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สารจากสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต 
  

 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต เป็นหน่วยงานสังกัด     
กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีภารกิจ      
ในการส่งเสร ิมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ ่มเกษตรกรให้มี       
ความเข้มแข็งตามศักยภาพ สร้างความสามารถในการแข่งขัน 
เชื่อมโยงการสร้างความเข้มแข็งของสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต
ความเป็นอยู่  ของประชาชนที ่ เป ็นสมาชิกสหกรณ์ทั ้ ง ใน         
ภาคการเกษตรและนอกภาคการเกษตร รวมถึงประชาชนท่ัวไป 
ด้วยภารกิจที ่ต้องส่งเสริม แนะนำ กำกับ ดูแล และพัฒนา
สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรไปสู่ความเข้มแข็ง สมาชิกมีความอยู่ดีกินดี           
มีความมั่นคงในชีวิตและอาชีพ เป็นที่พึ่งของมวลสมาชิกควบคู่
กับการสร้างความเชื ่อมั ่นแก่บรรดาสมาชิกและประชาชน       
ต่อระบบสหกรณ์ เน้นให้สมาชิกช่วยเหลือตนเอง และช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกัน รวมทั้งการนำหลักธรรมาภิบาลท่ีดี และการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทาง               
การดำเนินงาน ตลอดจนการแนะนำส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้สามารถปรับตัว ปรับแนวทาง       
การดำเนินงาน ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งสมาชิกสหกรณ์/     
กลุ่มเกษตรกร และประชาชนทั่วไป ได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก ส่งผลต่อการดำเนินงานของสหกรณ์และ
กลุ่มเกษตรกร จากการท่ีสมาชิกไม่สามารถชำระค่าหุ้น/ค่าบำรุง/หนี้ ได้ตามกำหนดเวลา  
 การจัดทำรายงานประจำปี 2563 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื ่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพ ันธ์               
ผลการดำเนินงานโครงการ ตามบทบาทภารกิจและตามนโยบายของกรมส่งเสริมสหกรณ์ นโยบายของจังหวัด
และของหน่วยงาน ภายใต้การดำเนินงานตามแผนบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์จังหวัด และยุทธศาสตร์
ของหน่วยงานปฏิบัต ิงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้ประสบผลสำเร ็จทุกแผนงาน/โครงการ             
บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ ทั้งนี้ ด้วยความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจของบุคลากรทุกท่านซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงาน          
ด้วยความมุ่งมั่น เสียสละ เพื่อความสำเร็จตามภารกิจและเป้าหมายขององค์กร ภายใต้ข้อจำกัดการปฏิบัติงาน
ตามมาตรการป้องกัน เฝ้าระวัง และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ของศูนย์บริการ
สถานการณ์โควิด - 19 (ศบค.) จังหวัดภูเก็ต 
 ขอบคุณบุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ตทุกคนที่กล้าตัดสินใจ กล้าแสดงความคิดเห็น  
ปฏิบัติตามหน้าที่ของตนเอง ไม่ต้องรอให้ใครมาบังคับ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีข้อเสนอแนะ คำแนะนำที่ดี   
ให้เพื่อนร่วมทีม/รุ่นน้องอยู่เสมอ สุดท้ายหวังว่ารายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563 นี้ จะเป็นประโยชน์
ในการศึกษาค้นคว้าในการปฏิบัติงานต่อไป 
 
 
 (นายศุภธีร์  อยู่วัฒนา) 

สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต 
มกราคม 2564 
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บทสรุปผู้บริหาร 
(Executive Summary) 

     สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต เป็นหน่วยงานสังกัดกรมส่งเสริมสหกรณ์ มีหน้าที่และภารกิจ       
ในการกำกับดูแล แนะนำส่งเสริม และพัฒนางานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรทุกประเภท รวมทั้ง ส่งเสริม เผยแพร่         
ให้ความรู้เกี่ยวกับอุดมการณ์ หลักการ วิธีการสหกรณ์ให้แก่บุคลากรของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และประชาชน
ทั่วไป ซึ่งมีบุคลากรรวมทั้งสิ ้น 30 คน แบ่งโครงสร้างการบริหารงานประกอบด้วย 1 ฝ่าย 4 กลุ่มงาน            
1 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ได้แก่ ฝ่ายบริหารทั่วไป กลุ่มจัดต้ังและส่งเสริมสหกรณ์ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการ
บริหารการจัดการสหกรณ์ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ กลุ่มตรวจการสหกรณ์ และกลุ่มส่งเสริม
สหกรณ์ 1 โดยดำเนินงานโครงการตามบทบาทภารกิจ และตามนโยบายของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ตามแผนงาน
พื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังสังคม และแผนงาน
ยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ภายใต้มาตรการการเฝ้าระวังการ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 5,500,053.86 บาท 
โดยผลการปฏิบัติงานส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 49 
สหกรณ์ 1 กลุ่มเกษตรกร ในพื้นท่ี 3 อำเภอของจังหวัดภูเก็ต  ดังนี้ 
 

 อำเภอเมือง  :  จากสหกรณ์ท้ังหมด 34 แห่ง มีผลการประเมินมาตรฐานสหกรณ์ระดับมาตรฐานดีเลิศ 
จำนวน 14 แห่ง มีสหกรณ์ที่อยู ่ระหว่างการชำระบัญชี จำนวน 2 แห่ง ซึ ่งผลการจัดระดับชั้นสหกรณ์           
ผลปรากฎว่ามีสหกรณ์อยู่ในระดับช้ัน 1 จำนวน 14 สหกรณ ์ 
 กิจกรรมแนะนำส่งเสริมสหกรณ์ โดยการใช้หลักหลักธรรมาภิบาลมาใช้บริหารงานของสหกรณ์             
ตามโครงการสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล โดยบูรณาการร่วมกันกับกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการ
จัดการสหกรณ์ เพื่อส่งเสริมให้สหกรณ์มีการบริหารจัดการโดยการนำหลักธรรมาภิบาลไปสู่การปฏิบัติ             
ซึ ่งมีสหกรณ์เข้าร่วมโครงการ จำนวน 3 สหกรณ์ ซึ่งผลการประเมินสหกรณ์ทั้ง 3 แห่ง มีผลการประเมิน         
ที่พัฒนาขึ้น รวมทั้ง สหกรณ์มีการแก้ไขข้อบกพร่องตามคำสั่งของนายทะเบียนสหกรณ์ทุกประเด็น จำนวน 4 
สหกรณ ์
 ผลงานที่สะท้อนผลสำเร็จของการปฏิบัติงานตามภารกิจของสำนักงานฯ ในเขตอำเภอเมือง ได้แก่ 
สหกรณ์การเกษตรเมืองภูเก็ต จำกัด : สหกรณ์การเกษตรระดับอำเภอ ซึ่งเป็นแหล่งเงินทุนให้แก่สมาชิกสหกรณ์ 
เป็นศูนย์กลางการเช่ือมโยงเครือข่ายของสหกรณ์ มีการนำหลักธรรมาภิบาลมาปฏิบัติในทุกระดับ มีมาตรการใน
การให้ความช่วยเหลือสมาชิกท่ีเป็นลูกหนี้ท่ีได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือโคโรนา 2019 
รวมทั้งมีบทบาทในการขับเคลื่อนงานตามนโยบายรัฐ และสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด :  สหกรณ์           
มุ ่งพัฒนาการดำเนินการของสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพ โดยการยึดหลักการบริหารตามกรอบธรรมาภิบาล 
ส่งผลให้ได้รับรางวัล “สหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2563” ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์ 
 อำเภอกะทู้  :  จากสหกรณ์ทั้งหมด 5 แห่ง มีผลการประเมินมาตรฐานสหกรณ์ระดับมาตรฐานดีเลิศ 
จำนวน 1 แห่ง มีกลุ่มเกษตรกรที่อยู ่ระหว่างการชำระบัญชี จำนวน 1 แห่ง ซึ่งผลการจัดระดับชั้นสหกรณ์     
ผลปรากฎว่ามีสหกรณ์อยู่ในระดับช้ัน 1 จำนวน 1 สหกรณ์  
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กิจกรรมแนะนำส่งเสริมสหกรณ์ โดยการใช้หลักหลักธรรมาภิบาลมาใช้บริหารงานของสหกรณ์ ตามโครงการ
สหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล โดยบูรณาการร่วมกันกับกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ 
เพื่อส่งเสริมให้สหกรณ์มีการบริหารจัดการโดยการนำหลักธรรมาภิบาลไปสู่การปฏิบัติ  ซึ่งมีสหกรณ์เข้าร่วม
โครงการ จำนวน 1 สหกรณ์          
 กิจกรรมท่ีการแก้ไขปัญหาสหกรณ์ท่ีปิดบัญชีไม่ได้ โดยการจัดให้มีพนักงานราชการลงพื้นท่ีเพื่อแนะนำ
ส่งเสริมให้คำแนะนำ ติดตาม และช่วยเหลือสหกรณ์ท่ีไม่สามารถปิดบัญชีได้อย่างใกล้ชิด 
 กิจกรรมการดำเนินการชำระบัญชีกลุ่มเกษตรกร ผู้ชำระบัญชีได้เร่งรัดดำเนินการตามกระบวนการ
ชำระบัญชีในขั้นที่ 3 
 อีกทั้ง สนับสนุนตามโครงการลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์ เพื่อแบ่งเบาภาระหนี้สิน    
ลดต้นทุนการผลิต และเพียงพอต่อการส่งชำระหนี้ของสมาชิก 
 ผลงานที ่สะท้อนผลสำเร็จของการปฏิบัต ิงานตามภารกิจของสำนักงานฯ ในเขตอำเภอ กะทู้           
ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรกะทู้ จำกัด : สหกรณ์การเกษตรระดับอำเภอ : ซึ่งเป็นศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์                 
ด้านสินเชื่อของจังหวัดภูเก็ต เป็นจุดจำหน่ายสินค้าของสมาชิกสหกรณ์และสหกรณ์เครือข่าย อีกทั้งเข้าร่วม
โครงการสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล โดยได้รับการประเมินตามเกณฑ์ การประเมินสหกรณ์สีขาวด้วย       
ธรรมาภิบาลระดับกรม อยู่ในระดับดี 

อำเภอถลาง  :  จากสหกรณ์ทั้งหมด 14 แห่ง กลุ่มเกษตรกร 1 แห่ง มีผลการประเมินมาตรฐาน
สหกรณ์ระดับมาตรฐานดีเลิศ จำนวน 5 แห่ง กลุ่มเกษตรกรผ่านเกณฑ์มาตรฐาน จำนวน 1 แห่ง ไม่นำมา     
จัดมาตรฐานสหกรณ์ 1 แห่ง เนื่องจากอยู่ระหว่างชำระบัญชี ซึ่งผลการจัดระดับชั้นสหกรณ์ ผลปรากฏว่า        
มีสหกรณ์อยู่ในระดับช้ัน 1 จำนวน 3 สหกรณ ์ 

กิจกรรมการแนะนำส่งเสริมสหกรณ์ โดยการแนะนำให้ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมาย      
ท่ีเกี่ยวข้อง  

 กิจกรรมการแก้ไขปัญหาสหกรณ์ท่ีปิดบัญชีไม่ได้ โดยการแนะนำให้สหกรณ์ดำเนินการจัดจ้างเจ้าหน้าท่ี
บัญชี รวมทั้งมอบหมายให้กรรมการเป็นผู้จัดทำบัญชี ส่งผลให้สหกรณ์สามารถเร่งรัดการจัดทำงบการเงิน        
ให้เป็นไปตามแผนท่ีวางไว้ 

 กิจกรรมการดำเนินการชำระบัญชีสหกรณ์ ผู้ชำระบัญชีได้เร่งรัดดำเนินการตามกระบวนการชำระบัญชี
ในขั้นที่ 3 

ผลงานที่สะท้อนผลสำเร็จของการปฏิบัติงานตามภารกิจของสำนักงานฯ ในเขตอำเภอถลางได้แก่  
สหกรณ์การเกษตรเมืองถลาง จำกัด : สหกรณ์การเกษตรระดับอำเภอ ซึ่งเป็นแหล่งเงินทุนให้แก่สมาชิก มีการ
น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติงานและส่งเสริมให้สมาชิกมีการออมเงิน ส่งเสริมอาชีพ
ให้แก่สมาชิก รวมถึงมีบทบาทในการขับเคล่ือนงานตามนโยบายรัฐ สนับสนุนการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (แปลง
ใหญ่สับปะรดภูเก็ต) ด้วยการเป็นศูนย์กลางท่ีสามารถเป็นแหล่งรวบรวมผลผลิตทางการเกษตร 

อีกทั้ง สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต ได้ดำเนินการงาน/กิจกรรม/โครงการต่าง ๆ ตามแผน
ปฏิบัติงานฯ และนโยบายรัฐบาลที่สำคัญ ควบคู่กับงานส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในด้านการบริหารจัดการ การดำเนินธุรกิจของสหกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยมีงาน/กิจกรรม/
โครงการสำคัญท่ีดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้ 

 1. การจัดต้ังสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
2. การชำระบัญชีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
3. โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล 
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สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต 
“ ซื่อตรงต่อหน้าท่ี มีวินัย โปร่งใส ไร้ทุจริต ”  

รายงานประจำปี 2563 (Annual Report) 
สารจากสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต 
 
 

 

4. โครงการสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล 
5. โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพในสังกัดสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชน 
6. งานกำกับ ดูแลตรวจสอบ และคุ้มครองระบบสหกรณ์ 
7. โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานกลุ่มเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
8. โครงการสร้างความเข้มแข็งการจัดทำบัญชีและงบการเงินของสหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคง 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
9. โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนท่ี ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ 

บดินทรเทพยวรางกูร 
10. โครงการขับเคลื ่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์และกลุ ่มเกษตรกร          

และส่งเสริมการเกษตรตามแนวทางทฤษฎีใหม่ในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
11. โครงการลดดอกเบ้ียเงินกู้ให้เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
12. โครงการส่งเสริมการดำเนินธุรกิจร้านค้าสหกรณ์ในรูปแบบซู เปอร์มาเก็ตสหกรณ์ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
13. โครงการสร้างเครือข่ายลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 ทั ้ งน ี ้  ในป ีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หน ่วยงานมีการดำเน ินงานด ้านการประชาส ัมพันธ์                   
เพื่อประชาสัมพันธ์งาน/กิจกรรม/โครงการต่าง ๆ ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต รวมถึงข้อมูลข่าวสาร    
ด้านการสหกรณ์สู่สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร และประชาชนท่ัวไปให้ทราบท่ัวกัน ผ่านทางส่ือต่าง ๆ ดังนี้ 
  1. โครงการพัฒนาศักยภาพของสหกรณ์ : โครงการประชุมการปรับทิศทางการฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ใหม่ของสหกรณ์ในภูเก็ต ปี 2563 
  2. กิจกรรม กรมส่งเสริมสหกรณ์ร่วมกับขบวนการสหกรณ์ ช่วยเหลือชาวภูเก็ต ผู ้ได้รับ
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) 
  3. กิจกรรม การกระจายสินค้าเกลือทะเลจากสหกรณ์ผู้ผลิตถึงผู้บริโภค 
  4. โครงการขยายผลการนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ในสหกรณ์และ        
กลุ่มเกษตรกร 
  5. กิจกรรมวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2563 จังหวัดภูเก็ต 
  6. การคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรท่ีมีผลงานดีเด่น ประจำป ี2562/2563 
 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานประจำปี 2563 เล่มนี้ สามารถอำนวย
ประโยชน์ในการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์งานสหกรณ์ต่อผู้สนใจทุกท่านตามสมควร 
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สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต 
“ ซื่อตรงต่อหน้าท่ี มีวินัย โปร่งใส่ ไร้ทุจริต ” 

 
 

รายงานประจำปี 2563 (Annual Report) 
สารบัญ 
 

สารบญั 
 

บทสรุปผู้บริหาร ก 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลภาพรวมของหน่วยงาน 1 
  1.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ และอำนาจหน้าท่ีสำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต   1 
  1.2 โครงสร้างและอัตรากำลังของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต  2 
  1.3 แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 5 
  1.4 สรุปข้อมูลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 8 
ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงาน 17 
            2.1. สรุปผลการปฏิบัติงานและผลเบิกจ่ายงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติงานและ    
                  งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

17 

            2.2 ผลการปฏิบัติงานส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ  
                  พ.ศ. 2563 

21 

            2.3 ผลการปฏิบัติงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่าย  
                  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
                  1) งาน/โครงการตามภารกิจ 
                  2) โครงการตามนโยบายสำคัญ  

 
 

35 
72 

ส่วนที่ 3 รายงานการเงิน  
            3.1 งบแสดงฐานะการเงิน 
            3.2 งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน 
            3.3 หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

77 
77 
78 
79 

ส่วนที่ 4 กิจกรรมเด่นของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต   80 
บรรณานุกรม 94 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 



 

 

 

 

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต 
“ ซื่อตรงต่อหน้าท่ี มีวินัย โปร่งใส ไร้ทุจริต ”  

รายงานประจำปี 2563 (Annual Report) 
ส่วนที่ 1 : ข้อมูลภาพรวมของหน่วยงาน 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  

ข้อมูลภาพรวมของ 
หน่วยงาน 



 

 

 

 

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต 
“ ซื่อตรงต่อหน้าท่ี มีวินัย โปร่งใส ไร้ทุจริต ”  

รายงานประจำปี 2563 (Annual Report) 
ส่วนที่ 1 : ข้อมูลภาพรวมของหน่วยงาน ; วิสัยทัศน์ พันธกิจ และอำนาจหน้าท่ีของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต 
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  วิสัยทัศน์  : 
 “การสหกรณ์ม่ันคง สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเข้มแข็ง เศรษฐกิจและสังคมของชุมชนยั่งยืน” 
 

  พันธกิจ  : 
 กำกับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้อยู่ในกรอบของกฎหมายและทันต่อสถานการณ์ 
 เสริมสร้างการเรียนรู้และทักษะด้านการสหกรณ์ให้แก่บุคลากรสหกรณ์และประชาชนท่ัวไป 
 ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีการดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพและเข้มแข็ง 

ท้ังทางเศรษฐกิจและสังคม ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 สนับสนุนด้านเงินทุน สารสนเทศ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ให้แก่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

  

  อำนาจหน้าท่ี  :  
 ดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
 ส่งเสริมและพัฒนางานสหกรณ์ทุกประเภทและกลุ่มเกษตรกร 
  ส่งเสริม เผยแพร่ และให้ความรู้เกี่ยวกับอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ ให้แก่บุคลากร

สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และประชาชน ท่ัวไป 
 ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือท่ีได้รับมอบหมาย 

 

 
 

 
 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และอำนาจหน้าที่ของสำนักงานสหกรณ์จังหวดัภเูก็ต 



 

 

 

 

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต 
“ ซื่อตรงต่อหน้าท่ี มีวินัย โปร่งใส ไร้ทุจริต ”  

รายงานประจำปี 2563 (Annual Report) 
ส่วนที่ 1 : ข้อมูลภาพรวมของหน่วยงาน ; โครงสร้างและอัตรากำลังของสำนักงานสหกรณ์จงัหวัดภูเก็ต 
 
 
 

 
 

  โครงสร้างสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจังหวัดภูเก็ต  
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โครงสร้างและอัตรากำลังของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต 



 

 

 

 

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต 
“ ซื่อตรงต่อหน้าท่ี มีวินัย โปร่งใส ไร้ทุจริต ”  

รายงานประจำปี 2563 (Annual Report) 
ส่วนที่ 1 : ข้อมูลภาพรวมของหน่วยงาน ; โครงสร้างและอัตรากำลังของสำนักงานสหกรณ์จงัหวัดภูเก็ต 
 
 

 

 

นายศุภธีร์  อยู่วัฒนา 
สหกรณ์จังหวดัภูเกต็ 

กลุ่มจัดต้ังและ
ส่งเสริม
สหกรณ์ 

ฝ่าย 
บริหารทั่วไป 

กลุ่มส่งเสริม
และพัฒนา

ธุรกิจสหกรณ์ 

กลุ่มส่งเสริมและ
พัฒนาการบริหารการ

จัดการสหกรณ์ 

กลุ่มส่งเสริม
สหกรณ์ 1 

กลุ่มตรวจการ
สหกรณ์ 

นางสิรญา พาหุบุตร 
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

นางวิภาดา  เต็มพร้อม 
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ น.ส. นฤมล สงธน ู

นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
นางวรรณิสา จันทร์แก้ว 
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 

น.ส. วดีรัตน์ จันทร์นุ่น 
เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 

 

นางภาสินี สังข์ขวัญ 
เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 

น.ส. เพ็ญศรี เอ้งฉ้วน 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

น.ส. ชุติกาญจน์ บุญเรือง 
นักจัดการงานทั่วไป 

น.ส. ศศิชา แต่สกุล 
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 

นายจรูญ แสงปาน 
พนักงานรักษาความปลอดภัย 

 

น.ส. สุดา พรหมทอง 
เจ้าพนักงานธุรการ 

 

นางสุพาณี พาหุรัตน์ 
เจ้าพนักงานธุรการ 

น.ส. ผานิตย์ แสวงหาสินทรัพย ์
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 

นายพิทักษ์ คงขลิบ 
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ 
ผอ. กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริม

สหกรณ์ 

น.ส. สุมนา ณ นคร 
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ 
ผอ. กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการ

บริหารการจัดการสหกรณ์ 

นายรักษาราษฎร์ โภคะศฤงคาร 
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ 
ผอ. กลุ่มส่งเสริมและพัฒนา

ธุรกิจสหกรณ์ 

น.ส. แสงอุษา ส่งแสง 
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ 
ผอ. กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 

นายกฤษฎา สุ่เจริญ 
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ 

ผอ. กลุ่มตรวจการสหกรณ์ 

น.ส. วิภาวนี อ่ิมสง่า 
นักวิชาการมาตรฐานสินค้า 

 

น.ส. เพชรไพลิน  แซ่ตั้น 
นิติกรปฏิบัติการ 

 

น.ส. นันทัชพร  ชัยฤกษ ์
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 

 

น.ส. นลิน วันทอง 
นิติกร 

 

นางชมัยพร ช่วยมั่ง 
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 

 

น.ส. ธนภร สังขพันธ์ 
เจ้าหนักงานส่งเสริมสหกรณ์

อาวุโส 
 

นายอภิสิทธิ์  ลิ่วชัยชาญ 
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 

 

น.ส. ดุสิตา รตันกุล 
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 

 

น.ส. เบ็ญจวรรณ สังข์ทอง 
นักวิชาการเงินและบัญชี 
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นายเกรียงศักดิ์ ขาวทอง 
พนักงานขับรถยนต์ 



 

 

 

 

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต 
“ ซื่อตรงต่อหน้าท่ี มีวินัย โปร่งใส ไร้ทุจริต ”  

รายงานประจำปี 2563 (Annual Report) 
ส่วนที่ 1 : ข้อมูลภาพรวมของหน่วยงาน ; โครงสร้างและอัตรากำลังของสำนักงานสหกรณ์จงัหวัดภูเก็ต 
 
  

  อัตรากำลังของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต 

 
                 หน่วย : คน 

ประเภทอัตรากำลัง ชาย หญิง รวม 

ข้าราชการ 5 12 17 

ลูกจ้างประจำ 2 - 2 

พนักงานราชการ - 11 11 

รวม 7 23 30 

    *** ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 

 

 

รวม   
30 
คน 

 ข้าราชการ 

 ลูกจ้างประจำ 

 พนักงานราชการ 
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สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต 
“ ซื่อตรงต่อหน้าท่ี มีวินัย โปร่งใส ไร้ทุจริต ”  

รายงานประจำปี 2563 (Annaual Report) 
ส่วนที่ 1 : ข้อมูลภาพรวมของหน่วยงาน ; แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
 
 
 
 
 

 
 
  แผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

1. แผนงาน บุคลากรภาครัฐ 
    รายการ ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ  
 กิจกรรมหลัก ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ ์      
  งบบุคลากร           2,484,481.39 บาท  
  งบดำเนินงาน              238,179.00 บาท 
2. แผนงาน พื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
    ผลผลิต สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตามศักยภาพ 
 กิจกรรมหลัก การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  
 กิจกรรมรอง รายจ่ายเพื่อการลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ    
  งบลงทุน       69,000.00 บาท 
  งบดำเนินงาน       47,400.00 บาท 
 กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร   
 กิจกรรมรอง รายจ่ายเพื่อการลงทุนสำหรับครุภัณฑ์สำนักงาน 
  งบลงทุน                 62,820.00 บาท 
 กิจกรรมรอง ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร   
  งบดำเนินงาน            1,537,173.10 บาท 
  งบอุดหนุน               200,000.00 บาท 
 กิจกรรม โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพในสังกัดสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชน    
  งบอุดหนุน               400,000.00 บาท 

กิจกรรม กำกับ ดูแล และตรวจสอบระบบสหกรณ์ 
 งบดำเนินงาน                  73,400.00 บาท 
กิจกรรม ส่งเสริมสหกรณ์สีขาวด้วยหลักธรรมาภิบาล 
 งบดำเนินงาน                   7,480.00 บาท 
กิจกรรม โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานของกลุ่มเกษตรกร ปี 2563  
 งบดำเนินงาน                   9,560.00 บาท 
กิจกรรม โครงการส่งเสริมการดำเนินธุรกิจร้านค้าสหกรณ์ในรูปแบบซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ 
 งบดำเนินงาน                   3,800.00 บาท 
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แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 

 



 

 

 

 

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต 
“ ซื่อตรงต่อหน้าท่ี มีวินัย โปร่งใส ไร้ทุจริต ”  

รายงานประจำปี 2563 (Annaual Report) 
ส่วนที่ 1 : ข้อมูลภาพรวมของหน่วยงาน ; แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
 
  

 กิจกรรม โครงการสร้างเครือข่ายลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน 
  งบดำเนินงาน        18,200.00 บาท 
 กิจกรรม โครงการพัฒนาบุคลากรของสหกรณ์ 
  งบดำเนินงาน                 51,600.00 บาท 
 กิจกรรม โครงการสร้างความเข้มแข็งการจัดทำบัญชีและงบการเงินของสหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคง 
ประจำป ี2563 
  งบเนินงาน        11,400.00   บาท 

เงินโอนโครงการอื่นๆ ตามวัตถุประสงค์                      37,208.00 บาท        
3. แผนงานยุทธศาสตร์ เสริมสร้างพลังสังคม 
    โครงการ ส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
 กิจกรรมหลัก พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นท่ีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
 กิจกรรมรอง ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นท่ีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ    
      กิจกรรม คลินิกเกษตรเคล่ือนท่ีฯ  
  งบดำเนินงาน       25,100.00 บาท 
      กิจกรรม ขับเคล่ือนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และส่งเสริมการเกษตรตามแนวทางทฤษฎีใหม่
ในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
  งบดำเนินงาน          32,600.00 บาท 
      กิจกรรม โครงการขยายผลการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ในสหกรณ์และ
กลุ่มเกษตรกร   
  งบดำเนินงาน       42,900.00 บาท 

เงินโอนโครงการอื่นๆ ตามวัตถุประสงค์                      25,000.00 บาท        
             
4. แผนงานยุทธศาสตร์ เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
    โครงการช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
 กิจกรรมหลัก ช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
 กิจกรรมรอง ลดดอกเบ้ียเงินกู้ให้เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
  งบเงินอุดหนุน       23,052.37 บาท 
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สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต 
“ ซื่อตรงต่อหน้าท่ี มีวินัย โปร่งใส ไร้ทุจริต ”  

รายงานประจำปี 2563 (Annaual Report) 
ส่วนที่ 1 : ข้อมูลภาพรวมของหน่วยงาน ; แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
 
5645635666 

  งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 
 
: 

  

 
 
 

หน่ห56หน่วย : ล้านบาท 

ประเภทงบรายจ่าย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

รวมทั้งสิ้น 8.57 7.23 5.5 
งบบุคลากร 2.66 2.38 2.49 

งบดำเนินงาน 3.26 2.89 2.26 
งบลงทุน 0.17 1.46 0.13 

เงินอุดหนุน 2.48 - 0.62 
เงินกองทุนพัฒนา

สหกรณ์ 
- 0.50 - 

อย่างยั่งยืน” 
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แผนภูมิแสดงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2561 - 2563 

จำแนกตามประเภทงบประมาณ 

  งบบุคลากร         งบดำเนินงาน         งบลงทุน             เงินอุดหนุน     เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ 

          ปี 2561 

         ปี 2562 

         ปี 2563 
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สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต 
“ ซื่อตรงต่อหน้าท่ี มีวินัย โปร่งใส ไร้ทุจริต ” 

รายงานประจำปี 2563 (Annual Report) 
ส่วนที่ 1 : ข้อมูลภาพรวมของหน่วยงาน ; สรุปข้อมูลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
 
 

 
 

 

 

 ข้อมูลสถิติของสหกรณ์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

จำนวนสหกรณ์และจำนวนสมาชิกสหกรณ์ 

     ที่มา : กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 
 

สถานะสหกรณ์ 

ประเภทสหกรณ์ 

จำนวนสหกรณ์ (แห่ง) จำนวนสหกรณ์
ทั้งหมด 

 (1) + (2) + (3) 
+ (4) 

ดำเนินงาน/
ธุรกิจ 
(1) 

หยุดดำเนินงาน/
ธุรกิจ 
(2) 

เลิก 
/ชำระบัญช ี

(3) 

จัดต้ังใหม่ 
 

(4) 
1. สหกรณ์การเกษตร 5 - 1 - 6 
2. สหกรณ์ประมง - - 1 - 1 
3. สหกรณ์นิคม - - - - - 
4. สหกรณ์ออมทรัพย์ 14 - - 2 16 
5. สหกรณ์ร้านค้า 4 - - - 4 
6. สหกรณ์บริการ 21 - 1 - 22 
7. สหกรณ์เครดิตยูเน่ียน 4 - - - 4 

รวม 48 - 3 2 53 

     ที่มา : กลุ่มจัดต้ังและส่งเสริมสหกรณ ์

 

ประเภทสหกรณ์ 
จำนวน
สหกรณ์ 
(แห่ง) 

จำนวนสมาชิก จำนวนสมาชิก
ที่มีส่วนร่วมใน

การดำเนิน
ธุรกิจ (คน) 

ร้อยละ รวมสมาชิก
ทั้งหมด 
(คน) 

สมาชิก
สามัญ 
(คน) 

สมาชิก
สมทบ 
(คน) 

1. สหกรณ์การเกษตร 5 3,919 3,919 0 2,991 76.32 

2. สหกรณ์ประมง - - - - - - 

3. สหกรณ์นิคม - - - - - - 

4. สหกรณ์ออมทรัพย์ 16 16,712 15,705 1,007 13,884 83.07 

5. สหกรณ์ร้านค้า 4 2,871 2,871 0 1,844 64.22 

6. สหกรณ์บริการ 21 3,937 3,926 11 3,270 83.16 

7. สหกรณ์เครดิตยูเน่ียน 4 8,665 6,195 2,470 7,700 88.86 

รวม 50 36,104 32,616 3,488 29,689 82.24 

สรุปข้อมูลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 
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สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต 
“ ซื่อตรงต่อหน้าท่ี มีวินัย โปร่งใส ไร้ทุจริต ” 

รายงานประจำปี 2563 (Annual Report) 
ส่วนที่ 1 : ข้อมูลภาพรวมของหน่วยงาน ; สรุปข้อมูลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
 
 

 

ปริมาณธุรกิจของสหกรณ์ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ประเภทสหกรณ์ 

ปริมาณ
ธุรกิจ 
ของ

สหกรณ์ 
(แห่ง) 

ปริมาณธุรกิจ แยกตามประเภทการให้บริการ  (ลา้นบาท) 

รับฝากเงิน ให้เงินกู้ 
จัดหา

สินค้ามา
จำหน่าย 

รวบรวม
ผลผลิต 

แปรรูป
ผลผลิต 

บริการ 
และอื่น ๆ 

รวมทั้งสิ้น 

1. สหกรณ์การเกษตร 5 46.642 179.035 9.219 0.120 - - 235.016 
2. สหกรณ์ประมง 0 - - - - - - - 
3. สหกรณ์นิคม 0 - - - - - - - 
4. สหกรณ์ออมทรัพย์ 16 1,921.982 3,133.896 - - - 11.102 5,066.980 
5. สหกรณ์ร้านค้า 4 - - 129.197 - - 0.107 129.304 
6. สหกรณ์บริการ 21 42.106 78.923 0.603 - - 64.244 185.876 
7. สหกรณ์เครดิตยูเน่ียน 4 1,404.015 99.245 0.157 - - 2.478 1,505.895 

รวมทั้งสิ้น 50 3,414.745 3,491.098 139.176 0.120 - 77.931 7,123.070 

ที่มา : กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ ์
 

ผลการดำเนินงานของสหกรณ์ 

ประเภทสหกรณ์ 

ผลการดำเนินงานปีล่าสุดที่มีการปิดบัญชีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กำไร 
(ขาดทุน) 

สุทธิ 
ในภาพรวม 
(ล้านบาท) 
(5) – (7)  

ผลการดำเนินงานในภาพรวม การดำเนินงานมีผลกำไร - ขาดทุน  
(1) 

จำนวน
สหกรณ์ 
(แห่ง) 

(2) 
รายได้ 
(ล้าน 
บาท) 

(3) 
ค่าใช้จ่าย 

(ล้าน
บาท) 

สหกรณ์ที่มีผลกำไร สหกรณ์ที่ขาดทุน 
(4) 

จำนวน
สหกรณ์ 
(แห่ง) 

(5) 
กำไร 
(ล้าน 
บาท) 

(6) 
จำนวน
สหกรณ์ 
(แห่ง) 

(7) 
ขาดทุน 
(ล้าน
บาท) 

1. สหกรณ์การเกษตร 5 35.97 12.64 4 23.33 1 0.18 23.33 
2. สหกรณ์ประมง - - - - - - - - 
3. สหกรณ์นิคม - - - - - - - - 
4. สหกรณ์ออมทรัพย์ 16 318.31 65.12 14 253.20 - - 253.20 
5. สหกรณ์ร้านค้า 4 14.29 8.01 3 6.59 1 0.31 6.29 
6. สหกรณ์บริการ 21 115.37 15.59 14 1.63 7 5.36 99.77 
7. สหกรณ์เครดิตยูเน่ียน 4 15.32 21.62 2 1.96 2 8.27 (-6.3) 

รวมทั้งสิ้น 50 499.25 122.97 37 286.40 11 14 376.28 

   ** สหกรณ์ออมทรัพย์ ยังไม่มีผลการดำเนินงาน เน่ืองจากพ่ึงมีการจัดต้ังสหกรณ์ออมทรัพย์ดังกล่าวเป็นปีแรกจึงไม่มีการปิดบัญชี 
คือ สหกรณ์ออมทรัพย์อันดารา จำกัด และสหกรณ์ออมทรัพย์กะตะธานี คอลเลคชั่น จำกัด 

ที่มา : กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 
หมายเหตุ   ผลรวมของสหกรณ์ในช่อง (1) จะต้องเท่ากับผลรวมของช่อง (4) + (6) 
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สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต 
“ ซื่อตรงต่อหน้าท่ี มีวินัย โปร่งใส ไร้ทุจริต ” 

รายงานประจำปี 2563 (Annual Report) 
ส่วนที่ 1 : ข้อมูลภาพรวมของหน่วยงาน ; สรุปข้อมูลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
 
 

 

 ผลการจัดระดับช้ันสหกรณ์ จำแนกตามประเภทของสหกรณ์ ข้อมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563  

ประเภทสหกรณ์ 
สหกรณ์ 
ชั้น 1 

สหกรณ์ 
ชั้น 2 

สหกรณ์ 
ชั้น 3 

สหกรณ์ 
ชั้น 4 

รวม 

สหกรณ์ภาคการเกษตร 3 2 - 2 7 

1. สหกรณ์การเกษตร 3 2 - 1 6 

2. สหกรณ์นิคม - - - - - 

3. สหกรณ์ประมง - - - 1 1 

สหกรณ์นอกภาคการเกษตร 16 25 4 1 46 

4. สหกรณ์ออมทรัพย์ 9 5 2 - 16 

5. สหกรณ์เครดิตยูเน่ียน 1 3 - - 4 

6. สหกรณ์บริการ 4 16 1 1 22 

7. สหกรณร์้านค้า 2 1 1 - 4 

รวม 19 27 4 3 53 

     ที่มา : รายงานสรุปผลการจัดระดับชั้นสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กองแผนงาน 
 

 ผลการจัดระดับช้ันสหกรณ์ เปรียบเทียบ 3 ปี (ปี พ.ศ. 2561 – 2563)  

ระดับชั้น 
ระดับชั้น  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 
(แห่ง/ร้อยละ) 

ระดับชั้น  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 

(แห่ง/ร้อยละ) 

ระดับชั้น  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 

(แห่ง/ร้อยละ) 

ชั้น 1 19 / 37.26 21 / 41.18 19/35.85 

ชั้น 2 29 / 56.86 25 / 49.02 27/50.94 

ชั้น 3 1 / 1.96 2 / 3.92 4/7.55 

ชั้น 4 2 / 3.92 3 / 5.88 3/5.66 

รวม 51 / 100 51 / 100 53/100 

     ที่มา : รายงานสรุปผลการจัดระดับชั้นสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กองแผนงาน 
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สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต 
“ ซื่อตรงต่อหน้าท่ี มีวินัย โปร่งใส ไร้ทุจริต ” 

รายงานประจำปี 2563 (Annual Report) 
ส่วนที่ 1 : ข้อมูลภาพรวมของหน่วยงาน ; สรุปข้อมูลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
 
 
 ผลการดำเนินงานของสหกรณ์ ในรอบปีบัญชีล่าสุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
 

หน้า | 11 
 

หน้า | 13 

(คน)
หน้ีสิน ทุนของสหกรณ์

สหกรณ์ รวม 36,104 3,973,065,309.28 6,177,516,646.18 6,611,191,530.90 4,866,962,820.00 499,251,356.41 122,974,421.55 292,247,552.71 289,109,563.00 3,414,745,003.07 3,491,098,483.54 139,175,984.21 119,501.00 0.00 77,930,646.35 7,123,069,618.17 7,427,560,936.88
สหกรณ์การเกษตร รวม 3,919 87,064,209.28 528,122,652.88 223,269,403.75 304,853,249.13 35,966,764.76 12,635,849.48 23,507,859.90 24,721,310.23 46,642,320.46 179,034,700.00 9,219,156.31 119,501.00 0.00 0.00 235,015,677.77 249,154,750.52

1.สหกรณ์การเกษตรเมืองถลาง จ ากัด 31-มี.ค.-63 640 A 1 ด ำเนินกำร 19,919,960.00 77,195,523.95 37,191,546.13 40,003,977.82 4,103,437.72 1,982,256.32 2,121,181.40 3,353,632.72 15,757,790.00 30,460,000.00 440,078.31 0.00 0.00 0.00 46,657,868.31 36,589,989.09

2.สหกรณ์การเกษตรเมืองภูเก็ต จ ากัด 31-มี.ค.-63 1362 A 1 ด ำเนินกำร 113,219.28 229,764,317.72 84,541,377.73 145,222,939.99 13,847,078.71 2,374,883.47 11,472,195.24 11,438,794.53 14,917,270.54 83,203,200.00 3,753,955.00 0.00 0.00 0.00 101,874,425.54 109,854,383.00

3.สหกรณ์การเกษตรกะทู ้จ ากัด 31-มี.ค.-63 1034 A 1 ด ำเนินกำร 66,340,190.00 219,122,285.67 101,127,579.57 117,994,706.10 14,969,664.35 5,112,447.83 9,857,216.52 9,868,930.03 15,967,259.92 65,371,500.00 2,097,366.00 0.00 0.00 0.00 83,436,125.92 100,085,263.43

4.สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธกส.ภูเก็ต จ ากัด 31-มี.ค.-63 749 F 2 ด ำเนินกำร 156,900.00 508,988.59 220,475.13 288,513.46 2,947,171.11 3,124,115.73 ('-176,944.62) ('-84,616.63) 0.00 0.00 2,927,587.00 0.00 0.00 0.00 2,927,587.00 2,447,962.50

5.สหกรณ์กองทุนสวนยางฉลอง จ ากัด 31-มี.ค.-63 134 F 2 ด ำเนินกำร 533,940.00 1,531,536.95 188,425.19 1,343,111.76 99,412.87 42,146.13 57,266.74 59,952.95 0.00 0.00 170.00 119,501.00 0.00 0.00 119,671.00 177,152.50

สหกรณ์ประมง รวม 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00

สหกรณ์นิคม รวม 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00

สหกรณ์ออมทรัพย์ รวม 16,712 3,625,954,770.00 4,687,709,699.43 5,784,094,338.97 4,203,362,092.54 318,310,901.72 65,115,639.28 253,195,262.44 246,464,168.61 1,921,981,907.71 3,133,896,260.90 0.00 0.00 0.00 11,101,563.06 5,066,979,731.67 5,290,128,259.01

1.สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จ ากัด 31-ธ.ค.-62 994 A 1 ด ำเนินกำร 368,190,420.00 463,341,744.94 53,009,118.07 410,332,626.87 20,195,319.95 2,480,533.12 17,714,786.83 16,582,364.71 10,582,186.06 159,973,500.00 0.00 0.00 0.00 6,760,563.75 177,316,249.81 188,436,454.42

2.สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขภูเก็ต จ ากัด 31-ธ.ค.-62 742 A 1 ด ำเนินกำร 265,234,350.00 419,321,318.29 124,969,176.34 294,352,141.95 16,513,468.14 2,573,676.86 13,939,791.28 13,182,757.74 16,990,944.10 151,524,755.00 0.00 0.00 0.00 0.00 168,515,699.10 192,714,114.13

3.สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานไทยซาร์โก้ จ ากัด 31-ธ.ค.-62 205 A 1 ด ำเนินกำร 48,428,730.00 99,006,934.47 36,506,827.92 62,500,106.55 4,080,894.62 957,646.64 3,123,247.98 2,631,828.66 17,245,704.88 5,625,700.00 0.00 0.00 0.00 579,771.34 23,451,176.22 46,294,276.46

4.สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัทเฮลโลภูเก็ต จ ากัด 31-มี.ค.-63 44 B 2 ด ำเนินกำร 4,733,800.00 14,850,815.98 8,473,319.81 6,377,496.17 870,036.68 153,304.23 716,732.45 430,042.52 16,051.69 3,354,738.00 0.00 0.00 0.00 24,854.76 3,395,644.45 4,935,708.06

5.สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานสงเคราะห์สวนยางภูเก็ต จ ากัด 31-ธ.ค.-62 76 F 2 ด ำเนินกำร 9,125,960.00 4,579,933.53 13,046,298.51 10,705,948.83 527,962.31 175,085.09 352,877.22 451,788.10 2,594,005.43 5,103,730.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,697,735.43 5,728,885.00

6.สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจจังหวัดภูเก็ต จ ากัด 30-ก.ย.-63 1,523 A 1 ด ำเนินกำร 632,140,010.00 1,918,838,853.27 1,159,706,729.13 759,132,124.14 77,205,366.48 12,691,431.50 64,513,934.98 62,607,118.79 125,456,864.00 775,587,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 901,044,764.00 1,287,442,061.60
7.สหกรณ์ออมทรัพย์ศูนย์ชีววิทยาทางทะเลภูเก็ต จ ากัด 30-ก.ย.-63 686 A 1 ด ำเนินกำร 89,878,850.00 206,068,722.24 102,447,565.15 103,621,157.09 9,405,922.93 2,685,217.61 6,720,705.32 5,776,058.27 88,571,300.00 170,600,065.17 0.00 0.00 0.00 287,247.79 259,458,612.96 96,283,506.98
8.สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จ ากัด 31-ธ.ค.-62 5,748 A 1 ด ำเนินกำร 1,962,394,640.00 1,022,213,458.74 4,035,508,747.79 2,267,279,129.22 163,841,806.16 31,399,983.46 132,441,822.70 128,452,817.42 1,494,253,431.00 1,684,829,831.21 0.00 0.00 0.00 0.00 3,179,083,262.21 3,073,159,220.65
9.สหกรณ์ออมทรัพยืก่ีห้ิน จ ากัด 30-มิ.ย.-63 116 A 1 ด ำเนินกำร 21,250,350.00 23,037,781.96 157,179.44 22,880,602.52 960,039.71 104,429.51 855,610.20 817,434.72 105,243.01 10,942,700.00 0.00 0.00 0.00 97,462.34 11,145,405.35 13,384,395.24
10.สหกรณ์ออมทรัพย์อัล-อิสลามียะฮ์ จ ากัด 31-ธ.ค.-63 4,452 A 2 ด ำเนินกำร 42,508,110.00 312,658,469.59 248,375,375.15 64,283,094.44 12,510,159.37 8,916,915.74 3,593,243.63 6,434,649.74 166,035,587.70 69,844,463.00 0.00 0.00 0.00 1,032,134.98 236,912,185.68 251,518,365.81
11.สหกรณ์ออมทรัพย์โรงแรมอมันปุรี จ ากัด 31-พ.ค.-63 299 B 2 ด ำเนินกำร 29,690,400.00 33,667,214.99 682,917.81 32,984,297.18 1,431,919.47 356,065.68 1,075,853.79 1,161,705.55 126,507.92 24,390,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24,517,007.92 24,985,174.37
12.สหกรณ์ออมทรัพย์บีเอจีเอสภูเก็ต จ ากัด 30-มิ.ย.-63 297 A 1 ด ำเนินกำร 52,711,600.00 60,020,816.68 622,142.71 59,398,673.97 3,332,645.96 1,005,490.80 2,327,155.16 2,580,940.06 4,081.92 172,700.00 0.00 0.00 0.00 907,991.76 1,084,773.68 41,932,598.75
13.สหกรณ์ออมทรัพย์ตรีสรา จ ากัด 31-ส.ค.-62 126 F 3 ด ำเนินกำร 8,216,850.00 8,747,964.39 58,081.82 8,689,882.57 510,197.44 284,482.24 225,715.20 455,892.96 0.00 6,977,252.52 0.00 0.00 0.00 0.00 6,977,252.52 5,248,675.54
14.สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานลากูน่า จ ากัด 30-เม.ย.-63 1,173 A 1 ด ำเนินกำร 91,249,500.00 101,149,368.65 525,757.61 100,623,611.04 6,925,162.50 1,331,376.80 5,593,785.70 4,898,769.37 0.00 64,968,426.00 0.00 0.00 0.00 1,411,536.34 66,379,962.34 58,064,822.00
15.สหกรณ์ออมทรัพย์อันดารา จ ากัด 30-เม.ย.-63 180 - 3 ด ำเนินกำร 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16.สหกรณ์ออมทรัพย์กะตะธานี คอลเลคช่ัน จ ากัด 31-ธ.ค.-62 51 - 2 ด ำเนินกำร 201,200.00 206,301.71 5,101.71 201,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สหกรณ์ร้านค้า รวม 2,871 20,298,300.00 69,273,758.48 7,142,588.06 62,131,170.42 14,290,845.30 8,005,804.54 6,595,893.11 7,423,871.04 0.00 0.00 129,196,799.40 0.00 0.00 106,786.00 129,303,585.40 156,110,549.81
1.ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จ ากัด 31-ธ.ค.-62 1980 A 1 ด ำเนินกำร 14,870,700.00 48,377,949.51 5,384,740.98 42,993,208.53 11,666,779.16 5,811,597.28 5,855,181.88 6,528,057.88 0.00 0.00 52,022,917.01 0.00 0.00 97,166.00 52,120,083.01 57,835,732.38
2.ร้านสหกรณ์วิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต จ ากัด 31-ธ.ค.-57 202 F 3 ด ำเนินกำร 119,300.00 3,766,130.24 969,822.84 2,796,307.40 889,198.50 376,209.59 512,988.91 550,347.11 0.00 0.00 10,465,575.43 0.00 0.00 0.00 10,465,575.43 9,932,091.10
3.ร้านสหกรณ์วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต จ ากัด 31-ธ.ค.-62 110 F 1 ด ำเนินกำร 135,000.00 4,628,702.70 302,287.90 4,326,414.80 886,622.63 658,900.31 227,722.32 318,652.41 0.00 0.00 3,052,985.00 0.00 0.00 9,620.00 3,062,605.00 3,581,294.00
4.ร้านสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต จ ากัด 31-ธ.ค.-62 579 F 2 ด ำเนินกำร 5,173,300.00 12,500,976.03 485,736.34 12,015,239.69 848,245.01 1,159,097.36 ('-310852.35) 26,813.64 0.00 0.00 63,655,321.96 0.00 0.00 0.00 63,655,321.96 84,761,432.33

ระดับช้ัน
สหกรณ์
ปี 2563

ปริมาณธุรกิจ แยกตามประเภทการให้บริการ  (บาท)

รวมปริมาณธุรกิจปีล่าสุด 
(พ.ศ. 2563)รับฝากเงิน ให้เงินกู้ จัดหาสินค้ามาจ าหน่าย รวบรวมผลผลิต บริการและอ่ืน ๆแปรรูปผลผลิต

สหกรณ์ ปีบัญชี จ านวนสมาชิก
ผลการจัด
มาตรฐาน 

ประจ าปี 2563
สถานะสหกรณ์

สถานะท่ัวไปของสหกรณ์ ปีล่าสุดท่ีมีการปิดบัญชีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (บาท)

ก าไร/(ขาดทุน) ปีบัญชี
ล่าสุด

ก าไร/(ขาดทุน) ปีบัญชี
ก่อนหน้า

ปริมาณธุรกิจปีบัญชีก่อน
หน้า (พ.ศ. 2562)ทุนเรือนหุ้น สินทรัพย์

ทุนด าเนินงาน

รายได้ ค่าใช้จ่าย



 

 

 

 

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต 
“ ซื่อตรงต่อหน้าท่ี มีวินัย โปร่งใส ไร้ทุจริต ” 

รายงานประจำปี 2563 (Annual Report) 
ส่วนที่ 1 : ข้อมูลภาพรวมของหน่วยงาน ; สรุปข้อมูลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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(คน)
หน้ีสิน ทุนของสหกรณ์

สหกรณ์บริการ รวม 3,937 56,141,570.00 226,162,378.19 119,937,179.17 107,116,171.66 115,366,063.32 15,594,323.88 6,987,321.98 7,059,591.78 42,105,608.97 78,922,634.64 603,403.50 0.00 0.00 64,244,218.20 185,875,865.31 180,219,515.26
1.สหกรณ์บริการและการท่องเทีย่วต าบลกะรน จ ากัด 30-เม.ย.-63 172 B 2 ด ำเนินกำร 1,841,200.00 5,723,690.13 2,601,586.38 3,122,103.75 862,088.52 722,404.20 139,684.32 411,519.77 292,021.16 2,490,000.00 0.00 0.00 0.00 465,539.95 3,247,561.11 2,772,889.23
2.สหกรณ์บริการแท็กซ่ีภูเก็ต จ ากัด 30-เม.ย.-63 198 A 2 ด ำเนินกำร 1,431,100.00 4,389,564.83 1,295,308.67 3,094,256.16 753,313.14 574,762.56 178,550.58 202,865.69 110,290.56 747,000.00 9,600.00 0.00 0.00 455,717.35 1,322,607.91 1,656,500.00
3.สหกรณ์บริการรถยนต์รับจ้าง บขส.ภูเก็ต จ ากัด 30-เม.ย.-63 43 B 2 ด ำเนินกำร 332,300.00 668,352.42 51,691.08 616,661.34 120,766.37 96,168.65 24,597.72 68,087.77 0.00 190,001.64 0.00 0.00 0.00 80,638.56 270,640.20 418,800.00
4.สหกรณ์ส่ีล้อเล็กภูเก็ต จ ากัด 31-ธ.ค.-62 265 A 1 ด ำเนินกำร 8,823,430.00 36,066,952.85 24,070,588.27 11,996,364.58 3,301,768.95 1,985,834.65 1,315,934.30 980,708.24 3,510,861.80 17,503,000.00 340.00 0.00 0.00 490,622.89 21,504,824.69 25,745,204.09
5.สหกรณ์เคหสถานทวีสินม่ันคงภูเก็ต จ ากัด 31-ธ.ค.-57 160 F 2 ด ำเนินกำร 779,400.00 10,955,717.24 9,959,154.20 996,563.04 98,966,895.00 860,646.37 129,022.58 651,079.59 584,232.00 118,853.00 571,113.50 0.00 0.00 0.00 1,274,198.50 2,748,284.00
6.สหกรณ์บริการเทศบาลต าบลวิชิต จ ากัด 31-ธ.ค.-61 234 F 2 ด ำเนินกำร 6,278,100.00 8,220,579.90 1,373,367.14 6,847,212.76 447,082.70 121,594.61 325,488.09 260,220.06 1,477,556.46 4,839,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,316,756.46 6,922,377.56
7.สหกรณ์บริการรถยนต์รับจ้างภูเก็ต จ ากัด 31-มี.ค.-63 426 A 1 ด ำเนินกำร 3,620,000.00 7,903,829.98 1,741,252.02 6,162,577.96 1,227,934.11 730,561.86 497,372.25 610,264.60 127,927.54 1,333,000.00 17,200.00 0.00 0.00 1,293,630.31 2,771,757.85 3,312,367.27
8.สหกรณ์บริการเดินรถภูเก็ต จ ากัด 31-มี.ค.-63 117 B 2 ด ำเนินกำร 445,400.00 3,732,156.54 226,914.82 3,505,241.72 636,421.49 412,290.66 224,130.83 211,061.21 0.00 1,567,000.00 0.00 0.00 0.00 494,370.96 2,061,370.96 2,402,663.70
9.ชุมนุมสหกรณ์รถบริการจังหวัดภูเก็ต จ ากัด 30-ก.ย.-63 5 F 1 ด ำเนินกำร 190,000.00 299,871.20 3,447.47 296,423.73 43,648.26 43,686.00 ('-37.74) 3,000.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32,700.00 32,700.00 25,820.00
10.สหกรณ์อิสลามฮุซนี จ ากัด 31-ต.ค.-62 442 A 2 ด ำเนินกำร 2,187,100.00 14,775,595.52 11,639,901.78 3,135,693.74 793,554.80 591,915.65 201,639.15 150,363.52 9,187,586.00 8,123,288.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,310,874.00 18,447,358.00
11.สหกรณ์บริการรถยนต์บริการธุรกิจภูเก็ต จ ากัด 30-เม.ย.-63 308 B 2 ด ำเนินกำร 18,099,000.00 68,409,387.37 23,612,827.15 44,796,560.22 718,374.96 4,774,410.72 ('-4056035.76) 970,061.80 821,869.00 11,447,000.00 0.00 0.00 0.00 52,615,524.40 64,884,393.40 67,282,967.16
12.สหกรณ์อัล-อามานะห์ภูเก็ต จ ากัด 30-เม.ย.-63 357 B 2 ด ำเนินกำร 3,817,100.00 19,615,639.82 14,072,839.00 5,542,800.82 1,233,499.95 802,820.85 430,679.10 161,541.38 7,798,792.00 6,531,179.00 0.00 0.00 0.00 100,736.95 14,430,707.95 5,597,941.00
13.สหกรณ์บริการธุรกิจและท่องเทีย่วมุกอันดามัน จ ากัด 31-พ.ค.-58 60 F 3 ด ำเนินกำร 357,550.00 32,744.60 362,383.93 ('-329639.33) 21,800.00 134,957.81 ('-113157.81) ('-111157.81) 2,936.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,936.41 29,212.84
14.สหกรณ์บริการแท็กซ่ีธุรกิจท่องเทีย่วสองวีรสตรี จ ากัด 31-พ.ค.-61 164 F 2 ด ำเนินกำร 200,700.00 261,274.78 30,500.00 230,774.78 588,105.98 658,325.00 ('-70219.02) 100,293.80 3,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 587,160.00 591,060.00 654,560.00
15.สหกรณ์จักรยานยนต์รับจ้างป่าตอง จ ากัด 31-ก.ค.-63 273 C 2 ด ำเนินกำร 2,334,950.00 2,296,832.60 509,971.98 1,786,860.62 ('-162435.12) 567,433.82 ('-729868.94) ('-138120.44) 2,300.00 82,500.00 0.00 0.00 0.00 171,760.00 256,560.00 808,512.37
16.สหกรณ์รถบริการภูเก็ต คอลเซ็นเตอร์ จ ากัด 31-ธ.ค.-62 102 B 2 ด ำเนินกำร 492,100.00 1,337,067.42 605,674.20 731,393.22 541,106.72 458,488.80 82,617.92 162,479.77               0.00 11,100,907.00 5,150.00 0.00 0.00 336,147.72 11,442,204.72 1,476,333.00
17.สหกรณ์อิสลามสัมพันธ์ภูเก็ต จ ากัด 31-ธ.ค.-62 315 A 2 ด ำเนินกำร 3,393,700.00 30,105,199.73 19,034,031.26 11,071,168.47 4,473,558.87 1,090,348.48 3,383,210.39 1,920,395.48             18,156,499.95 11,674,706.00 0.00 0.00 0.00 5,499,506.93 35,330,712.88 37,639,866.78
18.สหกรณ์บริการต าบลเชิงทะเล จ ากัด 30-มิ.ย.-63 25 F 2 ด ำเนินกำร 133,000.00 78,466.69 639,800.00 ('-561333.31) 60,450.78 32,609.65 27,841.13 ('-2316.21) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38,650.78 38,650.78 90,347.68
19.สหกรณ์บริการรถยนต์รับจ้างอันดามันภูเก็ต จ ากัด 31-มิ.ย.-63 168 B 2 ด ำเนินกำร 875,300.00 1,485,510.40 114,929.80 1,370,580.60 280,334.13 408,328.91 ('-127994.78) 195,393.41 0.00 655,000.00 0.00 0.00 0.00 596,026.92 1,251,026.92 854,399.55
20.สหกรณ์เรือหางยาวบริการน าเทีย่วป่าตอง จ ากัด 30-ก.ย.-58 62 F 2 ด ำเนินกำร 237,140.00 1,159,458.35 156,481.21 1,002,977.14 196,839.42 454,769.08 ('-257929.66) 0.00 28,836.09 520,000.00 0.00 0.00 0.00 572,338.16 1,121,174.25 854,399.55
21.สหกรณ์เคหสถานโคกโตนดพัฒนา จ ากัด 31-ธ.ค.-62 41 B 2 ด ำเนินกำร 273,000.00 8,644,485.82 7,834,528.81 809,957.01 98,519.17 71,965.55 26,553.62 255.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 413,146.32 413,146.32 478,711.48
สหกรณ์เครดิตยูเนียน รวม 8,665 183,606,460.00 666,248,157.20 476,748,020.95 189,500,136.25 15,316,781.31 21,622,804.37 1,961,215.28 3,440,621.34 1,404,015,165.93 99,244,888.00 156,625.00 0.00 0.00 2,478,079.09 1,505,894,758.02 1,551,947,862.28
1.สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเมืองภูเก็ต จ ากัด 31-ธ.ค.-62 1783 A 1 ด ำเนินกำร 41,917,520.00 70,370,309.57 18,763,350.86 51,606,958.71 5,390,948.34 3,492,508.44 1,898,439.90 3,408,411.94 6,642,775.31 34,213,223.00 0.00 0.00 0.00 269,654.60 41,125,652.91 31,165,419.85
2.สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ่อแร่สันติสุข จ ากัด 31-ธ.ค.-62 190 B 2 ด ำเนินกำร 4,068,700.00 9,067,462.90 4,387,411.95 4,680,050.95 649,129.88 586,354.50 62,775.38 32,209.40 774,514.62 2,792,914.00 0.00 0.00 0.00 33,150.06 3,600,578.68 3,335,340.68
3.สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเคหะรัษฎาภูเก็ต จ ากัด 31-ธ.ค.-61 6504 F 2 ด ำเนินกำร 135,200,900.00 583,925,312.41 452,699,899.77 131,225,412.64 9,169,502.10 17,354,018.68 ('-8184516.58) ('-2419795.68) 1,396,327,891.00 61,120,751.00 156,625.00 0.00 0.00 2,172,069.14 1,459,777,336.14 1,515,805,839.59
4.สหกรณ์เครติดยูเนี่ยนพารารวมพลังพัฒนา จ ากัด 31-ธ.ค.-62 188 F 2 ด ำเนินกำร 2,419,340.00 2,885,072.32 897,358.37 1,987,713.95 107,200.99 189,922.75 ('-82721.76) ('-321779.19) 269,985.00 1,118,000.00 0.00 0.00 0.00 3,205.29 1,391,190.29 1,641,262.16

ระดับช้ัน
สหกรณ์
ปี 2563

ปริมาณธุรกิจ แยกตามประเภทการให้บริการ  (บาท)

รวมปริมาณธุรกิจปีล่าสุด 
(พ.ศ. 2563)รับฝากเงิน ให้เงินกู้ จัดหาสินค้ามาจ าหน่าย รวบรวมผลผลิต บริการและอ่ืน ๆแปรรูปผลผลิต

สหกรณ์ ปีบัญชี จ านวนสมาชิก
ผลการจัด
มาตรฐาน 

ประจ าปี 2563
สถานะสหกรณ์

สถานะท่ัวไปของสหกรณ์ ปีล่าสุดท่ีมีการปิดบัญชีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (บาท)

ก าไร/(ขาดทุน) ปีบัญชี
ล่าสุด

ก าไร/(ขาดทุน) ปีบัญชี
ก่อนหน้า

ปริมาณธุรกิจปีบัญชีก่อน
หน้า (พ.ศ. 2562)ทุนเรือนหุ้น สินทรัพย์

ทุนด าเนินงาน

รายได้ ค่าใช้จ่าย



 

 

 

 

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต 
“ ซื่อตรงต่อหน้าท่ี มีวินัย โปร่งใส ไร้ทุจริต ” 

รายงานประจำปี 2563 (Annual Report) 
ส่วนที่ 1 : ข้อมูลภาพรวมของหน่วยงาน ; สรุปข้อมูลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
 
  ข้อมูลสถิติของกลุ่มเกษตรกร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
จำนวนกลุ่มเกษตรกรและจำนวนสมาชิกกลุ่มเกษตรกร 

ประเภทกลุ่มเกษตรกร 
จำนวนกลุ่ม
เกษตรกร  
(แห่ง) 

จำนวนสมาชิก 
กลุ่มเกษตรกรทั้งหมด  

(คน) 

จำนวนสมาชิกที่มี 
ส่วนร่วมในการดำเนินธุรกิจ 

(คน) 
ร้อยละ 

1. กลุ่มเกษตรกรทำนา - - - - 
2. กลุ่มเกษตรกรทำสวน 1 1,378 974 75.68 
3. กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ - - - - 
4. กลุ่มเกษตรกรทำไร่ - - - - 
5. กลุ่มเกษตรกรทำประมง - - - - 
6. กลุ่มเกษตรกรอื่น ๆ (ระบุ) - - - - 

รวม 1 1,378 974 75.68 

     ที่มา : กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 
 

สถานะกลุ่มเกษตรกร 

ประเภทกลุ่มเกษตรกร 

จำนวนกลุ่มเกษตรกร (แห่ง) 
จำนวนกลุ่ม

เกษตรกรทั้งหมด 
 (1) + (2) +  
(3) + (4) 

ดำเนินงาน/
ธุรกิจ 

 
(1) 

หยุด
ดำเนินงาน/

ธุรกิจ 
(2) 

เลิก 
/ชำระบัญช ี

 
(3) 

จัดต้ังใหม่ 
 
 

(4) 

1. กลุ่มเกษตรกรทำนา - - - - - 
2. กลุ่มเกษตรกรทำสวน 1 - 1 - 2 
3. กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ - - - - - 
4. กลุ่มเกษตรกรทำไร่ - - - - - 
5. กลุ่มเกษตรกรทำประมง - - - - - 
6. กลุ่มเกษตรกรอื่น ๆ (ระบุ) - - - - - 

รวม 1 - 1 - 2 

     ที่มา : กลุ่มจัดต้ังและส่งเสริมสหกรณ ์
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สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต 
“ ซื่อตรงต่อหน้าท่ี มีวินัย โปร่งใส ไร้ทุจริต ” 

รายงานประจำปี 2563 (Annual Report) 
ส่วนที่ 1 : ข้อมูลภาพรวมของหน่วยงาน ; สรุปข้อมูลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
 
 

 

ปริมาณธุรกิจของกลุ่มเกษตรกรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ประเภท 
กลุ่มเกษตรกร 

ปริมาณ
ธุรกิจ 

ของกลุ่ม
เกษตรกร
(แห่ง) 

 ปริมาณธุรกิจ แยกตามประเภทการให้บริการ  (ล้านบาท) 
รับฝาก

เงิน 
ให้เงินกู้ จัดหา

สินค้ามา
จำหน่าย 

รวบรวม
ผลผลิต 

แปรรูป
ผลผลิต 

บริการ 
และอื่น ๆ  

รวมท้ังสิ้น 

1. กลุ่มเกษตรกรทำนา - - - - -  - - 
2. กลุ่มเกษตรกรทำสวน 1 60.551 6.545 1.666 32.667 1.992 0.948 104.358 
3. กลุ่มเกษตรกรเลี้ยง
สัตว์ 

- - -  -  - - 

4. กลุ่มเกษตรกรทำไร่ - - -  -  - - 
5. กลุ่มเกษตรกรทำประมง - - -  -  - - 
6. กลุ่มเกษตรกรอื่น ๆ  - - - - -  - - 

รวมทั้งสิ้น 1 60.551 6.545 1.666 32.667 1.992 0.948 104.358 

       ที่มา : กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ ์
 

ผลการดำเนินงานของกลุ่มเกษตรกร 

ประเภท 
กลุ่มเกษตรกร 

ผลการดำเนินงานปีล่าสุดท่ีมีการปิดบัญชีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กำไร 
(ขาดทุน) 

สุทธิ 
ในภาพรวม 
(ล้านบาท) 
(5) – (7) 

ผลการดำเนินงานในภาพรวม การดำเนินงานมีผลกำไร - ขาดทุน  

(1) 
จำนวน
กลุ่ม

เกษตรกร 
(แห่ง) 

(2) 
รายได้ 
(ล้าน
บาท) 

(3) 
ค่าใช้จ่าย 

(ล้าน
บาท) 

กลุ่มเกษตรกร 
ท่ีมีผลกำไร 

กลุ่มเกษตรกร 
ท่ีขาดทุน 

(4) 
จำนวน
กลุ่ม

เกษตรกร 
(แห่ง) 

(5) 
กำไร 
(ล้าน
บาท) 

(6) 
จำนวน
กลุ่ม

เกษตรกร 
(แห่ง) 

(7) 
ขาดทุน 
(ล้าน
บาท) 

1. กลุ่มเกษตรกรทำนา - - - - - - - - 
2. กลุ่มเกษตรกรทำสวน 1 4.99 2.89 1 2.09 - - 2.09 
3. กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ - - - - - - - - 
4. กลุ่มเกษตรกรทำไร่ - - - - - - - - 
5. กลุ่มเกษตรกรทำประมง - - - - - - - - 
6. กลุ่มเกษตรกรอื่น ๆ  (ระบุ)  - - - - - - - - 

รวมทั้งสิ้น 1 4.99 2.89 1 2.09 - - 2.09 

       ที่มา : กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 
       หมายเหตุ   ผลรวมของกลุ่มเกษตรกรในช่อง (1) จะต้องเท่ากับผลรวมของช่อง (4) + (6) 
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สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต 
“ ซื่อตรงต่อหน้าท่ี มีวินัย โปร่งใส ไร้ทุจริต ” 

รายงานประจำปี 2563 (Annual Report) 
ส่วนที่ 1 : ข้อมูลภาพรวมของหน่วยงาน ; สรุปข้อมูลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
 
 

 
 ผลการจัดระดับชั้นกลุ่มเกษตรกรจำแนกตามประเภท ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563  

ประเภทสหกรณ์ 
กลุ่มเกษตรกร 

ชั้น 1 
กลุ่มเกษตรกร 

ชั้น 2 

กลุ่ม
เกษตรกร 

ชั้น 3 
กลุ่มเกษตรกร 

ชั้น 4 

รวม 

1. กลุ่มเกษตรกรทำนา - - - - - 
2. กลุ่มเกษตรกรทำสวน - 1 - - 1 

3. กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ - - - - - 

4. กลุ่มเกษตรกรทำไร่ - - - - - 

5. กลุ่มเกษตรกรทำประมง - - - - - 

6. กลุ่มเกษตรกรอื่น ๆ (ระบุ) - - - - - 

รวม - 1 - - 1 

     ที่มา : รายงานสรุปผลการจัดระดับชั้นกลุ่มเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตร
และกลุ่มเกษตรกร 

 

กราฟแสดงผลการจัดระดับชั้นกลุ่มเกษตรกร ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 

 

หน้า | 15 
 

ชั้น 1 

ชั้น 2 

ชั้น 3 

ชั้น 4 



 

 

 

 

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต 
“ ซื่อตรงต่อหน้าท่ี มีวินัย โปร่งใส ไร้ทุจริต ” 

รายงานประจำปี 2563 (Annual Report) 
ส่วนที่ 1 : ข้อมูลภาพรวมของหน่วยงาน ; สรุปข้อมูลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
 
  ผลการดำเนินงานของกลุ่มเกษตรกร ในรอบปีบัญชีล่าสุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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(คน)
หน้ีสิน

ทุนของกลุ่ม
เกษตรกร

กลุ่มเกษตรกร รวม 1,378 23,902,050.00 122,697,027.69 70,113,450.51 52,583,577.18 4,992,626.80 2,898,823.92 2,093,802.88 1,424,294.32 60,550,551.48 6,544,618.00 1,655,790.00 32,656,542.10 1,992,408.28 947,880.04 104,347,789.90 106,605,895.55
กลุ่มเกษตรกรท านา รวม 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1. ........................... 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2. ........................... 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

กลุ่มเกษตรกรท าสวน รวม 1,378 23,902,050.00 122,697,027.69 70,113,450.51 52,583,577.18 4,992,626.80 2,898,823.92 2,093,802.88 1,424,294.32 60,550,551.48 6,544,618.00 1,655,790.00 32,656,542.10 1,992,408.28 947,880.04 104,347,789.90 106,605,895.55

1. กลุ่มเกษตรกรท าสวนป่าคลอก 31-ธ.ค.-62 1,378 ผ่าน ด าเนินการ 23,902,050.00 122,697,027.69 70,113,450.51 52,583,577.18 4,992,626.80 2,898,823.92 2,093,802.88 1,424,294.32 60,550,551.48 6,544,618.00 1,655,790.00 32,656,542.10 1,992,408.28 947,880.04 104,347,789.90 106,605,895.55

2. ........................... 0.00 0.00

กลุ่มเกษตรกรเล้ียงสัตว์ รวม 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1. ........................... 0.00 0.00

2. ........................... 0.00 0.00

กลุ่มเกษตรกรท าไร่ รวม 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1. ........................... 0.00 0.00

2. ........................... 0.00 0.00

กลุ่มเกษตรกรท าประมง รวม 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1. ........................... 0.00 0.00

2. ........................... 0.00 0.00

กลุ่มเกษตรกรอ่ืน ๆ (ระบุ)……… รวม 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1. ........................... 0.00 0.00

2. ........................... 0.00 0.00

กลุ่มเกษตรกร
สินทรัพย์

ปริมาณธุรกิจ แยกตามประเภทการให้บริการ  (บาท)

ปีบัญชี
ผลการจัด
มาตรฐาน 

ประจ าปี 2563

จ านวนสมาชิก สถานะกลุ่ม
เกษตรกร แปรรูปผลผลิต

ระดับช้ันกลุ่ม
เกษตรกร
ปี 2563

ปริมาณธุรกิจปี
บัญชีก่อนหน้า 
(พ.ศ. 2562)รับฝากเงิน ให้เงินกู้

จัดหาสินค้ามา
จ าหน่าย

รวบรวมผลผลิต บริการและอ่ืน ๆ

รวมปริมาณธุรกิจปี
ล่าสุด (พ.ศ. 2563)รายได้ ค่าใช้จ่าย

ก าไร/(ขาดทุน) ปี
บัญชีก่อนหน้า

สถานะท่ัวไปของกลุ่มเกษตรกร ปีล่าสุดท่ีมีการปิดบัญชีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (บาท)

ก าไร/(ขาดทุน) ปี
บัญชีล่าสุด

ทุนด าเนินงาน

ทุนเรือนหุ้น



 

 

 

 

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต 
“ ซื่อตรงต่อหน้าท่ี มีวินัย โปร่งใส ไร้ทุจริต ”  

รายงานประจำปี 2563 (Annual Report) 
ส่วนที่ 2 : ผลการดำเนินงาน 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  

ผลการดำเนินงาน 
ส่วนที่ ๒ 



 

 

 

 

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต 
“ ซื่อตรงต่อหน้าท่ี มีวินัย โปร่งใส ไร้ทุจริต ” 

รายงานประจำปี 2563 (Annual Report) 
ส่วนที่ 2 : ผลการดำเนินงาน ; สรุปผลการปฏิบัติงานและผลเบิกจ่ายงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติงาน 
    และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
  

สรุปผลการปฏิบตัิงานและผลเบิกจ่ายงบประมาณ 
ตามแผนปฏบิัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
 

แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม เป้าหมาย 
(หน่วยนับ) 

ผลการดำเนินงาน 
งบประมาณ 

ที่ได้รับ 
จัดสรร+โอนเพิ่ม 

ผลการเบิกจ่าย หมายเหตุ
ประกอบ 

หน่วยนับ ร้อยละ บาท บาท ร้อยละ 

แผนงาน บุคลากรภาครัฐ 
  รายการ ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ  
    กิจกรรมหลัก ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์        
          กิจกรรม ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 11 ราย 11 100 2,484,481.39 2,484,481.39 100  
          กิจกรรม เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 11 ราย 11 100 90,179.00 90,179.00 100  
          กิจกรรม ค่าเช่าบ้านข้าราชการ 4 ราย 4 100 148,000.00 148,000.00 100  
แผนงาน พื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

ผลผลิต สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตามศักยภาพ 
    กิจกรรมหลัก การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร        
        กิจกรรมรอง รายจ่ายเพื่อการลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ   3 ชุด 3 100 116,400.00 116,400.00 100  
    กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร          

        กิจกรรมรอง รายจ่ายเพื่อการลงทุนสำหรับครุภัณฑ์สำนักงาน 1 รายการ 1 100 62,820.00 62,820.00 100  

สรุปผลการปฏิบัติงานและผลเบิกจ่ายงบประมาณ 
ตามแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 
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สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต 
“ ซื่อตรงต่อหน้าท่ี มีวินัย โปร่งใส ไร้ทุจริต ” 

รายงานประจำปี 2563 (Annual Report) 
ส่วนที่ 2 : ผลการดำเนินงาน ; สรุปผลการปฏิบัติงานและผลเบิกจ่ายงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติงาน 
    และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
  

แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม เป้าหมาย 
(หน่วยนับ) 

ผลการดำเนินงาน 
งบประมาณ 

ที่ได้รับ 
จัดสรร+โอนเพิ่ม 

ผลการเบิกจ่าย หมายเหตุ
ประกอบ 

หน่วยนับ ร้อยละ บาท บาท ร้อยละ 

       กิจกรรมรอง ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร   49 แห่ง 
1 กลุ่ม 

49 
1 

100 1,737,173.10 1,737,173.10 100  

       กิจกรรม โครงการพัฒนาศักยภาพกล่ ุมอาชีพในสังกัดสหกรณ์ /กลุ่ม
เกษตรกรฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชน  

4  
กลุ่มอาชีพ 

4 100 400,000.00 400,000.00 100  

       กิจกรรม งานกำกับ ดูแล ตรวจสอบและระบบสหกรณ์ 49 แห่ง 
1 กลุ่ม 

49 
1 

100 73,400.00 73,400.00 100  

       กิจกรรม ส่งเสริมสหกรณ์สีขาวด้วยหลักธรรมาภิบาล 5 แห่ง 5 100 7,480.00 7,480.00 100  
       กิจกรรม โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานของกลุ่มเกษตรกร ปี 2563 6 ราย 6 100 9,560.00 9,560.00 100  

   กิจกรรม โครงการส่งเสริมการดำเนินธุรกิจร้านค้าสหกรณ์ในรูปแบบ
ซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ 

1 แห่ง 1 100 3,800.00 3,800.00 100  

       กิจกรรม โครงการสร้างเครือข่ายลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน 16 ราย 16 100 18,200.00 18,200.00 100  
       กิจกรรม  โครงการพัฒนาบุคลากรของสหกรณ์ 49 แห่ง 

1 กลุ่ม 
49 
1 

100 51,600.00 51,600.00 100  

       กิจกรรม โครงการสร้างความเข้มแข็งการจัดทำบัญชีและงบการเงินของ
สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคง ประจำป ี2563 

1 แห่ง 1 100 11,400.00 11,400.00 100  

เงินโอนโครงการอื่นๆ ตามวัตถุประสงค์ ตาม
วัตถุประสงค์ 

- - 37,208.00 37,208.00 100  
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สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต 
“ ซื่อตรงต่อหน้าท่ี มีวินัย โปร่งใส ไร้ทุจริต ” 

รายงานประจำปี 2563 (Annual Report) 
ส่วนที่ 2 : ผลการดำเนินงาน ; สรุปผลการปฏิบัติงานและผลเบิกจ่ายงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติงาน 
    และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
  

แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม เป้าหมาย 
(หน่วยนับ) 

ผลการดำเนินงาน 
งบประมาณ 

ที่ได้รับ 
จัดสรร+โอนเพิ่ม 

ผลการเบิกจ่าย หมายเหตุ
ประกอบ 

หน่วยนับ ร้อยละ บาท บาท ร้อยละ 

แผนงานยุทธศาสตร์ เสริมสร้างพลังสังคม 
โครงการ ส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
    กิจกรรมหลัก พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นท่ีโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ 

       

    กิจกรรมรอง ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นท่ีโครงการ    
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ    

       

           กิจกรรม คลินิกเกษตรเคล่ือนท่ีฯ 4 ครั้ง 4 100 25,100.00 25,100.00 100  

           กิจกรรม ขับเคล่ือนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และส่งเสริม
การเกษตรตามแนวทางทฤษฎีใหม่ในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 

5 แห่ง 5 100 32,600.00 32,600.00 100  

           กิจกรรม โครงการขยายผลการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกต์ในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  

1 แห่ง 1 100 42,900.00 42,900.00 100  

เงินโอนโครงการอื่นๆ ตามวัตถุประสงค์ ตาม
วัตถุประสงค์ 

- - 25,000.00 25,000.00 100  
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สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต 
“ ซื่อตรงต่อหน้าท่ี มีวินัย โปร่งใส ไร้ทุจริต ” 

รายงานประจำปี 2563 (Annual Report) 
ส่วนที่ 2 : ผลการดำเนินงาน ; สรุปผลการปฏิบัติงานและผลเบิกจ่ายงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติงาน 
    และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
  

แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม เป้าหมาย 
(หน่วยนับ) 

ผลการดำเนินงาน 
งบประมาณ 

ที่ได้รับ 
จัดสรร+โอนเพิ่ม 

ผลการเบิกจ่าย หมายเหตุ
ประกอบ 

หน่วยนับ ร้อยละ บาท บาท ร้อยละ 

แผนงานยุทธศาสตร์ เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
โครงการช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
    กิจกรรมหลัก ช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร        

        กิจกรรมรอง กิจกรรมรอง ลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกร 

3 แห่ง 3 100 14,400.00 14,400.00 100  

 
ข้อมูล : 30 กันยายน 2563 

ท่ีมา : ฝ่ายบริหารท่ัวไป สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต 
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สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต 
“ ซื่อตรงต่อหน้าท่ี มีวินัย โปร่งใส ไร้ทุจริต ”  

รายงานประจำปี 2563 (Annual Report) 
ส่วนที่ 2 : ผลการดำเนินงาน : ผลการปฏิบัติงานส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
 

 
 
 

 

 

ประกอบด้วย สหกรณ ์ 34  แห่ง  สมาชิก    25,922     คน  กลุ่มเกษตรกร    -    แห่ง สมาชิก   -    คน   
 

 ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์ จำนวน 10 แห่ง 
1. สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัทเฮลโลภูเก็ต จำกัด  จำนวนสมาชิก      44 คน 
2. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานสงเคราะห์สวนยางภูเก็ต จำกัด  จำนวนสมาชิก      76 คน 
3. สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จำกัด  จำนวนสมาชิก    994 คน 
4. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด    จำนวนสมาชิก 5,748 คน 
5. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานไทยซาร์โก้ จำกัด  จำนวนสมาชิก    205 คน 
6. สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขภูเก็ต จำกัด    จำนวนสมาชิก    742 คน 
7. สหกรณ์ออมทรัพย์กี่หิ้น จำกัด     จำนวนสมาชิก    116 คน 
8. สหกรณ์ออมทรัพย์ศูนย์ชีววิทยาทางทะเลภูเก็ต จำกัด  จำนวนสมาชิก    686 คน 
9. สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูเก็ต จำกัด   จำนวนสมาชิก 1,523 คน 
10.สหกรณ์ออมทรัพย์กะตะธานี คอลเลคช่ัน จำกัด  จำนวนสมาชิก      51 คน 
 

 ประเภทสหกรณ์การเกษตร  จำนวน 4 แห่ง 
1. สหกรณ์กองทุนสวนยางฉลอง จำกัด    จำนวนสมาชิก   134 คน 
2. สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. ภูเก็ต จำกัด จำนวนสมาชิก    749 คน 
3. สหกรณ์การเกษตรเมืองภูเก็ต จำกัด    จำนวนสมาชิก 1,362 คน 
4. ชุมนุมสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต จำกัด    อยู่ระหว่างการชำระบัญช ี
 

 ประเภทสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน จำนวน 3 แห่ง 
1. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเคหะรัษฎาภูเก็ต จำกัด  จำนวนสมาชิก 6,504 คน 
2. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ่อแร่สันติสุข จำกัด  จำนวนสมาชิก    190 คน 
3. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเมืองภูเก็ต จำกัด   จำนวนสมาชิก 1,783 คน 

 ประเภทสหกรณ์บริการ   จำนวน 12 แห่ง 
1. สหกรณ์บริการเดินรถภูเก็ต จำกัด    จำนวนสมาชิก    117 คน 
2. สหกรณ์บริการแท็กซี่ภูเก็ต จำกัด    จำนวนสมาชิก    198 คน 
3. สหกรณ์บริการรถยนต์รับจ้างภูเก็ต จำกัด  จำนวนสมาชิก    426 คน 
4. สหกรณ์เคหสถานทวีสินมั่นคงภูเก็ต จำกัด  จำนวนสมาชิก    160 คน 
5. สหกรณ์เคหสถานโคกโตนดพัฒนา จำกัด  จำนวนสมาชิก     41 คน 
6. สหกรณ์บริการเทศบาลตำบลวิชิต จำกัด   จำนวนสมาชิก    234 คน 
7. สหกรณ์ส่ีล้อเล็กภูเก็ต จำกัด     จำนวนสมาชิก    265 คน 

อำเภอเมือง 
 

ผลการปฏิบัติงานส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
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8. สหกรณ์บริการรถยนต์รับจ้างอันดามันภูเก็ต จำกัด  จำนวนสมาชิก    168 คน 
9. สหกรณ์อิสลามสัมพันธ์ภูเก็ต จำกัด    จำนวนสมาชิก    315 คน 
10. สหกรณ์บริการรถยนต์รับจ้าง บขส.ภูเก็ต จำกัด  จำนวนสมาชิก      43 คน 
11. ชุมนุมสหกรณ์รถบริการจังหวัดภูเก็ต จำกัด  จำนวนสมาชิก        5  สหกรณ์ 
12. สหกรณ์รถบริการและการท่องเท่ียวตำบลกะรน จำกัด   จำนวนสมาชิก    172  คน 

 ประเภทสหกรณ์ร้านค้า   จำนวน 4 สหกรณ์ 
1. ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จำกัด  จำนวนสมาชิก 1,980 คน 
2. ร้านสหกรณ์วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต จำกัด   จำนวนสมาชิก    110 คน 
3. ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จำกัด  จำนวนสมาชิก    202 คน 
4. ร้านสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต จำกัด     จำนวนสมาชิก    579 คน 

 ประเภทสหกรณ์ประมง   จำนวน 1 สหกรณ์ 
1. สหกรณ์ผู้เพาะเล้ียงกุ้ง จำกัด     อยู่ระหว่างการชำระบัญช ี
 
⚫ ผลการเข้าแนะนำ ส่งเสริม และแก้ไขปัญหาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  
 1.  การแนะนำส ่ ง เสร ิมสหกรณ ์เพ ื ่ อให ้สหกรณ ์ม ีการดำเน ินงานตามมาตรฐานสหกรณ์                      
ผลการเข้าแนะนำส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในปี 2563 จากสหกรณ์ทั้งหมดจำนวน 34 แห่ง           
ม ีผลการประเมินมาตรฐานสหกรณ์ระดับมาตรฐานด ีเลิศ จำนวน 1 4 แห่ง ระดับมาตรฐานดีมาก             
จำนวน 8 แห่ง ไม่ผ่านมาตรฐานจำนวน 9 แห่ง สหกรณ์จำนวน 1 แห่ง ไม่นำมาจัดมาตรฐาน เนื่องจากเป็น
สหกรณ์ท่ีจัดต้ังใหม่ไม่ถึง 2 ปี  มีสหกรณ์ท่ีอยู่ระหว่างการชำระบัญชี 2 แห่ง คือ สหกรณ์ผู้เพาะเล้ียงกุ้ง จำกัด 
และชุมนุมสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต จำกัด 

2. ผลการจัดชั้นสหกรณ์ สหกรณ์ชั ้น 1 จำนวน 14 สหกรณ์ ชั ้น 2 จำนวน 17 สหกรณ์ ชั้น 3 
จำนวน 1 สหกรณ์  โดยมีสหกรณ์ท่ีสามารถยกระดับจากสหกรณ์ช้ัน 2 เป็นสหกรณ์ช้ัน 1 จำนวน 1 แห่ง คือ 
ชุมนุมสหกรณ์รถบริการจังหวัดภูเก็ต จำกัด และมีสหกรณ์ท่ีสามารถยกระดับจากสหกรณ์ช้ัน 3 เป็นสหกรณ์ช้ัน 
2 จำนวน 1 แห่ง คือ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนพารารวมพลังพัฒนา จำกัด 
 3. แนะนำส่งเสริมสหกรณ์ให้ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง และติดตามการแก้ไข
ข้อบกพร่องของสหกรณ์ ท้ังท่ีเป็นข้อบกพร่องท่ีมีอยู่เดิม และข้อบกพร่องท่ีเกิดขึ้นใหม่ระหว่างปี         
 4. การแนะนำส่งเสริมการใช้หลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงานของสหกรณ์ ตามโครงการ
สหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล โดยบูรณาการงานร่วมกันกับกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการ
สหกรณ์ เพื่อส่งเสริมให้สหกรณ์มีการบริหารจัดการโดยการนำหลักธรรมาภิบาลไปสู่การปฏิบัติ โดยมีสหกรณ์
ออมทรัพย์ตำรวจภูเก็ต จำกัด สหกรณ์การเกษตรเมืองภูเก็ต จำกัด และสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด                    
เข้าร่วมโครงการ ท้ังนี้ในปีที ่ผ่านมาสำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ตได้ดำเนินโครงการภายใต้มาตรการ           
การเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 คณะทำงานตรวจประเมินธรรมาภิบาล         
จึงมีการตรวจประเมินจากเอกสารหลักฐานท่ีสหกรณ์ส่งให้ ผลการประเมินปรากฏว่าสหกรณ์ท่ีเข้าร่วมโครงการ          
ทั้ง 3 แห่ง มีการปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานของสหกรณ์ ทำให้ทั ้ง 3 สหกรณ์มีผลการประเมิน             
ท่ีพัฒนาขึ้นดังนี้ 
 

หน้า | 22 
 



 

 

 

 

 

 

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต 
“ ซื่อตรงต่อหน้าท่ี มีวินัย โปร่งใส ไร้ทุจริต ”  

รายงานประจำปี 2563 (Annual Report) 
ส่วนที่ 2 : ผลการดำเนินงาน : ผลการปฏิบัติงานส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
 

     4.1 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด ระดับสหกรณ์สีขาว 
 4.2 สหกรณ์การเกษตรเมืองภูเก็ต จำกัด ระดับดี 
 4.3 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูเก็ต จำกัด ระดับสหกรณ์สีขาว 
    5. เข ้าร ่วมประชุมกลุ ่มสมาชิกสหกรณ์การเกษตร เพ ื ่อเผยแพร่ส ิทธิและหน้าที ่ของสมาชิก           
หลักการ อ ุดมการณ์ และว ิธ ีการสหกรณ์ และประชาสัมพันธ ์ก ิจกรรมต่าง ๆ ตา มนโยบายร ัฐบาล                    
ให้กลุ่มสมาชิกสหกรณ์ได้รับทราบ 
 6. การดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์ตามคำสั ่งของนายทะเบียนสหกรณ์ มีสหกรณ์           
ท่ีสามารถแก้ไขข้อบกพร่องตามคำส่ังนายทะเบียนสหกรณ์ทุกประเด็น จำนวน 4 สหกรณ์ คือ สหกรณ์อิสลาม
สัมพันธ์ภูเก็ต จำกัด สหกรณ์บริการเดินรถภูเก็ต จำกัด และสหกรณ์บริการรถยนต์รับจ้างอันดามันภูเก็ต จำกัด 
และร้านสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต จำกัด 

⚫ ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

     1. สหกรณ์ไม่มีเจ้าหน้าท่ีบัญชี หรือมีการจัดจ้างเจ้าหน้าท่ีบัญชี แต่ไม่มีความรู้ความสามารถเพียงพอ
ในการปฏิบัต ิงาน ทำให้ไม ่สามารถจัดทำบัญชีให้เป ็นปัจจุบ ัน และไม่สามารถจัดทำงบการเง ินได้                  
หรือบางสหกรณ์จ้างเหมาพนักงานในองค์กรจัดทำบัญชี แต่มีภารกิจงานประจำค่อนข้างมาก ทำให้ไม่มีเวลา     
ในการจัดทำบัญชีให้กับสหกรณ์ 
 2. กรรมการของสหกรณ์ ขาดความรู้ความเข้าใจ ทั้งในเรื ่องระเบียบ ข้อบังคับ  การบริหารธุรกิจ
สหกรณ์ ตลอดจนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท หน้าท่ี หลักการ อุดมการณ์ และวิธีการสหกรณ์  

3. สมาชิกสหกรณ์ ขาดความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับบทบาท หน้าท่ี หลักการ อุดมการณ์  และวิธีการ
สหกรณ์ ทำให้ขาดการมีส่วนร่วมในการดำเนินธุรกิจกับสหกรณ์   

4. ผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์บางรายขาดความรู้เกี ่ยวกับการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์       
และไม่ปฏิบัติหน้าท่ีตามข้อบังคับของสหกรณ์ 

5. สหกรณ์การเกษตรขาดแคลนเกษตรกรรุ่นใหม่ท่ีจะเข้ามาพัฒนาหรือเป็นคณะกรรมการดำเนินการ
สหกรณ์  

6. เนื่องจากจังหวัดภูเก็ต เปลี่ยนเป็นเมืองท่องเที่ยว สมาชิกสหกรณ์ภาคการเกษตรส่วนใหญ่      
เปล่ียนอาชีพไปประกอบธุรกิจส่วนตัว  

7. สหกรณ์มีการเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ส่งผลให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ไม่ตอ่เนื่อง 
ต้องมีการสอนงานและเรียนรู้ใหม่  

8. ในป ีท ี ่ผ ่านมาสหกรณ์ส ่วนใหญ ่ได ้ร ับผลกระทบจากการระบาดของโรคต ิดเช ื ้อ ไวรัส                       
โคโรนา 2109 โดยเฉพาะสหกรณ์ประเภทบริการเดินรถ จำนวนนักท่องเท่ียวที่ลดลง และนโยบาย         การ
ควบคุมการแพร่ระบาดของโรค ส่งผลให้สมาชิกของสหกรณ์มีรายได้ลดลงเป็นอย่างมาก ส่งผลกระทบ      ให้
ไม่สามารถชำระค่าหุ ้น เง ินกู ้ ค่าบำรุง ฯลฯ ให้กับสหกรณ์ได้ สมาชิกหลายรายลาออกจากสหกรณ์           
สมาชิกสหกรณ์ในสถานประกอบการถูกให้ออกจากงาน ส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของสหกรณ์  
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⚫ ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไขปัญหา 

 1. เพิ ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที ่ โดยการเข้ารับการอบรมในเรื ่องต่าง ๆ                      
ท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ เช่น ความรู้ในด้านการจัดทำบัญชี การตรวจสอบกิจการ ตลอดจน
ให้มีการจัดทำคู่มือในการปฏิบัติงานของสหกรณ์หากมีการเปล่ียนแปลงผู้ปฏิบัติงานจะทำให้สามารถปฏิบัติงาน
ได้อย่างต่อเนื่อง 
 2. ส่งเสริมให้กรรมการของสหกรณ์เข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเอง ความรู้เกี่ยวกับการสหกรณ์    
และความรู้เกี่ยวกับการบริหารธุรกิจของสหกรณ์อย่างสม่ำเสมอ  
 3. ให้มีการให้ความรู้กับสมาชิกอย่างสม่ำเสมอในเรื ่องของบทบาท หน้าที่ หลักการ อุดมการณ์      
และวิธีการสหกรณ์  
 4. ให้มีการจัดทำองค์ความรู้ของสหกรณ์ เพื่อความต่อเนื่องกรณีมีการเปล่ียนเจ้าหน้าท่ีสหกรณค์นใหม ่
 5. ให้สหกรณ์จัดจ้างเจ้าหน้าท่ีประจำเพื่อให้สามารถดำเนินการจัดทำบัญชีของสหกรณ์ให้เป็นปัจจุบัน 
 6. หน่วยงานภาครัฐควรให้ความช่วยเหลือแก่ทั ้งสมาชิกและสหกรณ์อันเนื ่องมาจากการได้รับ
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา – 2019 เช่น สนับสนุนเง ินทุนหมุนเวียน         
ปลอดดอกเบ้ีย การสนับสนุนงบประมาณและองค์ความรู้เพื่อการส่งเสริมอาชีพแก่สมาชิกสหกรณ์ เป็นต้น 

 ⚫ สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่สะท้อนผลสำเร็จของการปฏิบัติงานตามภารกิจของ สสจ./สสพ. 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

  สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร       สหกรณ์การเกษตรเมืองภูเก็ต จำกัด 

ผลงาน/ความสำเร็จของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  
 สหกรณ์การเกษตรเมืองภูเก็ต จำกัด เป็นสหกรณ์การเกษตรระดับอำเภอ ระดับชั้น 1 มาตรฐาน
สหกรณ์ดีเลิศ มีจำนวนสมาชิก  ณ 31 มีนาคม 2563 จำนวน 1,362 ราย มีกลุ่มสมาชิกจำนวน 22 กลุ่ม 
ดำเนินการธุรกิจจัดหาสินค้า  มาจำหน่าย ธุรกิจเงินรับฝาก  และธุรกิจสินเช่ือ ณ วันส้ินปีทางบัญชี 31 มีนาคม 
2563 สหกรณ์มีทุนดำเน ินงานทั ้งสิ ้น 229 ,764,317.72 บาท ทุนเรือนหุ ้น 113 ,219,280 บาท                  
ทุนสำรอง 113,219,280 บาท มีกำไรสุทธิ 11,472,195.24 บาท มีระบบการควบคุมภายในอยู่ในระดับดี
มาก ผลการดำเนินงานท่ีโดดเด่นของสหกรณ์การเกษตรเมืองภูเก็ต จำกัด คือ เป็นแหล่งเงินทุนแก่สมาชิก
สหกรณ์ สามารถสร้างความเช่ือถือให้กับสถาบันการเงินในชุมชน และศูนย์กลางเช่ือมโยงเครือข่ายของสหกรณ์ 
จุดเด่นของสหกรณ์การเกษตรเมืองภูเก็ต จำกัด อีกประการหนึ่งคือสหกรณ์มีการบริหารจัดการหนี ้ ท่ีมี
ประสิทธิภาพ และในปีงบประมาณที่ผ่านมาสหกรณ์ได้เข้าร่วมโครงการสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล         
ด้วยสหกรณ์ได้ตระหนักถึงคุณค่าและคุณประโยชน์ของธรรมาภิบาล และมีการนำหลักธรรมาภิบาลมาปฏบิัติ    
ในทุกระดับ ท้ังสมาชิก กรรมการ และเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ ในรอบปีท่ีผ่านมาสหกรณ์ได้ปรับปรุงและพัฒนาการ
ดำเนินการภายใต้เกณฑ์การประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล ทำให้มีคะแนนผลการประเมินที่เพิ่มขึ้น 
จากปีท่ีผ่านมา 
 ในรอบปีท่ีผ่านมาสหกรณ์ได้มีมาตรการในการให้ความช่วยเหลือสมาชิกท่ีเป็นลูกหนี้ท่ีได้รับผลกระทบ 
จากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 สหกรณ์ได้มีมาตรการในการช่วยเหลือสมาชิกผู้ท่ีได้รับ
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 โดยการพักชำระต้นเงินเป็นระยะเวลา 6 เดือน         
กับสมาชิกท่ียื่นคำร้องขอ และลดอัตราดอกเบ้ียเงินกู้ท้ังระบบ เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับสมาชิก 
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 นอกจากนี้ สหกรณ์ยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาความรู้ และส่งเสริมสวัสดิการให้กับสมาชิก เช่น 
การจัดอบรมให้ความรู้กับสมาชิก การจัดอบรมให้ความรู้กับคณะกรรมการ การศึกษาดูงาน การจัดสวัสดิการ
ด้านต่าง ๆ ให้กับสมาชิก เป็นต้น  

สหกรณ์การเกษตรเมืองภูเก็ต จำกัด มีบทบาทในการขับเคลื่อนงานตามนโยบายของรัฐ คือ สหกรณ์     
มีการสนองนโยบายการกระจายสินค้าทางการเกษตร คือ ข้าวสาร เป็นตัวแทนสหกรณ์ในจังหวัดส่ังซื้อข้าวสาร
เพื่อนำไปจำหน่ายให้สมาชิก และประชาชนในพื้นท่ีเป็นจำนวนมาก เป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับผู้บริโภคได้มาก
ขึ้นอีกด้วย และสนับสนุนสหกรณ์เครือข่ายในการดำเนินธุรกิจตามหลักการสหกรณ์ 

การให้ความรู้ผ่านท่ีประชุมกลุ่ม 

การอบรมสมาชิกใหม่ 

การจัดสวัสดิการให้กับสมาชิก 
 

เป็นตัวแทนส่ังซ้ือข้าวสารจังหวัดภูเก็ต 
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ปัจจัยแห่งความสำเร็จ (เพื่อเป็นกรณีศึกษาตัวอย่างที่ดีหรือแนวทางในการส่งเสริม) 
 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต ดำเนินการในการแนะนำ ส่งเสริม และผลักดันให้สหกรณ์สามารถ
ดำเนินงานได้ประสบความสำเร็จทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และชุมชน โดยอาศัยการบูรณาการทำงานร่วมกัน
ของบุคลากรในหน่วยงานท้ังกลุ่มงานและเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมสหกรณ์  

 ในส่วนของการผลักดันการดำเนินงานของสหกรณ์  ได้ดำเนินการแนะนำส่งเสริมผ่านที ่ประชุม       
คณะดำเนินการสหกรณ์ และการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างบุคลากร 3 ฝ่าย           
ของสหกรณ์ เช่น โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาสหกรณ์รูปแบบประชารัฐ ที่ได้ขับ เคลื่อน
แผนพัฒนาความเข้มแข็งและแผนพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ให้สามารถตอบสนองความต้องการของสมาชิกและสร้าง
ความพร้อมในการขับเคล่ือนนโยบายของรัฐบาล จนทำให้สหกรณ์มีปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้น และได้รับการส่งเสริม
ด้านช่องทางการตลาดหรือการสร้างมูลค่าเพิ่มตามรูปแบบประชารัฐ 
 

  สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร       สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด 

ผลงาน/ความสำเร็จของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด มีจำนวนสมาชิก ณ 31 ธันวาคม 2562 จำนวน 5,748 ราย 
ดำเนินธุรกิจรับฝากเง ิน และธุรกิจสินเชื ่อ โดยสหกรณ์ได้มุ ่งมั ่นพัฒนาการดำเนินการของสหกรณ์ให้มี
ประสิทธิภาพ โดยยังคงยึดหลักการบริหารตามกรอบธรรมาภิบาล และในปีที ่ผ่านมาสหกรณ์ ได้รับรางวัล
สหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2563  ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์  

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ (เพื่อเป็นกรณีศึกษาตัวอย่างที่ดีหรือแนวทางในการส่งเสริม) 
 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต ดำเนินการในการแนะนำ ส่งเสริม และผลักดันให้สหกรณ์สามารถ
ดำเนินงานได้ประสบความสำเร็จทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และชุมชน โดยอาศัยการบูรณาการทำงานร่วมกัน
ของบุคลากรในหน่วยงานทั้งกลุ่มงานและเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ในการเข้าร่วมให้คำแนะนำคณะกรรมการ
ในท่ีประชุม และผ่านโครงการกิจกรรมต่าง ๆ  
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ประกอบด้วย สหกรณ์   5  แห่ง  สมาชิก   1,464 คน  กลุ่มเกษตรกร   -   แห่ง สมาชิก    -    คน   

     ประเภทสหกรณ์การเกษตร  จำนวน 1 แห่ง 
สหกรณ์การเกษตรกะทู้  จำกัด     จำนวนสมาชิก 1,034 คน 

 ประเภทสหกรณ์บริการ   จำนวน 3 แห่ง 
1. สหกรณ์จักรยานยนต์รับจ้างป่าตอง จำกัด  จำนวนสมาชิก   266 คน 
2. สหกรณร์ถบริการภูเก็ตคอลเซ็นเตอร์ จำกัด  จำนวนสมาชิก   102 คน 
3. สหกรณ์เรือหางยาวบริการนำเท่ียวป่าตอง จำกัด  จำนวนสมาชิก     62 คน 

 กลุ่มเกษตรกร    จำนวน 1 แห่ง 
กลุ่มเกษตรกรทำสวนกะทู้       อยู่ระหว่างการชำระบัญช ี
 

⚫ ผลการเข้าแนะนำ ส่งเสริม และแก้ไขปัญหาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  
 1. การแนะนำส่งเสริมสหกรณ์เพื่อให้สหกรณ์มีการดำเนินงานตามมาตรฐานสหกรณ์ ผลการเข้า
แนะนำส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในปี 2563 จากสหกรณ์ทั้งหมดจำนวน 4 แห่ง  มีผลการประเมิน
มาตรฐานสหกรณ์ระดับมาตรฐานดีเลิศ จำนวน 1 แห่ง ระดับมาตรฐานดีมาก จำนวน 1 แห่ง และไม่ผ่าน
มาตรฐานจำนวน 2 แห่ง กลุ่มเกษตรกรอยู่ระหว่างการชำระบัญชี จำนวน 1  แห่ง 

2. การแนะนำส่งเสริมการใช้หลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงานของสหกรณ์ ตามโครงการ
สหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล โดยบูรณาการงานร่วมกันกับกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการ
สหกรณ์เพื่อส่งเสริมให้สหกรณ์มีการบริหารจัดการโดยการนำหลักธรรมาภิบาลไปสู่การปฏิบัติ โดยมีสหกรณ์
การเกษตรกะทู ้ จำกัด เข้าร่วมโครงการ โดยผลการประเมินตามเกณฑ์การประเมินสหกรณ์สีขาวด้วย           
ธรรมาภิบาลสหกรณ์การเกษตรกะทู้ จำกัด มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี  
 3. ผลการจัดช้ันสหกรณ์ มีสหกรณ์ท่ีอยู่ในช้ัน 1 จำนวน 1 สหกรณ์ ช้ัน 2 จำนวน 3 สหกรณ์  
 4. แนะนำส่งเสริมสหกรณ์ให้ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง และติดตามการแก้ไข
ข้อบกพร่องของสหกรณ์ ท้ังท่ีเป็นข้อบกพร่องเก่า และข้อบกพร่องท่ีเกิดขึ้นใหม่ระหว่างปี         
 5. การแก้ปัญหาสหกรณ์ที่ปิดบัญชีไม่ได้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต ได้จัดให้มีพนักงานราชการ
เพื่อแนะนำส่งเสริมให้คำแนะนำ ติดตาม และช่วยเหลือสหกรณ์ท่ีไม่สามารถปิดบัญชีได้อย่างใกล้ชิด  
 6. การดำเนินการชำระบัญชีกลุ่มเกษตรกร อำเภอกะทู้มีกลุ่มเกษตรกรที่อยู่ระหว่างการชำระบัญชี     
จำนวน 1 กลุ่มเกษตรกร คือ กลุ่มเกษตรกรทำสวนกะทู ้ ผู ้ชำระบัญชีได้เร่งร ัดดำเนินการตามกระบวน         
การชำระบัญชี ทำให้ในระหว่างปี สามารถดำเนินการชำระบัญชีอยู่ในขั้น 3 
    7. เข้าร่วมประชุมกลุ่มสมาชิกสหกรณ์การเกษตร เพื่อเผยแพร่สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก หลักการ 
อุดมการณ์ และวิธีการสหกรณ์ รวมทั้งประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ตามนโยบายรัฐบาลให้กลุ่มสมาชิก
สหกรณ์ได้รับทราบ 
 8. เข้าสนับสนุนตามโครงการลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์ เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระ
หนี้สินให้เกษตรกรในส่วนสมาชิกสหกรณ์ ลดต้นทุนในการผลิตและมีรายได้เพียงพอต่อการใช้จ่ายในครัวเรือน

อำเภอกะทู ้
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และสามารถชำระหนี้ได้  สมาชิกสหกรณ์ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามโครงการลดดอกเบ้ียเงินกู้           ให้
เกษตรกร จำนวน 3 ราย เป็นเงิน 13,852.09 บาท 

⚫ ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
 1. สหกรณ์ขาดเงินทุนหมุนเวียน ทำให้ไม่สามารถจัดจ้างเจ้าหน้าท่ีประจำได้ ซึ่งส่งผลต่อประสิทธิภาพ
ในการดำเนินงานของสหกรณ์ 
 2. สหกรณ์มีการจัดจ้างเจ้าหน้าที ่บัญชี แต่ไม่มีความรู้ความสามารถเพียงพอในการปฏิบัติงาน         
ทำให้ไม่สามารถจัดทำบัญชีให้เป็นปัจจุบัน และไม่สามารถจัดทำงบการเงินได้ 
 3. กรรมการของสหกรณ์บางราย ขาดความร ู ้ความเข้าใจ ท ั ้ ง ในเร ื ่องระเบ ียบ ข ้อบ ังคับ                   
การบริหารธุรกิจสหกรณ์ ตลอดจนความรู ้ความเข้าใจเก ี ่ยวกับบทบาท หน้าที ่ หลักการ อุดมการณ์               
และวิธีการสหกรณ์  

4. สมาชิกสหกรณ์ ขาดความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับบทบาท หน้าท่ี หลักการ อุดมการณ์  และวิธีการ
สหกรณ์ ทำให้ขาดการมีส่วนร่วมในการดำเนินธุรกิจกับสหกรณ์   

5. ผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ ขาดความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ และไม่ปฏิบัติ
หน้าท่ีตามข้อบังคับของสหกรณ์ 

6. สหกรณ์การเกษตรขาดแคลนเกษตรกรรุ่นใหม่ท่ีจะเข้ามาพัฒนาหรือเป็นคณะกรรมการดำเนินการ
สหกรณ์ เนื่องจากจังหวัดภูเก็ต เป็นเมืองท่องเท่ียว สมาชิกสหกรณ์ภาคการเกษตรส่วนใหญ่เปลี่ยนอาชีพไป
ประกอบธุรกิจส่วนตัว  

⚫ ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไขปัญหา 
 1. เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ โดยการส่งเสริมการเข้ารับการอบรมในเรื ่อง      
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ เช่น ความรู้ในด้านการจัดทำบัญชี การตรวจสอบกิจการ 
ตลอดจนให้มีการจัดทำคู่มือในการปฏิบัติงาน ของสหกรณ์หากมีการเปล่ียนแปลงผู้ปฏิบัติงานจะทำให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง 
 2. ส่งเสริมให้กรรมการของสหกรณ์เข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเอง ความรู้เกี่ยวกับการสหกรณ์     
และความรู้เกี่ยวกับการบริหารธุรกิจของสหกรณ์อย่างสม่ำเสมอ  
 3. ให้มีการให้ความรู้กับสมาชิกอย่างสม่ำเสมอในเรื ่องของบทบาท หน้าที่ หลักการ อุดมการณ์      
และวิธีการสหกรณ์  
 4. สหกรณ์ต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนาสหกรณ์ของสหกรณ์ โดยการส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม
เพิ่มเติมความรู้กับหน่วยงานภาครัฐหรือหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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⚫ สหกรณ์/กลุ ่มเกษตรกรที ่สะท้อนผลสำเร็จของการปฏิบ ัต ิงานตามภารกิจของ สสจ./สสพ.  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร      สหกรณ์การเกษตรกะทู้ จำกัด 

ผลงาน/ความสำเร็จของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
 สหกรณ์การเกษตรกะทู้ จำกัด เป็นสหกรณ์การเกษตรระดับอำเภอ เป็นสหกรณ์ที่มีผลงานโดดเด่น    
โดยเป็นศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์ด้านสินเชื ่อของจังหวัดภูเก็ต  เป็นจุดจำหน่ายสินค้าของสมาชิกสหกรณ์        
และสหกรณ์เครือข่าย และในปีงบประมาณท่ีผ่านมาสหกรณ์ได้เข้าร่วมโครงการสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล 
ด้วยสหกรณ์ได้ตระหนักถึงคุณค่าและคุณประโยชน์ของธรรมาภิบาล และมีการนำหลักธรรมาภิบาลมาปฏิบัติใน
ทุกระดับ ทั้งสมาชิก กรรมการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ สหกรณ์มีผลการประเมินตามหลักเกณฑ์สหกรณ์สีขาว
ด้วยธรรมาภิบาลอยู่ในระดับดี 
 
 
 
 
 
 
 

: เป็นจุดจำหน่ายสินค้าของสมาชิกสหกรณ์ และสหกรณ์เครือข่าย 
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ปัจจัยแห่งความสำเร็จ (เพื่อเป็นกรณีศึกษาตัวอย่างที่ดีหรือแนวทางในการส่งเสริม) 
 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต ดำเนินการในการแนะนำ ส่งเสริม และผลักดันให้สหกรณ์สามารถ
ดำเนินงานได้ประสบความสำเร็จทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และชุมชน โดยอาศัยการบูรณาการทำงานร่วมกัน
ของบุคลากรในหน่วยงานทั้งกลุ่มงานและเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ แนะนำส่งเสริมทั้งในส่วนของการร่วม
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ เพื่อให้คำแนะนำให้สหกรณ์สามารถดำเนินงานเป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบ 
และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง ตลอดจนการจัดอบรมเพื่อให้ความรู้กับคณะกรรมการดำเนินการ และสมาชิกสหกรณ์
ผ่านโครงการต่าง ๆ เช่น การจัดอบรมให้ความรู้ก ับคณะกรรมการดำเนินการเกี ่ยวกับบทบาท หน้าท่ี            
ของคณะกรรมการ กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องในการดำเนินงานของสหกรณ์ 

ให้ความรู้กับคณะกรรมการดำเนินการชุดใหม่ของสหกรณ์ 
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ประกอบด้วย สหกรณ์   14   แห่ง  สมาชิก   8,232 คน  กลุ่มเกษตรกร  1  แห่ง สมาชิก  1,378    คน   

 ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์   จำนวน 5 แห่ง 
1. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานลากูน่าภูเก็ต จำกัด  จำนวนสมาชิก 1,173  คน 
2. สหกรณ์ออมทรัพย์โรงแรมอมันปุรี จำกัด    จำนวนสมาชิก    299  คน 
3. สหกรณ์ออมทรัพย์ตรีสรา จำกัด    จำนวนสมาชิก    126  คน 
4. สหกรณ์ออมทรัพย์อัล – อิสลามียะฮ์ จำกัด   จำนวนสมาชิก 4,153  คน 
5. สหกรณ์ออมทรัพย์บีเอจีเอสภูเก็ต จำกัด   จำนวนสมาชิก    297  คน 

 ประเภทสหกรณ์การเกษตร   จำนวน 1 แห่ง 
สหกรณ์การเกษตรเมืองถลาง  จำกัด    จำนวนสมาชิก    640  คน 

 ประเภทสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน  จำนวน 1 แห่ง 
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนพารารวมพลังพัฒนา จำกัด  จำนวนสมาชิก    188  คน 

 ประเภทสหกรณ์บริการ     จำนวน 7 แห่ง 
1. สหกรณ์บริการธุรกิจและท่องเท่ียวมุกอันดามัน จำกัด  จำนวนสมาชิก      60  คน 
2. สหกรณ์อิสลามฮุซนี จำกัด      จำนวนสมาชิก    442  คน 
3. สหกรณ์อัล-อามานะห์ภูเก็ต จำกัด    จำนวนสมาชิก    357  คน 
4. สหกรณ์บริการรถยนต์บริการธุรกิจภูเก็ต จำกัด  จำนวนสมาชิก    308  คน 
5. สหกรณ์บริการแท็กซี่มิเตอร์และธุรกิจท่องเท่ียวสองวีรสตรี จำกัด จำนวนสมาชิก    164  คน 
6. สหกรณ์บริการตำบลเชิงทะเล จำกัด    จำนวนสมาชิก      25  คน 
7. สหกรณ์ชุมชนไม้ขาว จำกัด      อยูร่ะหว่างการชำระบัญช ี
 

 กลุ่มเกษตรกร      จำนวน 1 แห่ง 
กลุ่มเกษตรกรทำสวนป่าคลอก      จำนวนสมาชิก 1,378  คน 
 

⚫ ผลการเข้าแนะนำ ส่งเสริม และแก้ไขปัญหาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  
 1. การแนะนำส ่ ง เสร ิมสหกรณ ์ เพ ื ่ อ ให ้สหกรณ ์ม ีการดำเน ินงานตามมาตรฐานสหกรณ์                            
ผลการเข้าแนะนำส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในปี 2563 จากสหกรณ์ท้ังหมดจำนวน 14 แห่ง สหกรณ์
ผ่านมาตรฐานระดับดีเลิศ จำนวน 5 แห่ง ผ่านมาตรฐานระดับดีมาก จำนวน 3 แห่ง ไม่ผ่านมาตรฐานจำนวน 
5 แห่ง สหกรณ์อยู่ระหว่างการชำระบัญชี 1 แห่ง คือ สหกรณ์ชุมชนไม้ขาว จำกัด กลุ่มเกษตรกรผ่านมาตรฐาน 
จำนวน  1 แห่ง 
 2. แนะนำส่งเสริมสหกรณ์ให้ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง และติดตามการแก้ไข
ข้อบกพร่องของสหกรณ์ ท้ังท่ีเป็นข้อบกพร่องเดิม และข้อบกพร่องท่ีเกิดขึ้นใหม่ระหว่างปี 
 3. การแก้ปัญหาสหกรณ์ท่ีปิดบัญชีไม่ได้  
  3.1 แนะนำส่งเสริมให้สหกรณ์ดำเนินการจัดจ้างเจ้าหน้าท่ีบัญชี ด้วยวิธีการจ้างเหมาเป็นรายปี  
  3.2 แนะนำส่งเสริมให้สหกรณ์ดำเนินการมอบหมายให้กรรมการผู้ที่มีความรู้ด้านบัญชีเป็น
ผู้จัดทำบัญชีให้กับสหกรณ ์จึงส่งผลให้สหกรณ์สามารถเร่งรัดการจัดทำงบการเงินเป็นไปตามแผนท่ีวางไว้ 

อำเภอถลาง 
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 4. เข้าร่วมประชุมกลุ่มสมาชิกสหกรณ์การเกษตร เพื่อเผยแพร่สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก หลักการ 
อุดมการณ์ และวิธีการสหกรณ์ รวมทั้งประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ตามนโยบายรัฐบาลให้กลุ่มสมาชิก
สหกรณ์ได้รับทราบ 
 5. การดำเนินการชำระบัญชีสหกรณ์ อำเภอถลาง มีสหกรณ์ที่อยู่ระหว่างการชำระบัญชี 1 สหกรณ์ 
คือ สหกรณ์ชุมชนไม้ขาว จำกัด ผู้ชำระบัญชีได้เร่งรัดดำเนินการตามกระบวนการชำระบัญชี  ทำให้ในระหว่างปี 
สามารถดำเนินการชำระบัญชีอยู่ในขั้น 3 

⚫ ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
 1. สหกรณ์มีการจัดจ้างเจ้าหน้าที่บัญชีเป็นรายปี โดยวิธีการจ้างเหมา ทำให้สหกรณ์ขาดเจ้าหน้าท่ี      
ในการดำเนินการด้านเอกสารต่างๆ ของสหกรณ์  
 2. กรรมการขาดความรู้ความเข้าใจ ท้ังในเรื่องระเบียบ ข้อบังคับ การบริหารธุรกิจสหกรณ์ ตลอดจน
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท หน้าท่ี หลักการ อุดมการณ์ และวิธีการสหกรณ ์
 3. สมาชิกยังขาดความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับบทบาท หน้าท่ี หลักการ อุดมการณ์  และวิธีการสหกรณ์ 
ทำให้ขาดการมีส่วนร่วมในการดำเนินธุรกิจกับสหกรณ์   
 4. ผู้ตรวจสอบกิจการขาดความรู้เกี ่ยวกับการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ และไม่ปฏิบัติหน้าท่ี       
ตามข้อบังคับของสหกรณ์ 
 5. ขาดแคลนเกษตรกรรุ่นใหม่ที่จะเข้ามาพัฒนาหรือเป็นคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ และไม่มี
เกษตรกรรุ่นใหม่เป็นสมาชิกสหกรณ์การเกษตร 
 6. สหกรณ์มีปัญหาหนี้ค้างชำระ 

⚫ ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไขปัญหา 
 1. เพิ ่มประสิทธ ิภาพในการปฏิบัต ิงานของเจ้าหน้าที ่ โดยการส่งเสร ิมการเข้ารับการอบรม                
ในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ เช่น ความรู้ในด้านการจัดทำบัญชี การตรวจสอบ
กิจการ ตลอดจนให้มีการจัดทำคู่มือในการปฏิบัติงาน ของสหกรณ์หากมีการเปล่ียนแปลงผู้ปฏิบัติงานจะทำให้
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง 
 2. ส่งเสริมให้กรรมการของสหกรณ์เข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเอง ความรู้เกี่ยวกับการสหกรณ์       
และความรู้เกี่ยวกับการบริหารธุรกิจของสหกรณ์อย่างสม่ำเสมอ  
 3. ให้มีการให้ความรู้กับสมาชิกอย่างสม่ำเสมอในเรื ่องของบทบาท หน้าที่ หลักการ อุดมการณ์      
และวิธีการสหกรณ์ 
 4. ส่งเสริมการออมเพื่อการระดมทุนภายในของสหกรณ์ 
 5. สหกรณ์ต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรของสหกรณ์ โดยการส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม
เพิ่มเติมความรู้กับหน่วยงานภาครัฐหรือหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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⚫ สหกรณ์/กลุ ่มเกษตรกรที ่สะท้อนผลสำเร็จของการปฏิบ ัต ิงานตามภารกิจของ สสจ./สสพ.  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

  สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร      สหกรณ์การเกษตรเมืองถลาง จำกัด 

ผลงาน/ความสำเร็จของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
 การดำเนินงานของสหกรณ์ในพื้นที่อำเภอถลาง ที่มีผลงานเด่น ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรเมืองถลาง จำกัด 
ผลการดำเนินงานที ่โดดเด่นของสหกรณ์การเกษตรเมืองถลาง  จำกัด คือ เป็นแหล่งเง ินทุนแก่สมาชิก         
สหกรณ์มีการกำหนดนโยบายในการน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในการปฏิบัติงานและส่งเสริม
ให้สมาชิกมีการออมเงิน เพื ่อสร้างภูมิคุ ้มกันที ่ดีในการดำรงชีพ รวมถึงการส่งเสริมอาชีพให้แก่สมาชิก           
เพื่อเพิ่มรายได้  ลดรายจ่าย ภายใต้หลักความมีเหตุผล ความพอประมาณ นอกจากนี้สหกรณ์ยังมีบทบาท      
ในการขับเคลื ่อนงานตามนโยบายของรัฐ  การสนับสนุนแปลงใหญ่สับปะรดภูเก ็ต ด้วยสหกรณ์มีท่ีต้ัง              
เป็นศูนย์กลางท่ีสามารถเป็นแหล่งรวบรวมผลผลิตทางการเกษตรได้  
 
 
 

 

 

 
                                             

 
 

 

  สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร      กลุ่มเกษตรกรทำสวนป่าคลอก 

ผลงาน/ความสำเร็จของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
 กลุ่มเกษตรกรทำสวนป่าคลอก เป็นกลุ่มเกษตรกรเพียงแห่งเดียวในจังหวัดภูเก็ต ณ วันส้ินปีทางบัญชี 
31 ธันวาคม 2562 มีสมาชิกจำนวนทั ้งสิ ้น 1 ,378 คน กลุ ่มเกษตรกรดำเนินธุรกิจรวบรวมผลิตผล            
โดยการรวบรวมยางแผ่นดิบของสมาชิกทุกวันพุธ  และเปิดประมูลในวันพฤหัสบดี ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย        
เช่น ปุ๋ย เคมีภัณฑ์การเกษตร  อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้สำหรับการผลิต  ข้าวสาร ธุรกิจสินเชื ่อ ธุรกิจแปรรูป          
น้ำยางสด  ณ วันสิ้นปีทางบัญชี 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มเกษตรกรมีกำไรสุทธิ 2 ,093,802.88 บาท        
ทุนดำเนินงาน 122,697027.69 บาท ทุนเรือนหุ้น  23,902,050 บาท ทุนสำรอง 7,682,221.72 บาท 
และทุนอื่น ๆ 18,905,502.58 บาท การดำเนินงานของกลุ่มเกษตรกร มีการดำเนินงานโดยมีการน้อมนำ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์และแนะนำให้สมาชิก           
ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน ผ่านโครงการต่าง ๆ มีการส่งเสริมอาชีพให้กับสมาชิก การส่งเสริมความรู้      
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ให้กับสมาชิกและคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ โดยในปีที ่ผ่านมากลุ ่มเกษตรกรทำสวนป่าคลอก         
ได้รับเงินอุดหนุนกลุ่มอาชีพในสังกัดกลุ่มเกษตรกร จำนวน 2 กลุ่ม ได้แก่พัฒนาผลิตภัณฑ์ถุงมือเคลือบ
ยางพารา กลุ่มละ 100,000 บาท กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพาราป่าคลอก และกลุ่มสมุนไพรแม่บ้านป่าคลอก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ (เพื่อเป็นกรณีศึกษาตัวอย่างที่ดีหรือแนวทางในการส่งเสริม) 
 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต ดำเนินการให้การแนะนำ ส่งเสริม และผลักดันให้สหกรณ์สามารถ
ดำเนินงานได้ประสบความสำเร็จทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และชุมชน โดยอาศัยการบูรณาการทำงานร่วมกัน
ของบุคลากรในหน่วยงานท้ังกลุ่มงานและเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมสหกรณ์  

 

การรับซื้อยางแผ่นดิบจากสมาชิก 

การให้ความรู้การทำถุงมือยาง การให้ความรู้การทำยากันยุงสมุนไพร 
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◼  การจัดต้ังสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

1. การดำเนินการจัดต้ังสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร :  
 1) ประสานงานและฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับการสหกรณ์แก่กลุ่มบุคคล  
 2) ประชุมผู้ซึ่งประสงค์จะเป็นสมาชิกสหกรณ์ เพื่อร่วมเสนอแนวทางในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ 
 3) ประชุมคณะผู้จัดต้ังสหกรณ์ เพื่อกำหนดทิศทาง จัดทำร่างเอกสารต่าง  ๆ(ข้อบังคับ แผนดำเนินธุรกิจ อื่น )ๆ 
 4) ประชุมผู้ซึ่งจะเป็นสมาชิกสหกรณ์ เพื่อรับทราบและพิจารณาวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ แผนการ
ดำเนินธุรกิจ และหลักเกณฑ์ต่างๆ 
 5) ยื่นขอจดทะเบียนสหกรณ์ 

2. รายชื่อสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ดำเนินการจัดต้ังใหม่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 :   
 - สหกรณ์ออมทรัพย์กะตะธานีคอลเลคช่ัน จำกัด จดทะเบียนเมื่อวันท่ี 5 พฤศจิกายน 2562 
 - สหกรณ์ออมทรัพย์อันดารา จำกัด จดทะเบียนเมื่อวันท่ี 12 มีนาคม 2563 

3. ภาพถ่ายแสดงการดำเนินกิจกรรม : 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งาน/โครงการตามภารกิจ 
 

ผลการปฏิบัติงานส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 

ประชุมคณะผู้จัดต้ังสหกรณ์ออมทรัพย์กะตะธานี คอลเลคชั่น จำกัด 
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ประชุมใหญ่สามัญครั้งแรกสหกรณ์ออมทรัพย์กะตะธานี คอลเลคช่ัน จำกัด 

ประชุมผู้ซึ่งจะเป็นสมาชิกสหกรณ์อันดาราภูเก็ต จำกัด 

ประชุมคณะผู้จัดต้ังสหกรณ์อันดาราภูเก็ต จำกัด          
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สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต 
“ ซื่อตรงต่อหน้าท่ี มีวินัย โปร่งใส ไร้ทุจริต ”  

รายงานประจำปี 2563 (Annual Report) 
ส่วนที่ 2 : ผลการดำเนินงาน : ผลการปฏิบัติงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่าย 
                                     ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
 
◼  การชำระบัญชีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
1. การดำเนินการชำระบัญชีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร :  
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จังหวัดภูเก็ต มีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่อยู่ระหว่างการชำระบัญชี   
รวมจำนวน 4 แห่ง โดยผู้ชำระบัญชีได้ดำเนินการชำระบัญชีตามข้ันตอน รายละเอียด ดังนี้ 
 1) สหกรณ์ผู ้เพาะเลี้ยงกุ้ง จำกัด ผู ้ชำระบัญชีได้ดำเนินการติดตามหนี้จากลูกหนี้คงเหลือทั้งหมด 
จำนวน 27 ราย ดำเนินการยื่นฟ้องบังคับชำระหนี้จากลูกหนี้ และอยู่ระหว่างดำเนินการบังคับคดีกับลูกหนี้  
 2) สหกรณ์ชุมชนไม้ขาว จำกัด ผู ้ชำระบัญชีได้ดำเน ินการจัดส่งงบการเง ินให้ผ ู ้สอบบัญชี                  
ครั้งท่ี 2 ติดตามหนี้จากลูกหนี้ จำนวน 200 ราย ดำเนินการยื่นฟ้องบังคับชำระหนี้จากลูกหนี้ และอยู่ระหว่าง
ดำเนินการบังคับคดีกับลูกหนี้  
 3) ชุมนุมสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต ผู ้ชำระบัญชีอยู่ระหว่างการฟ้องร้องดำเนินคดีกับผู้ค้ำประกันเงินให้กู้
สหกรณ์ชุมชนไม้ขาว จำกัด 
 4) กลุ่มเกษตรกรทำสวนกะทู้  ผู้ชำระบัญชีได้ดำเนินกาจัดการทรัพย์สินและหนี้สินของกลุ่มเกษตรกรฯ 
เรียบร้อยแล้ว และจัดส่งรายงานการชำระบัญชี พร้อมทั้งรายการย่อของบัญชีที่ชำระของกลุ่มเกษตรกรฯ       
ให้ผู้สอบบัญชี 

2. รายชื่อสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่อยู่ระหว่างการชำระบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 :  

สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
ขั้นตอนการชำระบัญชี  
ณ วันที่ 1 ต.ค. 2562 

ความก้าวหน้า/ขั้นตอน 
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 

สหกรณ์ที่อยู่ในระหว่างการชำระบัญชีเดิมที่ยังไม่แล้วเสร็จ 

1. สหกรณ์ผู้เพาะเล้ียงกุ้ง จำกัด 
(วันท่ีเลิก : 15 มีนาคม 2553) 

อยู่ในกระบวนการจัดการ
ทรัพย์สิน (ข้ันตอนท่ี 6) 

อยู่ในกระบวนการจัดการ
ทรัพย์สิน (ข้ันตอนท่ี 6) 

สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่เลิกระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561- 2562 

1. สหกรณ์ชุมชนไม้ขาว จำกัด 
(วันท่ีเลิก : 7 สิงหาคม 2561) 
 

ส่งงบการเงินให้ผู้สอบบัญชี 
ตามมาตรา 80 ครั้งท่ี 1 
(ข้ันตอนท่ี 3) 

ส่งงบการเงินให้ผู้สอบบัญชี 
ตามมาตรา 80 ครั้งท่ี 2 
(ข้ันตอนท่ี 3) 

2. ชุมนุมสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต จำกัด  
(วันท่ีเลิก : 12 กุมภาพันธ์ 2562) 

ส่งงบการเงินให้ผู้สอบบัญชี  
ตามมาตรา 80 (ข้ันตอนท่ี 3) 

ส่งงบการเงินให้ผู้สอบบัญชี  
ตามมาตรา 80 (ข้ันตอนท่ี 3) 

3. กลุ่มเกษตรทำสวนกะทู้  
(วันท่ีเลิก : 12 กันยายน 2561) 
 

นายทะเบียนสหกรณ์ได้อนุมัติ
งบการเงินตามมาตรา 80 
แล้ว (ขั้นตอนท่ี 5) 

ส่งรายงานการชำระบัญชี ตาม
มาตรา 87 แล้ว (ขั้นตอนท่ี 7) 

3. รายชื่อสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่สามารถถอนชื่อได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 :  
 - ไม่มี - 
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สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต 
“ ซื่อตรงต่อหน้าท่ี มีวินัย โปร่งใส ไร้ทุจริต ”  
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ส่วนที่ 2 : ผลการดำเนินงาน : ผลการปฏิบัติงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่าย 
                                     ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
 3. ภาพถ่ายแสดงการดำเนินกิจกรรม : 

 
 

 

 

 

 

 

การประชุมผู้ชำระบัญชสีหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจงัหวัดภูเก็ต   
เพ่ือรับทราบปัญหา อุปสรรคในการชำระบัญชี และหาแนวทางแก้ไขปัญหาให้ผู้ชำระบัญชี 

สามารถดำเนินการชำระบัญชีได้และเป็นไปตามข้ันตอนที่กฎหมายกำหนด 
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สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต 
“ ซื่อตรงต่อหน้าท่ี มีวินัย โปร่งใส ไร้ทุจริต ”  
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                                     ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
 
◼  โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล 
1. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย/พื้นที่ดำเนินงานโครงการ :  
    วัตถุประสงค์ 
 เพื่อกำกับและส่งเสริมการบริหารงานของสหกรณ์ให้มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล            
มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 
    เป้าหมาย 
 สหกรณ์ออมทรัพย์ท่ีมีการควบคุมภายในอยู่ในระดับดี 
    พื้นท่ีดำเนินโครงการ 
 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขภูเก็ต จำกัด 

2. ผลการดำเนินงาน :  
 1) จัดประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจธรรมาภิบาล 9 หลัก ให้แก่บุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต 

2) เข้าแนะนำส่งเสริมธรรมาภิบาลแก่เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์  
3) เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ณ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขภูเก็ต จำกัด 

เพื่อชี้แจงหลักธรรมาภิบาล 9 หลัก และส่งเสริมให้สหกรณ์นำหลักธรรมาภิบาลไปใช้   ในการบริหารจัดการ 
เพื่อให้สหกรณ์มีความโปร่งใสตรวจสอบได้  

3. ผลลัพธ์ :  
    ผลลัพธ์เชิงปริมาณ 
 เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ เพื ่อชี ้แจงหลักธรรมาภิบาล แก่สหกรณ์         
ออมทรัพย์ จำนวน 1 แห่ง 
    ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ 
 1) คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ มีความรู้ความเข้าใจหลักเกณฑ์ธรรมา-   
ภิบาล 9 หลัก เพิ่มมากขึ้น 
 2) สหกรณ์มีแนวทางในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และสามารถนำหลักธรรมาภิบาล     
ไปใช้ในการดำเนินงานได้ 

4. ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินงาน และแนวทางแก้ไข 
    ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID -19 ทำให้การแนะนำ
ส่งเสริมสหกรณ์และการเข้าติดตามการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลขาดความต่อเนื่อง 
    แนวทางแก้ไข 
 ประสานงานกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 ติดตามการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล ในที่ประชุม
คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์  
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สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต 
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 5. ภาพถ่ายแสดงการดำเนินกิจกรรมของงาน/โครงการ : 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การเข้าชี้แจงหลักธรรมาภิบาลในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ 

การประชุมซักซ้อมความเข้าใจธรรมาภิบาล 9 หลัก ให้แก่บุคลากร 
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต 
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สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต 
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◼  โครงการสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล 
 ด้วยกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้กำหนดกิจกรรมส่งเสริมสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาลเป็นโครงการ
ยุทธศาสตร์ เพื่อสนับสนุนแผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ ด้วยการนำหลักธรรมาภิบาลหรือการกำกับดูแล
กิจการที่ดีมาใช้ในการแนะนำส่งเสริม เพื่อให้สหกรณ์เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส      
มีความรับผิดชอบ สร้างการมีส่วนร่วม และมีการใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล สามารถดำเนินงาน
บรรลุวัตถุประสงค์ เป็นองค์กรท่ีเข้มแข็งมีความมั่นคง เป็นท่ีเช่ือถือและยอมรับจากทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง 

1. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย/พื้นที่ดำเนินงานโครงการ :  
    วัตถุประสงค์ 
 1) เพื่อส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์ให้มีการบริหารจัดการด้วยการนำหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติถือใช้อย่างเคร่งครัด 
 2) เพื่อให้สหกรณ์มีการดำเนินงานโดยยึดหลักความเป็นสหกรณ์ 
 3) เพื่อให้สหกรณ์ตระหนักถึงคุณค่าและคุณประโยชน์ของธรรมาภิบาล และมีการปฏิบัติ ในทุกระดับ 
ท้ังสมาชิก กรรมการ และเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ 
    เป้าหมาย 
 1) สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด 
 2) สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูเก็ต จำกัด 
 3) สหกรณ์การเกษตรเมืองภูเก็ต  จำกัด 
 4) สหกรณ์การเกษตรกะทู้ จำกัด 
 5) สหกรณ์การเกษตรเมืองถลาง จำกัด 
    พื้นท่ีดำเนินโครงการ 
 ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต 

2. ผลการดำเนินงาน :  
 1) จัดประชุมคณะทำงานส่งเสริมธรรมาภิบาล 
 2) คณะทำงานส่งเสริมธรรมาภิบาลตรวจประเมินธรรมาภิบาล ครั้งท่ี 1 
 3) แนะนำส่งเสริมสหกรณ์ให้ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลท้ัง 9 หลัก 
 4) จัดประชุมคณะทำงานตรวจประเมินธรรมาภิบาล 
 5) คณะทำงานตรวจประเมินธรรมาภิบาลตรวจประเมินสหกรณ์ครั้งท่ี 2 
 6) รายงานผลการตรวจประเมินให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ภายในระยะเวลาท่ีกำหนด 

3. ผลลัพธ์ :  
    ผลลัพธ์เชิงปริมาณ 
 สหกรณ์เข้าร่วมโครงการสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 5 แห่ง 
    ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ 
 1) เพิ่มความน่าเช่ือถือให้แก่สหกรณ์ท่ีเข้าร่วมโครงการ 
 2) สมาชิก กรรมการ และเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์มีความตระหนักในการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล 
 3) สหกรณ์นำหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติถือใช้ในองค์กร 
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 4. ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินงาน และแนวทางแก้ไข 
    ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน 
 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID -19 ทำให้ไม่สามารถเข้าตรวจประเมินธรรมาภิบาล       
ณ สหกรณ์ท่ีเข้าร่วมโครงการได้ 
     แนวทางแก้ไข 
 เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ประสานสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการ   
ท้ัง 5 แห่ง เพื่อรวบรวมเอกสารหลักฐานธรรมาภิบาล 9 หลัก เสนอให้คณะทำงานส่งเสริมธรรมาภิบาล ร่วมกัน
ตรวจประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต  
 
5. ภาพถ่ายแสดงการดำเนินกิจกรรมของงาน/โครงการ : 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

การแนะนำส่งเสริมธรรมาภิบาลในสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการ 

หน้า | 42 
 



 

 

 

 

 

 

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต 
“ ซื่อตรงต่อหน้าท่ี มีวินัย โปร่งใส ไร้ทุจริต ”  

รายงานประจำปี 2563 (Annual Report) 
ส่วนที่ 2 : ผลการดำเนินงาน : ผลการปฏิบัติงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่าย 
                                     ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

การประชุมคณะทำงาน 
ส่งเสริมธรรมาภิบาล 

 

ภาพเอกสารหลักฐาน 
 ธรรมาภิบาล 9 หลัก ของสหกรณ ์

ที่เข้าร่วมโครงการ 5 แห่ง 
 

การตรวจประเมินธรรมาภิบาลจากเอกสารหลักฐานของสหกรณ์ 
ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จงัหวัดภูเก็ต 
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◼  โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพในสังกัดสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชน 
1. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย/พื้นที่ดำเนินงานโครงการ : 
    วัตถุประสงค์ 
 1) เพื่อสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์การตลาด รวมทั้งสร้างองค์ความรู้ให้กลุ่มอาชีพในสังกัดสหกรณ์/    
กลุ ่มเกษตรกรในการพัฒนาการผลิต สร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ การแปรรูป พัฒนาบรรจุภัณฑ์ สร้างมูลค่า            
และส่งเสริมการตลาด 
 2) เพื ่อพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจ ลดต้นทุน เพิ ่มรายได้ให้กลุ่มอาชีพในสังกัดสหกรณ์/         
กลุ่มเกษตรกร 
    เป้าหมาย 

 กลุ่มอาชีพบ้านกมลา กลุ่มอาชีพขนมพื้นบ้านกะทู้ และกลุ่มเกษตรกรทำสวนป่าคลอก                 
    พื้นท่ีดำเนินงานโครงการ 
 1) ณ ท่ีทำการกลุ่มอาชีพบ้านกมลา สังกัดสหกรณ์การเกษตรกะทู้ จำกัด 
 2) กลุ่มอาชีพขนมพื้นบ้านกะทู้ สังกัดสหกรณ์การเกษตรกะทู้ จำกัด 
 3) กลุ่มเกษตรกรทำสวนป่าคลอก                 

2. ผลการดำเนินงาน :   
    กิจกรรมท่ีดำเนินงาน 
 1) สำรวจข้อมูลความต้องการและคัดเลือกกลุ่มอาชีพ 
 2) กรมโอนเงินอุดหนุนให้สำนักงานสหกรณ์จังหวดั 
 3) สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
 4) สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้กลุ่มอาชีพ 
 5) กิจกรรมพัฒนาเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าของกลุ่มอาชีพ 
  - สำรวจข้อมูลสมาชิกกลุ่มอาชีพ 
  - การจัดหาอุปกรณ์การตลาด และจัดการอบรบถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื ่อพัฒนาการผลิต      
การแปรรูป การพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและส่งเสริมการตลาด ให้กลุ่มอาชีพ 

6) ประสานงาน ส่งเสริม แนะนำ ติดตามการดำเนินงาน 
    ผลสำเร็จจากการดำเนินงานโครงการ 
 กลุ ่มอาชีพในสังกัดสหกรณ์และกลุ ่มเกษตรกรในจังหวัดภูเก็ต ได้ร ับการสนับสนุนเงินอุดหนุน      
ทั้งหมด 4 กลุ่ม กลุ่มละ 100,000 บาท เพื่อการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ และอบรม การจัดหาอุปกรณ์การตลาด 
และจัดการอบรบถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื ่อพัฒนาการผลิต การแปรรูป การพัฒนาผลิตภัณฑ์  บรรจุภัณฑ์        
เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและส่งเสริมการตลาด ให้กลุ่มอาชีพ 
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 3. ผลลัพธ์ : 
    ผลลัพธ์เชิงปริมาณ  
 1) กลุ ่มอาชีพในสังกัดสหกรณ์/กลุ ่มเกษตรกร ที ่เข้าร่วมโครงการได้ร ับการสนับสนุนเงินอุดหนุน           
เพื่อพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจร้อยละ 100 
 2) กลุ่มอาชีพในสังกัดสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ที่เข้าร่วมโครงการ มีการพัฒนาการผลิต การแปรรูป         
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม มียอดจำหน่ายเพิ่มขึ้น 
 3) สมาชิกกลุ่มอาชีพในสังกัดสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการ มีรายได้เพิ่มขึ้น 
    ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ 
 1) กลุ่มอาชีพในสังกัดสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ท่ีเข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจ 
ลดต้นทุน สามารถพัฒนาการผลิต การแปรรูป การพัฒนาผลิตภัณฑ์ สร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ พัฒนาผลิตภัณฑ์         
เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และส่งเสริมการตลาด  
 2) กลุ่มอาชีพในสังกัดสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร มีการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ยั่งยืน 
 3) เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ ก่อให้เกิดรายได้แก่เกษตรกรและประชาชนในระดับฐานราก         
ของประเทศ เป็นการแก้ไขปัญหา เยียวยา ฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมระดับฐานราก 
 4) เสริมสร้างให้กลุ่มอาชีพ สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็งเป็นท่ีพึ่งของสมาชิกและชุมชน 

4. ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินงาน และแนวทางแก้ไข 
    ปัญหา/อุปสรรค    
 กลุ่มอาชีพยังไม่ค่อยเข้าใจในกระบวนการดำเนินการ 
    แนวทางแก้ไข   
 แนะนำส่งเสริม และให้ความรู้แก่สมาชิกกลุ่มกลุ่มอาชีพ เพื่อให้เกิดความเข้าใจในกระบวนการ
ดำเนินการของโครงการมากยิ่งขึ้น 
5. ภาพถ่ายแสดงการดำเนินกิจกรรมของงาน/โครงการ  
 กลุ ่มอาชีพในสังกัดสหกรณ์และกลุ ่มเกษตรกรในจังหวัดภูเก็ต ได้ร ับการสนับสนุนเงินอุดหนุน       
ท้ังหมด 4 กลุ่ม ซึ่งทางสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้จัดการอบรมโครงการจำนวน 4 โครงการ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการทำขนมพื้นบ้านกะทู้ 
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โครงการขนมพื้นบ้านกมลา 
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โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ถุงมือเคลือบยางพารา 

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยากันยุงสมุนไพร 
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◼  งานกำกับ ดูแลตรวจสอบ และคุ้มครองระบบสหกรณ ์

1. วัตถุประสงค/์เป้าหมาย/พื้นที่ดำเนินงานโครงการ :  
 ตามแผนปฏิบัติงานประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 มาตรการกำกับ ดูแล ตรวจสอบ และคุ้มครองระบบ
สหกรณ์ กำหนดให้มีการตรวจการสหกรณ์โดยคณะผู้ตรวจการสหกรณ์ จำนวน 18 แห่ง จากสหกรณ์จำนวนท้ังหมด 
50 แห่ง ดังนั้น จึงได้มีการแต่งตั้งคณะผู้ตรวจการสหกรณ์ประจำจังหวัดภูเก็ตขึ้น ตามคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์    
ท่ี ภก.23/2562 ส่ัง ณ วันท่ี 23 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เพื่อร่วมกันตรวจสอบสหกรณ์เป้าหมายในแต่ละแห่ง 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จังหวัดภูเก็ต กำหนดเป้าหมายสหกรณ์ที ่ต้องได้ร ับการตรวจสอบ         
จำนวน 18 แห่ง เพื่อตรวจสอบกิจการและฐานะการเงินของสหกรณ์ 
 

2. ผลการดำเนินงาน :   
 1. ดำเน ินการจ ัดประช ุมซ ักซ ้อมการตรวจการสหกรณ์ ประจำป ีงบประมาณ พ.ศ. 2563             
จำนวน 1 ครั้ง โดยร่วมประชุมกับผู้ตรวจการสหกรณ์ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต เพื่อซักซ้อมแนวทาง
ปฏิบัติในการเข้าตรวจการสหกรณ์แต่ละแห่ง รวมถึงรวบรวมประเด็นท่ีตรวจพบบ่อย จากการตรวจการสหกรณ์
ในรอบก่อน 
 2. คณะผู ้ตรวจการสหกรณ์ร ่วมก ันจัดทำแผนปฏิบัต ิการตรวจสอบสหกรณ์ ( Action Plan)             
และเข้าตรวจสอบสหกรณ์เป้าหมายตามแผนที ่กำหนด โดยในการเข้าตรวจสอบสหกรณ์ในแต่ละครั้ง             
ให้ตรวจครบทุกประเด็น ตามรายการท่ีกำหนด 
 3. ตรวจการสหกรณ์ตามคำสั ่งนายทะเบียนสหกรณ์ (ตามความจำเป็น/ความเห็น/การสั ่งการ              
ของนายทะเบียนสหกรณ์) 
 4. ผู้ตรวจการสหกรณ์วิเคราะห์รายงานการตรวจการสหกรณ์ หากพบข้อบกพร่อง เสนอแนวทางและ
วิธีการแก้ไข แล้วนำเสนอสหกรณ์จังหวัด ในฐานะรองนายทะเบียนสหกรณ์ ปฏิบัติการแทนนายทะเบียน
สหกรณ์เพื่อพิจารณาส่ังการต่อไป 
 5. หากมีข้อสั่งการเพื่อให้สหกรณ์แก้ไขข้อบกพร่อง ติดตามให้สหกรณ์มีการแก้ไขข้อบกพร่อง         
และรายงานผลให้รองนายทะเบียนสหกรณ์ทราบ รวมถึงนำความคืบหน้ารายงานผลในที่ประชุมประจำเดอืน
และที ่ประชุมคณะทำงานระดับจังหว ัดแก้ไขปัญหาการดำเน ินงานของสหกรณ์และก ลุ ่มเกษตรกร                  
ท่ีมีข้อบกพร่อง (จกบ.) 
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สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต 
“ ซื่อตรงต่อหน้าท่ี มีวินัย โปร่งใส ไร้ทุจริต ”  
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                                     ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
     ผลสำเร็จของงาน 
 คณะผู้ตรวจการสหกรณ์ประจำจังหวัดภูเก็ต ได้ดำเนินการตรวจสอบสหกรณ์ตามเป้าหมาย        
ท่ีได้กำหนดไว้ 18 แห่ง ดังนี้ 
 

คณะผู้ตรวจการสหกรณ์ สหกรณ์ ข้อสังเกต/
ข้อบกพร่อง 

คณะผู้ตรวจการสหกรณ์ ชุดที่ 1 
1. นายกฤษฎา  สู่เจริญ 
2. นางสาวแสงอุษา  ส่งแสง 
3. นางสาวเพชรไพลิน  แซ่ตั้น 
4. นางสาวนันทนิตย์  มานพ 

1. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด - 
2. ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต จำกัด - 
3. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนพารารวมพลังพัฒนา จำกัด √ 
4. สหกรณ์การเกษตรกะทู้ จำกัด - 
5. สหกรณ์ออมทรัพย์ศูนย์ชีววิทยาทางทะเลภูเก็ต จำกัด - 

คณะผู้ตรวจการสหกรณ์ ชุดที่ 2 
1. นายพิทักษ์  คงขลิบ 
2. นางสาวผานิตย์ แสวงหาสินทรัพย์ 
3. นางกาญจภรณ์  แก้วมณี 

1. สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จำกัด - 
2. สหกรณ์ออมทรัพย์บีเอจีเอสภูเก็ต จำกัด - 
3. สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.ภูเก็ต จำกัด √ 
4. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน ลากูน่า ภูเก็ต จำกัด - 

คณะผู้ตรวจการสหกรณ์ ชุดที่ 3 
1. นายรักษาราษฎร์  โภคะศฤงคาร  
2. นางวรรณิสา  จันทร์แก้ว 
3. นางสาวนันทัชพร  ชัยฤกษ์ 
4. นางสาวธนภร  สังขพันธ์ 

1. สหกรณ์การเกษตรเมืองถลาง จำกัด - 
2. ร้านสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต จำกัด - 
3. สหกรณ์ส่ีล้อเล็กภูเก็ต จำกัด - 
4. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเมืองภูเก็ต จำกัด - 
5. สหกรณ์กองทุนสวนยางฉลอง จำกัด √ 

คณะผู้ตรวจการสหกรณ์ ชุดที่ 4 
1. นางสาวสุมนา  ณ นคร 
2. นางสาวนฤมล  สงธนู 
3. นางชมัยพร  ช่วยมั่ง 

1. สหกรณ์เคหสถานโคกโตนดพัฒนา จำกัด - 
2. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานไทยซาร์โก้ จำกัด - 
3. สหกรณ์รถบริการและท่องเท่ียวตำบลกะรน จำกัด - 
4. สหกรณ์บริการแท็กซี่ภูเก็ต จำกัด - 

 

     หมายเหตุ  √  หมายถึงสหกรณ์ท่ีตรวจพบข้อสังเกตหรือข้อบกพร่อง 

3. ผลลัพธ์ :  
    ผลลัพธ์เชิงปริมาณ 
 สหกรณ์ได้รับการตรวจสอบกิจการและฐานะการเงิน โดยคณะผู้ตรวจการสหกรณ์ จำนวน 18 แห่ง 
    ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ 
 สหกรณ์กลุ่มเป้าหมาย สามารถนำข้อเสนอแนะ แนวทางการดำเนินงานตามคำแนะนำของผู้ตรวจการ
สหกรณ์ หรือนายทะเบียนสหกรณ์ไปดำเนินงานในสหกรณ์ เพื ่อให้การดำเนินธุรกิจของสหกรณ์อยู่ใน        
กรอบของกฎหมาย 
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สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต 
“ ซื่อตรงต่อหน้าท่ี มีวินัย โปร่งใส ไร้ทุจริต ”  
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ส่วนที่ 2 : ผลการดำเนินงาน : ผลการปฏิบัติงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่าย 
                                     ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
 4. ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินงาน และแนวทางแก้ไข 
    ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินงาน 
 1) ผู ้ตรวจการสหกรณ์ที ่แต่งตั ้งจากข้าราชการบรรจุใหม่ ยังขาดองค์ความรู ้ในการตรวจสอบ              
การดำเนินงานของสหกรณ์ ทำให้การเข้าตรวจสอบดังกล่าว ไม่ครอบคลุมถึงปัญหาเชิงลึกของสหกรณ์ 
 2) ไม่สามารถตรวจสอบสหกรณ์ได้ครบทุกประเด็น ทำให้ระยะเวลาในการจัดทำรายงานตรวจการ
สหกรณ์เสนอรองนายทะเบียนสหกรณ์มีความล่าช้า ส่งผลให้การออกคำสั่งให้สหกรณ์แก้ไขข้อบกพร่อง        
หรือคำแนะนำให้สหกรณ์แก้ไขข้อสังเกตมีความล่าช้า 
    แนวทางแก้ไข 
 1) จัดอบรมถ่ายทอดความรู้ให้กับบุคลากรท่ีจะเป็นผู้ตรวจการสหกรณ์ โดยการถ่ายทอดประสบการณ์
ด้านการตรวจการสหกรณ์จากผู้ตรวจการสหกรณ์ท่ีมีประสบการณ์ 
 2) จัดทำแผนการเข้าตรวจการสหกรณ์แต่ละแห่ง และมอบหมายให้ผู้ตรวจการสหกรณ์เข้าตรวจสอบ
ตามความถนัดให้ครบทุกประเด็น 

5. ภาพถ่ายแสดงการดำเนินกิจกรรมของงาน/โครงการ : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

การประชุมซักซ้อมการตรวจการสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เพื่อซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการเข้าตรวจการสหกรณ์แต่ละแห่ง รวมถึงประเด็นที่ตรวจพบบ่อยจากการตรวจการ
สหกรณ์ในรอบก่อน 
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สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต 
“ ซื่อตรงต่อหน้าท่ี มีวินัย โปร่งใส ไร้ทุจริต ”  
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                                     ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

การเข้าตรวจการสหกรณ์ โดยคณะผู้ตรวจการสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
โดยเข้าตรวจสอบกิจการและฐานะการเงินของสหกรณ์กลุ่มเป้าหมาย พร้อมทั้งให้คำแนะนำแก่เจ้าหน้าที่สหกรณ์ใน
การจัดทำเอกสารของสหกรณ์ให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการดำเนินกิจการให้เป็นไปตาม
หลักการสหกรณ์ ระเบียบ ข้อบังคับของสหกรณ์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

คณะผู้ตรวจการสหกรณ์ เข้าตรวจสอบกิจการและฐานะการเงินของ 
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน ลากูน่า ภูเก็ต จำกัด 

 

คณะผู้ตรวจการสหกรณ์ เข้าตรวจสอบกิจการและฐานะการเงินของ 
สหกรณ์ออมทรัพย์บีเอจีเอสภูเก็ต จำกัด 
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สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต 
“ ซื่อตรงต่อหน้าท่ี มีวินัย โปร่งใส ไร้ทุจริต ”  
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                                     ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

คณะผู้ตรวจการสหกรณ์ เข้าตรวจสอบกิจการและฐานะการเงินของ 
สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.ภูเก็ต จำกัด 

คณะผู้ตรวจการสหกรณ์ เข้าตรวจสอบกิจการและฐานะการเงินของ 
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จำกัด 
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สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต 
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                                     ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
  
 
 
 
 

    
 
 
 
    
 
 
  

คณะผู้ตรวจการสหกรณ์ เข้าตรวจสอบกิจการและฐานะการเงินของ 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครภููเก็ต จำกัด 
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สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต 
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คณะผู้ตรวจการสหกรณ์ เข้าตรวจสอบกิจการและฐานะการเงินของ 
สหกรณ์ออมทรัพย์ศูนย์ชีววิทยาทางทะเลภูเก็ต จำกัด 

คณะผู้ตรวจการสหกรณ์ เข้าตรวจสอบกิจการและฐานะการเงินของ 
สหกรณ์การเกษตรเมืองถลาง จำกัด 

หน้า | 54 
 



 

 

 

 

 

 

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต 
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                                     ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
     

คณะผู้ตรวจการสหกรณ์ เข้าตรวจสอบกิจการและฐานะการเงินของ 
สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนพารารวมพลังพัฒนา จำกัด 

คณะผู้ตรวจการสหกรณ์ เข้าตรวจสอบกิจการและฐานะการเงินของ 
ร้านสหกรณ์จงัหวัดภูเก็ต จำกัด 
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สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต 
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คณะผู้ตรวจการสหกรณ์ เข้าตรวจสอบกิจการและฐานะการเงินของ 
สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนเมืองภูเก็ต จำกัด 

คณะผู้ตรวจการสหกรณ์ เข้าตรวจสอบกิจการและฐานะการเงินของ 
สหกรณ์กองทุนสวนยางฉลอง จำกัด 
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สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต 
“ ซื่อตรงต่อหน้าท่ี มีวินัย โปร่งใส ไร้ทุจริต ”  

รายงานประจำปี 2563 (Annual Report) 
ส่วนที่ 2 : ผลการดำเนินงาน : ผลการปฏิบัติงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่าย 
                                     ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
 
◼  โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานกลุ่มเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
1. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย/พื้นที่ดำเนินงานโครงการ :  
    วัตถุประสงค์ 
 1) เพื่อพัฒนาบุคลากร ผู้นำกลุ่มเกษตรกร ให้มีความรู้ ความสามารถ ด้านการดำเนินธุรกิจและ        
การพัฒนาองค์กรกลุ่มเกษตรกร 
 2) เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรกรพัฒนาศักยภาพการดำเนินงาน โดยเน้นการมีส่วนร่วม 
    เป้าหมาย 
 กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 6 ราย ดังนี้ 
 1) กรรมการ/สมาชิก/เจ้าหน้าท่ีกลุ่มเกษตรกรทำสวนป่าคลอก จำนวน 3 ราย  
 2) บุคลากรจากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต จำนวน 3 ราย ประกอบด้วย เจ้าหน้าท่ีกลุ่มจัดต้ังและ
ส่งเสริมสหกรณ์ 2 ราย และเจ้าหน้าท่ีกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ จำนวน 1 ราย 
    พื้นท่ีดำเนินงานโครงการ 
  กลุ่มเกษตรกรทำสวนป่าคลอก 

2. ผลการดำเนินงาน :  
    กิจกรรมท่ีดำเนินงาน 

1) คัดเลือกกลุ่มเกษตรกรท่ีมีศักยภาพ เพื่อเข้าร่วมโครงการฯ 
2) แนะนำส่งเสริมการดำเนินงานตามโครงการฯกับกลุ่มเกษตรกร 
3) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคล่ือนการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานของกลุ่มเกษตรกร 
4) ส่งเสริม แนะนำกลุ่มเกษตรกรดำเนินกาตามแผนกลยุทธ์ แผนพัฒนาธุรกิจ 
5) ติดตามผลและรายงานผลการดำเนินโครงการฯ 

    ผลสำเร็จจากการดำเนินงานโครงการ 
 ผลจากการดำเนินโครงการ ทำให้กลุ่มเกษตรกรมีแผนที่จะจัดโครงการ/กิจกรรมในที่จะดำเนินงาน      
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 1) โครงการอบรมสมาชิกใหม่ เพื่อ ให้สมาขิกที่เข้าใหม่ ได้รู้ถึงหลักการวิธีการ อุดมการณ์ สหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกร และเพื่อให้สมาชิกได้รับทราบเกี่ยวกับการดำเนินงานของกลุ่มเกษตรกรว่าทำธุรกิจประเภทไหนบ้าง  
เพื่อให้สมาชิกรู้จักบทบาทหน้าท่ีของตนเองในฐานะสมาชิกกลุ่มเกษตรกร  
 2) โครงการจัดชั้นสมาชิก กำหนดหลักเกณฑ์แต่ละชั้นของสมาชิก เพื่อกระตุ้นในสมาชิกมีส่วนร่วม   
ในการทำธุรกิจของกลุ่มเกษตรกร 
 3) โครงการอบรมผู้ตรวจสอบกิจการ คัดเลือกสมาชิกชั้นนำเข้าอบรมหลักสูตรผู้ตรวจสอบกิจการ    
จากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
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 และผลการการจัดโครงการสืบเนื่องมาจากปีงบประมาณก่อนหน้า กลุ่มเกษตรกรได้ดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ 
เป็นการขับเคล่ือนสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 

กิจกรรม 
(ที่กลุ่มเกษตรได้

ดำเนินการตามแผนกล
ยุทธแล้ว) 

ขั้นตอนการ
ดำเนินการ 

งบ 
ประมาณ 

ระยะ 
เวลา 

ผล 
การปฏิบัติ 

ปัญหา/
อุปสรรค
และการ
แก้ไข
ปัญหา 

1. โครงการศึกษาดูงาน  
 

ศึกษาดูงานสหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกร 
ท่ีประสบความสำเร็จ 
เพื่อเสริมสร้าง
ประสบการณ์แก่
คณะกรรมการ 
เจ้าหน้าท่ี และสมาชิก 

ปีละ 
100,000

บาท 

ปี พ.ศ.
2563 

กลุ่มเข้าศึกษาดูงาน
เกี่ยวกับการสร้าง
อาชีพเสริม และ
การพัฒนาธุรกิจ
รวบรวมยางพารา
ของกลุ่มเกษตรกร 

- 

2. โครงการ
ประชาสัมพันธ์เพื่อ
สร้างการรับรู้แก่
สมาชิก 

ประชาสัมพันธ์
กิจกรรมและการ
ดำเนินงานของกลุ่ม
เกษตรกรสู่สมาชิก 
เช่น ขึ้นป้ายประชา 
สัมพันธ์ แผ่นพับ 
Website Facebook  
E-mail และ Line 

- ปี พ.ศ.
2563 

ปัจจุบัน กลุ่ม
เกษตกรมีช่องทาง
การประชาสัมพันธ์
ข่าวสารสู่สมาชิก
ดังนี้ Website  
Facebook  
E-mail และ Line 

- 

3. โครงการพัฒนาการ
บริหารจัดการกลุ่ม
เกษตรกร 
 

- จัดทำแผนการ
ปฏิบัติงาน 
งบประมาณรายรับ
รายจ่ายประจำปี
ครอบคลุมทุกธุรกิจ 
และสอดคล้องกับ
ความเป็นจริง  
 - ทบทวนระเบียบว่า
ด้วยเจ้าหน้าท่ีกลุ่ม
เกษตรกรให้สอดคล้อง
กับกฎหมายแรงงาน 
- ข้อสังเกตของผู้สอบ
บัญชีได้รับการแก้ไข 

- ปี พ.ศ.
2563 

- มีแผนการปฏิบัติงาน 
งบประมาณรายรับ
รายจ่ายประจำปี
ครอบคลุมทุกธุรกิจ 
และสอดคล้องกับความ
เป็นจริง 
 - ระเบียบว่าด้วย
เจ้าหน้าท่ีกลุ่ม
เกษตรกรสอดคล้องกับ
กฎหมายแรงงาน 
- ไม่ปรากฎข้อบกพร่อง 
และข้อสังเกตของ
ผู้สอบบัญชี  

- 
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กิจกรรม 
(ที่กลุ่มเกษตรได้

ดำเนินการตามแผนกล
ยุทธแล้ว) 

ขั้นตอนการ
ดำเนินการ 

งบ 
ประมาณ 

ระยะ 
เวลา 

ผล 
การปฏิบัติ 

ปัญหา/
อุปสรรค
และการ
แก้ไข
ปัญหา 

1. โครงการสร้าง
ภูมิคุ้มกันตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 

- รณรงค์ให้มีการออม
ทรัพย์อย่างน้อย วัน
ละ 3 บาท  
- รณรงค์ให้สมาชิก
ฝากเงินโดย 
สมัครใจ คนละ 1,000 
บาท/ปี 

- ปี พ.ศ.
2563 

กลุ่มเกษตรกรมี
สัปดาห์การออม
ทรัพย์  
 

- 

3. ผลลัพธ์ :  
    ผลลัพธ์เชิงปริมาณ 
 ปริมาณธุรกิจของกลุ่มเกษตรกรทำสวนป่าคลอกมีอัตราเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีท่ีผ่านมา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 

    ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ 
 1) กลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจ พัฒนาการดำเนินงานของกลุ่มเกษตรกร 
และการนำแผนสู่การปฏิบัติสร้างความเข้มแข็ง 
 2) สมาชิกมีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่มเกษตรกร ตระหนักในบทบาทหน้าที่ ความเป็นเจ้าของกลุ่มเกษตรกร 
สร้างความสัมพันธ์และเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกรและองค์กรเครือข่าย 

4. ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินงาน และแนวทางแก้ไข : 
- ไม่มี - 
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 5. ภาพถ่ายแสดงการดำเนินกิจกรรมของงาน/โครงการ : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

จัดประชุมโครงการฯ  วันท่ี  7 - 8 กันยายน 2563  ณ กลุ่มเกษตรกรทำสวนป่าคลอก จ.ภูเก็ต 
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◼  โครงการสร้างความเข้มแข็งการจัดทำบัญชีและงบการเงินของสหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคง 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 ข้อมูลผลการดำเนินงานของสหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคง จากระบบสารสนเทศทางการเงินกรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์ ณ วันท่ี 1 มกราคม 2563 พบว่าสหกรณ์ไม่สามารถจัดทำงบการเงินแล้วเสร็จและส่งให้ผู้สอบ
บัญชีตรวจสอบและนำเสนอเพื่ออนุมัติในท่ีประชุมใหญ่ของสหกรณ์ได้ภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันตามท่ีกฎหมาย
กำหนด จำนวน 175 แห่ง จากจำนวนสหกรณ์เคหสถานทั ้งสิ ้น 454 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 38.54          
สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ไม่สามารถจัดทำบัญชีและงบการเงินได้ 
 กรมส่งเสริมสหกรณ์ตระหนักถึงปัญหาการจัดทำบัญชีและงบการเงินของสหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคง 
เห็นควรให้มีการพัฒนาศักยภาพการจัดทำบัญชีและงบการเงิน รวมถึงการมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาการจัดทำ
บัญชีของสหกรณ์ จึงได้จัดทำโครงการสร้างความเข้มแข็งการจัดทำบัญชีและงบการเงินของสหกรณ์เคหสถาน
บ้านมั่นคงเพื่อมุ ่งสู่เป้าหมาย “สหกรณ์จัดทำบัญชีและงบการเงินได้” เป็นการสร้างความยั่งยืนให้สหกรณ์     
เป็นท่ีพึ่งของมวลสมาชิกต่อไป 

1. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย/พื้นที่ดำเนินงานโครงการ :  
    วัตถุประสงค์ 
 1) เพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าท่ีบัญชีของสหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคง ให้จัดทำบัญชีได้เป็นปัจจุบัน 
 2) เพื่อให้สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงสามารถจัดทำงบทดลองและปิดบัญชีได้ตามกฎหมายกำหนด 
    เป้าหมาย 
 สหกรณ์เคหสถานทวีสินมั่นคงภูเก็ต จำกัด 
    พื้นท่ีดำเนินโครงการ 
 สหกรณ์เคหสถานทวีสินมั่นคงภูเก็ต จำกัด 

2. ผลการดำเนินงาน :  
 1) สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ตแต่งตั้งทีมปิดบัญชีสหกรณ์ประจำจังหวัด พร้อมทั้งแนะนำส่งเสริม     
ให้สหกรณ์เคหสถานทวีสินมั่นคงภูเก็ต จำกัด แต่งต้ังทีมปฏิบัติงานจัดทำบัญชีสหกรณ์ 
 2) กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ที่รับผิดชอบสหกรณ์เคหสถานทวีสินมั่นคง
ภูเก็ต จำกัด จัดเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ประเด็นปัญหาการปิดบัญชีไม่ได้ของสหกรณ์ 
 3) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติงานปิดบัญชีสหกรณ์  ซึ ่งมีผู ้เข้าร่วมประชุม 
ประกอบด้วย ประธานกรรมการ, กรรมการ, เหรัญญิก และเจ้าหน้าที่บัญชีของสหกรณ์เคหสถานทวีสินมั่นคง
ภูเก็ต จำกัด พร้อมทั ้งบูรณการร่วมกับสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ภูเก็ต ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้           
ด้านการบัญชี 
 4) นำเสนอแผนปฏิบัติงานปิดบัญชีสหกรณ์ให้สหกรณ์จังหวัด และกรมส่งเสริมสหกรณ์ทราบ 
 5) ติดตาม แนะนำ ส่งเสริมการปฏิบัติงานปิดบัญชีสหกรณ์ตามแผนท่ีกำหนด 
 6) สรุปผลการแก้ไขปัญหาการปิดบัญชีสหกรณ์ พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ      
ให้กรมทราบ 
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 3. ผลลัพธ์ :  
    ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ 
 เจ้าหน้าที่บัญชีของสหกรณ์เคหสถานทวีสินมั่นคงภูเก็ต จำกัด มีความรู้ความเข้าใจการปฏิบัติงาน     
ด้านบัญชีเพิ่มมากขึ้น สามารถบันทึกบัญชีและจัดทำงบทดลองได้เป็นปัจจุบัน 

4. ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินงาน และแนวทางแก้ไข 
    ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน 
 1) เอกสารประกอบการบันทึกบัญชีของสหกรณ์ไม่ครบถ้วน 
 2) เจ้าหน้าท่ีบัญชีของสหกรณ์ขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดทำบัญชี 
    แนวทางแก้ไข 
 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต ประสานสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ภูเก็ต ให้ความรู้ด้านการบัญชี     
แก่เจ้าหน้าท่ีของสหกรณ์เคหสถานทวีสินมั่นคงภูเก็ต จำกัด และร่วมกันติดตามแนะนำส่งเสริมการจัดทำบัญชี
และงบการเงินของสหกรณ์อย่างต่อเนื่อง 

5. ภาพถ่ายแสดงการดำเนินกิจกรรมของงาน/โครงการ : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

การประชุมเชงิปฏิบัติการเพ่ือจัดทำแผนปฏิบัติงานปิดบัญชีสหกรณ์ 
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การติดตามการจัดทำบัญชีและงบการเงินของสหกรณ์เคหสถานทวีสินมัน่คงภูเก็ต จ ากดั 
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◼ โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนท่ี ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพยวรางกูร 
1. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย/พื้นที่ดำเนินงานโครงการ :  
    วัตถุประสงค์ 
 1) ให้บริการและแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรเกี่ยวกับงานสหกรณ์  
 2) สนับสนุนให้เกษตรกรรู้จักการออมเพื่อเป็นภูมิคุ้มกันตนเอง  
 3) เผยแพร่การสหกรณ์ให้แก่บุคคลท่ัวไป 
    เป้าหมาย 
 สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ในเขตอำเภอเมือง อำเภอถลาง อำเภอกะทู้เกษตรกรได้รับบริการ 248 คน 
    พื้นท่ีดำเนินงานโครงการ  
 อำเภอเมือง อำเภอกะทู้ และ อำเภอถลาง 

2. ผลการดำเนินงาน :   
 1) ประสานงานและบูรณาการร่วมกับอนุกรรมการโครงการคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ีฯ  
 2) ร่วมประชุมอนุกรรมการโครงการคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ีฯ 
 3) จัดคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ี 4 ครั้งโดยมผู้ีเข้าร่วมกิจกรรมท้ังส้ิน จำนวน 260 คน  
  - ครั้งท่ี 1/2563 วันท่ี 24 ธันวาคม 2562 ณ แปลงนาไม้ขาว  ม.4  ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 
  - ครั้งท่ี 2/2563 วันท่ี 25 มิถุนายน 2563 ณ โรงเรียนกะทู้วิทยา  ม.6 ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 
  - ครั้งท่ี 3-4/253 วันท่ี 24 กรกฎาคม 2563 ณ โรงเรียนเมืองถลาง  ม.5  ต.เทพกระษัตรี  อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 
 4) รายงานผลการดำเนินกิจกรรมเดือนละครั้ง 

3. ผลลัพธ์ :  
    ผลลัพธ์เชิงปริมาณ 
 เกษตรกร/ประชาชนท่ัวไปมีส่วนร่วมกิจกรรมคลินกิเกษตรเคล่ือนท่ีท้ังส้ิน จำนวน  260   คน 
    ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ 
 1) สมาชิก เกษตรกร ประชาชนท่ัวไปเข้าใจเกี่ยวกับการสหกรณ์ 
 2) สมาชิก เกษตรกร ประชาชนท่ัวไปมีส่วนร่วมกิจกรรม ตระหนักถึงการออมเพื่อเป็นภูมิคุ้มกันตนเอง 
 3) บุคคลท่ัวไป เข้าใจสามารถนำหลักการสหกรณ์ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ 

4. ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินงาน และแนวทางแก้ไข 
 - ไม่มี - 
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 5. ภาพถ่ายแสดงการดำเนินกิจกรรมของงาน/โครงการ : 
 

 
 
  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 24 ธันวาคม 2562 ณ แปลงนาไม้ขาว ม.4 ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 

ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 25 มิถุนายน 2563 ณ โรงเรียนกะทู้วิทยา ม.6 ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 

ครั้งที่ 3-4/2563 วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ณ โรงเรียนเมืองถลาง  ม.5  ต.เทพกระษัตรี  อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 
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◼ โครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร และส่งเสริม
การเกษตรตามแนวทางทฤษฎีใหม่ในสหกรณ์และกลุม่เกษตรกร 

โครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
1. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย/พื้นที่ดำเนินงานโครงการ :  
    วัตถุประสงค์ 
 เพื่อให้สหกรณ์ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารจัดการธุรกิจและดำเนิน
กิจกรรมต่างๆของสหกรณ์ ท้ังในระดับองค์กรและระดับสมาชิก 
    เป้าหมาย 
 1) สหกรณ ์      5 แห่ง 
 2) กลุ่มเกษตรกรทำสวนป่าคลอก              1 แห่ง 
    พื้นท่ีดำเนินงานโครงการ  
 จังหวัดภูเก็ต 

2. ผลการดำเนินงาน :  
 1) ประสานงาน แนะนำ และส่งเสริมการดำเนินการขับเคลื ่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง           
ในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร จำนวน 5 แห่ง ให้มีการดำเนินธุรกิจและบริหารจัดการโดยใช้หลักปรัชญา       
ของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมท้ังจัดทำแผนการดำเนินการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  - สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด 
  - สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน ลากูน่า ภูเก็ต จำกัด 
  - สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขภูเก็ต จำกัด 
  - สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ่อแร่สันติสุข จำกัด 
  -กลุ่มเกษตรกรทำสวนป่าคลอก 
 2) ขยายผลแนะนำส่งเสริมสู่สมาชิกสหกรณ์แห่งละ 15 คน ให้นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและส่งเสริมให้จัดทำแผนครัวเรือนเศรษฐกิจพอเพียงคนละ 1 แผน 

3. ผลลัพธ์ :  
    ผลลัพธ์เชิงปริมาณ 
 1) สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการแนะนำส่งเสริมจำนวน 5 แห่ง 
 2) สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีแผนการดำเนินการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แห่งละ 1 แผน 
 3) สมาชิกสหกรณ์มีแผนครัวเรือนเศรษฐกิจพอเพียงคนละ 1 แผน 
    ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ 
 สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และสมาชิก มีความรู้ความเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ
สามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรและตนเองได้ 

4. ปัญหา/อปุสรรค ในการดำเนินงาน และแนวทางแก้ไข : 
 - ไม่มี - 
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 5. ภาพถ่ายแสดงการดำเนินกิจกรรมของงาน/โครงการ :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

  

เข้าแนะนำส่งเสริมการดำเนินการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขภูเก็ต จำกัด 

เข้าแนะนำส่งเสริมการดำเนินการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง กลุ่มเกษตรกรทำสวนป่าคลอก 
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 โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
1. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย/พื้นที่ดำเนินงานโครงการ :  
    วัตถุประสงค์ 
 1) เพื่อให้เกษตรกรมีการดำเนินกิจกรรมได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพของพื้นท่ี 
 2) เกษตรกรมีศักยภาพดำเนินกิจกรรมทางการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ 
    เป้าหมาย 
 1) เกษตรกรรายเก่า (ปี 2560 - 2562)  จำนวน 21 ราย 
    พื้นท่ีดำเนินงานโครงการ 
 อำเภอถลาง และอำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 

2. ผลการดำเนินงาน :   
 บูรณาการเยี่ยมแปลงเกษตรกรรายเก่า : รายเก่า ลงเย่ียมเกษตรกร เข้าสอบถามการรับปัจจัยการผลิต
และการต่อยอดปัจจัยท่ีได้รับอุดหนุนไป และประเมินศักยภาพและจัดกลุ่มเกษตรกรในระบบเกษตรทฤษฎีใหม่
ระดับจังหวัด 

3. ผลลัพธ์ :  
    ผลลัพธ์เชิงปริมาณ  
 เกษตรกรเข้าร่วมโครงการจำนวน 21 ราย 
    ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ  
 เกษตรกรมีการปรับเปล่ียนวิธีการผลิตเป็นแนวเกษตรทฤษฎีใหม่ สามารถลดรายจ่ายในครัวเรือนลงได้
จากรายจ่ายเดิม 

4. ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินงาน และแนวทางแก้ไข : 
 - ไม่มี - 
5. ภาพถ่ายแสดงการดำเนินกิจกรรมของงาน/โครงการ :  
 

 

  

วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 ลงเย่ียมเกษตรกรที่เข้าร่วม
โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ณ พ้ืนที่อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 
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◼  โครงการลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
 เกษตรกรไทยในช่วงท่ีผ่านมาประสบปัญหาหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นปัญหาจากภัยธรรมชาติ ราคาปัจจัย
การผลิตที่นับวันจะสูงขึ ้นเรื ่อยๆ ราคาพืชผลการเกษตรตกต่ำ ทำให้เกษตรกรทำการผลิต มีรายได้ไม่คุ้ม
ค่าใช้จ่าย ปัญหาหนี้สินภาคเกษตรจึงอยู่ในระดับสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกษตรกรรายย่อยที่ได้รับผลกระทบ  
ทางการเงินมาก ไม่สามารถชำระหนี้ได้ ดังนั้นเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระหนี้สินให้เกษตรกรในส่วนสมาชิก
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ลดต้นทุนในการผลิตและมีรายได้เพียงพอต่อการใช้จ่ายในครัวเรือนและพอในการ      
ส่งชำระหนี้ กรมส่งเสริมสหกรณ์จึงได้กำหนดโครงการลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์/           
กลุ่มเกษตรกรขึ้น เพื่อช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร และสอดคล้องกับนโยบายภาครัฐในการแก้ไข
ปัญหาความยากจนให้เกษตรกร 

1. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย/พื้นที่ดำเนินงานโครงการ :  
    วัตถุประสงค์ 
 1) เพ ื ่อลดภาระดอกเบี ้ยและลดต้นทุนในการประกอบอาชีพการเกษตรแก่สมาชิกสหกรณ์/           
กลุ่มเกษตรกร 
 2) เพื่อให้สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ที่ประกอบอาชีพการเกษตรมีโอกาสนำเงินส่วนที่ได้รับ      
การช่วยเหลือไปฟื้นฟูประกอบอาชีพ ตลอดจนมีเงินทุนไว้ใช้จ่ายในครัวเรือน 
    เป้าหมาย 
 สหกรณ์สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรท่ีมีหนี้เงินกู้ในวัตถุประสงค์เพื่อการเกษตร ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2561 
ต้นเงินกู้ขอรับการชดเชยไม่เกิน 300,000 บาทแรก 
     พื้นท่ีดำเนินโครงการ 
 1) สหกรณ์การเกษตรกะทู้ จำกัด  
 2) สหกรณ์การเกษตรเมืองถลาง จำกัด 

2. ผลการดำเนินงาน :  
 1) สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ตตรวจสอบเอกสารประกอบการขอเบิกเงินชดเชยของสหกรณ์        
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของโครงการและรายงานขอเบิกชดเชยไปยังกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
 2) กรมส่งเสริมสหกรณ์โอนเงินชดเชยดอกเบี้ยให้สำนักงานสหกรณ์จังหวัด เพื่อเบิกจ่ายให้สหกรณ์ 
 3) สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ตตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจ่ายและคำนวณดอกเบี้ย          
ให้ครบถ้วน ถูกต้อง ตามหลักเกณฑ์ท่ีโครงการกำหนดก่อนโอนเงินให้สหกรณ์ 
 4) สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ตเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้แก่สหกรณ์ภายในระยะเวลาที่กำหนด 
และรายงานผลการเบิกจ่ายให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
 5) สหกรณ์ได้ร ับการจัดสรรเง ินชดเชยตามโครงการลดดอกเบี ้ยเง ินกู ้ ให้แก่สมาชิกสหกรณ์/             
กลุ่มเกษตรกรครบถ้วนตามจำนวนเงินท่ีขอรับการชดเชย 
 ผลสำเร็จจากการดำเนินโครงการ : สมาชิกสหกรณ์ได้รับการชดเชยดอกเบ้ียตามโครงการฯ จำนวนเงิน
ท้ังส้ิน 23,052.37 บาท 
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 3. ผลลัพธ์ :  
    ผลลัพธ์เชิงปริมาณ 
 สมาชิกสหกรณ์ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามโครงการลดดอกเบี้ยเงินกู ้ให้เกษตรกรสมาชิก
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ดังนี้ 
 

สหกรณ์ 
จำนวนสมาชิกที่ขอรับ 

การชดเชยดอกเบี้ย (ราย) 
จำนวนดอกเบี้ยชดเชย 

ที่ได้รับการจัดสรร (บาท) 
1. สหกรณ์การเกษตรกะทู้ จำกัด 3 13,852.09 

2. สหกรณ์การเกษตรเมืองถลาง จำกัด 4 9,200.28 
 

รวมทั้งสิ้น 
 

7 
 

23,052.37 
 

 

    ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ 
 1) สมาชิกสหกรณ์ได้รับความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนด้านภาระหนี้สิน 
 2) สมาชิกสหกรณ์ได้รับโอกาสในการฟื้นฟูตนเองในช่วงการพักชำระหนี้ 

4. ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินงาน และแนวทางแก้ไข 
    ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน 
 ในช่วงระยะเวลาดำเนินงานตามโครงการ เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค  COVID -19    
จังหวัดภูเก็ตกำหนดมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของของโรค ด้วยการปิดรอยต่อระหว่างตำบล        
ระหว่างวันที ่ 13 -26 เมษายน 2563 ทำให้สหกรณ์ที ่ เข้าร ่วมโครงการฯ ต้องปิดทำการชั ่วคราว               
และไม่สามารถเรียกประชุมคณะกรรมการดำเนินการเพื ่อขอเบิกเง ินชดเชยตามโครงการได้ ส่งผลให้           
การเบิกจ่ายเงินชดเชยดอกเบ้ียให้แก่สหกรณ์เกิดความล่าช้า 
    แนวทางแก้ไข 
 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต ประสานสหกรณ์ให้เร่งดำเนินการเมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาด     
ของโรค COVID -19 คลี ่คลาย และประสานกรมส่งเสริมสหกรณ์เพื ่อชี ้แจงข้อเท็จจริง และแจ้งเหตุผล        
ความจำเป็น   
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 5. ภาพถ่ายแสดงการดำเนินกิจกรรมของงาน/โครงการ : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  

 

การชี้แจงรายละเอียดการขอเบิกเงินชดเชยตามโครงการฯ 

การตรวจสอบเอกสารการขอเบิกเงินชดเชยของสหกรณ ์

หน้า | 71 
 



 

 

 

 

 

 

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต 
“ ซื่อตรงต่อหน้าท่ี มีวินัย โปร่งใส ไร้ทุจริต ”  

รายงานประจำปี 2563 (Annual Report) 
ส่วนที่ 2 : ผลการดำเนินงาน : ผลการปฏิบัติงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่าย 
                                     ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
  

◼  โครงการส่งเสริมการดำเนินธุรกิจร้านค้าสหกรณ์ในรูปแบบซูเปอร์มาเก็ตสหกรณ์ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 
1.วัตถุประสงค/์เป้าหมาย/พื้นที่ดำเนินงานโครงการ :  
    วัตถุประสงค์ 
 1) เพื่อเป็นเวทีในการประชุมเชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือการดำเนินการซู เปอร์มาเก็ตสหกรณ์
ระหว่างร้านค้าสหกรณ์ และสหกรณ์ผู้ผลิต กลุ่มเกษตรกร สมาชิกเกษตรกร และผู้เกี่ยวข้อง 
 2) เพื่อเป็นเวทีในการแนะนำ ส่งเสริม พัฒนาการดำเนินธุรกิจซูเปอร์ 
    เป้าหมาย 

สหกรณ์ท่ีเข้าร่วมโครงการฯ 1 แห่ง คือ ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จำกัด 

    พื้นท่ีดำเนินงานโครงการ 
ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จำกัด 

2. ผลการดำเนินงาน : 
    สรุปกิจกรรมท่ีดำเนินงาน 

1) จัดประชุมให้ความรู้ ความเข้าใจ แก่สหกรณ์ท่ีเข้าร่วมโครงการ 
 2) ติดตาม ประเมินผลการดำเนินกิจกรรมการพัฒนา ปรับปรุงแก้ไขปัญหาอุปสรรค และรายงานผล
การดำเนินงาน 
    ผลสำเร็จจากการดำเนินงานโครงการ 
 1) วันท่ีจัดประชุม  วันพุธที่ 23 เดือนกันยายน พ.ศ. 2563  
 2) ประเด็น/หัวข้อการประชุม 

- ช้ีแจงรายละเอียดของโครงการให้ท่ีประชุมทราบ 
  - แนะนำ ประชาส ัมพ ันธ ์ส ินค ้าของสหกรณ์เคร ือข ่ายให ้ผ ู ้ เข ้าร ่วมประช ุมทราบ                   
เพื่อประกอบการตัดสินใจเชื่อมโยงเครือข่ายกับสหกรณ์ต่าง ๆ เพื่อนำสินค้ามาจำหน่ายในร้านสหกรณ์
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จำกัด 
  - การวางแผนบริหารจัดการซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ 
  - แนวทางการดำเนินการของการดำเนินธุรกิจร้านค้าสหกรณ์ในรูปแบบซูเปอร์มาเก็ตสหกรณ์ 
3. ผลลัพธ์ :  
    ผลลัพธ์เชิงปริมาณ  

1) สามารถสร้างเครือข่ายการจำหน่ายสินค้าในรูปแบบซูเปอร์มาเก็ตสหกรณ ์
2) สมาชิกมีความรู้ ความเข้าใจการดำเนินธุรกิจร้านค้าในรูปแบบซูเปอร์มาเก็ตสหกรณ์  

    ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ  
 1) สหกรณ์มีเครือข่ายในการจำหน่ายสินค้า 

2) เกษตรกร มีช่องทางในการจัดจำหน่ายสินค้า ผ่านช่องทางสหกรณ์ 

 

โครงการตามนโยบายสำคัญ  
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 4. ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินงาน และแนวทางแก้ไข : 
 - ไม่มี - 

5. ภาพถ่ายแสดงการดำเนินกิจกรรมของงาน/โครงการ :  
 

   
 
 
 

 
  

วันจัดประชุม วันท่ีจัดประชุม  วันพุธที่ 23 เดือนกันยายน พ.ศ. 2563 
ณ ร้านโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จำกัด 

หน้า | 73 
 



 

 

 

 

 

 

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต 
“ ซื่อตรงต่อหน้าท่ี มีวินัย โปร่งใส ไร้ทุจริต ”  

รายงานประจำปี 2563 (Annual Report) 
ส่วนที่ 2 : ผลการดำเนินงาน : ผลการปฏิบัติงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่าย 
                                     ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
 
◼  โครงการสร้างเครือข่ายลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

1. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย/พื้นที่ดำเนินงานโครงการ :  
    วัตถุประสงค์ 
 1) เพื่อช้ีแจงโครงการ ทำความข้าใจกับผู้เข้าร่วมโครงการ และเตรียมความพร้อมในการขับเคล่ือนโครงการ 
 2) เพื่อส่งเสริมให้มีเครือข่าย และส่งเสริมการเรียนรู้ระหว่างผู้เข้าร่วมโครงการสถาบันเกษตรกร      
และหน่วยงานภาคีในพื้นท่ี 
 3) เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาอาชีพการเกษตร แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ 
     เป้าหมาย 
 สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร สถาบันเกษตรกร หน่วยงานภาคี และบุคลทั่วไปที่สมัครเข้าร่วม
โครงการฯ จำนวน 16 ราย 
    พื้นท่ีดำเนินงานโครงการ 
 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต สหกรณ์การเกษตรเมืองภูเก็ต จำกัด และศูนย์เร ียนรู ้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 

2. ผลการดำเนินงาน  
    สรุปกิจกรรมท่ีดำเนินงาน 
 1) จัดทำฐานข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการ 
 2) จัดอบรมเพื่อชี ้แจ้งโครงการส่งเสริมให้มีเครือข่ายและสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาอาชีพ
การเกษตร แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ 
 3) ศึกษาดูงานสหกรณ์การเกษตรท่ีเข้าร่วมโครงการ 
 4) สรุปการดำเนินงานกิจกรรม/งานท่ีดำเนินการ 
    ผลสำเร็จจากการดำเนินงานโครงการ 
 1) จัดโครงการระหว่างวันที่ 21 - 22 กันยายน 2563 ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต สหกรณ์การเกษตรเมือง
ภูเก็ต จำกัด และศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต  

 2) ผู้เข้าร่วมโครงการมีความเข้าใจโครงการ และพร้อมในการขับเคล่ือนโครงการนำลูกหลาน 
 3) เกษตรกรกลับบ้านสานต่ออาชีพการเกษตร 

3. ผลลัพธ์ :  
    ผลลัพธ์เชิงปริมาณ  
 ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการมีความรู้เรื่องความรู้เกี่ยวกับเกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสานเกษตรอินทรีย์ 
แผนการผลิต แนวทางการสร้างโอกาสทางด้านการตลาดเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับก่อนเข้าร่วมโครงการ 
    ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ  
 1) ผู้เข้าร่วมโครงการมีความเข้าใจโครงการ และพร้อมในการขับเคลื่อนโครงการนำลูกหลานเกษตรกร   
กลับบ้านสานต่ออาชีพการเกษตร 
 2) เกิดเครือข่ายการส่งเสริมการเรียนรู้ระหว่างผู้เข้าร่วมโครงการ สถาบันเกษตรกร และหน่วยงาน
ภาคีในพื้นท่ีร่วมกัน 

3) ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดแรงบันดาลใจในการพัฒนาอาชีพการเกษตรและพร้อมท่ีจะดำเนินการต่อไป
อย่างยั่งยืน 
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                                     ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
 4. ปัญหา/อปุสรรค ในการดำเนินงาน และแนวทางแก้ไข 
 - ไม่มี - 

5. ภาพถ่ายแสดงการดำเนินกิจกรรมของงาน/โครงการ  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

รูปภาพกิจกรรม 

ประชุมช้ีแจง/อบรบให้ความรู้เกี่ยวกับเกษตรเกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน/ 
เกษตรอินทรีย์แผนการผลิต แนวทางการสร้างโอกาสทางด้านการตลาด 

ดูงานสหกรณ์การเกษตรเมืองภูเก็ต จำกัด 
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ดูงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 
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รายงานการเงิน 
ส่วนที่ ๓ 
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ประกอบด้วย 

งบแสดงฐานะการเงิน 
 

         หมายเหตุ    หน่วยบาท 
 สินทรัพย ์
สินทรัพย์หมุนเวียน 
     เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด       2        56,940.00 
     ลูกหนี้เงินยืมราชการ              87,046.00 
     ค้างรับจากกรมบัญชีกลาง          476,250.69 
   รวมสินทรัพย์หมุนเวียน                  620,236.69 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 
     อาคารและส่ิงปลูกสร้าง  (สุทธิ)       3      102,397.23 
     ครุภัณฑ์  (สุทธิ)         4         1,633,850.19 
   รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน           1,736,247.42 
    รวมสินทรัพย์            2,356,484.11 
 หนี้สิน 
หนี้สินหมุนเวียน 
     เจ้าหนี้การค้า              25,655.33 
     เจ้าหนี้อื่น                 425.92 
     ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น         5      469,661.49 
   รวมหนี้สินหมุนเวียน          495,742.74 
หนี้สินไม่หมุนเวียน 
     เงินทดรองราชการรับจากคลัง               5,000.00 
     เงินรับฝากและเงินประกัน                51,940.00 
   รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน                     56,940.00 
     รวมหนี้สิน        552,682.74 

ทุน 

     ทุน             413,044.00 
     รายได้สูง/(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม            1,390,757.37
   รวมส่วนทุน                        1,803,801.37 
     รวมหนี้สินและทุน            2,356,484.11 
 

งบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ 
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งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน 
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันท่ี 30  กันยายน  พ.ศ. 2563 

 
       หมายเหตุ  หน่วยบาท 
รายได้จากการดำเนินงาน 
     รายได้จากรัฐบาล 
 งบประมาณ – งบบุคลากร      2,484,481.39 
 งบประมาณ – งบดำเนินงาน      2,213,858.60 
 งบประมาณ - งบเงินอุดหนุน                                      623,052.37 
 งบประมาณ – งบกลาง           205,946.50 
 งบประมาณ – งบลงทุน                  179,220.00 
  รวมรายได้จากรัฐบาล      5,706,558.86 

     รายได้จากแหล่งอื่น 
 รายได้ค่าธรรมเนียม                  25.00  
 รายได้จากการบริจาค                 4,751.23 
 รายได้ระหว่างหนว่ยงานกรณีอื่น                1,740.00 
 รายได้ระหว่างหนว่ยงาน-ปรับเงินฝากคลัง               6,050.00 
 รายได้ระหว่างกนั-ภายในกรมเดียวกัน              96,858.41 
 รายได้เหลือจ่าย                        651.00 
 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น                       4,531.10 
  รวมรายได้จากแหล่งอื่น           114,606.74 
  รวมรายได้จากการดำเนินงาน             5,821,165.60 

ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน 
      ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร       2,928,606.89 
 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม                74,260.00 
 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง             371,572.37
 ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค     1,463,027.07 
 ค่าเส่ือมราคา           445,790.28 
 ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน          623,052.37 
 ค่าใช้จ่ายจำหน่ายครุภัณฑ์                           1.00  
 ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานจากรัฐบาล              45,588.72 
 ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น              54,263.68 
  รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน      6,006,162.38 
 รายได้สูง (ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน      - 184,996.78 
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
 
หมายเหตุท่ี 1 - สรุปนโยบายบัญชีท่ีสำคัญ 
  งบการเงินรวมของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต สำหรับปีสิ ้นสุดวันที ่ 30 กันยายน        
พ.ศ. 2563 ได้จัดทำขึ้นตามหลักการและนโยบายบัญชีภาครัฐ โดยการบัญชีของสำนักงานสหกรณ์จังหวัด
ภูเก็ต ได้จัดทำรายงานการเงินรวมจากข้อมูลในระบบ GFMIS 
 
หมายเหตุท่ี 2 – เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
     เงินทดรองราชการ             5,000.00 
     เงินฝากคลัง               51,940.00 
   รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด          56,940.00 
หมายเหตุท่ี 3 – อาคาร และส่ิงปลูกสร้าง  (สุทธิ) 
     อาคารและส่ิงปลูกสร้าง            1,037,200.00 
     หัก  ค่าเส่ือมราคาสะสม        934,802.77 
   อาคารและส่ิงปลูกสร้าง (สุทธิ)          102,397.23 
 
หมายเหตุท่ี 4 – ครุภัณฑ์และอุปกรณ์  (สุทธิ)                            

ครุภัณฑ์และอุปกรณ์                   6,215,857.97 
หัก  ค่าเส่ือมราคาสะสม     4,582,007.78 

   ครุภัณฑ์และอุปกรณ์  (สุทธิ)     1,633,850.19 
 
หมายเหตุท่ี 5 – ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น  
     สาธารณูปโภคค้างจ่าย              11,780.89 
     ใบสำคัญค้างจ่าย                     457,880.60 
   รวมค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น          469,661.49 
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กิจ 
 
 

 
 
 
 
 

  

กิจกรรมเด่นของ 
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต 

ส่วนที่ ๔ 
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 การดำเนินงานประชาสัมพันธ์/เผยแพร่  ปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 
 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต ดำเนินงานประชาสัมพันธ์ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต           
ในปีงบประมาณ 2563 ที่ผ่านมา สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต ได้แต่งตั้งคณะทำงานด้านประชาสัมพันธ์ 
เพื่อให้การทำงานด้านประชาสัมพันธ์บรรลุเป้าหมายและได้ดำเนินการขับเคลื่อนการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่
และประชาสัมพันธ์นโยบายต่างๆ ของรัฐบาล ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนโยบายของกรมส่งเสริม
สหกรณ์ ผ่านทางส่ือต่างๆ เช่น ผ่านทางส่ือวิทยุกระจายเสียง ผ่านทางข่าว/ภาพข่าวหนังสือพิมพ์ และผ่านทาง
สถานีโทรทัศน์ ดังนี้ 
 

ท่ี การดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ ์
ผลการปฏิบัติงาน 

ปริมาณ หน่วยนับ 
1 ผลิตข่าว ภาพข่าว ผ่านทางหนังสือพิมพ์ส่วนกลางและหนังสอืพิมพ์

ท้องถิ่น 
17 ส่ือ 

2 ผลิตบทความ ผ่านทางหนังสือพิมพ์ส่วนกลางและหนังสือพิมพ์
ท้องถิ่น 

5 ส่ือ 

3 นำเสนอข้อมูลข่าวสารในรูปแบบข่าวหรือสารคดี ผ่านส่ือโทรทัศน์ฟรี
ทีวีและเคเบ้ิลทีวี 

6 ส่ือ 

4 นำเสนอข้อมูลข่าวสารทางสถานีวิทยุ รายการ Co-op NEWS ทาง
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ภูเก็ต FM 96.75 MHz 

27 ส่ือ 

5 ส่ือออนไลน์ต่างๆ 
5.1 เว็บไซต์สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต : 
http://webhost.cpd.go.th/phuket/ 
5.2. https://www.facebook.com/coopnewsphuket 

 
355 

 
355 

 
ส่ือ 
 

ส่ือ 
6 นิทรรศการ 7 ส่ือ 

 
 
 
 
  
 

กิจกรรมเด่นของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต  
ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
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นำเสนอข้อมูลข่าวสารในรูปแบบข่าวหรือสารคดีผ่านส่ือโทรทัศน์ฟรีทีวีและเคเบ้ิลทีวี 

ส่ือออนไลน์ : หน้าเพจ Facwbook https://www.facebook.com/coopnewsphuket 
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ส่ือออนไลน์ : เว็บไซต์สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ตhttp://web.cpd.go.th/phuket/ 

การจัดนิทรรศการ 
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 ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื ้อไวรัสโควิด 19 (COVID-19) สร้างความเสียหายให้กับ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวไม่น้อยกว่า 160,000 ล้านาท โดยมีตัวเลขประมาณการจำนวนนักท่องเที่ยวตลอดปี 
2563 เหลือเพียง 5 ล้านคน เนื่องจากจังหวัดภูเก็ต
พึ่งพารายได้จากการท่องเที่ยวเป็นหลัก คิดเป็นร้อย
ละ 80-90 ของรายได้ท้ังหมด ฉะนั้น เมื่อเกิดปัญหา
กับการดำเนินกิจกรรมการท่องเที่ยวจากสถานการ
ดังกล่าว ระบบเศรษฐกิจจงได้รับผลกระทบอย่างมาก 
ไม่เว ้นแม้แต่สหกรณ์ โดยสร ้างความเดือดร้อน
โดยตรงให้กับสมาชิกสหกรณ์ ซึ่งต้องขาดรายได้ใน
การดำรงชีพ และไม่เพียงพอต่อการชำระหนี้สิน ค่า
หุ้น หรือค่าบำรุงให้กับสหกรณ์ ส่งผลให้ธุรกิจของ
สหกรณ์หยุดชะงัก  
 จากสถานการดังกล่าว สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต จึงจัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพของสหกรณ์ : 
โครงการประชุมการปรับทิศทางการฟื้นฟูเศรษฐกิจใหม่ของสหกรณ์ในภูเก็ต ปี 2563 ในวันพฤหัสบดีท่ี        
24 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมโรงแรมเมโทรโพลภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
สร้างความร่วมมือความร่วมมือและปรับแนวทางการพัฒนาสหกรณ์ของจังหวัดภูเก็ตให้เหมาะสมกับสถานการ
ปัจจุบัน และสามารถรองร ับสถานการณ์อ ื ่นๆ ที ่อาจเกิดขึ ้นในอนาคตได้ โดยควรพัฒนาและร ับฟัง                 
ทุกความคิดเห็น เพื่อนำไปสู่การแก้ไขและพัฒนาสหกรณ์ในจังหวัดภูเก็ต โดยพร้อมท่ีจะนำสหกรณ์ไปสู่ความเข้มแข็ง 
 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต ได้ดำเนินการจัดประชุม ผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย กรรมการ 
เจ้าหน้าที่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร จำนวน 50 แห่ง ซึ่งได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันเพื่อเป็นแนว

ทางการแก้ปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจใหม่ของสหกรณ์/
กล ุ ่ ม เกษตรกร  โดยการแบ ่ งกล ุ ่ มการประ ชุม         
ออกเป็น 8 กลุ่ม ซึ่งสมาชิกแต่ละกลุ่มเป็น “ตัวจริง” 
ซึ่งหมายความว่า เป็นผู้ที่ประสบปัญหาอยู่ในสถานการณ์
ลักษณะเดียวกัน เพื่อหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน ผ่านการ
เล่าเรื ่องเกี ่ยวกับปัญหาสหกรณ์ของตนเอง โดยมี
สมาชิกกลุ่มคนอื่นๆ ช่วยกัน “สกัด” หรือ “ถอด” 
ปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาออกมา ซึ่งระหว่าง
การทำกิจกรรมกลุ่ม จะมี “คุณอำนวย” ทำหน้าที่ใน  
การช่วยเหลือให้การประชุมราบรื่น สร้างบรรยากาศ

ของความช่ืนชม ความคิดเชิงบวก การซักถามด้วยความช่ืนชม ให้สมาชิกกลุ่มได้หมุนเวียนกันเล่าเรื่องถ้วนหน้า
กัน ไม่มีคนใดคนหนึ่งผูกขาดการพูด ทั้งนี้ เมื่อสมาชิกร่วมกันสรุปปัญหาที่พบเจอและแนวทางการแก้ปัญหา
ร่วมกันได้แล้ว จึงมีการนำเสนอข้อมูลนั้นๆ และสรุปประเด็นนั้น ๆ ในท่ีประชุมร่วมกัน 
 

โครงการพัฒนาศักยภาพของสหกรณ์ : 
โครงการประชุมการปรับทิศทางการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจใหม่ของสหกรณ์ในภูเก็ต ปี 2563 
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 กรมส่งเสร ิมสหกรณ์ร ่วมก ับขบวนการสหกรณ์ บร ิจาคข้าวสาร จำนวน 15,000 กิโลกรัม                    
เพ ื ่อช่วยเหลือประชาชนที ่ได ้ร ับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไ วร ัสโคโรนา 2019          
(COVID – 19) ในพื้นท่ีจังหวัดภูเก็ต 
 เมื่อวันจันทร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2563 นายศุภธีร์  อยู่วัฒนา สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย
บุคลากรของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต นำข้าวสารซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกรมส่งเสริมสหกรณ์และ
ขบวนการสหกรณ์ โดยอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายพิเชษฐ์  วิริยะพาหะ ซึ่งตระหนักถึงความเดือดร้อนท่ี     
พี่น้องชาวภูเก็ตได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)         
ส่งมอบให้จังหวัดภูเก็ต จำนวน 15,000 กิโลกรัม โดยมีผู ้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ผู ้กำกับการบริหารราชการ           
ในสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ต นายพิเชษฐ์  ปาณะพงศ์ และนายวงศกร นุ่นชูคันธ์ รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดภูเก็ต เป็นผู้รับมอบ ท้ังนี้ ได้มีหัวหน้าส่วนราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมการส่งมอบข้าวสาร
ในครั้งนี้ด้วย เพื่อให้สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต นำไปแจกจ่าย ช่วยเหลือแก่ประชาชนท่ีได้รับผลกระทบจากการ
แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ในพื้นท่ีเป้าหมายต่อไป ณ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต 
อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต   
 ทั้งนี ้ ระหว่างวันที่ 21 - 24 เมษายน 2563 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต นำโดย นายศุภธีร์          
อยู่วัฒนา สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ตได้นำข้าวสาร ไปแจกจ่าย
ให้ก ับประชาชน จำนวน 19 จุด คือ 1. เทศบาลตำบลรัษฎา 2. ชุมชนห น้าองค์การสะพานปลา                    
3. ชุมชนซอยมะลิพันธุ์ 4. ชุมชนซอยต้นกล 5. ชุมชนซอยสามัคคี 6. หมู่บ้านควนดินแดง 7. หมู่บ้านเปา๋ฮื้อ     
8. ชุมชนบ้านหัวโค้ง 9. ชุมชนร่วมพัฒนา 10. บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต11. มูลนิธิบ้านเพื่อชีวิต 
และ 12. บ้านเด็กตะวันฉาย 13. ชุมชนบ้านบ่อแร่ 14. โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต 15. พื้นที่ตำบลป่าคลอก       
16. เทศบาลตำบลป่าตอง 17. ชุมชนบ้านกมลา 18. องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล และ 19. ชุมชน
ถนนปะเหลียน  

กรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมกับขบวนการสหกรณ์  
ช่วยเหลือชาวภูเก็ต ผู้ได้รับผลกระทบ 

จากการแพร่ระบาดของโรคตดิเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID – 19) 
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 เมื่อวันท่ี 12 มีนาคม 2563 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต นำโดย นายคำรณ พวงมณี ผู้ตรวจราชการ
กรมส่งเสริมสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 6 และ 10, นายศุภธีร์ อยู่วัฒนา สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย
เจ้าหน้าท่ีสำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต ได้รับมอบสินค้าเกลือทะเลจากสหกรณ์ผู้ผลิตในพื้นท่ี 3 จังหวัด ได้แก่ 
จังหวัดเพชรบุรี สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม ณ บริเวณสำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต ภายใต้โครงการกระจาย
สินค้าเกลือทะเลจากสหกรณ์ผู้ผลิตถึงผู้บริโภค ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต เพื่อเป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและ
กันในขบวนการสหกรณ์ ให้สหกรณ์ผู้ผลิตเกลือทะเล ได้สามารถระบายเกลือทะเลที่ค้างอยู่ในยุ้งฉางและเกลือ     
ท่ีกำลังออกสู่ตลาดได้ โดยการกระจายเกลือต่อให้กับขบวนการสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร รวมถึงหน่วยงานอื่น 
ๆ ในจังหวัดภูเก็ต ที่ร่วมกันสั่งซื้อสินค้าเกลือทะเล ในรูปแบบของเกลือทะเล บรรจุใส่ถุงขนาด 5 กิโลกรัม 
จำหน่ายในราคาถุงละ 27.50 บาท  ซึ่งประกอบด้วย สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูเก็ต จำกัด จำนวน 1,820 กิโลกรัม, 
สหกรณ์การเกษตรกะทู้ จำกัด จำนวน 1,210 กิโลกรัม , สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด จำนวน 1,000 กิโลกรัม,         
สหกรณ์การเกษตรเมืองภูเก็ต จำกัด จำนวน 1,000 กิโลกรัม, สหกรณ์สี ่ล้อเล็กภูเก็ต จำกัด จำนวน 150 กิโลกรัม,        
สหกรณอ์อมทรัพย์กะตะธานี คอลเลคช่ัน จำกัด จำนวน 100 กิโลกรัม, สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัทเฮลโลภูเก็ต 
จำกัด จำนวน 45 กิโลกรัม, สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานสงเคราะห์สวนยางภูเก็ต จำกัด จำนวน 10 กิโลกรัม 
กลุ่มเกษตรกรทำสวนป่าคลอก จำนวน 910 กิโลกรัม และหน่วยงานอื่น จำนวน 155 กิโลกรัม รวมจำนวน
ท้ังส้ิน 6,425 กิโลกรัม 

  

ชาวสหกรณ์จังหวดัภูเกต็  
ร่วมกระจายสินค้าเกลือทะเลจากสหกรณ์ผู้ผลิตถึงผู้บริโภค 
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 กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ดำเนินโครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์และ
กลุ่มเกษตรกร โดยมีวัตถุประสงค์เพื ่อให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรนำแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม และให้สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร         
มีการดำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง  

 ดังนั้น เพื่อเป็นการต่อยอดและขยายผลการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้        
ในองค์กรและในการดำเนินชีว ิต จึงจัดทำโครงการขยายผลการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง              
มาประยุกต์ใช้ในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร โดยนำคณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ และสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  มาแลกเปล่ียนเรียนรู้ การถอดบทเรียนการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง เพื่อนำไปสู่การขยายผลให้แพร่หลายมากยิ่งขึ้น และพัฒนาให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตร และสมาชิกสหกรณ์/
กลุ่มเกษตร มีความเข้มแข็ง และยั่งยืนต่อไป            
  สำหรับจังหวัดภูเก็ต สหกรณ์ที ่เข้าร่วมโครงการฯได้แก่ สหกรณ์สี ่ล้อเล็กภูเก็ต จำกัด                     
โดยได้ดำเนินการในระหว่างวันที่ 14 - 15 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์สี่ล้อเล็กภูเก็ต 
จำกัด และ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านกู้กู โดยนาย ชำนาญยอดแก้ว ประธานศูนย์เรียนรู้บ้านกู้กู และนายจำรัส    
ภูมิภูถาวร เป็นวิทยากรในการบรรยายและอภิปรายในโครงการครั ้งนี ้ ซ ึ ่ง มีการร่วมกันถอดบทเรียน             
การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  เพื่อให้สมาชิกสามารถพึ่งพา
ตนเองในการดำรงชีพได้อย่างดีมีสุข และมีการรวมกลุ่มกันในรูปของสหกรณ์เพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันใน    
ด้านของการประกอบอาชีพ การเพิ่มพูนความรู้ การบริหารจัดการทั ้งในด้านการดำเนินชีวิตประจำวัน          
และได้ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านกู้กู ได้มีการสาธิตการทำน้ำยาอเนกประสงค์ใช้ในครัวเรือน 
และสาธิต      การผสมดินสำหรับเพาะปลูกให้ตรงกับความต้องการของพืชชนิดต่างๆ ให้สมาชิกได้สามารถ    
นำกลับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตัวสมาชิกครอบครัว และสังคมต่อไปได้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการขยายผลการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
มาประยุกต์ในสหกรณ์และกลุม่เกษตรกร 
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วันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2563 

         การแลกเปล ี ่ยนเร ี ยนร ู ้  ทบทวนการ
ดำเนินงานโครงการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
และถอดบทเรียนของการทำให้สหกรณ์และสมาชิก
ปร ะสบผลสำ เ ร ็ จ จากการนำหล ั กปร ั ชญา                
ของเศรษฐกิจพอเพ ียงไปใช้  ณ ห ้องประชุม
สำนักงานสหกรณ์สี่ล้อเล็กภูเก็ต จำกัด 
 

 

วันอังคารที่ 15 กันยายน 2563 
 ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้าน
กู ้กู เรียนรู ้การผสมดินให้เหมาะสมกับการนำไป
เพาะปลูกพืชชนิดต่างๆ และเรียนรู ้การทำน้ำยา
อเนกประสงค ์จากวัสด ุธรรมชาติ  สำหร ับใช้            
ในครัวเรือน  
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วันท่ี 26 กุมภาพันธ์ 2563 ขบวนการสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องจัดงาน
วันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2563 เพื ่อถวายสักการะและรำลึกถึงพระกรุณาธิค ุณของพระบิดา               
แห่งการสหกรณ์ไทย พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ ที่มีต่อการสหกรณ์ไทย และเพื่อส่งเสริม        
ให้สมาชิกสหกรณ์ได้ตระหนักถึงคุณค่า ศรัทธา และเชื่อมั่นในระบบสหกรณ์ ตลอดจนเพื่อประชาสัมพันธง์าน
สหกรณ์สู่สาธารณชนให้รับทราบโดยท่ัวกัน 
 ซึ่งจัดกิจกรรมเป็น 2 ช่วง คือ กิจกรรมช่วงเช้า จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความ
สนุกสนาน ความสามัคคี และกระชับความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และหน่วยงาน
ของรัฐในขบวนการสหกรณ ์โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 250 คน ณ อาคารกีฬา 1 สะพานหิน อำเภอเมือง
ภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต  
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมวันสหกรณ์แห่งชาต ิประจำปี 2563 จังหวัดภูเก็ต 
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 ต่อด้วยกิจกรรมช่วงค่ำ เป็นพิธ ีสดุดีและน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระราชวรวงศ์เธอ           
กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ โดยมี นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธี      
ผู้ร่วมงานจำนวน 460 คน ประกอบด้วย นายศุภธีร์ อยู่วัฒนา สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต บุคลากรของขบวนการ
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร หัวหน้าส่วนราชการ และบุคลากรของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  ตลอดจนกิจกรรมงาน
เลี ้ยงสังสรรค์เพ ื ่อเปิดโอกาสให้ขบวนการสหกรณ์ กลุ ่มเกษตรกร และหน่วยงานภาครัฐได้พบปะ               
พูดคุย แลกเปล่ียนความคิดเห็น และสร้างสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ณ ห้องพระพิทักษ์แกรนบอลรูม โรงแรมเมโทรโพล
ภูเก็ต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 
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  กรมส่งเสร ิมสหกรณ์ ม ีนโยบายที ่จะส่งเสร ิมและพัฒนาสหกรณ์ให้เป ็นองค์กรของเกษตรกร                 
ท่ีมีความเข้มแข็ง สามารถอำนวยประโยชน์แก่สมาชิกได้ จึงดำเนินกิจกรรมการประกวดสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
ดีเด่นมาต้ังแต่ปี พ.ศ. 2548 มาจนถึงปัจจุบัน วัตถุประสงค์เพื่อยกย่องประกาศเกียรติคุณเผยแพร่ผลงานดีเด่น
ให้ปรากฏต่อสาธารณชนและเป็นตัวอย่างแก่สถาบันเกษตรกรและสหกรณ์ให้ม ีประสิทธ ิภาพสูงขึ้น            

รวมทั้งกำหนดให้คณะกรรมการคัดเลือกสหกรณ์และ
กลุ่มเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัด ส่งผลการคัดเลือก     
ให้คณะอนุกรรมการคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
ด ี เด ่นระด ับภาค ตามกรอบระยะเวลาท ี ่ กำหนด            
ซึ ่งสหกรณ์ออมทร ัพย์คร ูภ ูเก ็ต จำกัดผ่านเกณฑ์         
การคัดเลือกสหกรณ์ดีเด่นในระดับจังหวัด และได้รับ
คัดเลือกเป็นสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ประเภทออมทรพัย์ 
ประจำปี 2563 ตามประกาศกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ เร ื ่อง ผลการคัดเลือกเกษตรกร สถาบัน
เกษตรกร และสหกรณ์ด ี เด ่นแห ่งชาต ิ  ประจำปี          
พ.ศ. 2563 

  
 

การคัดเลือกสหกรณแ์ละกลุ่มเกษตรกรที่มีผลงานดีเด่น  
ประจำปี 2562/2563 
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โดยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด บริหารงานโดยมุ่งหวังว่า เป็นสหกรณ์ช้ันนําของประเทศ ท่ีมุ่งพัฒนา
คุณภาพชีวิตของสมาชิก โดยยึดหลักธรรมาภิบาล โดยการนำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงาน      
เพื่อให้สมาชิกมีความเช่ือมั่นและศรัทธาในสหกรณ์ ทำให้สหกรณ์เป็นองค์กรท่ีเข้มแข็ง ทำงานอย่างเป็นระบบ 
โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ สมาชิกมีความพึงพอใจ  ทั้งยังให้ความสำคัญกับการเป็นองค์กรแห่งการเรยีนรู้           
ด้วยการให้ความรู้แก่สมาชิกทั้งด้านการสหกรณ์ และด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตตนเอง เพื่อให้สมาชิกและ
ผู้เกี่ยวข้องมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น รวมทั้งมีการพัฒนาสหกรณ์อยู่เสมอเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการ
ของสมาชิกได้สูงที่สุด ด้วยความสะดวก รวดเร็ว และทันสถานการณ์ ในด้านการบริหารจัดการ สหกรณ์
สามารถบริหารจัดการในการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดำเนินการอยู่ภายใต้ข้อบังคับ 
ระเบียบ กฎหมายที่เกี ่ยวข้อง การบริหารงานต่าง ๆ ของสหกรณ์ดำเนินการอยู่ภายใต้แนวทางการบริหาร
จัดการที่ดี คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของสมาชิก การสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับสมาชิก นอกจากนี้สหกรณ์    
ยังให้ความสำคัญกับการทำกิจกรรมด้านสาธารณประโยชน์และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยร่วมมือ    
กับสังคมและชุมชนทำกิจกรรม ตลอดจนการคำนึงถึงภาพลักษณ์ของการเป็นสหกรณ์ และการเอื้ออาทร       
ต่อชุมชนอย่างแท้จริง 
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สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต 
“ ซื่อตรงต่อหน้าท่ี มีวินัย โปร่งใส ไร้ทุจริต ”  

รายงานประจำปี 2563 (Annual Report) 
บรรณานุกรม 
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