
 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานผลการตรวจราชการของผูตรวจราชการกรมสงเสริมสหกรณ  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 (รอบ 12 เดือน) 

 

 

 

 

 

 

 

ผูตรวจราชการกรมสงเสริมสหกรณ  

กลุมตรวจราชการ  สํานักงานเลขานุการกรม  

กรมสงเสริมสหกรณ  
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พระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ เกี่ยวกับการสหกรณ 

“... การสหกรณนี้เปนวิธีอยางหนึ่ง และเขาใจวาเปนวิธีที่ดีที่สุด สําหรับใหเกษตรกรทั้งหลาย          

ในสาขาตางๆ ไดสามารถ ไดต้ังตัว ไดกาวหนา โดยปลอดภัยที่สุด ...”  

ความตอนหนึ่งในพระราชดํารัสพระราชทานแกคณะผูนําสหกรณการเกษตรและสหกรณนิคม  

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๒๑  ณ ศาลาดุสิดาลัย 
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“...สหกรณเปนวิธีการจัดการรูปหน่ึง ซึ่งบุคคลหลายคนรวมกัน      

โดยความสมัครใจของตนเอง ในฐานะท่ีเปนมนุษยเทากัน และโดยความมีสิทธ ิ            

เสมอหนากันหมด เพื่อจะบํารุงตนใหเกิดความจําเริญในทางทรัพย...” 
  

พระดํารัส ของพระราชวรวงศเธอ กรมหม่ืนพิทยาลงกรณ (พระองคเจารัชนีแจมจรัส)  

พระบิดาแหงการสหกรณไทย  
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ผูบริหารกรมสงเสริมสหกรณ 

 

ดร.วิณะโรจน ทรัพยสงสุข  

อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ 

                                                                                                   

  นายปริญญา เพ็งสมบัติ   นายเสนอ ชูจันทร นายพิเชษฐ วิริยะพาหะ 

รองอธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ   รองอธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ   รองอธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ 
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ผูตรวจราชการกรมสงเสริมสหกรณ 

 

 

นายวิศิษฐ  ศรีสุวรรณ 

สํานักงานสงเสริมสหกรณ กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 และ 2  

เขตตรวจราชการที่ 1  จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดสระบุรี  

 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   

เขตตรวจราชการที่ 2  จังหวัดชัยนาท จังหวัดลพบุรี จังหวัดสิงหบุรี  

 จังหวัดอางทอง  

 
 
 

 นายปราโมทย  เนตรสวาง 

 เขตตรวจราชการที่ 3  จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดนครนายก จังหวัดปราจีนบุรี 

  จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสระแกว  

                       เขตตรวจราชการที่ 9  จังหวัดจันทบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดชลบุรี  

  จังหวัดตราด  
 

 
 
 

นายสุกรี พันละบุตร 

เขตตรวจราชการที่ 4  จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดนครปฐม จังหวัดราชบุรี   

                   จังหวัดสุพรรณบุรี   

เขตตรวจราชการที่ 5  จังหวัดประจวบคีรีขันธ จังหวัดเพชรบุรี  

 จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงคราม 
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นายคํารณ พวงมณี 

เขตตรวจราชการที่ 6  จังหวัดชุมพร จังหวัดสุราษฎรธานี   

เขตตรวจราชการที่ 7  จังหวัดระนอง จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต   

                          จังหวัดกระบี่ จังหวัดตรัง 

 
 
 
 

 

 

 นายเสนห สภาพันธ 

          เขตตรวจราชการที่ 6   จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดพัทลุง   

           เขตตรวจราชการที่ 8   จังหวัดสงขลา จังหวัดสตูล จังหวัดปตตานี   

                               จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส 

 
 
 
 
 
 

นายธํารงค  ไกฟา 

เขตตรวจราชการที่ 10   จังหวัดหนองคาย  จังหวัดหนองบัวลําภู จังหวัดเลย  

                              จังหวัดอุดรธานี   จังหวัดบึงกาฬ   

เขตตรวจราชการที่ 11   จังหวัดนครพนม จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดสกลนคร 

เขตตรวจราชการที่ 12   จังหวัดขอนแกน จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดรอยเอ็ด   

                              จังหวัดกาฬสินธุ 
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นายบุญเสริม ไกรสินธุ 

เขตตรวจราชการที่ 13 จังหวัดอํานาจเจริญ จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดยโสธร   

                              จังหวัดอุบลราชธานี  

เขตตรวจราชการที่ 14   จังหวัดสุรินทร จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดบุรีรัมย   

                              จังหวัดชัยภูม ิ

 

 
 

 

 

นายนารถพงศ สุนทรนนท (หัวหนาผูตรวจราชการกรม) 

  เขตตรวจราชการที่ 15  จังหวัดเชียงใหม จังหวัดแมฮองสอน จังหวัดลําปาง   

                                                        จังหวัดลําพูน   

                    เขตตรวจราชการที่ 16  จังหวัดนาน จังหวัดพะเยา จังหวัดเชียงราย  

          จังหวัดแพร  

 

 

 

 

นายวัชรินทร ภูแพร 

เขตตรวจราชการที่ 17   จังหวัดตาก จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดเพชรบูรณ             

                              จังหวัดสุโขทัย จังหวัดอุตรดิตถ   

เขตตรวจราชการที่ 18   จังหวัดกําแพงเพชร จังหวัดนครสวรรค   

                              จังหวัดพิจิตร จังหวัดอุทัยธานี 
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รายงานผลการตรวจราชการของผูตรวจราชการกรมสงเสริมสหกรณ  

ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการตรวจราชการพ.ศ. 2548 กําหนดให “การตรวจราชการ ” เปน

กลไกท่ีจะทําใหการปฏิบัติราชการของหนวยงานของรัฐเปนไปตามเปาหมาย อีกท้ังเปนกลไกสําคัญท่ีสามารถ

แกไขปญหาและอุปสรรคตางๆ อันเกิดจากการปฏิบัติราชการตางๆ ของภาครัฐได  สําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 

2559  ผูตรวจราชการกรมสงเสริมสหกรณ ไดตรวจราชการตามท่ีอธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ มอบหมายในทุก

แผนงานโครงการ/แผนงาน และท่ีมอบหมายเปนกรณีพิเศษ  และในสวนของโครงการ/แผนงานท่ีสําคัญๆ ท่ี

สอดคลองกับนโยบายของรัฐและกระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดกําหนดในแผนการตรวจราชการของผูตรวจ

ราชการกรมสงเสริมสหกรณ มีดังนี้   

 1. การตรวจราชการโครงการตามนโยบายของรัฐบาล ประกอบดวย 

    1.1 โครงการสงเสริมการใหบริการเครื่องจักรกลทางการเกษตรเพ่ือลดตนทุนสมาชิก  

   1.2 พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืชพลังงาน (ปาลมน้ํามัน) 

 2.  การตรวจราชการโครงการแบบบูรณาการรวมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ  ประกอบดวย 

  2.1 พัฒนาสหกรณชายแดนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

 3.  การตรวจราชการตามแผนปฏิบัติงานของกรมสงเสริมสหกรณ ประกอบดวย 

  3.1 ขับเคล่ือนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณและกลุมเกษตรกร 

 4. การตรวจราชการตามแผนงาน/โครงการท่ีเปนนโยบายสําคัญหรือเรงดวน ตามท่ีอธิบดีหรือ           

รองอธิบดี มอบหมายเปนกรณีพิเศษ 

  4.1 การยกระดับช้ันสหกรณ ตามแผนพัฒนาความเขมแข็งสหกรณ 2559 – 2560 

  4.2 โครงการ 1 หอการคา 1 สหกรณการเกษตร  

  4.3 ธนาคารสินคาเกษตร  

  4.4 การพัฒนาศูนยเรียนรูเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) 882 ศูนย  

  4.5 โครงการระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ  

ผูตรวจราชการกรม ไดเขาตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ โดยมีสํานักงานสหกรณจังหวัด   

76 จังหวัด และสํานักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร พ้ืนท่ี 1, 2  รวม 78 แหง เปนหนวยงานรับ         

การตรวจ ซ่ึงไดมีการติดตาม เรงรัด แนะนํา และแกไขปญหา เพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธ์ิในการดําเนินงาน 

แผนงาน/โครงการ  รวมท้ังไดรวบรวมปญหา อุปสรรค และขอคิดเห็นของผูปฏิบัติงานบางสวนในพ้ืนท่ี  ซ่ึง

จะเปนประโยชนคือ ทําใหทราบถึงปญหา/อุปสรรค และพ้ืนฐานความรู ความเขาใจในการปฏิบัติงานตาม

แผนงาน/โครงการของเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน และจะเปนขอมูลหรือเปนขอสังเกตในการพัฒนาปรับปรุงในการ

จัดทําแผนงาน/โครงการ เพ่ือใหสําเร็จตามวัตถุประสงคและเปาหมายในปงบประมาณตอไป   
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กลุมตรวจราชการไดสรุปผลการตรวจราชการของผูตรวจราชการกรมในภาพรวมรายโครงการ ดังนี้ 

1.  การตรวจราชการโครงการตามนโยบายของรัฐบาล 

1.1  โครงการสงเสริมการใหบริการเคร่ืองจักรกลทางการเกษตรเพ่ือลดตนทุนสมาชิก  

 วัตถุประสงค 

 1. ลดตนทุนการผลิต/แกไขปญหาการขาดแคลนแรงงาน                                                

    2. สนับสนุนเครื่องจักรกลทางการเกษตรใหสหกรณบริการแกสมาชิกใชรวมกัน และเพ่ิม

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการเครื่องจักรกลทางการเกษตร 

 งบประมาณ :  99.6700 ลานบาท 

 ความกาวหนา 

      ระยะนํารอง 

      1. สนับสนุนเงินอุดหนุนแกสหกรณ เพ่ือจัดหารถเกี่ยวนวดขาว 10 แหง และเครื่องสีขาวโพด -

เล้ียงสัตว 9 แหง 

      2. การใหบริการเครื่องจักรกลแกสมาชิก        

การใหบริการ สมาชิก/

เกษตรกรที่รับ

บริการ 

พ้ืนที่/ปริมาณ 

ที่ใชบริการ 

ตนทุนที่ลดลง มูลคาตนทุนที่ลดลง 

 

1. รถเกี่ยวขาว  

(ใหบริการแลว 7 สหกรณ) 

333 ราย 2,927 ไร 150 บาท/ไร 619,800 บาท 

2. เครื่องสีขาวโพดเล้ียงสัตว 

(ใหบริการแลว 4 สหกรณ) 

582 ราย 2,737 ตัน 200 บาท/ตัน 547,400 บาท 

รวม 915 ราย 
  

1,167,200 บาท 

 ระยะขยายผล  ป 2559-2562 

     1. ดําเนินการสํารวจขอมูลความตองการของสหกรณ/กลุมเกษตรกร มีผลการสํารวจ ดังนี้ 

         1.1   สหกรณ/กลุมเกษตรกรมีความตองการ  รถเกี่ยวขาว 54 แหง จํานวน 108 คัน และ               

รถเทเลอร 54 แหง จํานวน 50 คัน 
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         1.2 สหกรณ/กลุมเกษตรกรมีความตองการเครื่องสีขาวโพด 10 แหง 30 คัน 

         1.3 นอกจากนี้  สหกรณ/กลุมเกษตรกร  ยังมีความตองการเครื่องจักรกลประเภทอ่ืน  เพ่ือ

ตอบสนองความตองการของสมาชิก 14 แหง เชน  รถแทร็กเตอร เครื่องโรยเมล็ดพืช ชุดอุปกรณหยอดกลา          

รถตักขาว รถดัมพเคล่ือนท่ี เครื่องอบลดความช้ืนขาวโพด รถตัก ลอยาง 

    2. มติ ครม. เม่ือวันท่ี 26 กรกฎาคม 2559 มีผลอนุมัติเพ่ิมเติม ดังนี้ 

         2.1 อนุมัติขยายกลุมเปาหมายใหครอบคลุมกลุมเกษตรกร 

        2.2 อนุมัติขยายรายการเครื่องจักรกลทางการเกษตรใหครอบคลุมทุกชนิด เพ่ือตอบสนอง

ความตองการของสมาชิกใหครอบคลุมพืชหลักขาว และขาวโพดเล้ียงสัตว 

มาตรการสงเสริมความเปนอยูของประชาชน  (เคร่ืองจักรกล กระทรวงมหาดไทย) 

 ความกาวหนา 

 1.  สนับสนุนเครื่องจักรกลการเกษตรใหแกสหกรณ/กลุมเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน เชน  รถไถ  

รถดํานา รถเกี่ยว  ฯลฯ  โดยยืมไปใชรวมกัน 21  จังหวัด   420 รายการ  (เปาหมายสหกรณ 129 แหง                     

กลุมเกษตรกร 33 แหง กลุมวิสาหกิจ 67 แหง และอ่ืนๆ 5 แหง) 

 2.  เม่ือวันท่ี 23 เมษายน 2559 ประชุมรวมกับกระทรวงมหาดไทย ท่ีประชุมมีขอสรุปคือ 

กระทรวงมหาดไทย ประสงคจะโอนเครื่องจักรกลการเกษตรท่ีเกิดจากโครงการฯ ซ่ึงเปนทรัพยสินของ

กระทรวงมหาดไทยโอนไปใหกับสหกรณ กลุมเกษตรกร กลุมวิสาหกิจโดยตรง ในกรณีท่ีมีกลุมผูรับ

ประโยชนชัดเจน ท้ังนี้ กรมสงเสริมสหกรณไดประชุมหารือรวมกับกรมสงเสริมการเกษตร  และกรมปศุสัตว 

โดยท่ีประชุมเห็นดวยตามความเห็นของกระทรวงมหาดไทย  (กรมสงเสริมสหกรณ กองแผนงาน, 2559) 

 ปญหา/อุปสรรค 

1. สมาชิกไมคอยมาใชบริการ(เครื่องสีขาวโพด) เนื่องจากมีเอกชนใหบริการถึงไรขาวโพด 

ของสมาชิก (สหกรณการเกษตรหนองไผ จํากัด จ.เพชรบูรณ) 

   2. ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2559 บางพ้ืนท่ีประสบปญหาภัยแลง ไมมีการทํานาปรัง นาป  

จึงทําใหไมมีการใชบริการเครื่องเกี่ยวนวดขาว (จ.เพชรบุรี) 

 ขอเสนอแนะ ของผูตรวจราชการกรม 

1. ถาตองการใหมีการบริการเครื่องจักรกลทางการเกษตรอยางตอเนื่อง ควรมีการเช่ือมโยง 

การใชบริการเครื่องจักรกลทางการเกษตรกับจังหวัดตางๆ  

2. ควรนําเครื่องจักรกลทางการเกษตรมาใชใหเกิดประโยชนอยางเต็มท่ีและคุมคา 
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 1.2  พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืชพลังงาน (ปาลมน้ํามัน) 

 วัตถุประสงค 

      เพ่ือปรับโครงสรางการผลิตปาลมน้ํามันและปรับระบบสงเสริมการผลิต ใหเกิดการพัฒนา        

ในเชิงพ้ืนท่ีขนาดใหญ เพ่ิมศักยภาพสหกรณในการดําเนินการเชิงพาณิชย รวมถึงสนับสนุนใหสหกรณ  เพ่ิม

บทบาทในฐานะผูซ้ือผลิตผลการเกษตรรายใหญ  

 ผลการดําเนินงาน 

 ดําเนินการพ้ืนท่ี 10 นิคมสหกรณ ใน 4 จังหวัด สหกรณจํานวน 14 แหง พ้ืนท่ี 393,000 ไร                 

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดําเนินการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของสมาชิก โดยจัดตั้งกลุมสมาชิกผูผลิต

ปาลมรวมกันแลว 70 กลุม และอบรมมาตรฐานการปลูกปาลมน้ํามันอยางยั่งยืน ( RSPO) แกสมาชิกแลว  

จํานวน 3,500 ราย ตามเปาหมาย รวมท้ังดําเนินการอบรมสรางอาชีพเสริมในแปลงปาลมน้ํามันแกสมาชิกแลว 

206 ราย คิดเปนรอยละ 20.60 ของเปาหมาย 1,000 ราย (กรมสงเสริมสหกรณ กองแผนงาน, 2559) 

 ปญหา/อุปสรรค  - 

 ขอเสนอแนะของผูตรวจราชการกรม 

 - สหกรณผูปลูกปาลมยะลา จํากัด เริ่มจัดการรวบรวมผลผลิตปาลมน้ํามันสงขายโรงงานท่ี  

นิคมบาเจาะ จ.นราธิวาส ควรมีการสงเสริมใหจัดทําฐานขอมูลของสมาชิก/ พ้ืนท่ีปลูก/ พ้ืนท่ีเก็บเกี่ยว/           

วางแผนการรวบรวม และการขนสง 

 

2.  การตรวจราชการโครงการแบบบูรณาการรวมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ   

 2.1 พัฒนาสหกรณชายแดนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  

  วัตถุประสงค 

 เพ่ือแกไขปญหาผลิตผลการเกษตรในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ใหมีเสถียรภาพดานราคาและเพ่ิม

มูลคา เพ่ิมชองทางการจําหนายในประเทศและตางประเทศ รวมถึงใหเกิดศูนยรับซ้ือสินคาเกษตรและดําเนินการ

บริหารจัดการผลิตผลการเกษตร แกไขปญหาผลผลิตเกินความตองการของตลาดจนสงผลใหราคาตกต่ําดวยการ

นํามาแปรรูป  

 ผลการดําเนินงาน 

 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีเปาหมายในการ สงเสริมพัฒนาสหกรณในเขตเศรษฐกิจพิเศษ           

12 พ้ืนท่ี 10 จังหวัด ซ่ึงดําเนินการ 2อบรมแนวทางการบริหารจัดการผลผลิตทางการเกษตรในเขตพัฒนา

เศรษฐกิจพิเศษ 2 ใหความรูการนําเขา  สงออกสินคาเกษตรในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 2แกสหกรณท่ีเขารวม

โครงการแลว 10 ครั้ง มีผูเขารับการอบรม 523 ราย คิดเปนรอยละ  104.60 ของเปาหมาย 500 ราย  จัดประชุม 2 
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เชิงปฏิบัติการ 3 ฝาย ไดแก ราชการ สหกรณ ภาคเอกชน เพ่ือหาแนวทางรวมกันในการดําเนินงานในเขต

พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 2 10 ครั้ง มีผูเขารวมประชุม 481 ราย คิดเปนรอยละ 96.20 ของเปาหมาย 500 ราย 2และ

สนับสนุนเงินอุดหนุนปจจัยการผลิตพ้ืนฐานดานการตลาดเพ่ือยกระดับ  และสรางความเขมแข็งในการ

ดําเนินงานของสหกรณ จํานวน 60.422 ลานบาท แกสหกรณ 6 แหง ไดแก 

 1) เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษแมสอด จ.ตาก โดยสหกรณนิคมแมระมาด จํากัด ไดรับเงินอุดหนุน 

ในการกอสรางเครื่องอบลดความช้ืนพรอมโรงคลุม ขนาด 250 ตัน/วัน ดําเนินการกอสรางเสร็จแลวพรอมใชงาน 

 2) เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษแมสอด จ.ตาก โดยสหกรณนิคมแมสอด จํากัด ไดรับเงิ นอุดหนุน          

ในการกอสรางเครื่องอบลดความช้ืนพรอมโรงคลุม ขนาด 250 ตัน/วัน ดําเนินการกอสรางเสร็จแลว                 

พรอมใชงาน 

 3) เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษอรัญประเทศ จ.สระแกว ไดเปล่ียนแปลงจุดดําเนินการจาก          

สหกรณโคนมวังน้ําเย็น จํากัด เปนสหกรณการเกษตรเพ่ือการตลาดลูกคา ธกส. สระแกว จํากัด เรียบรอยแลว 

โดยขณะนี้อยูระหวางดําเนินการจัดหาผูวาจาง 

 4) เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย ไดเปล่ียนแปลงจุดดําเนินการจากสหกรณการเกษตร         

เชียงของ จํากัด เปนสหกรณการเกษตรเชียงแสน จํากัด โดยขณะนี้อยูระหวางดําเนินการจัดหาผูวาจาง 

 5) เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร ไดแจงโอนเปล่ียนแปลงงบประมาณจากสหกรณ

การเกษตรหนองสูง จํากัด เปน สหกรณการเกษตรสะเดา จํากัด จังหวัดสงขลา และ สกต.ธกส. นครพนม 

จํากัด จังหวัดนครพนม 

 ท้ังนี้ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษแมสอด จังหวัดตาก มีเปาหมายในการนําเขาขาวโพดเล้ียงสัตว 

จํานวน 5,000 ตัน โดยสหกรณนิคมแมสอด จํากัด สหกรณนิคมแมระมาด จํากัด สหกรณการเกษตร              

แมระมาด จํากัด และสหกรณการเกษตรพบพระ จํากัด ไดดําเนินการนําเขาขาวโพดเล้ียงสัตวจากเมียนมารแลว 

จํานวน 5,090 ตัน มูลคา 39.228 ลานบาท ซ่ึงผลผลิตท่ีนําเขามาไดดําเนินการเช่ือมโยงเครือขายกับสหกรณผู

เล้ียงไขไกฉะเชิงเทรา จํากัด ในการแปรรูปเพ่ือใชเปนอาหารสัตว และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษอรัญประเทศ 

จังหวัดสระแกว มีเปาหมายในการนําเขามันสําปะหลัง จํานวน 20,000 ตัน โดยสหกรณโคนมวังน้ําเย็น จํากัด ได

ดําเนินการนําเขามันสําปะหลังจากกัมพูชา 3,200 ตัน มูลคา 22.56 ลานบาท ซ่ึงผลผลิตท่ีนําเขามาไดดําเนินการ

แปรรูปเปนอาหารสัตวเพ่ือใชในกิจการโคนมของสหกรณและสหกรณในเครือขาย 

 การบูรณาการรวมกันระหวางภาครัฐ สหกรณ และภาคเอกชน 

 1. หอการคาจังหวัดและสภาอุตสาหกรรมรวมกับสหกรณในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมีการจับคู

ธุรกิจระหวางสหกรณนิคมแมสอด จํากัด กับสมาชิกหอการคารัฐคะฉิ่น และกลุมสหกรณในจังหวัดผาอัน           

ในการสงออกเมล็ดพันธุขาวโพด 
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 2. สหกรณนิคมวังน้ําเย็น จํากัด จ.สระแกว มีการทําบันทึกขอตกลงรวมกันในการแลกเปล่ียน

นมของสหกรณกับมันสําปะหลังกับบริษัท Sirikarn Vathanak Development Trading Co.,LTD  

(กรมสงเสริมสหกรณ กองแผนงาน, 2559) 

 ปญหา/อุปสรรค 

1. เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษแมสอด จ.ตาก มีปญหาและอุปสรรค ดังนี ้

- อุปกรณการตลาดยังไมไดรับตามโครงการ 

- คณะกรรมการและฝายจัดการ ยังขาดความรู 

- ราคาสินคาไมแตกตางกัน ทําใหไมเกิดแรงจูงใจในการจัดทําการตลาดดานนําเขา 

- สินคามีจํานวนนอย เนื่องมาจากภัยธรรมชาติ 

 2.  เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จ.กาญจนบุรี มีปญหาและอุปสรรค ดังนี ้

   - การคมนาคมไมสะดวก  

   - การขนสงโดยรถกระบะ ทําใหคาขนสงราคาสูง  

   - ยังไมมีท่ีทําการของหนวยงานราชการตางๆ ในการกํากับการนําเขา-สงออก ท่ีดานชายแดน 

ทําใหการนําเขา-สงออก ตองใชเวลามากในการดําเนินการติดตอประสานกับหนวยงานตาง  ๆ

   - สหกรณตองหาจุดพักสินคาบริเวณดานชายแดน เพราะการขนสงไมสะดวก  

   - สหกรณท่ีจังหวัดกาญจนบุรี มุงนําสินคาอุปโภคบริโภค ขายออกผานดาน                          

อาจขัดวัตถุประสงคหลัก ท่ีมุงใหบริหารจัดการผลผลิตเกษตรระหวางชายแดน หากสหกรณคาขายกับ

ตางประเทศ อาจจะขัดทางกฎหมายไดควรหาทางปองกันปญหา 

 3.  การเช่ือมโยงการเพ่ิมมูลคายางพารากับโครงการรับเบอรซิตี้ท่ีนิคมอุตสาหกรรมฉลุง พบวา 

สหกรณตนน้ํายังไมใหความสําคัญเทาท่ีควร (จ.สงขลา) 

 ขอเสนอแนะของผูตรวจราชการกรม 

1. การแกไขปญหาในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษแมสอด จ.ตาก เห็นควรใหความรู 

เพ่ิมเติมแกคณะกรรมการและฝายจัดการ รวมถึงควรมีการประชาสัมพันธดานการตลาดเพ่ิมขึ้น 

2. การแกไขปญหาเรื่องการเช่ือมโยงการเพ่ิมมูลคายางพารา ควรเรงรัดสํานักงานสหกรณ 

จังหวัดสงขลา และสหกรณท่ีเขารวมโครงการ ดําเนินการใหเปนรูปธรรมและเช่ือมโยงตนน้ํา กลางน้ํา           

ปลายน้ําใหได 

3. การเช่ือมโยงโครงการรับเบอรซิตี้/ ตลาดสินคาเกษตร/ 1 หอการคา 1 สหกรณการเกษตร           

เขากับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา ควรเรงรัดดําเนินการใหเห็นเปนรูปธรรม 
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3. การตรวจราชการตามแผนปฏิบัติงานของกรมสงเสริมสหกรณ 

 3.1 ขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณและกลุมเกษตรกร  

  วัตถุประสงค 

  สงเสริมและสนับสนุนใหสหกรณ/กลุมเกษตรกรมีความเขมแข็ง ม่ันคงยั่งยืน สามารถพ่ึงพาตนเอง

ได รวมท้ังสามารถแกไขปญหาความเดือดรอนของสมาชิก โดยการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา

ประยุกตใชในการดําเนินงานของสหกรณ/กลุมเกษตรกร  

  ผลการดําเนินงาน 

  ในปงบประมาณ 2559 ดําเนินการในพ้ืนท่ี 78 จังหวัด โดยเขาแนะนํา  สงเสริมสหกรณ/                   

กลุมเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ ใหดําเนินการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแลว จํานวน 156 แหง  ตาม

เปาหมาย  จัดอบรมใหความรูปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแกกรรมการและฝายจัดการของสหกรณ/                     

กลุมเกษตรกร จํานวน 78 ครั้งตามเปาหมาย มีผูเขารวมอบรม 1,710 ราย คิดเปนรอยละ  109.61  ของเปาหมาย 

1,560 ราย จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือสรางเครือขายเศรษฐกิจพอเพียงแลว จํานวน 156  ครั้ง ตามเปาหมาย          

มีผูเขารวมประชุม 3,236  ราย คิดเปนรอยละ 103.71 ของเปาหมาย 3,120 ราย  รวมท้ังสนับสนุนเงินอุดหนุน 

เพ่ือขับเคล่ือนแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใหแกสหกรณ/กลุมเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการแหงละ 

30,000 บาทแลว จํานวน 156 แหง เปนเงิน 4,680,000 บาท  (กรมสงเสริมสหกรณ กองแผนงาน, 2559) 

 ปญหา/อุปสรรค 

 1. ปญหาภัยแลง ทําใหบางพ้ืนท่ีมีปญหาในการประกอบอาชีพ 

 2. สหกรณ/กลุมเกษตรกร ในพ้ืนท่ีเขตตรวจราชการท่ี 6, 8 ท่ีเขารวมโครงการไมใหความสําคัญกับ

การประกวดการขับเคล่ือนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 ขอเสนอแนะของผูตรวจราชการกรม 

 1. จัดหาแหลงน้ําโดยกูเงินจากสหกรณท่ีสังกัดในการขุดเจาะบอบาดาล หรือ ขุดลอกแหลงน้ํา          

ท่ีมีอยูในปจจุบัน 

 2. ควรใหสํานักงานสหกรณจังหวัด ในเขตตรวจราชการท่ี 6, 8 ประชาสัมพันธ และให  

สหกรณจัดทําขอมูล เพ่ือสงเขาประกวดการขับเคล่ือนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ ตามกําหนด 

 3. การประกวดผลงานการขับเคล่ือนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ/กลุมเกษตรกร  

ควรมีการแขงประกวดระหวางประเภทสหกรณดวยกันเองและระหวางกลุมเกษตรกรดวยกันเอง 
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4. การตรวจราชการตามแผนงาน/โครงการที่เปนนโยบายสําคัญหรือเรงดวน ตามที่อธิบดี หรือ

รองอธิบดี มอบหมายเปนกรณีพิเศษ 

4.1 การยกระดับชั้นสหกรณ ตามแผนพัฒนาความเขมแข็งสหกรณ 2559 – 2560 

 วัตถุประสงค 

  เพ่ือเปนการจัดระดับความเขมแข็งสหกรณตามระดับช้ันสําหรับใชในการพัฒนาศักยภาพของ

สหกรณใหสอดคลองในแตละระดับ 

 เปาหมาย :  

  1) ยกระดับสหกรณช้ัน 2 : 1,059 แหง 

  2) ยกระดับสหกรณช้ัน 3 :    226 แหง 

  3) ชําระบัญชีสหกรณ      :    797 แหง 

 กิจกรรม  

 ขั้นการเตรียมการ 

      1. แตงตั้งคณะทํางานระดับจังหวัด  

       2. คัดเลือกสหกรณเปาหมาย 

         - ช้ัน 2 สูช้ัน 1 จํานวน 1,059 แหง 

          - ช้ัน 3 สูช้ัน 2 จํานวน 226 แหง 

       3. วิเคราะหขอมูลเบ้ืองตนของสหกรณ 

       4. จัดประชุมบูรณาการระหวางสํานักงานสหกรณจังหวัดและสํานักงานตรวจบัญชีจังหวัด 

 ขั้นปฏิบัติงาน 

       1. ประชุมรวมกับสหกรณเปาหมาย 

       2. ดําเนินการตามมาตรการ 

          2.1 พัฒนาสงเสริมการมีสวนรวมของสมาชิก 

          2.2 ปรับปรุงระบบควบคุมภายใน 

          2.3 พัฒนาการดําเนินธุรกิจ  

                  - โครงการพัฒนาสหกรณประมงประชารัฐ  

                  - โครงการ 1 หอการคา 1 สหกรณเกษตร 

          2.4 แกไขขอบกพรองในการดําเนินงาน 

       3. การเสริมสรางธรรมาภิบาลในสหกรณ 

          - จัดตั้งสถาบันพัฒนากรรมการและฝายจัดการ 
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       4. มาตรการกํากับและตรวจสอบ 

          - จัดตั้งสถาบันพัฒนาผูตรวจการสหกรณ 

       5. ดําเนินการชําระบัญชีสหกรณท่ีมีสถานะเลิก 

       6. จัดตั้งธนาคารสหกรณ 

 ขั้นประเมินผล 

       1. ประเมินระดับช้ันสหกรณ 

  2. สรุปผลการชําระบัญชี 

 ความกาวหนา 

1. ผลการยกระดับชั้นสหกรณ  

การยกระดับ เปาหมาย ผลการยกระดับ รอยละ 

ผลการยกระดับช้ัน 1,285 870 67.70 

1. สหกรณช้ัน 2 สูช้ัน 1 1,059 635 59.96 

2. สหกรณช้ัน 3 สูช้ัน 2 226 235 103.98 

3. สหกรณช้ัน 4 ชําระบัญชี (สหกรณท่ีนายทะเบียน

สหกรณส่ังเลิกกิจการแลว  อยูในระหวางชําระบัญชี) 

797 241 30.24 

 

 สรุปจํานวนสหกรณในแตละระดับช้ัน 

ระดับ 2558 เปาหมาย ก.ย.2559 

ช้ัน 1 2,252 3,083 2,887 

ช้ัน 2 4,102 3,428 3,702 

ช้ัน 3 788 631 553 

ช้ัน 4 1,088 291 847 

รวม 8,230 7,433 7,989 
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 2. ผลลัพธจากการดําเนินการขับเคลื่อนการยกระดับชั้นสหกรณในดานตางๆ มีดังนี้ 

          2.1 ดานการมีสวนรวมของสมาชิกในการดําเนินธุรกิจ  มีสหกรณท่ีสมาชิกมีสวนรวมใน

การดําเนินธุรกิจรอยละ 70 ขึ้นไป จํานวน 3,127 แหง (เพ่ิมขึ้นจากเดิม 610 แหง) โดยมีสหกรณ จํานวน 2,802 

แหง มีสมาชิกรวมทําธุรกิจเพ่ิมขึ้นเม่ือเทียบกับปท่ีผานมา จํานวน 691,376 ราย 

          2.2  ดานเสถียรภาพทางการเงิน  มีสหกรณท่ีมีเสถียรภาพทางการเงินระดับม่ันคง           

ตามมาตรฐานขึ้นไป จํานวน 4,868 แหง (เพ่ิมขึ้นจากเดิม 107 แหง) 

          2.3  ดานการควบคุมภายใน  มีสหกรณท่ีมีระดับช้ันคุณภาพการควบคุมภายใน  ดี ถึง           

ดีมาก จํานวน 4,247 แหง (เพ่ิมขึ้นจากเดิม 190 แหง)  

          2.4  ดานการแกไขขอบกพรอง ดําเนินการแกไขขอบกพรองของสหกรณแลว 1,604 

รายการ รวมมูลคา 27,977 ลานบาท (กรมสงเสริมสหกรณ กองแผนงาน, 2559) 

 ปญหา/อุปสรรค 

 1. ระยะเวลาการดําเนินงานกระช้ันชิด สหกรณสวนใหญปดบัญชี 31 มี.ค. 

 2. การกําหนดใหจังหวัดเขียนแผนกอนและกรมมี Action Plan ภายหลัง ทําใหไมสอดคลอง

ในการปฏิบัติงาน 

 3. การกําหนดกิจกรรม/โครงการ แผนงานท่ีจะขับเคล่ือนตามตัวช้ีวัด ยังไมเปนรูปธรรม 

 4. สหกรณในพ้ืนท่ีเขตตรวจราชการท่ี 6, 8 ไมใหความสําคัญเทาท่ีควร เพราะเห็นวา เปนเรื่อง

ยุงยาก 

 5. สหกรณเปาหมาย 3 ไป 2 เปนสหกรณตั้งใหมยังไมไดดําเนินงาน เนื่องจากติดปญหาดาน

กฎหมายภาษีธุรกิจ และกฎหมายศุลกากร 

 6. การยกระดับช้ันสหกรณ (ยกระดับช้ัน 2 เปนช้ัน 1 ) มีปญหา/อุปสรรค ดังนี้  

 - ความสามารถในการบริการสมาชิก (การมีสวนรวม) สหกรณไมมีระบบการเก็บรวบรวม

ขอมูลการมีสวนรวมของสมาชิกไวใชในการปฏิบัติงาน 

 - ประสิทธิภาพในการดําเนินธุรกิจ (อัตราสวนทางการเงิน) สหกรณบางแหงมีอัตราสวน

ทางการเงินต่ํากวาเกณฑมากซ่ึงจะตองใชระยะเวลาในการปรับปรุงการดําเนินงานของสหกรณไมนอยกวา 2 ป 

จึงจะเกิดผลสําเร็จ 

 - ประสิทธิภาพในการจัดการองคกร (การควบคุมภายใน) มีอุปสรรคในสวนของสหกรณ

ขนาดเล็ก เนื่องจากสหกรณไมมีเจาหนาท่ีปฏิบัติงานประจํา แตไดมอบหมายใหกรรมการทําหนาท่ีแทน ซ่ึง

กรรมการท่ีไดรับมอบหมาย ขาดบุคลากรในการจัดการงานของสหกรณ ซ่ึงเปนเหตุใหระบบการควบคุม

ภายในทําไดยาก 
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 7. การยกระดับช้ันสหกรณ (ยกระดับช้ัน 3 เปนช้ัน 2) สหกรณสวนใหญท่ีอยูระดับช้ันท่ี 3 

พบปญหาอุปสรรคดังนี้ 

 - สหกรณเปนสหกรณท่ีจัดตั้งใหม ซ่ึงสวนใหญยังไมผานเกณฑประสิทธิภาพในการ

ดําเนินธุรกิจ (อัตราสวนทางการเงิน) และประสิทธิภาพในการจัดการองคกร (การควบคุมภายใน) ซ่ึงจะตองใช

ระยะเวลาในการพัฒนาและยกระดับ 

 ขอเสนอแนะของผูตรวจราชการกรม 

 - การยกระดับช้ันสหกรณ ช้ัน2 เปนช้ัน 1 มีขอเสนอแนะดังนี้ 

 1) ในเรื่องความสามารถในการบริการสมาชิก (การมีสวนรวม) ควรออกแบบเก็บขอมูลให

สหกรณใชในการเก็บขอมูลสมาชิกท่ีมามีสวนรวมและรายงานหลังจากวันท่ีมีการประชุมใหญ 

 2) ในเรื่องประสิทธิภาพในการดําเนินธุรกิจ (อัตราสวนทางการเงิน) ควรสงเสริมให

สหกรณท่ีมีอัตราสวนทางการเงินต่ํากวาเกณฑทราบถึงผลดีผลเสียท่ีอาจเกิดขึ้นในอนาคต และพัฒนาใหผาน

เกณฑ 

 3) ในเรื่องประสิทธิภาพในการจัดการองคกร (การควบคุมภายใน)  

  - ควรสงเสริมและพัฒนาสหกรณใหจัดจางเจาหนาท่ีปฏิบัติงานในสหกรณ  

  - เจาหนาท่ีสงเสริมสหกรณติดตามใหคําแนะนําในการปรับปรุงแกไขในการประชุม

คณะกรรมการดําเนินการอยางตอเนื่อง 

 - การยกระดับช้ันสหกรณ ช้ัน 3 เปนช้ัน 2 เจาหนาท่ีสงเสริมสหกรณติดตามใหคําแนะนําใน

การปรับปรุงแกไขในการประชุมคณะกรรมการดําเนินการอยางตอเนื่อง 

 - กรมสงเสริมสหกรณควรกําหนดแผนงานตามตัวช้ีวัดท่ีกําหนด  

 - ควรดําเนินการทําความเขาใจกับสหกรณและเรงรัดใหเปนไปตามแผน  

 - กรมสงเสริมสหกรณรวมกับกรมตรวจบัญชีสหกรณพิจารณาเปาหมายการยกระดับช้ัน

รวมกัน 

 - การยกระดับช้ันสหกรณ ช้ัน 2 เปนช้ัน 1 และช้ัน 3 เปนช้ัน 2 ใหดูท่ีกิจกรรม ถาสหกรณทํา

กิจกรรมท่ียังขาดอยูใหครบก็จะเล่ือนช้ันได 

 - ผูตรวจสอบกิจการของสหกรณ มีความเขมแข็งในการตรวจสอบจะชวยยกระดับสหกรณได  

 

4.2  โครงการ 1 หอการคา 1 สหกรณการเกษตร 

 วัตถุประสงค 

 1. เพ่ือสรางองคความรูดานตาง ๆ และยกระดับความสามารถใหกับสหกรณการเกษตรและสมาชิก 

    2. เพ่ือพัฒนาปรับปรุงรูปแบบ วิธีการดําเนินงานสหกรณการเกษตรใหมีความทันสมัย และ

สอดคลองกับสถานการณท่ีเกิดขึ้นในปจจุบัน 

    3. เพ่ือสรางเครือขายความรวมมือกันระหวางกรมสงเสริมสหกรณและหอการคาไทย 
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 เปาหมาย  : ในพ้ืนท่ี 76 จังหวัด 

 การดําเนินงาน 

   1. จัดประชุมหารือเพ่ือกําหนดแนวทางการดําเนินงาน 

    2. จัดทําแนวทางการขับเคล่ือนโครงการ 1 หอการคา 1 สหกรณการเกษตร  

    3. วิเคราะหขอมูลสหกรณ เพ่ือกําหนดเปนเปาหมายเขารวมโครงการ 

    4. จัดทําบันทึกขอตกลงความรวมมือ 

    5. สงเสริมพัฒนาสหกรณ 

    6. สรุปผลถอดบทเรียนรูปแบบการดําเนินงานโครงการในพ้ืนท่ี 3 จังหวัด ไดแก จังหวัดเชียงราย 

สกลนคร และชัยนาท 

 ผลที่คาดวาจะไดรับ 

    1. สหกรณการเกษตรและสมาชิกนําความรู ความสามารถไปใชในการพัฒนาการดําเนินงานของ

สหกรณไดอยางยั่งยืน 

    2. การดําเนินงานของสหกรณการเกษตรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

    3. เพ่ือลดปญหาความเหล่ือมลํ้าในสังคม โดยองคกรภาคธุรกิจไดมีสวนในการสนับสนุน         

การดําเนินงาน/โครงการ ท่ีเปนประโยชนแกสังคมอยางยั่งยืน ผานสหกรณภาคการเกษตร 

 ผลการดําเนินงาน 

    1. จัดทําบันทึกขอตกลงความรวมมือระหวางหอการคาจังหวัดและสหกรณเปาหมาย เพ่ือแสดง

ถึงเจตนารมณรวมกันในการพัฒนาสหกรณ 66 จังหวัด โดยแบงวัตถุประสงคในการพัฒนาสหกรณเปน 5 ดาน คือ 

        1 .1 เพ่ือเพ่ิมชองทางการตลาดสินคาสหกรณ 

        1 .2 เพ่ือพัฒนาสินคาสหกรณ บรรจุภัณฑ และการสรางแบรนดสินคา  

       1.3  เพ่ือพัฒนาการผลิตสินคาปลอดภัยของสหกรณ 

        1 .4 เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตสินคา และลดตนทุนใหกับสมาชิกเกษตรกร 

        1 .5 เพ่ือพัฒนาการบริหารจัดการธุรกิจสหกรณ 

 2. จังหวัดท่ีไดมีการขับเคล่ือนโครงการเปนรูปธรรมแลว จํานวน 13 แหง คือ 

       1) จังหวัดชัยนาท โดยสหกรณการเกษตรวิถีพอเพียงเจาพระยา จํากัด ดําเนินการเพ่ิมชองทาง

การตลาดและพัฒนาองคความรูดานการปลูกพริก 

       2) จังหวัดเชียงราย โดยสหกรณประมงพาน จํากัด พัฒนาองคความรูดานการเล้ียงปลานิล  GAP 

       3) จังหวัดมหาสารคาม โดยสหกรณการเกษตรบรบือ จํากัด พัฒนาองคความรูการผลิตขาวหอมมะลิ 
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       4) จังหวัดพังงา โดยกองทุนสวนยางบานบางทอง จํากัด พัฒนาองคความรูดานการปลูกขาวไรดอกขา 

       5) จังหวัดศรีสะเกษ โดยสหกรณการเกษตรกันทรลักษ จํากัด พัฒนาองคความรูดานการผลิต

ทุเรียนคุณภาพ 

       6) จังหวัดนครราชสีมา โดยสหกรณการเกษตรลําพระเพลิง จํากัด พัฒนาน้ําปรุงหม่ีโคราช

เพ่ือสงออกตลาดตางประเทศ 

       7) จังหวัดระนอง โดย สกต.ธกส.ระนอง จํากัด สงเสริมชองทางการจําหนายกาแฟสําเร็จรูป   

3 in 1 ของสหกรณ 

       8) จังหวัดอางทอง โดยสหกรณผูเพาะเล้ียงสัตวน้ําอางทอง จํากัด เพ่ิมชองทางการตลาด          

ในการจําหนายปลาสดใหกับสมาชิกสหกรณ  

       9) จังหวัดตรัง โดยสหกรณกองทุนสวนยางบานหนองครก จํากัด ชวยหาชองทางการตลาด

หมอนยางพารา 

       10) จังหวัดปราจีนบุรี โดยสหกรณการเกษตรเมืองปราจีนบุรี จํากัด พัฒนาองคความรู  ดาน

การตลาด เทคโนโลยีการผลิตขนุนใหมีคุณภาพ 

       11) จังหวัดพัทลุง โดยสหกรณการเกษตรบานแพรกหา จํากัด จัดหาชองทางการตลาด  เพ่ือ

รองรับผลิตภัณฑยางพารา 

       12) จังหวัดพิษณุโลก โดยสหกรณการเกษตรนิคมบางระกํา จํากัด พัฒนาองคความรู       ดาน

เทคโนโลยีการผลิตขาวปลอดสารพิษ 

       13) จังหวัดสกลนคร โดยสหกรณการเกษตรผสมผสานสกลนคร จํากัด สหกรณการเกษตร

พรรณนานิคม จํากัด สหกรณการเกษตรกุสุมาลย จํากัด สหกรณการเกษตรเขตจัดรูปท่ีดินพอกใหญ จํากัด 

สหกรณการเกษตรเตางอย จํากัด สหกรณสมุนไพรสกลนคร จํากัด ถายทอดองคความรูการผลิตพืชผักปลอดสารพิษ 

(กรมสงเสริมสหกรณ กองแผนงาน, 2559) 

 ปญหา/อุปสรรค 

 - กรมสงเสริมสหกรณไมไดมีแผนปฏิบัติงานและไมมีการสนับสนุนงบประมาณในการขับเคล่ือน

กิจกรรมตางๆ 

 ขอเสนอแนะของผูตรวจราชการกรม 

 - กรมสงเสริมสหกรณควรมีการกําหนดเปนแผนปฏิบัติงานและควรมีการสนับสนุนงบประมาณ

ในการขับเคล่ือนงานตามแผน 

 - ควรมีแผนงานรวมกันในการดําเนินการกําหนดเปนปฏิทินงานตาม MOU 

 - ควรแนะนําใหดําเนินงานตามเปาหมาย และแผนกิจกรรมควรทําใหเปนรูปธรรม 

 - ควรเรงรัดใหดําเนินการทุกจังหวัด  
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4.3 ธนาคารสินคาเกษตร 

 วัตถุประสงค 

 กรมสงเสริมสหกรณในฐานะเจาภาพ ซ่ึงประกอบดวยหลายหนวยงานท่ีรวมกันปฏิบัติ มีผลความ

คืบหนาดังนี ้

 1. มาตรการเพ่ิมขีดความสามารถธนาคารสินคาเกษตร     (กลุมเดิม) 

 

 

 

 

 

แผนการดําเนินงาน ความกาวหนา 

  1.1 ธนาคารปุยอินทรีย 87 แหง ตนแบบ 12 แหง   

(กรมพัฒนาท่ีดิน)   

- ดําเนินการคัดเลือกตนแบบครบ 12 แหง 

- ผลิตปุยหมัก 13,150 ตัน 

- ผลิตน้ําหมักชีวภาพ 717,200 ลิตร 

- ผลิตเมล็ดพันธุปุยพืชสด 466 ตัน 

  1.2 ธนาคารโค- กระบือ 73 จังหวัด 109,000 ตัว 

(กรมปศุสัตว) 

- มอบกรรมสิทธ์ิโค-กระบือ เม่ือสัญญายืมครบ 5 ป 

จํานวน 7,880 ตัว จากเปาหมาย 5,000 ตัว  

- เตรียมความพรอมในการรวมกลุมเกษตรกร ดูแล

สุขภาพสัตว ตรวจสอบทะเบียน เง่ือนไขสัญญา และ

จัดทําเอกสารสงมอบกรรมสิทธ์ิแลว 73 จังหวัด  

109,000 ตัว ตามเปาหมาย 

1.3 ธนาคารเมล็ดพันธุ 70 แหง (กรมการขาว) - คัดเลือกพ้ืนท่ีจัดทําธนาคารเมล็ดพันธุขาวชุมชนแลว 70 

แหง  

- สนับสนุนเมล็ดพันธุขาวใหชุมชนแหงละ 5 ตัน        

รวม 100 ตัน 

- มีเกษตรกรเขารวม 15,135 ราย มูลคา 2.314 ลานบาท 
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 2. มาตรการขยายผลการจัดตั้งธนาคารสินคาเกษตร  

 

 3. จัดตั้งธนาคารสินคาเกษตรในสถาบันเกษตรกร      

 (กรมสงเสริมสหกรณ) 

แผนการดําเนินงาน ความกาวหนา 

  3.1 ธนาคารโคนมทดแทน จํานวน 3 แหง - มีสมาชิกเขารวมโครงการแลว จํานวน 299 ราย 

- บริการรับฝากโคนม 611 ตัว มูลคารับฝาก 8.78 ลานบาท 

- ถอนคืนโคนม จํานวน 96 ตัว มูลคาถอนคืน 3.51 ลานบาท 

แผนการดําเนินงาน ความกาวหนา 

  2.1 ธนาคารปุยอินทรีย 75 แหง  

(กรมพัฒนาท่ีดิน)   

- ดําเนินการจัดเก็บขอมูลแลว ท้ัง 77 จงัหวัด 

- อยูระหวางการถอดบทเรียนและพัฒนาธนาคารท่ีเหลือ

ใหเขมแข็งเชนเดียวกับธนาคารตนแบบ  

  2.2 ธนาคารโค กระบือ 77 จังหวัด 9,000 ตัว  

(กรมปศุสัตว) 

- ใหบริการโค-กระบือ รายใหม 12,131 ตัว                        

คิดเปนรอยละ 134.79 ของเปาหมาย 9,000 ตัว  

  2.3 ธนาคารเมล็ดพันธุขาวชุมชน 3 แหง 

(กรมการขาว) 

- คัดเลือกพ้ืนท่ี 3 แหง เพ่ือจัดทําธนาคารเมล็ดพันธุขาว

ชุมชนแลว 

- เกษตรกรเขารวมโครงการแลว 30 ราย 

  2.4 ธนาคารปลานิลพันธุด ี 

จัดตั้งศูนยปลานิลพันธุดี จํานวน 3 แหง       

(กรมประมง) 

        - จ.บุรีรัมย 

        - จ. อุตรดิตถ 

        - จ. ปทุมธาน ี

- สนับสนุนปลานิลพันธุดีใหแกหนวยงาน องคกร และ

เกษตรกร เปาหมายแลว 6 แหง จํานวน 15,000 ตัว    

- อบรมใหความรูการเพาะพันธุปลานิล จํานวน 8 แหง       

ผูเขารับการอบรม 160 คน  

  2.5 ธนาคารปจจัยการผลิตหมอนไหม - อยูระหวางรางคูมือการจัดตั้งธนาคาร 
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แผนการดําเนินงาน ความกาวหนา 

  3.2  ธนาคารขาวในสถาบันเกษตรกร   

จํานวน 10 แหง 

- คัดเลือกสหกรณเขารวมเปนธนาคารแลว จํานวน 10 แหง 

(จ.รอยเอ็ด นครราชสีมา เพชรบุรี สุรินทร เชียงใหม 

สุพรรณบุรี ตาก นาน อุทัยธาน)ี 

- มีสมาชิกเขารวมโครงการแลว จํานวน 697 ราย และ       

มาใชบริการแลว 60 ราย มูลคาปจจัยการผลิตใหยืม  

จํานวน 166,000 บาท  

 แผนดําเนินการตอไป 

        1. ขยายผลการขับเคล่ือนโดยจัดตั้งธนาคารสินคาเกษตรในสหกรณทุกจังหวัด 76 แหง  

(กรมสงเสริมสหกรณ กองแผนงาน, 2559) 

 ปญหา/อุปสรรค 

 1. สหกรณสวนใหญในจังหวัดเพชรบุรี ยังขาดความพรอม ทําใหการคัดเลือกทําไดยาก 

 2. ขาดการประชุมช้ีแจงนโยบาย (จ.ราชบุรี) 

 ขอเสนอแนะของผูตรวจราชการกรม 

 - ควรจัดใหมีการประชุมรวมกัน 

 - กรมสงเสริมสหกรณควรเรงจัดทํารางระเบียบธนาคารสินคาเกษตร เพ่ือใหสหกรณกําหนด           

ถือใช (จ.กาญจนบุรี) 

 

 4.4  การพัฒนาศูนยเรียนรูเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) 882 ศูนย  

  วัตถุประสงค 

 1. เพ่ือถายทอดความรูเรื่อง “ชุมชนเขมแข็งดวยวิถีสหกรณ” ใหแกเกษตรกรท่ีเขารับการอบรมใน

โครงการอบรมเพ่ือเพ่ิมผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรท่ีไดรับผลกระทบจากภัยแลง ป 2558/59 และจาก

ปญหาราคาสินคาเกษตร ใหมีความรูและแนวคิดตามหลักการรวมกลุมแบบสหกรณ เพ่ือสรางชุมชนให

เขมแข็งดวยวิถีสหกรณ 

    2. เพ่ือใหเกษตรกรไดเรียนรูการดําเนินกิจกรรมกลุมรวมกันและมีแนวทางนําไปสูการปฏิบัติ 

และสนับสนุนกิจกรรมของศูนยเรียนรูฯ ตามภารกิจของกรมสงเสริมสหกรณ 

 เปาหมาย : ดําเนินการในพ้ืนท่ีของศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) 

จํานวน 882 ศูนย (ทุกจังหวัดท่ัวประเทศ) 
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 งบประมาณ :  

    - งบประมาณในการดําเนินกิจกรรม2ถายทอดความรู “ชุมชนเขมแข็งดวยวิถีสหกรณ”              

จํานวน2 3,730,700 บาท 

    - งบประมาณในการดําเนินกิจกรรมสงเสริมการรวมกลุม จํานวน 2,646,000 บาท 

 การดําเนินงาน 

   2 1. ดําเนินการถายทอดความรู "ชุมชนเขมแข็งดวยวิถีสหกรณ" แกเกษตรกรท่ีไดรับผลกระทบจาก

ภัยแลงฯ ในพ้ืนท่ี2ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

    2. ดําเนินการประสานกับเกษตรอําเภอ และ ศพก. เพ่ือรวมกลุมเกษตรกรท่ีมีความสนใจ  ในการ

ดําเนินกิจกรรมกลุมรวมกัน และนําเสนอ Single Command 

    3. ประชุมกลุมเพ่ือจัดทําแผนการดําเนินกิจกรรมกลุมเพ่ือดําเนินการ และ/หรือนําเสนอหนวยงาน

ท่ีเกี่ยวของ 

    4. สงเสริม แนะนํา การดําเนินกิจกรรมกลุมตามแผนงาน/โครงการท่ีไดกําหนดรวมกัน 

 ความกาวหนา 

    1. ดําเนินการถายทอดความรู “ชุมชนเขมแข็งดวยวิถีสหกรณ ” แกเกษตรกรท่ีไดรับผลกระทบ

จากภัยแลง ในพ้ืนท่ีศูนยเรียนรูเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) 2 แลว 882 ศูนย               

4,410 ครั้ง ตามเปาหมาย มีเกษตรกรท่ีไดรับการถายทอดความรู จํานวน 221,300 ราย 

    2. 2ดําเนินการสงเสริมการรวมกลุมและการดําเนินกิจกรรมกลุม 2  โดยได ประสานงานกับ             

เกษตรอําเภอ  และ ศพก. เพ่ือรวมกลุมเกษตรกรท่ีมีความสนใจในการดําเนินกิจกรรมกลุมรวมกันแลว           

741 กลุม และจัดทําแผนดําเนินการกิจกรรมกลุมแลว 420 แผน (กรมสงเสริมสหกรณ กองแผนงาน, 2559) 

 ปญหา/อุปสรรค 

 1. เนื่องจากเปนโครงการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ทําใหไมมีขอมูลเชิงลึก 

 2. สถานท่ีไมเหมาะสม เนื่องจากเปนบานของเกษตรกรเปนสวนใหญ (จ.ราชบุรี) 

 ขอเสนอแนะของผูตรวจราชการกรม 

 - ควรหาสถานท่ี เปนสวนรวมของชุมชนและหนวยงาน 

 - ควรมีการอบรมสมาชิก ประสานงานใหประธานกรรมการสหกรณไดช้ีแจงใหสหกรณเขาใจ 

รวมถึงประสานศูนยเรียนรูเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.)ใหความรูแกสมาชิกสหกรณ       

ใหตอเนื่องตอไป 
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4.5 โครงการระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ 

   การดําเนินการสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ กรมสงเสริมการเกษตรเปนเจาภาพหลัก         

ในการดําเนินการ  ในสวนของกรมสงเสริมสหกรณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดรับมอบหมายใหทําเรื่อ ง

การตลาด โดยไดมอบหมายให  สํานักงานสหกรณทุกจังหวัดเปนเจาภาพหลักในการดําเนินการทางดาน

การตลาด โดยใหรวมกับทีมเศรษฐกิจจังหวัดของภาคเอกชน และภาครัฐ เพ่ือใหการขับเคล่ือนเกี่ยวกับ

การตลาดบรรลุวัตถุประสงค  

    ในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 กรมไดอนุมัติแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจายประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2559 เพ่ิมเติม ในวันท่ี 20 เมษายน 2559  เพ่ือดําเนินการสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ 

(การตลาด)  

 งบประมาณ  ปงบประมาณ 2559 จํานวน 3.340 ลานบาท 

 เปาหมาย      ดําเนินการในพ้ืนท่ีแปลงใหญ 268 แปลง แบงเปน 

                      1) แปลงตนแบบ 76 แปลง                 

                     2) แปลงท่ัวไป 192 แปลง 

 ความกาวหนา 

    1. กรมสงเสริมสหกรณ จัดประชุมซักซอมการดําเนินงานและจัดสรรงบประมาณในการเขาไป

สงเสริมการดําเนินงานในเกษตรแปลงใหญแลว 

    2. มีการจัดทําบันทึกขอตกลงดานการตลาดในพ้ืนท่ีแปลงใหญ 30 แปลง ไดแก พ้ืนท่ี                 

จ.กาฬสินธุ กําแพงเพชร ชุมพร เชียงใหม นครนายก นครราชสีมา นครสวรรค ประจวบคีรีขันธ ปตตานี พังงา 

พัทลุง พิจิตร พิษณุโลก มหาสารคาม มุกดาหาร รอยเอ็ด ลพบุรี สมุทรปราการ สุราษฎรธานี และอุทัยธานี โดย

สินคาท่ีจัดทําบันทึกขอตกลง คือ ขาว ปาลมน้ํามัน โคนม น้ํานมดิบ มันสําปะหลัง ออย มะมวง และถ่ัวลิสง 

    3. ดําเนินการสงเสริมการรวมกลุมของเกษตรกรโดยใชรูปแบบของสหกรณแลว 19 กลุมตาม

เปาหมาย  

    4. สงเสริมการเช่ือมโยงตลาดสินคาเกษตรแปลงใหญแลว 237 กลุม (คิดเปนรอยละ 88.43 จาก

เปาหมาย 268 กลุม) 

    5. การดําเนินงานตามบทบาทของสหกรณ 

         5.1 การรวมกันซ้ือ สินคาหลัก คือ ขาว มันสําปะหลัง ขาวโพดเล้ียงสัตว 

         5.2 การรวมกันขาย สินคาหลัก คือ ขาว มันสําปะหลัง ขาวโพดเล้ียงสัตว 

         5.3 การรวมกันใชเครื่องมือ เครื่องจักรกลการเกษตร 
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         5.4 ดานการตลาด เนนการเช่ือมโยงประสานงานกับกระทรวงพาณิชย สมาคมหอการคาใน

พ้ืนท่ี มีหนวยงานท่ีใหความรวมมือและสนับสนุนเพ่ือชวยเหลือดานการตลาดแปลงใหญ โดย 

               - พาณิชยจังหวัด ใหการสนับสนุนดานการเช่ือมโยงตลาดรวมกับผูประกอบการ

ภาคเอกชน โรงสี 

               - หอการคาจังหวัด ใหการสนับสนุนดานการพัฒนาองคความรูดานการผลิต รวมไปถึงการ

หาตลาดในพ้ืนท่ี (กรมสงเสริมสหกรณ กองแผนงาน, 2559) 

 ปญหา/อุปสรรค 

1. แผนปฏิบัติงานมาชา การบูรณาการระหวางหนวยงานตองใชระยะเวลา 

2. แปลงใหญบางแปลงยังมีปญหาทางดานการผลิต ผลิตไดไมพอกับความตองการของตลาด  

จึงไมมีความจําเปนท่ีจะตองจัดทําบันทึกขอตกลง 

3. Agri-Map กิจกรรม ยังลงไมถึงสหกรณ/กลุมเกษตรกร 

ขอเสนอแนะของผูตรวจราชการกรม   - 
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ภาพการตรวจราชการของผูตรวจราชการกรมสงเสริมสหกรณ 
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แผน/แนวทาง การตรวจราชการของผูตรวจราชการกรมสงเสริมสหกรณ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 

หลักการและเหตุผล 

 การตรวจราชการเปนกลไกสําคัญประการหนึ่งในการสนับสนุนการบริหารราชการแผนดิน และสราง

หลักประกันการดําเนินงานของรัฐวามีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เปนธรรม คุมคา โปรงใส ตรวจสอบได  

สามารถสรางความพึงพอใจใหกับประชาชนดวยหลักธรร มาภิบาล และแกไขปญหา  อุปสรรคตางๆ   เพ่ือ

กอใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชน  

 ดวยความสําคัญของการตรวจราชการ ผูตรวจราชการกรมสงเสริมสหกรณ จึงไดจัดทําแผนการตรวจ

ราชการของกรมสงเสริมสหกรณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 255 9 ใหสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล นโยบาย

ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ และนโยบายกรมสงเสริมสหกรณ เพ่ือเปนกรอบแนวทางการปฏิบัติงาน

ของผูตรวจราชการกรมสงเสริมสหกรณ ในการตรวจติดตาม กํากับดูแล และประสาน เพ่ือใหหนวยงานใน

สังกัดกรมสงเสริมสหกรณ  สามารถดําเนินงานใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายทุกดานของกรมสงเสริม

สหกรณอยางมีประสิทธิภาพ ตอบสนองนโยบายของรัฐไดอยางเปนรูปธรรม อันจะกอใหเกิดประโยชนใหแก

สหกรณ กลุมเกษตรกร และเกษตรกร ตอไป 

วัตถุประสงค 

1. เพ่ือใชเปนกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานตรวจราชการของผูตรวจราชการกรมสงเสริมสหกรณ  

กับสวนราชการในสังกัดกรมสงเสริมสหกรณ 

2. เพ่ือใหผูบริหารระดับสูงของกรมไดรับทราบกลไก กระบวนงานการตรวจราชการ และการปฏิบัติงาน

ของผูตรวจราชการกรมสงเสริมสหกรณ 

3. เพ่ือใชเปนเครื่องมือในการประสานการตรวจราชการแบบบูรณาการระหวางผูตรวจราชการ

กรมกั บสวนราชการภายในและภายนอกกรมสงเสริมสหกร ณ 

4. เพ่ือใชเปนแนวทางในการกํากับ  ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงาน และแสวงหาขอเท็จจริง 

สืบสวน สอบสวนของสํานักงานสหกรณจังหวัด สํานักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร พ้ืนท่ี 1, 2 

5. เพ่ือเปนเครื่องมือในการแนะนํา ช้ีแจง กระตุน เรงรัด  พัฒนา และติดตามความกาวหนา  การ

ปฏิบัติงานของสํานักงานสหกรณจังหวัด สํานักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร พ้ืนท่ี 1, 2 ใหเปนไป

ตามแผนงาน/โครงการ รวมท้ังปญหา อุปสรรค และประเมินประสิทธิภาพ /ประสิทธิผล  ความคุมคาในการ

ปฏิบัติงาน 
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เปาหมายการตรวจราชการ 

การตรวจราชการของผูตรวจราชการกรมสงเสริมสหกรณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ประกอบดวย   

1. การตรวจราชการโครงการตามนโยบายของรัฐบาล  ประกอบดวย 

 1.1 โครงการสงเสริมการใหบริการเครื่องจักรกลทางการเกษตรเพ่ือลดตนทุนสมาชิก        

 1.2 พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืชพลังงาน (ปาลมน้ํามัน)   

 2.  การตรวจราชการโครงการแบบบูรณาการรวมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ  ประกอบดวย 

 2.1 พัฒนาสหกรณชายแดนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ                 

 3.  การตรวจราชการตามแผนปฏิบัติงานของกรมสงเสริมสหกรณ  ประกอบดวย 

 3.1 ขับเคล่ือนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณและกลุมเกษตรกร                             

 4. การตรวจราชการตามแผนงาน/โครงการท่ีเปนนโยบายสําคัญหรือเรงดวน ตามท่ีอธิบดีหรือรอง

อธิบดี มอบหมายเปนกรณีพิเศษ 

 5. การตรวจราชการแบบบูรณาการรวมกับผูตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี และผูตรวจราชการ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ ตามแผนการตรวจราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559  

 (ขอ 1 ถึง ขอ 3  ผูตรวจราชการกรม จะตองสรุปผลการตรวจราชการ ในภาพรวม ท้ัง 4 แผนงาน/

โครงการ รายงานอธิบดี ตามรายรอบท่ีกําหนด)  

ขอบเขตและวิธีการตรวจราชการ 

การตรวจราชการของผูตรวจราชการกรมสงเสริมสหกรณ มีขอบเขตการตรวจ ราชการตามระเบียบ

สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการตรวจราชการ พ.ศ. 2548 และมีวิธีการตรวจราชการ ดังนี้ 

 1. กําหนดกระบวนงานในการตรวจติดตาม ขอบเขต แนวทางการตรวจราชการ รวมกับ  สํานักและ

กองตางๆ ในสังกัดกรมสงเสริมสหกรณ 

 2. แจงผูท่ีเกี่ยวของทราบ  เพ่ือจัดเตรียมการในสวนท่ีเกี่ยวของ รวมท้ังประสานการดําเนินการ  เพ่ือ

ประโยชนในทางปฏิบัติ 

 3. การตรวจเยี่ยม เพ่ือรับฟงทุกขสุขและความคิดเห็น พรอมท้ังใหคําแนะนําช้ีแจงใหความชวยเหลือ 

และใหกําลังใจแกหนวยงานท่ีรับการตรวจ ตลอดจนรับฟงความคิดเห็น ขอเสนอแนะ ปญหา และอุปสรรคใน

การปฏิบัติงาน พรอมท้ังแนวทางพัฒนาและแกไขปญหาตาง ๆ 

 4. การตรวจติดตามเรงรัดการปฏิบัติงานของหนวยงานใหเปนไปตามเปาหมาย มีปญหาอุปสรรค 

และขอขัดของในการปฏิบัติงานอยางไรบาง 

 5. การแนะนําใหขอคิดเห็น เพ่ือใหเจาหนาท่ีปฏิบัติงานไดอยางถูกตองตามอํานาจหนาท่ี และภารกิจท่ี

ไดรับมอบหมาย รวมท้ังระเบียบ กฎหมายท่ีเกี่ยวของ ตลอดจนใหมีการประสานงานกับทุกหนวยงานและ           

ทุกระดับ 

 6. การรายงาน กํากับ ใหมีการรายงานเปนลายลักษณอักษร เวนแตในกรณีเรงดวนสําคัญใหรายงาน

ดวยวาจาผานเครื่องมือส่ือสารทุกชนิดตามสมควร 
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หนวยงานสนับสนุนการตรวจราชการ 

กลุมตรวจราชการ   สํานักงานเลขานุการกรม   กรมสงเสริมสหกรณ เปนหนวยงานสนับสนุนการ

ปฏิบัติงาน ของผูตรวจราชการกรมสงเสริมสหกรณ และประสานงานการตรวจราชการ  ระหวางสวนกลาง  

สวนภูมิภาค  หนวยงานอ่ืน ๆ ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ และหนวยงานท่ีเกี่ยวของตลอดจน

รวบรวมขอมูลและการจัดทํารายงานผลการตรวจราชการ  

หนวยงานสวนภูมิภาค  ในสังกัดกรมสงเสริมสหกรณ ซ่ึงเปนหนวยรับ การตรวจ ทําหนาท่ีอํานวย

ความสะดวก ใหความรวมมือในการตรวจติดตามผลการดําเนินงา น จัดเตรียมขอมูลประกอบการตรวจ

ราชการ ช้ีแจง ตอบขอซักถาม ตลอดจนรายงานผลความคืบหนาของ แผนงาน/ โครงการ ขอเสนอแนะ และ

ปญหาอุปสรรคตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับการตรวจราชการในพ้ืนท่ี 

การรายงานผลการตรวจราชการ 

การรายงานผลการตรวจราชการของผูตรวจราชการกรมสงเสริมสหกรณ  มีแนวทางการดําเนินการ ดังนี้ 

1. เม่ือเสร็จส้ินการตรวจราชการในแตละครั้ง ผูตรวจราชการกรม รายงานผลการตรวจราชการเสนอ

อธิบดี ผานรองอธิบดี ท่ีกํากับดูแลเขตตรวจราชการในกลุมภารกิจท่ีไดรับมอบอํานาจ เพ่ือทราบ และพิจารณา         

ส่ังการ ตอไป 

2. กรณีท่ีมีความจําเปนเรงดวนท่ีจะตองรายงานหรือจะตองขอคําวินิจฉัยส่ังการจากผูมีอํานาจ จะ

รายงานทางโทรศัพทหรือเครื่องมือส่ือสารอ่ืนๆ ตามความเหมาะสม และใหบันทึกการดําเนินการดังกลาวไว

ในรายงานผลการตรวจราชการ 

3. การรายงานผลการตรวจราชการ ใหจัดทําโดยสรุปใหเห็นถึงสภาพตามวัตถุประสงคของการตรวจ

ราชการ พรอมท้ังปญหาอุปสรรค โดยอาจมีขอเสนอแนะแนวทางก็ได ในกรณีท่ีไดแนะนําหรือส่ังการดวย

วาจาไวใหสรุปคําแนะนําและการส่ังการนั้นไวในรายงานดวย 

4. กลุมตรวจราชการ ดําเนินการจัดทํารายงานผลการตรวจราชการประจําปของ ผูตรวจราชการกรม เปน

ภาพรวมของแตละแผนงาน/โครงการ ท่ีกําหนดไวในแผนการตรวจราชการประจําป  (รายงานรอบ 6 เดือน 

และรอบ 12 เดือน) รวมท้ังจัดทําแผนการตรวจราชการของผูตรวจราชการกรม ประจําปงบประมาณ  

ผลที่คาดวาจะไดรับ 

 1. ผูตรวจราชการกรมสงเสริมสหกรณ  สามารถกํากับดูแลการปฏิบัติงานของหนวยงานภายใต

สังกัดกรมสงเสริมสหกรณ ไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 2. มีกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานของผูตรวจราชการกรมสงเสริมสหกรณ และสามารถประสาน

การตรวจราชการแบบบูรณาการกับหนวยงานในสังกัดและนอกสังกัดกรมสงเสริมสหกรณ ไดอยางชัดเจน 
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 3. ผูบริหารของกรมสงเสริมสหกรณ ไดทราบผลการดําเนินงาน ปญหา อุปสรรค และผลกระทบ

(เม่ือดําเนินงานโครงการ/แผนงาน) ในการปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

และกรมสงเสริมสหกรณ เพ่ือใชเปนขอมูลในการกําหนด นโยบาย และปรับปรุงแนวทางการดําเนินงาน

แผนงาน/โครงการ 

4.  หนวยงานระดับปฏิบัติการในพ้ืนท่ี มีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน  จากการท่ี                

ผูตรวจราชการกรมเขาตรวจเยี่ยม ใหคําปรึกษา และใหขอเสนอแนะ  
  

 

 

 

------------------------------------------------------------------------  
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แบบบันทึกคําแนะนํา ขอเสนอแนะ โครงการ ตามแผนการตรวจราชการ ป 2559 ของผูตรวจราชการกรม (รวม 4 โครงการ)  

ประจําเดือน ………………  เขต............ 

 

 

ที่ โครงการ/ขอคนพบที่เปนปญหา อุปสรรค  คําแนะนําหรือขอเสนอแนะ

ในการดําเนินงาน 

ช่ือ สสจ./สสพ. 

ที่ดําเนินงาน 

ความกาวหนาการดําเนินงาน

ตามขอเสนอแนะ 

1. โครงการสงเสริมการใหบริการ

เครื่องจักรกลทางการเกษตรเพื่อลดตนทุน

สมาชิก 

ปญหา/อุปสรรค 

1. ....................................... 

2. ....................................... 

 

   

2 การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

พืชพลังงาน (ปาลมน้ํามัน) 

ปญหา/อุปสรรค 

1. ........................................ 

2. ........................................ 

   

3 การพัฒนาสหกรณชายแดนในเขตพัฒนา

เศรษฐกิจพิเศษ 

ปญหา/อุปสรรค 

1. ........................................ 

2. ........................................ 

   

4. การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน

สหกรณและกลุมเกษตรกร 

ปญหา/อุปสรรค 

1. ........................................ 

2. ....................................... 

   

   (โปรดเขียนตัวบรรจงใหอานได)  

 เรียน  หัวหนาผูตรวจราชการกรม 

   เพื่อพิจารณาเปนขอมูลในภาพรวม รายงาน อสส. 

   

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

  (...................................) 

                                                                                        ผูตรวจราชการกรม 

    ……./……../…….. 

 

 



 

 

39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

40 

 

 

 

 

 

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตร ี

วาดวยการตรวจราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘ 

    

 

โดยท่ีการตรวจราชการเปนมาตรการสําคัญประการหนึ่งในการบริหารราชการแผนดินท่ีจะ

ทําใหการปฏิบัติราชการหรือการจัดทําภารกิจของหนวยงานของรัฐเปนไปตามเปาหมาย และแกไขปญหาและ

อุปสรรคตางๆ อันเกิดจากการดําเนินการดังกลาว  เพ่ือกอใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชน  สมควรท่ีจะไดมี

การปรับปรุงการตรวจราชการใหมีประสิทธิภาพ  และเกิดความคุมคาในการปฏิบัติราชการ  หรือการจัดทํา

ภารกิจยิ่งขึ้น รวมท้ังเปนไปตามหลักการการบริหารแบบบูรณาการและการบริหารกิจการบานเมืองท่ีด ี 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๑ (๘) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  

พ.ศ. ๒๕๓๔ นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจึงวางระเบียบไว ดังตอไปนี้  

ขอ ๑   ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  วาดวยการตรวจราชการ พ.ศ. 

๒๕๔๘” 

ขอ ๒  ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป  

ขอ ๓  ใหยกเลิก 

 (๑)  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการตรวจราชการของผูตรวจราชการ พ.ศ. ๒๕๓๒ 

 (๒)  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการตรวจราชการของผูตรวจราชการ (ฉบับท่ี ๒) 

พ.ศ. ๒๕๓๙ 

 (๓)  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการตรวจราชการของผูตรวจราชการ (ฉบับท่ี ๓) 

พ.ศ. ๒๕๔๔ 

 (๔)  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการใชสมุดตรวจราชการ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

 (๕)  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของ

ผูตรวจราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ 

  



 

 

41 

ขอ ๔  ระเบียบนี้ใหใชบังคับกับการตรวจราชการของผูตรวจราชการของหนวยงานของรัฐ

ทุกหนวย ยกเวนการตรวจราชการในหนวยงานของรัฐสังกัดกระทรวงกลาโหม  

ขอ ๕  ในระเบียบนี้ 

 “ผูตรวจราชการ” หมายความวา ผูตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี ผูตรวจราชการ

กระทรวง  ผูตรวจราชการกรม หรือผูดํารงตําแหนงท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืนท่ีมีหนาท่ีในการตรวจราชการ                      

แตไมรวมถึงผูทําหนาท่ีตรวจสอบภายใน 

 “ผูรับการตรวจ” หมายความวา หนวยงานของรัฐและเจาหนาท่ีของรัฐ ซ่ึงปฏิบัติหนาท่ี

อยูในหนวยงานของรัฐ 

 “หนวยงานของรัฐ” หมายความวา 

 (๑)  ราชการบริหารสวนกลาง ราชการบริหารสวนภูมิภาค ราชการบริหารสวนทองถ่ิน 

 (๒)  หนวยงานในการบริหารราชการในตางประเทศ 

 (๓)  รัฐวิสาหกิจ 

 (๔)  หนวยงานของรัฐท่ีอยูในกํากับของฝายบริหาร 

 “เจาหนาท่ีของรัฐ ” หมายความวา ผูซ่ึงปฏิบัติงานในหนวยงานของรัฐแตไมรวมถึง

สมาชิกสภาทองถ่ิน 

 “กระทรวง” หมายความรวมถึงสํานักนายกรัฐมนตรี และทบวงดวย 

 “ปลัดกระทรวง” หมายความรวมถึงปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี และปลัดทบวงดวย 

 “กรม” หมายความรวมถึงสวนราชการท่ีมีฐานะเปนกรม และสวนราชการท่ีไมมีฐานะ

เปนกรมแตมีผูบังคับบัญชาของสวนราชการเปน  อธิบดีหรือผูดํารงตําแหนงท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเปน

อธิบดี 

 “อธิบด”ี หมายความรวมถึงหัวหนาสวนราชการของกรมดวย  

ขอ ๖  ใหปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบนี ้

  

หมวด ๑ 

วัตถุประสงคและขอบเขตของการตรวจราชการ 

    

ขอ ๗  การตรวจราชการมีวัตถุประสงคดังนี้ 

 (๑)  เพ่ือช้ีแจง  แนะนํา หรือทําความเขาใจกับหนวยงานของรัฐและเจาหนาท่ีของรัฐ

เกี่ยวกับแนวทางและการปฏิบัติงานหรือการจัดทําภารกิจตามนโยบายของรัฐบาล และแผนตางๆ ของชาติและ

ของหนวยงานของรัฐ 
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 (๒)  เพ่ือตรวจติดตามวาหนวยงานของรัฐไดปฏิบัติถูกตองตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ 

ขอบังคับ ประกาศ มติของคณะรัฐมนตรี และคําส่ังของนายกรัฐมนตรี และเปนไปตามความมุงหมาย  

วัตถุประสงค เปาหมาย และผลสัมฤทธ์ิตามนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  

แผนการบริหารราชการแผนดิน แผนหรือยุทธศาสตรใดๆ ท่ีกําหนดเปนยุทธศาสตรชาติ หรือวาระแหงชาติ

หรือไม 

 (๓)   เพ่ือติดตามความกาวหนา ปญหา และอุปสรรค รวมท้ังประเมินประสิทธิภาพ  

ประสิทธิผล และความคุมคาในการปฏิบัติงานหรือการจัดทําภารกิจของหนวยงานของรัฐ 

 (๔)  เพ่ือสดับตรับฟงทุกขสุข ความคิดเห็น และความตองการของเจาหนาท่ีของรัฐและ

ประชาชน 

 (๕)  เพ่ือแสวงหาขอเท็จจริง และสืบสวนสอบสวนเกี่ยวกับเหตุการณหรือสถานการณ             

ในพ้ืนท่ี  

ขอ ๘  การตรวจราชการตามระเบียบนี้ ใหดําเนินการตามแผนการตรวจราชการประจําปหรือ

ตามท่ีไดรับคําส่ังจากผูบังคับบัญชา นายกรัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรี 

 แผนการตรวจราชการประจําปตามวรรคหนึ่ง  ใหจัดทําตามรอบปงบประมาณโดยให

หัวหนาหนวยงานของรัฐและผูตรวจราชการรวมกันจัดทําใหแลวเสร็จภายในเดือนตุลาคมของปงบประมาณ

นั้น 

 ถาในกระทรวงใดมีผูตรวจราชการท้ังในระดับกระทรวงและระดับกรม แผนการตรวจ

ราชการประจําปของกรม ตองสอดคลองกับแผนการตรวจราชการประจําปของกระทรวง 

 ภายในเดือนกันยายนของทุกป  ใหสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเชิญหัวหนา

หนวยงานท่ีมีแผนการตรวจราชการ ประจําปตามวรรคสอง หรือผูตรวจราชการท่ีหัวหนาหนวยงานมอบหมาย

มารวมประชุมปรึกษาหารือ  เพ่ือจัดทําแผนการตรวจราชการประจําปใหสอดคลองโดยไมซํ้าซอนกันและ           

เกิดการบูรณาการ รวมตลอดท้ังการกําหนดมาตรฐานและเครื่องมือในการตรวจติดตามของผูตรวจราชการให

เปนแนวเดียวกันสามารถแลกเปล่ียนขอมูลกันได 

 เม่ือท่ีประชุมตามวรรคสามไดขอยุติเปนประการใด ใหหนวยงานทุกหนวยท่ีเกี่ยวของ

ดําเนินการตามขอยุตินั้น  

ขอ ๙  ผูตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี  รับผิดชอบและมีอํานาจและหนาท่ีในการตรวจ

ราชการเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการในภาพรวมของหนวยงานของรัฐและเจาหนาท่ีของรัฐทุกหนวยในฐานะผู

สอดสองดูแลแทนคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี 

 ผูตรวจราชการกระทรวง รับผิดชอบและมีอํานาจและหนาท่ีในการตรวจราชการ

เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของหนวยงานของรัฐและเจาหนาท่ีของรัฐ เฉพาะในขอบเขตอํานาจและหนาท่ีของ

กระทรวง ในฐานะผูสอดสองดูแลแทนรัฐมนตรีวาการกระทรวง  รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงและ

ปลัดกระทรวง 
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 ผูตรวจราชการกรม รับผิดชอบและมีอํานาจและหนาท่ีในการตรวจราชการเกี่ยวกับ

การปฏิบัติราชการของหนวยงานของรัฐและเจาหนาท่ีของรัฐ  เฉพาะในขอบเขตอํานาจและหนาท่ีของกรม         

ในฐานะผูสอดสองดูแลแทนอธิบดี  

ขอ ๑๐   ในการตรวจราชการหากมีกรณีท่ีตองตรวจติดตามแผนงาน  งาน และโครงการใน

เรื่องเดียวกัน ใหผูตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี ผูตรวจราชการกระทรวง  และผูตรวจราชการกรม                 

ท่ีเกี่ยวของประสานงานหรือรวมกันดําเนินการ เพ่ือกอใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล  และความคุมคา

ในเชิงภารกิจของรัฐและประโยชนสุขของประชาชน  

ขอ ๑๑  การแบงพ้ืนท่ีการตรวจราชการ ใหเปนไปตามคําส่ังสํานักนายกรัฐมนตร ี

  

หมวด ๒ 

อํานาจและหนาที่ของผูตรวจราชการ 

    

ขอ ๑๒  เพ่ือใหเปนไปตามวัตถุประสงคของการตรวจราชการตามขอ  ๗ ใหผูตรวจราชการ         

มีอํานาจและหนาท่ี ดังตอไปนี ้

 (๑)  ส่ังเปนลายลักษณอักษรใหผูรับการตรวจปฏิบัติในเรื่องใดเรื่องหนึ่งใหถูกตอง

ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ มติของคณะรัฐมนตรี หรือคําส่ังของนายกรัฐมนตรี 

 (๒)  ส่ังเปนลายลักษณอักษรใหผูรับการตรวจปฏิบัติหรืองดเวนการปฏิบัติในเรื่อง

ใดๆ ในระหวางการตรวจราชการไวกอน หากเห็นวาจะกอใหเกิดความเสียหายแกทางราชการหรือประโยชน

ของประชาชนอยางรายแรง และเม่ือไดส่ังการดังกลาวแลว ใหรายงานผูบังคับบัญชาเพ่ือทราบหรือพิจารณา

โดยดวน 

 (๓)  ส่ังใหหนวยงานของรัฐและเจาหนาท่ีของรัฐช้ีแจง  ใหถอยคํา หรือสงเอกสาร

และหลักฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพ่ือประกอบการพิจารณา 

 (๔)  สอบขอเท็จจริง สืบสวนสอบสวน หรือสดับตรับฟงเหตุการณ  เม่ือไดรับการ

รองเรียนหรือมีเหตุอันสมควร โดยประสานการดําเนินงานกับหนวยงานตรวจสอบอ่ืน  ๆเพ่ือแกไขปญหาความ

เดือดรอนของประชาชนหรือปญหาอุปสรรคของหนวยงานของรัฐหรือเจาหนาท่ีของรัฐ 

 (๕)  ประเมินผลการปฏิบัติราชการของผูรับการตรวจ  และรายงานผูบังคับบัญชา         

เพ่ือทราบ 

 (๖)  เรียกประชุมเจาหนาท่ีของรัฐเพ่ือช้ีแจง แนะนํา หรือปรึกษาหารือรวมกัน 
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ขอ ๑๓  ในกรณีท่ีผูตรวจราชการส่ังตามขอ ๑๒ (๒) ใหผูรับการตรวจปฏิบัติตามคําส่ังนั้น

โดยพลัน ในกรณีท่ีผูรับการตรวจไมสามารถปฏิบัติตามคําส่ังดังกลาวได ใหผูรับการตรวจช้ีแจงขอขัดของ

พรอมเหตุผลใหผูตรวจราชการทราบ และใหผูตรวจราชการรายงานผูบังคับบัญชาเพ่ือพิจารณาส่ังการตอไป  

ขอ ๑๔   ในการตรวจราชการ ใหผูตรวจราชการถือและปฏิบัติตามระเบียบและธรรมเนียม

ของทางราชการ และมาตรฐานในการปฏิบัติหนาท่ีและจริยธรรมของผูตรวจราชการตามหมวด ๔ 

ขอ ๑๕  เพ่ือใหการตรวจราชการ เปนไปอยางมีเอกภาพและประสิทธิภาพ  สํานัก

นายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือกรมใด โดยสภาพและปริมาณงานสมควรมีหัวหนาผูตรวจราชการ ใหผูมีอํานาจ

ตามกฎหมายมีอํานาจแตงตั้งผูตรวจราชการคนใดคนหนึ่งเปนหัวหนาผูตรวจราชการ  และจะใหมีรองหัวหนา

ผูตรวจราชการดวยก็ได 

 ในกรณีมีความจําเปนและเพ่ือประโยชนของทางราชการ อาจขอกําหนดใหมี

ตําแหนงหัวหนาผูตรวจราชการเปนการเฉพาะก็ได 

 ใหหัวหนาผูตรวจราชการมีอํานาจและหนาท่ีใหคําปรึกษาแนะนําแกผูตรวจ

ราชการ เพ่ือใหการปฏิบัติราชการของผูตรวจราชการเปนไปตามระเบียบนี้  

ขอ ๑๖  ผูรับการตรวจมีหนาท่ีดังตอไปนี ้

 (๑)  อํานวยความสะดวกและใหความรวมมือแกผูตรวจราชการในการเขาไปใน

สถานท่ีปฏิบัติงานเพ่ือประโยชนในการตรวจราชการ 

 (๒)  จัดเตรียมบุคคล เอกสาร หรือหลักฐานในการปฏิบัติงานใหครบถวน และพรอม

ท่ีจะใหผูตรวจราชการตรวจสอบได 

 (๓)  ช้ีแจงและตอบขอซักถามตางๆ พรอมท้ังหาขอมูลเพ่ิมเติมใหแกผูตรวจราชการ 

 (๔)  ปฏิบัติหรืองดเวนการปฏิบัติงานใดๆ ท่ีผูตรวจราชการไดส่ังการในระหวาง

ตรวจราชการไวกอน  หากไมสามารถดําเนินการไดตามท่ีผูตรวจราชการส่ังการ ใหช้ีแจงขอขัดของพรอม

เหตุผลใหผูตรวจราชการทราบโดยเร็ว 

 (๕)  ดําเนินการอ่ืนท่ีเปนประโยชนในการตรวจราชการ  

หมวด ๓ 

การรายงานและการดําเนินการตามผลการตรวจราชการ 

    

ขอ ๑๗  ภายใตบังคับขอ ๑๘ เม่ือเสร็จส้ินการตรวจราชการในแตละคราว  ใหผูตรวจราชการ

รายงานผลการตรวจราชการ ดังตอไปนี้ 
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 (๑)   กรณีผูตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี  ใหรายงานถึงปลัดสํานัก

นายกรัฐมนตร ีและในกรณีท่ีปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเห็นวามีปญหาสําคัญ  ใหสรุปรายงานเสนอรัฐมนตรี

หรือรองนายกรัฐมนตรีท่ีไดรับมอบหมายใหส่ังและ  ปฏิบัติราชการ  หรือกํากับการบริหารราชการสํานัก

นายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรีซ่ึงกํากับดูแล เขตพ้ืนท่ีเพ่ือทราบหรือพิจารณาส่ังการตอไป 

 (๒)  กรณีผูตรวจราชการกระทรวง  ใหรายงานถึงปลัดกระทรวง  หรือหัวหนากลุม

ภารกิจท่ีรับผิดชอบและในกรณีท่ีปลัดกระทรวงหรือหัวหนา กลุมภารกิจท่ีรับผิดชอบเห็นวามีปญหาสําคัญให

สรุปรายงานเสนอรัฐมนตรีวา การกระทรวงเจาสังกัดเพ่ือทราบหรือพิจารณาส่ังการตอไป 

 (๓)  กรณีผูตรวจราชการกรม ใหรายงานถึงอธิบดี และในกรณีท่ีอธิบดี  เห็นวามี

ปญหาสําคัญใหสรุปรายงานเสนอหัวหนากลุมภารกิจเพ่ือทราบหรือพิจารณาส่ังการตอไป  ในกรณีท่ีไมมี

หัวหนากลุมภารกิจ ใหรายงานปลัดกระทรวงเจาสังกัดแทน 

 การรายงานผลการตรวจราชการของผูตรวจราชการตอรัฐมนตรี  หรือรอง

นายกรัฐมนตรี ท่ีไดรับมอบหมายใหกํากับการปฏิบัติราชการในเขตพ้ืนท่ี  ใหเปนไปตามท่ีรัฐมนตรี  หรือรอง

นายกรัฐมนตรีส่ังการ  ในกรณีท่ีผูตรวจราชการรายงานถึงปญหาหรืออุปสรรคท่ีจําเปนตองไดรับการ  แกไข

หรือปรับปรุงใหเปนหนาท่ีของผูตรวจราชการซ่ึงจัดทํารายงานท่ีจะคอย  ติดตามผลการดําเนินการของ

หนวยงานของรัฐท่ีเกี่ยวของ  และถาพนหกสิบวันแลวยังมิไดมีการดําเนินการแกไขหรือปรับปรุงอยางหนึ่ง  

อยางใดใหรายงานรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีท่ีไดรับมอบหมายใหกํากับการปฏิบัติราชการในเขตพ้ืนท่ี

เพ่ือพิจารณาส่ังการตอไป 

 สําหรับการรายงานผลการตรวจราชการตามขอ ๑๐ ใหผูตรวจราชการสํานัก

นายกรัฐมนตรีผูตรวจราชการกระทรวง และผูตรวจราชการกรม แลวแตกรณีพิจารณา ประมวลผลวิเคราะห 

และจัดลําดับความสําคัญเรงดวนของปญหารวมกัน และนํารายงานเสนอแนะผูมีอํานาจ หรือผูมีสวนเกี่ยวของ

เพ่ือทราบหรือพิจารณาส่ังการ แลวแตกรณี  

ขอ ๑๘   ในการตรวจราชการแตละครั้ง  ถาผูตรวจราชการพบเห็นปญหา  อุปสรรค  หรือ

แนวโนมท่ีจะกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนหรือสังคมหรือประเทศเปนสวนรวม  หรือตอผลสัมฤทธ์ิของ

โครงการหรือแผนงาน  ใหรีบจัดทํารายงานโดยสรุป  พรอมท้ังขอเสนอแนะตอหัวหนาหนวยงานของรัฐท่ี  

รับผิดชอบในเรื่องนั้น เพ่ือดําเนินการแกไขใหลุลวงโดยเร็ว แลวแจงใหผูตรวจราชการทราบภายในสามสิบวัน

นับแตวันท่ีไดรับรายงานจากผู ตรวจราชการ 

 เม่ือครบกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง  ถาผูตรวจราชการยังมิไดรับแจงผลการ

ดําเนินการ  หรือไดรับแจงวาปญหาหรืออุปสรรคดังกลาวอยูนอกเหนืออํานาจของหนวยงานของรัฐนั้น  ให

ผูตรวจราชการรายงานผูบังคับบัญชาของหนวยงานของรัฐนั้นเหนือขึ้นไปช้ันหนึ่ง และในกรณีท่ียังมิไดแกไข

ปญหาหรืออุปสรรคดังกลาวภายในเวลาอันสมควร  สําหรับกรณีเปนรายงานของผูตรวจราชการสํานัก

นายกรัฐมนตรีหรือผูตรวจราชการ  กระทรวงใหรายงานใหนายกรัฐมนตรีทราบ  หรือกรณีเปนรายงานของ

ผูตรวจราชการกรมใหรายงานใหรัฐมนตรีเจาสังกัดทราบ 
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ขอ ๑๙   ในการตรวจราชการ  หากมีความจําเปนเรงดวนท่ีจะตองรายงานหรือจะตองขอคํา

วินิจฉัยส่ังการจากผูมีอํานาจ ใหผูตรวจราชการดําเนินการโดยพลันโดยทางโทรศัพท หรือเครื่องมือส่ือสารอ่ืน

และใหบันทึกการดําเนินการดังกลาวไวในรายงานผล การตรวจราชการดวย  

ขอ ๒๐  การรายงานผลการตรวจราชการ ใหจัดทําโดยสรุปใหเห็นถึงสภาพตามวัตถุประสงค

ของการตรวจราชการพรอมท้ังปญหาหรืออุปสรรค โดยจะเสนอแนะแนวทางแกไขดวยก็ได 

 ในกรณีท่ีไดแนะนําหรือส่ังการดวยวาจาไวใหสรุปคําแนะนําและการส่ังการนั้นไว

ในรายงานดวย 

หมวด ๔ 

มาตรฐานในการปฏิบัติหนาที่และจริยธรรมของผูตรวจราชการ 

    

ขอ ๒๑   ผูตรวจราชการพึงรวบรวมขอมูลและติดตามขาวสารเกี่ยวกับเรื่องท่ีจะตรวจอยาง

ครบถวนสมบูรณ  ท้ังจากภาครัฐและภาคเอกชน  และทําหนาท่ีสอดสองดูแลงานราชการท้ังท่ีเปนของ

หนวยงานของรัฐตนสังกัดของตนและราชการของหนวยงานของรัฐอ่ืน  ตรวจติดตามงานท่ีไดรับมอบหมาย

อยางเต็มความสามารถ รวดเร็ว ทันเหตุการณ ตลอดจนใหขอเสนอแนะเพ่ือใหผูบังคับบัญชาวินิจฉัยส่ังการใน

การแกไขปญหาไดอยางชัดเจนและถูกตอง 

 ในกรณีท่ีพบเห็นปญหาหรืออุปสรรคใดเกิดขึ้น ไมวาจะอยูในความรับผิดชอบของ

หนวยงานของรัฐท่ีตนสังกัดหรือไม ใหเปนหนาท่ีท่ีจะตองรายงานใหหนวยงานของรัฐท่ีรับผิดชอบในกิจการ

นั้นไดทราบโดยทันทีดวย และใหนําความในขอ ๑๘ มาใชบังคับโดยอนุโลม  

ขอ ๒๒  ผูตรวจราชการตองรวมมือและประสานงานระหวางกันทุกระดับการตรวจราชการ

รวมท้ังประสานงานและรวมมือกับหนวยงาน ตรวจสอบหรือติดตามประเมินผลของสวนราชการตางๆ เพ่ือให

เกิดประโยชนสูงสุดแกการบริหารราชการแผนดิน 

ขอ ๒๓  ผูตรวจราชการตองไมรับส่ิงของมีคาหรือผลประโยชนใดๆ  จากผูรับการตรวจหรือ

ผูเกี่ยวของ 
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    หมวด ๕ 

สมุดตรวจราชการ 

    

ขอ ๒๔   ใหหนวยงานของรัฐท่ีตั้งอยูในสวนภูมิภาคจัดใหมีสมุดตรวจราชการไวประจํา             

ณ สํานักงานหรือท่ีทําการ 

 หนวยงานของรัฐอ่ืนท่ีมิใชหนวยงานของรัฐตามวรรคหนึ่ง  จะจัดใหมีสมุดตรวจ

ราชการตามท่ีเห็นสมควรหรือจําเปนก็ได 

 สมุดตรวจราชการอยางนอยตองมีสาระสําคัญ ในเรื่องดังตอไปนี้ 

 (๑)  วัน เดือน ป ท่ีตรวจ 

 (๒)  กิจกรรมหรือวัตถุประสงคท่ีตรวจ  โดยจะระบุเกี่ยวกับสถานท่ี งาน หรือ

โครงการท่ีตรวจไวดวยก็ได 

 (๓)   ขอเสนอแนะหรือการส่ังการของผูตรวจราชการท่ีจําเปนตองดําเนินการ            

โดยรีบดวนและไดแนะนําหรือส่ังการไวดวยวาจาแลว 

 (๔)  การดําเนินการของผูรับการตรวจ 

ขอ ๒๕  เม่ือผูตรวจราชการไปตรวจราชการท่ีสํานักงานหรือท่ีทําการของหนวยงานของรัฐ

ใหผูตรวจราชการบันทึกการตรวจราชการลงในสมุดตรวจราชการ  พรอมท้ังลงลายมือช่ือ ตําแหนง และวัน 

เดือน ป ท่ีตรวจไวเปนหลักฐาน 

 ในกรณีท่ีผูตรวจราชการไปตรวจราชการเรื่องใดเรื่องหนึ่งท่ีเกี่ยวของกับหนวยงาน

ของรัฐหลายหนวยและไดบันทึกการตรวจราชการไวในสมุดตรวจราชการท่ีหนวยงานของรัฐหนวยใดหนวย

หนึ่งแลวอาจไมลงบันทึกรายละเอียดท่ีตรวจนั้นในสมุดตรวจราชการเลมอ่ืนในเขตทองท่ีเดียวกันก็ไดแตตอง

บันทึก อางอิงไวในสมุดตรวจราชการของหนวยงานของรัฐแหงอ่ืนท่ีตรวจนั้นดวย  

ขอ ๒๖   ใหผูรับการตรวจดําเนินการตามท่ีผูตรวจราชการบันทึกไวในขอ  ๒๕ ในกรณีท่ี

สามารถดําเนินการไดโดยทันที ใหรีบดําเนินการโดยไมชักชา แลวบันทึกไวในสมุดตรวจราชการในกรณีท่ีไม

สามารถดําเนินการตามท่ีผูตรวจราชการบันทึกไดทันทีหรือไมสามารถดําเนินการไดใหบันทึกช้ีแจงขอขัดของ 

พรอมท้ังเหตุผลไวในสมุดตรวจราชการ  

ขอ ๒๗  ภายในหาวันทําการนับแตวันท่ีผูตรวจราชการไดบันทึกการตรวจราชการในสมุด

ตรวจราชการตามขอ  ๒๕ ใหผูรับการตรวจจัดทําสําเนาการตรวจราชการของผูตรวจราชการในสมุดตรวจ

ราชการและผลการดําเนินการของผูรับการตรวจเสนอตอผูบังคับบัญชา 
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 ในกรณีท่ีผูรับการตรวจหรือกิจกรรมท่ีตรวจอยูในเขตพ้ืนท่ีของจังหวัดนอก

กรุงเทพมหานครใหรายงานผูวาราชการจังหวัดทราบดวย 

  

บทเฉพาะกาล 

   

ขอ ๒๘  หนวยงานของรัฐใดมีระเบียบวาดวยการตรวจราชการของหนวยงานของตนเปนการ

เฉพาะและไมสอดคลองกับระเบียบนี้ ใหดําเนินการปรับปรุงระเบียบดังกลาวใหสอดคลองกับระเบียบนี้ 

 ในกรณีท่ีตองมีการปรับปรุงระเบียบตามวรรคหนึ่ง และยังมิไดมีการปรับปรุง

ระเบียบใหผูตรวจราชการและผูรับการตรวจปฏิบัติตามระเบียบนี้ 

ขอ ๒๙   สมุดตรวจราชการหรือแบบตรวจราชการท่ีมีอยูในวันท่ีระเบียบนี้ใชบังคับใหคง

ใชไดตอไป 

  

  

ประกาศ ณ วันท่ี ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ 

 

                                               พันตํารวจโท  

 ( ทักษิณ ชินวัตร) 

                                          นายกรัฐมนตร ี

 

 

 

หมายเหต ุ  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการตรวจราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘ ไดประกาศในราชกิจจา

นุเบกษา เลมท่ี ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๗๖ ง วันท่ี ๕ กันยายน ๒๕๔๘ 

 

 

 


