 

38 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานลากู
น่าภูเก็ต จำกดั 

ด ำเนินกำร 30 เม.ย. 65 30 มิ.ย. 65 - 1 - - 13 พ.ค. 65 

39 สหกรณ์บริการแท็กซี่และธุรกิจ
ท่องเที่ยวสองวีรสตรี จำกัด 

ด ำเนินกำร 31 พ.ค. 65 31 ก.ค. 65 1 - 1 - สั่งเลิก 

40 สหกรณ์บริการธุรกิจและ
ท่องเที่ยวมุกอันดามัน จำกัด 

ด ำเนินกำร 31 พ.ค. 65 31 ก.ค. 65 1 - 1 - สั่งเลิก 

41 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงแรมอมันปรุ ี
จำกัด 

ด ำเนินกำร 31 พ.ค. 65 31 ก.ค. 65 - 1 - - 23 มิ.ย. 65 

 

 ทั้งนี้  คาดว่าสหกรณ์ที่จะปิดบัญชีถึง 31 กรกฎาคม 2565 จำนวน 5 แห่ง สามารถปิดบัญชีได้ตาม
ระยะเวลาที่กำหนด และสหกรณ์ทั้งหมดสามารถจัดทำงบการเงินประจำปีและส่งให้ผู้สอบบัญชีได้  ภายใน 60 วัน 
จำนวน 40 แห่ง 

    มติทีป่ระชุม   รับทราบ 
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    3.4.2.8 โครงการอบรม ส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง 

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

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

1. ขออนุมัติโครงการ 1 
โครงการ 

1 36,200 36,200 

2. กำหนดกลุ่มเปา้หมาย 1 ครั้ง 1   
3. ประสานวิทยากร (สถานีพัฒนาที่ดินภูเก็ต ) 1 ครั้ง 1   

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

    มติที่ประชุม   รับทราบ 

   3.4.3 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ 
   นางสาวแสงอุษา  ส่งแสง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ แจ้งให้ที่
ประชุมทราบ  ดังนี้ 
    3.4.3.1 โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านการดำเนินธุรกจิ 

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

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

1. จัดทำ Action plan การปฏิบตัิงานตามภารกิจ 1 ครั้ง 1 5,000 4,000 
2. ลงพื้นที่แนะนำส่งเสริมและพัฒนาการดำเนิน 
ธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 21 ครั้ง 16 

  

 3. จัดเก็บข้อมลูผลการดำเนินงานและปรมิาณ 
ธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  12 ครั้ง 10 

  

4. รายงานผลในที่ประชุมประจำเดือน 12 ครั้ง 9   
5. วิเคราะห์ผลการแนะนำส่งเสริมด้านการดำเนิน 
ธุรกิจของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร และจัดทำแผน 
ปรับปรุง แก้ไขการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ 
ที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายต่อไป 

4 ครั้ง 3   

    มติที่ประชุม   รับทราบ 

    3.4.3 .2  โครงการส่งเสริมการดำเนินธุรกิจร้านค้าสหกรณ์ ในรูปแบบ
ซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ 

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

โครงการส่งเสริมการดำเนิน
ธุรกิจร้านค้าสหกรณ์ใน
รูปแบบซูเปอร์มาร์เก็ต
สหกรณ์ 
 
พื้นที่/กลุ่มเป้าหมาย : 
   ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลวชิระ
ภูเก็ต จำกัด 

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

1  ครั้ง 1   

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

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

โครงการส่งเสริมการดำเนิน
ธุรกิจร้านค้าสหกรณ์ใน
รูปแบบซูเปอร์มาร์เก็ต
สหกรณ์(ต่อ) 

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

1 ครั้ง 1   

 5. จัดประชุมเช่ือมโยงเครือข่ายและการพัฒนาธรุกิจ
ร้านค้าซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ ์
       - กำหนดจัดประชุมวันที่ 25 พ.ค. 65 ณ ท่ีทำ
การสหกรณ ์

1 ครั้ง 1   

 6. ขับเคลื่อนส่งเสริมการดำเนินธุรกิจซูเปอรม์ารเ์ก็ต
สหกรณ์/ติดตามผลการดำเนินโครงการ 

6 ครั้ง 5   

 7. สรปุผลการขับเคลื่อนการดำเนนิงานโครงการฯให้
กรมส่งเสรมิสหกรณ์ทราบ 

1  
ครั้ง 

1   

    มติทีป่ระชุม   รับทราบ 

    3.4.3.3 โครงการพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้ 

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

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

1. จัดทำแผนปฏิบตัิงาน (Action Plan) เพื่อ
กำหนดช่วงระยะเวลา เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน 

1 ครั้ง 1 3,280 2,600 

2. แนะนำเกษตรกรเป้าหมายวางแผนการผลติที่
เหมาะสม 

1 ครั้ง 1   

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

1 ครั้ง 1   

 4. แนะนำส่งเสริมเพิ่มช่องทางการตลาดเพื่อนำ
ผลผลติวางจำหน่ายในรา้นสหกรณ์ซูเปอร์มารเ์ก็ต
สหกรณ์ และร่วมกิจกรรมเช่ือมโยงโครงการอื่นของ
กรม 

2 ครั้ง 2   

5. ติดตามผลการดำเนินตามแผนการผลิต/รายงาน
ผลการดำเนินงานตามขั้นตอนและเง่ือนไขของการ
รายงานผลตามที่กรมฯ กำหนด 

6 ครั้ง 5   

    มติที่ประชุม   รับทราบ 
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    3.4.3.4 โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตร 

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

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

1. จัดทำ Action plan การปฏิบตัิงานตามภารกิจ 1 ครั้ง 1 18,000 15,370 
2. แนะนำ ส่งเสรมิและสนับสนุนสหกรณ์และกลุม่
เกษตรกรเป้าหมายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ให้ทบทวน/จัดทำและขับเคลื่อนแผนบริหารจัดการ
สินค้าเกษตร (OPP) 

2 แห่ง 2   

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

1 ครั้ง/
20 คน 

1   

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

1 ครั้ง/
18 คน 

1   

6. เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบตัิการเช่ือมโยง
เครือข่ายดา้นการผลติและการตลาดสินค้าเกษตร
คุณภาพ (ระดับประเทศ) : ไม่อยู่ในกลุ่มเป้าหมาย 

1 ครั้ง -   

7. เข้าร่วมการอบรมหลักสตูร ส่งเสริมการตลาด
ออนไลน์ สร้างนักขายออนไลนม์ืออาชีพ (ผ่านระบบ 
Zoom) 

1 ครั้ง 1   

8. รายงานผลการดำเนินโครงการให้กรมส่งเสรมิ
สหกรณ์ตามแบบรายงานที่กำหนด 

6 ครั้ง 5   

    มติที่ประชุม   รบัทราบ 

    3.4.3.5 โครงการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีความ
เข้มแข็ง 

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

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

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

1 แผน 1 
  

 3. นำข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ส่งเสริมต่อ
คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายจัดการ เพื่อร่วมกัน
วางแผนการพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรสู่ความ
เขม้แข็ง 

47 แห่ง 47 

  

4. ส่งเสริม สนับสนุน ผลักดัน การขับเคลื่อนการ
ยกระดับความเข้มแข็งให้เป็นไปตามแผน 

47 แห่ง 47 
  

 5. ติดตาม รายงานผล  6 ครั้ง 5   
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แผนงาน/โครงการ กิจกรรม 
การดำเนินงาน งบประมาณ (บาท) 
แผน ผล แผน ผล 

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาสหกรณ์และกลุม่
เกษตรกรให้มีความ
เข้มแข็ง (ต่อ) 
- ยกระดับชั้นสหกรณ์การเกษตร
และกลุ่มเกษตรกร (กลุ่มเร่งรัด) 
จากระดับชั้น 2 สู่ชั้น 1 
   1) สกก. เพื่อการตลาดลูกค้า
ธ.ก.ส. ภูเก็ต จก. 
   2) กลุ่มเกษตรกรทำสวนปา่
คลอก 

กลุ่มเร่งรัด 
กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมพัฒนาเพ่ือรักษาระดับชั้น 
ความเข้มแข็งสหกรณ์ภาคการเกษตร/ 
กลุ่มเกษตรกร 
1) เจ้าหน้าทีส่ำนักงานสหกรณ์จังหวัดเข้าร่วมการ 
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการเฝ้า 
ระวัง ทางการเงิน 

1 ครั้ง 1   

2) แนะนำส่งเสรมิสหกรณเ์ฝ้าระวงัความเสี่ยงท่ีอาจ 
ส่งผลกระทบต่อการตกระดับชั้น 

3 แห่ง 3   

3) ติดตาม รายงานผล 6 ครั้ง 5   
 กิจกรรมที่ 2 

ส่งเสริมพัฒนาเพ่ือยกระดับชั้นความเข้มแข็งสหกร
ณ์ และกลุ่มเกษตรกรจากระดับชัน้ 2 สู่ชั้น 1 
1. คัดเลือกสหกรณ/์กลุม่เกษตรกรเป้าหมาย 

 
 
 

2 แห่ง 

 
 
 

2 แหง่ 

  

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

2 ครั้ง/
20 คน 

2   

 3. ติดตามความกา้วหน้า แนะนำส่งเสริมตาม
แนวทางวิธีการในการยกระดับความเข้มแข็ง 

12 ครั้ง 8   

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

2 ครั้ง/
20 คน 

2 ครั้ง/
20 คน 

  

5. ติดตาม รายงานผล 6 ครั้ง 5   

    มติที่ประชุม   รับทราบ 

    3.4.3.6 โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร 
และธุรกิจชุมชน 

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

โครงการพัฒนาศักยภาพ
การดำเนินธุรกิจของ
สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร 
และธุรกิจชุมชน 
 
เป้าหมาย :  
   กลุ่มเกษตรกรทำสวนป่าคลอก 

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

1 แห่ง 
 
 
 
 
 
 

1 ครั้ง 

- 
 
 
 
 
 
 

1 

68,700 63,322.50 

2. เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนิน
โครงการ/กิจกรรม ผ่านระบบออนไลน ์

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

โครงการพัฒนาศักยภาพ
การดำเนินธุรกิจของ
สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร 
และธุรกิจชุมชน (ต่อ) 
 

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

3 ครั้ง 3   

 
 

4. ประสานงานกับสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
เป้าหมายเพื่อเข้าร่วมกจิกรรมการฝึกอบรมฯ 

1 ครั้ง 1   

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

1แห่ง/
30ราย 

1
แห่ง/
30
ราย 

  

6. ติดตามการขับเคลื่อนโครงการให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดกิจกรรมหลัก และผลสมัฤทธ์ิ
ของการดำเนินโครงการ 

7  3   

7. รายงานผลการดำเนินโครงการ และติดตามผลการ
เบิกจ่าย หากมีงบประมาณคงเหลือให้คืนกรมฯ 

1 แห่ง -   

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

 
 
 
 

4 แห่ง 

 
 
 
 

4 

  

    มติทีป่ระชุม   รับทราบ 

    3.4.3.7 รายงานการใช้ประโยชน์ รายการเงินอุดหนุนของกลุ่มเกษตรกร      
ทำสวนป่าคลอก  
    กลุ่มเกษตรกรทำสวนป่าคลอกได้รับการสนับสนุนครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ คือ 
รถบรรทุก 6 ล้อ ขนาดบรรทุกไม่ต่ำกว่า 3 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 3 ,000 กรอบวงเงินที่ได้รับจัดสรร 
จำนวนเงิน 1,075,000 บาท โดยรัฐบาลอุดหนุนไม่เกินร้อยละ 90 เป็นเงิน 967,500 บาท และกลุ่มเกษตรกร
สมทบไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 เป็นเงิน 157 ,500 บาท โดยจัดซื้อรถกระบะเหล็กในราคา 1 ,125,000 บาท        
(รับมอบวันที่ 20 พ.ค. 64) 
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ลักษณะการใช้ประโยชน ์ ประจำเดือน เม.ย. 65 ยอดสะสม ต้ังแต่ ต.ค.64 – เม.ย. 65 
รายการ จำนวน(ราย) น้ำหนัก (กก.) มูลค่า (บาท) จำนวน (ราย) น้ำหนัก (กก.) มูลค่า (บาท) 

1. บรรทุกยางพาราแผ่นดิบ - - - 7 10,222 610,115 
2. บรรทุกน้ำยางสด - - - - - - 
3. บรรทุกปุ๋ย - - - 9 9,750 284,700 
4. อืน่ๆ (ขนส่งพันธุ์กล้าโก้โก้) 5 ราย - - - - - 

รวม 5 ราย - - 16 19,972 894,815 

    มติที่ประชุม   รับทราบ 

    3.4.3.8 ปริมาณธุรกิจสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 2565 
    ภาพรวมปริมาณธุรกิจสหกรณ์ ประจำเดือนมิถุนายน 2565 โดยปริมาณธุรกิจ
สหกรณ์ เพ่ิมขึ้น ร้อยละ 10.85 

เดืเดือนอน ปีงบประมาณ 2564ปีงบประมาณ 2564 ปีงบประมาณ 2565ปีงบประมาณ 2565 
เพ่ิมขึ้น / ลดลงเพ่ิมขึ้น / ลดลง 

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

พฤศจิกายน 565,624,001.64  731,553,228.98  165,929,227.34  29.34 
ธันวาคม 754,431,982.68  768,298,484.85  13,866,502.17  1.84 
มกราคม 694,399,979.78  814,956,566.86  120,556,587.08  17.36  

กุมภาพันธ ์ 661,798,280.75  687,994,319.13  26,196,038.38  3.96  
มีนาคม 721,133,121.49  673,315,764.59  -47,817,356.90  - 6.63  
เมษายน 590,104,989.15  626,110,046.08  36,005,056.93  6.10  

พฤษภาคม 644,445,737.33  700,923,348.73  56,477,611.40  8.76  
มิถุนายน 731,962,034.75 788,462,142.35 56,500,107.60  7.72  

รวม 6,234,694,244.10  6,911,241,270.92  676,547,026.82  10.85 

    ภาพรวมปริมาณธุรกิจกลุ่มเกษตรกร ประจำเดือนมิถุนายน 2565 โดยปริมาณ
ธุรกิจกลุ่มเกษตรกร ลดลง ร้อยละ -13.70 

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

บาทบาท ร้อยละร้อยละ 
กันยายน 6,983,776.56  8,552,435.44  1,568,658.88  22.46 
ตุลาคม 6,018,234.76  9,123,987.31  3,105,752.55  51.61 

พฤศจิกายน 9,187,376.25  8,389,682.96  - 797,693.29  - 8.68 
ธันวาคม 20,705,703.24  14,543,077.50  - 6,162,625.74  - 29.76 
มกราคม 17,408,223.66  15,907,821.81  - 1,500,401.85  - 8.62 

กุมภาพันธ ์ 18,739,156.81  12,556,042.11  - 6,183,114.70  -33.00  
มีนาคม 9,595,200.15  6,462,805.11 - 3,132,395.04  -32.65  
เมษายน 6,642,497.33  4,651,070.91  - 1,991,426.42  -29.98  

พฤษภาคม 8,111,182.67     6,019,806.20  - 2,091,376.47  - 25.78  
มิถุนายน 8,226,870.04 10,123,109.61 1,896,239.57     23.05  

รวม 111,618,221.47  96,329,838.96  - 15,288,382.51  -13.70 
 

    มติที่ประชุม   รับทราบ 
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     3.4.3.9 การดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องของสหกรณ์ 
     จังหวัดภูเก็ต มีสหกรณ์ที่เข้าเกณฑ์ต้องส่งรายงานการดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องของสหกรณ์ 30 สหกรณ์ รายละเอียดดังนี้ 

ที ่ ชื่อสหกรณ์/กลุม่เกษตรกร ก.ย.64 ต.ค.64 พ.ย. 64 ธ.ค.64 ม.ค.65 ก.พ. 65 มี.ค. 65 เม.ย. 65 พ.ค. 65 มิ.ย. 65 
1 สกก. กะทู้ จก. 765.14 105.34 27.87 27.40 33.21 41.33 27.80 21.11 27.16 40.93 
2 สกก.เมืองถลาง จก. 76.83 79.90 82.85 87.45 85.79 86.53 86.28 66.94 84.02 80.31 
3 สกก.เมืองภูเกต็ จก. 28.88 32.41 33.50 24.50 25.64 29.04 29.58 36.32 35.46 35.33 
4 สค.เคหะรัษฎาภูเกต็ จก. 6.21 5.60 7.57 11.79 6.03 4.45 4.05 10.15 10.77 10.06 
5 สค.บ่อแรส่ันตสิุข จก. 24.70 14.29 12.23 9.97 3.40 3.23 2.40 2.11 2.04 จนท.ติดโควดิ 
6 สค.พารารวมพลังพัฒนา จก. 253.43 - 195.92 131.23 146.02 159.39 127.63 149.69 149.56 160.35 
7 สค. เมืองภเูก็ต จก. 183.17 147.68 152.50 156.85 128.13 127.04 130.42 134.75 133.29 133.92 
8 ส. เคหสถานทวีสินมั่นคงภูเก็ต จก. 61.09 62.32 55.12 52.53 59.27 61.75 28.63 30.28 19.71 22.48 
9 ส. จักรยานยนต์รบัจ้างป่าตอง จก. 103.34 98.29 98.49 257.72 71.86 103.78 41.08 52.28 257.57 279.43 

10 สบ. เทศบาลตำบลวิชิต จก. 424.47 443.62 425.87 423.85 472.87 465.74 478.34 478.35 485.63 448.20 
11 สบ.แท็กซี่ภูเกต็ จก. 326.34 322.33 323.84 323.54 327.56 333.25 333.00 334.14 338.28 336.99 
12 สบ.รถยนต์บริการธุรกิจภูเก็ต จก. 660.15 663.84 777.69 692.44 743.79 681.13 688.71 683.79 676 687.63 
13 สบ.รถยนต์รับจ้างภูเก็ต จก. 161.30 258.53 264.49 247.36 250.08 279.76 250.95 258.93 254.71 267.77 
14 ส.รถบริการและการท่องเที่ยวตำบลกะรน 

จก. 
28.15 28.87 27.37 33.64 45.81 51.92 55.05 55.10 50.36 

53.07 

15 ส.เรือหางยาวบริการนำเที่ยวป่าตอง จก. 733.14 730.10 727.16 732.07 752.36 768.17 746.84 757.49 794.65 857.31 
16 ส.สีล่้อเล็กภูเก็ต จก. 3.56 5.10 5.33 5.71 7.61 4.66 6.83 7.71 9.71 9.60 
17 ส.อัล-อามานะห์ภเูก็ต จก. 25.45 25.98 31.20 30.86 29.87 30.44 29.13 29.50 30.46 31.57 
18 ส.อิสลามสัมพันธ์ภูเกต็ จำกัด 29.88 25.37 20.70 19.11 17.25 17.53 23.78 24.09  28.34 29.06 
19 ส.อิสลามฮุซนี จก. 17.63 17.91 12.65 11.82 7.61 64.54 67.33 66.99 72.12 65.97 
20 สอ.บีเอจีเอส ภูเก็ต จก. 263,958. 252,118.39 279,526.44 272,179.54 279,815.30 332,205.09 313,588.85 338,033.11 342,607.85 360,211.46 
21 สอ.ก่ีหิ้น จก. 5,814.60 5882.87 6,035.03 5,934.21 4,547.19 4,503.98 4,727.54 4,677.62 4972.64 5235.05 
22 สอ.ครูภเูก็ต จก. 1.80 3.02 3.61 1.42 2.35 2.43 1.87 2.51 2.89 2.19 
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ที ่ ชื่อสหกรณ์/กลุม่เกษตรกร ก.ย.64 ต.ค.64 พ.ย. 64 ธ.ค.64 ม.ค.65 ก.พ. 65 มี.ค. 65 เม.ย. 65 พ.ค. 65 มิ.ย. 65 
23 สอ.ตำรวจภูเกต็ จก. 6.50 8.47 15.64 12.85 10.50 10.47 11.03 8.05 9.15 5.75 
24 สอ.บริษัทเฮลโลภเูก็ต จก. 2,253.20 2,071.97 2,037.50 2,031.31 2,032.71 2025.01 2037.90 2,029.14 2,000.03 1,984.22 
25 สอ.พนักงานไทยซาร์โก้ จก. 53.71 61.25 63.04 56.23 53.81 45.05 44.47 35.55 45.76 47.23 
26 สอ.พนักงานสงเคราะห์สวนยางภูเก็ต จก. 14.74 30.06 34.87 35.92 379.89 43.27 43.9 46.26 9.66 10.13 
27 สอ.โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จก. 100.62 98.70 87.61 89.46 89.46 81.51 86.74 64.90 66.10 70.81 
28 สอ.ศูนย์ชีววิทยาทางทะเลภูเก็ต จก. 104.89 20.37 19.51 15.89 16.28 18.40 17.08 16.94 20.07 20.15 
29 สอ.สาธารณสุขภูเกต็ จก. 85.33 88.53 96.32 93.81 90.38 86.78 83.21 84.59 88.29 88.03 
30 สอ.อัล-อิสลามียะฮ์ จก. 14.33 16.54 15.29 16.52 16.37 16.13 17.65 13.04 14.18 14.08 

รวม 30 30 30 30 30 30 30 30 30 29 

     มติทีป่ระชุม   รับทราบ 
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   3.4.4 กลุ่มตรวจการสหกรณ์ 
   นางสาวเพชรไพลิน  แซ่ตั้น  นิติกรปฏิบัติการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 
    3.4.4.1 งานกำกับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์ ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

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

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

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

19 
สหกรณ ์

13 44,900 23,250 

2. การตรวจการสหกรณต์ามคำสัง่นายทะเบียน
สหกรณ์   
      - เข้าตรวจการสหกรณ์กรณพีบข้อสังเกตจาก
ผู้สอบบญัชี/ประเด็นการแนะนำสง่เสริม 

8 
สหกรณ ์

5   

 3. ติดตามประเมินผลการแก้ไขข้อบกพร่อง 
     (ติดตามความคืบหน้าสหกรณท์ี่ได้มีการสั่งการ
ให้แก้ไขข้อบกพร่อง) 

6 
สหกรณ ์

4   

4. จัดประชุมซักซ้อมการตรวจการสหกรณ ์
    - จัดประชุมเมื่อวันท่ี 24 มกราคม 2565 

1 ครั้ง 1   

5. จัดประชุมคณะทำงาน จกบ. 
  - จัดประชุมครั้งท่ี 1 วันที่ 27 เมษายน 65 
  - จัดประชุมครั้งท่ี 2 วันท่ี 8 มิถนุายน 65 
  - จัดประชุมครั้งท่ี 3 วันท่ี 21 กรกฎาคม 64 
  - กำหนดจัดประชุมครั้งท่ี 4 วันท่ี 25 สิงหาคม 65 

4 ครั้ง 3   

   - การตรวจสอบสหกรณโ์ดยคณะผู้ตรวจการสหกรณ์ 

คณะผู้ตรวจการสหกรณ์ สหกรณ์ที่ได้รับมอบหมายให้ตรวจสอบ การดำเนินการ 

คณะที่ 1 
1. นายกฤษฎา  สู่เจริญ 
2. นางสาวเพชรไพลิน แซ่ตั้น 

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

√ 
√ 
√ 
√ 

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

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

√ 
- 
√  

คณะที่ 3 
1. นางสาวสมุนา ณ นคร 
2. นางสาวนฤมล สงธน ู

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

√ 
- 
√ 
- 



ห น ้ า  | ๒๕ 
 

 

คณะผู้ตรวจการสหกรณ์ สหกรณ์ที่ได้รับมอบหมายให้ตรวจสอบ การดำเนินการ 

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

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

√ 
√ 
√ 
√ 

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

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

√ 
- 
- 
√ 

 ทั้งนี้ การรายงานการตรวจการสหกรณ์ ขอให้คณะผู้ตรวจการส่งรายงานผ่านฝ่ายบริหารทั่วไป และนำส่ง
ให้กับกลุ่มตรวจการสหกรณ์ต่อไป 
 สำหรับการเบิกเบีย้เลี้ยงการตรวจสหกรณ์ กลุ่มตรวจการสหกรณ์จัดสรรให้คณะฯ ละ 2,000 บาท 

    มติที่ประชุม   รับทราบ 

    3.4.4.2 ความคืบหน้าการแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์ในจังหวัดภูเก็ต 

สหกรณ์/ข้อบกพร่องสหกรณ์/ข้อบกพร่อง การดำเนินการ/ควการดำเนินการ/ความคืบหน้าามคืบหน้า สถานะสถานะ 

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

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

ตดิตาม 
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สหกรณ์/ข้อบกพร่องสหกรณ์/ข้อบกพร่อง การดำเนินการ/ควการดำเนินการ/ความคืบหน้าามคืบหน้า สถานะสถานะ 

1.สหกรณ์บริการรถยนต์บริการ
ธุรกิจภูเก็ต จำกัด (ต่อ) 
 

ลงนามเรียบร้อยแล้ว  เนื่องจากผลกระทบจากโควิด ทำให้สมาชิก
ไม่มีรายได้เลยในปี 2564 จนถึงปัจจุบัน คณะกรรมการจึงมีมติที่
ประชุมให้พักการชำระหนี้เงินกู้จากเดือนมกราคม – ธันวาคม 
2565 
     สหกรณ์รายงานความคืบหน้าการแก้ไขข้อบกพร่อง หนังสือท่ี 
สบธ.140/2565 ลงวันท่ี 5  กรกฎาคม 2565  แจ้งว่า  
     สหกรณ์ฯ ได้ส่งหนังสือติดตามถึงผู้บังคับการตำรวจภูธร
จังหวัดภูเก็ตทุกเดือน หนังสือฉบับล่าสุด สบธ.116/2565 ลง
วันที่ 1 มิถุนายน 2565  ได้ขอให้ทางกองกำกับการสืบสวน
ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตให้ช่วยเร่งดำเนินการจับกุมผู้ต้องหาให้ได้
โดยเร็ว ก่อนคดีจะหมดอายุความ 

ติดตาม 

2. สหกรณ์ ออมท รัพย์ต รีสรา 
จำกัด 
     กรณีการกระทำทุจริตภายใน
สหกรณ์  มู ลค่ าความ เสี ยหาย 
1 ,209 ,942.68 บาท  อยู่ ใน
ความรับผิดชอบของนางสาวนิศา                     
สีกงเหนือ ตำแหน่งเลขานุการ ซ่ึง
ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบใน
การทำบัญชีและเบิกจ่ายเงินของ
สหกรณ์ 

     พนักงานสอบสวนได้ขออนุมัติให้ศาลจังหวัดภูเก็ตออกหมายจับ 
นางสาวนิศา สีกงเหนือ หมายจับที่  633/2559 ลงวันที่  30 
กันยายน 2559 เพื่อนำตัวมาดำเนินคดีในความผิดฐานยักยอกทรัพย์ 
เนื่องจากหลบหนีออกจากพื้นที่จังหวัดภูเก็ต และพนักงานสอบสวน
ได้สรุปสำนวนสอบสวนส่งพนักงานอัยการจังหวัดภูเก็ตมีความเห็นสั่ง
ฟ้องผู้ต้องหา ปัจจุบันอยู่ระหว่างติดตามจับกุมตัวนางสาวนิศาฯ  
     สหกรณ์รายงานความคืบหน้าการแก้ไขข้อบกพร่อง หนังสือที่ 
008/2564 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2564 แจ้งว่า อยู่ระหว่าง
ติดตามจับกุมตัวผูต้้องหามาดำเนินคดีตามกฎหมาย 
      นายทะเบียนสหกรณ์ติดตามความคืบหน้าการแก้ไขข้อบกพร่อง
ของสหกรณ์ ตามหนังสือที่ 0010/462 ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2565   
      ล่าสุดสหกรณ์ รายงานความคืบหน้าการแก้ไขข้อบกพร่อง 
หนังสือที่ 011/2565 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2565 แจ้งว่า อยู่
ระหว่างติดตามจับกุมตัวผู้ต้องหามาดำเนินคดีตามกฎหมาย 

 

3. สหกรณ์เครดิตยเูนี่ยนเค
หะรัษฎาภูเก็ต จำกัด 
  3.1 สหกรณ์มีข้อบกพร่องตาม 
คำสั่งนายทะเบียนที่ ภก 7/2561 
สั่ง ณ วันที่  7 กันยายน 2561 
นายทะเบียนสหกรณ์ได้สั่งการให้
สหกรณ์ดำเนินการ ดังนี้ 
    1) ให้เรียกคืนเงินกู้จาก สค.จ.
เลย จำกัด จำนวน 20 ลบ. / ให้หา
ผู้รับผิดชอบชดใช้เต็มจำนวน 
     2 ) ให้ ถ อนคื น เงินฝ ากจาก 
สค.จ. เลย จำกัด จำนวน 11.632 
ลบ. / ให้หาผู้รับผิดชอบชดใช้เต็ม
จำนวน 
    3) หาผู้รับผิดชอบชดใช้คืนกรณี
ชำระหนี้ ให้  สค.บ้ านดุงสามัคคี  
จ ำกั ด  แท น  ส ค .จ .เล ย  จ ำกั ด 
จำนวน 673,455.- บาท 

    1. ประเด็นข้อบกพร่อง 1-3 สหกรณ์ฯ ดำเนินการรับโอนท่ีดิน
เพื่อชำระหนี้จำนวน 31,632,576.47 บาท 
    2. ในประเด็นข้อบกพร่อง ข้อ 7 มติที่ประชุมใหญ่ให้สหกรณ์ 
จัดกิจกรรมการกุศลเพื่อที่จะนำเงินดังกล่าวมาหักล้างเงินยืมทด
รองจ่าย 
    3. ในประเด็นข้อบกพร่อง ข้อ 4,5, 6 และ 8 สหกรณ์ฯ ยัง
ไม่ได้ดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่อง 
    4. สหกรณ์ฯ ได้ยื่นคำร้องขอทุเลาการปฏิบัติตามคำสั่งทาง
ปกครองจังหวัดภูเก็ต ซึ่งศาลมีคำสั่งให้ยกคำขอทุเลาการบังคับ
คำสั่งทางปกครองแล้ว 
 

ดำเนินการแจ้งความกับ
คณ ะกรรมการดำเนิ น 
การสหกรณ์แล้ว 
  พนักงานสอบสวน แจ้ง
ผลการดำเนินคดี หนังสือ
สถานีตำรวจภู ธรเมื อง
ภูเก็ต ที่ ตช 0023(ภก).
43)/9868 ลว. 21 ก.ย.
63 แจ้งว่า อัยการจังหวัด
คดีศาลแขวงภูเก็ต มีคำสั่ง
ยุ ติ ก ารด ำ เนิ น  คดี กั บ
ผู้ต้องหา 
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สหกรณ์/ข้อบกพร่อง การดำเนินการ/ความคืบหน้า สถานะ 
3. สหกรณ์เครดิตยเูนี่ยนเคหะรัษฎา
ภูเก็ต จำกดั (ต่อ) 
หลักประกันให้แล้วเสร็จ 
    7) ให้หาผู้รับผิดชอบและเรียกเงิน
ทดรองคืนจำนวน 2.120 ลบ. 
     8 ) ให้ ระ งับการดำเนิ น ธุ รกิ จ
ทัง้หมดที่ดำเนินการใน จ.พัทลุง ทันที 
   ให้แก้ไขข้อบกพร่องภายใน 30 วัน 
นับแต่วันที่ได้รับทราบคำสั่ง 
 

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

 
 
 
 
 

 
 
 
 
นายทะเบียนสหกรณ์ติดตามความคืบหน้าการแก้ไขข้อบกพร่อง 
(ล่าสุด) หนังสือที่ ภก 0010/22 ลงวันที่ 8 มกราคม 2564 
ให้สหกรณ์รายงานผลการแก้ไขข้อบกพร่องกรณีขายที่ดินจ.เลย 
และเร่งรัดการขายที่ดินตามคำสั่งให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว และให้
สหกรณ์รายงานผลคืบหน้าให้ทราบทุกเดือน   
    สหกรณ์รายงานความคืบหน้าการแก้ไขข้อบกพร่อง หนังสือ
ที่  สค .006/2564 ลงวันที่  19 มกราคม 2564 แจ้ งว่ า 
สหกรณ์ยังไม่สามารถขายที่ดินได้ และยังคงดำเนินการประกาศ
ขายที่ดินผ่านช่องทางต่างๆ ซึ่งสหกรณ์ไม่อาจระบุระยะเวลา
แล้วเสร็จได้ 
   สหกรณ์แจ้งความคืบหน้าการแก้ไขข้อบกพร่อง หนังสือที่ 
สค .078/2564 ล งวันที่  13 กรกฎาคม  2564 แจ้ งว่ า 
สหกรณ์อยู่ระหว่างดำเนินการประกาศขายท่ีดิน 
     ***ยังไม่ได้รับรายงานความคืบหน้าการแก้ไขข้อบกพร่อง
จากสหกรณ์*** 
 
 
 
 
 
 
    นายทะเบียนสหกรณ์ได้มีหนังสือที่ ภก 0010/24 ลงวันที่ 
8 มกราคม 2564 ติดตามความคืบหน้าการแก้ไขข้อบกพร่อง 
ตามคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ 
    สหกรณ์ได้แจ้งความคืบหน้าการแก้ไขข้อบกพร่อง หนังสือที่ 
สค.005/2564 ลงวันที่ 14 มกราคม 2564 แจ้งว่ากรณีรับ
สมาชิกสมทบที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะได้แก้ไขแล้ว กรณีมูลนิธิฯ 
จะติดตามเป็นหนังสือต่อมูลนิธิฯ อีกครั้ง วันที่ 31 มกราคม 
2564 ส่วนการคืนเงินฝากบุคคลที่จ.พัทลุง สหกรณ์ขอชะลอ
จนกว่าจะได้ข้อยุติจากศาลปกครอง 
    นายทะเบียนสหกรณ์ ติดตามความคื บหน้าการแก้ ไข
ข้อบกพร่อง หนังสือที่ ภก 0010/510 ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 
2564   
    สหกรณ์แจ้งความคืบหน้าการแก้ไขข้อบกพร่อง หนังสือที่ 
สค.078/2564 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 แจ้งว่า กรณี

 
 
***กรมส่งเสริมสหกรณ์
ตอบหารือเรื่องคำสั่งนาย
ทะเบียนสหกรณ์ที่  ภก 
7/2561 เป็นคำสั่งทาง
ปกครองยังมีผลใช้บังคับ
อยู่ ให้ดำเนินการติดตาม
ข้อบกพร่องต่อไป*** 
 

ติดตาม 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ติดตาม 
 



ห น ้ า  | ๒๘ 
 

 

รับสมาชิกสมทบที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ สหกรณ์ปฏิบัติตามคำสั่ง
นายทะเบียนสหกรณ์แล้ว กรณีสหกรณ์รับฝากเงินจากมูลนิธิ
ชุมชนภูเก็ต สหกรณ์ได้ปิดบัญชีแล้วเมื่อ 11 มิถุนายน 2564 
     ***ยังไม่ได้รับรายงานความคืบหน้าการแก้ไขข้อบกพร่อง
จากสหกรณ์*** 

 
 

 สำหรับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเคหะรัษฎาภูเก็ต จำกัด กลุ่มตรวจการสหกรณ์ ได้จัดทำหนังสือเพ่ือติดตาม
ความคืบหน้าการแก้ไขข้อบกพร่องตามคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ที่ ภก. 7/2561 , ภก. 9/2562 , ภก. 7/2563 
, ภก. 8/2563 , ภก. 13/2565 และ ภก. 14/2565 ซึ่งทางสหกรณ์ได้ขอขยายระยะเวลาการจัดส่งรายงานการ
แก้ไขข้อบกพร่อง เป็นวันที่ 4 สิงหาคม 2565 ทั้งนี้ จากการตรวจสอบประธานกรรมการคนปัจจุบัน ซึ่งเป็นผู้ลงนาม
ในหนังสือขอขยายระยะเวลาดังกล่าว หมดวาระแล้ว จึงไม่มีอำนาจกระทำการแทนสหกรณ์ในการใดๆ ก็ตาม และได้
ทำหนังสือเสนอนายทะเบียนสหกรณ์แล้ว 

   - ความคืบหน้าการแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์ในจังหวัดภูเก็ต (ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565) 

สหกรณ์/ข้อบกพร่อง การดำเนินการ/ความคืบหน้า สถานะ 

    1. สหกรณ์บริการเทศบาลตำบลวิชิต จำกัด 
ข้อบกพร่องตามคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ท่ี ภก. 
7/2564 สั่ง ณ วันที่ 18 มีนาคม 2564 
     1) กรณีสหกรณไ์มไ่ดด้ำเนินการจัดประชุมใหญ่
สามัญประจำปี สำหรับปีบญัชีสิน้สดุ 31 ธันวาคม 
2562 และปีสิน้สดุ 31 ธันวาคม 2563 
     2) กรณีสหกรณไ์ม่จัดทำบัญชีของสหกรณ์ให้เป็น
ปั จ จุ บั น  ไม่ เป็ น ไป ต าม ม าต รา  6 5  แ ห่ ง 
พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2562 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม 

      สหกรณ์ได้แจ้งความคืบหน้าการแก้ไขข้อบกพร่อง 
หนังสือที่ สบ. 22/2564 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2564 
แจ้งว่า  
      1) สหกรณ์ได้ดำเนินการจัดประชุมใหญ่สามัญ
ประจำปี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ
ปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 แล้วเมื่อวันที่ 28 
ตุลาคม 2564 
      2) สหกรณ์ได้จัดทำงบการเงินและรายละเอียด
ประกอบงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 
2562 และ 2563 และได้นำส่งงบการเงินเรียบร้อยแล้ว 

ติดตาม 

2. สหกรณ์ออมทรัพย์อลั-อสิลามียะฮ์ จำกัด  
ข้อบกพรอ่งตามคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ที่ ภก. 
7/2565 สั่ง ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2565  
     กรณีที่ 1 สหกรณ์รับฝากเงินจากบุคคลภายนอก 
เป็นเงินจำนวน 24,657,444.11 บาท ซึ่งขดักับ
มาตรา 46 (5) แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.
2542 และที่แก้ไขเพิม่เติม และขอ้บังคับของ
สหกรณ์ ข้อ 13  
     นทส.ใช้อำนาจตามมาตรา 22 (1) สั่งใหส้หกรณ์
คืนเงินฝากที่รับฝากจากบคุคลภายนอกทั้งหมด หาก
ยังไมส่ามารถจา่ยคนืได้ ใหส้หกรณ ์จัดการเงินฝาก
สหกรณโ์ดยตั้งรอจ่ายคืนทั้งจำนวน และจดัทำ
แผนการคนืเงินฝากให้กบับุคคลภายนอกทั้งหมด 
และเสนอแผนดังกล่าวให้นายทะเบียนสหกรณท์ราบ 
ภายใน ๓๐ วนั 

นายทะเบียนสหกรณ์ได้มีหนังสือที่ ภก. 0010/2565    
ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 ขอให้รายงานผลการแก้ไข
ข้อบกพร่อง ตามคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ทั้ง 2 
ประเด็น ภายใน 7 วันนับตั้งแต่ได้รับหนังสือ (สหกรณ์
รับหนังสือเมื่อวันที่ 23 ก.ค.65) ครบกำหนดวันที่ 30 
ก.ค.65 

     ***ยังไม่ได้รับรายงานความคืบหน้าการแก้ไข
ข้อบกพร่อง** 

 

ติดตาม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ห น ้ า  | ๒๙ 
 

 

สหกรณ์/ข้อบกพร่อง การดำเนินการ/ความคืบหน้า สถานะ 

3. สหกรณ์ออมทรัพย์อลั-อสิลามียะฮ์ จำกัด (ต่อ) 
     กรณีที่ 2 สหกรณ์นำเงินไปซือ้หุน้ธนาคารอสิลาม
แห่งประเทศไทย จำนวน 2,000,000.-บาท โดย
ไมไ่ดร้ับความเห็นชอบจากนายทะเบยีนสหกรณ์ก่อน 
ซึ่งไมเ่ป็นไปตามมาตรา 62 (6) แห่งพระราชบญัญตัิ
สหกรณ์ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิม่เติม   
     นทส.ใช้อำนาจตามมาตรา 22 (1) สั่งการให้
สหกรณ์ขายหุ้นธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
ทั้งหมด หากไมส่ามารถขายหุน้จากธนาคารอิสลาม
แห่งประเทศไทย ดังกล่าวได้ใหส้หกรณห์า
ผู้รับผดิชอบชดใช้ค่าเสยีหายแกส่หกรณ ์ภายใน ๓๐ 
วัน  

 

นายทะเบียนสหกรณ์ได้มีหนังสือที่ ภก. 0010/644    
ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 ขอให้รายงานผลการแก้ไข
ข้อบกพร่อง ตามคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ทั้ง 2 
ประเด็น ภายใน 7 วันนับตั้งแต่ได้รับหนังสือ (สหกรณ์
รับหนังสือเมื่อวันที่ 23 ก.ค.65) ครบกำหนดวันที่ 30 
ก.ค.65 

***ยังไม่ได้รับรายงานความคืบหน้าการแกไข
ข้อบกพร่อง** 

 

ติดตาม 
 

 

 

 

 

 

 

 สำหรับสหกรณ์ออมทรัพย์อัล-อิสลามียะฮ์ จำกัด ขอให้สหกรณ์ส่งรายงานผลการแก้ไขข้อบกพร่องให้นาย
ทะเบียนสหกรณ์ทราบด้วย 

 นายธนเดช  สมบัติ  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สหกรณ์แจ้งว่าจะดำเนินการ
รายงานผลการแก้ไขข้อบกพร่องใหน้ายทะเบียนสหกรณ์ทราบโดยเร็ว 

สหกรณ์/ข้อบกพร่อง การดำเนินการ/ความคืบหน้า สถานะ 

4. สหกรณ์เครดิตยูเนีย่นเคหะรัษฎาภูเก็ต จำกัด      
     ข้อบกพร่องตามคำสั่งนายทะเบยีนสหกรณ์ ที่ 13/2565 
สั่ง ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2565  กรณสีหกรณ์จ่ายคนืเงินคา่
หุ้นให้แกส่มาชิกทีแ่จ้งความประสงคข์อสิ้นสภาพการเป็นสมาชิก 
(ลาออก) จำนวน 470 คน ตามมติทีป่ระชุมคณะกรรมการ
ดำเนินการสหกรณ์ ชุดที่ 18 ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 25 ธนัวาคม 
2564 จากจำนวนหุน้ 2,114,634 หุน้ มลูคา่หุ้นละ 10 บาท 
เป็นเงินจำนวน 21,146,340 บาท ในขณะทีส่หกรณด์ำเนนิ
ธุรกิจขาดทุน โดยใช้สูตรการคำนวณมูลคา่หุ้นทีส่หกรณ์คดิขึ้น
เอง ทำให้มมีูลค่าหุน้ 8.68246 บาทต่อหุ้น และสหกรณไ์ด้ใช้
มูลคา่หุ้นทีค่ำนวณได้นี้จา่ยคนืค่าหุน้ให้กับสมาชิกสหกรณ์ที่
แจ้งลาออก จำนวน 470 คน รวมเปน็เงินทั้งสิน้ 18,360,225 
บาท  
     นทส. สั่งการตามม. 22 (1) ใหค้ณะกรรมการดำเนินการ
สหกรณ์แกไ้ขข้อบกพรอ่ง โดยใหส้หกรณ์เรียกคืนเงินค่าหุ้นทีไ่ด้
จ่ายให้กับสมาชิกสหกรณ์ จำนวน 470 ราย เป็นจำนวนเงิน 
18,360,225 บาท หากไมส่ามารถเรยีกคืนได้ ใหส้หกรณห์า
ผู้รับผดิชอบชดใช้เงินคืนให้กับสหกรณ์เต็มจำนวน ภายใน 30 
วัน นับแต่วนัที่ได้รบัแจ้งคำสั่งนี ้

 
นายทะเบียนสหกรณ์ได้มีหนังสือที่ ภก. 
0010/547 ลว. 23 มถุินายน 2565 พิจารณา
ยกคำอุทธรณ์และยกคำขอทุเลาการบังคับ ตาม
คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ที่ 13/2565 สั่ง ณ 
วันที่ 24 พฤษภาคม 2565   
     นายทะเบียนสหกรณ์ได้มีหนังสือที่ ภก 
0010/486 ลว. 5ก.ค. 2565 ติดตามการแก้ไข
ข้อบกพร่อง 
     สหกรณ์มีหนังสือขอขยายระยะเวลาการ
รายงานข้อบกพร่องตามหนังสือ ที่ สค.
082/2565 ลว.14 ก.ค.2565 ขอขยายเวลา
การจัดส่งรายงานและเอกสารประกอบไปอีก 15 
วัน (วันที่ 4 ส.ค.2565) 

***ยังไม่ได้รับรายงานความคืบหน้าการแกไข
ข้อบกพร่อง** 

 

ติดตาม 
 

 

 

 

 

 

 

 สำหรับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเคหะรัษฎาภูเก็ต จำกัด  นายทะเบียนสหกรณ์ พิจารณายกคำขอทุเลาและ     
คำขออุทธรณ์  

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

แผนงาน/โครงการ กิจกรรม การดำเนินงาน งบประมาณ (บาท) 

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

1. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรไดร้ับการ
แนะนำส่งเสริม (ไม่นับซ้ำแห่ง) 

47 แห่ง 47 93,800 55,624 

2. เกษตรกรและบุคคลทั่วไปสมัครใจเข้า
เป็นสมาชิก 

47 แห่ง 1,231/24 
ราย 

  

3. สหกรณ/์กลุม่เกษตรกร จัดประชุมใหญ่
สามัญประจำปี ( มี.ค.64 - ก.พ.65 ) 
   - สหกรณ์ที่มีวันสิ้นปีทางบญัชี  มี.ค.64 - 
ก.พ.65 
   - สหกรณ์ที่มีวันสิ้นปีทางบญัชี  มี.ค.65 - 
ก.พ.66 

 
 

47 แห่ง 
 

46 แห่ง 

 
 

43 
 

6 

  

4. ประชุมกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 7 ครั้ง 6   

    มติที่ประชุม   รับทราบ 

    3.4.5.2 การประชุมใหญ่สามัญประจำปี  
    การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 47 แห่ง( มี.ค. 2564 - ก.พ. 2565 ) 
     - สหกรณ์ไม่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 3 แห่ง 
     -  มีวาระอนุมัติงบการเงิน 36 สหกรณ ์/ 1 กลุ่มเกษตรกร 
     -  ไม่สามารถอนุมัติงบการเงินได้    7 สหกรณ์ 
      1) สหกรณ์บริการธุรกิจและท่องเที่ยวมุกอันดามนั จำกัด 
      2) สหกรณ์จักรยานยนต์รับจ้างป่าตอง จำกัด 
      3) สหกรณ์เรือหางยาวบริการนำเที่ยวป่าตอง จำกัด 
      4) สหกรณ์ออมทรัพย์ตรีสรา จำกัด 
      5) สหกรณ์บริการเคหสถานทวีสินมั่นคงภูเก็ต จำกัด 
      6) สหกรณ์บริการเทศบาลตำบลวิชิต จำกัด 
      7) สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ่อแร่สันติสุข จำกัด 
    สหกรณ์ท่ีไม่สามารถประชุมใหญ่ได้ (เกิน 150 วัน) จำนวน 3 สหกรณ ์
      1) สหกรณ์ออมทรัพย์กะตะธานี คอลเลคชั่น จำกัด 
      2) ชุมนุมสหกรณ์รถบริการจังหวัดภูเก็ต จำกัด  
      3) สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเคหะรัษฎาภูเก็ต จำกัด 
    เลิกสหกรณ์ จำนวน 1 สหกรณ์ 

1) สหกรณ์บริการแท็กซี่และธุรกิจท่องเที่ยวสองวีรสตรี จำกัด 
    การประชุมใหญ่สามัญประจำปี (สหกรณ์ที่มีวันสิ้นปีทางบัญชี มี.ค.2565 - ก.พ.
2566 จำนวน 46 แห่ง (45  สหกรณ์ + 1 กลุ่มเกษตรกร) 
     -  จัดประชุมใหญ่สามัญ  6 สหกรณ ์
     -  มีวาระอนุมัติงบการเงิน  6 สหกรณ์  
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ชื่อสหกรณ์ วันสิ้นป ี ภายใน 150 วัน วันประชุมใหญ ่

สหกรณ์การเกษตรกะทู้ จำกัด 31 มี.ค. 65 28 ส.ค. 65 7 ก.ค. 65 
สหกรณ์การเกษตรเมืองถลาง จำกดั 31 มี.ค. 65 28 ส.ค. 65 26 ก.ค. 65 
สหกรณ์การเกษตรเมืองภูเกต็ จำกัด 31 มี.ค. 65 28 ส.ค. 65 20 มิ.ย. 65 
สหกรณ์บริการรถยนต์รับจา้งภูเกต็ จำกัด 31 มี.ค. 65 28 ส.ค. 65 25 ก.ค. 65 
สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัทเฮลโลภูเก็ต จำกัด 31 มี.ค. 65 28 ส.ค. 65 26 ก.ค. 65 
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน ลากนู่า ภูเก็ต จำกัด 30 เม.ย. 65 27 ก.ย. 65 28 มิ.ย.65 

    มติทีป่ระชุม   รับทราบ 

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

ประเภทสหกรณ์/ประเภทสหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกรกลุ่มเกษตรกร 

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

ชายชาย หญิงหญิง รวมรวม ชายชาย หญิงหญิง รวมรวม 
สหกรณ์การเกษตร 37 65 102 264 406 670 
สหกรณ์บริการ 114 71 185 80 76 156 
สหกรณ์ร้านคา้ 10 41 51 5 18 23 
สหกรณ์ออมทรัพย ์ 351 491 845 247 352 599 
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 8 40 48 17 40 57 
กลุ่มเกษตรกร 13 11 24 14 10 24 

รวม 553333 771199 11,,225555 662277 902902 11,,529529 

    มติที่ประชุม   รับทราบ 

    3.4.5.4 การจัดทำงบการเงินของสหกรณ์ (ส.ค. 2564 – ก.ค. 2565) 
    สหกรณ์ที่สามารถจัดทำงบการเงินประจำปี และส่งผู้สอบบัญชีได้ภายใน 60 วัน 
เป้าหมายร้อยละ 95.65 ของสหกรณ์ที่สามารถปิดงบการเงินได้ตั้งแต่ ส.ค.2564 – ก.ค.2565 (สหกรณ์ท่ีมีวันสิ้นปี
ทางบัญชี ส.ค.64-มี.ค.65 = 38 แห่ง) 
    สหกรณ์ที่ปิดบัญชีได้ ภายใน 30 วัน นับแต่วันสิ้นปีทางบัญชี จำนวน 23  สหกรณ์ 
     สหกรณ์ที่ปิดบัญชีได้ ภายใน 60 วัน นับแต่วันสิ้นปีทางบัญชี (เป้าหมายร้อยละ 
95.65) จำนวน 31 สหกรณ์ 
    สหกรณ์ท่ีปิดบัญชีได้ เกิน 60 วัน นับแต่วันสิ้นปีทางบัญชี จำนวน 5 สหกรณ ์
    สหกรณ์ท่ีปิดบัญชีไม่ได้  จำนวน 2 สหกรณ ์คือ  
     1) สหกรณ์บริการเคหสถานทวีสินมั่นคงภูเก็ต จำกัด (2558-2564) 
             2) สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเคหะรัษฎาภูเก็ต จำกัด  (2563-2564)  
    สหกรณอ์ยู่ระหว่างการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีตรวจ/ยังไม่รับรองงบการเงิน 4 แห่ง 
     1) สหกรณ์บริการเทศบาลตำบลวิชิต จำกัด (2562-2564) 
     2) สหกรณ์ออมทรัพย์กะตะธานี คอลเลคชั่น จำกัด  (2564)  
     3) สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ่อแร่สันติสุข จำกัด (2564) 
     4) สหกรณ์เรือหางยาวบริการนำเที่ยวป่าตอง จำกัด (2558-2564) 
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    สหกรณ์ท่ีสามารถปิดงบการเงินได้สำหรับปีบัญชีล่าสุด จำนวน 41 แห่ง ดังนี้ 

สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ปีบัญช ี
คำสั่ง นทบ. ตัวชี้วัดกรมฯ 

ปิดบัญชีไม่ได้ 
30 วัน 60 วัน เกิน 60 วัน 

สหกรณ์ออมทรัพยต์รสีรา จำกดั 31 ส.ค. 64 
  

 ผู้สอบส่งกลับไปให้
สหกรณ์แก้ไขงบ

การเงินและ
รายละเอียด 

สหกรณ์เรือหางยาวบริการนำเที่ยวป่าตอง จำกัด 30 ก.ย. 64 
  

(59-64) 
 

ชุมนุมสหกรณร์ถบริการจังหวัดภเูก็ต จำกัด 30 ก.ย. 64   
  

สหกรณ์ออมทรัพยต์ำรวจภูเก็ต จำกัด 30 ก.ย. 64   
  

สอ.ศูนย์ชีววิทยาทางทะเลภูเก็ต จำกัด 30 ก.ย. 64   
  

สหกรณ์อิสลามฮุซนี จำกัด 31 ต.ค. 64 
 

 
  

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเคหะรัษฎาภูเก็ต จำกดั 31 ธ.ค. 64 
   

 อยู่ระหว่างปิดปี 
2563-2564 

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ่อแร่สันติสขุ จำกัด 31 ธ.ค. 64 
 

 
  

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเมืองภูเก็ต จำกัด 31 ธ.ค. 64   
  

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนพารารวมพลังพัฒนา จำกัด 31 ธ.ค. 64 
    

สหกรณ์เคหสถานโคกโตนดพัฒนา จำกัด 31 ธ.ค. 64 
 

 
  

สหกรณ์บริการเคหสถานทวีสินมั่นคงภูเก็ต จำกัด 31 ธ.ค. 64 
   

 ปี 2558-2564  
(จัดทำรายละเอยีด

ประกอบงบ) 
สหกรณ์บริการเทศบาลตำบลวิชิต จำกัด 31 ธ.ค. 64    (62-64) ผู้สอบส่งกลับไปให้

สหกรณ์แก้ไขงบ
การเงินและ
รายละเอียด 

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

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเกต็ จำกัด 31 ธ.ค. 64     
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานไทยซาร์โก้ จำกัด 31 ธ.ค. 64     
สอ.พนักงานสงเคราะห์สวนยางภูเก็ต จำกัด 31 ธ.ค. 64     
สหกรณ์ออมทรัพยโ์รงพยาบาลวชิระภเูก็ต จำกัด 31 ธ.ค. 64     
สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขภูเก็ต จำกัด 31 ธ.ค. 64     
สกก.เพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. ภูเก็ต จำกดั 31 มี.ค. 65     
สหกรณ์การเกษตรกะทู้ จำกัด 31 มี.ค. 65     
สหกรณ์การเกษตรเมืองถลาง จำกดั 31 มี.ค. 65     
สหกรณ์การเกษตรเมืองภูเกต็ จำกัด 31 มี.ค. 65     
สหกรณ์บริการรถยนต์รับจา้งภูเกต็ จำกัด 31 มี.ค. 65     
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สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ปีบัญช ี
คำสั่ง นทบ. ตัวชี้วัดกรมฯ 

ปิดบัญชีไม่ได้ 
30 วัน 60 วัน เกิน 60 วัน 

สหกรณ์บริการเดินรถภเูก็ต จำกัด 31 มี.ค. 65     
สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัทเฮลโลภูเก็ต จำกัด 31 มี.ค. 65     
สหกรณ์บริการรถยนต์รับจา้ง บขส. ภูเกต็ จำกัด 30 เม.ย. 65     
สหกรณ์อัล-อามานะห์ภเูก็ต จำกัด 30 เม.ย. 65     
สหกรณ์บริการรถยนต์บริการธุรกจิภูเก็ต จำกดั 30 เม.ย. 65     
สบ.และการท่องเที่ยวตำบลกะรน จำกดั 30 เม.ย. 65     
สหกรณ์บริการแท็กซี่ภเูก็ต จำกัด 30 เม.ย. 65     
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน ลากนู่า ภูเก็ต จำกัด 30 เม.ย. 65     
สบ.ธุรกิจและท่องเทีย่วมุกอันดามนั จำกัด 31 พ.ค. 65 อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ ์
สบ.แท็กซี่และธุรกิจท่องเที่ยวสองวีรสตรี จำกัด 31 พ.ค. 65 เลิกสหกรณ ์
สหกรณ์ออมทรัพยโ์รงแรมอมันปุร ีจำกัด 31 พ.ค. 65     
สบ.รถยนต์รับจ้างอันดามันภเูก็ต จำกัด 30 มิ.ย. 65     
สหกรณ์ออมทรัพย์กี่หิ้น จำกดั 30 มิ.ย. 65     
สหกรณ์ออมทรัพย์อลั-อิสลามียะฮ ์จำกัด 30 มิ.ย. 65     
สหกรณ์ออมทรัพย์บเีอจีเอสภูเก็ต จำกัด 30 มิ.ย. 65     
สหกรณ์จักรยานยนตร์ับจ้างป่าตอง จำกัด 31 ก.ค. 65     

    มติที่ประชุม   รับทราบ 

   3.4.6 ฝ่ายบริหารทั่วไป 
   นางสิรญา พาหุบุตร หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 
    3.4.6.1 ผลการดำเนนิงานประชาสมัพันธ์ 

แผนงาน/โครงการ กิจกรรม 
การดำเนินงาน งบประมาณ (บาท) 

แผน ผล แผน ผล 
งานประชาสัมพนัธ ์ 1. แต่งตั้งคณะทำงานประชาสัมพนัธ์ของสำนักงาน

สหกรณ์จังหวัด 
1 คณะ 1 80,000 45,774 

2. ประชาสัมพันธง์านสหกรณ์ผ่านสือ่โทรทัศน์เคเบิ้ล
ทีวีท้องถิ่นและ ฟรีทีว ี

6 ครั้ง 7   

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

21 ครั้ง 22   

5. ผลิตสื่อวีดีทัศน์เผยแพรผ่่านช่องทาง YOUTUBE 11 ครั้ง 12   
 6. การจดันิทรรศการ 7 ครั้ง 6   
 

 การประชาสัมพันธ์สื่อวีดีทัศน์เผยแพร่ผ่านช่องทาง YOUTUBE ที่เผยแพร่แล้ว และมียอดการเข้าชมไม่ครบ 
300 ครั้ง ตามท่ีกรมกำหนด จำนวน 5 วีดีทัศน์ ดังนี้ 
  - โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และธุรกิจชุมชน ณ        
กลุ่มเกษตรกรทำสวนป่าคลอก จำนวนเข้าชม 144 ครั้ง 
  - โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “พัฒนาคณะกรรมการสหกรณ์ เข้มแข็งทั้ งคณะ” ประจำปี            
พ.ศ. 2565 จำนวนเข้าชม 147 ครั้ง 
  - โครงการ "คนภูเก็ตปลูกผักกินเอง" สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต จำนวนเข้าชม 215 ครัง้ 

ครบ 60 วัน (29 ส.ค.65) 

ครบ 60 วัน (28 ก.ย.65)  
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  - การประชุมคณะทำงานระดับจังหวัดเพ่ือแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร
ที่มีข้อบกพร่อง (จกบ.) ครั้งที่ 3/2565 จำนวนเข้าชม 32 ครั้ง 
  - โครงการอบรมส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง 
จึงขอความร่วมมือบุคลากรทุกท่านเข้าชมวีดีทัศน์ดังกล่าวให้ครบตามที่ตัวชี้วัดกำหนด 

    มติที่ประชุม   รับทราบ 

  3.5 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
  นางสิรญา พาหุบุตร หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภู เก็ต ได้รับ โอนงบประมาณ รวมทั้งสิ้น 4 ,635 ,888.39บาท            
และดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว เป็นเงิน 3,803,813.26 บาท คิดเป็นร้อยละ 82.05 (ข้อมูล ณ วันที่    
31 กรกฎาคม 2565) 

งบรายจ่าย ได้รับโอน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละเบิกจ่าย  
งบบุคลากร 2,533,309.39 2,126,439.39 406,870.00 83.94 
งบดำเนินงาน 2,065,779.00 1,640,573.87 425,205.13 79.42 
     - ค่าเช่าบา้น 150,020.00 118,821.84 31,198.16 90.93 
     - เงินสมทบกองทุนประกันสังคมฯ 66,610.00 58,480.00 8,130.00 86.66 
     - คชจ.ในการบริหารงานท่ัวไปฯ/
งาน/โครงการต่างๆ 

1,849,149.00 1,463,272.03 385,876.97 79.13 

งบเงินอุดหนุน - - -  - 
งบลงทุน 36,800.00 36,800.00 0.00 100.00 
งบรายจ่ายอื่น - - -  - 

รวม 4,635,888.39 3,803,813.26 832,075.13 82.05 

  กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้อนุมัติให้หน่วยงานใช้งบประมาณเงินสำรองหน่วยงาน จำนวน 9,700 บาท 
เพ่ือการซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ และส่วนที่เหลือ จำนวน 40,300 บาท สำหรับค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้สอย และ
ค่าวัสดุ โดยต้องไม่มีค่าสาธารณูปโภคค้างจ่ายข้ามปีงบประมาณ ทั้งนี้ ขอให้ทุกกลุ่มงานส่งเอกสารเบิกจ่ายงบประมาณ
โครงการต่างๆ ภายในวันที่ 15 กันยายน 2565 
  นายประเสริฐศักดิ์  ณ นคร สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ให้เร่งดำเนินการ
ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการหลังดังกล่าวให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และให้ฝ่ายบริหารทั่วไปแทงชำรุดและจำหน่ายบ้านพัก
คนงาน 3 หลัง เตรียมแบบแปลน และของบประมาณเพ่ือสร้างหลังใหม่ 

  มติที่ประชุม   รับทราบ 

  3.6 กรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 
  นางสิรญา พาหุบุตร หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 
  ตามที่กองแผนงานกำหนดกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งฝ่ายบริหารทั่วไปได้รวบรวมข้อมูลตามกรอบประเมินบางส่วนส่งให้กองแผนงาน
ตามกรอบเวลาแล้ว  
  สำหรับ ข้อมูลบางส่วนที่อยู่ระหว่างรวบรวมจากกลุ่มงานต่าง ๆ นั้น ขอให้ส่งฝ่ายบริหารทั่วไปตาม
กำหนดด้วย  ดังนี้ 
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   องค์ประกอบที่ 1 :  การจัดทำคลิป VTR หรือ VDO เผยแพร่ผลงาน และผลการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติ ปี 2565 
    1) การจัดทำคลิปหน่วยงาน ที่เกี่ยวกับผลสำเร็จของงานโครงการ ปี 2565 
จำนวน 1 คลิป 
     - ให้ทุกกลุ่มงานส่งข้อมูล พร้อมภาพประกอบกอบภารกิจต่างๆ ที่กลุ่มงาน
รับผิดชอบ ภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2565 
    
   องคป์ระกอบที่ 5 : การบูรณาการงานในระดับพ้ืนที่ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ฯ 
    1) การจัดทำข้อมูลสารสนเทศเพ่ือลงหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน ส่งให้ฝ่ายบริหาร
ทั่วไป ภายในวันที่ 5 สิงหาคม 2565 
     - ผลสำเร็จของงานส่งเสริมพัฒนา หรืองานกำกับดูแล แก้ไขหรือป้องกัน
ปัญหาของสหกรณ์ในภาคการเกษตร และ/หรือสหกรณ์นอกภาคการเกษตรในระดับพ้ืน 
     - ผลการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
    2) การรายงานผลผ่าน "ระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลงบประมาณและการ
ขับเคลื่อนงานตามยุทธศาตร์" ภายในวันที่ 5 สิงหาคม 2565 : ให้ทุกกลุ่มงานตรวจสอบ แก้ไข หรือปรับปรุงข้อมูลที่
ใช้รายงานผลสัมฤทธิ์ของงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ            
พ.ศ. 2565 ให้ถูกต้อง โดยสรุปผลงานสะสม ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565 ส่งให้ฝ่ายบริหารทั่วไป ภายในวันที่      
2 สิงหาคม 2565 เวลา 12.00 น. 

   มติที่ประชุม   รับทราบ  

  3.7 การถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปี 2565 
  การถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปี 2565 เพ่ือนำไปถวาย
พระสงฆ์จำพรรษา ณ วัดลุ่มมหาชัยชุมพล ตำบลท่ าประดู่ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ในวันเสาร์ที่              
29 ตุลาคม 2565 ตรงกับวันขึ้น 5 ค่ำ เดือน 12 เวลา 10.00 น.  
  ฝ่ายบริหารทั่วไป ได้ทำหนังสือเชิญชวนให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรร่วมอนุโมทนาบุญถวายผ้ากฐิน
ในครั้งนี้แล้ว โดยให้นำส่งภายในวันที่ 16 กันยายน 2565 ผ่าน 3 ช่องทาง ดังนี้ 
    - โอนไปยังบัญชีของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
    - โอนไปยัง QR Code 
    - นำส่งที่ฝ่ายบริหารทั่วไป 
ซึ่งการร่วมอนุโมทนาบุญทั้ง 3 ช่องทาง ขอให้ส่งสลิปการโอนให้สำนักงานสหกรณ์จังหวัดทราบ  
  ทั้งนี้ ขณะนี้มีสหกรณร์่วมอนุโมทนาบุญถวายผ้ากฐินในครั้งนี้แล้ว จำนวน 5 แห่ง ดังนี้ 
   - สหกรณ์รถบริการและการท่องเที่ยวตำบลกะรน จำกัด จำนวน 200 บาท 
   - สหกรณ์การเกษตรเพือ่การตลาดลูกค้า ธกส.ภูเก็ต จำกัด จำนวน 500 บาท 
   - สหกรณ์การเกษตรเมืองภูเก็ต  จำกัด จำนวน 1,000 บาท 
   - สหกรณ์บริการเทศบาลตำบลวิชิต  จำกัด จำนวน 1,000 บาท 
   - สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูเก็ต  จำกัด จำนวน 1,000 บาท 
และขอให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ประชาสัมพันธ์ให้สหกรณแ์ละกลุ่มเกษตรกรทราบต่อไป 

  มติที่ประชุม   รับทราบ 
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  3.8 รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการ 
  ตามที่กำหนดให้กลุ่มงานจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการ เพ่ือเตรียมพร้อมสำหรับการ
ตรวจสอบจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง และส่งให้ฝ่ายบริหารทั่วไป ภายในวันที่  31 กรกฎาคม 2565 นั้น 
  ขณะนี้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ และกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการ
สหกรณ์ส่งรายงานโครงการที่รับผิดชอบให้ฝ่าบริหารทั่วไปแล้ว ทั้งนี้ จึงขอให้กลุ่มงานที่รับผิดชอบโครงการอ่ืน ๆ     
ส่งรายงานดังกล่าวให้ฝ่ายบริหารทัว่ไปต่อไป 

  มติทีป่ระชุม   รับทราบ 

  3.9 แผนปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการของหน่วยงาน 
  ตามที่ ฝ่ายบริหารทั่วไปขอให้แต่ละกลุ่มงานตรวจสอบ ปรุบปรุง และแก้ไข และจัดทำขั้นตอนการ
ให้บริการของหน่วยงาน ตามภารกิจต่างๆ ที่กลุ่มงานรับผิดชอบ ซึ่งสามารถดูข้อมูลเดิมได้ที่เว็บไซต์สำนักงานสหกรณ์
จังหวัดภูเก็ต และส่งให้ฝ่ายบริหารทั่วไป (ไฟล์ PowerPoint) ภายใน 29 กรกฎาคม 2565 นั้น 

  ขณะนี้กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์          
ส่งข้อมูลให้ฝ่ายบริหารทั่วไปเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ขอให้กลุ่มงานที่ยังไม่ได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ส่งข้อมูล
ดังกล่าวให้ฝ่ายบริหารโดยเร็ว เพ่ือรวบรวมและรายงานผลการดำเนินการให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ ภายในวันที่         
16 สิงหาคม 2565 

  มติที่ประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเพื่อทราบ  

  4.1  กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ 
  นางสาวนลิน  วันทอง นิติกร แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 
   4.1.1 โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ 
สยามมกุฎราชกุมารเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา 70 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 
2565 
   โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุ เคราะห์  สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ        
สยามมกุฎราชกุมารเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา 70 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 
2565 ครั้งที่ 4/2565 กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 3 สิงหาคม 2565 ณ โรงเรียนบ้านบางเทา 

   มติที่ประชุม   รับทราบ 

   4.2  กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ 
    - ไม่มี - 

4.3  กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ 
 นางสาวแสงอุษา  ส่งแสง  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ดังนี้ 
  4.3.1 การกระจายลำไยจากสหกรณ์การเกษตรจอมทอง จำกัด 
  ประชาสัมพันธ์การกระจายลำไยจากสหกรณ์การเกษตรจอมทอง จำกัด จังหวัดเชียงใหม่ 

ตะกร้าละ 3 กิโลกรัม ราคา 140 บาท สามารถสั่งได้ที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ภายในวันที่ 4 สิงหาคม 
2565 และรับสินค้า ในวันที่ 10 สิงหาคม 2565 

   มติที่ประชุม   รับทราบ 
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 4.4  กลุ่มตรวจการสหกรณ์ 
   นางสาวเพชรไพลิน  แซ่ตั้น  นิติกรปฏิบัติการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 
    4.4.1 การจ้างบริษัทเอกชนให้ ติดตาม เร่งรัด ทวงหนี้จากสมาชิกสหกรณ์ 
    ด้วยกรมส่งเสริมสหกรณ์ตรวจสอบพบว่า สหกรณ์หลายแห่งมีการจ้างบริษัทเอกชนให้
ติดตาม เร่งรัด ทวงถามหนี้จากสมาชิกท่ีมีการผิดนัดชำระหนี้กับสหกรณ์ ซึ่งการดำเนินการติดตาม เร่งรัด ทวงถามหนี้
เป็นหนึ่งในกระบวนการสินเชื่อหรือการให้เงินกู้แก่สมาชิกของสหกรณ์ที่สหกรณ์ต้องดำเนินการ กรมส่งเสริมสหกรณ์
พิจารณาแล้วเห็นว่า เพ่ือให้สหกรณ์สามารถดำเนินกิจการเป็นไปตามหลักการบริหารจัดการที่ดี และปฏิบัติตาม
กฎหมายว่าด้วยการทวงถามหนี้ จึงได้กำหนดแนวทางการจ้างบุคคลภายนอก (เช่น บริษัทเอกชนที่รับจ้างในการทวง
ถามหนี้) ติดตาม เร่งรัด ทวงถามหนี้ จากลูกหนี้ซึ่งเป็นสมาชิกสหกรณ์ เพ่ือให้สหกรณ์จังหวัดในฐานะรองนายทะเบียน
สหกรณ์สามารถตรวจสอบและแนะนำสหกรณ์ โดยให้สหกรณ์จังหวัดทุกจังหวัด ในฐานะรองนายทะเบียนสหกรณ์
ตรวจสอบระเบียบของสหกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการให้สินเชื่อหรือการให้เงินกู้ รวมถึงมติที่ประชุมคณะกรรมการ
ดำเนินการที่เก่ียวกับการดำเนินการจ้างบุคคลภายนอก เช่น จ้างบริษัทเอกชนติดตาม เร่งรัด ทวงถามหนี้จากลูกหนี้ซึ่ง
เป็นสมาชิกสหกรณ์ พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ตรวจการสหกรณ์และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์เข้าตรวจสอบการถือใช้ระเบียบ
ดังกล่าว รวมทั้งตรวจสอบรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการจ้างบุคคลภายนอก เพื่อติดตาม เร่งรัดทวงถามหนี้จากลูกหนี้
ซึ่งเป็นสมาชิกสหกรณ์ ตลอดจนข้อร้องเรียนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
    หากเกิดความไม่เหมาะสมและไม่เป็นธรรมต่อสมาชิกสหกรณ์ หรืออาจทำให้สหกรณ์เกิด
ความเสียหาย ให้รายงานสหกรณ์จังหวัดในฐานะรองนายทะเบียนสหกรณ์ทราบ และพิจารณาสั่งการตามอำนาจ
หน้าที่เพื่อให้สหกรณป์ฏิบัติให้ถูกต้องและเกิดประโยชน์กับสหกรณ์และสมาชิกโดยรวม 
    ทั้งนี้ จึงขอให้กลุ่มส่งเสริมและจัดตั้งสหกรณ์ ตรวจสอบระเบียบของสหกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับ
การให้สินเชื่อหรือการให้เงินกู้ รวมถึงให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ตรวจสอบมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการที่
เกี่ยวกับการดำเนินการจ้างบุคคลภายนอก โดยกลุ่มตรวจการสหกรณ์จะสำเนาหนังสือดังกล่าวให้ทุกกลุ่มงานต่อไป 

    มติที่ประชุม   รับทราบ 

    4.4.2 การประชุมชี้แจงข้อเท็จจริง เรื่อง การจัดทำปิดบัญชีของสหกรณ์เคหสถาน     
ทวีสินมั่นคงภูเก็ต จำกัด 
    กลุ่มตรวจการสหกรณ์กำหนดจัดชี้แจงข้อเท็จจริง เรื่อง การจัดทำปิดบัญชีของสหกรณ์
เคหสถานทวีสินมั่นคงภูเก็ต จำกัด ในวันที่ 9 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต และขอ
เชิญผู้อำนวยการกลุ่มงานทุกกลุ่มงาน เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์  และเจ้าหน้าที่ ๆ เกี่ยวข้อง ประชุมร่วมกับ
คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ในวันดังกล่าว 

    มติที่ประชุม   รับทราบ 

4.5  กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 
  -ไม่มี – 

  4.6  ฝ่ายบริหารทั่วไป 
  นางสิรญา  พาหุบุตร  หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 
            4.6.1 มาตรการประหยัดพลังงาน 
   การเปรียบเทียบการใช้พลังงานของหน่วยงาน ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2565 คือ ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าไปรษณีย์ และค่าน้ำมันเชื้อเพลิง  
    - ค่าไฟฟ้า เดือนมิถุนายน เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 5.59 
    - ค่าน้ำประปา เดือนมิถุนายน เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 68.48 
    - ค่าไปรษณีย์ เดือนมิถุนายน ลดลง ร้อยละ 40.63 
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    - ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง เดือนมิถุนายน เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 229.54 

ค่าสาธารณูปโภค 2564 2565 เปรียบเทยีบเดือนล่าสุด 

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

ค่าไฟฟ้า 9,257.35  9,124.91  10,864.33  9,635.25  510.34  5.59% 
ค่าน้ำประปา 166.39  196.88  430.14  331.70  134.82  68.48% 
ค่าไปรษณีย ์ 1,932.00  1,558.00  1,760.00  2,191.00  633.00  40.63% 
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 4,920.35  3,650.23  16,058.93  12,028.93  8,378.70  229.54% 

   มติที่ประชุม   รับทราบ 

   4.6 .2 การประชุมเพื่ อจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดภู เก็ต         
(พ.ศ. 2566-2570) 
   ด้วยในวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมประชุมเพ่ือจัดทำแผนพัฒนา
การเกษตรและสหกรณจ์ังหวัดภูเก็ต (พ.ศ. 2566-2570) สาระสำคัญ ดังนี้ 
    1) การพัฒนา Smart Farmer (สำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต) 
    2) จำนวนสถาบันเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมให้พัฒนาเป็นกลุ่มเครือข่าย 
(วิสาหกิจชุมชน) : เป้าหมาย 3 สถาบัน/ปี 
    3) การพัฒนาสินค้าเกษตร/การแปรรูปสินค้าเกษตร (สำนักงานเกษตรจังหวัด
ภูเก็ต) : สับปะรด ส้มควาย ผักเหมียง ทุเรียน แพะ ปลาช่อนทะเล และกุ้งมังกร 
    4) การพัฒนาฟาร์มสัตว์ (สำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
ภูเก็ต และสำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต) 
    5) การพัฒนาแหล่งน้ำ 
    6) จำนวนงานวิจัยที่เกี่ยวกับการผลิตสินค้าเกษตร เพ่ือพัฒนาไปสู่การผลิตด้วย
นวัตกรรมใหม ่ๆ 
    7) การพฒันาแหล่งท่องเที่ยวของชุมชน 
    8) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ที่แสดงถึงอัตลักษณ์ของชุมชนนั้น ๆ 
ซึ่งทางสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต ให้หน่วยงานสรุปโครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับด้านเกษตรและสหกรณ์
ในรอบ 5 ปี สำหรับสำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต ยังไม่มีโครงการ/เป้าหมาย ที่เก่ียวข้อง 

   มติที่ประชุม   รับทราบ 

   4.6.3 โครงการ “สหกรณ์ไทย ร่วมใจทำดี เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา    
12 สิงหาคม 2565”  

   ตามที่ กรมส่ งเสริมสหกรณ์ ให้หน่ วยงานจัดโครงการ  “สหกรณ์ ไทย ร่วมใจทำดี            
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565” โดยให้ดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการดังกล่าว จำนวน      
3 กิจกรรม 
    - กิจกรรม “ประชาสัมพันธ์พระราชกรณียกิจ” : โดยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่าน
เว็บไซต์ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัด ซึ่งฝ่ายบริหารทั่วไปดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 
    - กิจกรรม “จัดโต๊ะหมู่บูชาพร้อมลงนามถวายพระพร” เมื่อเข้าสู่เดือนสิงหาคม 
ฝ่ายบริหารทั่วไป จะจัดโต๊ะหมู่บูชา ประดับธง พร้อมสมุดลงนามถวายพระพร ซึ่งฝ่ายบริหารทั่วไปดำเนินการ
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เรียบร้อยแล้ว จึงขอเชิญชวนข้าราชการ พนักงานราชการ บุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต และประชาชน 
ร่วมลงนามถวายพระพร และรายงานผลการดำเนินงานส่งกองประสานงานโครงการพระราชดำริ ภายในวันที่ 15 
กันยายน 2565 
    - กิจกรรม “1 จังหวัด 1 ความดี เพื่อแม่” : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ตร่วมกัน
กำหนดกิจกรรม คือ การใส่ผ้าไทยสีฟ้าในวันศุกร์ ตลอดปี 2565 
  ทั้งนี้ กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้จัดงบประมาณสำหรับดำเนินกิจกรรม จำนวน 10,000 บาท ซึ่งจะใช้
จ่ายสำหรับการจัดจัดโต๊ะหมู่ การจัดสถานที ่และค่าใช้จ่ายสำหรับวัสดุอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

   มติที่ประชุม   รับทราบ 

   4.6.4 การอนุมัติการบริหารงบประมาณ รายการเงินสำรองจังหวัด และจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพิ่มเติม 
   กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้อนุมัติให้หน่วยงานบริหารงบประมาณ รายการเงินสำรองหน่วยงาน 
จำนวน 50,000 บาท โดยนำไปใช้ในรายการ/กิจกรรมตามภารกิจของหน่วยงาน ให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน เช่น 
ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ โดยต้องไม่มีค่าสาธารณูปโภคค้างชำระเมื่อสิ้นปีงบประมาณ และอนุมัติให้
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต บริหารงบประมาณจากเงินสำรองหน่วยงาน จำนวน 9,700 บาท เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย
ในการซ่อมแซมครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง (บ้านพักข้าราชการ) 
   สำหรับค่าขนย้ายของข้าราชการที่ย้ายมาปฏิบัติราชการจังหวัดภูเก็ต ฝ่ายบริหารทั่วไป     
ไดด้ำเนินการของบประมาณเพ่ิมเติมจากกรมส่งเสริมสหกรณ์แล้ว 

   มติที่ประชุม   รับทราบ 

   4.6.5 การประชุมคัดเลือกนักส่งเสริมสหกรณ์ดีเด่น และพนักงานราชการดีเด่น 
ประจำปี 2565  
   ฝ่ายบริหารทั่วไป ได้ดำเนินการประชุมคัดเลือกนักส่งเสริมสหกรณ์ดีเด่น และพนักงาน
ราชการดีเด่น ประจำปี 2565 ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต และส่งรายชื่อให้คณะกรรมการระดับเขต       
(คณะที่ 2) เรียบร้อยแล้ว ดังนี้ 
    - สาขาสนับสนุนนักส่งเสริมสหกรณ์ดีเด่น : นายพิทักษ์  คงขลิบ ผู้อำนวยการ   
กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์  
    - พนักงานราชการดีเด่น : นางสาวนลิน  วันทอง  นิติกร 
ซึ่งคณะกรรมการระดับเขตจะพิจารณาในวันที่ 4 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น. ผ่านระบบ Zoom meetings 
โดยกำหนดให้ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนำเสนอผลงานด้วยตนเอง 

   มติที่ประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเพื่อพิจารณา 

  5.1  กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ 
   - ไม่มี - 
 

  5.2  กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์  
   - ไม่มี -    
 

  5.3  กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ 
   - ไม่มี – 
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5.4  กลุ่มตรวจการสหกรณ์ 
   - ไม่มี - 
 

  5.5 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์  1 
   - ไม่มี – 
  5.6 ฝ่ายบริหารทั่วไป 
   - ไม่มี – 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืน ๆ  

  6.1 ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของสหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จำกัด  
  นางสิรญา  พาหุบุตร หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ 
จำกัด รับสมัครเพ่ือขอรับทุนส่งเสริมการศึกษา สำหรับสมาชิกและบุตรสมาชิกของสหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จำกัด 
ซึ่งสามารถสมัครไดแ้ล้วถงึวันที่ 2 กันยายน 2565  
  หากท่านใดสนใจ ขอให้รวบรวมเอกสาร และส่งผู้ประสานงานสหกรณ์ เพ่ือรวบรวมและส่งให้
สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จำกัด ต่อไป 

  มติที่ประชุม รับทราบ 

  6.2 การประชุมประจำเดือนของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต 
  นางสิรญา  พาหุบุตร หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า กำหนดการประชุม
ประจำเดือนของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 8/2565 ในวันที่ 2 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุม
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต 

  มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 
 

 เมื่อไมม่ีผู้ใดเสนอ นายประเสริฐศักดิ์  ณ นคร  ประธานในที่ประชุมได้กล่าวปิดประชุม  
 ปิดประชุมเวลา 12.30 น. 
 

 

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

                         (ลงช่ือ)    ชุติกาญจน์  บุญเรือง       ผู้จดรายงานการประชุม 
              (นางสาวชุติกาญจน์  บุญเรือง) 

 

                                                    (ลงช่ือ)       สิรญา  พาหบุุตร        ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                   (นางสิรญา     พาหุบุตร) 


