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แนวทางการปฏิบัติ เพื่อปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงานตามประเด็นและข้อเสนอแนะของส านักตรวจสอบภายใน ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ข้อตรวจพบ ข้อเสนอแนะ แนวทางการปฏิบัติเพื่อปรับปรุง แก้ไข 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ข้อตรวจพบที่ 1 การด าเนินงานโครงการพัฒนาความ
เข้มแข็งสหกรณ์ยังไม่บรรลุเป้าหมาย ตัวช้ีวัดที่ก าหนด 
    1.1 การด าเนินงานโครงการพัฒนาความเข้มแข็ง
สหกรณ์ทั้ ง  2 กิจกรรมหลัก ยั งไม่บรรลุ เป้าหมาย        
และตัวชี้วัดที่ก าหนด 
          1.1.1) กิจกรรมส่งเสริมการผลิตและการกระจาย
เมล็ดพันธุ์ดีแก่เกษตรกรในสถาบันเกษตรกร 
        ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สามารถด าเนินการ
ได้ 78 สหกรณ์ 32 จังหวัด มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ
จ านวน 7,614 ราย สามารถผลิตและรวบรวมเมล็ดพันธุ์
ดีได้ จ านวน 27,933.27 ตัน คิดเป็นร้อยละ 71.62   
ต่ ากว่าเป้าหมายที่ก าหนด จ านวน 11 ,066.73 ตัน     
คิดเป็นร้อยละ 28.38 ซึ่ งต่ ากว่าตัวชี้ วัดที่ก าหนด      
(ร้อยละ 80) คิดเป็นร้อยละ 8.38 (ร้อยละ 80-71.62)   

 
 
 
 
 
กรมส่งเสริมสหกรณ์ ควรด าเนินการดังนี้ 
   ก ากับ ดูแลให้ผู้ รับผิดชอบโครงการฯ ติดตาม       
และประเมินผลการด าเนินงานเชิงลึกในพ้ืนที่ให้เพ่ิม
มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง และควรน าปัญหา/ความเสี่ยง   
ที่เกิดขึ้นระหว่างการด าเนินงานโครงการฯ มาประเมินผล
ระบบการควบคุมภายใน พร้อมทั้งก าหนดกิจกรรม
ควบคุมเพ่ือให้สามารถด าเนินงานโครงการได้อย่าง
ต่อเนื่องและได้ผลผลิตตามเป้าหมาย ตัวชี้วัดที่ก าหนด  
 

 
 
 
 
 
   เพ่ือควบคุม/ป้องกันปัญหาการด าเนินงานไม่บรรลุ
เป้าหมายที่ก าหนด เห็นควรมอบกอง/ส านักท่ีรับผิดชอบ
งาน/โครงการบริหารงานโครงการด้วยวงจรคุณภาพ           
ซ่ึงประกอบด้วยกระบวนการ 4 ขั้นตอน ได้แก่  
   1. การวางแผนหรือการจัดท าแผนปฏิบัติการ   
       จัดท าแผนการปฏิบัติการ โดยวางแผนและก าหนด
กิจกรรมให้สอดคล้องกับเป้าประสงค์ และตัวชี้วัด      
ของงาน/โครงการ  
   2. การด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ   
       จัดท าคู่มือ ค าแนะน า ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงาน
ให้ หน่ ว ยง านที่ เ กี่ ย ว ข้ อ งทราบ และด า เนิ น ง าน            
ตามกิจกรรม ขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนดอย่าง     
เป็นระบบและต่อเนื่อง  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

กอง/ส านัก 
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   3. การติดตามและประเมินผล  
       ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานเชิงลึก     
ของหน่วยปฏิบัติงานในพ้ืนที่อย่างต่อเนื่อง รวมถึง
ก าหนดแนวทางควบคุมเพ่ือป้องกันหรือแก้ไขปัญหา     
ที่อาจจะเกิดขึ้น เพ่ือให้ผลการด าเนินงานโครงการบรรลุ
ตามเป้าหมายที่ก าหนด  
   4. การปรับแผนปฏิบัติงาน           
       กรณีสถานการณ์หรือปัจจัยเปลี่ยนแปลงจนไม่
สามารถด าเนินการบรรลุตามเป้าหมาย หรือพบว่าหมด
ความจ าเป็นในการด าเนินกิจกรรม/โครงการต่อ          
ให้เสนอขอปรับแผนปฏิบัติงานต่อผู้มีอ านาจอนุมัติ      
โดยให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ ก ากับ ติดตามและสอบ
ทานผลการปฏิบัติงานทุกขั้นตอนและมีการติดตาม
ประเมินผลการด าเนินงานโครงการที่ รับผิดชอบ       
อย่างต่อเนื่อง 

      1.1.2) กิจกรรมพัฒนาความเข้มแข็งและยกระดับ
ชั้นสหกรณ์ 
      พบว่า เม่ือสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2560 สามารถ
ยกระดับความเข้มแข็งสหกรณ์ชั้น 1 – 3 และการช าระ
บัญชีได้ต่ ากว่าเป้าหมาย ตัวชี้วัดที่ก าหนด 3,346 แห่ง 
(แผน 4,890 – ผล 1,544) คิดเป็นร้อยละ 68.43        
แต่อย่างไรก็ตาม ผลการด าเนินงานดังกล่าวเป็นเพียง    
การประเมินตนเองของกรมส่งเสริมสหกรณ์ในปี 2560         
ที่ประเมินตนเองโดยใช้ 2 เกณฑ์ ที่กรมส่งเสริมสหกรณ์

กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์           
ควรด าเนินการดังนี้      
  1)  พิจารณาทบทวนหลัก เกณฑ์การจัดระดับ       
ความเข้มแข็งของสหกรณ์ การก าหนดเป้าหมาย             
ในการขับ เคลื่ อนการยกระดับชั้ นของสหกรณ์                
และน าไปจัดท าแผนพัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์          
ในปีถัดไป เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายการยกระดับ
ชั้นสหกรณ์ให้เข้มแข็งของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
บรรลุวัตถุประสงค์ 

  
 
  1. มอบกองแผนงานและกอง/ส านักที่ เกี่ยวข้อง       
ร่วมบูรณาการกับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พิจารณา
ทบทวนหลักเกณฑ์การจัดระดับความเข้มแข็งสหกรณ์           
และก าหนดเป้าหมายการพัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์
ในระยะต่อไปให้มีความเหมาะสมสอดคล้องตามสถานภาพ
และสถานการณ์ปัจจุบันของสหกรณ์  

 
 

กผง. กพก. 
กพง. 
กพน. 

สนม. และ 
สทส.  
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รับผิดชอบจากเกณฑ์ ทั้งหมด 4 เกณฑ์ ได้แก่ ความสามารถ
ในการให้บริการสมาชิกและด้านประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจ 
ซึ่งการประเมินการจัดล าดับชั้นสหกรณ์ยังไม่สมบูรณ์
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด ต้องน าผลการประเมิน           
ซึ่ งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์รับผิดชอบอีก 2 เกณฑ์           
มาประมวลผลในภาพรวมทั้ง 4 เกณฑ์ แต่ปัจจุบัน          
ณ วันที่ 31 มกราคม 2561 ยังไม่สามารถด าเนินการได้
เนื่องจากสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการฯ มีรอบระยะเวลา  
ปิดบัญชีไม่ตรงกัน ท าให้ยังไม่สามารถประเมินเพ่ือยกระดับ
สหกรณต์ามเกณฑ์ดังกล่าวได้ครบทุกสหกรณ์เป้าหมาย 
 

 
 
 
 
 
  2) ก าหนดให้มีการติดตามประเมินผลการด าเนินงาน
โครงการพัฒนาความเข้มแข็ งสหกรณ์ ในแต่ละปี              
โดยก าหนดประเด็นการติดตามประเมินผลและแนวทางการ
ปรับปรุงแก้ไขให้ชัดเจน 
 
 
  3) การพิจารณาอนุญาตให้จัดตั้ งสหกรณ์ใหม่                
ควรน าเกณฑ์การจัดชั้นสหกรณ์มาพิจารณาประกอบ
ในการก าหนดเงื่อนไข/คุณสมบัติ เพ่ือให้สหกรณ์        
ทีจ่ัดตั้งขึ้นใหม่มีศักยภาพและความเข้มแข็ง 

        ทัง้นี้ ในการจัดท าค าของบประมาณเชิงบูรณาการ
ในปีต่อไป ให้สองหน่วยงานร่วมกันพิจารณากิจกรรม
และเป้าหมายการด าเนินงานให้เป็นไปในแนวทาง
เดียวกัน เพ่ือร่วมบูรณาการการด าเนินงานพัฒนาความ
เข้มแข็งสหกรณ์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
   2. มอบกองแผนงานประเมินผลการด าเนินงาน
โครงการพัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ ในภาพรวม 
เพ่ือให้ทราบถึงปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการ
ปรับปรุงแก้ไข โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุน
และร่วมด าเนินการประเมินผลการด าเนินงานของ 
กิจกรรม/งาน/โครงการย่อยที่รับผิดชอบ 
   3. มอบส านักนายทะเบียนและกฎหมาย น าเกณฑ์
การจัดชั้นสหกรณ์มาพิจารณาก าหนดเงื่อนไข/คุณสมบัติ
หรือขั้นตอนในการจัดตั้ งสหกรณ์ เ พ่ือให้สหกรณ์           
ที่จัดตั้งใหม่มีศักยภาพและความเข้มแข็ง 
 

 
 
 
 
 

กผง. กพก. 
กพง. สนม.
และ สกส.  

 
 
 

สนม. 
 

    1.2 การด าเนินงานโครงการย่อยภายใต้โครงการ
พัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ ยังไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
เป้าหมายที่ก าหนด  
           กล่าวคือ สามารถขับเคลื่อนการช าระบัญชี
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ได้ต่ ากว่าเป้าหมายที่ก าหนด 
1 ,404 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 77.96 โครงการพัฒนา
สหกรณ์ภาคการเกษตรเป็นองค์กรหลักระดับอ าเภอ
สามารถด าเนินการคัดเลือกสหกรณ์ภาคการเกษตร      

กรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์          
ควรด าเนินการดังนี้ 
   1) ควรจัดประชุมเ พ่ือรับฟังปัญหา/อุปสรรค              
เพ่ือรวบรวมประเด็นปัญหา รวมถึงปัจจัยภายนอก          
ที่ไม่สามารถควบคุมได้ระหว่างด าเนินงานโครงการ      
ของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น ผู้ช าระบัญชี ผู้สอบบัญชี  
ฯลฯ โดยน ามาก าหนดเป็นกิจกรรมการควบคุม           
หรือแนวทางการป้องกันพร้อมทบทวนการก าหนด               

   การด าเนินงานโครงการที่ยังไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
เป้าหมายที่ก าหนด เห็นควรมอบหมายหน่วยงาน ดังนี้    
   1. มอบส านักนายทะเบียนและกฎหมาย พิจารณา
ทบทวนเป้าหมายและวางแผนการช าระบัญชีในแต่ละปี   
ให้เหมาะสมกับปัจจัยแวดล้อมของสหกรณ์แต่ละแห่ง 
รวมทั้ ง พัฒนาความรู้และทักษะของผู้ ช าระบัญชี       
อย่างต่อเนื่อง 
 

 
 

สนม. 
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เป็นองค์กรหลักระดับอ าเภอได้ต่ ากว่าเป้าหมายที่ก าหนด       
56 แห่ง (878 – 822) คิดเป็นร้อยละ 6.38 ด าเนินการ
พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการสหกรณ์ได้ต่ ากว่าเป้าหมาย
ที่ก าหนด 3,069 ราย (13,170 – 10,101) คิดเป็นร้อยละ 
23.30 และโครงการ พัฒนาผู้ ตรวจการสหกรณ์  
ระดับพ้ืนฐานด าเนินการจัดฝึกอบรมได้ตามแผนที่ก าหนด       
แต่มีผู้ เข้ารับการฝึกอบรมต่ ากว่าเป้าหมายที่ก าหนด   
116 ราย (1 ,100 – 984) คิดเป็นร้อยละ 10.55      
และระดับกลางด าเนินการฝึกอบรมต่ ากว่าเป้าหมายที่ก าหนด      
แต่มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม ต่ ากว่าเป้าหมายที่ก าหนด 77 ราย 
(660 – 583) คิดเป็นร้อยละ 11.67 

เป้าหมายการด าเนินการช า ระบัญชีของแต่ละปี             
ให้สอดคล้อง เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม ปัญหา/
อุปสรรค ในการด าเนินงานของแต่ละพ้ืนที่ 
   2) ควรจัดท าฐานข้อมูลการคัดเลือกสหกรณ์
เป้าหมายให้ชัดเจน และทบทวน ปรับปรุงแบบรายงาน
สรุปผลการด าเนินงานโครงการให้สอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์เงื่อนไขที่กรมก าหนดพร้อมทั้ งก าชับ       
กับหน่วยงานที่รับผิดชอบด าเนินงานโครงการพัฒนา
สหกรณ์ภาคการเกษตรเป็นองค์กรหลักระดับอ าเภอ 
ในพ้ืนที่ด าเนินการจัดท าเอกสารประกอบการคัดเลือก
เป้าหมายให้สอดคล้องครบถ้วนเพ่ือให้การด าเนินการ  
มีประสิทธิภาพ คุ้มค่า สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้
ตามเป้าหมายที่ก าหนด  
 
   3) ในการจัดฝึกอบรมทุกครั้ง ควรก าหนดเกณฑ์/
คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม และการจัดให้           
มีการแจ้งความจ านงการเข้าร่วมฝึกอบรม (แบบตอบรับ)   
ทุกครั้ งเพ่ือให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพและได้
กลุ่มเป้าหมายตามโครงการที่ก าหนดลดความเสี่ยงใน
การจัดอบรมไม่ได้ตามเป้าหมายที่ก าหนด 
 
 
 
 

 
 
 
   2. มอบกองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและ     
กลุ่มเกษตรกร พิจารณาทบทวนกระบวนการด าเนิน
โครงการพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรเป็นองค์กรหลัก
ระดับอ าเภอ ควรก าหนดเป้าหมายให้สอดคล้อง         
กับหลักการและเหตุผลของโครงการ และซักซ้อม       
การด าเนินงานโครงการกับส่วนภูมิภาคให้ เป็นไป        
ในแนวทางเดียวกัน เพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์       
ของโครงการ รวมถึงให้มีการติดตามการด าเนินงานพ้ืนที่
อย่างต่อเนื่อง วิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยงและก าหนด
กิจกรรมหรือแนวทางเพ่ือเร่งรัดการด าเนินงานให้ได้    
ผลผลิตตามเป้าหมายที่ก าหนด 
   3. การจัดฝึกอบรม ให้ทุกหน่วยงานถือปฏิบัติ ดังนี้      
       3.1 การฝึกอบรมทุกหลักสูตรให้ก าหนดคุณสมบัติ
ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้ชัดเจน 
       3.2 กรณีมีผู้เข้าร่วมการประชุม สัมมนา ฝึกอบรม
เกินกว่าจ านวนเป้าหมายที่ก าหนดในแผนงาน/โครงการ 
ให้ขออนุมัติเพ่ิมเติมจากผู้มีอ านาจ 
       3.3 ให้จัดท าเอกสาร ใบตอบรับการร่วมเป็น
วิทยากร ด้วยทุกครั้ง 
 

 
 
 

กพก. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทุก
หน่วยงาน 
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   4) ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น ควรก ากับ ติดตามให้มี
กระบวนการสอบทานผลการปฏิบัติงานทุกขั้นตอน   
และก ากับดูแล ให้มีการติดตามประเมินผลการด าเนินงาน
โครงการอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายตัวชี้วัดที่ก าหนดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

       3.4 ให้ด า เนินการประเมินผลการฝึกอบรม       
และรายงานต่อหัวหน้าส่วนราชการผู้จัดการฝึกอบรม 
(ผู้อนุมัติ) ภายใน 60 วัน นับแต่วันสิ้นสุดการอบรม 
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555 ข้อ 23   
       3.5 การด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก 
เช่น การเชิญวิทยากร ให้จัดท าแบบตอบรับเพ่ือยืนยัน
การเข้าร่วมเป็นวิทยากรด้วย 
       3.6 มอบส านักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี    
การสหกรณ์ จัดท าคู่มือปฏิบัติการบริหารงานโครงการ
ฝึกอบรมตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้       
ทุกหน่วยงานถือปฏิบัติ 
   4. ก าหนดให้ทุกหน่วยงานจัดท าแผนปฏิบัติงาน 
(Action Plan)  ข อ ง ง าน / โ ค ร งก า รที่ รั บ ผิ ด ช อบ           
โดยถ่ายทอดเป้าหมาย ตัวชี้วัด ให้กับผู้รับผิดชอบ        
ทุกระดับ และมอบให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น ก ากับ 
ติดตามให้มีกระบวนการสอบทานผลการปฏิบัติงานทุก
ขั้นตอนและก ากับดูแล ให้มีการติดตามประเมินผล     
การด าเนินงานโครงการอย่างต่อเนื่อง  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทุก
หน่วยงาน 
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ข้อตรวจพบที่  2 การด าเนินงานโครงการพัฒนา       
ความเข้มแข็งสหกรณ์ไม่เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน       
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 
      กรมส่งเสริมสหกรณ์ ก าหนดกิจกรรมเพ่ือขับเคลื่อน         
การด าเนินงานโครงการพัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์
จ านวน 2 กิจกรรม 15 โครงการ แต่ด าเนินการจริงเพียง 
12 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 80 ไม่ได้ ด าเนินการ           
3 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 20 โดยไม่มีการปรับแผน   
การปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริง   

กรมส่งเสริมสหกรณ์ ควรด าเนินการดังนี้ 
     ในการพิจารณาก าหนดกิจกรรม/โครงการย่อย       
เพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงานโครงการหลัก ควรค านึงถึง  
ความจ า เป็ นและ เหมาะสม หากก าหนดแผน                  
การปฏิบัติงานแล้ว เมื่อด าเนินการไปได้ระยะเวลาหนึ่ง
แล้วพบว่ากิจกรรม/โครงการที่ก าหนดขึ้นไม่สอดคล้อง
กับการด าเนินงาน ควรพิจารณาปรับแผนการปฏิบัติงาน
เพ่ือให้สอดคล้องกับความเป็นจริง เพ่ือให้การด าเนินงาน
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ เป้ าหมายที่ ก าหนดได้          
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

   มอบกอง/ส านักที่รับผิดชอบงานโครงการด าเนินการ    
ตามแนวทางการปฏิบัติเพ่ือปรับปรุง แก้ไข ข้อตรวจพบที่ 1 
ข้อ 1.1 เรื่อง การบริหารงานโครงการด้วยวงจรคุณภาพ            

กอง/ส านัก 

ข้อตรวจพบที่ 3 การด าเนินงานบางเรื่องยังปฏิบัติไม่เป็นไป
ตามระเบียบก าหนด ดังนี้ 
   ข้อตรวจพบย่อยที่  3.1 มี การน า เ งิ น เหลื อจ่ าย            
จากการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการย่อยบางรายการไป
บริหารจัดการเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของส านักงานหรือ
กิจกรรมอ่ืน ๆ โดยไม่มีการอนุมัติเปลี่ยนแปลงจากผู้มีอ านาจ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
กรมส่งเสริมสหกรณ์ ควรด าเนินการดังนี้ 
   ควรพิจารณาบริหารจัดการและเบิกจ่ายงบประมาณ
ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลผลิต ผลลัพธ์
ของกิจกรรมที่ก าหนดไว้ตามแผนงานงบประมาณ       
ทุกกิจกรรม/โครงการ  หากผลการด า เนินการ                 
ของกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ ส าเร็จตามแผน และบรรลุ
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลผลิต ผลลัพธ์ตามที่ก าหนดแล้ว 
กรณีมีเงินงบประมาณคงเหลือสามารถโอนเปลี่ยนแปลง
รายการได ้ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ 
พ.ศ. 2502 และระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ 
พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมอย่างเคร่งครัด 

 
 
   การบริหารงบประมาณเหลือจ่ายจากการด าเนินงาน          
มอบทุกหน่วยงานให้ด าเนินงานโครงการ เพ่ือบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลผลิต และผลลัพธ์ที่ก าหนดไว้
ตามแผนปฏิบัติงานประจ าปี โดยกรณีที่ด าเนินงาน
โครงการส าเร็จตามแผนและเป้าหมายที่ก าหนดแล้วมีเงิน
งบประมาณเหลือจ่าย จึงสามารถบริหารงบประมาณไป
ด าเนินกิจกรรมอ่ืนหรือ โอนเปลี่ยนแปลงรายการ        
โดยต้องขอความเห็นชอบจากผู้มีอ านาจอนุมัติ  ทั้งนี้      
ให้ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ        
พ.ศ. 2502 และระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ 
พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมอย่างเคร่งครัด 

 
 

ทุก
หน่วยงาน 
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ข้อตรวจพบย่อยที่ 3.2 การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ของเกษตรกร ไม่เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง     
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการจัดงานและการประชุม
ระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555 ได้แก่ จ านวนผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมเกินกว่าเป้าหมายที่ก าหนด ไม่มีการขออนุมัติ
เพ่ิมเติมจากผู้มีอ านาจ ไม่แนบใบตอบรับร่วมเป็นวิทยากร
ประกอบการเบิกจ่ายยังมิได้สรุปผลการประเมินและการจัดท า
รายงานผลการจัดฝึกอบรมเสนอหัวหน้าส่วนราชการผู้อนุมัติ   
จัดฝึกอบรม มีการจัดซื้อกระเป๋าเพ่ือใช้ในการฝึกอบรม
โครงการส่งเสริมการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ดีแก่เกษตรกร
ในสถาบันเกษตรกรโดยที่ไม่ได้ขออนุมัติไว้ในโครงการ           จัด
ฝึกอบรม เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรมส่งเสริมสหกรณ์ ควรด าเนินการดังนี้ 
    1) ก าชับให้หัวหน้างาน ก ากับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่      
ผู้ปฏิบัติทุกระดับปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ
ก าหนด และควรจัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเข้ารับ
การฝึกอบรมเพ่ิมเติมเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ              
ที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 
 
 
 
    2) การอบรม การประชุมทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการ
การสัมมนาทางวิชาการ หรือเชิงปฏิบัติการ การบรรยาย 
พิเศษการฝึกศึกษา การดูงาน การฝึกงาน หรือที่เรียกชื่อ
อย่างอ่ืนทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีโครงการ 
หรือหลักสูตรและช่วงเวลาที่จัดแน่นอน ที่มีวัตถุประสงค์
เพ่ือพัฒนาบุคคลหรือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
โดยไม่มีการรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ
เมื่ อเสร็ จสิ้ นการด าเนินการผู้ จั ดต้องด าเนินการ
ประเมินผลการฝึกอบรม และรายงานต่อหัวหน้าส่วน
ราชการ   ผู้จัดการฝึกอบรม ภายใน 60 วัน นับแต่สิ้นสุด             
การฝึกอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุม
ระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555 ข้อ 23 
 

   การปฏิบัติไม่เป็นไปตามระเบียบการฝึกอบรม เห็นควร 

   1. มอบส านักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ 
จัดท าแผนงาน/แนวทางการพัฒนาความรู้ เรื่องระเบียบ
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
กรมส่งเสริมสหกรณ์ หรือก าหนดเนื้อหาหลักสูตรไว้       
ในโครงการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรของกรม      
ตามความเหมาะสม และให้ทุกหน่วยงาน จัดการ       
องค์ความรู้ภายในหน่วยงาน เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ได้ศึกษา
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 
   2 .  มอบทุกหน่วยงานด า เนินการตามแนวทาง           
การปฏิบัติ เพ่ือปรับปรุง แก้ไข ตามข้อตรวจพบที่  1        
ข้อ 1.2 เรื่อง การจัดฝึกอบรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
สทส. 

 
 
 
 
 
 
  

ทุก
หน่วยงาน 
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ข้อตรวจพบย่อยที่ 3.3 การจัดซื้อจัดจ้างยังปฏิบัติไม่
เป็นไปตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย การพัสดุ 
พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ได้แก่ รายงานขอซื้อขอจ้าง
ระบุรายละเอียดไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ใบสั่งซื้อและใบส่งของ
ระบุรายละเอียดของพัสดุที่ส่งมอบไม่ชัดเจนเพียงพอ 
ส าหรับการพิจารณาตรวจรับของคณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุ การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับการจัดซื้อวัสดุ
น้ ามันเชื้อเพลิง ไม่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง เป็นต้น 
 

   3) การด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก 
ควรมีการจัดท าเอกสารการยืนยันการเข้าร่วมทุกครั้ง                 
เช่น การเชิญวิทยากรแต่ละครั้ ง ควรมีการจัดท า            
แบบตอบรับเพ่ือยืนยันการเข้าร่วมเป็นวิทยากรทุกครั้ง 
 
กรมส่งเสริมสหกรณ์ ควรด าเนินการดังนี้ 
   ก าชับให้ เจ้าหน้าที่ที่ ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ              
หน้าที่เกี่ยวกับด้านพัสดุด าเนินการให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ มติครม. และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 

   3 .  มอบทุกหน่วยงานด า เนินการตามแนวทาง           
การปฏิบัติ เพ่ือปรับปรุง แก้ไข ตามข้อตรวจพบที่  1        
ข้อ 1.2 เรื่อง การจัดฝึกอบรม 
 
 
   มอบทุกหน่วยงาน ก ากับ ดูแลเจ้าหน้าที่ที่ ได้รับ
มอบหมายให้ปฏิบัติหน้ าที่ เกี่ ยวกับ งานด้านพัสดุ
ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ มติ ครม. 
และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง และมอบกองคลังจัดท า
คู่มือการปฏิบัติงานด้านพัสดุตามกฎหมาย ระเบียบ    
มติครม .  และหนั งสื อสั่ งการที่ เ กี่ ยวข้อง  เ พ่ือให้            
ทุกหน่วยงานถือปฏิบัติ 
 

ทุก
หน่วยงาน 

 
 
 

ทุก
หน่วยงาน 

ข้อตรวจพบที่ 4 มีการจัดวางระบบการควบคุมภายในของ
หน่วยงานแต่ไม่ครอบคลุมทุกกิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนา
ความเข้มแข็งสหกรณ์ 
   กรมส่งเสริมสหกรณ์ มีการจัดวางระบบการควบคุมภายใน      
แต่ไม่ครอบคลุมทุกโครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน   
ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคส่งผลให้ยังพบความเสี่ยงที่เป็น
สาระส าคัญควรรับการปรับปรุงแก้ไข ดังนี้ 
   1) การปฏิบัติงานกิจกรรม/โครงการ ตามแผนการด าเนินงาน
โครงการพัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ ประจ าปีงบประมาณ      
พ.ศ. 2560 ไม่ครบทุกกิจกรรม/โครงการ 

กรมส่งเสริมสหกรณ์ ควรด าเนินการดังนี้ 
   1) ก าชับให้มีการทบทวนการจัดวางระบบการควบคุม
ภายใน การประเมินความเสี่ยงของกิจกรรม/โครงการส าคัญ
ให้ครอบคลุมทุกกิจกรรมและขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
เพ่ือให้มีข้อมูลเพียงพอในการตัดสินใจด้านต่าง ๆ เช่น     
การวางแผน การก าหนดกลยุทธ์ การติดตาม การประเมิน 
และการวัดผลการปฏิบัติงาน ซึ่งจะส่งผลให้การด าเนินงาน
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลผลิต ผลลัพธ์         
และสามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่องค์กร ช่วยให้การพัฒนา

 
   1. มอบกลุ่มพัฒนาระบบบริหารและกลุ่มตรวจสอบ
ภายในเป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าคู่มื อและ           
ให้ค าแนะน าการวางระบบการควบคุมภายใน และให้   
ทุกหน่วยงาน วางระบบการควบคุมภายในของงาน/
โครงการส าคัญที่รับผิดชอบ และประเมินความเสี่ยง      
ที่ส่งผลต่อเป้าหมายและตัวชี้วัด เพ่ือให้มีข้อมูลเพียงพอ
ในการตัดสินใจด้านต่าง ๆ และให้ก าหนดกิจกรรม
ควบคุมเพ่ือป้องกันหรือแก้ไขปัญหา รวมถึงควรทบทวน

 
กพร. 

กตน. และ 
ทุก

หน่วยงาน 
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ข้อตรวจพบ ข้อเสนอแนะ แนวทางการปฏิบัติเพื่อปรับปรุง แก้ไข 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

    2) ผลการด าเนินงานโครงการฯ บางส่วน ยังไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลผลิต ผลลัพธ์ วิธีการ
หรือแนวทางหลักเกณฑ์ที่ได้รับอนุมัติให้ด าเนินการ 
   3) เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ งานมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
กฎระเบียบ ในส่วนที่ เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานแต่ยังไม่
เพียงพอ 
   4) ปัญหาบางประเด็นที่เกิดขึ้นระหว่างการด าเนินการ
ไม่ได้รับการแก้ไขได้อย่างทันการณ์ ส่งผลให้ไม่สามารถ
ผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ดี แก่เกษตรกรตามท่ีเป้าหมาย
ก าหนด 

องค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน สามารถบริหารทรัพยากร
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
   2) ก าชับให้ผู้เกี่ยวข้องและหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ด าเนินการประเมินผลการด าเนินงานโครงการพัฒนา
ความ เข้มแข็ งสหกรณ์ ในภาพรวมและติ ดตาม          
ผลการด าเนินงานอย่างสม่ าเสมอ 
 
 
   3) ควรพิจารณาสนับสนุนให้บุคลากร ศึกษา              
หาความรู้ เ พ่ิมเติม เ พ่ือให้มีความรู้  ความเข้าใจ         
ในเรื่องกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน              
หรือจัดให้มีการจัดท า KM เพ่ือเป็นองค์ความรู้ให้กับ
บุคลากรได้ศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันอย่าง
ต่อเนื่อง เช่น พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ   พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ                  
พ.ศ. 2560 ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลังการเก็บ
รักษาเงินและการน าเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 ระเบียบ
ว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 ระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม             
การจั ดงาน  และการประชุ มระหว่ า งประ เทศ                
พ . ศ .  2 54 9  แ ละที่ แ ก้ ไ ข เ พ่ิ ม เ ติ ม  ร ะ เ บี ย บ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการควบคุม
ภายใน พ.ศ. 2544 เป็นต้น 

และจัดการเรียนรู้เรื่องการควบคุมภายในและการประเมิน
ความเสี่ยงให้แกเ่จ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน  
   2. มอบกองแผนงานประเมินผลการด าเนินงาน
โครงการพัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ในภาพรวม       
และมอบกอง/ส านักที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนและร่วมด าเนินการ
ประเมินผลการด าเนินงานของกิจกรรม/งาน/โครงการ
ย่อยที่รับผิดชอบ และให้มีการติดตามผลการด าเนินงาน
อย่างสม่ าเสมอ 
   3. มอบทุกหน่วยงานพิจารณาสนับสนุนและพัฒนา
บุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องกฎหมายและ
ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ หรือ
จัดท า KM เพ่ือเป็นองค์ความรู้ให้กับบุคลากรได้ศึกษา
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันอย่างต่อเนื่อง เช่น พ.ร.บ.
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบการเบิกจ่ายเงิน
จากคลัง การเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ระเบียบคณะกรรมการการตรวจเงิน
แผ่นดินว่าด้วยการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 เป็นต้น 
 

 
 

กผง. และ 
ทุก

หน่วยงาน 
 
 
 

ทุก
หน่วยงาน 
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ข้อตรวจพบ ข้อเสนอแนะ แนวทางการปฏิบัติเพื่อปรับปรุง แก้ไข 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ข้อสังเกต การจัดท าทะเบียนคุมงบประมาณระบุ
รายละเอียดไม่ครบถ้วนเพียงพอ 
    การจัดท าทะเบียนคุมงบประมาณ ยังไม่สามารถระบุได้ว่า
โครงการย่อยแต่ละโครงการมีการเบิกจ่ายเงินเท่าไร มีเงิน
คงเหลือแต่ละโครงการเท่าใด 

กรมส่งเสริมสหกรณ์ ควรด าเนินการดังนี้ 
   ก าชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการตรวจสอบ
และทบทวนวิธีการจัดท าทะเบียนคุมงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีให้ครอบคลุมรายกิจกรรม/โครงการย่อย            
ที่ด าเนินการแต่ละปี เพ่ือให้เกิดระบบการควบคุม
ภายในที่ดี และสามารถน าข้อมูลไปค านวณศูนย์ต้นทุน
ได้อย่างถูกต้อง 

   1. มอบส านักงานสหกรณ์จังหวัดและส านักงาน
ส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร ก ากับและมอบหมาย
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดท าทะเบียนคุมการเบิกจ่าย
งบประมาณให้ครอบคลุมในระดับกิจกรรม/งาน/
โครงการย่อย ที่ด าเนินการในแต่ละปี 
   2. มอบกอง/ส านักรับผิดชอบงานโครงการ ติดตาม
และจัดท าทะเบียนควบคุมผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
ของกิจกรรม/งาน/โครงการที่รับผิดชอบในภาพรวม   
และระดับพ้ืนทีแ่ยกรายหน่วยงาน 
 

สสจ./สสพ 
 
 
 
 

กอง/ส านัก 
 

 


