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               รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์  
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  ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์  

กลุ่มตรวจราชการ  สํานักงานเลขานุการกรม  

กรมส่งเสริมสหกรณ์  
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คํานํา 

การตรวจราชการเป็นกลไกในการตรวจติดตามการปฏิบติังานของหน่วยงานใ หป้ฏิบติั

ได้อยา่ง ถูกตอ้ง  และเพื่อติดตามความกา้วหนา้ ปัญหา อุปสรรค พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็น และความ

ตอ้งการของเจา้หนา้ท่ีและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง เพื่อ ปรับปรุง พฒันาการดาํเนินงาน ใหบ้รรลุวตัถุประสงค์ และ

เป้าหมายของแผนงาน/โครงการและนโยบายท่ีกาํหนดอยา่งมีประสิทธิภาพ 

   การตรวจราชการของผูต้รวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 255 7 

ประกอบดว้ย  การตรวจและติดตาม โครงการตามแผนการตรวจราชการประจาํปี การตรวจราชการตาม

แผนงาน /โครงการ ตามภารกิจท่ี เป็นนโยบาย สาํคญัหรือเร่งด่วนท่ีอธิบดีหรือรองอธิบดีมอบหมาย  และการ

ตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกบัผูต้รวจราชการ สาํนกันายกรัฐมนตรีและผูต้รวจราชการ กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์  

   รายงานผลการตรวจราชการของผูต้รวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์  ประจาํปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2557 ฉบบัน้ี ไดป้ระมวลขอ้มูลผลการตรวจ ราชการ  พร้อมทั้งขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะ ของ

ผูป้ฏิบติังาน ท่ีไดจ้ากการตรวจราชการ ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ สาํหรับกาํหนด แนวทางในการ ปฏิบติังานหรือ

ปรับปรุงการปฏิบติังานของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 

 

    ผูต้รวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

กลุ่มตรวจราชการ 

สาํนกังานเลขานุการกรม   

กรมส่งเสริมสหกรณ์ 

 ธนัวาคม 2557 
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สารบัญ 

หนา้ 

คาํนาํ                    2  

สารบญั                3  

ผูบ้ริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์             6 

ผูต้รวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์            7 

รายงานผลการตรวจราชการของผูต้รวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2557        10  

-โครงการตามนโยบายรัฐบาล 

     1.โครงการพกัหน้ีเกษตรกรรายยอ่ยและประชาชนผูมี้รายไดน้อ้ยท่ีมีหน้ีคงคา้งตํ่ากวา่ 

          500,000 บาท ผา่นสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร          1 1 

2.มาตรการใหค้วามช่วยเหลือดา้นหน้ีสินสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ท่ีไดรั้บผล 

        กระทบจากอุทกภยั ปี 2554              1 3 

-การตรวจแบบบูรณาการร่วมกบักระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

     1.โครงการพฒันาการเกษตรแบบครบวงจรในพื้นท่ีท่ีมีศกัยภาพ        15 

     2.โครงการนิคมเกษตรพืชอาหารและพลงังานทดแทน         19 

     3.โครงการพฒันาเป็นศูนยก์ลางการผลิตเมล็ดพนัธ์ุรองรับประชาคมอาเซียน        23  

-การตรวจราชการตามแผนปฏิบติังานประจาํปีของกรมส่งเสริมสหกรณ์           

     1.การขบัเคล่ือนวาระแห่งชาติดา้นการสหกรณ์             29  

     2.ระบบการส่งเสริมสหกรณ์ (CPS)            32 

     3.การชาํระบญัชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร                      34  

     4.แผนงานส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์ในโครงการพฒันาเด็กและเยาวชนในถ่ินทุรกนัดาร  

        ตามพระราชดาํริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (กพด.)                36      

     5.โครงการส่งเสริมและพฒันาการดาํเนินธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร       41   

     6.โครงการพฒันาเครือข่ายกลุ่มอาชีพในสถาบนัเกษตรกร         45  

     7.แผนงานคุม้ครองระบบสหกรณ์           48   

ภาคผนวก 

     -แผนการตรวจราชการของผูต้รวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2557         51  

- คาํสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์            54 

- ระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการตรวจราชการ พ.ศ. 2548        56 

     -ภารกิจกรมส่งเสริมสหกรณ์            65 

     -แผนยทุธศาสตร์ของกรมส่งเสริมสหกรณ์          67 

 

........................... 
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“ คาํว่าสหกรณ์เป็นเพยีงคาํ ถ้าเราปฏบัิติกเ็ป็นวถิีชีวติอย่างหน่ึง 

แต่ถ้าเราถือว่าสหกรณ์ เป็นคาํศักดิ์สิทธ์ิเฉย ๆ กจ็ะไม่เป็นประโยชน์อะไร 

ฉะน้ัน  กข็อให้ทุกคนตั้งใจทีจ่ะดําเนินชีวติอย่างมคีวามขยนัหมัน่เพยีร 

ความอดทน ความบริสุทธ์ิใจ และความสามคัคโีดยดี  เอือ้เฟ้ือซ่ึงกนัและกนั 

ดังนี ้กจ็ะทาํให้คาํว่าสหกรณ์ศักดิ์สิทธ์ิ และทาํให้ชีวติของแต่ละคนมคีวามสุข ” 

  

พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่ผูน้าํสหกรณ์ภาคการเกษตรทัว่ประเทศ 

ณ ศาลาดุสิดาลยั  

วนัท่ี 14 พฤษภาคม 2523 
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“...สหกรณ์เป็นวธีิการจดัการรูปหน่ึง ซ่ึงบุคคลหลายคนรวมกนั      

เข้าด้วยใจสมัครในฐานะที่เป็นมนุษย์เท่าน้ันและโดยความมีสิทธิเสมอหน้ากนัหมด           

เพือ่จะบํารุงตนเองให้เกดิความจาํเริญในทางทรัพย์...” 
  

พระดํารัสพระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพทิยาลงกรณ์ (พระองค์เจ้ารัชนีแจ่มจรัส)  

พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย  
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ผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

  

 

 

 

 

 

 

นายจุมพล   สงวนสิน 

อธิบดกีรมส่งเสริมสหกรณ์ 

กรมส่งเสริมสหกรณ์  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     นายวนัิย  กสิรักษ์      นายปริญญา  เพง็สมบัต ิ     นางบริสุทธ์ิ  เปรมระพนัธ์ 

          รองอธิบดี                                    รองอธิบดี                              รองอธิบด ี
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ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

 นายกิตติพงษ  โตโพธิ์ไทย 
หัวหนาผูตรวจราชการ   
สํานักงานสงเสริมสหกรณ กรุงเทพมหานครพื้นท่ี 1 และ 2  
เขตตรวจราชการท่ี 1 จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดสระบุรี  
                  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   
เขตตรวจราชการท่ี 2 จังหวัดชัยนาท  จังหวัดลพบุรี จังหวัดสิงหบุรี  
                  จังหวัดอางทอง 
 

 
 
 

นายพิเชษฐ  วิริยะพาหะ 
เขตตรวจราชการท่ี 3 จังหวัดฉะเชิงเทรา  จังหวัดนครนายก  จังหวัดปราจีนบุรี 

                 จังหวัดสมุทรปราการ  จังหวัดสระแกว 
เขตตรวจราชการท่ี 9 จังหวัดจันทบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดชลบุรี จังหวัดตราด 

 

 
 
 
 
 
นายเสนอ  ชูจันทร 
เขตตรวจราชการท่ี 4 จังหวัดกาญจนบุรี  จังหวัดนครปฐม  จังหวัดราชบุรี   

                 จังหวัดสุพรรณบุรี   
เขตตรวจราชการท่ี 5 จังหวัดประจวบคีรีขันธ จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดสมุทรสาคร 
                          จังหวัดสมุทรสงคราม 
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นายสุกรี  พันละบุตร 
เขตตรวจราชการท่ี 6 จังหวัดชุมพร  จังหวัดสุราษฎรธานี   
เขตตรวจราชการท่ี 7 จังหวัดระนอง  จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต   
                           จังหวัดกระบ่ี   จังหวัดตรัง 
 

 

 

 

 

 

นายนารถพงศ  สุนทรนนท 
เขตตรวจราชการท่ี 6  จังหวัดนครศรีธรรมราช  จังหวัดพัทลุง   

เขตตรวจราชการท่ี 8  จังหวัดสงขลา  จังหวัดสตูล  จังหวัดปตตานี   
                           จังหวัดยะลา  จังหวัดนราธิวาส 

 
 

 

 

 

 

 

นายสาโรจน  เจียมศรีพงษ 
เขตตรวจราชการท่ี 10  จังหวัดหนองคาย  จังหวัดหนองบัวลําภู จังหวัดเลย  
                             จังหวัดอุดรธานี  จังหวัดบึงกาฬ   
เขตตรวจราชการท่ี 11  จังหวัดนครพนม  จังหวัดมุกดาหาร  จังหวัดสกลนคร 
เขตตรวจราชการท่ี 12  จังหวัดขอนแกน  จังหวัดมหาสารคาม  จังหวัดรอยเอ็ด   
                             จังหวัดกาฬสินธุ 
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นายวัชรินทร  ภูแพร 
เขตตรวจราชการท่ี 13  จังหวัดอํานาจเจริญ  จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดยโสธร   
                             จังหวัดอุบลราชธานี  
เขตตรวจราชการท่ี 14  จังหวัดสุรินทร  จังหวัดนครราชสีมา  จังหวัดบุรีรัมย   
                             จังหวัดชัยภูมิ 
 

 

 

 

 

 

นายวิทยา   โตรักษา 
เขตตรวจราชการท่ี 15 จังหวัดเชียงใหม จังหวัดแมฮองสอน  จังหวัดลําปาง   

                            จังหวัดลําพูน   
                      เขตตรวจราชการท่ี 16 จังหวัดนาน  จังหวัดพะเยา จังหวัดเชียงราย  

จังหวัดแพร 
 

 

 

 

 

นายเชาวฤทธิ์  ประเสริฐสกุล 

เขตตรวจราชการท่ี 17  จังหวัดตาก  จังหวัดพิษณุโลก  จังหวัดเพชรบูรณ             
                             จังหวัดสุโขทัย จังหวัดอุตรดิตถ   
เขตตรวจราชการท่ี 18  จังหวัดกําแพงเพชร  จังหวัดนครสวรรค   
                              จังหวัดพิจิตร  จังหวัดอุทัยธานี 
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รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

ระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการตรวจราชการพ.ศ. 2548 กาํหนดให ้ “การตรวจราชการ ” เป็น

กลไกท่ีจะทาํใหก้ารปฏิบติัราชการของหน่วยงานของรัฐเป็นไปตามเป้าหมาย อีกทั้งเป็นกลไกสาํคญัท่ี

สามารถแกไ้ขปัญหาและอุปสรรคต่างๆ อนัเกิดจากการปฏิบติัราชการต่างๆ ของภาครัฐได ้สาํหรับ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ผูต้รวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ไดต้รวจราชการตามท่ีอธิบดีกรมส่งเสริม

สหกรณ์ มอบหมายในทุกแผนงานโครงการ/แผนงาน และท่ีมอบหมายเป็นกรณีพิเศษ และในส่วนส่วนของ

โครงการ/แผนงานท่ีสาํคญัๆ ท่ีสอดคลอ้งกบันโยบายของรัฐและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไดก้าํหนดใน

แผนการตรวจราชการของผูต้รวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประกอบดว้ย   

 1.การตรวจราชการโครงการตามนโยบายของรัฐบาล 

        1.1  มาตรการใหค้วามช่วยเหลือดา้นหน้ีสินของสมาชิกสหกรณ์ /กลุ่มเกษตรกร ท่ีประสบ                             

อุทกภยั ปี 2554 

     1.2 โครงการพกัหน้ีเกษตรกรรายยอ่ยและประชาชนผูมี้รายไดน้อ้ยท่ีมีหน้ีคา้งตํ่ากวา่           

500,000 บาท ผา่นสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

 2. การตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกบักระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

     2.1 โครงการพฒันาระบบบริหารจดัการนํ้าเพื่อการเกษตร  

     2.2 โครงการนิคมการเกษตรพืชอาหารและพืชพลงังานทดแทนในพื้นท่ีนิคมสหกรณ์  

     2.3 โครงการพฒันาเป็นศูนยก์ลางการผลิตเมล็ดพนัธ์ุรองรับประชาคมอาเซียน  

 3. การตรวจราชการโครงการตามแผนปฏิบติังานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

     3.1 การขบัเคล่ือนวาระแห่งชาติดา้นการสหกรณ์  

     3.2 ระบบการส่งเสริมสหกรณ์ ( CPS) 

     3.3 การชะระบญัชีของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  

     3.4 โครงการส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียนตามพระราชดาํริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ     

                       สยามบรมราชกุมารี  

     3.5 โครงการส่งและเสริมพฒันาการดาํเนินธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  

     3.6 โครงการพฒันาเครือข่ายกลุ่มอาชีพในสถาบนัเกษตรกร  

     3.7 แผนงานระบบการคุม้ครองสหกรณ์  

โดยผูต้รวจราชการกรม ไดอ้อกตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ โดยมีสาํนกังานสหกรณ์

จงัหวดัทั้ง 76 จงัหวดั และสาํนกังานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครพื้นท่ี 1, 2  เป็นหน่วยงานรับการตรวจ 

ซ่ึงไดมี้การติดตาม เร่งรัด แนะนาํและแกไ้ขปัญหาเพื่อใหเ้กิดผลสัมฤทธ์ิในการดาํเนินงานโครงการ รวมทั้ง

ไดร้วบรวมปัญหา อุปสรรค และขอ้คิดเห็นของผูป้ฏิบติังานบางส่วนในพื้นท่ี ซ่ึงเม่ือพิเคราะห์แลว้จะเป็น

ประโยชน์  กล่าวคือ ไดท้ราบถึงการแสดงออก ปัญหา/อุปสรรค และพื้นฐานความรู้ความเขา้ใจในการ

ปฏิบติังานโครงการของเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังาน และจะเป็นขอ้มูลหรือเป็นขอ้สังเกตในการพฒันาปรับปรุงใน

การจดัทาํแผนงาน/โครงการในปีงบประมาณต่อไป   
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ทั้งน้ี การดาํเนินงานโครงการต่างๆ มีผลการดาํเนินงานเป็นไปตามแผนงานและเป้าหมาย เวน้แต่            

โครงการชาํระบญัชีของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร และการส่งเสริมสหกรณ์ตามพระราชดาํริฯ ดงัน้ี   

1.การชาํระบญัชีของสหกรณ์/กลุ่มเกษตร ซ่ึงในปี 2557 มีการดาํเนินการชาํระบญัชีแลว้เสร็จ จาํนวน     

81 แห่ง เป้าหมาย 266 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 30.45  ส่วนการชาํระบญัชีในภาพรวมทั้งหมดดาํเนินการชาํระ

บญัชีแลว้เสร็จ จาํนวน 357 แห่ง จากจาํนวนสหกรณ์/กลุ่มฯ กาํลงัชาํระบญัชีทั้งหมด 2,047 คิดเป็นร้อยละ 

17.11   คงเหลือ จาํนวน 1,690 แห่ง ท่ีอยูร่ะหวา่งชาํระบญัชี 

2.โครงการส่งเสริมสหกรณ์ตามพระราชดาํริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ใน        

ปี 2557 มีโรงเรียนท่ีมีผลการประเมินความรู้ดา้นสหกรณ์ของนกัเรียนโดยเฉล่ีย 2.19 ข้ึนไป จาํนวน 215 แห่ง 

ของจาํนวนโรงเรียนท่ีอยูใ่นแผนการประเมิน จาํนวน 392 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 54.85  ขณะท่ีกาํหนดเป้าหมาย  

ร้อยละ 70 หรือประมาณ 275 แห่ง    

โดยไดส้รุปผลการตรวจราชการ ในภาพรวม รายโครงการ  ดงัน้ี 

 

1.โครงการตามนโยบายรัฐบาล 

 1.1 โครงการพกัหนีเ้กษตรกรรายย่อยและประชาชนผู้มรีายได้น้อยทีม่หีนีค้งค้างตํ่ากว่า           

            500,000 บาท ผ่านสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  (สํานักบริหารเงินทุน) 

1) สาระสําคัญของโครงการ 

  1.1) หลกัการและเหตุผล  

 เพื่อเป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรผูมี้รายไดน้อ้ยและมีหน้ีคงคา้งตํ่ากวา่ 

500,000 บาท รัฐบาลโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงไดด้าํเนินการชดเชยดอกเบ้ียใหแ้ก่เกษตรกร    

 1.2) วตัถุประสงค์ 

       1.เพื่อบรรเทาภาระหน้ีสินของเกษตรกรท่ีเป็นสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ซ่ึงเป็นกลุ่มผูมี้

รายไดน้อ้ยและมีปัญหาการส่งชาํระหน้ี ทั้งสถานะหน้ีปกติโดยจ่ายชดเชยดอกเบ้ียใหร้้อยละ 3 จาํนวน 3 ปี

และหน้ีคา้งชาํระ จ่ายชดเชยดอกเบ้ียร้อยละ 4 จาํนวน 3 ปี 

        2.เพื่อพฒันาอาชีพและเพิ่มรายไดใ้หแ้ก่สมาชิก ใหส้ามารถส่งชาํระหน้ีใหแ้ก่สหกรณ์/กลุ่ม

เกษตรกรไดภ้ายหลงัจากการเขา้ร่วมโครงการพกัหน้ีเกษตรกร รายยอ่ยฯ ตามขอ้ 1 

1.3) งบประมาณ และระยะเวลา ในการดําเนินงาน   การดาํเนินงาน 3 ปี (ปีงบประมาณ 2556-2558) 

งบประมาณ ทั้งส้ิน 3,684.714 ลา้นบาท 

1. ผลการดาํเนินงาน ปีท่ี 1  

กิจกรรม การชดเชยดอกเบ้ีย การฟ้ืนฟูอาชีพ รวม 

-ครม. อนุมติังบประมาณ 

(ลา้นบาท) 

1,445.821 521.139 1,966.960 

-ผลการเบิกจ่าย ป่ีท่ี 1 

(ลา้นบาท) 

1,092.398 264.351 1,356.749 
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-แผนตามมติ ครม. (ราย) 809,146 173,713  

 จาํนวนสมาชิก (ราย) 653,563 87,493  

2. ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากโครงการฯ ปีท่ี 1 

  1) สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ใน ทุกจงัหวดั ท่ีเขา้ร่วมโครงการ จาํนวน 653,563 ราย 

จาก 1,796 สถาบนัเกษตรกร ซ่ึงมีมูลหน้ี จาํนวน 68,864.708  ลา้นบาท ท่ีไดรั้บการพกัหน้ี สามารถนาํเงินทุน

ไปหมุนเวยีนประกอบอาชีพอยา่งนอ้ยปีละ 2 รอบ ทาํใหเ้กษตรกรมีรายไดเ้พิ่มปีละ 38,318 ลา้นบาท (เฉล่ีย

ผลตอบแทนจากการลงทุนภาคเกษตร ร้อยละ 30) 

  2) สมาชิกในโครงการ 87,493 ราย ไดรั้บการอบรมกิจกรรมฟ้ืนฟูเพื่อพฒันาอาชีพใหเ้กิด

รายไดแ้ก่สมาชิก สามารถส่งชาํระหน้ีแก่สหกรณ์/กลุ่มฯ  ไดภ้ายหลงัการเขา้ร่วมโครงการ และสามารถลด

ตน้ทุนดอกเบ้ียร้อยละ 4 

 3.แผนการดาํเนินงาน ปีท่ี 2  

    งบประมาณจากขอโอนเปล่ียนแปลง จาํนวน 610 ลา้นบาท และงบปกติ ปี 58 จาํนวน 89 ลา้นบาท 

ดงัน้ี                                        

รายการ มูลหน้ีคา้งชาํระ หน้ีปกติ-พกัตน้ หน้ีปกติ-ไม่พกัตน้ รวม 

-ดอกเบ้ียท่ีขอรับชดเชยปีท่ี 2 

(ลา้นบาท) 

219.744 260.423 219.832 699.999 

จาํนวนสมาชิก (ราย) 82,675 97,622 77,704 258,001 

 กรมส่งเสริมสหกรณ์ ไดโ้อนจดัสรรงบประมาณใหจ้งัหวดั จาํนวน 629.736 ลา้นบาท ใน 77 จงัหวดั 

เน่ืองจากมีการปรับรายละเอียดของจงัหวดัอยา่งรัดกุม ทาํใหมี้การเบิกจ่ายลดลง รวมทั้งกรมฯ ไดซ้กัซอ้ม

หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขการเบิกจ่ายเงินโครงการ เพื่อใหจ้งัหวดัดาํเนินงานดว้ยความรอบคอบและถูกตอ้ง 

2) ผลการตรวจราชการ 

 2.1) การดาํเนินงานโครงการทุกจงัหวดัมีผลการดาํเนินงานเป็นไปตามแผนงาน  

 2.2)  ปัญหา อุปสรรค และขอ้คิดเห็น ของผูป้ฏิบติังานบางส่วน  

        1. สมาชิกบางรายขาดคุณสมบติัเน่ืองจากไม่ผา่นการอบรมกิจกรรมฟ้ืนฟูอาชีพ ตามท่ีโครงการ

กาํหนด ทาํใหไ้ม่ไดรั้บสิทธิชดเชยดอกเบ้ีย 

        2.ควรใหมี้การเบิกจ่ายโดยเคร่งครัดตามเง่ือนไขท่ีกาํหนด  

        3.ไม่ควรมีการเปล่ียนแปลงหลกัเกณฑ/์เง่ือนไขระหวา่งดาํเนินการ 

        4. เอกสารประกอบการขอเงินชดเชยมีจาํนวนมากเกินไป  

        5. โอนเงินใหจ้งัหวดัใกลส้ิ้นปีงบประมาณเกินไปทาํใหต้อ้งเร่งรัดเบิกจ่ายอาจเกิดขอ้ผดิพลาด  

        6. ผูรั้บผดิชอบและเจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ ขาดความรู้ความเขา้ใจ จะทาํใหจ้ดัทาํเอกสารคลาดเคล่ือน  

        7. สมาชิกขาดคุณสมบติัก่อนเขา้อบรมจึงขาดสิทธิรับการชดเชยตอ้งส่งเงินคืนกรม  

        8. กิจกรรมฟ้ืนฟู 3,000 บาท/ราย ไม่สามารถบรรเทาปัญหาการประกอบอาชีพเพิ่มรายไดแ้ก่

สมาชิกไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 



13 

        9. การพกัชาํระหน้ีตามโครงการมีผลต่อการจดัชั้นลูกหน้ีของสมาชิก และอาจทาํใหส้มาชิกขาด

วนิยัทางการเงินได ้

 2.3) ขอ้เสนอแนะของผูต้รวจราชการกรม  

        1. คู่มือการปฏิบติังานโครงการตอ้งมีความชดัเจน  เช่น การคาํนวณเงินชดเชยดอกเบ้ีย 

        2. จดัประชุมช้ีแจงทาํความเขา้ใจแก่ผูป้ฏิบติังานทั้งราชการและสหกรณ์  

        3. ใหมี้เวลาพอเพียงในการตรวจสอบเอกสารก่อนการเบิกจ่ายจะไดไ้ม่เร่งรัดจนเกินไป  

        4. เอกสารเบิกจ่ายควรเป็นท่ีสาํคญัๆ เพื่อไม่ใหมี้จาํนวนมากจนเกินความจาํเป็น  

        5. ผูรั้บผดิชอบทั้งสหกรณ์และภาครัฐ ตอ้งศึกษาทาํความเขา้ใจคู่มือฯ ใหช้ดัเจน     

………….. 

 

1.2 มาตรการให้ความช่วยเหลอืด้านหนีสิ้นสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรทีป่ระสบอกุภัย 

       ปี 2554   (สํานักบริหารเงินทุน) 

1) สาระสําคัญของโครงการ 

1.1) หลกัการและเหตุผล 

         คณะรัฐมนตรีมีมติเม่ือวนัท่ี 10 มิถุนายน 2556 เห็นชอบ มาตรการใหค้วามช่วยเหลือดา้นหน้ีสิน

สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรท่ีประสบอุกภยั ปี 2554 และใหมี้การจ่ายเงินชดเชยดอกเบ้ียการพกัชาํระหน้ีเดิม

ก่อนอุทกภยั และลดภาระหน้ีเงินกูใ้หม่เพื่อฟ้ืนฟูการประกอบอาชีพใหส้มาชิกท่ีประสบอุทกภยั ปี 2554 

1.2) วตัถุประสงค์   

       1. เพื่อเป็นการช่วยเหลือดา้นหน้ีสินของสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรท่ีประสบอุทกภยัไม่ให้

เป็นหน้ีคา้งชาํระ และสามารถกลบัเขา้สู่ระบบหน้ีปกติไดโ้ดยการชดเชยดอกเบ้ียใหก้บัสมาชิกสหกรณ์/กลุ่ม

เกษตรกรท่ีมีหน้ีเดิมก่อนประสบอุทกภยัปี 2554 เป็นจาํนวน 3 ปี 

       2. เพื่อใหส้มาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมีโอกาสไดรั้บเงินกูส้ัญญาใหม่เพื่อการฟ้ืนฟูอาชีพหรือ

พฒันาคุณภาพชีวติโดยการชดเชยดอกเบ้ียเงินกูส้ัญญาใหม่เพื่อการฟ้ืนฟูอาชีพ ใหก้บัสมาชิกท่ีประสบ

อุทกภยัปี 54 ร้อยละ 3 จาํนวน 3 ปี 

1.3) งบประมาณและระยะเวลาการดําเนินงาน                                                      (หน่วย:ลา้นบาท) 

ปีงบประมาณ แหล่งของเงิน ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลอื 

2555 งบประจาํปี 527.140 346.874 180.266 

2556 งบประจาํปี 715.372   

 เงินกนัเหล่ือมปี 180.266 1,089.337 7.466 

 เงินโอนเปล่ียนแปลง 201.165   

2557 เงินกนัเหล่ือมปี 7.466 7.466 - 

รวม จ่ายปีท่ี1-2  1,443.677 1,443.677 - 
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 ในปีงบประมาณ 2557 จ่ายเงินชดเชย (ปีท่ี 2) จาํนวน 7.466 ลา้นบาท สถาบนัเกษตรกร 47 แห่ง 

สมาชิก 1,748 คน พื้นท่ี 3 จงัหวดั (พิจิตร นครสวรรค ์นครพนม) 

1.4) การดําเนินงานใน ปีที ่3 ในปีงบประมาณ 2558 

 กรมส่งเสริมสหกรณ์ ไดจ้ดัสรรงบประมาณในปี 2558 เพื่อจ่ายชดเชยดอกเบ้ียใหส้มาชิกสหกรณ์/

กลุ่มเกษตรกร ท่ีประสบอุทกภยัปี 2554 ปีท่ี 3 เป็นเงิน 203.907 ลา้นบาท สมาชิก 27,469 ราย สหกรณ์/กลุ่มฯ 

จาํนวน 296 แห่งใน 36 จงัหวดั และมีการเบิกจ่ายเงินชดเชยดอกเบ้ียจริง 190.515 ลา้นบาท ตามผลการสาํรวจ

คร้ังสุดทา้ยซ่ึงสมาชิกบางรายชาํระหน้ีหมดหรือชาํระหน้ีก่อนกาํหนดจึงขาดสิทธิรับเงินชดเชยตามมาตรการ      

ในเบ้ืองตน้ไดมี้การเบิกจ่ายในปีงบประมาณ แลว้ 8 จงัหวดั จาํนวน 62 สถาบนั สมาชิก 4,809 ราย 

เป็นเงิน 25.650 ลา้นบาท  

2) ผลการตรวจราชการ  

 2.1) การดาํเนินงานโครงการเป็นไปตามแผนงาน 

 2.2) ปัญหา อุปสรรค และขอ้คิดเห็น ของผูป้ฏิบติังานบางส่วน  

 1.สหกรณ์/กลุ่มฯ ท่ีปิดบญัชี ณ 31 มีนาคม ของทุกปี ควรตั้งบญัชีรายไดค้า้งรับ เพื่อรอรับ

งบประมาณจากกรมฯ จะทาํใหก้ารดาํเนินงานสะดวกมากข้ึน 

 2. เงินโอนมาจงัหวดัล่าชา้ใกลส้ิ้นปีงบประมาณเกินไปทาํใหต้อ้งเร่งรัดเบิกจ่ายอาจผดิพลาดได ้

 3. การคาํนวณเงินชดเชยดอกเบ้ียล่วงหนา้ทาํใหต้อ้งคืนเงิน กรณีสมาชิกชาํระหน้ีไปบางส่วน  

 4. เอกสารประกอบการเบิกจ่ายจาํนวนมากเกินไปตอ้งใชเ้วลามากในการจดัทาํ  

 5. ควรช่วยเหลือโดยระยะเวลาตามปีบญัชีของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร จะทาํใหไ้ม่สับสนในการ

คาํนวณเงินชดเชยดอกเบ้ีย 

              2.3) ขอ้เสนอแนะของผูต้รวจราชการกรม 

        1. คู่มือการปฏิบติังานโครงการตอ้งมีความชดัเจน  เช่น การคาํนวณเงินชดเชยดอกเบ้ีย 

        2. จดัประชุมช้ีแจงทาํความเขา้ใจแก่ผูป้ฏิบติังานทั้งราชการและสหกรณ์  

        3. ใหมี้เวลาพอเพียงในการตรวจสอบเอกสารก่อนการเบิกจ่ายผูป้ฏิบติัจะไดไ้ม่เร่งรัดจนเกินไป  

        4. เอกสารเบิกจ่ายควรเป็นท่ีสาํคญัๆ และจาํเป็นเท่านั้น  

        5. ผูรั้บผดิชอบทั้งสหกรณ์และภาครัฐ ตอ้งศึกษาทาํความเขา้ใจคู่มือฯ ใหช้ดัเจน   

…………… 
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2.โครงการตรวจราชการแบบบูรณาร่วมกบักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 2.1 โครงการพฒันาการเกษตรแบบครบวงจรในพืน้ทีท่ีม่ศัีกยภาพ  

                  (สํานักส่งเสริมและพฒันาสหกรณ์) 

       (พฒันาระบบบริหารจดัการนํ้าเพื่อการเกษตร  : บูรณาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) 

1) สาระสําคัญของโครงการ 

 1.1) หลกัการและเหตุผล 

 กรมส่งเสริมสหกรณ์ ซ่ึงมีภารกิจในการส่งเสริมและพฒันาเกษตรกรและระบบสหกรณ์ เห็นวา่ การ

ท่ีจะใหป้ระชาชน/เกษตรกรเกิดความเขม้แขง็ มีคุณภาพชีวติท่ีดี นอกจากจะมีความรู้ดา้นการสหกรณ์ เพื่อให้

เกิดการรวมกลุ่มช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัตามวธีิการสหกรณ์แลว้ ควรจะมีความรู้ในดา้น

ต่าง ๆ ท่ีเหมาะสม ไดแ้ก่ ความรู้ในเร่ืองการเกษตร ขอ้มูลประกอบการตดัสินใจดา้นการผลิตและการตลาด 

รวมทั้งมีความตระหนกัถึงคุณภาพของสินคา้เกษตรท่ีผลิตและความปลอดภยัต่อผูบ้ริโภค มีความรับผดิชอบ

ต่อการใชท้รัพยากรธรรมชาติ ท่ีดิน แหล่งนํ้า ในการประกอบอาชีพท่ีไม่ส่งผลกระทบต่อการทาํลาย

ส่ิงแวดลอ้ม ชุมชน และสังคม มีความภาคภูมิใจในอาชีพดา้นการเกษตร  สามารถถ่ายทอดประสบการณ์

ความรู้ไปยงัเกษตรกรรายอ่ืนได ้ 

 ดงันั้น เพื่อใหก้ารพฒันาเกษตรและและระบบสหกรณ์เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ จึงไดด้าํเนินการ

จดัทาํโครงการพฒันาระบบบริหารจดัการนํ้าเพื่อการเกษตร (บูรณาการกระทรวง) เพื่อพฒันาการเกษตรแบบ

ครบวงจรในพื้นท่ีท่ีมีศกัยภาพ 

1.2) วตัถุประสงค์ 

เพื่อส่งเสริม สนบัสนุน ใหป้ระชาชน/เกษตรกรเป้าหมาย มีความรู้ความเขา้ใจในดา้นสหกรณ์ 

ความรู้ในดา้นการเกษตร การผลิต การตลาด มาตรฐานสินคา้เกษตร  

1.3) เป้าหมาย  

1) เป้าหมายพื้นท่ี ดาํเนินการในพื้นท่ีโครงการพฒันาระบบบริหารจดัการนํ้าเพื่อการเกษตรตามท่ี

คณะอนุกรรมการบูรณาการแผนปฏิบติัการพฒันาดา้นการเกษตรระดบัจงัหวดัคดัเลือกเป็นพื้นท่ีเป้าหมาย

ดาํเนินการ จาํนวน 76 จงัหวดั 

2) เป้าหมายประชาชน/เกษตรกรท่ีอยูใ่นพื้นท่ีการพฒันาระบบบริหารจดัการนํ้าเพื่อการเกษตร 

(โครงการพฒันาการเกษตรแบบครบวงจรในพื้นท่ีท่ีมีศกัยภาพ)  ท่ีเขา้ร่วมโครงการ  จาํนวน 76 จงัหวดั  

จงัหวดัละ 35 ราย รวมทั้งส้ิน 2,660 ราย 

1.4) พืน้ทีด่ําเนินการ 

พื้นท่ีการพฒันาระบบบริหารจดัการนํ้าเพื่อการเกษตร (โครงการพฒันาการเกษตรแบบครบวงจรใน

พื้นท่ีท่ีมีศกัยภาพ) ตามท่ีคณะอนุกรรมการบูรณาการแผนปฏิบติัการพฒันาดา้นการเกษตรระดบัจงัหวดั

คดัเลือกเป็นพื้นท่ีเป้าหมายดาํเนินการ จาํนวน 76 จงัหวดั 

1.5) ระยะเวลาดําเนินงาน    ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 
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1.6) การดําเนินงานและงบประมาณทีไ่ด้รับจัดสรรประจําปี 2557 

งบประมาณ งบได้รับ ผลเบิกจ่าย ร้อยละ 

ส่วนกลาง (ไม่รวมเงินอุดหนุน) 

    งบไดรั้บตน้ปีงบประมาณ 

    งบไดรั้บเพิ่มเติม 

123,700 

94,500 

29,200 

123,700 100 

ส่วนภูมิภาค (ไม่รวมเงินอุดหนุน) 2,074,800 2,074,800 100 

เงินอุดหนุน - - - 

รวมทั้งส้ิน 2,198,500 2,198,500 100 

1.7) สรุปผลการดําเนินงาน 

      1. ผลสาํเร็จตามตวัช้ีวดั/กิจกรรม (ผลผลิต) 

ตัวช้ีวดั/กจิกรรทีด่ําเนินการ หน่วยนับ แผน ผล ร้อยละ 

ตัวช้ีวดั 

1. ประชาชน/เกษตรกรในพื้นท่ีโครงการพฒันาระบบบริหาร

จดัการนํ้าเพื่อการเกษตรท่ีเขา้รับการอบรม มีความรู้ความเขา้ใจ

เก่ียวกบัสหกรณ์เพิ่มข้ึน ร้อยละ 80 

 

ร้อยละ 

 

80 

 

112.63 

(3,262 ราย) 

 

112.63 

กจิกรรม/งานกระบวนงานหลกัทีด่ําเนินการ 

ส่วนกลาง 

1. ส่งเสริม แนะนาํ ติดตาม และสรุปผลการดาํเนินงาน  

2. ร่วมประสานและบูรณาการกบัหน่วยงานในสังกดักระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ 

ส่วนภูมิภาค 

1.  ดาํเนินการฝึกอบรมและถ่ายทอดความรู้เก่ียวกบัหลกัการ 

อุดมการณ์ วธีิการสหกรณ์ ตลอดจนหลกัเกณฑก์ารจดัตั้ง

สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร และการดาํเนินธุรกิจในรูปแบบสหกรณ์ 

แก่ประชาชน/เกษตรกรท่ีอยูใ่นพื้นท่ีโครงการพฒันาระบบ

บริหารจดัการนํ้าเพื่อการเกษตรท่ีเขา้ร่วมโครงการ 

2. ส่งเสริม กาํกบั ติดตาม และประเมินผลการดาํเนินงาน ให้

เป็นไปตามวตัถุประสงค ์

 

 

จงัหวดั 

คร้ัง 

 

 

จงัหวดั/

ราย 

 

 

 

จงัหวดั 

 

 

 

76 

4 

 

 

76 

2,660 

 

 

 

76 

 

 

76 

5 

 

 

76 

3,387 

 

 

 

76 

 

 

100 

125 

 

 

100 

127.33 

 

 

 

76 

  2. ผลลพัธ์ของโครงการเทียบกบัวตัถุประสงคข์องโครงการ  
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 ผลลพัธ์เชิงปริมาณ  

ประชาชน/เกษตรกรท่ีอยูใ่นพื้นท่ีการพฒันาระบบบริหารจดัการนํ้าเพื่อการเกษตร (โครงการ

พฒันาการเกษตรแบบครบวงจรในพื้นท่ีท่ีมีศกัยภาพ)  ท่ีเขา้ร่วมโครงการมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั

สหกรณ์เพิ่มข้ึน ร้อยละ 112.63 

 ผลลพัธ์เชิงคุณภาพ  

ประชาชน/เกษตรกรท่ีอยูใ่นพื้นท่ีการพฒันาระบบบริหารจดัการนํ้าเพื่อการเกษตร  (โครงการ

พฒันาการเกษตรแบบครบวงจรในพื้นท่ีท่ีมีศกัยภาพ) ท่ีเขา้ร่วมโครงการบางราย/บางพื้นท่ี  สามารถนาํ

ความรู้เก่ียวกบัสหกรณ์ท่ีไดรั้บไปประยกุตใ์ชใ้นการดาํรงชีวติ ก่อใหเ้กิดการรวมกลุ่มตามธรรมชาติเพื่อ

ดาํเนินกิจกรรมต่าง ๆ  การจดัตั้งสหกรณ์  

3. ผลกระทบของโครงการ 

 ผลกระทบระยะสั้น 

ประชาชน/เกษตรกรในพื้นท่ีการพฒันาระบบบริหารจดัการนํ้าเพื่อการเกษตร (โครงการพฒันาการ

เกษตรแบบครบวงจรในพื้นท่ีท่ีมีศกัยภาพ) ท่ีเขา้ร่วมโครงการ มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการรวมกลุ่มเป็น

สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

 ผลกระทบระยะยาว  

ประชาชน/เกษตรกรในพื้นท่ีการพฒันาระบบบริหารจดัการนํ้าเพื่อการเกษตร (โครงการพฒันาการ

เกษตรแบบครบวงจรในพื้นท่ีท่ีมีศกัยภาพ)ท่ีเขา้ร่วมโครงการ มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการรวมกลุ่มเป็น

สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 ซ่ึงจะนาํไปสู่การเป็นสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  

2) ผลการตรวจราชการ  

 2.1) การดาํเนินงานโครงการเป็นไปตามแผนงาน  

 2.2) ปัญหา อุปสรรค และขอ้คิดเห็น ของผูป้ฏิบติังานบางส่วน  

 1. มีหลายหน่วยงานร่วมดาํเนินการและสาํนกังานสหกรณ์จงัหวดัเป็นหน่วยงานร่วมทาํใหเ้กิด

ความล่าชา้ในการจดัอบบรมการสหกรณ์แก่สมาชิก 

 2. การเลือกพื้นท่ีเป้าหมายล่าชา้ บางแห่งไม่เหมาะสม (เกษตรกรใหค้วามสาํคญัต่อโครงการ

นอ้ย) และจงัหวดัมีการเปล่ียนแปลงเป้าหมาย 

 3. พื้นท่ีเป้าหมายบางแห่งไม่ครอบคลุมพื้นท่ีรับนํ้า  

 4. พื้นท่ีเป้าหมายมีเกษตรกรส่วนใหญ่เป็นสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร แลว้จึงไม่ควรจด

ทะเบียนจดัตั้งกลุ่มเกษตรกร ข้ึนอีก 

 5. ควรมีการสาํรวจความตอ้งการของเกษตรกร ในพื้นท่ีเป้าหมายก่อนกาํหนดพื้นท่ีเป้าหมาย  

 6. หน่วยงานเจา้ภาพใหค้วามสาํคญัโครงการไม่มากเท่าท่ีควร  

             2.3) ขอ้เสนอแนะของผูต้รวจราชการกรม 

 1. ควรมีงบประมาณในส่วนการศึกษาดูงานของเกษตรกร  

 2. ถา้มีการกาํหนดพื้นท่ีเป้าหมายจากส่วนกลางอาจจะทาํใหมี้ความเหมาะสม  
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 3. หน่วยงานในพื้นท่ีควรประสานงานกนัและทาํความเขา้ใจโครงการ่วมกนัใหม้ากข้ึน  รวมทั้ง

ควรใหก้ารช้ีแจงโครงการในทุกหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

 4. ควรพิจารณาใหร้อบดา้นหากจะตอ้งจดทะเบียนจดัตั้งกลุ่มเกษตรกร ข้ึนใหม่ในพื้นท่ี  

......................... 

ภาพกจิกรรมโครงการพฒันาการเกษตรฯ 
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2.2 โครงการนิคมการเกษตรพชือาหารและพลงังานทดแทน :บูรณาการกระทรวงเกษตร      

      และสหกรณ์      (สํานักส่งเสริมและพฒันาสหกรณ์) 

1) สาระสําคัญของโครงการ 

1.1) ความเป็นมา   

กรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นหน่วยงานท่ีมีภารกิจเก่ียวกบัการส่งเสริม สนบัสนุน และพฒันาระบบ

สหกรณ์ใหมี้ความเขม้แขง็ โดยการพฒันากระบวนการเรียนรู้ในการเพิ่มขีดความสามารถในดา้นการบริหาร

การจดัการ การดาํเนินธุรกิจอยา่งมีประสิทธิภาพ และมีการเช่ือมโยงธุรกิจ สหกรณ์สู่ระดบัสากล เพื่อให้

สมาชิกสหกรณ์ มีคุณภาพชีวติท่ีดีข้ึนทั้งทางดา้นเศรษฐกิจและสังคม เพื่อพฒันาองคค์วามรู้ของสมาชิก

สหกรณ์ ใหส้ามารถผลิตพืชอาหารและพืชพลงังานไดม้าตรฐานตามความตอ้งการของตลาด และสามารถ

พึ่งพาตนเองไดอ้ยา่งย ัง่ยนื กรมฯ จึงดาํเนินการจดัตั้งนิคมการเกษตรพืชอาหารและพืชพลงังานทดแทนใน

เขตนิคมสหกรณ์ เพื่อรองรับนโนบายปรับโครงสร้างภาคเกษตร ไดแ้ก่ ออ้ย มนัสาํปะหลงั ขา้ว ขา้วโพดเล้ียง

สัตว์  ถัว่เหลือง และปาลม์นํ้ามนั การพฒันาในพื้นท่ีนิคมการเกษตรจะมุ่งเนน้การพึ่งพาตนเอง โดยการ

ส่งเสริม วธีิคิดองคค์วามรู้ และการบริหารจดัการ รวมกลุ่มผสมผสาน ในการสร้างรายได ้ลดรายจ่าย ตาม

แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ภายใตก้รอบการดาํเนินงานการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และเพิ่มศกัยภาพ

ทางการตลาด โดยมีกรอบแนวคิดในการบริหารจดัการ คือ ใหส้หกรณ์นิคมในเขตนิคมสหกรณ์ เป็นองคก์ร

หลกัในการบริหารจดัการนิคมการเกษตรทั้งระบบตั้งแต่กระบวนการผลิตจนถึงกระบวนการทางการตลาด 

1.2) วตัถุประสงค์  

1) เพื่อพฒันาองคค์วามรู้สมาชิกใหมี้ความรู้ดา้นการผลิตอยา่งถูกตอ้งตามหลกัวชิาการเพื่อเพิ่ม

ศกัยภาพการผลิต 

2) สร้างรูปแบบตวัอยา่งการบริหารจดัการพื้นท่ี และการผลิตเพื่อขยายผลสู่เกษตรกรรายอ่ืนในปี

ต่อไป 

3) เพื่อพฒันาช่องทางการเพิ่มศกัยภาพทางการตลาดใหก้บัเกษตรกรสมาชิก  

1.3) เป้าหมาย   

สหกรณ์นิคม 35 สหกรณ์ ดาํเนินการในปี 2557 จาํนวน 30 นิคมสหกรณ์  จาํนวนสมาชิก  1,600 ราย 

1.4) พืน้ทีด่ําเนินการ      สหกรณ์นิคม จาํนวน 35 สหกรณ์ ในเขตนิคมสหกรณ์ 30 นิคมสหกรณ์ 

1.5) ระยะเวลาการดําเนินการ  

    1 ตุลาคม 2553 ถึง 30 กนัยายน 2557 (กระทรวงขยายโครงการ 2 ปี ถึงปี 2559) 

1.6) งบประมาณทีไ่ด้รับจัดสรรประจําปี 2557  

งบประมาณ งบได้รับ (บาท) ผลเบิกจ่าย (บาท) 

ส่วนกลาง (ไม่รวมเงินอุดหนุน) 430,400.- 430,400.- 

ส่วนภูมิภาค (ไม่รวมเงิน

อุดหนุน) 

2,015,000.- 2,015,000.- 

รวมทั้งส้ิน 2,445,400.- 2,445,400.- 
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1.7) สรุปผลการดําเนินงาน 

       ผลสําเร็จตามตัวช้ีวดั/กจิกรรม  (ผลผลิต) 

ตัวช้ีวดั/กจิกรรมทีด่ําเนินการ หน่วยนับ แผน ผล ร้อยละ 

ตัวช้ีวดั 

1. สมาชิกสหกรณ์ผา่นการฝึกอบรมนาํแนว

ทางการเพิ่มศกัยภาพในการผลิตไปประยกุตใ์ชใ้น

พื้นท่ีตนเอง 

 

ร้อยละ 

 

80 

 

80 

 

100 

 

2. นิคมสหกรณ์สามารถขบัเคล่ือนแผนปฏิบติังาน

แบบบูรณาการในพื้นท่ีจริงบรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละ 70 70 100 

กจิกรรม/งาน/กระบวนงานหลกัทีด่ําเนินการ 

ส่วนกลาง 

   

 

 

1. อาํนวยการ ประสานงาน แนะนาํ ใหค้าํปรึกษา

และสนบัสนุนการดาํเนินงานโครงการฯ ใหแ้ก่

สาํนกังานสหกรณ์จงัหวดัและนิคมสหกรณ์ ให้

บรรลุวตัถุประสงค ์เป้าหมาย และตวัช้ีวดั

โครงการฯ 

จงัหวดั/

นิคม 

21/30 21/30 100 

2.จดัทาํแผนปฏิบติังาน (Action Plan) เพื่อกาํหนด

งาน, ผูรั้บผดิชอบ, ระยะเวลาดาํเนินงาน เพื่อใช้

เป็นแนวทางการปฏิบติังาน 

แผน 1 1 100 

3. จดัประชุมช้ีแจงเจา้หนา้ท่ีปฏิบติังานโครงการฯ 

ประจาํปีงบประมาณ 2557 

ราย 70 70 100 

4. ติดตามการดาํเนินงาน และการจดัทาํรายงานผล

การปฏิบติังานของนิคมสหกรณ์ และจดัสรุปผล

ในภาพรวมของโครงการส่งผูบ้ริหารและกอง

แผนงาน รวม 2 คร้ัง  

 (คร้ังท่ี 1 เดือนมีนาคมและคร้ังท่ี 2 เดือนสิงหาคม) 

นิคม    30 30    100 

ส่วนภูมิภาค     

1. จดัทาํแผนปฏิบติังาน (Action Plan) เพื่อ

กาํหนดงาน ผูรั้บผดิชอบระยะเวลาดาํเนินงานเพื่อ

ใชเ้ป็นแนวทางการปฏิบติังาน 

แผน 21 21 100 

2. ประสานงาน แนะนาํ ใหค้าํปรึกษา และสนบัสนุน

การดาํเนินงานโครงการฯ แก่นิคมสหกรณ์ ใหบ้รรลุ

วตัถุประสงค ์และตวัช้ีวดัโครงการฯ 

นิคม 30 30 100 
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ตัวช้ีวดั/กจิกรรมทีด่ําเนินการ หน่วยนับ แผน ผล ร้อยละ 

นิคมสหกรณ์ (ระยะที ่1)     

1.จดัทาํแผนบูรณาการ/แผนปฏิบติังานนิคม

การเกษตรระยะท่ี 1 ร่วมกบัสหกรณ์และ

หน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

แผน/ราย 1/1600 1/1907  

2.ฝึกอบรมใหแ้ก่สมาชิกท่ีเขา้ร่วมโครงการฯ

ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติั เพื่อพฒันาศกัยภาพ  

การผลิตพืชหลกั โดยภาคปฏิบติัใหเ้รียนรู้จาก

แปลงเรียนรู้และแปลงทดสอบพนัธ์ุพืชหลกั 

ราย 1600 

 

1907 

 

 

3. แนะนาํ ส่งเสริม กาํกบั ติดตามผลการ

ดาํเนินงาน และประชุมคณะทาํงานเพื่อติดตาม

และร่วมแกไ้ขปัญหาโครงการ 

คร้ัง 348 348  

2) ผลการตรวจราชการ  

 2.1) การดาํเนินงานโครงการเป็นไปตามแผนงาน  

 2.2) ปัญหา อุปสรรค และขอ้คิดเห็น ของผูป้ฏิบติังานบางส่วน  

 1.เจา้หนา้ท่ีไม่เพียงพอ  

 2.งบประมาณไม่เพียงพอ  

 3.สมาชิกใหค้วามสนใจเขา้ร่วมโครงการนอ้ยเน่ืองจากจะทาํใหสู้ญเสียรายไดจ้ากการประกอบ

อาชีพ และขาดความเขา้ใจในโครงการ 

 4.ไดรั้บความร่วมมือจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งไม่มากเท่าท่ีควร  

 5.มีการขยายพื้นท่ีปลูกมากโดยไม่มีการศึกษาผลกระทบก่อน  

 6.สมาชิกเห็นวา่ใหค้วามช่วยเหลือไม่สมํ่าเสมอโดยเปรียบเทียบ ในปี 56 มีเงินอุดหนุน แต่ปี 57 

ไม่มีเงินอุดหนุน 

 7.การดาํเนินงานไม่มีทิศทางท่ีชดัเจน  

 8.เกษตรกรคุน้เคยกบัการผลิตแบบเดิม การจะใหเ้ปล่ียนไปผลิตแบบใหม่จึงตอ้งใชเ้วลาในการ

พิสูจน์วา่มีความคุม้ค่ากวา่การผลิตแบบเดิมอยา่งไร 

             2.3) ขอ้เสนอแนะของผูต้รวจตราชการกรม  

 1.เงินอุดหนุนใหส้มาชิกแต่ละโครงการควรเท่าเทียมกนัหรือตามเง่ือนไข และถา้ทาํโครงการ

ต่อเน่ืองปีถดัไปควรใชเ้ง่ือนไขการอุดหนุนท่ีเหมือนเดิมกบัสมาชิกใหม่  ใหเ้ท่าเทียมกนั 

 2.ควรจดัประชุมช้ีแจงทาํความเขา้ใจ (รวมทั้งหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง) ก่อนดาํเนินการโครงการ  

 

…………………….. 
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ภาพกิจกรรมโครงการนิคมการเกษตรฯ 
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2.3 โครงการพฒันาเป็นศูนย์กลางการผลติเมลด็พนัธ์ุพชืรองรับประชาคมอาเซียน      

       (สํานักพฒันาธุรกจิสหกรณ์) 

1) สาระสําคัญของโครงการ 

1.1)  ความเป็นมา 

  การใชเ้มล็ดพนัธ์ุดีมีคุณภาพจะลดตน้ทุนของเกษตรกรไทยได ้เน่ืองจากการใชเ้มล็ดพนัธ์ุดีจะลด

ปริมาณการใชเ้มล็ดพนัธ์ุต่อไร่ลง ผลผลิตต่อไรเพิ่มข้ึน และจะเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรโดยตรงและเป็น

ประโยชน์ต่อประเทศชาติ ในการเพิ่มผลผลิตต่อไร่และลดตน้ทุนใหก้บัเกษตรกร เพิ่มขีดความสามารถใน

การแข่งขนัของเกษตรกรและลดผลกระทบจากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนใหส้ามารถแข่งขนัไดใ้นการเขา้สู่

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 รวมทั้งเพิ่มความมัน่คงดา้นอาหารของประเทศ 

 กรมส่งเสริมสหกรณ์ ไดใ้หค้วามสาํคญักบัการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วและเมล็ดพนัธ์ุถัว่เหลืองของ

สหกรณ์ ซ่ึงสหกรณ์มีเคร่ืองมือและอุปกรณ์และมีความพร้อมอยูแ่ลว้ระดบัหน่ึง แต่ยงัจาํเป็นท่ีจะตอ้งพฒันา

เพิ่มเติมเพื่อใหมี้ขีดความสามารถสูงข้ึน สามารถผลิตเมล็ดพนัธ์ุท่ีมีคุณภาพป้อนสู่เกษตรกรสมาชิกให้

เพียงพอกบัความตอ้งการ เพื่อช่วยเหลือสมาชิกใหไ้ดเ้มล็ดพนัธ์ุดีมีคุณภาพใชใ้นการเพาะปลูก  

1.2) วตัถุประสงค์ 

 1) เพื่อเพิ่มปริมาณการผลิตเมล็ดพนัธ์ุและยกระดบัการผลิตเมล็ดพนัธ์ุดีมีคุณภาพของสหกรณ์ 

2) เพื่อกระจายเมล็ดพนัธ์ุดีและเร่งรัดเกษตรกรสมาชิกใชเ้มล็ดพนัธ์ุดีของสหกรณ์อยา่งทัว่ถึง 

3) เพื่อประชาสัมพนัธ์ส่ือสารภาพลกัษณ์เมล็ดพนัธ์ุสหกรณ์ สร้างความรู้ความเขา้ใจแก่เกษตรกรใน

การใชเ้มล็ดพนัธ์ุดี 

4) เพื่อเสริมสภาพคล่องดา้นเงินทุนหมุนเวยีนแก่สหกรณ์ในการผลิตและการรับซ้ือเมล็ดพนัธ์ุจาก

สหกรณ์ 

1.3 เป้าหมาย  

ลาํ 

ดบั 
ตวัช้ีวดัเป้าหมายการใหบ้ริการ หน่วย 

ปี 57 

แผน ผล 

1. ผลการรวบรวมเมล็ดพนัธ์ุท่ีมีคุณภาพของสหกรณ์

เม่ือเทียบกบัแผน ร้อยละ 80 

ตนั 44,400 43,227 

(97.34%) 

1.4) พืน้ทีด่ําเนินการ : ในพื้นท่ี 37 จงัหวดั 79 สหกรณ์ 

1.5) ระยะเวลาการดําเนินงาน       1 ตุลาคม 2556 – 30 กนัยายน 2557  (ปี 2557 – 2559) 

1.6) งบประมาณทีไ่ด้รับจัดสรรประจําปี 2557 

งบประมาณ งบท่ีได ้ ผลเบิกจ่าย ร้อยละ 

ส่วนกลาง (ไม่รวมเงินอุดหนุน) 2,249,600 2,141,501 95.19 

ส่วนภูมิภาค (ไม่รวมเงินอุดหนุน) 3,415,000 3,415,000 100 

เงินอุดหนุน 63,000,000 63,000,000 100 

รวมทั้งส้ิน 68,664,600 68,664,600  
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หมายเหตุ : งบประมาณเงินอุดหนุน 63,000,000 บาท ขออนุมติัเงินอุดหนุนเพิ่มเติม จาํนวน  1,212,072 บาท  

1.7) สรุปผลการดําเนินงาน 

 1) ผลสาํเร็จตามตวัช้ีวดั/กิจกรรม (ผลผลิต) 

ตัวช้ีวดั/กจิกรรมทีด่ําเนินการ หน่วยนับ แผน ผล ร้อยละ 

1. สหกรณ์สามารถผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วและเมล็ดพนัธ์ุถัว่

เหลืองไดไ้ม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 เม่ือเทียบกบัแผนงานท่ี

กาํหนดในแต่ละปี 

ตนั 44,400 43,227 97.36 

2. สามารถยกระดบัสหกรณ์ผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้ว เมล็ดพนัธ์ุ

ถัว่เหลืองไปสู่ระดบัท่ีสูงข้ึน ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 ของ

จาํนวนสหกรณ์เป้าหมายภายใน 3 ปี (เม่ือส้ินสุดโครงการ) 

สหกรณ์ 20 20 100 

กิจกรรม/งาน/กระบวนงานหลกัท่ีดาํเนินการ 

ส่วนกลาง 

    

1. ค่าใชจ่้ายในการสัมมนาและศึกษาดูงานการถ่ายทอด

เทคโนโลยกีารผลิตท่ีดีจากสหกรณ์ตน้แบบ  

บาท 606,200 606,200 100 

2. ค่าใชจ่้ายในการอบรมบ่มเพาะยกระดบัหอ้งปฏิบติัการ

สหกรณ์เป้าหมายสู่ระบบ ISO/IEC 17025 

บาท 120,000 120,000 100 

3. ค่าใชจ่้ายในการอบรมบ่มเพาะพฒันายกระดบัสหกรณ์เป้าหมาย

ไปสู่ระดบัท่ีสูงข้ึน 

บาท 600,000 600,000 100 

4. ค่าจดัทาํส่ือประชาสัมพนัธ์ส่ือสารภาพลกัษณ์เมล็ดพนัธ์ุ

สหกรณ์ 

บาท 312,500 312,500 100 

5. อุดหนุนการผลิตเมลด็พนัธ์ุดีแก่สหกรณ์ในการผลิต (เมลด็

พนัธ์ุขา้วและเมลด็พนัธ์ุถัว่เหลือง) อตัรากิโลกรัมละ 2 บาท 

บาท 63,000,000 63,000,000 100 

ส่วนภูมิภาค     

1. กิจกรรมสร้างเครือข่ายกลุ่มผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุคุณภาพและ

การตลาด 

บาท 1,440,000 1,440,000 100 

2. ค่าจดัทาํส่ือประชาสัมพนัธ์ส่ือสารภาพลกัษณ์เมล็ดพนัธ์ุ

สหกรณ์ 

บาท 987,500 987,500 100 
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 2) ผลลพัธ์ของโครงการเทียบกบัวตัถุประสงคข์องโครงการ  

ผลลพัธ์เชิงปริมาณ   

  ( 1) ก่อใหเ้กิดการกระจายเมล็ดพนัธ์ุขา้วและถัว่เหลืองท่ีมีคุณภาพไปสู่สมาชิกสหกรณ์และ

เกษตรกรทัว่ไปจาํนวนทั้งส้ิน 43,227.71 ตนั แยกเป็นเมล็ดพนัธ์ุขา้ว จาํนวน 41,965.91 ตนั เมล็ดพนัธ์ุถัว่

เหลือง จาํนวน 1,261.80 ตนั 

ผลลพัธ์เชิงคุณภาพ   

(1) ก่อใหเ้กิดภาพลกัษณ์ท่ีดีและเกิดการยอมรับการใชเ้มล็ดพนัธ์ุของสหกรณ์มากยิง่ข้ึน 

(2) เกษตรกรและสหกรณ์ผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุมีสภาพคล่องดา้นเงินทุนหมุนเวยีนในการผลิต

เมล็ดพนัธ์ุมากยิง่ข้ึน 

(3) ลดตน้ทุนใหแ้ก่สมาชิก ลดการขาดแคลนเมล็ดพนัธ์ุดี เกษตรกรสามารถจดัหาเมล็ดพนัธ์ุ

คุณภาพไดส้ะดวกข้ึน 

(4) สหกรณ์และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งไดใ้ชปั้จจยัพื้นฐาน และทรัพยากรท่ีมีอยู ่เช่น โรงงาน

ปรับปรุงสภาพเมล็ดพนัธ์ุ หอ้งตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพนัธ์ุ รวมทั้งอุปกรณ์การตลาดขา้วใหเ้กิดประโยชน์

สูงสุด สร้างความเขม้แขง็แก่ขบวนการสหกรณ์และตวัสหกรณ์ รวมทั้งมีการบูรณาการทาํงานร่วมกนัใน

ระดบัพื้นท่ี 

(5) สมาชิกสหกรณ์มีแหล่งขายผลผลิตท่ีแน่นอน สร้างความศรัทธาแก่สมาชิกมากยิง่ข้ึน 

(6) เพิ่มปริมาณผลผลิตขา้วคุณภาพแก่ประเทศ  

3) ผลกระทบของโครงการ  

 (1) เกิดการสร้างงาน / จา้งแรงงานรวม 16,500 คน (เฉพาะการจา้งแรงงานในการปลูกเมล็ด

พนัธ์ุขา้ว 5,500 ครอบครัวๆ ละ 3 คนรวม 15,000 คน แรงงานนอกพื้นท่ี 1,500 คน) รวมเป็นเงินการสร้าง

งานทั้งส้ิน 45 ลา้นบาท (พื้นท่ี 75,000 ไร่ ค่าแรงงาน 600 บาท/ไร่)  

   (2) ผลิตภาพ (Productivity) ท่ีเพิ่มข้ึน คือ 

    - สามารถเพิ่มผลผลิตขา้วต่อไร่ไดสู้งถึง 560 กิโลกรัม/ไร่ จากเดิม 425 กิโลกรัม/ไร่ 

เพิ่มข้ึนร้อยละ 31.76  ถัว่เหลือง 220 กิโลกรัม/ไร่ จากเดิม 170 กิโลกรัม/ไร่ เพิ่มข้ึนร้อยละ 29.41 

    - เกษตรใชเ้มล็ดพนัธ์ุดีมีคุณภาพจากสหกรณ์ จะช่วยลดตน้ทุนการผลิตในการใช้

เมล็ดพนัธ์ุลง 50 % หรือ 325 บาท/ไร่ เพิ่มรายไดใ้หแ้ก่เกษตรกร โดยเกษตรกรท่ีปลูกขา้วมีรายไดสู้งข้ึนเฉล่ีย

ครอบครัวละ2,712 บาท/ไร่ เกษตรกรท่ีปลูกถัว่เหลืองมีรายไดร้ายไดเ้พิ่มข้ึนเฉล่ียครอบครัวละ1,160 บาท/ไร่ 

    - ลดค่าใชจ่้ายใหแ้ก่สหกรณ์ท่ีผลิตเมล็ดพนัธ์ุ ส่งผลใหเ้กษตรกรท่ีใชเ้มล็ดพนัธ์ุมี

ตน้ทุนค่าเมล็ดพนัธ์ุลดลงเฉล่ีย 1 - 2 บาท/กิโลกรัม เฉล่ียครอบครัวละ 300 – 600 บาท/กิโลกรัม ( 20 คน/

ครอบครัว) 

    - เพิ่มปริมาณผลผลิตขา้วท่ีมีคุณภาพของประเทศ ในการเพิ่มขีดความสามารถใน

การแข่งขนั 
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   ( 3) รายไดท่ี้แรงงานจะไดรั้บเพิ่มข้ึน ค่าแรงงานในการปลูกขา้ว เช่น การเตรียมดิน การ

เตรียมพนัธ์ุ การดูแลรักษา การเก็บเก่ียว  66 ลา้นบาท/ปี ค่าแรงงานในการเพาะปลูก 600 บาท/ไร่ (จาํนวน 

5,500 คน พื้นท่ีปลูก คนละ 20 ไร่)  

   (4) วสัดุอุปกรณ์ภายในประเทศ (Local content) รวมมูลค่าทั้งส้ิน 220 ลา้นบาท (ตน้ทุน

เฉล่ียต่อไร่  2,000 บาท) สมาชิก 5,500 คน จาํนวนพื้นท่ีเพาะปลูกเฉล่ียต่อคน 20 ไร่ คิดเป็นค่าเมล็ดพนัธ์ุ    

325 บาท/ไร่ (การปลูกใชเ้มล็ดพนัธ์ุ 15 กิโลกรัม/ไร่ ราคาเมล็ดพนัธ์ุขา้ว 20 บาท/กิโลกรัม ราคาเมล็ดพนัธ์ุ   

ถัว่เหลือง 23 บาท/กิโลกรัม) 

2) ผลการตรวจราชการ 

 2.1) การดาํเนินงานโครงการ เป็นไปตามแผนงาน 

 2.2) ปัญหา อุปสรรค และขอ้คิดเห็น ของผูป้ฏิบติังานบางส่วน   

  1. ปัญหาการท่ีสหกรณ์หาเมล็ดพนัธ์ุชั้นพนัธ์ุขยาย มาใหส้มาชิกทาํแปลงพนัธ์ุไม่ได ้ทาํใหต้อ้งซ้ือ

เมล็ดพนัธ์ุจากเอกชนท่ีมีราคาแพง และไม่แน่ใจวา่เป็นเมล็ดพนัธ์ุมีคุณภาพไดม้าตรฐานตามท่ีกาํหนด  

  2. ปัญหาเมล็ดพนัธ์ุในแปลงปลูกไม่ไดม้าตรฐาน ทาํให้ ผลผลิตไม่ผา่นมาตรฐานการรับซ้ือในรูป

ของเมล็ดพนัธ์ุได ้ตอ้งขายเป็นขา้วเปลือกเพื่อนาํไปสีเพื่อบริโภคเท่านั้น จึงทาํใหส้หกรณ์ไม่สามารถผลิต

เมล็ดพนัธ์ุไดต้ามเป้าหมายท่ีกาํหนด 

  3. สมาชิกผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุดูแลเอาใจใส่ในแปลงเมล็ดพนัธ์ุ ไม่มาก เท่าท่ีควร ทาํใหมี้ขา้ววชัพืช

จาํนวนมาก หรือมีขา้วดีด ขา้วเดง้ ผลผลิตจึง ไม่ผา่นมาตรฐานการรับซ้ือคืนของสหกรณ์เพื่อนาํมาปรับปรุง

สภาพเป็นเมล็ดพนัธ์ุ 

  4. ปัญหาผลกระทบจากโครงการรับจาํนาํของรัฐบาล ทาํใหส้มาชิกผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุบางส่วนนาํเมล็ด

พนัธ์ุขา้วไปเขา้โครงการรับจาํนาํเน่ืองจากโครงการรับจาํนาํใหร้าคาขา้วเปลือกค่อนขา้งสูงกวา่ราคา

ทอ้งตลาด ประกอบกบัไม่ตอ้งมีการดูแลแปลงมากมายและไดเ้งินเร็ว ทาํให้ ปริมาณ เมล็ดพนัธ์ุไม่ไดต้าม

เป้าหมายท่ีกาํหนด 

  5. ปัญหาภยัแลง้ เน่ืองจากในบางพื้นท่ี ตอ้งอาศยันํ้าฝนในการปลูกขา้ว ไม่มีระบบชลประทาน เม่ือ

ฝนไม่ตกทาํใหต้น้ขา้วแหง้ตายจาํนวนมาก ขา้วไม่ไดคุ้ณภาพตามเกณฑม์าตรฐานท่ีกาํหนด 

       6. สาํนกังานสหกรณ์จงัหวดั  ตอ้งทาํหนา้ท่ีประสานหน่วยงานของกรมการขา้วร่วมกบัสหกรณ์ ใน

การจดัหาเมล็ดพนัธ์ุชั้นขยาย เพื่อใหส้หกรณ์ไดรั้บเมล็ดพนัธ์ุ ตามชนิดท่ีตอ้งการและไดม้าตรฐาน  ซกัซอ้ม

ทาํความเขา้ใจถึงวตัถุประสงคท่ี์แทจ้ริง และเป้าหมายกบัสหกรณ์ท่ีเขา้ร่วมโครงการท่ีชดัเจนทั้งน้ีขอให้

เป็นไปดว้ยความสมคัรใจของสหกรณ์ รวมถึงการซกัซอ้มและทาํความเขา้ใจกบัสมาชิกท่ีเขา้ร่วมโครงการ 

ใหเ้ห็นถึงกระบวนการและความสาํคญัของขบวนการผลิต เพื่อใหไ้ดเ้มล็ดพนัธ์ุท่ีได ้ตอ้งร่วมมือกบัสหกรณ์

ในการประชาสัมพนัธ์ โครงการเมล็ดพนัธ์ุดีใหส้มาชิกสหกรณ์ทราบถึงประโยชน์ของการใชเ้มล็ดพนัธ์ุดีใน

การเพาะปลูก และผลเสียของการเปล่ียนเมล็ดพนัธ์ุบ่อย  เพราะสมาชิกสหกรณ์หลายแห่งมีการเปล่ียนแปลง

พนัธ์ุทุกฤดู ปลูก และ ตอ้งสร้างความเขม้แขง็ของเครือข่ายสหกรณ์ผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุ กบัสหกรณ์ผูใ้ช้         

เมล็ดพนัธ์ุ เพื่อใหมี้แหล่งผลิต และจาํหน่ายท่ีแน่นอน และไดใ้ชเ้มล็ดพนัธ์ุท่ีไดม้าตรฐาน 



27 

   7. กรมส่งเสริมสหกรณ์ ควรพิจารณาสนบัสนุนโครงการพฒันาเป็นศูนยก์ลางการผลิตเมล็ดพนัธ์ุ

พืชรองรับประชาคมอาเซียนอยา่งต่อเน่ือง เพื่อเป็นการสนบัสนุนใหส้หกรณ์เป็นแหล่งผลิตเมล็ดพนัธ์ุท่ี

สาํคญั ตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการลดตน้ทุนการผลิต  ควรสร้างความเขม้แขง็ และขยายเครือข่าย

ระหวา่งสหกรณ์ผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุและสหกรณ์ผูใ้ชเ้มล็ดพนัธ์ุ ใหม้ากยิง่ข้ึนเพื่อใหก้ารดาํเนินการเป็นไปดว้ย

ความย ัง่ยนื 

        8. ขบวนการผลิตมีตน้ทุนสูงไม่จูงใจสมาชิกใหเ้ขา้ร่วมโครงการ  

   9. เครือข่ายสหกรณ์ผูจ้าํหน่ายไม่มัน่ใจคุณภาพ บางแห่งตอ้งสั่งซ้ือจากกรมการขา้วมาจาํหน่าย  

   10. สมาชิกนิยมใชเ้คร่ืองเก่ียวขา้วทาํใหมี้ขา้วปลอมปนมากและสมาชิกมีการเปรียบเทียบระหวา่ง

เมล็ดพนัธ์ุจากสหกรณ์และจากกรมการขา้ว 

    11. สมาชิกในโครงการยงัขาดความรู้ความชาํนาญในการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้ว  

 2.3) ขอ้เสนอแนะของผูต้รวจราชการกรม  

    1.โครงการอาจจะมีวธีิแกไ้ขปัญหาแก่สหกรณ์ท่ีร่วมโครงการแลว้ธุรกิจเมล็ดพนัธ์ุขาดทุน    

    2. ตอ้งคดัเลือกสมาชิกท่ีมีพื้นท่ีผลิตท่ีเหมาะสมและมีปริมาณการผลิตท่ีเกินกวา่จุดคุม้ทุนเพื่อไม่ให้

ธุรกิจขาดทุน 

    3. อบรมใหค้วามรู้การผลิตเมล็ดพนัธ์ุแก่สมาชิก/สหกรณ์อยา่งสมํ่าเสมอ  

    4. ควรสนบัสนุนการเช่ือมโยงการผลิตการตลาดเมล็ดพนัธ์ุอยา่งต่อเน่ือง  

................... 
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ภาพกิจกรรมโครงการพัฒนาเปนศูนยผลิตเมล็ดพันธุฯ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 

3.โครงการตามแผนปฏิบัตงิานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

    3.1 การขบัเคลือ่นวาระแห่งชาติด้านสหกรณ์    (กองแผนงาน) 

1) สาระสําคัญของโครงการ 

1.1) หลกัการและเหตุผล 

 การส่งเสริมสหกรณ์ในประเทศไทย เร่ิมข้ึนสมยัรัชการลท่ี 5 สหกรณ์แห่งแรก คือ สหกรณ์วดัจนัทร์

ไม่จาํกดัสินใช ้อยูใ่นทอ้งท่ีอาํเภอเมือง จงัหวดัพิษณุโลก จดทะเบียนเม่ือวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ุ 2459 มีพระรา

ชวรวงศเ์ธอกรมหม่ืนพิทยาลงกรณ์ ทรงเป็นนายทะเบียนสหกรณ์พระองคแ์รก และไดมี้การศึกษาพฒันา

อยา่งต่อเน่ือง ในปี 2556 มีสหกรณ์ 7,964 แห่ง มีสมาชิประมาณ 10.8 ลา้นครอบครัว มีปริมาณธุรกิจรวม

ประมาณ 2 ลา้นลา้นบาทต่อปี คิดเป็นร้อยละ 18.95 ของผลิตภณัฑม์วลรวม ( GDP) ของประเทศ จึงเห็นไดว้า่

สหกรณ์มีบทบาทสาํคญัต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ สามารถเพิ่มผลผลิต การจา้งงาน และช่วยเพิ่มมูลค่า

ผลิตภณัฑม์วลรวมของประเทศ และในปี 2555 องคก์ารสหประชาชาติ ไดป้ระกาศใหเ้ป็นปีสากลแห่งการ

สหกรณ์ เรียกร้องใหรั้ฐบาลของประเทศต่างๆ ทัว่โลกตระหนกัในคุณค่าของบทบาทของสหกรณ์ในการ

แกปั้ญหาเศรษฐกิจ สังคม และความยากจนของประเทศ และขอใหรั้ฐบาลของประเทศต่างๆ  ขยาย เผยแพร่

หลกัการสหกรณ์ในหมู่ประชาชน เพื่อใหใ้ชห้ลกัการสหกรณ์ในวถีิชีวติของตนเอง 

 ในโอกาสทศวรรษครบรอบ 100 ปี ของการสหกรณ์ไทย คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์

วฒิุสภา จึงไดผ้ลกัดนัใหส้หกรณ์ เขา้สู่วาระแห่งชาติ  

1.2) วตัถุประสงค์  เพื่อใหป้ระชาชนในชาติ รับรู้และเขา้ใจการสหกรณ์ พร้อมทั้งนาํไปใชใ้นวถีิชีวติ

และดาํเนินงานอยา่งจริงจงัต่อเน่ืองในการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอยา่งย ัง่ยนืต่อไป 

1.3) เป้าหมาย และงบประมาณ    ดาํเนินการทุกจงัหวดั งบประมาณ 22,384,300 บาท   

1.4) ผลการดําเนินงาน 

        1) สาํนกั/กอง (ส่วนกลาง) 

        1. ดาํเนินการประชุมคณะกรรมการกาํกบัและขบัเคล่ือนวาระแห่งชาติดา้นการสหกรณ์ จาํนวน  

1 คร้ัง เม่ือวนัท่ี 6 มิถุนายน 2556 

        2. ดาํเนินการประชุมคณะทาํงานปฏิบติัการขบัเคล่ือนวาระแห่งชาติดา้นการสหกรณ์ จาํนวน     

3 คร้ัง 

        3. การดาํเนินการในแต่ละยทุธศาสตร์ ดงัน้ี 

  - ยทุธศาสตร์ท่ี 1 มีการขบัเคล่ือนวาระแห่งชาติดา้นการสหกรณ์ไปสู่การปฏิบติั จาํนวน      

2 โครงการ ประกอบดว้ย  1. โครงการจดังาน 7 มิถุนา วนักิจกรรมสหกรณ์นกัเรียน ประจาํปี 2557 

 2. โครงการศูนยเ์รียนรู้สหกรณ์อยา่งย ัง่ยนื 

- ยทุธศาสตร์ท่ี 2 มีการขบัเคล่ือนวาระแห่งชาติดา้นการสหกรณ์ไปสู่การปฏิบติั จาํนวน      

2 โครงการ ประกอบดว้ย 1. โครงการประชุมเชิงปฏิบติัการเทคนิคการเป็นวทิยากรเครือข่ายดา้นสหกรณ์ 

  2. โครงการประชุมเชิงปฏิบติัการการจดัทาํแผนนาํร่องขององคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ิน 
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       2) สาํนกังานส่งเสริมสหกรณ์จงัหวดั 

      1. ดาํเนินการประชุมคณะอนุกรรมการกาํกบัและขบัเคล่ือนวาระแห่งชาติดา้นการสหกรณ์ระดบั

จงัหวดั จาํนวน 195 คร้ัง 

      2. ดาํเนินการประชุมคณะทาํงานท่ีไดรั้บแต่งตั้งในระดบัจงัหวดั จาํนวน 770 คร้ัง 

       3. การดาํเนินการในแต่ละยทุธศาสตร์ ดงัน้ี 

  - ยทุธศาสตร์ท่ี 1 มีการขบัเคล่ือนวาระแห่งชาติดา้นการสหกรณ์ไปสู่การปฏิบติั จาํนวน    

73 หน่วยงาน รวมทั้งส้ิน 421 โครงการ 

- ยทุธศาสตร์ท่ี 2 มีการขบัเคล่ือนวาระแห่งชาติดา้นการสหกรณ์ไปสู่การปฏิบติั จาํนวน    

66 หน่วยงาน รวมทั้งส้ิน 209 โครงการ 

- ยทุธศาสตร์ท่ี 3 มีการขบัเคล่ือนวาระแห่งชาติดา้นการสหกรณ์ไปสู่การปฏิบติั จาํนวน    

38 หน่วยงาน รวมทั้งส้ิน 88 โครงการ  

      3) ผลสาํเร็จของการขบัเคล่ือนวาระแห่งชาติดา้นการสหกรณ์ 

       1. ประชาชนในชาติท่ีมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการสหกรณ์เพิ่มข้ึน จาํนวน 6,959,388 คน 

       2. กลุ่มเศรษฐกิจและสังคมในชุมชนท่ีนาํความรู้เก่ียวกบัการสหกรณ์ไปใชใ้นการดาํเนินงาน 

จาํนวน 9,724 กลุ่ม 

       4.  เครือข่ายความร่วมมือของกลุ่มเศรษฐกิจและสังคม สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรท่ีเกิดข้ึนทั้ง

ทางดา้นการผลิต การตลาดและการเงิน จาํนวน 24 เครือข่าย 

       5. การผลกัดนัใหมี้การนาํแผนพฒันาการสหกรณ์ไปสู่การปฏิบติัอยา่งจริงจงัและต่อเน่ือง โดยมี

โครงการขบัเคล่ือนวาระแห่งชาติดา้นการสหกรณ์ระดบัจงัหวดั ตามแผนพฒันาการสหกรณ์ ฉบบัท่ี 3     

(พ.ศ. 2555 – 2559) ของกรมส่งเสริมสหกรณ์  และกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ จาํนวน 28 แผนงาน รวมทั้งส้ิน 

215 โครงการ ดงัน้ี 

  1) ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี 1 การสร้างความเขม้แขง็ใหแ้ก่สหกรณ์ (ยทุธศาสตร์การสหกรณ์

เขม้แขง็) จาํนวน 7 แผนงาน รวม 96 โครงการ 

  2) ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี 2 การสร้างและขยายเครือข่ายงานการสหกรณ์ จาํนวน 8 แผนงาน 

รวม 53 โครงการ  

  3) ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี 3 การสร้างการยอมรับการสหกรณ์ (ยทุธศาสตร์ยอมรับการ

สหกรณ์) จาํนวน 8 แผนงาน รวม 39 โครงการ  

4) ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี 4 การขยายงานการสหกรณ์ใหค้รอบคลุมสังคมไทย (ยทุธศาสตร์

การสหกรณ์กา้วหนา้) จาํนวน 5 แผนงาน รวม 27 โครงการ  

      4) การประชุมช้ีแจงการขบัเคล่ือนยทุธศาสตร์วาระแห่งชาติดา้นการสหกรณ์ 

           ดาํเนินการประชุมเชิงปฏิบติัการเพื่อขบัเคล่ือนยทุธศาสตร์วาระแห่งชาติดา้นการสหกรณ์ไปสู่

การปฏิบติั ใน 4 ภูมิภาค เพื่อช้ีแจงแนวทางการขบัเคล่ือนวาระแห่งชาติดา้นการสหกรณ์ไปสู่การปฏิบติั ตาม

ยทุธศาสตร์ กลยทุธ์ แผนงาน และตวัช้ีวดัของวาระแห่งชาติดา้นการสหกรณ์ ดงัน้ี 

           ภาคใต ้ระหวา่งวนัท่ี 7 – 9 กรกฎาคม 2557 ณ จงัหวดัภูเก็ต 
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           ภาคเหนือ ระหวา่งวนัท่ี 16 – 18 กรกฎาคม 2557 ณ จงัหวดัเชียงใหม่ 

           ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ระหวา่งวนัท่ี 20 – 22 กรกฎาคม 2557 ณ จงัหวดัอุบลราชธานี 

           ภาคกลาง ระหวา่งวนัท่ี 28 – 30 กรกฎาคม 2557 ณ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

           โดยมีเขา้ร่วมประชุมเชิงปฏิบติัการเพื่อขบัเคล่ือนยทุธศาสตร์วาระแห่งชาติดา้นการสหกรณ์

ไปสู่การปฏิบติั รวมทั้งส้ิน 426 คน  

     5) การจดัพิมพเ์ผยแพร่เอกสาร 

          1. หนงัสือ “มหศัจรรยพ์ลงักลุ่ม” จาํนวน 10,00 เล่ม 

          2. หนงัสือ “วาระแห่งชาติดา้นการสหกรณ์” จาํนวน 34,730 เล่ม 

          3. หนงัสือ “คาํแนะนาํการส่งเสริมกลุ่มเศรษฐกิจ” จาํนวน 5,000 เล่ม 

          4. แผน่พลิกเร่ืองการสหกรณ์ จาํนวน 350 เล่ม 

2) ผลการตรวจราชการ 

 2.1) การดาํเนินงานโครงการเป็นไปตามแผนงาน 

 2.2) ปัญหา อุปสรรค และขอ้คิดเห็น ของผูป้ฏิบติังานบางส่วน  

       1.กิจกรรมการขบัเคล่ือนตามโครงการ ผา่นการประชุมของคณะกรรมการ ต่างๆ และการติดตาม

ความกา้วหนา้ทาํไดค้่อนขา้งยาก 

       2.หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งใหค้วามสาํคญัโครงการนอ้ย   

       3.ในการประชุมอนุกรรมการฯ ส่วนใหญ่จะเป็นผูแ้ทนเขา้ประชุมและเปล่ียนผูแ้ทนเสมอ ทาํให้

ขาดความต่อเน่ืองและไม่สามารถขบัเคล่ือนงานได ้ 

       4.หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งไม่ไดรั้บการสั่งการจากตน้สังกดัส่วนกลางและไม่มีการมอบหมาย

ผูรั้บผดิชอบ ทาํใหย้ากในการประสานงาน 

       5.หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งขาดความรู้ความเขา้ใจโครงการ  

       6.คู่มือแนวทางปฏิบติัไม่ชดัเจน และไม่สอดคลอ้งกบัขอ้เทจ็จริงในพื้นท่ี  

       7.หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งไม่ไดจ้ดัสรรงบประมาณ ทั้งไม่ใช่งานหลกัจึงไม่ใหค้วามสาํคญัในการ

ร่วมจดัทาํแผนงาน 

       8.หน่วยงานอ่ืนไม่มีการสั่งการจากตน้สังกดั ไม่มีงบประมาณ จึงอาจไม่นาํไปสู่การปฏิบติั 

 2.3) ขอ้เสนอแนะของผูต้รวจราชการกรม  

        1.ควรช้ีแจงทาํความเขา้ใจแนวทางการดาํเนินงานโครงการแก่ผูป้ฏิบติัใหช้ดัเจนรวมทั้งในส่วน

ของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

        2.ควรมีการประสานงานระดบักระทรวง กาํหนดกรอบการดาํเนินงานและงบประมาณสู่การ

ปฏิบติัสาํหรับหน่วยงานในพื้นท่ีไดบู้รณาการร่วมกนั 

......................... 

 

 
 



32 

3.2  การส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ตามระบบ CPS    (กองแผนงาน)  

1) สาระสําคัญของโครงการ 

1.1) หลกัการและเหตุผล 

 ระบบส่งเสริมสหกรณ์ ( Cooperative Promotion System : CPS) เป็นวธีิการทาํงานท่ีเจา้หนา้ท่ี

ส่งเสริมสหกรณ์ตอ้งวเิคราะห์สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ดว้ยเคร่ืองมือทางวชิาการต่างๆ เพื่อใหไ้ดป้ระเด็น

เน้ือหาท่ีใชใ้นการแนะนาํ ส่งเสริม วา่มีเร่ืองอะไรบา้ง ซ่ึงเจา้หนา้ท่ีส่งเสริมสหกรณ์ จะตอ้งทาํงานร่วมกบั

สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ในการแกไ้ขปัญหา ส่วนงานใดท่ีดีอยูแ่ลว้ก็ตอ้งส่งเสริมใหดี้ยิง่ข้ึ นไป  เน่ืองจาก

เจา้หนา้ท่ีส่งเสริมสหกรณ์ ไม่สามารถแกไ้ขปัญหาใหก้บัสหกรณ์/กลุ่มเกษตรก ร ไดทุ้กเร่ือง แต่สามารถ

ช่วยกนักาํหนดแนวทางการแกไ้ขปัญหาไดโ้ดยทาํเป็นขั้นตอน จดัเรียงลาํดบัความสาํคญัและวธีิการทาํงาน 

เจา้หนา้ท่ีส่งเสริมสหกรณ์ตอ้งปฏิบติังานแบบมีขั้นตอน ( Milestone) คือ ปฏิบติัไปตามขั้นตอน ไม่มีการขา้ม

ขั้นตอนใดขั้นตอนหน่ึง  ตอ้งไม่รวบรัดขั้นตอน การขา้มขั้นตอนจะทาํใหผ้ลการปฏิบติังานขาดสาระสาํคญั

ไม่สมบูรณ์ ซ่ึงแต่ละขั้นตอนมีรายละเอียดกิจกรรมต่างๆ ท่ีเช่ือมโยงกนั 

 หลกัสาํคญัของ CPS คือ การจดัระบบการทาํงานของเจา้หนา้ท่ีส่งเสริมสหกรณ์ ในการเขา้ไป

ส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร อยา่งมีแบบแผนและขั้นตอน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ

ปฏิบติังาน 

1.2) วตัถุประสงค์   

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใหเ้จา้หนา้ท่ีส่งเสริมสหกรณ์ ไดมี้วธีิการทาํงานท่ีเป็นระบบขั้นตอนมี

เป้าหมายและมีประเด็นท่ีชดัเจนในการแนะนาํ ส่งเสริม สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ท่ีดาํเนินงาน และหยดุ

ดาํเนินงาน  รวมทั้งส่งเสริมและสนบัสนุนการดาํเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ 

การบริหารจดัการ การดาํเนินธุรกิจ กฎหมายขอ้บงัคบั ระเบียบ คาํสั่งท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนเผยแพร่ใหค้วามรู้

เก่ียวกบัอุดมการณ์ หลกัการ วธีิการสหกรณ์ และการแกไ้ขขอ้บกพร่อง 

1.3) เป้าหมายและงบประมาณ    สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ทัว่ประเทศ  13,246 แห่ง  

1.4) ผลการดําเนินงาน 

รายการ หน่วย แผน ผล 

-ส่งเสริมและสนบัสนุนการดาํเนินงานของสหกรณ์และกลุ่ม

เกษตรกร  

แห่ง 13,426 13,428 

 

2) ผลการตรวจราชการ 

 2.1) การดาํเนินงานโครงการ เป็นไปตามแผนงาน 

 2.2) ปัญหา อุปสรรค ขอ้คิดเห็น ของผูป้ฏิบติังานบางส่วน 

        1.การวเิคราะห์ประเด็นปัญหาไม่ไดท้าํร่วมกบัสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ทาํใหส้หกรณ์/กลุ่มฯ ให้

ความสาํคญัไม่มากเท่าท่ีควร 

        2.มีรายงาน CPD Online แลว้ ยงัมีรายงาน e-project ในเร่ืองเดียวกนัเป็นงานท่ีซํ้ าซอ้น 
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        3.สมาชิกและสหกรณ์ บางส่วนยงัขาดความเขา้ใจระบบสหกรณ์ และอาจปิดบงัขอ้มูลท่ีสาํคญั

และจาํเป็นในการวเิคราะห์ 

        4.เจา้หนา้ท่ีส่งเสริมยงัขาดความรู้ความเขา้ใจและประสบการณ์ในการวเิคราะห์ประเด็นปัญหา  

        5.การเขา้ตรวจเยีย่มสหกรณ์/กลุ่มฯ มีเวลาจาํกดั และงบประมาณไม่เพียงพอ 

        6.การจดัทาํ CPD Card มีขั้นตอนค่อนขา้งมาก 

        7.เจา้หนา้ท่ีส่งเสริมมีความแตกต่างกนัทั้งความรู้ความเขา้ใจในการแนะนาํส่งเสริม ทาํใหก้าร

วเิคราะห์ขอ้มูลของสหกรณ์/กลุ่มฯ ไดรั้บผลท่ีแตกต่าง 

        8.เจา้หนา้ท่ีส่งเสริมยงัเขา้ใจไม่ตรงกนัในการกาํหนดประเด็นปัญหา  

 2.3) ขอ้เสนอแนะของผูต้รวจราชการกรม 

        1.ควรจดัช้ีแจงทาํความเขา้ใจโครงการและขั้นตอนการปฏิบติัก่อนดาํเนินการ  รวมทั้งสหกรณ์ 

        2.ควรจดัลาํดบัความสาํคญัของประเด็นปัญหาก่อนการวเิคราะห์ประเด็นปัญหาร่วมกบัสหกรณ์ 

        3.ใหมี้การส่งเสริม กระตุน้ใหส้หกรณ์/กลุ่มเกษตรกร เห็นความสาํคญัและตอ้งการมีส่วนร่วม

ในการวเิคราะห์ประเด็นปัญหาของสหกรณ์/กลุ่มฯ 

        4.ควรจดัอบรมพฒันาศกัยภาพเจา้หนา้ท่ีส่งเสริม ในการใชร้ะบบ CPS และการวเิคราะห์

ประเด็นปัญหาการส่งเสริมสหกรณ์ในเชิงลึก  

……………….. 
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3.3 การชําระบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร     (สํานักนายทะเบียนและกฎหมาย) 

1) สาระสําคัญของโครงการ 

          1.1) หลกัการและเหตุผล   

                 สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร มีการขอเลิกดาํเนิน งานทุกปีมากบา้งนอ้ยบา้ง ตามแต่จะมีเหตุผลและ

ความจาํเป็น รวมทั้งท่ีตอ้งเลิกเน่ืองจากไม่ดาํเนินงานเกินกวา่ 2 ปี ตามกฎหมาย  ซ่ึงสหกรณ์/กลุ่มฯ เหล่าน้ี

จะตอ้งมีการชาํระบญัชีตามขั้นตอนและเสนอนายทะเบียน สหกรณ์ ถอนช่ือจากทะเบียน สหกรณ์ จึงจะ       

เสร็จส้ิน ทาํใหมี้ความจาํเป็นตอ้งสนบัสนุนใหมี้การชาํระบญัชีเป็นไปดว้ยความถูกตอ้งและรวดเร็ว   

          1.2) วตัถุประสงค์    

เพื่อใหก้ารชาํระบญัชีสหกรณ์/กลุ่มเกษตร บรรลุผลตามเป้าหมาย โดยจงัหวดัจดัทาํแผนการ

ชาํระบญัชีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร เพื่อของบประมาณสาํหรับดาํเนินการชาํระบญัชีในแต่ละปี  

          1.3) ผลการดําเนินงาน  

                                                      

รายการ แห่ง 

 1.จาํนวนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรท่ีไดรั้บงบประมาณ พ.ศ. 2557 ในการ

ชาํระบญัชี                                                                                          (แผน) 

266 

   -จาํนวนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรท่ีไดรั้บงบประมาณ พ.ศ. 2557           

ท่ีไดรั้บการถอนช่ือหรืออยูร่ะหวา่งกระบวนการทางศาล ในปี 2557   (ผล) 

81 

 2.จาํนวนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรท่ีไดรั้บงบประมาณ พ.ศ. 2548 - 2556 

(คงเหลือ ณ   1 ต.ค. 56)                                                                     (แผน) 

677 

   -จาํนวนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรท่ีไดรั้บงบประมาณ พ.ศ. 2548 - 2556  

ท่ีไดรั้บการถอนช่ือหรืออยูร่ะหวา่งกระบวนการทางศาล  ในปี 2557  (ผล) 

111 

 3.จาํนวนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรท่ีไม่เคยไดรั้บงบประมาณ              

พ.ศ. 2548 - 2556 (คงเหลือ ณ 1 ต.ค. 56)  ในปี 2557                         (แผน) 

1,104 

   -จาํนวนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรท่ีไม่เคยไดรั้บงบประมาณ                 

ท่ีไดรั้บการถอนช่ือหรืออยูร่ะหวา่งกระบวนการทางศาล ในปี 2557   (ผล) 

165 

2) ผลการตรวจราชการ 

 2.1) การดาํเนินงานโครงการ ชาํระบญัชีไดร้้อยละ 30.45 ของเป้าหมาย 

 2.2) ปัญหา อุปสรรค และขอ้คิดเห็น  ของผูป้ฏิบติังานบางส่วน 

        1.ผูช้าํระบญัชีขาดความรู้ ความชาํนาญ และทกัษะในการชาํระบญัชี  

        2.กรรมการฯ และเจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ใหค้วามร่วมมือไม่มากเท่าท่ีควร  

        3.มีการเปล่ียนผูช้าํระบญัชีบ่อย (ยา้ย ลาออก เกษียณ) ทาํใหข้าดความต่อเน่ืองในการดาํเนินการ 

        4.ผูช้าํระบญัชีไม่เคยไดรั้บการอบรมการชาํระบญัชี  

        5.การรับรองงบการเงินของผูส้อบบญัชี ใชเ้วลานานเกินกวา่ระยะเวลาท่ีกาํหนด และถา้มี

ตวัช้ีวดัการชาํระบญัชีของสหกรณ์/กลุ่มฯ ทั้ง กสส. และ กตส. อาจจะทาํใหก้ารชาํระบญัชีทาํไดเ้ร็วข้ึน 
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        6.กรณีสหกรณ์/กลุ่มฯ ท่ีอยูร่ะหวา่งชาํระบญัชีและสหกรณ์/กลุ่มฯ ถูกดาํเนินคดี ในขั้นตอน

ดาํเนินการของผูช้าํระบญัชีช่วงน้ียงัไม่ชดัเจนในการดาํเนินการต่อไป 

        7.ไม่มีการตรวจสอบผูช้าํระบญัชี  

        8.การชาํระบญัชีควรมีการปฏิบติังานร่วมกนัระหวา่งผูช้าํระบญัชีและผูส้อบบญัชี ในการตรวจ

รับรองงบการเงินสหกรณ์/กลุ่มฯ ท่ีชาํระบญัชี 

        9.กรรมการดาํเนินการของสหกรณ์/กลุ่มฯ ขาดการติดตามเร่งรัด แกไ้ข อยา่งต่อเน่ือง และส่วน

ใหญ่จะใหค้วามสาํคญันอ้ย 

      10.ผูช้าํระบญัชีขาดความรู้ ความสามารถ และทกัษะ ในการชาํระบญัชี และงบประมาณไม่

เพียงพอ 

      11.สหกรณ์/กลุ่มฯ ท่ีชาํระบญัชี ท่ีมีหน้ีมาก ถูกเจา้หน้ีบางรายฟ้องคดี ผูช้าํระบญัชีตอ้งเร่งรัดหน้ี

ชาํระต่อเจา้หน้ี แต่ลูกหน้ีไม่มีจ่าย ทาํใหผู้ช้าํระบญัชีไม่สามารถสะสางชาํระหน้ีไดใ้นเวลาอนัสมควร  

      12.การชาํระบญัชีจะบรรลุผลไดใ้นเวลาอนัสมควรตอ้งไดรั้บความร่วมมือจากสาํนกังานตรวจ

บญัชีสหกรณ์  และควรใหมี้หน่วยงานเดียวในการชาํระบญัชี 

      13.สหกรณ์/กลุ่มฯ ส่วนใหญ่ท่ีขอเลิกไม่สามารถประชุมใหญ่ไดเ้พราะสมาชิกไม่ใหค้วามร่วมมือ

และไม่สนใจ 

     14.ควรใหมี้ผูช้าํระบญัชีเป็นการเฉพาะโดยตรง  

     15.กรณีขอ้บกพร่องของสหกรณ์ท่ีอยูใ่นขั้นตอนบงัคบัคดี หากทรัพยสิ์นผูถู้กฟ้องมีไม่เพียงพอ

ชาํระหน้ี ทาํใหมี้ยอดหน้ีคงเหลือและเม่ือผูถู้กฟ้องเป็นบุคคลลม้ละลาย  แต่กรมฯ ไม่ถือวา่ขอ้บกพร่อง

ดงักล่าวส้ินสุดลง จึงยงัไม่ชดัเจนในการดาํเนินการชาํระบญัชีใหเ้สร็จส้ิน 

 2.3) ขอ้เสนอแนะของผูต้รวจราชการกรม 

        1.จดัอบรมช้ีแจงทาํความเขา้ใจการชาํระบญัชีของสหกรณ์/กลุ่มฯ อยา่งต่อเน่ือง  เพื่อใหผู้ช้าํระ

บญัชีหรือผูจ้ะมีหนา้ท่ีชาํระบญัชีไดมี้ความรู้ความชาํนาญและทกัษะในการชาํระบญัชีมากข้ึน 

        2.จดัทาํคู่มือการชาํระบญัชีใหเ้ป็นปัจจุบนั  

        3.หากมีมาตรการจูงใจแก่เจา้หนา้ท่ีส่งเสริมท่ีเป็นผูช้าํระบญัชี ท่ีสามารถชาํระบญัชีแลว้เสร็จ

และถอนช่ือได ้จะทาํใหมี้ความตระหนกัในความสาํคญัการเป็นผูช้าํระบญัชี        

.............................. 
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3.4 โครงการส่งเสริมสหกรณ์ตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  

       สยามบรมราชกมุารี     (กองประสานงานโครงการพระราชดําริ) 

1) สาระสําคัญของโครงการ 

1.1) หลกัการและเหตุผล  

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเล็งเห็นวา่ การปลูกฝังการสหกรณ์แก่เด็ก

และเยาวชน โดย  เร่ิมจากโรงเรียนเป็นอนัดบัแรก จะก่อใหเ้กิดความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจในกลุ่มของเด็ก

นกัเรียน ตลอดจนครู และประชาชนในทอ้งถ่ินอยา่งเป็นระบบและต่อเน่ือง เกิดการช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั 

การเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม การรวมกลุ่มกนัในการดาํเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อการดาํเนินชีวติท่ีดีข้ึน  จึงมี

พระราชกระแสกบัอธิบดีกรมตาํรวจ  ณ โรงเรียนตาํรวจตระเวนชายแดน บา้นภูต่าง อาํเภอบา้นโคก   จงัหวดั

อุตรดิตถ ์เม่ือวนัท่ี 30 พฤษภาคม 2534 ใหด้าํเนินการสหกรณ์ในโรงเรียนตาํรวจตระเวนชายแดน  และมี    

พระราชกระแสกบัอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ณ พระตาํหนกัจิตรลดารโหฐาน เม่ือวนัท่ี 7 มิถุนายน 2534 

ใหส่้งเสริมวธีิการสหกรณ์ใหแ้พร่หลายไปยงัเด็กนกัเรียน จึงไดเ้ร่ิมดาํเนินโครงการส่งเสริมสหกรณ์ตั้งแต่ปี 

พ.ศ. 2534 เป็นตน้มา  

การดาํเนินงานสนองพระราชดาํริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในการท่ีจะทาํ

การส่งเสริมสหกรณ์ในโรงเรียน และเขา้ร่วมบูรณาการงานกบัหน่วยงานร่วมสนองงานอ่ืนๆ ทั้งหน่วยงานใน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ 

สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ กระทรวงทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม เพื่อใหก้าร พฒันาเด็กและประชาชนในถ่ิน

ทุรกนัดารบรรลุเป้าหมาย และเป็นการพฒันาคุณภาพชีวติประชาชนใหมี้ความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึน รู้จกัการ

ช่วยเหลือตนเอง  และช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั เกิดทกัษะในการใชก้ระบวนการกลุ่มแกไ้ขปัญหาการ

ดาํเนินงาน เพื่อสร้างความเขม้แขง็  ใหส้ามารถพึ่งพาตนเองไดอ้ยา่งย ัง่ยนื                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

1.2) วตัถุประสงค์   

เพื่อส่งเสริมความรู้ และทกัษะดา้นการสหกรณ์ และสร้างลกัษณะนิสัยท่ีสอดคลอ้งกบัอุดมการณ์

สหกรณ์ใหแ้ก่เด็กนกัเรียน 

1.3) เป้าหมาย      จาํนวน 49 จงัหวดั และ 2 พื้นท่ี  รวม 444 แห่ง   

1.4) พืน้ทีด่ําเนินการ  โรงเรียน   444 แห่ง  แบ่งเป็น 

1.โรงเรียนตาํรวจตระเวนชายแดน  จาํนวน 39 จงัหวดั  รวม 177 แห่ง 

2.โรงเรียนสังกดัคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  จาํนวน 27 จงัหวดั รวม 167 แห่ง 

3.โรงเรียนสอนศาสนาอิสลาม  จาํนวน 4 จงัหวดั รวม 14 แห่ง 

4.โรงเรียนพระปริยติัธรรม  จาํนวน 6 จงัหวดั  รวม 52 แห่ง 

5.โรงเรียนสังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  จาํนวน 2 จงัหวดั   รวม 8 แห่ง 

6.โรงเรียนในสังกดักรุงเทพมหานคร 2 พื้นท่ี   รวม 26 แห่ง 

1.5) ระยะเวลาการดําเนินงาน             1 ตุลาคม 2556 – 30 กนัยายน 2557   
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1.6) งบประมาณทีไ่ด้รับจัดสรรประจําปี 2557   

งบประมาณ งบได้รับ ผลเบิกจ่าย 

ส่วนกลาง (ไม่รวมเงินอุดหนุน) 747,800 726,180 

ส่วนภูมิภาค (ไม่รวมเงินอุดหนุน) 6,572,500 6,517,613.00 

เงินอุดหนุน 12,000,000 11,993,669 

รวมทั้งส้ิน 19,320,300 19,237,462 

1.7) สรุปผลการดําเนินงานของงาน/โครงการ 

 1) ผลสาํเร็จตามตวัช้ีวดั/กิจกรรม  (ผลผลิต) 

ตัวช้ีวดั/กจิกรรมทีด่ําเนินการ หน่วยนับ แผน ผล ร้อยละ 

ตัวช้ีวดั 

โรงเรียนในโครงการพฒันาเด็กและเยาวชนในถ่ิน

ทุรกนัดารตามพระราชดาํริ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มีผลการ

ประเมินเฉล่ียในระดบั 2.19 ข้ึนไป  ร้อยละ 70 

(จาํนวน 275 แห่ง) 

 

โรงเรียน 

 

392 

 

215 

 

54.85 

กจิกรรม/งาน/กระบวนงานหลกัทีด่ําเนินการ 

ส่วนกลาง 

    

1. จดัทาํแผนปฏิบติังานใหช้ดัเจนเพื่อใชเ้ป็น

แนวทางปฏิบติั   

แผน 1 1 100 

2.อาํนวยการ ประสานงาน แนะนาํ ส่งเสริม 

สนบัสนุนการดาํเนินงานและติดตามผลการ

ดาํเนินงานการส่งเสริมสหกรณ์ตามพระราชดาํริ

สมเด็จพระเทพฯ ใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคแ์ละ

ตวัช้ีวดั 

จงัหวดั/

พื้นท่ี 

49 จงัหวดั 

2 พื้นท่ี 

49 จงัหวดั 

2 พื้นท่ี 

100 

3. ติดตาม แนะนาํ เก่ียวกบัการปรับปรุง ก่อสร้าง

และจดัหาครุภณัฑข์องโรงเรียนท่ีขอรับการ

สนบัสนุนเงินอุดหนุน 

จงัหวดั/

พื้นท่ี 

 

24 จว. 2 

พท. 

ชั้นวาง 290 ชั้น 

ตูเ้ก็บสินคา้ 241 ตู ้

ปรับปรุง 52 แห่ง 

100 

4. จดัประชุมเชิงปฏิบติัการเพื่อติดตาม

ความกา้วหนา้และการพฒันาการสอนวชิา

สหกรณ์ในโรงเรียนพระปริยติัธรรม 1 รุ่น 3 วนั 

รุ่น/ราย 1/110 1/110 100 

5. จดัประชุมติดตามผลการดาํเนินงาน “การ

พฒันากลุ่มอาชีพประชาชนในถ่ินทุรกนัดารตาม

พระราชดาํริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยาม

ราย 160 160 100 
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ตัวช้ีวดั/กจิกรรมทีด่ําเนินการ หน่วยนับ แผน ผล ร้อยละ 

บรมราชกุมารี” 1 วนั 

6. จดัทาํคู่มือช้ีแจงวธีิการสอนผา่นส่ือเอกสารและ

คอมพิวเตอร์สาํหรับครูผูส้อนวชิาสหกรณ์ 

งาน 1 1 100 

ส่วนภูมิภาค     

1.แนะนาํ ส่งเสริม ช่วยเหลือ ฝึกปฏิบติัเก่ียวกบั

การจดัการเรียนการสอนวชิาสหกรณ์   

แห่ง 444 444 100 

2.แนะนาํ ส่งเสริมใหมี้การจดักิจกรรมสหกรณ์

ภาคปฏิบติั เช่น กิจกรรมร้านคา้ ออมทรัพย ์

การเกษตร และการประกวดการบนัทึกบญัชีและ

ประกวดบนัทึกรายงานการประชุม 

แห่ง 444 444 100 

3. แนะนาํส่งเสริมกลุ่มอาชีพตามพระราชดาํริ 

สมเด็จพระเทพฯ ใหด้าํเนินกิจกรรมตาม

วตัถุประสงคข์องกลุ่มไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 

กลุ่ม 62 62 100 

3. จดัใหมี้การทศันศึกษาดูงานแลกเปล่ียน

ประสบการณ์ 

ราย 5,901 5,901 100 

4. ประสานงานกบัโรงเรียนในการขอรับการ

สนบัสนุนเงินอุดหนุนกิจกรรมสหกรณ์นกัเรียน  

แห่ง 154 154 100 

2) ผลลพัธ์ของโครงการเทียบกบัวตัถุประสงคข์องโครงการ 

โรงเรียนในในโครงการพฒันาเด็กและเยาวชนในถ่ินทุรกนัดาร ตามพระราชดาํริสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มีผลการประเมินเฉล่ียในระดบั 2.19 ข้ึนไป  

3) ผลกระทบของโครงการ   

นกัเรียนท่ีไดเ้รียนรู้ หลงัจากจบการศึกษาไปแลว้ หากเรียนต่อก็จะสามารถนาํความรู้ดา้นการ

สหกรณ์ไปใชใ้นสถานศึกษาแห่งใหม่ ส่วนท่ีไม่ไดเ้รียนต่อก็สามารถนาํความรู้และทกัษะในการดาํเนิน

กิจกรรม การรวมกลุ่มและการสหกรณ์ไปใชใ้นชีวติประจาํวนัได ้

2) ผลการตรวจราชการ 

 2.1) การดาํเนินงานโครงการ  เป็นไปตามแผนงาน  ส่วนจาํนวนโรงเรียนท่ีมีผลการประเมินความรู้

นกัเรียนเฉล่ียในระดบั 2.19 ข้ึนไป มีจาํนวน 215 แห่ง จากโรงเรียนในโครงการประเมิน 392 แห่ง คิดเป็น        

ร้อยละ 54.85 ขณะท่ีเป้าหมาย คือ ร้อยละ 70 หรือประมาณ 275 แห่ง 

 2.2) ปัญหา อุปสรรค และขอ้คิดเห็น ของผูป้ฏิบติังานบางส่วน 

        1. มีการเปล่ียนครูผูรั้บผดิชอบเร่ืองการสหกรณ์บ่อย ทาํใหข้าดความต่อเน่ืองในการบริหาร

จดัการ ประกอบกบัไม่มีส่ือการสอนท่ีเขา้ใจง่ายสาํหรับครูเพื่อใชใ้นการเรียนการสอน 
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        2. ระบบการจดัเก็บขอ้มูล การลงบญัชีมีความยุง่ยาก ทาํใหค้รู นกัเรียน ขาดความสนใจใน

กิจกรรม 

       3.มีขอ้จาํกดัในเร่ืองของงบประมาณในการดาํเนินกิจกรรม เช่น ดา้นการจดัทศันะศึกษา เงิน 

รางวลัการจดบนัทึกรายงานการประชุมและการบนัทึกบญัชี  

       4.กลุ่มอาชีพประชาชนในถ่ินทุรกนัดารบางพื้นท่ี เช่น ในภาคเหนือประชาชนส่วนใหญ่เป็น    

ชนเผา่ ส่ือสารภาษาไทยไม่ค่อยได ้ และยงัไม่รู้จกับทบาทหนา้ท่ีของตนเองเท่าท่ีควร 

       5.ควรฝึกใหน้กัเรียน ประชาชนไดมี้ส่วนร่วมในกิจกรรมการสหกรณ์ใหม้ากข้ึน 

       6.ดาํเนินการส่งเสริมสหกรณ์นกัเรียนแบบบูรณาการร่วมกบัหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น กรม 

ตรวจบญัชีสหกรณ์ ในเร่ืองของการบนัทึกบญัชี 

        7.ครูพี่เล้ียงขาดความรู้ดา้นการสหกรณ์ 

        8.กรรมการประเมินตามหลกัเกณฑโ์ครงการมีหลายหน่วยงาน หลายแห่งส่งผูแ้ทนเขา้ร่วม

ประเมิน ซ่ึงยงัขาดความเขา้ใจหลกัเกณฑก์ารประเมิน 

        9.โรงเรียนในพื้นท่ีสูงและลาํหว้ย เขา้ไปส่งเสริมลาํบาก ขาดพาหนะท่ีเหมาะสมในการ

ปฏิบติังาน 

       10.ควรจดัเจา้หนา้ท่ีดูแลเป็นการเฉพาะทั้งจากสาํนกังานสหกรณ์จงัหวดัและโรงเรียน  

       11.สาํนกังานสหกรณ์จงัหวดัควรมอบหมายใหก้ลุ่มงานใดกลุ่มงานหน่ึง รับผดิชอบในทุก

กิจกรรมของโครงการ เพื่อประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน 

 2.3) ขอ้เสนอแนะของผูต้รวจราชการกรม 

        1.ควรใหเ้จา้หนา้ท่ีจากกลุ่มจงัหวดัร่วมอีกแรงเป็นพี่เล้ียงในการใหค้วามรู้การสหกรณ์ระหวา่ง

สหกรณ์พี่เล้ียงกบัครูและนกัเรียน  

        2.สาํหรับพื้นท่ีโรงเรียนท่ีเขา้ไปส่งเสริมยากเพราะถนนลาดชนัหรือลาํหว้ย สมควรสนบัสนุน

งบประมาณ/อุปกรณ์ เท่าท่ีจาํเป็นใหส้ามารถเขา้ไปแนะนาํส่งเสริมไดต้ามความเหมาะสม 

        3.คู่มือการปฏิบติังานโครงการมีความสาํคญัเป็นแนวทางสาํหรับผูป้ฏิบติังานในพื้นท่ี  

        4.ควรเพิ่มงบประมาณในการทศันศึกษาดูงานของนกัเรียนใหเ้หมาะสมแตกต่างกนัตามสภาพ

พื้นท่ี 

....................... 
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ภาพกจิกรรมโครงการส่งเสริมสหกรณ์ตามพระราชดําริฯ  
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3.5 โครงการส่งเสริมและพฒันาการดําเนินธุรกจิของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร              

       (สํานักพฒันาธุรกจิสหกรณ์) 

1) สาระคัญของโครงการ 

1.1) ความเป็นมา  

 กรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นหน่วยงานหลกัในการส่งเสริมสนบัสนุนและพฒันาระบบสหกรณ์ใหมี้

ความเขม้แขง็ โดยการพฒันาใหส้หกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีศกัยภาพในการดาํเนินธุรกิจและเจริญรุดหนา้

ทดัเทียมกบัภาคธุรกิจอ่ืนๆ เพื่อใหส้มาชิกสหกรณ์มีคุณภาพชีวติท่ีดีข้ึนทั้งทางดา้นเศรษฐกิจและสังคม ดงันั้น 

สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรตอ้งเตรียมความพร้อม เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนั ใหค้วามสาํคญัในการ

สร้างเครือข่ายพนัธมิตรในการดาํเนินธุรกิจ เพื่อแบ่งปันความรู้ประสบการณ์ ในการพฒันาองคก์รและขยาย

ธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร เป็นการสร้างโอกาสทางการตลาดและสร้างอาํนาจการต่อรองมากข้ึน 

รวมทั้งเกิดนวตักรรมใหม่ๆ เกิดการพฒันาแนวทาง รูปแบบการดาํเนินธุรกิจ เทคนิคและวธีิการเช่ือมโยง

ธุรกิจ การสร้างเครือข่ายธุรกิจ ใหส้อดคลอ้งกบัสภาพการณ์ท่ีเปล่ียนแปลง รวมถึงการบริหารจดัการความ

เส่ียงต่างๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการดาํเนินธุรกิจ 

1.2) วตัถุประสงค์ 

    1) เพื่อส่งเสริม พฒันาการดาํเนินธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรใหเ้ป็นไปในทิศทางเดียวกนั 

    2) เพื่อเพิ่มปริมาณธุรกิจ ขยายตลาดของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  

   3) เพื่อใชเ้ครือข่ายทางธุรกิจในการสร้างความเขม้แขง็ของขบวนการสหกรณ์ 

1.3) เป้าหมาย 

สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรท่ีดาํเนินธุรกิจจาํนวน  10,397  แห่ง  เป็น สหกรณ์  6,466  แห่ง  กลุ่ม

เกษตรกร  3,931  แห่ง    

1.4) พืน้ทีด่ําเนินการ 

 ดาํเนินการในพื้นท่ี 76 จงัหวดั และสาํนกังานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นท่ี 1 และ 2 

 1.5) ระยะเวลาการดําเนินงาน     ปีงบประมาณ 2557 

 1.6) งบประมาณทีไ่ด้รับจัดสรรประจําปี 2557 

 

งบประมาณ งบได้รับ ผลเบิกจ่าย ร้อยละ 

ส่วนกลาง (ไม่รวมเงินอุดหนุน) 192,600.00 192,600.00 100 

ส่วนภูมิภาค (ไม่รวมเงินอุดหนุน) 4,808,700.00 4,808,700.00 100 

รวมทั้งส้ิน 5,001,300.00 5,001,300.00 100 

 1.7) ผลการดําเนินงาน 

   1) ผลสาํเร็จตามตวัช้ีวดั/กิจกรรม (ผลผลิต) 
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ตัวช้ีวดั/กจิกรรมทีด่ําเนินการ 
หน่วย

นับ 
แผน ผล ร้อยละ 

ตัวช้ีวดั     

1. สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรไดรั้บการส่งเสริมและ 

   พฒันาการดาํเนินธุรกิจ 
แห่ง 10,397 10,438 100.39 

2. ร้อยละของจาํนวนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรท่ีไดรั้บการ 

   พฒันามีปริมาณธุรกิจเพิ่มข้ึน 
ร้อยละ 55 72.74 - 

กจิกรรม/งาน/กระบวนงานหลกัทีด่ําเนินการ     

ส่วนกลาง     

1. แนะนาํ ส่งเสริมและพฒันาการดาํเนินธุรกิจของ 

   สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร แก่ สสจ. และ สสพ. 1,2 

   ตามแนวทางและ/หรือคู่มือปฏิบติังาน ท่ีสาํนกั 

   พฒันาธุรกิจสหกรณ์กาํหนด 

แห่ง 78 78 100.00 

2. จดัทาํคู่มือปฏิบติังาน เร่ือง 1 1 100.00 

3. จดัประชุมการเพิ่มประสิทธิภาพการส่งเสริมพฒันา 

   การดาํเนินธุรกิจสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 

   หมายเหตุ เป้าหมายจดัประชุม 1 รุ่น 80 คน 2 วนั  

               จดัประชุมจริง 1 รุ่น 350 คน 3 วนั 

               (จดัประชุมบูรณาการร่วมกนั 3 โครงการ) 

รุ่น 

คน 

1 

80 

1 

350 

100.00 

437.50 

4. ประสานงาน ส่งเสริมและพฒันาการดาํเนินธุรกิจ 

   ของสหกรณ์ แก่ สสจ. และ สสพ. 1,2  
แห่ง 6,466 6,502 100.56 

   ประสานงาน ส่งเสริมและพฒันาการดาํเนินธุรกิจ 

   ของกลุ่มเกษตรกร แก่ สสจ. และ สสพ. 1,2 
แห่ง 3,931 3,936 100.13 

5. ประสานงานและติดตามการสร้างเครือข่ายเช่ือมโยง 

   ธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
จงัหวดั 78 78 100.00 

6. ติดตามผลการดาํเนินโครงการ เพื่อสรุปและ 

   ประเมินผลโครงการ 
คร้ัง 6 10 166.67 

ส่วนภูมิภาค     

1. แนะนาํ ส่งเสริมและพฒันาการดาํเนินธุรกิจของ 

   สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  

1.1 จาํนวนสหกรณ์ท่ีไดรั้บการแนะนาํ ส่งเสริม

พฒันาการดาํเนินธุรกิจและการสร้างเครือข่าย 

1.2 จาํนวนกลุ่มเกษตรกรท่ีไดรั้บการแนะนาํ ส่งเสริม

พฒันาการดาํเนินธุรกิจและการสร้างเครือข่าย 

 

 

แห่ง 

 

แห่ง 

 

 

6,466 

 

3,931 

 

 

6,502 

 

3,936 

 

 

100.56 

 

100.13 
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3. จดัประชุมเสวนาการพฒันาธุรกิจและการสร้าง 

   เครือข่ายของจงัหวดั (จังหวดัละ 3 คร้ัง 90 คน) 

คร้ัง 

คน 

234 

7,020 

263 

10,342 

112.39 

147.32 

4. ติดตามผลการดาํเนินงาน ผลการเบิกจ่ายเงิน และ 

   สรุปผลการปฏิบติังานตามตวัช้ีวดั (จังหวดัละ 10 คร้ัง) 
คร้ัง 780 864 110.77 

2) ผลลพัธ์ 

        ผลลพัธ์เชิงปริมาณ 

  - เกิดความร่วมมือระหวา่งสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ  

  - เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์และการดาํเนินธุรกิจของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  

        - เกิดช่องทางการตลาดและการเงิน สามารถแกไ้ขปัญหาสินคา้ลน้ตลาดและปัญหาสภาพ

คล่องทางการเงินได ้ 

   - เพิ่มอาํนาจการต่อรอง เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัของสถาบนัเกษตรกร   

      ผลลพัธ์เชิงคุณภาพ 

        - สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีปริมาณธุรกิจเพิ่มข้ึน เกิดความเขม้แขง็ของขบวนการ

สหกรณ์ 

 3) ผลกระทบของโครงการ 

    ผลกระทบระยะสั้น 

     - สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรไดรั้บการส่งเสริม พฒันาการดาํเนินธุรกิจ  

     - มีการเช่ือมโยงเครือข่าย แลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสาร แกไ้ขปัญหาการดาํเนินธุรกิจร่วมกนั  

     - เกิดความร่วมมือกนัระหวา่งสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  

  ผลกระทบระยะยาว 

     - สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรไดรั้บการส่งเสริมพฒันาการดาํเนินธุรกิจอยา่งต่อเน่ือง  

     - สามารถเพิ่มปริมาณธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร บนพื้นฐานความเหมาะสม และ 

ขีดความสามารถของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  

    - ก่อใหเ้กิดความร่วมมือระหวา่งสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  เพื่อเพิ่มคุณภาพประสิทธิภาพใน

การดาํเนินธุรกิจ 

2) ผลการตรวจราชการ 

 2.1) การดาํเนินงานโครงการ  เป็นไปตามแผนงาน 

 2.2) ปัญหา อุปสรรค และขอ้คิดเห็น ของผูป้ฏิบติังานบางส่วน 

        1.ส หกรณ์/กลุ่มเกษตรกรแต่ละแห่งมีศกัยภาพในการบริหารจดัการแตกต่างกนั การเช่ือมโยง

เครือข่ายทางธุรกิจมีรายละเอียดปลีกยอ่ยซบัซอ้น อาจตอ้งใชเ้วลาในการพฒันาเครือข่ายใหเ้ขม้แขง็  ควร

แกไ้ขโดย  จดัเวทีเสวนาการพฒันาธุรกิจและการสร้างเครือข่าย โดยมีวทิยากรท่ีเช่ียวชาญใหค้วามรู้อยา่ง

ต่อเน่ือง และสนบัสนุนงบประมาณในการส่งเสริมและพฒันาการเช่ือมโยงเครือข่ายธุรกิจของสหกรณ์/กลุ่ม 

เกษตรกร เพื่อใหเ้กิดเครือข่ายท่ีเขม้แขง็ต่อไป 

  2.ส่งเสริมธุรกิจไม่ต่อเน่ืองทาํใหข้าดความร่วมมือจากสหกรณ์ 
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  3.กรรมการ/สมาชิก ของสหกรณ์ขาดความรู้ดา้นการดาํเนินธุรกิจของสหกรณ์  

  4.เจา้หนา้ท่ีส่งเสริม 1 คน  ดูแลส่งเสริมสหกรณ์จาํนวนมากเกินไป  

  5.สหกรณ์ใหค้วามสาํคญัในการดาํเนินธุรกิจของสหกรณ์นอ้ยไป  

  6.ขาดความชดัเจนในแนวทางปฏิบติั  

  7.เจา้หนา้ท่ีส่งเสริมและกรรมการสหกรณ์ไม่มีแผนดาํเนินงานในระยะยาวทาํใหย้ากในการ

ส่งเสริม 

  8.สหกรณ์เป้าหมายไม่สนใจเขา้ประชุมตามโครงการ  

 2.3) ขอ้เสนอแนะของผูต้รวจราชการกรม  

  1.ควรใหมี้ความต่อเน่ืองในการส่งเสริมการดาํเนินธุรกิจของสถาบนัเกษตรกร รวมทั้งการ

เช่ือมโยงธุรกิจระหวา่งกนั 

  2.ส่งเสริมใหส้หกรณ์ตระหนกัในการดาํเนินธุรกิจและเครือข่ายเพื่อบริการสมาชิกใหม้ากข้ึน  

  3.คู่มือในการปฏิบติังานโครงการใหมี้ความชดัเจนเขา้ใจง่ายสาํหรับผูป้ฏิบติังาน  

......................... 

ภาพกจิกรรมพฒันาการดําเนินธุรกจิฯ            
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3.6 โครงการพฒันาเครือข่ายกลุ่มอาชีพในสถาบันเกษตรกร   

       (สํานักพฒันาธุรกจิสหกรณ์) 

1) สาระสําคัญของโครงการ 

1.1) ความเป็นมา 

      กรมส่งเสริมสหกรณ์ไดส้นบัสนุนใหมี้กิจกรรมการส่งเสริมพฒันาเครือข่ายกลุ่มอาชีพ ดา้นการผลิต

และการตลาด ตามพื้นท่ีภายใตโ้ครงการส่งเสริมพฒันากลุ่มอาชีพ ตั้งแต่ พ.ศ. 2546 เพื่อสร้างความเขม้แขง็

ใหแ้ก่องคก์รใหด้าํเนินการไดอ้ยา่งต่อเน่ือง โดยมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งกนั ตลอดจนขยายช่องทาง

การตลาดไดก้วา้งขวางข้ึน  รวมทั้งการร่วมกนัทาํกิจกรรมซ่ึงเป็นประโยชน์แก่ชุมชน จนส่งผลใหส้ามารถมี

รายไดเ้สริมใหแ้ก่ครอบครัวสมาชิก ทาํใหมี้ความเป็นอยูแ่ละคุณภาพชีวติท่ีดีข้ึน โดยไดแ้บ่งเครือข่ายเป็น      

3 ระดบั  ดงัน้ี 

1. เครือข่ายกลุ่มอาชีพสหกรณ์ ระดบัจงัหวดั 

2. เครือข่ายกลุ่มอาชีพสหกรณ์ ระดบัภาค จาํนวน 4 ภาค 

3. เครือข่ายกลุ่มอาชีพสหกรณ์ ระดบัประเทศ 

โดยเครือข่ายทุกระดบัมีขา้ราชการ กลุ่มส่งเสริมและพฒันาธุรกิจสหกรณ์ เป็นพี่เล้ียงดูแล เพื่อให้

เครือข่ายสามารถช่วยเหลือกนัเอง ในการพฒันาสมาชิกใหมี้ความเขม้แขง็ทุกๆดา้น ซ่ึงจะนาํไปสู่การพึ่ง

ตวัเองไดอ้ยา่งย ัง่ยนืต่อไป 

1.2) วตัถุประสงค์ 

1. เพื่อร่วมกนักาํหนดทิศทาง การขบัเคล่ือนเครือข่ายสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ ใหบ้รรลุ

วตัถุประสงคข์องโครงการ 

2. เพื่อเพิ่มทกัษะความรู้ในการส่งเสริมพฒันาเครือข่าย และพฒันาสินคา้สหกรณ์ สร้างความเขม้แขง็

ใหเ้ครือข่าย  

3. เพื่อเป็นเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ ประสบการณ์  ปัญหาอุปสรรคในการทาํงาน รวมทั้งร่วมกนั

กาํหนดแผนในการปฏิบติัการ การขบัเคล่ือนเพื่อส่งเสริมพฒันาเครือข่าย 

1.3) เป้าหมาย       กลุ่มอาชีพ/เครือข่ายสหกรณ์  78  แห่ง 

1.4) งบประมาณ    ปีงบประมาณ 2557  จาํนวน 5,479.800 บาท  

1.5) กจิกรรม/แผนงาน/ผลการปฏิบัติงาน 

กจิกรรม 

 

แผนงาน ผลการปฏิบัติงาน 

1.ส่งเสริมแนะนาํกลุ่มอาชีพ 

2.จดักิจกรรมการตลาด(Event Marketing) 

3.จดัประชุมเครือข่าย 

    1.1 สมาชิกระดบัประเทศ  

78 แห่ง/10 คร้ัง   

1 คร้ัง/200 คน 

 

2 คร้ัง/60 คน 

78 แห่ง/10 คร้ัง 

1 คร้ัง/200 คน 

 

2 คร้ัง/60 คน 
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    1.2 คณะกรรมการเครือข่าย(ระดบัประเทศ) 

 

1 คร้ัง/200 คน 1 คร้ัง/200 คน 

 

1.6) ตัวช้ีวดั 

1) เครือข่ายกลุ่มอาชีพ/สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ไดรั้บการพฒันาเครือข่ายการผลิตการตลาด ร้อยละ 

100    ผลการดาํเนินงาน ร้อยละ 100 

2) กลุ่มอาชีพ/สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรสามารถเช่ือมโยงแลกเปล่ียนความร่วมมือในดา้นต่างๆ

ระหวา่งกนั 78 เครือข่าย  (จงัหวดัละ 1 เครือข่าย)   ผลการดาํเนิน งาน  เกิดเครือข่ายระดบัจงัหวดั จาํนวน      

144 แห่ง  

1.7) ผลลพัธ์ 

1) กลุ่มอาชีพ/สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  มีการจดัประชุมระดบัจงัหวดั โดยสามารถเช่ือมโยงเครือข่าย

ในแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งกนั 

2) เครือข่ายมีการจดัทาํแผนการผลิต การพฒันาคุณภาพสินคา้ บรรจุภณัฑ ์แผนการขยายตลาด 

แผนการเช่ือมโยงธุรกิจ มีการรวมกนัซ้ือวตัถุดิบและอุปกรณ์เพื่อลดตน้ทุน 

2) ผลการตรวจราชการ 

 2.1) การดาํเนินงานโครงการ  เป็นไปตามแผนงาน 

 2.2) ปัญหา อุปสรรค ขอ้คิดเห็น  ของผูป้ฏิบติังานบางส่วน  

         1. งบประมาณไม่เพียงพอในการสนบัสนุนการจดักิจกรรมการตลาด 

  2. สหกรณ์ตน้สังกดั ไม่ใหก้ารสนบัสนุน ไม่ใหค้วามสาํคญักบัลุ่มอาชีพในสังกดั 

  3. คุณภาพ/มาตรฐาน สินคา้ท่ีกลุ่มผลิต ยงัขาดความสมํ่าเสมอและคุณภาพยงัไม่คงท่ี 

  4.กรมฯ ควรสนบัสนุนกิจกรรมการตลาดเพิ่มเติม 

  5. ควรมีการแนะนาํทาํความเขา้ใจกบัสหกรณ์ตน้สังกดั ใหก้ารสนบัสนุนแก่กลุ่มอาชีพภายใต้

สังกดั 

  6. กลุ่มควรมีการผลิตสินคา้ใหไ้ดม้าตรฐานและคุณภาพคงท่ีโดยสามารถตอบสนองความ

ตอ้งการของตลาดได้ 

  7.กลุ่มอาชีพมีขนาดเล็กใหค้วามสาํคญัเครือข่ายนอ้ยและคาดหวงัการไดรั้บการสนบัสนุนหาก

ไม่มีก็ไม่ร่วมโครงการ 

  8.กลุ่มอาชีพขาดการดาํเนินธุรกิจท่ีต่อเน่ือง  

  9.กลุ่มอาชีพสังกดัหลายหน่วยงาน จะใหค้วามร่วมมือกบัหน่วยงานท่ีใหง้บประมาณสนบัสนุน

มากกวา่ 

  10.กลุ่มอาชีพมีการผลิตสินคา้หลากหลาย ใชว้ตัถุดิบท่ีแตกต่างกนัทาํใหก้ารพึ่งพาและเครือข่าย

ไม่พฒันา 

  11.สมาชิกลุ่มอาชีพส่วนใหญ่เป็นผูสู้งอายชุอบท่ีจะผลิตสินคา้อยูก่บับา้นมากกวา่  

  12.ไม่ควรสนบัสนุนกลุ่มอาชีพท่ีเป็นธุรกิจส่วนตวั  
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 2.3) ขอ้เสนอแนะของผูต้รวจราชการกรม  

  1.ควรส่งเสริมและกระตุน้ใหก้ลุ่มอาชีพเห็นความสาํคญัในการสร้างเครือข่ายและเช่ือมโยงกบั

สหกรณ์ตน้สังกดั 

  2.ใหมี้การประชุมสหกรณ์และกลุ่มอาชีพในสังกดัอยา่งต่อเน่ืองพร้อมใหค้วามรู้การผลิต

การตลาดไปดว้ย และสนบัสนุนงบประมาณแก่กลุ่มอาชีพเพื่อพฒันาสินคา้ใหมี้มาตรฐานตามความเหมาะสม 

  3.ควรส่งเสริมธุรกิจสหกรณ์เพื่อสร้างกลุ่มอาชีพในสังกดัตามความสามารถของแต่ละสหกรณ์  

หรือส่งเสริมสหกรณ์ใหเ้ห็นความสาํคญัของกลุ่มอาชีพในสังกดัมากข้ึน 

..................... 

ภาพกจิกรรมพฒันาเครือข่ายฯ 
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3.7 แผนงานระบบการคุ้มครองสหกรณ์      (สํานักนายทะเบียนและกฎหมาย) 

1) สาระสําคัญของโครงการ 

 1.1) หลกัการและเหตุผล 

 ดว้ยสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร มีจาํนวนมาก การส่งเสริมแนะนาํ ดูแลควรมีขั้นตอนหรือระบบท่ีดีเพื่อ

ช่วยใหปั้ญหาขอ้บกพร่อง ท่ีก่อความเสียหายดา้นเศรษฐกิจของสหกรณ์/กลุ่มฯ ลดนอ้ยลง ส่งเสริมให้สมาชิก

มีความกระตือรือร้นท่ีจะรักษาปกป้องสถาบนัเกษตรกรของตนเอง ใหมี้ความเขม้แขง็เป็นท่ีพึ่งได ้จึงไดมี้การ

กาํหนดแนวทาง วธีิการ ขั้นตอนต่างๆ ในการ ป้องกนั และ แกไ้ขปัญหาขอ้บกพร่อง/ทุจริต ในสถาบนั

เกษตรกร ใหมี้ประสิทธิภาพ   

 1.2) วตัถุประสงค์ 

 เพื่อใหใ้หมี้แนวทางปฏิบติัในการป้องกนั และแกไ้ขปัญหาหรือขอ้บกพร่องในสหกรณ์/กลุ่มเกษตร 

ท่ีเป็นไปตาม ระเบียบ คาํสั่ง และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

 1.3) เป้าหมาย    เพื่อป้องกนัและแกไ้ขปัญหาขอ้บกพร่อง/ทุจริตในสถาบนัเกษตรกร  

 1.4) ความก้าวหน้าการดําเนินงาน 

        1.ตั้งกลุ่มตรวจการสหกรณ์ เป็นการภายสาํนกังานสหกรณ์จงัหวดั และสาํนกังานส่งเสริม

สหกรณ์กรุงเทพมหานคร พร้อมกาํหนดอาํนาจหนา้ท่ีความรับผดิชอบ 

  2.จดัทาํระบบการตรวจการสหกรณ์ โดยระบุขั้นตอนวธีิปฏิบติั ความเช่ือมโยงแต่ละขั้นตอน

พร้อมคาํอธิบายประกอบ เพื่อใหก้ารปฏิบติังานดา้นการตรวจการสหกรณ์ เป็นไปอยา่งมีระบบและขั้นตอน 

  3.ตั้งคณะทาํงานติดตามการแกไ้ขขอ้บกพร่องของสหกรณ์ เพื่อศึกษา วเิคราะห์ รวบรวมขอ้มูล

ของสหกรณ์ท่ีมีการทุจริต การดาํเนินการนอกกรอบวตัถุประสงค ์หรือมีพฤติกรรท่ีอาจก่อใหเ้กิดความ

เสียหายโดยรวม พร้อมเสนอแนะแนวทางการแกไ้ขขอ้บกพร่องของสหกรณ์ ต่ออธิบดี 

  4.ตั้งคณะผูต้รวจการสหกรณ์ประจาํเขตตรวจราชการ เพื่อทาํหนา้ท่ีตรวจสอบเพิ่มเติม ในกรณี

ท่ีรองนายทะเบียนสหกรณ์ ยงัมีประเด็นตอ้งนาํมาพิจารณา เพื่อประกอบการสั่งการตามอาํนาจหนา้ท่ีใน

มาตรา 22 (4) แห่ง พ.ร.บ สหกรณ์ พ.ศ. 2542 และตรวจสอบกิจการและฐานะการเงิน หรือกรณีอ่ืนท่ี

เก่ียวขอ้งเป็นการเฉพาะราย สาํหรับสหกรณ์ท่ีตั้งอยูใ่นเขตตรวจราชการ นั้นๆ  ซ่ึงมีความเสียหายร้ายแรงเกิด

แก่สหกรณ์ หรือาจเกิดแก่สหกรณ์ หรือสหกรณ์จงัหวดัร้องขอ 

  5. จดัทาํแผนกลยทุธ์แกไ้ขปัญหาสหกรณ์อยา่งย ัง่ยนืระยาว 3 ปี (ปีงบประมาณ 2558-2560) 

ประกอบดว้ย 3 ยทุธศาสตร์ คือ ป้องกนัการทุจริตและการเกิดขอ้บกพร่องของสหกรณ์ พฒันาสหกรณ์สู่

ความย ัง่ยนื และแกไ้ขปัญหาการทุจริตและขอ้บกพร่องของสหกรณ์ 

  6.กาํหนดแผนปฏิบติังานและงบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (กาํกบั ดูแล 

และคุม้ครองระบบสหกรณ์) ใหส้าํนกังานสหกรณ์จงัหวดั สาํนกังานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร 

ปฏิบติั 
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  7.จดัทาํระบบการจดัการขอ้บกพร่องของสหกรณ์ โดยใหจ้งัหวดั/พื้นท่ี เตรียมความพร้อมดา้น

ขอ้มูลขอ้บกพร่องของสหกรณ์ ท่ีจะบนัทึกในระบบ และประสานงานกบัสาํนกังานตรวจบญัชีสหกรณ์ ใน

พื้นท่ีเพื่อใหข้อ้มูลเป็นไปในแนวทางเดียวกนั 

2) ผลการตรวจราชการ 

 2.1) การดาํเนินงานโครงการ  เป็นไปตามแผนงาน 

 2.2) ปัญหา อุปสรรค ขอ้คิดเห็น  ของผูป้ฏิบติังานบางส่วน 

        1.เจา้หนา้ท่ีส่งเสริมสหกรณ์ยงัขาดความรู้ความชาํนาญในการกาํหนดประเด็นปัญหา การ

วเิคราะห์ปัญหาเชิงลึก ทั้งขาดความเขา้ใจในการตรวจสอบการดาํเนินงานของสหกรณ์ 

        2.เปล่ียนผูต้รวจการสหกรณ์บ่อยทาํใหก้ารตรวจการฯ ขาดความต่อเน่ือง และผูต้รวจการฯ มี

ความรู้ความชาํนาญในการตรวจการฯ ท่ีแตกต่างกนัจะมีผลต่อขอ้สรุปของการตรวจการฯ 

        3.กรรมการ และเจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ ใหค้วามร่วมมือนอ้ย  

        4.การเขา้ตรวจการฯ แต่ละคร้ังไม่สามารถตรวจสอบขอ้มูลของสหกรณ์ไดค้รบถว้นส่งผลต่อ

การพบหรือไม่พบขอ้บกพร่องของสหกรณ์ 

        5.การเสนอผลการตรวจการฯ ของกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ไม่ชดัเจนวา่เพื่อทราบ หรือเพื่อ

พิจารณา ตาม ม.16 (1) หรือ ม. 22 

        6.กลุ่มเกษตรกรไม่อยูใ่นอาํนาจหนา้ท่ีของผูต้รวจการสหกรณ์ ควรใหมี้การตรวจการ กลุ่ม

เกษตรกร โดยอนุโลม   

        7.ไม่สามารถกาํหนดเวลาแลว้เสร็จในการแกไ้ขขอ้บกพร่องบางส่วนได ้  

        8.ควรกาํหนด นิยาม การส้ินสุดการแกไ้ขขอ้บกพร่องใหช้ดัเจน เช่น เม่ืออยูใ่นขั้นตอนบงัคบัคดี 

ใหถื้อวา่การแกไ้ขขอ้บกพร่อง นั้นๆ เป็นอนัส้ินสุด เป็นตน้  

 2.3) ขอ้เสนอแนะของผูต้รวจราชการกรม 

        1.ประชุมช้ีแจงใหค้วามรู้การตรวจการสหกรณ์ มีการวเิคราะห์ประเด็นปัญหาของสหกรณ์/กลุ่ม

ฯ ในเชิงลึก อยา่งต่อเน่ือง 

        2.มีการวเิคราะห์ประเด็นปัญหาใหช้ดัเจนก่อนเขา้ตรวจการฯ  

        3.ควรส่งเสริมใหส้หกรณ์/กลุ่มฯ มีระบบการควบคุมภายในท่ีดี และควรมีวธีิใหเ้จเหนา้ท่ี

สหกรณ์มีหลกัประกนัความเสียหายต่อสหกรณ์/กลุ่มฯ ตามความเหมาะสม 

        4.ควรพฒันาระบบการตรวจการฯ ใหเ้ป็นมาตรฐาน มีแนวทางปฏิบติัเดียวกนัในแต่ละกรณี  

        5.สนบัสนุนใหมี้การสร้างจิตสาํนึกแก่กรรมการ/เจา้หนา้ท่ีของสหกรณ์/กลุ่มฯ ใหใ้ชห้ลกั             

ธรรมาภิบาลในการบริหารงาน เพื่อลดปัญหาขอ้บกพร่อง 

…………………. 
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แผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

หลกัการและเหตุผล 

 การตรวจราชการเป็นกลไกสาํคญัประการหน่ึงในการสนบัสนุนการบริหารราชการแผน่ดิน และ

สร้างหลกัประกนัการดาํเนินงานของรัฐวา่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เป็นธรรม คุม้ค่า โปร่งใส ตรวจสอบ

ได ้ สามารถสร้างความพึงพอใจใหก้บัประชาชนดว้ยหลกัธรร มาภิบาล และแกไ้ขปัญหาอุปสรรคต่างๆ   เพื่อ

ก่อใหเ้กิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน  

 ดว้ยความสาํคญัของการตรวจราชการ ผูต้รวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ จึงไดจ้ดัทาํแผนการ

ตรวจราชการของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 255 7 ใหส้อดคลอ้งกบันโยบายรัฐบาล 

นโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนโยบายกรมส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อเป็นกรอบแนวทางการ

ปฏิบติังานของผูต้รวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ในการตรวจติดตาม กาํกบัดูแล และประสาน เพื่อให้

หน่วยงานในสังกดักรมส่งเสริมสหกรณ์  สามารถดาํเนินงานใหบ้รรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย ทุกดา้น

ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ อยา่งมีประสิทธิภาพ ตอบสนองนโยบายของรัฐไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม อนัจะ

ก่อใหเ้กิดประโยชน์ใหแ้ก่สหกรณ์   กลุ่มเกษตรกร และเกษตรกร ต่อไป 

วตัถุประสงค์ 

1.เพื่อใชเ้ป็นกรอบแนวทางในการปฏิบติังานตรวจราชการของผูต้รวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์  

กบัส่วนราชการในสังกดักรมส่งเสริมสหกรณ์ 

2. เพื่อใหผู้บ้ริหารระดบัสูงของกรม  ไดรั้บทราบกลไก กระบวนงานการตรวจราชการ  และการ

ปฏิบติังานของผูต้รวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

3. เพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการประสานการตรวจราชการแบบบูรณาการระหวา่งผูต้รวจ

ราชการกรมกั บส่วนราชการภายในและภายนอกกรมส่งเสริมสหกร ณ์ 

4.เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการกาํกบัติดตาม ประเมินผลการปฏิบติังาน และแสวงหาขอ้เทจ็จริง 

สืบสวน สอบสวนของสาํนกังานสหกรณ์จงัหวดั สาํนกังานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นท่ี 1, 2 

5.เพื่อเป็นเคร่ืองมือในการแนะนาํ ช้ีแจง กระตุน้ เร่งรัด  พฒันา  และติดตามความกา้วหนา้การ

ปฏิบติังานของสาํนกังานสหกรณ์จงัหวดั สาํนกังานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นท่ี 1 ,2 ใหเ้ป็นไป

ตามแผนงาน/โครงการ รวมทั้งปัญหา อุปสรรค และประเมินประสิทธิภาพ /ประสิทธิผล  ความคุม้ค่าในการ

ปฏิบติังาน 

เป้าหมายการตรวจราชการ 

 การตรวจราชการของผูต้รวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

ประกอบดว้ย   

 1.การตรวจราชการโครงการตามนโยบายของรัฐบาล 

        1.1  มาตรการใหค้วามช่วยเหลือดา้นหน้ีสินของสมาชิกสหกรณ์ /กลุ่มเกษตรกร ท่ีประสบ                             

อุทกภยั ปี 2554 
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     1.2โครงการพกัหน้ีเกษตรกรรายยอ่ยและประชาชนผูมี้รายไดน้อ้ยท่ีมีหน้ีคา้งตํ่ากวา่  500,000 บาท 

ผา่นสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

 2. การตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกบักระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

     2.1 โครงการพฒันาระบบบริหารจดัการนํ้าเพื่อการเกษตร  

     2.2 โครงการนิคมการเกษตรพืชอาหารและพืชพลงังานทดแทนในพื้นท่ีนิคมสหกรณ์  

     2.3 โครงการพฒันาเป็นศูนยก์ลางการผลิตเมล็ดพนัธ์ุรองรับประชาคมอาเซียน  

 3. การตรวจราชการโครงการตามแผนปฏิบติังานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

     3.1 การขบัเคล่ือนวาระแห่งชาติดา้นการสหกรณ์  

     3.2 ระบบการส่งเสริมสหกรณ์ ( CPS) 

     3.3 การชะระบญัชีของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  

     3.4 แผนงานส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียนตามพระราชดาํริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ     

                       สยามบรมราชกุมารี  

     3.5 โครงการส่งและเสริมพฒันาการดาํเนินธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  

     3.6 โครงการพฒันาเครือข่ายกลุ่มอาชีพในสถาบนัเกษตรกร 

     3.7 แผนงานระบบการคุม้ครองสหกรณ์  

 4. การตรวจราชการตามแผนงาน/โครงการท่ีเป็นนโยบายสาํคญัหรือเร่งด่วน ตามท่ีอธิบดีหรือรอง

อธิบดี มอบหมายเป็นกรณีพิเศษ 

 5. การตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกบัผูต้รวจราชการสาํนกันายกรัฐมนตรี และผูต้รวจราชการ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามแผนการตรวจราชการประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2557   

ขอบเขตและวธีิการตรวจราชการ 

การตรวจราชการของผูต้รวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ มีขอบเขตการตรวจ ราชการตามระเบียบ

สาํนกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการตรวจราชการ พ.ศ. 2548 และมีวธีิการตรวจราชการ ดงัน้ี 

1.กาํหนดกระบวนงานในการตรวจติดตาม ขอบเขต แนวทางการตรวจราชการ ร่วมกบัสาํนกัและ

กอง ต่าง ๆ ในสังกดักรมส่งเสริมสหกรณ์ 

2.แจง้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งทราบเพื่อจดัเตรียมการในส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งประสานการดาํเนินการเพื่อ

ประโยชน์ในทางปฏิบติั 

3.การตรวจเยีย่ม เพื่อรับฟังทุกขสุ์ขและความคิดเห็น พร้อมทั้งใหค้าํแนะนาํช้ีแจงใหค้วามช่วยเหลือ 

และใหก้าํลงัใจแก่หน่วยงานท่ีรับการตรวจ ตลอดจนรับฟังความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะ ปัญหา และอุปสรรค

ในการปฏิบติังาน พร้อมทั้งแนวทางพฒันาและแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ 

4.การตรวจติดตามเร่งรัดการปฏิบติังานของหน่วยงานใหเ้ป็นไปตามเป้าหมาย มีปัญหาอุปสรรค 

และขอ้ขดัขอ้งในการปฏิบติังานอยา่งไรบา้ง 

5.การแนะนาํใหข้อ้คิดเห็น เพื่อใหเ้จา้หนา้ท่ีปฏิบติังานไดอ้ยา่งถูกตอ้งตามอาํนาจหนา้ท่ี และภารกิจ

ท่ีไดรั้บมอบหมาย รวมทั้งระเบียบ กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนใหมี้การประสานงานกบัทุกหน่วยงานและ

ทุกระดบั 
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6.การรายงาน กาํกบั ใหมี้การรายงานเป็นลายลกัษณ์อกัษร เวน้แต่ในกรณีเร่งด่วนสาํคญัใหร้ายงาน

ดว้ยวาจาผา่นเคร่ืองมือส่ือสารทุกชนิดตามสมควร 

หน่วยงานสนับสนุนการตรวจราชการ 

กลุ่มตรวจราชการ   สาํนกังานเลขานุการกรม กรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นหน่วยงานสนบัสนุนการ

ปฏิบติังานของผูต้รวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ และประสานงานการตรวจราชการ  ระหวา่งส่วนกลาง

ส่วนภมิูภาค  หน่วยงานอ่ืน ๆ ในสังกดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งตลอดจน

รวบรวมขอ้มูลและจดัทาํรายงานผลการตรวจราชการ 

หน่วยงานส่วนภูมิภาค  ในสังกดักรมส่งเสริมสหกรณ์ ซ่ึงเป็นหน่วยรับ การตรวจ ทาํหนา้ท่ีอาํนวย

ความสะดวก ใหค้วามร่วมมือในการตรวจติดตามผลการดาํเนินงา น จดัเตรียมขอ้มูลประกอบการตรวจ

ราชการ ช้ีแจง ตอบขอ้ซกัถาม ตลอดจนรายงานผลความคืบหนา้ของ แผนงาน/โครงการ ขอ้เสนอแนะ และ

ปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจราชการในพื้นท่ี 

การรายงานผลการตรวจราชการ 

การรายงานผลการตรวจราชการของผูต้รวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์  มีแนวทางการดาํเนินการ 

ดงัน้ี 

1.เม่ือเสร็จส้ินการตรวจราชการในแต่ละคร้ัง ผูต้รวจราชการกรม รายงานผลการตรวจราชการเสนอ

อธิบดี ผา่นรองอธิบดี ท่ีกาํกบัดูแลเขตตรวจราชการในกลุ่มภารกิจท่ีไดรั้บมอบอาํนาจ เพื่อทราบ  และพิจารณาสั่ง

การ ต่อไป 

2.กรณีท่ีมีความจาํเป็นเร่งด่วนท่ีจะตอ้งรายงานหรือจะตอ้งขอคาํวนิิจฉยัสั่งการจากผูมี้อาํนาจ  จะ

รายงานทางโทรศพัทห์รือเคร่ืองมือส่ือสารอ่ืนๆ ตามความเหมาะสม และใหบ้นัทึกการดาํเนินการดงักล่าว ไว้

ในรายงานผลการตรวจราชการ 

3.กลุ่มตรวจราชการ   ดาํเนินการจดัทาํรายงานผลการตรวจราชการประจาํปีของผูต้รวจราชการกรม  

เป็นภาพรวมของแต่ละแผนงาน/โครงการ ท่ีกาํหนดไวใ้นแผนการตรวจราชการประจาํปี 

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

1.ผูต้รวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ สามารถกาํกบัดูแล การปฏิบติังานของหน่วยงานภายใต้

สงักดักรมส่งเสริมสหกรณ์ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

2.มีกรอบแนวทางในการปฏิบติังานของผูต้รวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ และสามารถ ประสาน

การตรวจราชการแบบบูรณาการกบัหน่วยงานในสังกดัและนอกสังกดักรมส่งเสริมสหกรณ์ ไดอ้ยา่งชดัเจน 

3.ผูบ้ริหารของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ไดท้ราบผลการดาํเนินงาน ปัญหา อุปสรรค ในการปฏิบติังาน

ตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลในการ

กาํหนดนโยบาย และปรับปรุงแนวทางการดาํเนินงานแผนงาน/โครงการ 

4.หน่วยงานระดบัปฏิบติัการในพื้นท่ี มีขวญัและกาํลงัใจในการปฏิบติังานจากการท่ีผูต้รวจราชการ

กรมเขา้ตรวจเยีย่มใหค้าํปรึกษา  และใหข้อ้เสนอแนะ  
  

************************  
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ภารกจิกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

กรมส่งเสริมสหกรณ์ มีภารกิจเก่ียวกบัการส่งเสริม เผยแพร่ ใหค้วามรู้เก่ียวกบัอุดมการณ์ หลกัการและ

วธีิการสหกรณ์ใหแ้ก่บุคลากรสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และประชาชนทัว่ไป ส่งเสริม สนบัสนุน และพฒันา

ระบบสหกรณ์ ใหมี้ความเขม้แขง็โดยการพฒันากระบวนการเรียนรู้ในการเพิ่มขีดความสามารถในดา้น

การบริหาร การจดัการ การดาํเนินธุรกิจอยา่งมีประสิทธิภาพ และมีการเช่ือมโยงธุรกิจสหกรณ์สู่ระดบัสากล 

เพื่อใหส้มาชิกสหกรณ์มีคุณภาพชีวติท่ีดีข้ึนทั้งทางดา้นเศรษฐกิจและสังคม โดยกาํหนดใหมี้อาํนาจหนา้ท่ี 

ดงัต่อไปน้ี 

1.ดาํเนินการตามกฎหมายวา่ดว้ยสหกรณ์ กฎหมายวา่ดว้ยการจดัท่ีดินเพื่อการครองชีพเฉพาะใน

ส่วนท่ีเก่ียวกบัการนิคมสหกรณ์และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

2. ส่งเสริม สนบัสนุน และดาํเนินการตามท่ีนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมายในการรับจด

ทะเบียน ส่งเสริม แนะนาํ กาํกบั  และดูแลสหกรณ์  รวมทั้ง ตามอาํนาจหนา้ท่ีอ่ืนๆ ท่ีนายทะเบียนสหกรณ์

สั่งการ ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยสหกรณ์ 

3.ส่งเสริม สนบัสนุน พฒันา  และคุม้ครองระบบสหกรณ์ 

4.ส่งเสริม เผยแพร่ และใหค้วามรู้เก่ียวกบัอุดมการณ์ หลกัการและวธีิการสหกรณ์ใหแ้ก่บุคลากร

สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และประชาชนทัว่ไป 

5. ศึกษา วเิคราะห์ และวจิยั เพื่อพฒันาระบบสหกรณ์ การบริหารจดัการองคก์ร และการดาํเนินธุรกิจ

ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ใหมี้ประสิทธิภาพและเขม้แขง็ทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม 

6.ศึกษาและวเิคราะห์ เพื่อเสนอแนะแนวทางการพฒันาสหกรณ์ใหก้บัคณะกรรมการพฒันาการ

สหกรณ์แห่งชาติ 

7.ศึกษา วเิคราะห์ ความตอ้งการของตลาดสินคา้สหกรณ์และสร้างเครือข่ายการเช่ือมโยงธุรกิจ

ระหวา่งสหกรณ์กบัสหกรณ์สหกรณ์กบัเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

8.ส่งเสริมและสนบัสนุนดา้นเงินทุน ขอ้มูลสารสนเทศ เทคโนโลย ีและทรัพยากรอ่ืนๆ ท่ีเหมาะสม

ในการดาํเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 

9.ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายกาํหนดใหเ้ป็นอาํนาจหนา้ท่ีของกรมส่งเสริมสหกรณ์หรือตามท่ี

กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย  

วสัิยทัศน์ 

“ มุ่งพฒันาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ใหมี้ความเขม้แขง็ มีภูมิคุม้กนั และทนัต่อการเปล่ียนแปลง ” 

 พนัธกจิ 

1.ยกระดบัคุณภาพและขยายการใหบ้ริการเพื่อตอบสนองความตอ้งการและความคาดหวงัของ

สหกรณ์   กลุ่มเกษตรกร และประชาชนทัว่ไป 

2. ขยายเครือข่ายความร่วมมือและการบูรณาการระหวา่งหน่วยงานภายในประเทศ และ

ต่างประเทศ     เพื่อการพฒันาระบบสหกรณ์ 

3.เร่งรัดการจดัท่ีดินและส่งเสริมอาชีพในเขตนิคมสหกรณ์ 
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4.ส่งเสริมและสนบัสนุนการสร้างจิตสาํนึกความเป็นสหกรณ์ และการมีส่วนร่วม 

5.ส่งเสริมและสนบัสนุนการสร้างเครือข่ายพนัธมิตรทางดา้นการบริหารจดัการทางดา้นเศรษฐกิจ 

สังคมและวฒันธรรมเพื่อสร้างความเขม้แขง็ในระบบสหกรณ์ 

6.สนบัสนุน คุม้ครองสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในการดาํเนินงานเพื่อตอบสนองความตอ้งการของ

สมาชิกและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ภายใตห้ลกัการสหกรณ์สากล และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

7.ปรับเปล่ียนโครงสร้างองคก์ร พฒันาระบบบริหารจดัการภาครัฐ และบุคลากรใหเ้อ้ือต่อการ

ส่งเสริมและพฒันาระบบสหกรณ์ 

ค่านิยม  

“ ริเร่ิมสร้างสรรค ์ มุ่งมัน่ฟันฝ่า  พฒันาสหกรณ์”   

Creative  thinking  Proactive working  Develop cooperatives 
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