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ค าน า 
 

 กรมวิชาการเกษตร เป็นหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีภารกิจด้าน
การศึกษา วิจัย และพัฒนาให้ได้พืชพันธุ์ที่ดี มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานการผลิต  และพร้อมที่จะน าไป
ขยายผลจ าหน่ายให้แก่เกษตรกร  ในปัจจุบันมีการส่งเสริมให้ใช้ปาล์มน  ามันเป็นพืชพลังงานทดแทน ท าให้
เกษตรกรมีความต้องการต้นปาล์มน  ามันพันธุ์ดีเพ่ิมมากขึ น แต่พบว่ามีผู้ประกอบธุรกิจพันธุ์ปาล์มน  ามัน
บางส่วนไม่ปฏิบัติตามหลักวิชาการที่เป็นมาตรฐาน  โดยผลิตต้นกล้าที่ไม่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาการ
มาจ าหน่ายให้แก่เกษตรกร ท าให้ผลผลิตปาล์มน  ามันที่ได้ต่ าไม่คุ้มค่ากับการลงทุน  กอปรกับต้นกล้าปาล์ม
น  ามันที่จ าหน่ายมีราคาสูงท าให้เกษตรกรต้องรับภาระต้นทุนเพ่ิมขึ น  กรมวิชาการเกษตรจึงมีนโยบายที่จะ
กระจายการผลิตต้นกล้าปาล์มน  ามันไปยังหน่วยงานต่างๆ ในสังกัด เพ่ือให้เกษตรกรได้รับพันธุ์ต้นกล้า
ปาล์มน  ามันที่ดี และมีเพียงพอกับความต้องการของเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน  ามัน 

การตรวจสอบการด าเนินงาน (Performance Audit) เป็นการตรวจสอบที่มุ่งเน้น
เกี่ยวกับประสิทธิภาพ (Efficiency) ประสิทธิผล (Effectiveness) ของการด าเนินงาน ภายใต้หลักเกณฑ์ 
หรือมาตรฐานที่ก าหนดอย่างประหยัด (Economy) โดยการตรวจสอบเพ่ือวัดผลการด าเนินงาน 
ผลกระทบจากการด าเนินงาน การประเมินระบบควบคุมภายในของกระบวนการปฏิบัติงาน และตรวจ
ติดตามการท างานให้เป็นไปตามแผนงาน/งาน/โครงการที่ก าหนด  ช่วยให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานได้
ทราบข้อมูลผลการด าเนินงาน ผลผลิต ผลลัพธ์ และหรือผลกระทบที่เกิดขึ นจากการด าเนินงาน สามารถ
ประเมินผลส าเร็จของหน่วยงานได้อย่างถูกต้อง เพ่ือพัฒนาปรับปรุงและแก้ไขการด าเนินงานให้ดีขึ น
ประสบผลส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพตามเป้าหมายที่ก าหนด อันเป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับองค์กร 

การตรวจสอบด าเนินงานและการติดตามผล – กิจกรรมการผลิตต้นกล้าปาล์มน  ามันพันธุ์ดี 
ฉบับนี จัดท าขึ นเพื่อเป็นผลงานทางวิชาการ  โดยผู้เสนอผลงานพิจารณาแล้วเห็นว่า การตรวจสอบ
การด าเนินงานและการติดตามผล มีความส าคัญต่อการแก้ไขปัญหาในเรื่องกระบวนการด าเนินงาน
โครงการ/กิจกรรมพร้อมทั งมีการติดตามผลของโครงการ/กิจกรรมนั นๆ ว่ามีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
ประหยัด และมีความคุ้มค่า นอกจากนี การตรวจสอบการด าเนินงาน ได้น าแนวคิดหลักวิชาการ และทฤษฎี
ที ่เกี ่ยวข้องมาประยุกต์ใช้  เพื ่อให้การตรวจสอบการด าเนินงานมีคุณภาพเป็นที ่น่าเชื ่อถือของ  
หน่วยรับตรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ผู้เสนอผลงานหวังว่าผลงานนี จะเป็นประโยชน์ และเป็น
แรงจูงใจให้เกิดการศึกษา ค้นคว้า และพัฒนาการตรวจสอบการด าเนินงานส าหรับผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบของ
กรมวิชาการเกษตร  สามารถน าไปใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมาก และดียิ่งขึ นต่อไป      
ในอนาคต 

นางสาวอรพินท์  รัตนโชติพานิช 
กลุ่มตรวจสอบภายใน  กรมวิชาการเกษตร 

                                                                                                                                                                                     มกราคม  ๒๕๖๐ 
 



 

สารบัญ 
  หน้า 

 ค าน า  
 สารบัญ  
 บทคัดย่อผลงาน  
บทที่  ๑ บทน า ๑ 
 ความเป็นมาและความส าคัญของผลงาน ๑ 
 วัตถุประสงค์ ๓ 
 ความรู้ทางวิชาการหรือแนวความคิดในการด าเนินงาน ๓ 
 วิธีการหรือขั นตอนการด าเนินงาน ๔ 
 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ/การน าผลงานไปใช้ประโยชน์ ๕ 
บทที่  ๒ ระเบียบ ข้อบังคับ ความรู้ทางวิชาการ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ๗ 
 ความรู้ทางวิชาการและแนวคิดที่ใช้ในการด าเนินการ ๗ 
 ๑. แนวคิดการตรวจสอบการด าเนินงาน ๗ 
 ๒. นโยบายการปฏิรูประบบราชการไทย  ๙ 

 
๓. ความรู้ทางวิชาการด้านการบริหารแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 
(Results Based Management : RBM ) 

๑๐ 

 
๔. ความรู้ทางวิชาการเกี่ยวกับการวิเคราะห์สภาพองค์การ  
(SWOT Analysis) 

๑๒ 

 ๕. ความรู้ทางวิชาการในการบริหารงานเชิงผลสัมฤทธิ์สมดุล 
(Balanced Scor Card : BSC)   

๑๔ 

 ๖. การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์  (Strategic Management) ๑๕ 
 ๗. แนวคิดเก่ียวกับ  ๓  E's ๑๗ 
 ๘. แนวคิดการบริหารโซ่แห่งคุณค่า (Value Chain) ๑๙ 
 ๙. แนวความคิดหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม  (Participation)   ๒๒ 

 
๑๐. แนวคิดหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
(Good Governance) พ.ศ. ๒๕๔๖   

๒๓ 

 
๑๑. แนวปฏิบัติการตรวจสอบภายใน  :  การตรวจสอบ 
การด าเนินงานของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘ 

๒๕ 

 
๑๒.  มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ และแนวทางการ
จัดวางระบบการควบคุมภายในของกรมวิชาการเกษตร 

๒๗ 

   

 



 

สารบัญ (ตอ่) 
  หน้า 

บทที่  ๓ วิธีด าเนินการ และขั นตอนการตรวจสอบการด าเนินงาน ๓๑ 
 ๓.๑  ความเป็นมา ๓๑ 
 ๓.๒ การวางแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ  (Planning) ๓๒ 
 ๓.๓  การปฏิบัติงานตรวจสอบ  (Examination) ๓๓ 
 ๓.๔  การรายงานผลการตรวจสอบ (Reporting) ๓๖ 

 ๓.๕  การติดตามผลการตรวจสอบ (Follow-up) ๓๗ 
บทที่  ๔ ผลการตรวจสอบการด าเนินงาน และประเมินผลลัพธ์ ๓๘ 
 ๔.๑ ผลการตรวจสอบการด าเนินงาน ๓๘ 

 ๔.๒ การประเมินผลลัพธ์ของกิจกรรมการผลิตต้นกล้าปาล์มน  ามัน ๖๐ 

 ๔.๓ ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานกิจกรรมการผลิต 
ต้นกล้าปาล์มน  ามัน 

๖๘ 

บทที่  ๕ สรุปผลการตรวจสอบ ข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะ ๗๐ 

 ๕.๑  ระบบควบคุมภายในด้านการผลิตพันธุ์พืช ยังไม่เหมาะสม  
และไม่มีประสิทธิผลเพียงพอ 

๗๐ 

 ๕.๒  การด าเนินงานบรรลุผลส าเร็จ ได้ตามเป้าหมายที่ก าหนด  
แต่การดูแลรักษาระหว่างการผลิตมีประสิทธิภาพไม่เพียงพอ  

๗๖ 

 ๕.๓  การจัดสรร และการใช้จ่ายเงินไม่สอดคล้องตามแผน 
ที่ได้รับอนุมัติ 

๘๑ 

 
๕.๔  ข้อเสนอแนะในการด าเนินงานกิจกรรมการผลิต 
ต้นกล้าปาล์มน  ามันพันธุ์ดี 

๘๖ 

บทที่  ๖ การน าผลงานการตรวจสอบการด าเนินงานไปใช้ประโยชน์ 
และการติดตามผล 

๘๗ 

บรรณานุกรม  ๙๑ 

 

 

 

 

 

 



 

การตรวจสอบการด าเนินงาน การผลิตต้นกลา้ปาล์มน  ามันพันธุ์ด ี

บทคัดย่อ 
 

กรมวิชาการเกษตร เป็นหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีภารกิจด้าน
การศึกษา วิจัย และพัฒนาให้ได้พืชพันธุ์ดี เพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชสู่กลุ่มเป้าหมาย ทั งภาครัฐ 
เอกชน และเกษตรกร ตลอดจนบริการวิเคราะห์ ทดสอบ ตรวจสอบรับรองและให้ค าแนะน าเกี่ยวกับ ดิน 
น  า ปุ๋ย พืช วัสดุการเกษตร ผลผลิตและผลิตภัณฑ์พืช รวมทั งให้บริการตรวจรับรองสุขอนามัยพืชเพ่ือการ
ส่งออกสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ ในส่วนของการด าเนินงานกิจกรรมการผลิตพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิต 
มุ่งหวังเพ่ือผลิตพันธุ์พืชที่มีคุณภาพดี ตรงตามมาตรฐานการผลิตและพร้อมที่จะน าไปขยายผลจ าหน่าย
ให้แก่เกษตรกร  ตลอดจนใช้ในงานวิจัยของหน่วยงานภายในและภายนอกกรมวิชาการเกษตร และงาน
โครงการพิเศษต่างๆ ตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดในการเสนอของบประมาณรายจ่ายในแต่ละปี  

ปัจจุบันมีการส่งเสริมให้ใช้ปาล์มน  ามันเป็นพืชพลังงานทดแทน จึงส่งผลให้ประเทศไทยมี
พื นที่ปลูกปาล์มน  ามันเพ่ิมขึ นและกระจายอยู่ทั่วทุกภาค เกษตรกรมีความต้องการต้นปาล์มน  ามันพันธุ์ดี
เพ่ิมมากขึ น แต่พบว่ามีผู้ประกอบธุรกิจพันธุ์ปาล์มน  ามันบางส่วนไม่ปฏิบัติตามหลักวิชาการที่เป็นมาตรฐาน 
โดยผลิตต้นกล้าที่ไม่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาการมาจ าหน่ายให้แก่เกษตรกร ท าให้ผลผลิตปาล์มน  ามัน
ที่ได้ต่ าไม่คุ้มค่ากับการลงทุน กอปรกับต้นกล้าปาล์มน  ามันที่จ าหน่ายมีราคาสูงท าให้เกษตรกรต้องรับภาระ
ต้นทุนเพ่ิมขึ น  กรมวิชาการเกษตรจึงมีนโยบายที่จะกระจายการผลิตต้นกล้าปาล์มน  ามันไปยังหน่วยงาน
ต่างๆ ในสังกัด เพ่ือให้เกษตรกรได้รับพันธุ์ต้นกล้าปาล์มน  ามันที่ดี และมีเพียงพอกับความต้องการของ
เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน  ามัน 

การตรวจสอบการด าเนินงาน ได้รับอนุมัติแผนการตรวจสอบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๘ และพ.ศ.๒๕๕๙  ให้ตรวจสอบการด าเนินงานผลิตพันธุ์พืช–กิจกรรมการผลิตต้นกล้าปาล์มน  ามัน 
ของหน่วยงานที่มีการผลิตต้นกล้าในสังกัดกรมวิชาการเกษตร รวม ๑๙ หน่วยงาน มีการด าเนินงานโดยใช้
เงินจากงบประมาณรายจ่ายผลผลิตที่ ๒ งานผลิตพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิต  โดยมีวัตถุประสงค์ในการ
ตรวจสอบ ดังนี   ๑) เพ่ือให้การด าเนินงาน - ด้านการผลิตพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิต (การผลิตต้นกล้า
ปาล์มน  ามัน) มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล ๒) เพ่ือให้การด าเนินงาน - การผลิต
ต้นกล้าปาล์มน  ามัน บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายมีคุณภาพตรงตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้  และมี
ประสิทธิภาพทั งทางด้านการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ระยะเวลาของงานโครงการ  ๓) เพ่ือให้การด าเนินงาน
มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลยิ่งขึ น ประหยัด มีการปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ มติ
คณะรัฐมนตรีต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  และระบบ วิธีการ และหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ก าหนดไว้         
๔) เพ่ือให้ทราบผลการผลิตพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิต ว่าได้มีการน าไปใช้ประโยชน์  ๕) เพ่ือให้มีการ
บันทึกค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน - ด้านการผลิตพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิต เพ่ือเป็นข้อมูลการจัดท า
ต้นทุนผลผลิต ๖) เพ่ือให้มีการก ากับดูแล การติดตาม และการรายงานผลการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ 
๗) เพ่ือให้ทราบปัญหา อุปสรรค และให้ข้อคิดเห็น  และหรือข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขการ
ด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล บรรลุผลสัมฤทธิ์ของงานตามเป้าหมายที่ก าหนด 



 

ผลการตรวจสอบการด าเนินงาน การผลิตต้นกล้าปาล์มน  ามันพันธุ์ ดี พบว่า หน่วยงานมีผล
การด าเนินงาน เป็นไปตามเป้าหมายหรือสูงกว่าเป้าหมายที่ก าหนด   ส่วนใหญ่มีการน าไปใช้ประโยชน์ 
โดยการจ าหน่ายให้เกษตรกร   แต่มีบางหน่วยงานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่มีการน าไปใช้ประโยชน์
ได้น้อย ยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร  จากการสอบทานระบบควบคุมภายในด้านการผลิตพันธุ์พืช ตาม
ขั นตอนการด าเนินงาน  พบว่า  หน่วยงานมิได้น าแนวปฏิบัติการควบคุมภายในด้านการผลิตพันธุ์พืชที่
กรมวิชาการเกษตรก าหนดมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมแต่ละขั นตอน ดังนี  

๑) การวางแผนการผลิต  ไม่ได้จัดท าแผนการจัดหาทรัพยากรการผลิต เสนอผู้บริหารเพ่ือขอ
อนุมัติหลักการก่อนการด าเนินงาน เพ่ือให้สอดคล้องกับเป้าหมายการผลิต อาจท าให้การเบิกจ่ายเงิน
ซ  าซ้อน  

๒) กระบวนการผลิต มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบการผลิต แต่บางหน่วยงานไม่ได้ก าหนด
เป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจน และมีคู่มือกระบวนการผลิตต้นกล้าปาล์มน  ามันตามค าแนะน าของศูนย์วิจัย
ปาล์มน  ามันสุราษฎร์ธานี ซึ่งมีความช านาญเรื่องปาล์มน  ามัน 

๓) การควบคุมการผลิต (ปริมาณ และ  ต้นทุน) ไม่มีเอกสารการรับ–ส่ง จ านวนต้นกล้า
ปาล์มน  ามันที่อยู่ระหว่างการดูแลรักษาแต่ละขั นตอน การส่งมอบต้นกล้าปาล์มน  ามันที่พร้อมน าไปใช้
ประโยชน์ได้ และผลเสียหายจากการคัดทิ งต้นกล้าที่ตาย ผิดปกติ หรือไม่สมบูรณ์ ไม่มีหลักฐานที่เป็น
เอกสารประกอบการขออนุมัติท าลายเพ่ือตัดบัญชี  มีเพียงการจดบันทึกของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
ปฏิบัติงาน  ส่วนการควบคุมต้นทุนการผลิต ไม่มีการบันทึกค่าใช้จ่ายในการผลิตต้นกล้าปาล์มน  ามันแยก
ตามกิจกรรมการผลิตที่เกิดขึ นจริง  มีเพียงการบันทึกการเบิกจ่ายในทะเบียนคุมเงินประจ างวดของ
หน่วยงาน 

๔) การตรวจสอบคุณภาพผลผลิต ได้ปฏิบัติตามคู่มือค าแนะน าการผลิตที่ ศูนย์วิจัยปาล์ม
น  ามันสุราษฎร์ธานี ก าหนด แต่มีบางหน่วยงานปฏิบัติตามค าแนะน าของเจ้าหน้าที่ผู้ที่มีประสบการณ์
ปฏิบัติงานมาก่อน 

๕) การบริหารผลผลิตและทรัพยากรการผลิต ไม่ได้จัดท าทะเบียนคุมผลผลิต และทะเบียน
คุมการน าไปใช้ประโยชน์ ที่แสดงยอดรายการเคลื่อนไหวของผลผลิต และผลผลิตคงเหลือ มีเพียงการ
บันทึกข้อมูลการจ าหน่ายต้นกล้าปาล์มน  ามัน  

๖) การควบคุมบัญชีในส่วนของการผลิต พบว่า มีการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับตามกิจกรรม
ต่ ากว่าจ านวนเงินต้นทุนต่อหน่วยการผลิต (unit cost) ที่ก าหนดให้ ท าให้อาจมองได้ว่ามีการตั ง
งบประมาณต้นทุนการผลิตต่อหน่วยสูงเกินจริง หน่วยงานที่มีผลผลิตต้นกล้าปาล์มน  ามันคงเหลืออยู่ใน
แปลงอนุบาลหลัก และมิได้กันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปีส าหรับการดูแลรักษาต้นกล้าปาล์มฯ ได้เบิกค่าใช้จ่าย
จากเงินงบประมาณปถีัดไปมาด าเนินงาน โดยไม่ได้มีแผนการผลิต และไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติม 
อาจท าให้กระทบต่อแผนการด าเนินงานกิจกรรมอ่ืนๆ 

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ือเพ่ิมคุณค่า และปรับปรุงการด าเนินงานให้เป็นไปตาม
เป้าหมายที่ก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยอธิบดีเห็นชอบและสั่งการให้น าแนวปฏิบัติระบบ
การควบคุมภายในด้านการผลิตพันธุ์พืชที่กรมวิชาการเกษตรก าหนด มาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม เพ่ือ
ควบคุมความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ นจากการด าเนินงาน ให้มีการจัดท าแผนการจัดหาทรัพยากรการผลิต 
เสนอผู้บริหารเพ่ือขออนุมัติหลักการก่อนการด าเนินงานทุกครั งให้สอดคล้องกับเป้าหมายการผลิต 
ครอบคลุมตลอดระยะเวลาถึงพร้อมน าไปใช้ประโยชน์  การควบคุมการผลิตด้านปริมาณ ควรจัดให้มี



 

เอกสารแสดงการบันทึกข้อมูลการปฏิบัติงานการผลิตอย่างสม่ าเสมอ  ทั งนี ให้น ารูปแบบทะเบียนคุมการ
ผลิตพันธุ์พืช  และทะเบียนคุมการน าไปใช้ประโยชน์  ไปใช้เป็นแนวปฏิบัติในการควบคุมผลผลิต พร้อมจัดให้
มีหลักฐานประกอบการรับ-จ่าย ผลผลิตออกจากบัญชีทุกครั ง รวมทั งให้มีการสอบทานจ านวนผลผลิต
คงเหลือเทียบกับทะเบียนคุมผลผลิตด้วย  ต้นกล้าปาล์มน  ามันที่ยังไม่ได้น าไปใช้ประโยชน์ การดูแลรักษา
ควรจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงเพ่ือมิให้ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานกิจกรรมอ่ืนๆ และไม่เป็นภาระแก่
งบประมาณปีถัดไป หากไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณมาด าเนินงาน  ด้านการควบคุมต้นทุนให้มีการ
บันทึกค่าใช้จ่ายแยกตามกิจกรรมการผลิตที่เกิดขึ นจริง  และควรจัดให้มีการเก็บข้อมูลระหว่างการ
ด าเนินการผลิตทั งด้านการด าเนินงาน และการใช้จ่ายเงิน เพ่ือใช้ เป็นข้อมูลในการวางแผนการผลิต และ
การตัดสินใจของผู้บริหาร 

 



๑ 

การตรวจสอบการด าเนินงาน การผลิตต้นกล้าปาลม์น  ามันพันธุ์ด ี

 
 

บทที่ ๑ 

บทน ำ 

ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของผลงำน 

กระแสโลกาภิวัฒน์  (Globalization) เป็นแรงผลักดันที่ส าคัญประการหนึ่ง ที่ท าให้เกิด  
การตื่นตัวในการปรับโครงสร้างของภาครัฐ และองค์กรธุรกิจในภาคเอกชนในประเทศที่ก าลังพัฒนา 
(Developing country) รัฐบาลจึงจ าเป็นอย่างยิ่งต้องจัดระบบโครงสร้างการบริหารราชการแผ่นดิน  
เพ่ือให้การฟ้ืนฟูเศรษฐกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน เร่งรัดการ
เปลี่ยนแปลงกระบวนจัดท าและจัดสรรงบประมาณ  ให้เป็นเครื่องมือในการจัดสรรทรัพยากรที่มี
ประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศและส่งเสริมให้กระทรวง ทบวง 
กรมมีบทบาทในการตัดสินใจมากขึ น พร้อมทั งจัดให้มีระบบควบคุมตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส  
มีการบริหารราชการโดยมุ่งให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อการปฏิบัติงานและเพ่ือประโยชน์แก่ประชาชนจึง
ก าหนดให้มีผู้รับผิดชอบต่อการปฏิบัติราชการ โดยจัดท าความตกลงร่วมกันในการปฏิบัติงาน 
(Performance  agreement)  ระหว่างผู้ก าหนดนโยบายกับผู้รับผิดชอบในการน านโยบายไปปฏิบัติ ใน
แต่ละเรื่อง เช่น การจัดท าความตกลงร่วมกันระหว่างปลัดกระทรวงกับอธิบดี  หรือระหว่างอธิบดีกับ
ผู้อ านวยการส านัก/กอง/สถาบัน/ศทส. ฯลฯ 

 หน้าที่ที่ส าคัญของหัวหน้าส่วนราชการในฐานะผู้บริหารขององค์กร  ซึ่งต้องมีการบริหาร
เงินงบประมาณและทรัพย์สินต่างๆ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด เพ่ือให้บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายตามนโยบายของรัฐบาล การควบคุม ก ากับดูแล และการติดตามผล จึงเป็น
วิธีการหนึ่งที่หัวหน้าส่วนราชการน ามาใช้ในการบริหารงาน  นอกจากนี แล้วงานตรวจสอบภายในก็เป็นอีก
หนึ่งเครื่องมือที่ส าคัญของฝ่ายบริหารในการตรวจสอบติดตามประเมินผลการด าเนินงานภายในส่วน
ราชการ  เพ่ือให้ผลการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด บทบาทที่ส าคัญของงานตรวจสอบ
ภายใน  คือการสนับสนุนส่งเสริมให้การปฏิบัติงานในทุกระดับของหน่วยงานในส่วนราชการ บรรลุตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าภายใต้การบริหารความเสี่ยง 
มีการควบคุมและการก ากับดูแลที่ดี ( Good Governance ) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล ดังนั น งาน
ตรวจสอบภายในจึงมีส่วนช่วยผลักดันให้เกิดความส าเร็จและเสริมสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับส่วนราชการ 

จากการปรับเปลี่ยนการบริหารงานภาครัฐไปสู่การบริหารจัดการแนวใหม่ที่ให้ความส าคัญกับ
ผลสัมฤทธิ์ของงานและให้มีการลดบทบาท และกระจายอ านาจของหน่วยงานส่วนกลางไปสู่ราชการส่วน
ภูมิภาคโดยหน่วยงานส่วนกลางท าหน้าที่เป็นผู้ก ากับ และควบคุมเชิงนโยบาย มีการตรวจสอบติดตาม
ประเมินผลที่เป็นระบบ  การเปลี่ยนแปลงการกระจายอ านาจท าให้ส่วนราชการต้องให้ความส าคัญกับการ
บริหารความเสี่ยงและการควบคุมอย่างมาก  ภารกิจและหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน  ซึ่งในอดีตจะเป็น
การตรวจสอบด้านการเงินและบัญชี  ( Financial  Audit )  และการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อก าหนด 



๒ 
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( Compliance Audit )  ซึ่งการตรวจสอบลักษณะนี   ผลที่ได้จ ากัดอยู่ในวงแคบเพียงความถูกต้องของ
การบันทึกบัญชีและรายงานการเงิน ตลอดจนการปฏิบัติ งานทางการเงินว่าสอดคล้องกับกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องหรือไม่  จึงท าให้ข้อมูลไม่เพียงพอแก่ผู้บริหารในการน าไปใช้ประกอบการ
ตัดสินใจหรือแก้ปัญหา อุปสรรคต่างๆ ในการบริหารงานต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน  ดังนั น การตรวจสอบ
ภายในของส่วนราชการ   จึงจ าเป็นต้องเพ่ิมบทบาท และหน้าที่ในการตรวจสอบภายในให้ครอบคลุมถึง
การวิเคราะห์ ประเมินผลการด าเนินงานว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์เป้าหมายของแผนงาน งาน โครงการ 
มีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด การใช้จ่ายเงินได้ผลคุ้มค่าหรือไม่  มีปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน
อย่างไร เพ่ือเสนอแนะแนวทางปรับปรุงแก้ไข  จึงจ าเป็นที่จะให้มีการตรวจสอบการด าเนินงานมาเสริม 
ประยุกต์ใช้ในงานตรวจสอบภายในให้เพ่ิมคุณค่าแก่องค์กรมากขึ น 

การตรวจสอบการด าเนินงาน ( Performance Audit ) เป็นประเภทหนึ่งของการตรวจสอบที่
มุ่งเน้นตรวจสอบความมีประสิทธิผล (Effectiveness) ประสิทธิภาพ (Efficiency) ความคุ้มค่า 
(Economy) และการปฏิบัติตามกฎหมาย (Compliance) ระเบียบข้อบังคับของการด าเนินงานของส่วน
ราชการ โดยไม่จ าเพาะว่าจะตรวจกับโครงการหรือกิจกรรม ตามที่หลายคนเข้าใจเท่านั น แต่สามารถ
ตรวจสอบการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน หรือตรวจแผนงาน งาน/โครงการ หรือจะตรวจ
กระบวนการปฏิบัติงานก็ได้  โดยภาพรวมของการตรวจสอบการด าเนินงานต่างจากการตรวจสอบทาง
การเงิน คือ การตรวจสอบทางการเงิน ( Financial Auditing ) เป็นการตรวจพิสูจน์ความถูกต้องของการ
บันทึกรายการบัญชี  และความถูกต้องครบถ้วนของยอดเงินที่ปรากฏในบัญชี  ซึ่งเป็นรายการที่เกิดขึ นแล้ว 
จึงเป็นการแก้ไขอดีต  ส่วนการตรวจสอบการด าเนินงาน ( Performance Auditing ) เป็นการตรวจสอบ
ที่แก้ไขเหตุปัจจุบันเพ่ืออนาคต  ลักษณะการตรวจสอบใช้วิธีการโดยการวิเคราะห์ วิจัย การสังเคราะห์  
การวัดและประเมินผลการด าเนินงานว่ามีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และประหยัดหรือไม่ เพ่ือหาสิ่งที่
ดีกว่าหรือสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้แก่องค์กร หรือเพ่ือแจ้งเตือน (Early Warning) ช่วยให้ผู้บริหารและ
ผู้ปฏิบัติงานได้ทราบล่วงหน้าถึงจุดอ่อนของการด าเนินงานที่ควรแก้ไข  เพ่ือน ามาพัฒนาปรับปรุงให้เป็น
ประโยชน์แก่หน่วยงาน จึงเป็นงานที่เพ่ิมคุณค่าแก่องค์กรรูปแบบหนึ่ง ดังนั น หากผู้ตรวจสอบภายใน
สามารถตรวจสอบการด าเนินงานในเรื่องของประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความคุ้มค่าในการด าเนินงาน
โครงการ หรือกิจกรรมต่างๆ ของส่วนราชการได้สมบูรณ์  จะช่วยสร้างมูลค่าเพ่ิม (Value Added) ให้แก่
ส่วนราชการ ท าให้การปฏิบัติงานมีคุณค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน และประเทศชาติในที่สุด 

กรมวิชาการเกษตรเป็นหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีภารกิจด้านการศึกษา 
วิจัย และพัฒนาให้ได้พืชพันธุ์ดี เพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชสู่กลุ่มเป้าหมาย ทั งภาครัฐ  เอกชน 
และเกษตรกร  ตลอดจนบริการวิเคราะห์  ทดสอบ ตรวจสอบรับรองและให้ค าแนะน าเกี่ยวกับ ดิน น  า ปุ๋ย 
พืช วัสดุการเกษตร ผลผลิตและผลิตภัณฑ์พืช รวมทั งให้บริการตรวจรับรองสุขอนามัยพืชเพ่ือการส่งออก
สินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ ในส่วนของการด าเนินงานกิจกรรมการผลิตพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิต มุ่งหวัง
เพ่ือผลิตพันธุ์พืชที่มีคุณภาพดี ตรงตามมาตรฐานการผลิตและพร้อมที่จะน าไปขยายผลจ าหน่ายให้แก่
เกษตรกร  ตลอดจนใช้ในงานวิจัยของหน่วยงานภายในและภายนอกกรมวิชาการเกษตร และงานโครงการ
พิเศษต่างๆ ตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดในการเสนอของบประมาณรายจ่ายในแต่ละปี  



๓ 

การตรวจสอบการด าเนินงาน การผลิตต้นกล้าปาลม์น  ามันพันธุ์ด ี

 
 

ปัจจุบันมีการส่งเสริมให้ใช้ปาล์มน  ามันเป็นพืชพลังงานทดแทน จึงส่งผลให้ประเทศไทยมี
พื นที่ปลูกปาล์มน  ามันเพ่ิมขึ นและกระจายอยู่ทั่วทุกภาค เกษตรกรมีความต้องการต้นปาล์มน  ามันพันธุ์ดี
เพ่ิมมากขึ น แต่พบว่ามีผู้ประกอบธุรกิจพันธุ์ปาล์มน  ามันบางส่วนไม่ปฏิบัติตามหลักวิชาการที่เป็นมาตรฐาน 
โดยผลิตต้นกล้าที่ไม่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาการมาจ าหน่ายให้แก่เกษตรกร ท าให้ผลผลิตปาล์มน  ามัน
ที่ได้ต่ าไม่คุ้มค่ากับการลงทุน กอปรกับต้นกล้าปาล์มน  ามันที่จ าหน่ายมีราคาสูงท าให้เกษตรกรต้องรับภาระ
ต้นทุนเพ่ิมขึ น  กรมวิชาการเกษตรจึงมีนโยบายที่จะกระจายการผลิตต้นกล้าปาล์มน  ามันไปยังหน่วยงาน
ต่างๆ ในสังกัด เพ่ือให้เกษตรกรได้รับพันธุ์ต้นกล้าปาล์มน  ามันที่ดี และมีเพียงพอกับความต้องการของ
เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน  ามัน 

ผู้เสนอผลงาน ได้รับอนุมัติแผนการตรวจสอบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ และพ.ศ.
๒๕๕๙  ให้ตรวจสอบการด าเนินงานผลิตพันธุ์พืช–กิจกรรมการผลิตต้นกล้าปาล์มน  ามัน ของหน่วยงานที่มี
การผลิตต้นกล้าในสังกัดกรมวิชาการเกษตร รวม ๑๙ หน่วยงาน มีการด าเนินงานโดยใช้เงินจาก
งบประมาณรายจ่ายผลผลิตที่ ๒ งานผลิตพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิต 

วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือให้การด าเนินงาน - ด้านการผลิตพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิต (การผลิตต้นกล้าปาล์ม

น  ามัน) มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล 
๒. เพ่ือให้การด าเนินงาน - ด้านการผลิตพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิต (การผลิตต้นกล้าปาล์ม

น  ามัน)  บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายมีคุณภาพตรงตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้  และมีประสิทธิภาพทั งทาง 
ด้านการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ระยะเวลาของงานโครงการ 

๓. เพ่ือให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลยิ่งขึ น  ประหยัด  มีการปฏิบัติถูกต้อง
ตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ มติ ครม.ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และระบบ วิธีการ และหรือมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานที่ก าหนดไว้ 

๔. เพ่ือให้ทราบผลการผลิตพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิต  ว่าได้มีการน าไปใช้ประโยชน์ 
๕. เพ่ือให้มีการบันทึกค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน - ด้านการผลิตพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิต    

เพ่ือเป็นข้อมูลการจัดท าต้นทุนผลผลิต 
๖. เพ่ือให้มีการก ากับดูแล การติดตาม และการรายงานผลการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ 
๗. เพ่ือให้ทราบปัญหา อุปสรรค และให้ข้อคิดเห็น  และหรือข้อเสนอแนะในการปรับปรุง

แก้ไขการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล บรรลุผลสัมฤทธิ์ของงานตามเป้าหมายที่ก าหนด 

ควำมรู้ทำงวิชำกำรหรือแนวควำมคิดในกำรด ำเนินงำน 

      ความรู้ทางวิชาการ  หรือแนวความคิดที่ใช้ในการเพ่ิมคุณค่าการตรวจสอบการด าเนินงาน  
ให้มีประสิทธิภาพ ต้องอาศัยความรู้ทางวิชาการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องหลายด้าน ดังนี  

๑. แนวคิดการตรวจสอบการด าเนินงาน 

๒. นโยบายการปฏิรูประบบราชการไทย 
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๓. ความรู้ทางวิชาการด้านการบริหารแบบมุ่งเน้ นผลสัมฤทธิ์  (Results Based 
Management : RBM ) 

๔. ความรู้ทางวิชาการเกี่ยวกับการวิเคราะห์สภาพองค์การ  (SWOT Analysis) 
๕. ความรู้ทางวิชาการในการบริหารงานเชิงผลสัมฤทธิ์สมดุล (Balanced Score Card : BSC)   
๖. การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์  (Strategic Management) 
๗. แนวคิดเกี่ยวกับ  ๓  E's  (Economy : ความประหยัด  Efficiency : ประสิทธิภาพ และ

Effectiveness : ประสิทธิผล)   
๘. แนวคิดการบริหารโซ่แห่งคุณค่า (Value Chain) 
๙. แนวความคิดหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม  (Participation)   

๑๐. แนวคิดหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี(Good Governance) 
พ.ศ. ๒๕๔๖   

๑๑. แนวปฏิบัติการตรวจสอบภายในภาคราชการ : การตรวจสอบการด าเนินงานของ 
ส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘   

๑๒. มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔  และแนวทางการจัดวางระบบ 
การควบคุมภายใน ของกรมวิชาการเกษตร 

วิธีกำรหรือขั้นตอนกำรด ำเนนิงำน 

การตรวจสอบการด าเนินงานผลิตพันธุ์พืช – กิจกรรมการผลิตต้นกล้าปาล์มน  ามันของกรม
วิชาการเกษตร มีแนวทางวิธีการตรวจสอบตามขั นตอนต่างๆ ดังนี  

๑. ศึกษาแผนการผลิตพันธุ์พืช เป้าหมาย วัตถุประสงค์ ขั นตอนการผลิต การน าไปใช้
ประโยชน์  และค่าใช้จ่ายต้นทุนต่อหน่วย (unit cost) ที่ใช้ในการผลิต 

๒. รวบรวมเอกสาร ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการ คู่มือหรือแนวปฏิบัติที่เก่ียวข้องกับ  
การปฏิบัติงานการผลิตพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิต 

๓. ศึกษาขั นตอนการปฏิบัติงาน ตามคู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการผลิตพันธุ์ปาล์มน  ามัน 
ของศูนย์วิจัยปาล์มน  ามันสุราษฎร์ธานี 

๔. ส ารวจข้อมูลเบื องต้นโดยศึกษาข้อมูลการด าเนินงาน - ด้านการผลิตพันธุ์พืชและปัจจัย
การผลิต (การผลิตต้นกล้าปาล์มน  ามัน) จากผู้ที่เกี่ยวข้อง 

๕. ศึกษาแผนการปฏิบัติงาน  ระบบการด าเนินงาน  วิธีปฏิบัติงาน และระบบการควบคุม
ภายใน – ด้านการผลิตพันธุ์พืช 

๖. ประเมินประสิทธิผลของระบบควบคุมภายในด้านการผลิตพันธุ์พืช  ด้านการเงินและ
ทรัพย์สิน ที่เก่ียวข้อง 
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๗. สอบทานการปฏิบัติงานตามขั นตอนการด าเนินงาน – ด้านการผลิตพันธุ์พืชและปัจจัย
การผลิต (การผลิตต้นกล้าปาล์มน  ามัน) 

๘. ตรวจสอบข้อมูลผลส าเร็จของงาน เปรียบเทียบกับแผนการด าเนินงาน – การผลิตต้น
กล้าปาล์มน  ามัน และรายงานการน าไปใช้ประโยชน์ 

๙. ตรวจสอบข้อมูลการใช้จ่ายเงิน – การด าเนินงานการผลิตต้นกล้าปาล์มน  ามัน จาก
ทะเบียนคุมเงินงบประมาณ  และรายงานการใช้จ่ายเงิน 

๑๐. ตรวจสอบความถูกต้องของใบส าคัญคู่จ่าย ผลผลิตที่ ๒ : พันธุ์พืชและปัจจัยการผลิต  

๑๑. สอบทานระบบการจัดเก็บข้อมูล และสอบถามเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง 

๑๒. วิเคราะห์เปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ กับแผนการปฏิบัติงานที่ได้ 
รับอนุมัติ  เพ่ือหาสาเหตุและผลกระทบ  แล้วให้ข้อเสนอแนะปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลเพ่ิมขึ น 

๑๓. รวบรวมข้อมูล  ปัญหาอุปสรรค  ข้อตรวจพบในการปฏิบัติงาน  เพ่ือให้ข้อเสนอแนะ   
ในการปรับปรุงเพ่ิมคุณค่าการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ น แล้วจัดท ารายงานผลการตรวจสอบ   
ให้หน่วยรับตรวจแสดงความเห็นต่อร่างรายงานผลการตรวจสอบ 

๑๔. สรุปผลการตรวจสอบจัดท ารายงานเสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณาสั่งการ และแจ้งเวียน
เผยแพร่ให้หน่วยงานถือปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ รวมทั งติดตามผลการด าเนินการตามข้อเสนอแนะ 

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ/กำรน ำผลงำนไปใช้ประโยชน์ 

การเพ่ิมคุณค่าการตรวจสอบการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ จะท าให้ผู้ตรวจสอบภายในมี
ความรู้ ความสามารถ มีทักษะและความช านาญในการตรวจสอบให้ความเชื่อมั่น และให้ค าปรึกษาแก่
หน่วยรับตรวจและผู้ที่เกี่ยวข้องในระดับที่สูงมากขึ น   โดยการปฏิบัติงานมีการส ารวจและประเมินความ
เสี่ยงทุกขั นตอนของกระบวนการด าเนินงาน  เพ่ือให้ทราบว่าการด าเนินงานของหน่วยรับตรวจบรรลุ
เป้าหมายตามวัตถุประสงค์หรือไม่  มีสาเหตุและผลกระทบเป็นอย่างไร  พร้อมกับให้ข้อเสนอแนะแก้ไข
ปัญหาอุปสรรคต่างๆ ที่จะท าให้การด าเนินงาน บรรลุเป้าหมายที่ก าหนด  ท าให้การตรวจสอบภายในมี
ความน่าเชื่อถือ  มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนเป็นรูปแบบเดียวกัน เป็นที่ยอมรับของผู้บริหาร หน่วยรับตรวจ 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในช่วยเพ่ิมมูลค่า (Value Added) 
พัฒนาการปฏิบัติงานแก่หน่วยรับตรวจ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กรและประเทศชาติ 

การตรวจสอบการด าเนินงาน - ด้านการผลิตพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิต (การผลิตต้นกล้า
ปาล์มน  ามันพันธุ์ดี)  จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อกรมวิชาการเกษตร  ดังนี  



๖ 

การตรวจสอบการด าเนินงาน การผลิตต้นกล้าปาลม์น  ามันพันธุ์ด ี

 
 

๑. ผู้บริหารกรมวิชาการเกษตร และผู้ปฏิบัติงานได้ทราบถึงผลส าเร็จของการด าเนินงาน 
ปัญหาอุปสรรค และสาเหตุที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายก าหนด 

๒. เป็นข้อมูลพื นฐานน าไปใช้ในการวิเคราะห์การวางแผนการผลิต และการบริหารผลผลิต
เพ่ือพัฒนาให้การผลิตพันธุ์พืช และปัจจัยการผลิตมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีประสิทธิภาพยิ่งขึ น ช่วยให้
เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมขึ น 

๓. เป็นข้อมูลพื นฐานในการพัฒนาระบบการน าไปใช้ประโยชน์ ให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของเกษตรกร และการจัดท ายุทธศาสตร์การผลิตพันธุ์พืช 

๔. กระตุ้นให้การด าเนินงาน – ด้านการผลิตพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิตของส่วนราชการใน
สังกัดปฏิบัติงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายและหรือตามแผนการด าเนินงานที่ของบประมาณได้ 

๕. ช่วยเสริมสร้างระบบการควบคุมภายใน – ด้านการผลิตพันธุ์พืช ให้มีความเข้มแข็งและ
รัดกุมยิ่งขึ น 

๖. ให้สัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า  (Warning  Signals)  เพ่ือลดความเสี่ยงและโอกาสทุจริต
ให้น้อยลงและเพ่ิมโอกาสของความส าเร็จในการด าเนินงาน 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๗ 

การตรวจสอบการด าเนินงาน การผลิตต้นกล้าปาลม์น  ามันพันธุ์ด ี

 
 

บทที่  ๒ 
 

ควำมรู้ทำงวิชำกำรและแนวคิดที่ใช้ในกำรด ำเนินกำร 

การปฏิรูประบบราชการ เมื่อวันที่  ๓  ตุลาคม ๒๕๔๕  เป็นจุดเริ่มต้นที่ส าคัญของ
การบริหารระบบราชการไทย มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพระบบราชการ และสามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้ รัฐบาลมุ่งหวังที่จะปรับเปลี่ยนบทบาทภารกิจ และโครงสร้าง
ภาคราชการเพ่ือน าไปสู่การบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี หรือธรรมาภิบาล ( Good Governance ) 
ส่งเสริมให้ภาคเอกชนและประชาชน เข้ามามีส่วนร่วม ให้ได้รับบริการข้อมูลข่าวสารอย่างกว้างขวาง
รวดเร็วและเท่าเทียมกัน การบริหารงานมีความยืดหยุ่น มีประสิทธิผล โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีการท างาน
ร่วมกัน รวมทั งเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน 

การตรวจสอบภายในภาครัฐสมัยใหม่ ปัจจุบันได้พัฒนารูปแบบ กระบวนการ เทคนิคและ
วิธีการตรวจสอบให้กว้างขวางยิ่งขึ น โดยได้ขยายขอบเขตการตรวจสอบออกไปจากที่เคยเน้นเฉพาะการ
ตรวจสอบด้านการเงินและบัญชี  และรวมถึงการตรวจสอบความถูกต้องของการปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม
ระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมาย (Financial and Compliance Audit) ไปถึงการตรวจสอบการ
ด าเนินงาน (Performance Audit)  ด้วย  ดังนั นในปัจจุบันการตรวจสอบภาครัฐจะท าควบคู่กันไป
ระหว่างการตรวจสอบทางด้านการเงินและการตรวจสอบการด าเนินงาน 

ในการตรวจสอบการด าเนินงานผลิตพันธุ์พืช – กิจกรรมการผลิตต้นกล้าปาล์มน  ามันพันธุ์ดี 
ผู้เสนอผลงานต้องใช้ความรู้ทางวิชาการและแนวคิดในการด าเนินการ ดังนี  
 

๑. แนวคิดกำรตรวจสอบกำรด ำเนินงำน 

การตรวจสอบการด าเนินงานเริ่มมีมาตั งแต่ตอนใกล้สิ นสงครามโลกครั งที่ ๒ ในขณะที่รัฐบาล
ของประเทศต่าง ๆ มีภารกิจกว้างขวางและซับซ้อนขึ น  งบประมาณรายจ่ายก็ต้องเพ่ิมสูงขึ นตามไปด้วย เพ่ือ
น ามาใช้จ่ายในการพัฒนาฟ้ืนฟูประเทศ  ความต้องการใช้จ่ายเงินงบประมาณเพ่ิมสูงขึ นในขณะที่
งบประมาณมีอยู่อย่างจ ากัด  รัฐบาลจะจัดสรรและใช้จ่ายเงินอย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุด  และจะทราบ
ได้อย่างไรว่า งบประมาณที่จัดสรรไปนั  นเป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ การตรวจสอบ   
การด าเนินงานเป็นกลไกหนึ่งที่สามารถให้ค าตอบเหล่านี ได้  ดังนั น จึงเป็นความจ าเป็นที่การตรวจสอบ 
การด าเนินงานต้องเข้ามามีบทบาทเสริมร่วมกับการตรวจสอบทางบัญชีและการเงิ น  กอปรกับระบบ
งบประมาณแผ่นดินส่วนใหญ่ที่ประเทศต่างๆ ใช้กันอยู่ในปัจจุบันรวมทั งประเทศไทย เป็นระบบ
งบประมาณแบบแสดงแผนงาน  (Planning Programming Budgeting System)  หรืองบประมาณ 
แบบแสดงผลงาน (Performance based Budgeting)  ซึ่งเป็นระบบที่เน้นความสัมฤทธิ์ผลของ
การด าเนินงานเป็นส าคัญ หรืองบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ (Strategic Performance-
Based Budgeting -SPBB) และต้องมีการวัดผลการด าเนินงานที่เป็นระบบและเป็นรูปธรรม  



๘ 

การตรวจสอบการด าเนินงาน การผลิตต้นกล้าปาลม์น  ามันพันธุ์ด ี

 
 

การตรวจสอบการด าเนินงานก็เป็นกระบวนการหนึ่งในการประเมิน  หรือวัดผลการด าเนินงาน และ
สามารถให้ค าตอบได้ว่าการด าเนินงานสัมฤทธิ์ผลตามที่ต้องการหรือไม่  

การตรวจสอบการด าเนินงาน หรือการตรวจสอบการปฏิบัติการ (Performance Audit) 
เป็นการตรวจสอบเพ่ือให้แน่ใจว่าการปฏิบัติงานหรือขั นตอนการด าเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ภายใน
องค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิผล จนสามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่องค์กรก าหนดไว้ โดยมุ่งเน้นประสิทธิภาพ (Efficiency) ประสิทธิผล  
(Effectiveness)  และความคุ้มค่า (Economy) ของกิจกรรมนั น หากมีอุปสรรคหรือข้อขัดข้อง
จะได้หาทางแก้ไข  การตรวจสอบประเภทนี เป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานในปัจจุบัน  เพ่ือมุ่งต่อผล 
ในอนาคต ซึ่งบางทีเรียกว่าการตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน (Performance Audit)  

การตรวจสอบการปฏิบัติการจึงมีวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ  เพ่ือประเมินว่าการใช้
ทรัพยากรขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า และสอบทานการด าเนินงานหรือแผนงาน
เพ่ือให้แน่ใจว่าผลลัพธ์สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้วางไว้ และมีการปฏิบัติงานตามแผนที่
ก าหนดไว้  เรียกว่ามีประสิทธิผล  ดังนั น  การตรวจสอบการปฏิบัติการเป็นการประเมินการควบคุม    
ด้านปฏิบัติการ (Operational Control) การตรวจสอบการปฏิบัติการมีขอบเขตกว้างกว่าการตรวจสอบ
ทางการเงิน  เพราะว่าเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติงานต่างๆ ทั่วทั งองค์กร เช่น การผลิต การบุคคล 
การตลาด การวิจัยและพัฒนา 

การตรวจสอบการปฏิบัติการ เป็นการตรวจสอบมุ่งเน้นผลในปัจจุบันและอนาคตที่ยังไม่ได้
เกิดขึ นที่ เรียกว่า “ก่อนข้อเท็จจริงจะเกิดขึ น” (Before the Facts ) ซึ่งเป็นการตรวจสอบใน
เชิงป้องกัน (Preventive Audit)  และผู้บริหารมักต้องการทราบถึงปัญหา ข้อบกพร่อง อุปสรรคที่ท าให้
องค์กรไม่บรรลุเป้าหมาย การตรวจสอบการปฏิบัติการอาจแยกได้เป็น ๔ ลักษณะงาน  คือ 

๑. กำรตรวจสอบกำรจัดองค์กำร (Organization Audit) เป็นการตรวจสอบโครงสร้างของ
หน่วยงาน การจัดแบ่งส่วนงานและการบริหารงานภายในหน่วยงานนั น ว่าได้ก าหนดขึ นอย่างเหมาะสม
เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่เพียงใด 

๒. กำรตรวจสอบระบบงำน (System Audit) เป็นการตรวจสอบความเหมาะสมของ
ขั นตอนและวิธีปฏิบัติภายในของหน่วยงานต่างๆ  ในการที่จะเอื ออ านวยให้มีการท างานอย่าง                
มีประสิทธิภาพ 

๓. กำรตรวจสอบหน้ำที่ของงำน (Function Audit) เป็นการตรวจสอบเพ่ือพิจารณาว่า 
หน่วยงานต่างๆ หรือเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานนั นได้ปฏิบัติงานจริงตามภาระหน้าที่ของงานที่ก าหนดไว้
หรือไม่ และหน้าที่งานนั นๆได้ก าหนดไว้อย่างเหมาะสมหรือไม่เพียงใด 



๙ 

การตรวจสอบการด าเนินงาน การผลิตต้นกล้าปาลม์น  ามันพันธุ์ด ี

 
 

๔. กำรตรวจสอบโครงกำร (Program Audit) เป็นการตรวจสอบและประเมินการ
ปฏิบัติงานของโครงการใดโครงการหนึ่งโดยเฉพาะ  หรือเป็นการตรวจสอบพิเศษตามความต้องการของ
ฝ่ายบริหารเป็นกรณีๆ ไป 

กำรเปรียบเทียบระหว่ำงกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติกำรกับกำรตรวจสอบทำงกำรเงิน 

ลักษณะ กำรตรวจสอบกำรปฏิบัติกำร กำรตรวจสอบทำงกำรเงิน 
๑. วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ วิเคราะห์และปรับปรุงวิธีการและ

การปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
แสดงความเห็นต่อความถูกต้อง 
ครบถ้วนของขอ้มูลทางการเงิน 

๒. ขอบเขตของการตรวจสอบ การปฏิบัติการขององค์กร งบการเงินและบัญชี 
๓. ทักษะความรู้ของผู้ตรวจสอบ หลากหลายด้าน การบัญชี 
๔. เวลาที่สนใจ อนาคต อดีต 
๕. ความจ าเป็น สิทธิให้เลือกของฝ่ายจัดการ บังคับตามกฎหมาย 
๖. มาตรฐานที่ใช้ในการปฏิบัติงาน มาตรฐานสากลการปฏิบัติงาน

วิชาชีพการตรวจสอบภายใน 
มาตรฐานการสอบบัญชี 

๗. ผลการตรวจสอบ ข้อเสนอแนะต่อฝ่ายจัดการ ความเห็นต่องบการเงิน 
๘. จุดมุ่งเน้น การปรับปรุงเชิงสร้างสรรค์ต่อ

การปฏิบัติการ 
งบการเงินแสดงถูกต้อง 
ตามท่ีควร 

๙. มุมมอง การบริหารหรือการจัดการ การบัญชีการเงิน 
๑๐. ความส าเร็จ การน าข้อเสนอแนะไปด าเนินการ

ทางการบริหาร 
ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข 

 

๒. นโยบำยกำรปฏิรูประบบรำชกำรไทย  

การปฏิรูประบบราชการที่ปรับเปลี่ยนจากระบบการบริหารภาครัฐไปสู่การบริหารจัดการ
ภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management) ซึ่งมีการบริหารผลการปฏิบัติราชการและการประเมินผล
การปฏิบัติราชการอย่างเป็นระบบ  เพ่ือผลักดันให้ผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการบรรลุเป้าหมาย  โดย
การจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการ และบริหารผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี วัด อย่างมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และคุ้มค่ากับงบประมาณของแผ่นดิน  ท าให้เกิดการแข่งขันและพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลยิ่งขึ น  ดังนั น การตรวจสอบภายในภาครัฐจึงต้องพัฒนาแนวการตรวจสอบจากเดิมที่มีการ
ตรวจสอบเพียงด้านการเงินและบัญชีเท่านั น  มาเป็นการตรวจสอบควบคู่กันไประหว่างการตรวจสอบ
ทางด้านการเงินและการตรวจสอบการด าเนินงาน (Performance Audit)  ซึ่งเป็นการตรวจสอบที่เน้น
การวัดผลสัมฤทธิ์ของงาน ความมีประสิทธิภาพ และความคุ้มค่าด้วยเช่นกัน 



๑๐ 

การตรวจสอบการด าเนินงาน การผลิตต้นกล้าปาลม์น  ามันพันธุ์ด ี

 
 

การตรวจสอบการด าเนินงาน  เป็นการตรวจสอบที่มุ่งจะค้นหาข้อเท็จจริงว่า การด าเนินงาน
หรือการใช้ทรัพยากรขององค์กร แผนงาน งาน โครงการ หรือกิจกรรมเป็นไปอย่างประหยัด มีประสิทธิภาพ 
เกิดประสิทธิผลและคุ้มค่าหรือไม่เพียงใด โดยหลักการส าคัญแล้วจะเกี่ยวข้องกับประหยัด  (Economy) 
ประสิทธิภาพ (Efficiency) และประสิทธิผล (Effectiveness)  ซึ่งทั้ง ๓ ประการ นั้นเป็นความสัมพันธ์
ตั้งแต่ปัจจัย (Input)  กระบวนการ (Process)  ผลผลิต หรือผลงาน (Output)  ผลลัพธ์ (Outcome)    
ไปจนถึงการวางแผน (Planning) การติดตามผล (Monitoring)  ส าหรับประเทศไทยแนวคิดเรื่องการ
ตรวจสอบการด าเนินงานนี้  ได้ถูกน ามาใช้ในภาครัฐอย่างเป็นทางการในส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน และ
ได้พัฒนาแนวทางและวิธีการตรวจสอบต่อเนื่องตลอดมาจนถึงปัจจุบัน  ดังนั้น การตรวจสอบภาครัฐจะท า
ควบคู่กันไประหว่างการตรวจสอบทางด้านการเงินและการตรวจสอบการด าเนินงาน ดังภาพข้างล่างนี  

กำรตรวจสอบภำยในภำครัฐสมัยใหม่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๓. ควำมรู้ทำงวิชำกำรด้ำนกำรบริหำรแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ (Results Based Management : RBM ) 

การบริหารราชการได้เปลี่ยนแปลงเป็นการบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์  หรือ Result 
Based Management ( RBM )  เป็นวิธีการบริหารที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์หรือผลการปฏิบัติงานเป็นหลัก 
โดยมีการวัดผลการปฏิบัติงานด้วยตัวชี วัดอย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั งไว้ ท าให้
ผู้บริหารทราบผลความก้าวหน้าของการด าเนินงานเป็นระยะๆ และสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที 
เป็นการควบคุมทิศทางการด าเนินงานให้มุ่งสู่วิสัยทัศน์ของหน่วยงาน 

กำรตรวจสอบแบบเบ็ดเสร็จ 
(Full – scope Audit or Comprehensive Audit) 

กำรตรวจสอบแบบด้ังเดิม 
(Regularity Audit or Financial & Compliance Audit) 

กำรตรวจสอบกำรด ำเนินงำน 
(Performance Audit) 

กำรตรวจสอบบัญช ี
และกำรเงิน 

(Financial Audit) 

กำรตรวจสอบ 
กำรปฏบิัตติำม 

ระเบียบกฎหมำย 
(Compliance Audit) 

กำรตรวจสอบ 
กำรปฏบิัตติำม 

ระเบียบกฎหมำย 
(Compliance Audit) 

กำรตรวจสอบ 
ประสิทธภิำพและ 
ควำมประหยัด 
(Efficiency & 

Economy Audit) 

กำรตรวจสอบ 
ประสิทธิผล 

(Effectiveness 
Audit) 



๑๑ 

การตรวจสอบการด าเนินงาน การผลิตต้นกล้าปาลม์น  ามันพันธุ์ด ี

 
 

 
 
การบริหารงานของภาครัฐในอดีต จะเน้นที่การการบริหารปัจจัยน าเข้า (Inputs) ซึ่งได้แก่ 

ทรัพยากรต่างๆ  ที่รัฐจะน ามาใช้ในการปฏิบัติงาน คือ เงิน คน วัสดุ ครุภัณฑ์ต่างๆ โดยเน้นการท างาน
ตามกฎ ระเบียบ และความถูกต้องตามกฎหมาย และมาตรฐาน  แต่การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์จะเน้นที่
ผลลัพธ์ (Outcomes) ของงาน โดยจะให้ความส าคัญกับการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ  วัตถุประสงค์ 
เป้าหมายที่ชัดเจน และการก าหนดผลผลิต ผลลัพธ์ที่สอดคล้องกัน  รวมถึงมีการก าหนดตัวชี วัดผลการ
ด าเนินงานที่ชัดเจนในการวัดความก้าวหน้าใน   การปฏิบัติงานเพ่ือให้การท างานมีประสิทธิภาพ  
ประสิทธิผล  มีความรับผิดชอบต่อ ประชาชน มีการน ากรอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ Balance Scorecard 
มาใช้เป็นตัวก าหนดปัจจัยหลักแห่งความส าเร็จ  และตัวชี วัดผลการด าเนินงานหลักชัดเจน (KPI) เพ่ือ

ป้องกันความเบี่ยงเบน  ดังนั้น  การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Results Based Management : RBM) 

จึงเป็นการบริหารเพ่ือการจัดหาให้ได้ทรัพยากรการบริหารมาอย่างประหยัด (Economy) เน้นใช้

ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ (Efficiency) และการได้ผลงานที่บรรลุ เป้าหมายขององค์การ 

(Effectiveness)  ช่วยให้มีการพิจารณาองค์กรจากทุกมุมมองอย่างครบถ้วน โดยมีองค์ประกอบ ๔ ด้าน 

คือ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล คุณภาพการให้บริการ และการพัฒนาองค์การ 

การบริหารงานแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ เป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลแก่องค์การ 

โดยมีการก าหนดปัจจัยแห่งความส าเร็จ และตัวชี วัดผลการด าเนินงาน เพ่ือใช้ในการวัดประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล คุณภาพการให้บริการ และการพัฒนาองค์การ  ช่วยให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีทิศทาง  
มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นระยะๆ ท าให้ทราบผลการปฏิบัติงานเมื่อเทียบกับแผนหรือ
เป้าหมาย  สามารถรายงานความก้าวหน้า  ผลการปฏิบัติงานต่อผู้บริหาร จึงสามารถแก้ปัญหา
ได้อย่างทันท่วงที หากผลการปฏิบัติงานไม่น่าพึงพอใจ   ท าให้ผู้บริหารมีโอกาสปรับเปลี่ยนกลยุทธ์



๑๒ 

การตรวจสอบการด าเนินงาน การผลิตต้นกล้าปาลม์น  ามันพันธุ์ด ี

 
 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันเวลา   การวัดผลการด าเนินการต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น ตามทฤษฎี 
การตรวจสอบสมัยใหม่ สามารถด าเนินการได้ในรูปแบบการตรวจสอบประเภทการตรวจสอบการ
ด าเนินงาน (Performance Audit) ซึ่งการจะปฏิบัติงานให้เป็นผลส าเร็จได้จะต้องปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ 
หรือกรอบความคิดในการท างานเพ่ือการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงไปตามกระแส
โลกาภิวัฒน์  ผู้ตรวจสอบภายในจึงต้องเป็นทั งนักปฏิบัติและนักวิชาการ ต้องเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี  
และการสื่อสารตามควรปรับเปลี่ยนการปฏิบัติงานให้มีความรู้ลึก  รู้ให้กว้าง  น านวัตกรรมใหม่ๆ มาปรับ 
ใช้กับงาน  เพื่อให้กระบวนการท างานมีความก้าวหน้า ทันสมัย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ น 

การปฏิรูประบบบริหารภาครัฐ ได้เปลี่ยนระบบงบประมาณของประเทศเป็นระบบ
งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Performance Based Budgeting System : 
SPBBS )  โดยมีวัตถุประสงค์ให้ส่วนราชการมีอิสระ และความคล่องตัวในการบริหารงบประมาณมากขึ น 
เพ่ือให้สอดคล้องกับการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ที่เน้นการท างานให้ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ 
กระทรวง กรม โดยยึดผลผลิต ผลลัพธ์ หรือผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นหลัก ความส าเร็จของการใช้
งบประมาณวัดได้จากผลลัพธ์ที่เกิดขึ น  ให้ความส าคัญกับความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด
และความคุ้มค่าของการใช้จ่ายเงิน และทรัพย์สินอ่ืนของรัฐซึ่งเป็นผลดีกับประเทศชาติ แต่อาจเกิดช่อง
ทางการใช้จ่ายงบประมาณอย่างไม่มีประสิทธิภาพ อาจท าให้ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์กระทรวง 
ยุทธศาสตร์กรม ไม่บรรลุผลส าเร็จ 

ดังนั น การตรวจสอบการด าเนินงาน (Performance Audit) จึงมีบทบาทและเป็นกลไก
ส าคัญที่สามารถชี ให้เห็นถึงผลการด าเนินงาน ที่ใช้จ่ายจากเงินงบประมาณแผ่นดิน ว่าเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประหยัด ได้ผลคุ้มค่าหรือไม่  และได้ผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อทุกฝ่าย
ตามยุทธศาสตร์หรือไม่  การตรวจสอบการด าเนินงาน (Performance Audit) มีการให้ข้อเสนอแนะอย่าง
สร้างสรรค์ เพ่ือให้การบริหารจัดการและการใช้ทรัพยากรของประเทศ (คน เงิน วัสดุอุปกรณ์ และอ่ืนๆ) 
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน หรือประเทศชาติ 
 
๔. ควำมรู้ทำงวิชำกำรเกี่ยวกับกำรวิเครำะห์สภำพองค์กำร  (SWOT Analysis) 

SWOT Analysis  เป็นการวิเคราะห์สภาพองค์การ หรือหน่วยงานในปัจจุบัน เพ่ือค้นหา 
จุดแข็ง จุดเด่น จุดด้อย หรือสิ่งที่อาจเป็นปัญหาส าคัญในการด าเนินงานสู่สภาพที่ต้องการในอนาคต  

หลักการส าคัญของ SWOT ก็คือการวิเคราะห์โดยการส ารวจสภาพการณ์ ๒ ด้าน คือ 
สภาพการณ์ ภายในและสภาพการณ์ภายนอก  ดังนั นการวิเคราะห์ SWOT จึงเรียกได้ว่าเป็นการวิเคราะห์
สภาพการณ์ (situation analysis)  ซึ่งเป็นการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน เพ่ือให้รู้ตนเอง (รู้เรา) รู้จัก
สภาพแวดล้อม (รู้เขา) ชัดเจน และวิเคราะห์โอกาส-อุปสรรค การวิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ ทั งภายนอกและ
ภายในองค์กร ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริหารขององค์กรทราบถึงการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ นภายนอกองค์กร  
ทั งสิ่งที่ได้เกิดขึ นแล้วและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคต จุดแข็งขององค์กรจะเป็นความสามารถ
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ภายในที่ถูกใช้ประโยชน์เพ่ือการบรรลุเป้าหมาย ในขณะที่จุดอ่อนขององค์กรจะเป็นคุณลักษณะภายในที่
อาจจะท าลายผลการด าเนินงาน โอกาสทางสภาพแวดล้อมจะเป็นสถานการณ์ที่ให้โอกาสเพ่ือการบรรลุ
เป้าหมายองค์กร ในทางกลับกัน อุปสรรคทางสภาพแวดล้อมจะเป็นสถานการณ์ที่ขัดขวางการบรรลุ
เป้าหมายขององค์กร  ข้อมูลผลจากการวิเคราะห์  SWOT นี จะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการก าหนด
วิสัยทัศน์การก าหนดกลยุทธ์เพ่ือให้องค์กรเกิดการพัฒนาไปในทางท่ีเหมาะสม 

การวิเคราะห์ SWOT เป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมต่างๆ ทั งภายนอกและภายในองค์กร 
ซึ่งปัจจัยเหล่านี แต่ละอย่างจะช่วยให้เข้าใจได้ว่ามีอิทธิพลต่อผลการด าเนินงานขององค์กรอย่างไร  

๑. การประเมินสภาพแวดล้อมภายในองค์กร 

 การประเมินสภาพแวดล้อมภายในองค์กร จะเกี่ยวกับการวิเคราะห์และพิจารณา
ทรัพยากรและความสามารถภายในองค์กร ทุกๆ ด้าน เพ่ือที่จะระบุจุดแข็งและจุดอ่อนขององค์กร
แหล่งที่มาเบื องต้นของข้อมูลเพ่ือการประเมินสภาพแวดล้อมภายใน  คือระบบข้อมูลเพื่อการบริหาร 
ที่ครอบคลุมทุกด้าน ทั งในด้านโครงสร้าง ระบบ ระเบียบ วิธีปฏิบัติงาน บรรยากาศในการท างานและ
ทรัพยากรในการบริหาร (คน เงิน วัสดุ การจัดการ)  รวมถึงการพิจารณาผลการด าเนินงานที่ผ่านมา    
ขององค์กรเพื่อที่จะเข้าใจสถานการณ์และผลกลยุทธ์ก่อนหน้านี ด้วย 

- จุดแข็งขององค์กร (S - Strengths) เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยภายในจากมุมมองของผู้ที่อยู่
ภายในองค์กรนั นเองว่า ปัจจัยใดภายในองค์กรที่เป็นข้อได้เปรียบ หรือจุดเด่นขององค์กรที่องค์กรควร
น ามาใช้ในการพัฒนาองค์กรได้ และควรด ารงไว้เพื่อการ เสริมสร้างความเข็มแข็งขององค์กร 

- จุดอ่อนขององค์กร  (W - Weaknesses)  เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยภายใน จากมุมมองของ
ผู้ที่อยู่ภายในองค์กรนั นๆ เองว่าปัจจัยภายในองค์กรที่เป็นจุดด้อย  ข้อเสียเปรียบขององค์กรที่ควรปรับปรุง
ให้ดีขึ นหรือขจัดให้หมดไปอันจะเป็นประโยชน์ต่อองค์กร 

๒. การประเมินสภาพแวดล้อมภายนอก 

 การประเมินสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กรนั น สามารถค้นหาโอกาสและอุปสรรค
ทางการด าเนินงานขององค์กรที่ได้รับผลกระทบจากสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจทั งในและระหว่าง
ประเทศที่เกี่ยวกับการด าเนินงานขององค์กร เช่น อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ นโยบายการเงิน  การ
งบ ประมาณ สภาพแวดล้อมทางสังคม เช่น ระดับการศึกษาและอัตรารู้หนังสือของประชาชน การตั งถิ่น
ฐานและการอพยพของประชาชน ลักษณะชุมชน ขนบธรรมเนียมประเพณี ค่านิยม ความเชื่อและ
วัฒนธรรม สภาพแวดล้อมทางการเมือง เช่น พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา มติคณะรัฐมนตรี และ
สภาพ แวดล้อมทางเทคโนโลยี หมายถึงกรรมวิธีใหม่ๆและพัฒนาการทางด้านเครื่องมืออุปกรณ์ที่จะช่วย
เพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตและให้บริการ 
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- โอกาสทางสภาพแวดล้อม (O - Opportunities) เป็นการวิเคราะห์ว่าปัจจัยภายนอก
องค์กร ปัจจัยใดที่สามารถส่งผลกระทบประโยชน์  ทั งทางตรงและทางอ้อมต่อการด าเนินการขององค์กร  
ในระดับมหภาค และองค์กรสามารถฉกฉวยข้อดีเหล่านี มาเสริมสร้างให้ หน่วยงานเข็มแข็งขึ นได้ 
               - อุปสรรคทางสภาพแวดล้อม (T - Threats) เป็นการวิเคราะห์ว่าปัจจัยภายนอกองค์กร 
ปัจจัยใดที่สามารถส่งผลกระทบในระดับมหภาค ในทางที่จะก่อให้เกิดความเสียหายทั งทางตรงและ
ทางอ้อม ซึ่งองค์กรจ าต้องหลีกเลี่ยง หรือปรับสภาพองค์กรให้มีความแข็งแกร่งพร้อมที่จะเผชิญแรงกระทบ
ดังกล่าวได ้
 
๕. ควำมรู้ทำงวิชำกำรในกำรบริหำรงำนเชิงผลสัมฤทธิ์สมดุล (Balanced Score Card : BSC)   

Balanced  Scorecard  เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล  และเป็นเครื่องมือทางการ
บริหารที่น าใช้ในการถ่ายทอดวิสัยทัศน์  พันธกิจ  และนโยบายขององค์กร  เป็นแผนกลยุทธ์ที่สามารถ
น าไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม การติดตามงาน และตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ โดยใช้ระบบข้อมูลสารสนเทศที่
ป้อนกลับทั งระบบ เพ่ือที่จะให้ส่วนงานต่างๆ  น าไปเป็นต้นแบบในการพัฒนาการวางแผนปฏิบัติงาน
เชิงกลยุทธ์โดยมุ่งเป้าหมายเดียวกัน  ซึ่งประกอบด้วย  

 
๑) การวางแผนกลยุทธ์ (Strategy Formulation)  
๒) การน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ (Strategic Implementation)  
๓) การวางแผนปฏิบัติการ (Action Plan)  
๔) การควบคุม และประเมินผล (Performance Measurement)  
๕) การติดตามและตรวจสอบผลการด าเนินการ (Strategy Monitoring and Evaluation)  

หลักการพื นฐานของ Balanced Scorecard  มีปัจจัยวัดความส าเร็จครอบคลุมมุมมอง 
(Perspective ) ทั ง  ๔  มุมมอง ได้แก่ 

๑. ด้านการเงิน (Financial Perspective) ในองค์กรดัชนีแรกที่ควรค านึงถึง คือ การจัดการ
ด้านการเงิน เนื่องจากเงินเป็นปัจจัยส าคัญที่ใช้เพื่อการบริหารองค์กร การวัดผลด้านการเงินจะเป็นข้อบ่งชี 
ชัดเจนว่าการด าเนินงานขององค์กรจะด าเนินการต่อไปได้หรือไม่  

๒. ด้านลูกค้า (Customer Perspective) องค์กรจะมุ่งสู่ความส าเร็จด้านการเงินได้ ด้วย
ความพอใจของลูกค้าเป็นดัชนีที่ส าคัญที่สุด  วัดผลด้านลูกค้า จึงเสมือนตัวบ่งชี ที่ส าคัญส าหรับองค์กรที่
ประกอบธุรกิจ และองค์กรที่ไม่แสวงหาก าไร  

๓. ด้านกระบวนการภายใน (Internal Process Perspective) ระบบการท างานภายใน
องค์กรเป็นระบบที่มีความส าคัญต่อด้านการเงิน และลูกค้า นั่นคือ  หากองค์กรพัฒนาและมีการบริหาร
การท างานภายในที่ดีจะส่งผลให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจในการได้รับบริการต่างๆ และท าให้องค์กรประสบ
ความส าเร็จ 
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๔. ด้านการเรียนรู้และการพัฒนา (Learning and Growth Perspective) การเรียนรู้และ
การพัฒนาของพนักงานในองค์กร  จะเป็นดัชนีที่ส่งผลต่อกระบวนการท างานภายในองค์กร  หากพนักงาน
เกิดการเรียนรู้ มีการพัฒนาขีดความสามารถของการเรียนรู้ จะท าให้กระบวนการท างานในองค์กรมี
ประสิทธิภาพมากขึ น ส่งผลต่อคุณภาพงาน และบริการที่ดีต่อลูกค้า 

 ทั ง ๔ มุมมองจะต้องมีความสัมพันธ์ต่อกัน ในเชิงเหตุและผล (Cause and effect)  มี
การเชื่อมโยงที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ขององค์กร โดยแต่ละมุมมองจะประกอบด้วย
วัตถุประสงค์ ตัวชี วัด เป้าหมายแผนงานโครงการ 
 
๖. กำรบริหำรจัดกำรเชิงกลยุทธ์  (Strategic Management) 

การจัดการเชิงกลยุทธ์ ( Strategic Management ) หมายถึงการก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision) 
พันธกิจ (Mission) วัตถุประสงค์ (Objective) เป้าหมาย (Goal) ขององค์กรในระยะสั นและระยะยาว 
จากนั นจึงวางแผนท ากิจกรรมต่างๆ เพ่ือให้องค์กรสามารถด าเนินงานตามพันธกิจ อันน าไปสู่การบรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

การจัดการเชิงกลยุทธ์เป็นเครื่องมือของผู้บริหารในการบริหารงาน เพ่ือตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมที่เพ่ิมขึ น ช่วยให้ผู้บริหารก าหนดทิศทางขององค์กร  วิเคราะห์สภาพ 
แวดล้อมทั งภายนอกและภายในองค์กร ช่วยก าหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสมเพ่ือน ากลยุทธ์เหล่านั นไปประยุกต์
ปฏิบัติและควบคุมประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรได้  ลักษณะที่ส าคัญของการจัดการเชิงกลยุทธ์   
มีดังนี  

 เป็นกระบวนการของการบริหารองค์กรโดยรวม 

 เป็นการบริหารที่เน้นการสร้างกลยุทธ์ เพ่ือสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันให้กับ
องค์กรในระยะยาว 

 เป็นการตัดสินใจที่อาศัยชั นเชิง  ไม่มีวิธีการที่ส าเร็จรูป 

 ต้องอาศัยความร่วมมือ  พันธะผูกพัน (Commitment) และทรัพยากรในองค์กร 

 มีทิศทางท่ีชัดเจนต่อทางเลือกต่าง ๆ และแสดงให้ทุกคนในองค์กรเข้าใจตรงกัน 

การจัดการเชิงกลยุทธ์ ประกอบด้วยองค์ประกอบย่อยพื นฐาน ๕ ประการ คือ 

๑. การก าหนดทิศทาง (Direction Setting) 

   การก าหนดทิศทางขององค์กรจะประกอบด้วย  การก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision)  และการ
ก าหนดพันธกิจ (Mission) ในการด าเนินงานที่ชัดเจนจะช่วยให้องค์กรสามารถก าหนดทิศทางในระยะยาว  
อีกทั งยังแสดงถึงความตั งใจในการด าเนินงานอีกด้วย 
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พันธกิจ ( Mission ) ขั นแรกองค์กรจะต้องระบุพันธกิจ และเป้าหมายหลักที่ส าคัญ ซึ่ง 
พันธกิจ หมายถึง ประกาศหรือข้อความขององค์กรที่พยายามก าหนดว่าจะท าอะไรในปัจจุบัน  และก าลัง
จะท าอะไรในอนาคต และองค์กรจะก้าวไปสู่การเป็นองค์กรแบบใดเพ่ือบรรลุสู่ความเป็นเลิศเหนือคู่แข่ง 

เป้าหมาย (Gold) คือการบอกถึงสิ่งที่องค์กรปรารถนาให้เกิดขึ นในอนาคต และพยายาม 
บรรลุโดยมีการก าหนดให้ชัดเจน กระชับ ตรงจุด และสามารรถวัดได้  ทั งนี เป้าหมายจะมีการก าหนดให้
ชัดเจนขึ นกว่าการก าหนดพันธกิจว่าจะต้องท าสิ่งใด 

๒. การประเมินองค์กรและสภาพแวดล้อม (Environment Scanning)  

การประเมินสภาพแวดล้อมขององค์กรนั นจะประกอบไปด้วยการประเมินสภาพแวดล้อม
ภายนอก และการประเมินสภาพแวดล้อมภายใน โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ทราบถึง จุดแข็ง จุดอ่อน  
โอกาส และอุปสรรค หรือโดยทั่วไปจะเรียกว่าการวิเคราะห์ตามตัวแบบสว็อท (SWOT Analysis) ได้แก่ 

๒ .๑ การวิ เคราะห์สภาพแวดล้อมภายในขององค์กร ( Internal Analysis)  
           การวิเคราะห์ภายในขององค์กรนั น  จะท าให้ทราบถึงจุดอ่อนและจุดแข็งขององค์กร  
ช่วยให้ประเมินอดีตและแนวโน้มในปัจจุบัน การวิเคราะห์ภายในสามารถท าได้โดยการวิเคราะห์ปัจจัยที่จะ
น าไปสู่ความส าเร็จ (Critical success factor) การวิเคราะห์สายโซ่แห่งคุณค่า (Value chain)  และ
วิเคราะห์กระบวนการหลัก (Core business process)  ซึ่งจะท าให้องค์กรมีความสามารถหลักที่โดดเด่น 
(Core competency) 

จุดแข็ง : ลักษณะหรือองค์ประกอบขององค์กรที่มีสมรรถนะเหนือกว่า 

จุดอ่อน :  ลักษณะหรือองค์ประกอบขององค์กรที่มีสมรรถนะด้อยกว่าเมื่อเทียบกับคู่แข่ง 

๒.๒ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร (External Analysis)  
                       สภาพแวดล้อมภายนอกประกอบด้วย สภาพแวดล้อมทั่วไป (General Environment) 
และสภาพแวดล้อมในการด าเนินงาน (Task Environment) การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกหรือ
สภาพแวดล้อมภายนอกนี จะท าให้ทราบถึงโอกาสหรืออุปสรรคทางธุรกิจขององค์การ 

โอกาส : การผสมผสานระหว่างเหตุการณ์ เวลา สถานที่ ที่มีแนวโน้มว่าจะเป็นประโยชน์
ต่อองค์กร มาท าให้องค์กรมีสมรรถนะที่จะด าเนินการบางอย่างที่เหนือกว่าคู่แข่ง 

อุปสรรค : เหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ นได้ และถ้าเกิดขึ นก็จะท าความเสียหายให้แก่องค์กร 

๓. การก าหนดกลยุทธ์ (Strategy Formulation) 

เป็นการพัฒนาแผนระยะยาวบนรากฐานของโอกาสและอุปสรรค ที่ได้จากการวิเคราะห์ 
สภาพแวดล้อมภายนอก  และการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนที่ได้จาการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน  
โดยองค์กรจะต้องก าหนดและเลือกกลยุทธ์ที่ดีที่สุดที่เหมาะสมกับองค์กรที่สุด  โดยใช้ความได้เปรียบใน
การแข่งขันขององค์กรก าหนดเป็นกลยุทธ์  ทั งนี จะต้องค านึงถึงระดับที่แตกต่างกันของกลยุทธ์ด้วย ซึ่งมี
ทั งสิ น ๓ ระดับ 
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กลยุทธ์ระดับองค์การ  (Corporate Strategy) เป็นกลยุทธ์ที่ครอบคลุมและบ่งบอกถึง
กลยุทธ์โดยรวมและทิศทางในการแข่งขันขององค์กรว่า จะมีการพัฒนาไปสู่ทิศทางใด จะด าเนินงาน
อย่างไร และจะจัดสรรทรัพยากรไปยังแต่ละหน่วยขององค์กรอย่างไร   
                   กลยุทธ์ระดับธุรกิจ (Business Strategy)  เป็นการก าหนดกลยุทธ์ในระดับที่ย่อยลงไป  
จะมุ่งปรับปรุงฐานะการแข่งขันขององค์กรกับคู่แข่ง และระบุถึงวิธีการที่องค์กรจะใช้ในการแข่งขัน มุ่ง
ปรับปรุงฐานะการแข่งขันของผลิตภัณฑ์ให้สูงขึ น   

กลยุทธ์ระดับปฏิบัติการ (Operational Strategy) เป็นการก าหนดกลยุทธ์ที่ครอบคลุม
วิธีการในการแข่งขันแก่ผู้เกี่ยวข้องในหน่วยงาน (Function) ต่างๆ  มุ่งเน้นให้แผนกงานตามหน้าที่พัฒนา
กลยุทธ์ขึ นมา โดยอยู่ภายใต้กรอบของกลยุทธ์ระดับองค์การและกลยุทธ์ระดับธุรกิจ 

๔. การด าเนินกลยุทธ์ (Strategy Implementation)  

   การน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ  คือ กระบวนการที่ผู้บริหารแปลงกลยุทธ์และนโยบายไปสู่
แผนการด าเนินงาน ก าหนดรายละเอียดด้านต่างๆ  เช่น ด้านงบประมาณ หรือวิธีการด าเนินงาน  ซึ่ง
กระบวนการนี อาจจะเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงภายในด้านวัฒนธรรม  โครงสร้าง  หรือระบบการ
บริหาร เพ่ือให้สามารถด าเนินการตามกลยุทธ์ได้อย่างเป็นรูปธรรม 

๕. การประเมินผลและการควบคุม (Evaluation and Control) 

    การควบคุมกลยุทธ์  เป็นหน้าที่ส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
กลยุทธ์ที่น าไปปฏิบัติ ทั งนี ในการน ากลยุทธ์ไปปฏิบัตินั นมักจะเกิดข้อผิดพลาดที่ต้องการการปรับปรุง  
เพ่ือให้แน่ใจว่ากลยุทธ์นั นจะก่อให้เกิดผลการปฏิบัติงานที่ตรงตามแผนที่ได้ตั งไว้  การตรวจสอบกลยุทธ์ 
(Strategic Control) จะมีการวัดผลทั งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  มีการก าหนดเกณฑ์และมาตรฐาน  
โดยมาตรวัดการด าเนินงานที่เหมาะสมกับแต่ละองค์กร   
 

๗. แนวคิดเกี่ยวกับ  ๓  E's 

การตรวจสอบการด าเนินงานโดยใช้แนวคิดเกี่ยวกับ ๓ E's ซึ่งได้แก่ ความประหยัด
(Economy)  ประสิทธิภาพ (Efficiency)  และประสิทธิผล (Effectiveness)  ซึ่งเป็นเกณฑ์ส าคัญท่ีใช้ 
ในการพิจารณาผลการด าเนินงานที่ตรวจสอบ 

๑. ความประหยัด (Economy) 

หมายถึง ความสามารถลดต้นทุนหรือใช้ทรัพยากรต่ ากว่าที่ก าหนดในแผน  โดยยังคง
ได้ผลตามวัตถุประสงค์  การตรวจสอบความประหยัด จะเน้นไปที่ปัจจัยน าเข้า (Input) เป็นส าคัญ 
กล่าวคือ ตรวจสอบว่าหน่วยงานใช้จ่ายเงินได้ต่ ากว่าที่ก าหนดไว้  โดยทีย่ังคงได้ผลผลิตเช่นเดิม  หรือเมื่อ 
หน่วยงานไดด้ าเนินงานแล้วเสร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์  มีทางเลือกอ่ืนใดอีกหรือไม ่ที่จะท าให้ลดต้นทุน 
หรือค่าใช้จ่ายไดน้้อยลงกว่าที่เป็นอยู่  ถ้าไม่มีแสดงว่าหน่วยงานได้ด าเนินการอย่างประหยัดหรือเสียต้นทุน 
ต่ าที่สุดแล้ว 
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๒. ประสิทธิภาพ (Efficiency) 

หมายถึง ความสามารถลดต้นทุนหรือทรัพยากรต่อหน่วยของผลผลิต  ที่ได้จากการ 
ด าเนินงานต่ ากว่าที่ก าหนดไว้ในแผน หรือความสามารถเพ่ิมผลผลิต  หรือผลประโยชน์ต่อหน่วยของ 
ต้นทุนที่ใช้ด าเนินงาน สูงกว่าที่ก าหนดไว้ในแผน หรืออีกนัยหนึ่ง ประสิทธิภาพเป็นอัตราส่วนแสดงให้ 
เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิต  หรือผลประโยชน์ที่ได้รับกับต้นทุนหรือทรัพยากรที่ใช้ด าเนินงาน 
จริงเมื่อเปรียบเทียบกับแผนที่วางไว้ 

      ด ำเนินงำนจริง     แผน 

(๑)  ต้นทุน    <  ต้นทุน 

 ผลผลิต      ผลผลิต    

(๒) ผลผลิต    >    ผลผลิต 

ต้นทุน         ต้นทุน 

 

ประสิทธิภาพและความประหยัด มีความหมายที่ใกล้เคียงกันมาก  ไม่สามารถแบ่งแยกออก 
จากกันได้ชัดเจน ความประหยัดถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของประสิทธิภาพ เนื่องจากความประหยัดมุ่งเน้น 
เฉพาะความสามารถในการลดต้นทุนหรือทรัพยากรวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต  เพ่ือให้ได้ผลผลิตตาม
วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่วางไว้ แต่ประสิทธิภาพจะเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุนและ
ผลผลิตที่เปลี่ยนแปลงไป 

ความมีประสิทธิภาพเป็นการพิจารณาการใช้ทรัพยากร  (ปัจจัยการผลิตต่างๆ) โดยการ
วางแผนการด าเนินงาน และการควบคุมเพ่ือให้ได้มาซึ่งผลผลิตและบริการ เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมาย
และระยะเวลาตามท่ีแผนก าหนดไว้ 

๓. ประสิทธิผล (Effectiveness) 

หมายถึงความสามารถด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้  จุดส าคัญการตรวจสอบ 
ความมีประสิทธิผลอยู่ที่ ความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตที่คาดหวังตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ และผลผลิตจริง
ที่มีขึ น  เกณฑ์ประสิทธิผลนอกจากจะพิจารณาถึงผลตามวัตถุประสงค์แล้วอาจขยายขอบเขตครอบคลุม 
ผลลัพธ์และผลกระทบที่เก่ียวข้องทั งหมด 

 
ประสิทธิผล  =      ผลลัพธ์ 

วัตถุประสงค์ 
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แผนงาน /งาน/โครงการใดๆ จะมีประสิทธิผล ก็ต่อเมื่อผลผลิตที่ได้เป็นไปตามเป้าหมาย
สามารถด าเนินการได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้  ดังแผนภาพข้างล่างนี  

ควำมมีประสิทธิผล พิจำรณำจำกผลลัพธ์ของกำรด ำเนินงำน 
 
 
 
 
 
                                                                      
 
 

 
 
๘. แนวคิดกำรบริหำรโซ่แห่งคุณค่ำ (Value Chain) 

เมื่อกล่าวถึงงานด้านคุณภาพ   เราสามารถจ าแนกออกได้เป็น  ๑) คุณภาพที่พึงต้องมี 
(must be quality) หมายถึง คุณภาพที่ต้องมีอยู่อย่างครบถ้วนเป็นปกติ  ถ้าหากไม่มีคุณภาพอย่างนี     
ในสินค้าหรือผลิตภัณฑ์เมื่อใดแล้ว ลูกค้าจะไม่ซื ออย่างแน่นอน และ ๒) คุณภำพที่จูงใจซื้อ (attractive 
quality) หมายถึง คุณภำพที่โดยปกติจะไม่มีคุณภำพชนิดนี้อยู่ในตัวสินค้ำ แต่ถ้ำหำกมีก็จะจูงใจลูกค้ำ
ให้เกิดควำมสนใจที่จะซื้อขึ้นมำได้  การที่จะสร้างคุณค่าอ่ืนๆ  หรือประโยชน์อ่ืนมาประกอบกันให้เป็น
ประโยชน์สุดท้ายที่ลูกค้าต้องการ จะมีขั นตอนของกระบวนการสร้างคุณค่าท่ีต่อเนื่องกันเป็นทอดๆ เหมือน
ห่วงโซ่ของกิจกรรมที่มีความเกี่ยวพันกัน เพ่ือสร้างประโยชน์สุดท้ายในผลิตภัณฑ์หรือบริการ เพ่ือน าส่ง
ต่อไปให้ลูกค้า กระบวนการเหล่านี เรียกว่า Value Chain หรือ โซ่แห่งคุณค่ำ 

สำยโซ่แห่งคุณค่ำ (Value Chain) 

การจัดการกระบวนการเป็นการจัดการกิจกรรมที่เปลี่ยนปัจจัยน าเข้า (input) ให้เป็นผลิตผล 
(output) เป็นกิจกรรมที่เชื่อมโยงกัน เพ่ือจุดมุ่งหมายในการผลิตหรือการบริการให้แก่ผู้รับบริการ (ลูกค้า) 
ทั งภายในและภายนอกองค์การ  ความเชื่อมโยงนี  หมายถึง เมื่อด าเนินกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งไปจะมี
ผลกระทบต่อต้นทุนหรือประสิทธิผลของกิจกรรมอ่ืนด้วย ความเชื่อมโยงของกิจกรรมต่างๆ จึงต้องมีการ
เปรียบเทียบ (trade-offs) ในการท างานของแต่ละกิจกรรมเพ่ือให้แน่ใจว่ากิจกรรมโดยรวมจะเกิด
ประโยชน์สูงสุด กระบวนการแบ่งออกเป็น  ๒  กระบวนการ คือ กระบวนการสร้างคุณค่า และ
กระบวนการสนับสนุน  กระบวนการก าหนดขั นตอนมีระเบียบปฏิบัติ  และข้อก าหนดที่เป็นลายลักษณ์
อักษร มีการควบคุมและขั นตอนการวัดและประเมินกระบวนการ 

 

วัตถุประสงค์ ประสิทธิผล 

ปัจจัยกำรผลิต กระบวนกำรผลิต ผลผลิต ผลลัพธ์ 
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โซ่แห่งคุณค่า (value chain) เป็นแนวความคิดที่พัฒนาโดย Porter (๑๙๘๕)  โมเดลนี จะ
เน้นกิจกรรมหลัก และกิจกรรมรองที่เพ่ิมมูลค่าให้กับสินค้าหรือบริการ ใน Porter’s Value Chain  ซ่ึง
เป็นทัศนะของ  Porter  นั น ความสามารถในการแข่งขัน  (competitiveness)  สามารถสร้างได้ด้วย     
๒  วิธีหลัก คือ 

๑. การท าให้ต้นทุนในการผลิต และการให้การบริการที่ต่ ากว่าคู่แข่ง (low relative cost) 

๒. การท าให้สินค้าและบริการของตนเอง แตกต่างจากคู่แข่ง (differentiation) เพ่ือจะ
สามารถตั งราคาสูง (premium price) ได ้ 

กิจกรรมหลักในการสร้างมูลค่า Value Activities แบ่งออกเป็น  ๒  ชนิดใหญ่ๆ  คือ  

 Primary Activities หมายถึงกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิต   
สินค้าหรือบริการโดยตรง 

  Support Activities  หมายถึง กิจกรรมต่างๆ ที่คอยสนับสนุน หรือท าให้ 
Primary Activities ด าเนินไปโดยสะดวก และมีประสิทธิภาพ ได้แก่ การส่งมอบ
ให้กับลูกค้า รวมทั งบริการหลังการขาย 
 

กิจกรรมหลักในการสร้างมูลค่า Value Activities ประกอบด้วยรายละเอียดดังต่อไปนี  

๑. กิจกรรมหลัก (Primary Activities) ประกอบด้วยกิจกรรมย่อย ที่มีการด าเนินติดต่อกัน
เป็นล าดับอีก ๕ กิจกรรมได้แก ่

●  Inbound Logistics เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเลือกสรร การรับ การเก็บ 
Inputs ต่างๆ ที่ใช้ในการผลิตสินค้า/บริการ กิจกรรมเหล่านี จึงรวมถึง Raw Material,Delivery, 
Transportation, Inventory, etc. 

●  Operation (manufacturing) เป็นกิจกรรมการแปรสภาพ Inputs ต่างๆ ให้เป็น
สินค้า/บริการ ซึ่งจะรวมถึงการบ ารุงรักษาเครื่องจักร และอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง OutboundLogistics 
หมายถึงกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการน าส่งสินค้า/บริการไปให้กับลูกค้า ตั งแต่ Order 
Processing,Warehousing ไปจนถึง Transportation 

●  Marketing and Sales เป็นกิจกรรมที่ท าเพ่ือให้สินค้า/บริการเป็นที่รู้จักของลูกค้า 
และพยายามโน้มน้าวให้ลูกค้าซื อสินค้า/บริการ 

●  Service เป็นกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ลูกค้าใช้สินค้า/บริการอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง
จะหมายความรวมถึงการติดตั ง การซ่อมบ ารุง บริการอะไหล่ และการรับประกันต่าง ๆ 

●  Support Activities ในขณะที่ Primary Activitiesมีการด าเนินไปอย่างต่อเนื่องและ
เป็นล าดับ 
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๒. กิจกรรมสนับสนุน (Support Activities)  เป็นกิจกรรมที่เข้าไปมีอิทธิพลต่อทุก Primary 
Activities ในทุกขั นตอน  ด้วยเหตุนี เราจึงเห็นว่าแต่ละ  Support Activities  เป็นกิจกรรมตามแนวนอน 
ที่ครอบคลุมทุก Primary Activities ในทุกขณะ ประกอบด้วยกิจกรรมย่อยส าคัญ ๔ กิจกรรม คือ 

●  Procurement หมายถึง กิจกรรมการสรรหาสินทรัพย์ต่างๆ ที่ต้องใช้ในแต่ละ 
Primary Activities ไม่ว่าจะเป็นการเลือกแหล่งวัตถุดิบ การเลือกวิธีการในการส่งมอบสินค้า/บริการแก่
ลูกค้า ฯลฯ 

●  Technology Development หมายถึง วิทยาการ (know-how) และเทคโนโลยีของ
อุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ 

●  Human Resource Management เป็นทุกกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
จัดการบุคลากร ไม่ว่าจะเป็นการสรรหา ฝึกอบรม ประเมินผล รวมทั งการให้ผลตอบแทนและรางวัล 

●  Firm Infrastructure ในที่นี ไม่ได้หมายถึง อาคารสิ่งก่อสร้างใดๆ ตามความหมาย
โดยตรงของค าว่า Infrastructure  แต่จะหมายถึง หน่วยงานต่างๆ ที่ผลิตข้อมูลเพ่ือประโยชน์ในการ
ตัดสินใจและการด าเนินงานต่างๆ ซึ่งจะรวมถึงฝ่ายบัญชี ฝ่ายการเงิน และฝ่ายกฎหมาย 

กลยุทธ์โซ่แห่งคุณค่า ที่ประสพผลส าเร็จในกระบวนการสร้างคุณค่าในงานเพิ่มผลผลิต   
ขององค์กร  มีส่วนประกอบส าคัญของการด าเนินการสร้างคุณค่าในโซ่แห่งคุณค่า ที่ต้องค านึงถึง ดังนี  

๑. วัฒนธรรมองค์กำร (organization culture)  คนในองค์กรจะต้องมีแนวทางการ
ปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างเดียวกันจนถึงขั นเป็นวัฒนธรรมองค์กร  วัฒนธรรมท าหน้าที่ให้คนในองค์กรมีความ
เชื่อและพฤติกรรมไปในทิศทางเดียวกัน และท าให้คนในองค์กรอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และลดความ
ขัดแย้ง  การด าเนนิกิจกรรมการสร้างมูลค่าจะต้องมีการสร้างวัฒนธรรมเป็นแบบอย่างเดียวกัน  เพราะการ
ด าเนินกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งจะมีผลกระทบต่อกิจกรรมหนึ่งในองค์กรด้วย  จึงต้องมีการเปรียบเทียบ 
(trade-offs) เพ่ือให้ทราบว่าการด าเนินกิจกรรมหนึ่งจะเกิดผลโดยรวมขององค์กร  จะเกิดประโยชน์สูงสุด
สามารถแข่งขันได ้

๒. ทรัพยำกรบุคคล (human resource) ทรัพยากรมนุษย์ คือ ทรัพยากรที่มีค่าที่มีอยู่ใน
ตัวของมนุษย์นับว่าเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและมีเกียรติภูมิ  ทรัพยากรที่ว่านั น  ได้แก่ ความรู้ 
ความสามารถ ความคิดต่าง ๆ ที่มีอยู่ในตัวของมนุษย์  โดยมนุษย์แต่ละคนจะมีทรัพยากรดังกล่าวในระดับ
ที่ต่างๆบางคนมีมาก  บางคนมีปานกลาง  และบางคนมีน้อย  ซึ่งขึ นอยู่กับว่ามนุษย์จะน าทรัพยากร
เหล่านั นมาใช้อย่างไรให้เกิดประโยชน์และมีคุณภาพ ซึ่งความส าคัญของทรัพยากรบุคคล (ทุนมนุษย์) ที่
น ามาสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืนจะต้องใช้ระยะเวลายาวนาน และเป็นสิ่งที่ท าได้ยาก
เมื่อเทียบกับสิ่งอ่ืน (some activities are much harder to replicate than others)  ดังนั น การ
บริหารทรัพยากรมนุษย์จึงต้องพัฒนาเป็นแนวคิดใหม่ๆ เพ่ือที่จะสร้างคุณค่าให้กับองค์กรได้ เพราะ
ทรัพยากรบุคคล (human resource) เป็นสิ่งที่มีค่ามากท่ีสุดขององค์กร 
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๓. ภำวะผู้น ำ (leadership) เป็นกระบวนการใช้อ านาจในการจูง หรือใช้ความสามารถใน
การจูงใจและอิทธิพลที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างผู้น าและผู้ตาม  เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ที่ก าหนดไว้  ดังนั น  ผู้น าขององค์กรมีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งในการบริหารองค์กร  เพราะจะเป็น
ผู้สามารถตัดสินใจในเรื่องต่างๆ  ที่มีความจ าเป็นและส าคัญยิ่ง  โดยพื นฐานแล้วผู้น าจะต้องมีทักษะการ  
จูงใจคนได้ดี  ผู้น าจึงมิใช่เป็นผู้ปฏิบัติเพียงอย่างเดียว แต่จะเป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งต่อการโน้มน้าว
ผลักดันให้คนมีความต้องการปฏิบัติตาม หรือความเต็มใจที่จะแสดงพฤติกรรมที่น าไปสู่เป้าหมาย หรือผล 
ส าเร็จของงานตามวัตถุประสงค์ที่ตั งไว้ 

๔. กระบวนกำรต่ำงๆ ภำยในองค์กร (business process)  การสร้างคุณค่าในงานต้อง
ค านึงถึงทุกกระบวนการในการด าเนินงานว่าเป็นอย่างไร   เพราะแต่ละองค์กรมีขนาดศักยภาพต่างกัน 
การด าเนินกิจกรรมการสร้างคุณค่าในงานอาจมีแนวทางท่ีต่างกันบ้าง 

๕. กำรลงทุนในเทคโนโลยี (technology  investment)  การด าเนินงานในปัจจุบันไม่ว่า
จะมีขนาดเล็กไปจนถึงใหญ่  มีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการใช้เทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาเกี่ยวข้อง  อาทิ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ IT หรือเทคโนโลยีทางการผลิตต่างๆ ที่น ามาใช้  เนื่องจากเทคโนโลยีเหล่านี 
สามารถเกื อกูลให้งานสร้างคุณค่าขององค์กรมีความก้าวหน้า  และสร้างความสามารถในทางการแข่งขันได้ 
ไม่ว่าจ านวนระยะทาง เวลา จ านวนการผลิต หรือความสลับซับซ้อนใดๆ ในงาน 

๖. ควำมร่วมมือ และกำรประสำนงำน (co-operation)  สิ่งส าคัญอย่างยิ่งที่ขาดไม่ได้   
ในกระบวนการสร้างคุณค่า  คือ  ความร่วมมือและการประสานงานที่ดีของทุกแผนกในองค์กรจะต้อง
อาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องกัน  ตลอดจนมีความเข้าใจในการท างานเป็นอย่างดีจึงจะประสพ
ผลส าเร็จ  
 
 
๙. แนวควำมคิดหลักกำรบริหำรแบบมีส่วนร่วม  (Participation)   

การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม (PG : Participation Governance) หมายถึง การจัด 
ระบบการบริหารราชการ ขั นตอนวิธีการปฏิบัติงาน และโครงสร้างของการตัดสินใจในการบริหารราชการ 
ให้เป็นระบบที่เปิดให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วม (Public Participation) ในพันธกิจขององค์กรภาครัฐ
มากขึ น มีการด าเนินการโดยการให้บริการสาธารณะและการตัดสินใจเชิงนโยบาย ในมิติที่เปิดโอกาสให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม เน้นความเปิดเผยและโปร่งใส เป็นทางเลือกใหม่ส าหรับการบริหารราชการ
สังคมยุคเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารสมัยใหม่ ให้ความส าคัญในการพัฒนาและสรรหาข้าราชการและบุคลากร
ทุกระดับ  โดยยึดถือหลักปรัชญาการมีส่วนร่วมของประชาชนและเป็นบุคลากรที่คุณลักษณะดังนี  คือ มีจิต
สาธารณะมีความเป็นประชาธิปไตย เคารพในสิทธิขั นพื นฐานของประชาชน เปิดกว้างพร้อมที่จะรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชน และปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน 
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การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Governance) เป็นการจัดการบริหาร
ราชการแผ่นดินตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) คือ เป็นระบบราชการที่มีความสุจริตโปร่งใส 
เปิดเผยข้อมูล เที่ยงธรรม และมีการบริหารงานที่เน้นประชาชนเป็นศูนย์กลางและมุ่งประโยชน์สุขของ
ประชาชนเป็นส าคัญ 

 
 
๑๐. แนวคิดหลักเกณฑ์ และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองท่ีดี (Good Governance) พ.ศ. ๒๕๔๖   

การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี หรือธรรมาภิบาล (Good Government) เป็นแนวคิดสากล
ที่ได้น ามาใช้ในสังคมไทย โดยมีความหมายรวมถึงระบบโครงสร้าง กระบวนการต่าง ๆ ที่วางกฎเกณฑ์
ความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมของประเทศ เพ่ือที่ภาคต่างๆ ของสังคมจะพัฒนา  
และอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข  ธรรมาภิบาลเป็นทั งเป้าหมายและวิธีการในการพัฒนา ถ้าพิจารณาในฐานะ 
วิธีการอันจะน าไปสู่เป้าหมาย ก็จะหมายถึงเครื่องมือหรือกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรทาง
เศรษฐกิจ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การสร้างความเป็นธรรมในสังคม เป็นต้น ในขณะที่ถ้าพิจารณาใน
ฐานะที่เป็นเป้าหมายของการพัฒนานั น  จะหมายถึงระบบบริหารจัดการที่มีองค์ประกอบที่ส าคัญ  คือ    
มีความเป็นประชาธิปไตย ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ ให้บริการสาธารณะที่มี
ประสิทธิภาพ ตลอดจนการเคารพสิทธิมนุษยชนและยึดมั่นในความสุจริต  ความถูกต้องดีงาม  และ
โปร่งใส ดังนั น ธรรมาภิบาลจึงประกอบด้วย หลักการส าคัญ ๖ ประการ ดังนี  

๑) หลักนิติธรรม เป็นหลักท่ีถือเป็นกฎ กติกาในสังคมท่ีทุกคนมีส่วนเกี่ยวข้อง ดังนั น การตรา
กฎหมายที่ถูกต้อง เป็นธรรม  การบังคับให้เป็นไปตามกฎหมาย  โดยค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของสมาชิก 
ระบบกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมที่ดีมีความเป็นธรรมและมีความชัดเจน มีระบบลงโทษที่เหมาะสม 
รวมทั ง  มีการบังคับใช้ที่ค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน จะช่วยควบคุมการใช้อ านาจของรัฐให้เป็นไป
อย่างชอบธรรม พร้อมกับช่วยคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ไม่ให้ถูกละเมิดโดยการใช้อ านาจรัฐ 
และจะเกิดผลในทางตรงกันข้ามหากกฎหมายและระบบยุติธรรมอ่อนแอ จะก่อให้เกิดพฤติกรรมการ
แสวงหาผลประโยชน์จาก  ข้อกฎหมายและแพร่กระจายกว้างขวางน าไปสู่การทุจริตในระดับการใช้อ านาจ
หน้าที่อย่างไม่ระมัดระวัง กระทบต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชนและกระทบต่อการลงทุนทางเศรษฐกิจ 

๒) หลักคุณธรรม  เป็นการพัฒนาให้บุคลากรของภาครัฐยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม      
การส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนพัฒนาตนเอง  เพ่ือให้เป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์ จริงใจ ขยัน อดทน         
มีระเบียบวินัย ประกอบอาชีพสุจริต การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีเป็นการบริหารที่ไม่เพียงแต่ให้
ความส าคัญกับประสิทธิภาพ แต่ต้องให้ความส าคัญกับการด ารงรักษาไว้ซึ่งหลักการอันถูกต้อง การยึดถือ
ระบบคุณธรรม คุณค่าและความดีงามทั งหลาย ทั งนี  เพราะระบบคุณค่าและค่านิยมต่างๆ ในระบบ
ราชการจะเป็นปัจจัยก าหนดพฤติกรรมของข้าราชการ และชี น าวิธีการให้บริการแก่ประชาชนด้วย 
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๓) หลักความโปร่งใส การท างานที่เปิดเผยและสามารถตรวจสอบได้ จะส่งผลให้การทุจริต
คอรัปชั่นและความด้อยประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการลดลง ดังนั น ถ้าภาครัฐจัดระบบการ
บริหารจัดการให้มีความโปร่งใสและเปิดเผยให้ประชาชนเข้ามาร่วมรับรู้ในวิธีการและขั นตอนการท างาน 
ได้มีโอกาสตรวจสอบการปฏิบัติงาน ตลอดจนผลการด าเนินงานจะส่งผลให้ข้าราชการมีความรับผิดชอบต่อ
การท างานและผลของงาน มีการปฏิบัติงานอย่างถูกต้องเป็นธรรม และก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชนและประเทศชาติโดยรวมมากขึ น ซึ่งจะท าให้ประชาชนมีความมั่นใจว่า ข้าราชการมีความตั งใจ
จริงในการปฏิบัติงาน 

๔) หลักการมีส่วนร่วม เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมรับรู้ มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับกระบวนการตัดสินใจ กระบวนการด าเนินการของโครงการ รวมถึงได้รับการเสริมสร้างขีด
ความสามารถในการเข้ามามีส่วนร่วม การมีส่วนร่วมจึงเป็นกระบวนการที่ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมี
ส่วนร่วมทางการเมือง การบริหาร และการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ รวมทั งการจัดสรรทรัพยากรของชุมชน
และของชาติ โดยมีการแสดงทัศนะต่างๆ ต่อการด าเนินงานที่มีผลต่อชีวิตความเป็นอยู่  เพ่ือให้รัฐบาล
น าไปประกอบการตัดสินใจระดับนโยบาย การให้ค าแนะน าปรึกษา ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติ ตลอดจน
ควบคุมการด าเนินงาน ดังนั น การมีส่วนร่วมจึงเป็นการ สื่อสารสองทาง มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลและรับฟัง
ความเห็นซึ่งกันและกันระหว่างรัฐกับประชาชน  ซึ่งเป็นกระบวนการที่เสริมสร้างความสามัคคีในชาติ ใน
ขณะเดียวกันจะก่อให้เกิดกระบวนการติดตามตรวจสอบนโยบายและการด าเนินงานของรั ฐ ให้มีการ
ด าเนินงานที่รับผิดชอบต่อสังคมมากขึ น 

๕) หลักความคุ้มค่า การพัฒนาที่ยั่งยืนจะต้องบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่าง
จ ากัดให้เกิดประโยชน์สุขแก่ส่วนรวม ค านึงถึงความประหยัด ความคุ้มค่า สร้างสรรค์สินค้าและบริการที่มี
คุณภาพ โดยยึดถือประชาชนเป็นเป้าหมายสูงสุดในการท างาน ดังนั น ภาครัฐซึ่งยังคงฐานะเป็นแกนส าคัญ
ในกระบวนการบริหารจัดการในการพัฒนาประเทศและการให้บริการแก่ประชาชน จึงอาจจ าเป็นต้องมี
การปรับเปลี่ยนวิธีการและกลไกการท างานให้ค านึงถึงความคุ้มค่าและประสิทธิภาพมากขึ น 

๖) หลักความส านึกรับผิดชอบ เป็นกระบวนการท างานที่จะช่วยเสริมสร้างประสิทธิภาพการ
ท างานให้ดีขึ น ความส านึกรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงานจะต้องมีลักษณะส าคัญ ๖ ประการ 
คือ การมีเป้าหมายที่ชัดเจน ทุกคนเป็นเจ้าของร่วมกัน การปฏิบัติการอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดการ
พฤติกรรมที่ไม่เอื ออ านวยให้เกิดการรับผิดชอบ การท างานอย่างไม่หยุดยั ง การมีแผนส ารองการติดตาม
ประเมินผลการท างาน เนื่องจากภาครัฐเป็นผู้ใช้อ านาจหน้าที่ในการบริหารจัดการ กิจการของรัฐในทุก
ระดับ ดังนั น จึงต้องสร้างเครื่องมือและวัฒนธรรมส านึกรับผิดชอบให้เกิดแก่ข้าราชการอย่างกว้างขวาง 
ความรับผิดชอบและตรวจสอบได้จะเป็นการตรวจสอบและควบคุมพฤติกรรมของข้าราชการให้รับผิดชอบ
ต่อภารกิจ ต่อสังคม กระตือรือร้นในการแก้ปัญหาของประชาชน เคารพความคิดเห็นที่แตกต่าง และกล้าที่
จะยอมรับผลดีผลเสียจากการกระท าของตนเอง 
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๑๑. แนวปฏิบัติกำรตรวจสอบภำยใน : กำรตรวจสอบกำรด ำเนินงำนของส่วนรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๘   

จากการปรับเปลี่ยนการบริหารงานภาครัฐ ไปสู่การบริหารจัดการแนวใหม่ที่ให้ความส าคัญ
กับผลสัมฤทธิ์ของงาน และให้มีการลดบทบาทและกระจายอ านาจของหน่วยงานส่วนกลางไปสู่ราชการ 
ส่วนภูมิภาค โดยหน่วยงานส่วนกลางท าหน้าที่เป็นผู้ก ากับ และควบคุมเชิงนโยบาย มีการตรวจสอบ
ติดตามประเมินผลที่เป็นระบบ การเปลี่ยนแปลงการกระจายอ านาจท าให้ส่วนราชการต้องให้ความส าคัญ
กับความเสี่ยงและการควบคุมมาก ภารกิจและหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน ซึ่งในอดีตจะเป็นการ
ตรวจสอบด้านการเงินและบัญชี (Financial Audit) และการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อก าหนด 
(Compliance Audit)  ซึ่งการตรวจสอบลักษณะนี    ผลที่ได้จ ากัดอยู่ในวงแคบเพียงความถูกต้องของ  
การบันทึกบัญชีและรายงานการเงิน ตลอดจนการปฏิบัติงานทางการเงินสอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องหรือไม่  จึงให้ข้อมูลไม่เพียงพอแก่ผู้บริหารในการน าไปประกอบการตัดสินใจ หรือ
แก้ปัญหาอุปสรรคต่างๆ ในการบริหารงานต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน ดังนั น ผู้ตรวจสอบภายในของส่วน
ราชการจึงจ าเป็นต้องเพ่ิมบทบาท และหน้าที่การตรวจสอบภายในให้ครอบคลุมถึงการวิเคราะห์ 
ประเมินผลการด าเนินงานว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์เป้าหมายของแผนงาน งาน โครงการ มีประสิทธิภาพ
มากน้อยเพียงใด  การใช้จ่ายเงินได้ผลคุ้มค่าหรือไม่   มีปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานอย่างไร  เพ่ือ 
เสนอแนะแนวทางปรับปรุงแก้ไข ซึ่งการตรวจสอบการด าเนินงานมีความเหมาะสม และจ าเป็นที่จะน ามา
เสริมประยุกต์ใช้ในงานตรวจสอบภายใน 

การตรวจสอบการด าเนินงาน ถือปฏิบัติตามกระบวนการตรวจสอบภายใน โดยเริ่มจากการ
วางแผนการตรวจสอบ ( Audit Plan ) ซึ่งควรท าการส ารวจข้อมูลเบื องต้น ประเมินผลระบบการควบคุม
ภายใน และประเมินความเสี่ยง เพ่ือให้ทราบว่ามีความเสี่ยงในเรื่องใดบ้าง และระดับสูงหรือต่ าเพียงใด 
แล้วน าข้อมูลที่ได้ไปจัดท าแผนการปฏิบัติงาน ( Engagement Plan ) ในแต่ละเรื่องที่ก าหนดไว้ใน
แผนการตรวจสอบ และปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผนการปฏิบัติงานนั น ตลอดจนรายงานผลการ
ปฏิบัติงานและติดตามผลการตรวจสอบ  

       ขั นตอนการตรวจสอบการด าเนินงาน ตามแนวปฏิบัติของกรมบัญชีกลาง สรุปได้ดังนี   

๑. การวางแผนการปฏิบัติงาน (Planning) เป็นขั นตอนที่ส าคัญอย่างมาก และมีผลต่อ
ความส าเร็จในการตรวจสอบ ซึ่งแผนการปฏิบัติงานได้จัดท าไว้ล่วงหน้าว่าจะตรวจสอบในประเด็นการ
ตรวจสอบใด โดยใช้ข้อมูลจากความเสี่ยง  นโยบาย  ข้อมูลข่าวสารจากผู้บริหาร  ตลอดจนการ
เปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพแวดล้อมมาใช้ประกอบการพิจารณาจัดท าแผนการปฏิบัติงาน โดย
มีส่วนประกอบของแผนในขั นตอนการวางแผน ซึ่งได้แก่ ชื่อแผนงาน  งาน โครงการ ประเด็นการ
ตรวจสอบ วัตถุประสงค์การตรวจสอบ ขอบเขตการตรวจสอบ เกณฑ์การตรวจสอบ แนวทางหรือวิธีการ
ตรวจสอบ เทคนิคต่างๆที่ใช้ในการตรวจสอบ  แหล่งที่มาของข้อมูล  และระยะเวลาที่จะตรวจสอบ 
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 ๒. การปฏิบัติงานตรวจสอบ (Implementation) ประกอบด้วย 

๒.๑ จัดเตรียมกระดาษท าการ  รวบรวมข้อมูลต่างๆที่เก่ียวข้องในระหว่างการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบ โดยข้อมูลที่รวบรวมควรมีลักษณะส าคัญ คือ มีความถูกต้องหรือเชื่อถือได้  มีความเกี่ยวข้อง
หรือสัมพันธ์กับประเด็นการตรวจสอบ มีความเพียงพอต่อการสรุปผลการตรวจสอบ   และความมี
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน 

๒.๒ วิเคราะห์และประเมินผล เมื่อรวบรวมข้อมูลเรียบร้อยแล้วจะน าข้อมูลที่รวบรวม
ได้มาวิเคราะห์และประเมินผลว่า ผลของการด าเนินงานที่เกิดขึ นจริงมี ความแตกต่างกับแผนหรือเกณฑ์
หรือสิ่งที่ควรจะเกิดขึ นหรือควรจะเป็นส าหรับการด าเนินงานนั นหรือไม่   เพ่ือให้ทราบระดับการบรรลุผล
สัมฤทธิ์และความมีประสิทธิภาพของการด าเนินงาน  หากผลการด าเนินงานแตกต่างจากแผนหรือเกณฑ์
หรือสิ่งที่ควรจะเป็น ก็วิเคราะห์ต่อไปว่าจะเกิดผล กระทบอย่างไรบ้าง และมีสาเหตุมาจากอะไร ควรมีการ
ปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงานหรือไม่  

           ๒.๓ สรุปประเด็นข้อตรวจพบ (Finding Conclusion)  โดยน าข้อมูลที่วิเคราะห์และ
ประเมินผลได้ มาสรุปว่า จากการตรวจสอบได้ข้อเท็จจริงหรือข้อตรวจพบอะไรบ้างในแต่ละประเด็นการ
ตรวจสอบ ซึ่งมีองค์ประกอบ และคุณลักษณะ ๕ ประการ ดังนี  หลักเกณฑ์หรือสิ่งที่ควรจะเป็น (Criteria) 
ข้อเท็จจริงหรือสิ่งที่เป็นอยู่ (Condition) ผลกระทบ (Effects)  สาเหตุ (Causes) และข้อเสนอแนะ 
(Recommendation) 

๒.๔ การบันทึกข้อมูล น าข้อมูลที่ได้จากขั นตอนที่ (๑) – (๓)  มาบันทึกไว้ในกระดาษ
ท าการ โดยมีรายละเอียดเพียงพอต่อการสนับสนุนผลการตรวจสอบในรายงานผล  

     ๓. การรายงาน (Reporting) เป็นการรวบรวม และคัดเลือกข้อมูลที่มีนัยส าคัญจาก
กระดาษท าการต่างๆ ที่ได้บันทึกไว้เพ่ือจัดท ารายงานผลการตรวจสอบ สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะ
น าเสนอผู้บริหารพิจารณาสั่งการ  และแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบเพ่ือปรับปรุงแก้ไข หรือใช้เป็น
แนวทางปฏิบัติต่อไป 

                 ๔. การติดตามผล (Fallow up) เป็นการติดตามผลการด าเนินการแก้ไขปัญหาตาม
ข้อเสนอแนะของรายงานการตรวจสอบ ซึ่งนับว่าเป็นสิ่งส าคัญและมีความจ าเป็นเพราะจะท าให้ทราบว่า
ข้อตรวจพบ และข้อเสนอแนะตามรายงานนั นได้ถูกน าไปใช้ในการปรับปรุงการด าเนินงานหรือไม่ ระบบ
การติดตามผลที่เหมาะสมจะท าให้รายงานการตรวจสอบมีคุณค่า  เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานโดย
ส่วนรวม  และเป็นที่ยอมรับแก่หน่วยรับตรวจมากขึ น 

 

 

 



๒๗ 

การตรวจสอบการด าเนินงาน การผลิตต้นกล้าปาลม์น  ามันพันธุ์ด ี

 
 

กระบวนกำรตรวจสอบกำรด ำเนินงำน 

กำรวำงแผน 

 

 

 

 

 
กำรปฏิบัติงำน 

 

 
 
 

กำรรำยงำนและติดตำม 

 

 

 

 

 

 

 
๑๒.  มำตรฐำนกำรควบคุมภำยใน พ.ศ. ๒๕๔๔ และแนวทำงกำรจัดวำงระบบกำรควบคุมภำยในของ 
       กรมวิชำกำรเกษตร 

มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ได้ก าหนดโดยคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินได้
จัดท าขึ นโดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ.
๒๕๔๒ มาตรา ๑๕ (๓) (ก) (ค) มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐน ามาตรฐานการควบคุม
ภายในที่ก าหนดไปใช้เป็นแนวทางส าหรับจัดวางระบบการควบคุมภา ยในให้มีประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพ 

กำรวำงแผนกำรตรวจสอบ 
แผนการตรวจสอบก าหนดให้ตรวจสอบ 
แผนงาน งาน/โครงการ โดยมีวัตถุประสงค์ 
เพ่ือตรวจสอบผลการด าเนินงาน 

กำรวำงแผนกำรปฏิบัติงำน 

กำรปฏิบัติงำนตรวจสอบ 

กำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน 

๑. ก าหนดประเด็นการตรวจสอบ 
๒. ก าหนดวัตถุประสงค์การตรวจสอบ 
๓. ก าหนดขอบเขตการตรวจสอบ 
๔. ก าหนดแนวทางการตรวจสอบ 

๑. รวบรวมข้อมูล 
๒. วิเคราะห์และประเมินผล 
๓. สรุปประเด็นข้อตรวจพบ 
๔. บันทึกข้อมูล 

กำรติดตำมผล 

๑. รวบรวมข้อมูล 
๒. คัดเลือกข้อมูล 
๓. ร่างรายงาน 
๔. เสนอรายงาน 

๑. วางแผนการติดตามผล 
๒. ด าเนินการติดตามผล 
๓. รายงานผลการติดตาม 



๒๘ 

การตรวจสอบการด าเนินงาน การผลิตต้นกล้าปาลม์น  ามันพันธุ์ด ี

 
 

การควบคุมภายใน หมายถึงกระบวนการปฏิบัติงานที่ผู้ก ากับดูแล ฝ่ายบริหารและบุคลากร
ทุกระดับของหน่วยรับตรวจจัดให้มีขึ น เพ่ือสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า การด าเนินงานจะ
บรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ ดังนี  

 ๑. ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน (Operation : O) 
 ๒. ความเชื่อถือได้ของรายงานการเงินการบัญชี (Financial : F) 
 ๓. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Compliance : C) 

มาตรฐานการควบคุมภายในที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนดตามแนวคิดของ 
COSO  ประกอบด้วย ๕ องค์ประกอบที่ส าคัญได้แก่ 

๑.) สภาพแวดล้อมของการควบคุม (Control Environment)  
๒) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
๓.) กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)  
๔.) สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) 
๕.) การติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) 

กรมวิชาการเกษตรโดยคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน ได้น ามาตรฐานการ
ควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔   มาใช้เป็นแนวทางในการจัดให้มีระบบควบคุมภายในครอบคลุมตามภารกิจ
ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทั งหมด ๘ ด้านที่เก่ียวข้องกัน ดังนี   

๑) ด้านการจัดการ  
๒) ด้านงบประมาณ  
๓) ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล   
๔) ด้านทรัพย์สิน ด้านการเงิน ด้านลูกหนี และเจ้าหนี ในส่วนกลาง – ส่วนภูมิภาค  
๕) ด้านงานวิจัยและพัฒนาและงานบริการทางวิชาการ  
๖) ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบและข้อบังคับ  
๗) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ   
๘) ด้านการผลิตพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิต 

ระบบควบคุมภายในด้านการผลิตพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิต ได้น ามาใช้ในการด าเนินงาน
กิจกรรมการผลิตต้นกล้าปาล์มน  ามัน ในหน่วยงานกรมวิชาการเกษตร ท าให้การด าเนินงานบรรลุผลส าเร็จ
ตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ  สรุปดังแผนภาพข้างล่างนี  

 

 



๒๙ 

การตรวจสอบการด าเนินงาน การผลิตต้นกล้าปาลม์น  ามันพันธุ์ด ี

 
 

แนวปฏิบัติกำรควบคุมภำยในด้ำนกำรผลิตพันธุ์พืช  กรมวิชำกำรเกษตร 
 

ขั้นตอนกำร
ด ำเนินงำน 

 
ปัจจัยเสี่ยง 

 
กิจกรรมกำรควบคุม 

 
การวางแผน 
การผลิต 

 -  แผนการผลิตไม่สอดคล้องกับความ   
  ต้องการของเกษตรกร / ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
-  แผนการผลิตไม่สอดคล้องกับแผนการ 
   ใช้ประโยชน์ 
-  แผนการจัดหาทรัพยากรในการผลิต     
   ไม่สอดคล้องกับแผนการผลติ และ       
   ไม่ทันเวลา 

 -  ทบทวนแผนการผลติให้สอดคลอ้ง 
   กับความต้องการของเกษตรกร /  
   ผู้เกี่ยวข้อง 
-  วางแผนการน าไปใช้ประโยชน์ 
-  จัดท าแผนการจดัหาทรัพยากรการผลิต 
   ให้สอดคล้องกับแผนการผลิต 
 

     

 
 
กระบวนการผลติ 

 -  การแบ่งสายงานการผลิตไม่ชัดเจน 
 
-  ไม่มีการควบคมุการผลติให้เป็นไป 
   ตามมาตรฐาน ท าให้ผลการผลติที่ได้ 
   ต่ ากว่ามาตรฐานที่ก าหนด 
-  ผู้ปฏิบตัิงานไม่มีความรู้ความช านาญ  
   และทักษะในการปฏิบตัิงาน 

 -  ก าหนดผังการแบ่งสายงานการผลิต 
   ให้ชัดเจนและให้มผีู้ก ากับดูแลการ 
   ปฏิบัติงาน 
-  ก าหนดมาตรฐานการผลิต และมี 
   ดัชนีวัดผลการผลติ 
-  ควบคุมคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
-  จัดท าคู่มือการปฏิบตัิงานและการก ากับ 
    ดูแลที่ดี 

     

การควบคุม 
การผลิต 
-  ปริมาณ 
-  ต้นทุน 

 -  ผลผลิตไม่เป็นไปตามแผนการผลิต 
-  งบประมาณที่ได้รับจริง ไมเ่ป็นไป 
    ตามแผน 
-  ค่าใช้จ่ายในการผลิต ไม่เป็นไปตาม 
   แผนงบประมาณการผลติ 

 -  จัดให้มีการตรวจสอบ และบันทกึ 
    ผลผลติที่ได ้
-  ทบทวนปรับแผนการผลิตให้เหมาะสม 
-  ควบคุมการใช้จ่ายเงิน ให้สอดคล้อง 
   กับแผนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ 

       

 
การตรวจสอบ
คุณภาพสินค้า 

  
-  คุณภาพของสินค้าต่ ากว่ามาตรฐาน 

 -  มีการควบคุมคณุภาพทุกขั นตอน 
   การผลิต 
-  ควบคุมการผลิต และคณุภาพผลผลิต 
   ให้ได้ตามมาตรฐานท่ีก าหนด 
 

     
 

 
 
 
 



๓๐ 

การตรวจสอบการด าเนินงาน การผลิตต้นกล้าปาลม์น  ามันพันธุ์ด ี

 
 

แนวปฏิบัติกำรควบคุมภำยในด้ำนกำรผลิตพันธุ์พืช กรมวิชำกำรเกษตร (ต่อ) 
 

ขั้นตอนกำร
ด ำเนินงำน 

 
ปัจจัยเสี่ยง 

 
กิจกรรมกำรควบคุม 

     

 

การบริหารผลผลิต
และทรัพยากรการ
ผลิต 
 

 -  ไม่มีผูร้ับผดิชอบโดยเฉพาะ 

-  ไม่มีการบันทึกทะเบียนคุมผลผลิต 
   และทรัพยากรผลผลติ 
-  ทรัพยากรการผลิตและผลผลติ   
   เสื่อมสภาพจ านวนมาก 

 -  ก าหนดผู้รับผิดชอบให้ชัดเจน และ   
   รายงานสภาพและปรมิาณผลผลิต 
   สม่ าเสมอ 
-  จัดท าทะเบียนคุมผลผลติและทรัพยากร 
   การผลิตใหเ้ป็นปัจจุบัน 
-  ก าหนดให้มีการตรวจสอบทรัพยากรการ  
   ผลิตและผลผลิตเป็นระยะๆ 

     

 
 
 
การควบคุมบญัชีใน
ส่วนของการผลิต 

  
-  การจัดส่งเอกสารหลักฐาน ด้าน 
   การผลิตไม่ครบถ้วน ล่าช้า 
-  ไม่มีการบันทึกบัญชตี้นทุนการผลิต 

-  การบันทึกบัญชีไม่เป็นปัจจุบัน 

 -  จัดท าผังขั นตอนการจัดส่งเอกสาร/ 
   รายงาน 
-  บันทึกบัญชีตามกิจกรรมที่ใช้ไปจริง 

-  ให้มกีารสอบทานข้อมูลทางบัญชี 

-  จัดท าแนวปฏิบัติหรือคูม่ือปฏิบตัิงาน 
   ในส่วนการผลติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๑ 

การตรวจสอบการด าเนินงาน การผลิตต้นกล้าปาลม์น  ามันพันธุ์ด ี

 
 

บทที่  ๓ 
 

วิธีด ำเนินกำร และขั้นตอนกำรตรวจสอบกำรด ำเนินงำน  
 

๓.๑  ควำมเป็นมำ 

กรมวิชาการเกษตรเป็นหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีภารกิจเกี่ยวกับพืช
โดยศึกษาวิจัยและพัฒนาพืช เครื่องจักรกลการเกษตร และปัจจัยการผลิต ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืช
สู่กลุ่มเป้าหมายทั งภาครัฐ เอกชน และเกษตรกร บริการวิเคราะห์ ทดสอบ ตรวจสอบ รับรองมาตรฐาน
สินค้าพืช  รวมทั งให้ค าแนะน าเกี่ยวกับดิน  น  า ปุ๋ย พืช วัสดุการเกษตร  ผลผลิตและผลิตภัณฑ์พืช  เพ่ือ
ยกระดับมาตรฐานการผลิตพืช   พัฒนาผลผลิต พืช  ให้มีคุณภาพและปลอดภัยต่อผู้ บริ โภค                  
ตามมาตรฐานสากล  และเพ่ือให้บริการการส่งออกสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน ในส่วนของการ
ด าเนินงานกิจกรรมการผลิตพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิต มุ่งหวังเพ่ือผลิตพันธุ์พืชที่มีคุณภาพดี ตรงตาม
มาตรฐานการผลิตและพร้อมที่จะน าไปขยายผลจ าหน่ายให้แก่เกษตรกร ตลอดจนใช้ในงานวิจัยของ
หน่วยงานภายในและภายนอกกรมวิชาการเกษตร  และงานโครงการพิเศษต่างๆ  ตามวัตถุประสงค์       
ที่ก าหนดในการเสนอของบประมาณรายจ่ายในแต่ละปี  

ปัจจุบันมีการส่งเสริมให้ใช้ปาล์มน  ามันเป็นพืชพลังงานทดแทน จึงส่งผลให้ประเทศไทยมี
พื นที่ปลูกปาล์มน  ามันเพ่ิมขึ นและกระจายอยู่ทั่วทุกภาค  เกษตรกรมีความต้องการต้นกล้าปาล์มน  ามัน
พันธุ์ดีเพ่ิมมากขึ น  แต่พบว่ามีผู้ประกอบธุรกิจพันธุ์ปาล์มน  ามันบางส่วนไม่ปฏิบัติตามหลักวิชาการ โดย
ผลิตต้นกล้าปาล์มน  ามันที่ไม่มีคุณภาพตามมาตรฐาน  มาจ าหน่ายให้แก่เกษตรกร  ท าให้ผลผลิตปาล์ม
น  ามันที่ได้ต่ า ไม่คุ้มค่ากับการลงทุน และต้นกล้าที่น ามาจ าหน่ายมีราคาสูงท าให้เกษตรกรต้องรับภาระ
ต้นทุนเพ่ิมขึ น กรมวิชาการเกษตรจึงมีนโยบายกระจายการผลิตต้นกล้าปาล์มน  ามันไปยั งหน่วยงานต่างๆ 
ในสังกัด เพ่ือให้เกษตรกรได้รับต้นกล้าพันธุ์ปาล์มน  ามันที่ดี  และมีจ านวนเพียงพอกับความต้องการของ
เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน  ามัน 

จากความเป็นมาของการด าเนินงานการผลิตต้นกล้าปาล์มน  ามัน  ดังที่กล่าวมาข้างต้นนั้น   
ผู้เสนอผลงานได้ศึกษาข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการด าเนินงาน  และน ามาวิเคราะห์เพ่ือใช้เป็นข้อมูลใน
การวางแผนการตรวจสอบการด าเนินงาน  โดยได้รับอนุมัติให้ตรวจสอบการด าเนินงาน ตามแผนการ
ตรวจสอบในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ และพ.ศ.๒๕๕๙  ของหน่วยงานในสังกัดกรมวิชาการเกษตร        
ที่ด าเนินงานโดยใช้เงินจากงบประมาณในการผลิตตามผลผลิตที่ ๒ : งานพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิต – 
กิจกรรมการผลิตต้นกล้าปาล์มน  ามันพันธุ์ดี  โดยมีการศึกษารายละเอียดขั นตอนของกิจกรรมการผลิต 
และวิธีการตรวจสอบการด าเนินงานตามขั นตอนที่ต่อจากการวางแผนการตรวจสอบ  ซึ่งประกอบด้วย
ขั นตอน ดังนี  

 



๓๒ 

การตรวจสอบการด าเนินงาน การผลิตต้นกล้าปาลม์น  ามันพันธุ์ด ี

 
 

๑. การวางแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ (Planning) 
๒. การปฏิบัติงานตรวจสอบ (Examination) 
๓. การรายงานผลการตรวจสอบ (Reporting) 
๔. การติดตามผลการตรวจสอบ (Follow-up) 

 
๓.๒ กำรวำงแผนกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบ  (Planning) 

๓.๒.๑  ศึกษารายละเอียด และรวบรวมเอกสารข้อมูลทางวิชาการ  ระเบียบ กฎหมาย
ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  เช่น  คู่มือกระบวนการผลิตพันธุ์ต้นกล้าปาล์มน ้ามัน   ขั นตอนการจองและ
การจ าหน่ายต้นกล้าปาล์มน ้ามัน  ระบบควบคุมภายในด้านการผลิตพันธุ์พืชฯ เพ่ือน ามาศึกษาท าความ
เข้าใจ และส ารวจข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการด าเนินงานการผลิตต้นกล้าปาล์มน ้ามัน เพ่ือจะได้ก าหนด
ประเด็นการตรวจสอบ 

๓.๒.๒  ประสานหน่วยงาน และสอบถามเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กลุ่มแผนงานและ
วิเคราะห์งบประมาณ  กลุ่มติดตามและประเมินผล  กองแผนงานและวิชาการ  ศูนย์วิจัยปาล์มน  ามัน      
สุราษฎร์ธานี สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน  เพ่ือขอข้อมูลเป้าหมายการผลิตได้รับมอบหมาย 
ระบบการด าเนินงาน วิธีปฏิบัติงาน แผนการปฏิบัติงาน แผนการใช้จ่ายเงิน  งบประมาณที่ได้รับ รายงาน
ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา การจัดสรรงบประมาณการผลิต การรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินงาน 
รายงานการน าไปใช้ประโยชน์ และรายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ โดยการวิเคราะห์เปรียบเทียบผล
การด าเนินงานและการใช้จ่ายเงิน เพ่ือเป็นข้อมูลในการก าหนดประเด็นการตรวจสอบ 

๓.๒.๓  ก าหนดประเด็นการตรวจสอบจากผลการด าเนินการข้างต้น  มีประเด็นการตรวจ 
สอบ ๓ ประเด็น ได้แก่ การด าเนินงาน – การผลิตต้นกล้าปาล์มน  ามัน บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายที่
ก าหนดหรือไม่  ระบบควบคุมภายในด้านงานผลิตพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิต  เหมาะสม มีประสิทธิผล
เพียงใด   และการด าเนินงานและการใช้จ่ายเงิน มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลหรือไม่  รวมทั้งตรวจสอบ
การปฏิบัติงานตามขั้นตอนกระบวนการผลิตต้นกล้าปาล์มน  ามัน  เพ่ือให้ทราบสาเหตุของการด าเนินงาน  
ที่ไม่บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย  แล้วจัดท าร่างแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบต่อไป 

๓.๒.๔  จัดท าแผนการปฏิบัติงาน (Engagement Plan) เสนอต่อหัวหน้าหน่วยตรวจสอบ
ภายใน ให้ความเห็นชอบก่อนที่จะด าเนินการตรวจสอบ โดยก าหนดประเด็นการตรวจสอบ ก าหนดวัตถุ 
ประสงค์ในการตรวจสอบ  ขอบเขตการตรวจสอบ  และวิธีการหรือเทคนิคที่ใช้ในการตรวจสอบ เพ่ือให้
การปฏิบัติงานตรวจสอบบรรลุผลส าเร็จตามที่ได้รับมอบหมาย 

๓.๒.๕  วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ :     

๑. เพ่ือให้การด าเนินงาน - ด้านการผลิตพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิต (การผลิตต้น
กล้าปาล์มน  ามันพันธุ์ดี)  ได้ผลส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ และมีคุณภาพตรงตามมาตรฐาน 



๓๓ 

การตรวจสอบการด าเนินงาน การผลิตต้นกล้าปาลม์น  ามันพันธุ์ด ี

 
 

๒. เพ่ือให้การผลิตพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิตได้มีการน าไปใช้ประโยชน์ 

๓. เพ่ือให้การด าเนินงาน – ด้านการผลิตพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิต (การผลิตต้น
กล้าปาล์มน  ามันพันธุ์ดี)  มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล 

๔. เพ่ือให้หน่วยงานมีการบันทึกค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน - ด้านการผลิตพันธุ์พืช
และปัจจัยการผลิต  เพื่อเป็นข้อมูลการจัดท าต้นทุนผลผลิต 

๕. เพ่ือให้ทราบปัญหา อุปสรรค และให้ข้อคิดเห็นและหรือข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
 
๓.๓  กำรปฏิบัติงำนตรวจสอบ  (Examination) 

ในการปฏิบัติงานตรวจสอบ ขั นตอนนี ประกอบด้วย  การรวบรวมข้อมูล  หลักฐานและจัดท า
กระดาษท าการ  และการสรุปประเด็นข้อตรวจพบ 

๓.๓.๑  จัดเตรียมกระดาษท าการที่ใช้ส าหรับการตรวจสอบการด าเนินงาน  โดยออกแบบ
และก าหนดรูปแบบกระดาษท าการ  แบบสอบถาม  แบบสัมภาษณ์  ซึ่งแบบสอบถามหรือค าถามจะใช้
เป็นเครื่องมือในการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง  พร้อมทั้งได้ปรับปรุงกระดาษท าการและ
แบบสอบถามให้ครอบคลุมประเด็นการตรวจสอบที่ก าหนดไว้ เพ่ือความสะดวกในการปฏิบัติงาน 

๓.๓.๒ ก่อนเริ่มท าการตรวจสอบ ได้มีหนังสือแจ้ง ขอข้อมูลที่ เกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินงานเพ่ือเป็นการเปิดการตรวจสอบการด าเนินงาน โดยแจ้งวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ 
ขอบเขตและข้อมูลงานที่ตรวจสอบ  พร้อมทั งขอข้อมูลเอกสารทางการเงิน และเอกสารอ่ืนที่ไม่ใช่เอกสาร
ทางการเงิน เพ่ือให้ผู้รับตรวจมีทัศนคติที่ดีต่อผู้ตรวจสอบภายใน อันจะส่งผลให้การปฏิบัติงานตรวจสอบ
เป็นไปอย่างราบรื่น 

๓.๓.๓  สอบทานระบบควบคุมภายในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการด าเนินงานการผลิตต้น
กล้าปาล์มน  ามัน ที่ใช้เป็นแนวปฏิบัติในหน่วยงาน  เพ่ือประเมินประสิทธิผล และความเพียงพอของระบบ
ควบคุมภายใน  รวมถึงการก าหนดกิจกรรมการควบคุมเพ่ือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และ
เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของหน่วยงาน 

๓.๓.๔  สอบทานการปฏิบัติงานตามขั นตอนการด าเนินงาน – การผลิตต้นกล้าปาล์มน  ามัน
ว่าเป็นไปตามแผนการด าเนินงานที่ก าหนดหรือไม่ เพียงใด รวมทั งสอบทานการปฏิบัติงานว่าได้ด าเนินงาน
ตามค าแนะน าในการผลิตต้นกล้าปาล์มน  ามัน ตามมาตรฐานวิชาการที่กรมวิชาการเกษตรก าหนดหรือไม่
ตลอดจนถึงการสอบทานขั นตอนการจ าหน่าย จ่ายแจก และการน าไปใช้ประโยชน์ 

๓.๓.๕  ตรวจสอบข้อมูลผลส าเร็จของงาน  และวิเคราะห์เปรียบเทียบกับแผนการด าเนินงาน 
– การผลิตต้นกล้าปาล์มน  ามันพันธุ์ดี  และรายงานการน าไปใช้ประโยชน์ (การจ าหน่าย จ่าย แจก) 



๓๔ 

การตรวจสอบการด าเนินงาน การผลิตต้นกล้าปาลม์น  ามันพันธุ์ด ี

 
 

๓.๓.๖  ตรวจสอบความถูกต้องของใบส าคัญคู่จ่าย ผลผลิตที่ ๒ : พันธุ์พืชและปัจจัยการผลิต 
ที่ใช้ในการด าเนินงานการผลิต ว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในกระบวนการผลิตต้นกล้าปาล์มน  ามัน ตาม
ลักษณะรายจ่ายที่กลุ่มแผนงานและวิเคราะห์งบประมาณ  ก าหนดเป็นต้นทุนกิจกรรม (unit cost) ที่ได้
จัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานตามเป้าหมายการผลิตที่ได้รับมอบหมาย 

๓.๓.๗  ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลต้นทุนกิจกรรม  และข้อมูลการใช้จ่ายเงินในการ
ด าเนินงาน - การผลิตต้นกล้าปาล์มน  ามัน จากทะเบียนคุมเงินงบประมาณ  รายงานการใช้จ่ายเงินตาม
แบบของส านักงบประมาณ 

๓.๓.๘  ออกปฏิบัติงานภาคสนาม ไปยังหน่วยงานที่ได้รับเป้าหมายในการผลิต พร้อม
สังเกตการณ์การปฏิบัติงานในพ้ืนที่ (Observation)  และสอบถามผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการด าเนินงาน 
ได้แก่ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการผลิตต้นกล้าปาล์มน  ามัน  เจ้าหน้าที่การเงิน 

๓.๓.๙ ในการปฏิบัติงานตรวจสอบใช้เทคนิคต่างๆ เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง เชื่อถือได้ ดังนี  

 ประเมินประสิทธิผลการควบคุมภายในด้านการผลิตพันธุ์พืชฯ  ด้านพัสดุและ
ทรัพย์สิน และวิเคราะห์ระบบงาน 

 การใช้แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ ส าหรับผู้รับผิดชอบการด าเนินงาน – การ
ผลิตต้นกล้าปาล์มน  ามัน และผู้เกี่ยวข้องในการด าเนินงาน 

 การทดสอบรายการ  และการค านวณตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและ
ตัวเลขต่างๆ ส าหรับการตรวจสอบด้านการเงินการบัญชี และงบประมาณ รวมทั ง
การบันทึกทะเบียนควบคุมการรับ - จ่ายผลผลิตที่ได้ 

 การสังเกตการณ์การปฏิบัติงานจริง ตามขั นตอนกระบวนการผลิตของแต่ละ
หน่วยงาน  ตลอดจนการบันทึกข้อมูลผลการด าเนินงาน 

 การวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลที่รวบรวมได้จากการตรวจสอบ กับแผนงานหรือ
เป้าหมายที่ก าหนด 

๓.๓.๑๐  สอบถามเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้ทราบถึงข้อมูลปัญหา 
อุปสรรคในการด าเนินงาน – การผลิตต้นกล้าปาล์มน  ามัน จะได้หาแนวทางแก้ไขให้ทันกาล 

๓.๓.๑๑  รวบรวมข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบแล้ว มาวิเคราะห์และประเมินผลการ
ด าเนินงานที่เกิดขึ นจริงเทียบกับแผนการการปฏิบัติงาน  เพ่ือให้ทราบระดับการบรรลุผลสัมฤทธิ์และความ
มีประสิทธิภาพของการด าเนินงาน  รวมทั งวิเคราะห์ว่า จะเกิดผลกระทบทั งทางตรงและทางอ้อมอะไรบ้าง 
และผลกระทบนั นมีสาเหตุมาจากอะไร  และจะมีการปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงานอย่างไร 

๓.๓.๑๒  สรุปประเด็นข้อตรวจพบ  การตรวจสอบและติดตามการด าเนินงาน – การผลิตต้น
กล้าปาล์มน  ามันพันธุ์ดี  ที่เก่ียวกับประเด็นข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะนั้น จะบันทึกข้อมูลในกระดาษท า
การในแต่ละครั้ง  ซึ่งเป็นข้อเท็จจริงที่มีการตรวจพบและสรุปรวบรวมจากหลักฐานที่ได้จากขั้นตอน      



๓๕ 

การตรวจสอบการด าเนินงาน การผลิตต้นกล้าปาลม์น  ามันพันธุ์ด ี

 
 

การตรวจสอบเกี่ยวกับผลการด าเนินงาน  และติดตามผลการด าเนินงานของหน่วยงานในสังกัด         
กรมวิชาการเกษตร  ประเด็นข้อสงสัยหรือข้อสมมติฐานที่ต้องการทราบเป็นข้อเท็จจริงที่คาดว่า  มีค่า  
ควรแก่การตรวจสอบ น่าสนใจเป็นแบบอย่างที่ดี หรือมีประโยชน์ต่อการประยุกต์ใช้ที่จะรายงานและ
เผยแพร่ต่อสาธารณชน โดยการตรวจสอบการด าเนินงานและติดตามผลไม่จ าเป็นว่าต้องเป็นเรื่องมีปัญหา
หรือข้อบกพร่องแต่ประการเดียว 

ในการสรุปประเด็นข้อตรวจพบ จะประกอบด้วยข้อเท็จจริงของข้อมูล และหลักฐาน
สนับสนุนการด าเนินงานที่เป็นอยู่จริง  สาเหตุ  ผลกระทบ  และข้อเสนอแนะที่หน่วยรับตรวจสามารถ
ปฏิบัติได ้น าไปรวบรวมจัดท าเป็นรายงานผลการตรวจสอบ         

ข้อตรวจพบ (Audit Finding) จากการตรวจสอบมีองค์ประกอบที่ส าคัญ ๕ ประการ คือ  

 ๑) หลักเกณฑ์/สิ่งที่ควรจะเป็น (Criteria) เป็นสิ่งที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการเปรียบเทียบกับ
สภาพการด าเนินงานที่เกิดขึ นจริงของแผนงาน หรือกิจกรรมที่ตรวจสอบ ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ถูกต้องตามที่
ก าหนดไว้ในแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ  

๒) ข้อเท็จจริง/สิ่งที่เป็นอยู่ (Condition)  เป็นข้อเท็จจริงที่ได้ค้นพบ และมีข้อมูล
หลักฐานสนับสนุน ซ่ึงเกี่ยวข้องกับประเด็นข้อตรวจพบที่ก าหนดไว้  

๓) ผลกระทบ (Effects) เป็นความเสี่ยง/ผลเสียหาย/ปัญหาที่เกิดขึ น เนื่องจากสิ่งที่
เป็นอยู่แตกต่างไปจากสิ่งที่ควรจะเป็น โดยผลกระทบนั นมีสาระส าคัญที่สมควรรายงาน  

๔) สาเหตุ (Cause)  มาจากเหตุผลของความแตกต่างระหว่างสิ่งที่ควรจะเป็น กับสิ่งที่
เป็นอยู่  ซึ่งเหตุผลหรือสาเหตุที่แท้จริงมีความส าคัญในอันที่จะน าไปสู่ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาให้
ตรงกับสาเหตุที่เกิดขึ น โดยสาเหตุที่เกิดปัญหาส่วนใหญ่มักเกิดจากการไม่มีระบบการควบคุมภายในที่ดี 
หรือมีระบบการควบคุมภายใน แต่ไม่ปฏิบัติตามระบบที่ก าหนด  

๕) ข้อเสนอแนะ (Recommendation)  เป็นการเสนอข้อคิดเห็น/ความเห็นเกี่ยวกับการ
ปรับปรุงแก้ไขหรือพัฒนาการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ น อันจะท าให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ และมีความ
สอดคล้องเป็นเหตุเป็นผลสนับสนุนซึ่งกันและกันกับสาเหตุ  อีกทั งการให้ข้อเสนอแนะที่มีคุณค่าเป็นที่
ยอมรับของทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง จะสามารถน าไปปฏิบัติไดอ้ย่างมีประสิทธิผลและทันต่อเหตุการณ์ 

๓.๓.๑๓ น าข้อมูลที่ได้จากขั นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบ มาบันทึกไว้ในกระดาษท าการ  
โดยมีการบันทึกข้อมูลที่ส าคัญและจ าเป็นกับเรื่องที่ตรวจสอบ ซึ่งเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง สมบูรณ์ ครบถ้วน 
และมีรายละเอียดเพียงพอต่อการสนับสนุนรายงานผลการปฏิบัติงานที่เสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการ 
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๓๖ 

การตรวจสอบการด าเนินงาน การผลิตต้นกล้าปาลม์น  ามันพันธุ์ด ี

 
 

๓.๔  กำรรำยงำนผลกำรตรวจสอบ (Reporting) 

รายงานผลการตรวจสอบ  เป็นเอกสารสรุปผลการตรวจสอบที่ได้จากการปฏิบัติงานที่
สมบูรณ์ที่สุดของกระบวนการตรวจสอบทั งหมด ซึ่งแสดงถึงการใช้ทรัพยากรต่างๆ เช่น คน งบประมาณ 
อุปกรณ์หรือเครื่องมือ ไปแล้วนั น  มีข้อตรวจพบอะไรบ้างเพ่ือเสนอให้หน่วยรับตรวจ และหน่วยงานที่
ก ากับดูแลต่างๆ  ได้ทราบข้อเท็จจริงสภาพปัญหา  ผลเสียหายที่เกิดขึ้นหรือจะเกิดขึ้นในอนาคต และ
ข้อเสนอแนะส าหรับการแก้ไขปัญหาของเรื่องที่ตรวจสอบ  ซึ่งจะก่อให้เกิดคุณค่าต่อการด าเนินงาน โดย
ลักษณะของรายงานต้องเป็นรายงานที่มีประโยชน์ต่อผู้อ่านรายงาน  ดังนั้น  ความส าคัญของรายงานผล
การตรวจสอบ  จึงสรุปได้ดังนี้ 

(๑.) เป็นเครื่องมือสื่อสารให้ผู้บริหารของหน่วยรับตรวจ และผู้บังคับบัญชา หรือผู้ก ากับดูแล
หน่วยรับตรวจ ได้ทราบผลการตรวจสอบ  และพิจารณาสั่งการหรือให้ด าเนินการตามข้อเสนอแนะ 

(๒.)  แสดงถึงคุณภาพการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบ ซึ่งพิจารณาจากความถูกต้องตรงตาม
ข้อเท็จจริงของผลการตรวจสอบ  การใช้เทคนิคในการตรวจสอบและการรวบรวมข้อมูลที่ดี  เพ่ือสนับสนุน
ข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะที่สามารถน าไปปฏิบัติได้ 

เมื่อได้ปฏิบัติงานตามแผนและแนวทางที่ก าหนดไว้เรียบร้อยแล้ว  ผู้ขอรับการประเมินได้
รวบรวมข้อมูลหลักฐาน  และจัดท ากระดาษท าการเพ่ือใช้สนับสนุนข้อตรวจพบ  ซึ่งจะเป็นข้อตรวจพบที่
ได้สรุปไว้เบื้องต้นในกระดาษท าการบันทึกข้อมูลแต่ละครั้ง  เกี่ยวกับความเป็นมา เป้าหมายแผนการ
ด าเนินงาน  ผลส าเร็จของงาน  ปัญหาและอุปสรรคของการด าเนินงาน/โครงการ  ที่ได้มีการตรวจพบ  
การแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อหน่วยรับตรวจ  ซึ่งจะเป็นการสรุปผลการตรวจสอบด้วยวาจา
ให้ผู้บริหารของหน่วยรับตรวจได้รับทราบ  ตลอดจนตอบค าถามหรือข้อสงสัยที่หน่วยรับตรวจอยากทราบ
เกี่ยวกับผลการตรวจสอบไว้ชั้นหนึ่งก่อนที่จะจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน  แล้วจึงจัดท าร่างรายงานผล
การตรวจสอบการด าเนินงาน  โดยการเรียบเรียงเนื อหาทั งหมดตามโครงร่างรายงาน ที่ผ่านการสอบทาน
ของผู้อ านวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน ก่อนส่งให้หน่วยรับตรวจเพื่อแสดงข้อคิดเห็น 

การประชุมปิดการตรวจ เมื่อได้สรุปประเด็นข้อตรวจพบครบ ๕ องค์ประกอบแล้ว  ขั นตอน
ต่อไปคือการประชุมปิดการตรวจ ซึ่งเป็นขั นตอนส าคัญที่จะน าเสนอผลการตรวจสอบให้ผู้บริหารของ
หน่วยรับตรวจ เพ่ือรับทราบข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะ ในการประชุมปิดการตรวจได้เปิดโอกาสให้ผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องได้ชี แจงหรือให้ข้อมูลพร้อมหลักฐานประกอบเพ่ิมเติมได้ รวมทั งรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้บริหารเกี่ยวกับข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบด้วย และขอให้หน่วยรับตรวจตอบความเห็นมาเป็นทางการ
เพ่ือน าประกอบไว้ในรายงานฉบับสมบูรณ์ 

การจัดท ารายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) เพ่ือน าเสนอผู้บริหารระดับสูงให้พิจาณา
เห็นชอบและสั่งการต่อไป  โดยการน าหนังสือแสดงความเห็นของหน่วยรับตรวจแสดงรวมไว้ในรายงาน
และจัดท าเป็นรูปเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์  

 



๓๗ 

การตรวจสอบการด าเนินงาน การผลิตต้นกล้าปาลม์น  ามันพันธุ์ด ี

 
 

๓.๕  กำรติดตำมผลกำรตรวจสอบ (Follow-up) 

การติดตามผลการตรวจสอบ  เป็นการติดตามผลการด าเนินการแก้ไขปรับปรุงข้อตรวจพบ
ตามข้อเสนอแนะของรายงานผลการตรวจสอบ เนื่องจากจะท าให้ทราบว่า ข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะ
ตามรายงานผลการตรวจสอบนั น ได้ถูกน าไปใช้ในการปรับปรุงการด าเนินงานหรือไม่  เพ่ือให้การด าเนิน 
งานบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้  ระบบการติดตามผลที่มีประสิทธิภาพจะท าให้ผล
การตรวจสอบมีคุณค่าเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานโดยส่วนรวม  และเป็นที่ยอมรับแก่หน่วยรับตรวจ
มากขึ น    

ผู้ขอรับการประเมินได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับการติดตามผลการตรวจสอบ จึงได้
ก าหนดขั้นตอนการติดตามผลการตรวจสอบ ดังนี  

๑.)  จัดท าแผนการปฏิบัติงาน การติดตามผลการตรวจสอบภายใน 

๒.)  ก าหนดวิธีการติดตาม และระยะเวลาในการติดตามผลการด าเนินการ 

๓.)  กรณีหน่วยรับตรวจไม่รายงานผลการด าเนินการตามก าหนดเวลา หรือรายงานผลการ
ด าเนินการแต่ไม่ครบถ้วนทุกข้อเสนอแนะ ก็ให้ติดตามจนครบถ้วน หากติดตามติดต่อกัน
จ านวน ๓ ครั ง แล้วไม่ได้รับรายงานให้สรุปเสนอผู้บริหารระดับสูงพิจารณา 

๔.)  รวบรวม และสรุปผลการด าเนินการตามข้อเสนอแนะของหน่วยรับตรวจ เสนอผู้บริหาร
ระดับสูง อย่างน้อยเดือนละครั ง 

การติดตามผลการด าเนินงาน จะต้องมีการติดตามอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ  ปัญหาและ
ข้อเสนอแนะใดที่ส าคัญมากและต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน  หากปล่อยทิ งไว้จะเกิดผลเสียหาย  
อย่างไรก็ตาม ถึงแม้งานนั้นจะแล้วเสร็จ  ก็จะต้องบรรลุวัตถุประสงค์ของงาน/โครงการนั้นๆ  ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ต่อเกษตรกร  องค์กร และประเทศชาติต่อไป 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 



๓๘ 

การตรวจสอบการด าเนินงาน การผลิตต้นกล้าปาลม์น  ามันพันธุ์ด ี

 
 

บทที่  ๔ 
 

ผลกำรตรวจสอบกำรด ำเนินงำน และประเมินผลลัพธ์ 

การผลิตพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิต เป็นภารกิจของกรมวิชาการเกษตร  ที่มีวัตถุประสงค์
เพ่ือผลิตพันธุ์ต้นกล้าปาล์มน  ามันคุณภาพดี กระจายไปสู่เกษตรกรน าไปเพาะปลูกให้ได้ผลผลิตสูง ช่วย
สร้างรายได้แก่เกษตรกรสูงขึ น  อันจะน าไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ น  ซึ่งการด าเนินงานในการผลิตพันธุ์
พืช แต่ละชนิด กรมวิชาการเกษตรได้จัดท าเป้าหมายการผลิตให้แต่ละหน่วยงานรับไปด าเนินการ  โดยมี
คู่มือ/หลักเกณฑ์ก าหนดมาตรฐานการผลิตพันธุ์พืช เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน  ผลการด าเนินงานการ
ผลิตต้นกล้าปาล์มน  ามันพันธุ์ดี ของหน่วยงานที่ด าเนินการตามแผนการผลิตและการน าไปใช้ประโยชน์ ซึ่ง
เป็นตัวชี วัดเชิงปริมาณ และคุณภาพ ตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจ าปี   

กรมวิชาการเกษตร ได้อนุมัติให้ตรวจสอบการด าเนินงานผลิตพันธุ์พืช – กิจกรรมการผลิต
ต้นกล้าปาล์มน  ามันพันธุ์ดี ของหน่วยงานที่มีการผลิตต้นกล้าปาล์มน  ามัน  ตามแผนการตรวจสอบประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  จ านวน ๑๒ หน่วยงาน  และตามแผนการตรวจสอบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๙ จ านวน  ๗  หน่วยงาน รวมทั งสิ น ๑๙ หน่วยงาน  ผลการตรวจสอบประกอบด้วย  ๒  ส่วน คือ 
ผลการตรวจสอบการด าเนินงาน และผลการใช้จ่ายเงิน และผลจากการประเมินผลลัพธ์ของกิจกรรม ดังนี  

๔.๑ ผลกำรตรวจสอบกำรด ำเนินงำน 

ในการตรวจสอบการด าเนินงาน การผลิตต้นกล้าปาล์มน  ามัน ในแต่ละปีที่ปฏิบัติงาน
ตรวจสอบได้ใช้ข้อมูลการผลิตต้นกล้าปาล์มน  ามันพันธุ์ดี  ตามเป้าหมายที่ได้รับงบประมาณ รวมถึงข้อมูล
การใช้จ่ายเงิน  ของปีงบประมาณที่ล่วงมาแล้ว  เพ่ือเปรียบเทียบและวิเคราะห์ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
ในการด าเนินงาน โดยใช้ข้อมูลระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๘  และปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๙ เพียง ณ วันที่  ๓๑  กรกฎาคม ๒๕๕๙  ทั งนี ในการตรวจสอบได้มีการเข้าสอบทานการปฏิบัติงาน
ภาคสนามของหน่วยรับตรวจด้วยเพื่อให้ได้ข้อมูลผลการด าเนินงานที่ถูกต้อง ตามสภาพที่เป็นจริง 

ด้ำนประสิทธิผล 

การผลิตพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิตเป็นภารกิจของกรมวิชาการเกษตร  มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ผลิตต้นกล้าปาล์มน  ามันพันธุ์คุณภาพดี กระจายไปสู่เกษตรกรน าไปเพาะปลูกให้ได้ผลผลิตสูง ช่วยสร้าง
รายได้แก่เกษตรกรสูงขึ น อันจะน าไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ น ซึ่งการด าเนินงานในการผลิตพันธุ์พืชแต่
ละชนิด กรมวิชาการเกษตรได้จัดท าเป้าหมายการผลิตให้แต่ละหน่วยงานรับไปด าเนินการโดยมีคู่มือ /
หลักเกณฑ์ก าหนดมาตรฐานการผลิตพันธุ์พืชเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ตามแผนการผลิตและการ
น าไปใช้ประโยชน์ ซึ่งเป็นตัวชี วัดเชิงปริมาณ และคุณภาพตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
รวมทั งการเปรียบเทียบผลการด าเนินงาน และการใช้จ่ายเงิน สรุปผลการด าเนินงาน ดังนี  



๓๙ 

การตรวจสอบการด าเนินงาน การผลิตต้นกล้าปาลม์น  ามันพันธุ์ด ี

 
 

๑.๑ ผลกำรด ำเนินงำนกำรผลิตต้นกล้ำปำล์มน้ ำมันในปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๕๖ 

รายการ 
ต้นกล้าฯ อายุ ๓ – ๕ เดือน ต้นกล้าฯ อายุ ๘ – ๑๒ เดือน 
จ านวนต้น คิดเป็นร้อยละ จ านวนต้น คิดเป็นร้อยละ 

ศวพ.ชัยภูมิ 
แผนการผลติ - - ๕,๐๐๐ ๑๐๐.๐๐ 
เมลด็งอกท่ีได้รับ - - ๖,๒๕๐ ๑๒๕.๐๐ 
ผลผลติที่ได ้ - - ๕,๒๙๒ ๑๐๕.๘๔ 
การน าไปใช้ประโยชน์ - - ๕,๐๐๒   ๙๔.๕๒ 
ต้นตาย/ผดิปกติ (ไมม่ีหลักฐานคัดทิ ง) - -    ๒๙๐    ๕.๔๘ 
คงเหลืออยู่ระหว่างการดูแล/รอจ าหน่าย - - - - 
ศวพ.เลย 
แผนการผลติ - - ๘๐,๐๐๐ ๑๐๐.๐๐ 
เมลด็งอกท่ีได้รับ - - ๑๐๐,๐๐๐ ๑๒๕.๐๐ 
ผลผลติที่ได ้ - -   ๘๐,๕๖๘ ๑๐๐.๗๑ 
การน าไปใช้ประโยชน์ - -     ๖,๙๕๐     ๘.๖๓ 
ต้นตาย/ผดิปกติ (ไมม่ีหลักฐานคัดทิ ง) - - - - 
คงเหลืออยู่ระหว่างการดูแล/รอจ าหน่าย - - ๗๓,๖๑๘   ๙๑.๓๗ 

ศวพ.อุดรธำนี 
แผนการผลติ - - ๓๐,๐๐๐ ๑๐๐.๐๐ 
เมลด็งอกท่ีได้รับ - - ๓๗,๕๐๐ ๑๒๕.๐๐ 
ผลผลติที่ได ้ - - ๓๐,๐๓๓ ๑๐๐.๑๑ 
การน าไปใช้ประโยชน์ - -   ๖,๓๕๙   ๒๑.๑๗ 
ต้นตาย/ผดิปกติ (ไมม่ีหลักฐานคัดทิ ง) - - - - 
คงเหลืออยู่ระหว่างการดูแล/รอจ าหน่าย - - ๒๓,๖๗๔   ๗๘.๘๓ 

ศวพ.สกลนคร 
แผนการผลติ - - - - 
เมลด็งอกท่ีได้รับ - - - - 
ผลผลติที่ได ้ - - - - 
การน าไปใช้ประโยชน์ - - - - 
ต้นตาย/ผดิปกติ (ไมม่ีหลักฐาน) - - - - 
คงเหลืออยู่ระหว่างการดูแล/รอจ าหน่าย - - - - 

 

 

 

 



๔๐ 

การตรวจสอบการด าเนินงาน การผลิตต้นกล้าปาลม์น  ามันพันธุ์ด ี

 
 

๑.๑ ผลกำรด ำเนินงำนกำรผลิตต้นกล้ำปำล์มน้ ำมันในปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๕๖ 

รายการ 
ต้นกล้าฯ อายุ ๓ – ๕ เดือน ต้นกล้าฯ อายุ ๘ – ๑๒ เดือน 
จ านวนต้น คิดเป็นร้อยละ จ านวนต้น คิดเป็นร้อยละ 

ศวพ.นครพนม 
แผนการผลติ - - - - 
เมลด็งอกท่ีได้รับ - - - - 
ผลผลติที่ได ้ - - - - 
การน าไปใช้ประโยชน์ - - - - 
ต้นตาย/ผดิปกติ (ไมม่ีหลักฐานคัดทิ ง) - - - - 
คงเหลืออยู่ระหว่างการดูแล/รอจ าหน่าย - - - - 
ศวพ.มุกดำหำร 
แผนการผลติ - - - - 
เมลด็งอกที่ได้รับ - - - - 
ผลผลติที่ได ้ - - - - 
การน าไปใช้ประโยชน์ - - - - 
ต้นตาย/ผดิปกติ (ไมม่ีหลักฐานคัดทิ ง) - - - - 
คงเหลืออยู่ระหว่างการดูแล/รอจ าหน่าย - - - - 
ศวพ.หนองคำย 
แผนการผลติ - - ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐.๐๐ 
เมลด็งอกท่ีได้รับ - - ๑๒๕,๐๐๐ ๑๒๕.๐๐ 
ผลผลติที่ได ้ - - ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐.๐๐ 
การน าไปใช้ประโยชน์ - -   ๒๖,๕๘๑   ๒๖.๕๘ 
ต้นตาย/ผดิปกติ (ไมม่ีหลักฐานคัดทิ ง) - - - - 
คงเหลืออยู่ระหว่างการดูแล/รอจ าหน่าย - - ๗๓,๔๑๙   ๗๓.๔๒ 

ศวพ.ชุมพร 
แผนการผลติ ๕๓,๐๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๑๐๐.๐๐ 
เมลด็งอกท่ีได้รับ ๖๐,๙๕๐ ๑๑๕.๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๑๒๕.๐๐ 
ผลผลติที่ได ้ ๕๓,๒๒๐ ๑๐๐.๔๒ ๒๒,๙๑๔ ๑๑๔.๕๗ 
การน าไปใช้ประโยชน์ ๕๓,๒๒๐ ๑๐๐.๐๐ ๒๐,๖๗๕   ๙๐.๒๓ 
ต้นตาย/ผดิปกติ (ไมม่ีหลักฐาน) - -   ๒,๒๓๙ ๙.๗๗ 
คงเหลืออยู่ระหว่างการดูแล/รอจ าหน่าย - - - - 

 

 

 

 



๔๑ 

การตรวจสอบการด าเนินงาน การผลิตต้นกล้าปาลม์น  ามันพันธุ์ด ี

 
 

๑.๑ ผลกำรด ำเนินงำนกำรผลิตต้นกล้ำปำล์มน้ ำมันในปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๕๖ 

รายการ 
ต้นกล้าฯ อายุ ๓ – ๕ เดือน ต้นกล้าฯ อายุ ๘ – ๑๒ เดือน 
จ านวนต้น คิดเป็นร้อยละ จ านวนต้น คิดเป็นร้อยละ 

ศวพ.สุรำษฎร์ธำนี 
แผนการผลติ - - - - 
เมลด็งอกท่ีได้รับ - - - - 
ผลผลติที่ได ้ - - - - 
การน าไปใช้ประโยชน์ - - - - 
ต้นตาย/ผดิปกติ (ไมม่ีหลักฐานคัดทิ ง) - - - - 
คงเหลืออยู่ระหว่างการดูแล/รอจ าหน่าย - - - - 

ศวพ.กระบี่ 
แผนการผลติ - - - - 
เมลด็งอกท่ีได้รับ - - - - 
ผลผลติที่ได ้ - - - - 
การน าไปใช้ประโยชน์ - - - - 
ต้นตาย/ผดิปกติ (ไมม่ีหลักฐานคัดทิ ง) - - - - 
คงเหลืออยู่ระหว่างการดูแล/รอจ าหน่าย - - - - 

ศวพ.พังงำ 
แผนการผลติ ๓๐,๐๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐๐.๐๐ 
เมลด็งอกท่ีได้รับ ๓๔,๕๐๐ ๑๑๕.๐๐ ๑๒,๕๐๐ ๑๒๕.๐๐ 
ผลผลติที่ได ้ ๓๐,๐๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๑๗,๐๐๐ ๑๗๐.๐๐ 
การน าไปใช้ประโยชน์ ๓๐,๐๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๑๐,๐๐๐   ๕๘.๘๒ 
ต้นตาย/ผดิปกติ (ไมม่ีหลักฐานคัดทิ ง) - -   ๗,๐๐๐   ๔๑.๑๘ 
คงเหลืออยู่ระหว่างการดูแล/รอจ าหน่าย - - - - 

ศวพ.ระนอง 
แผนการผลติ ๕,๐๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐๐.๐๐ 
เมลด็งอกท่ีได้รับ ๕,๗๕๐ ๑๑๕.๐๐ ๑๒,๕๐๐ ๑๒๕.๐๐ 
ผลผลติที่ได ้ ๕,๐๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๑๐,๖๐๕ ๑๐๖.๐๕ 
การน าไปใช้ประโยชน์ ๕,๐๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๑๐,๖๐๕ ๑๐๐.๐๐ 
ต้นตาย/ผดิปกติ (ไมม่ีหลักฐาน) - - - - 
คงเหลืออยู่ระหว่างการดูแล/รอจ าหน่าย - - - - 

 

 

 

 



๔๒ 

การตรวจสอบการด าเนินงาน การผลิตต้นกล้าปาลม์น  ามันพันธุ์ด ี

 
 

ภำพที่  ๑ : แสดงผลกำรด ำเนินงำน ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 



๔๓ 

การตรวจสอบการด าเนินงาน การผลิตต้นกล้าปาลม์น  ามันพันธุ์ด ี

 
 

๑.๒ ผลกำรด ำเนินงำนกำรผลิตต้นกล้ำปำล์มน้ ำมันในปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๕๗ 

รายการ 
ต้นกล้าฯ อายุ ๓ – ๕ เดือน ต้นกล้าฯ อายุ ๘ – ๑๒ เดือน 
จ านวนต้น คิดเป็นร้อยละ จ านวนต้น คิดเป็นร้อยละ 

ศวพ.ชัยภูมิ 
แผนการผลติ - - ๕,๐๐๐ ๑๐๐.๐๐ 
เมลด็งอกท่ีได้รับ - - ๖,๒๕๐ ๑๒๕.๐๐ 
ผลผลติที่ได ้ - - ๕,๔๖๑ ๑๐๙.๒๒ 
การน าไปใช้ประโยชน์ - -   ๙๐๓   ๑๖.๕๔ 
ต้นตาย/ผดิปกติ (ไมม่ีหลักฐานคัดทิ ง) - - - - 
คงเหลืออยู่ระหว่างการดูแล/รอจ าหน่าย - - ๔,๕๕๘  ๘๓.๔๖ 

ศวพ.เลย 
แผนการผลติ - - ๔๐,๐๐๐ ๑๐๐.๐๐ 
เมลด็งอกท่ีได้รับ - - ๕๐,๐๐๐ ๑๒๕.๐๐ 
ผลผลติที่ได ้ - - ๔๒,๖๒๔ ๑๐๖.๕๖ 
การน าไปใช้ประโยชน์ - -  ๙,๑๑๖   ๒๑.๓๙ 
ต้นตาย/ผดิปกติ (ไมม่ีหลักฐานคัดทิ ง) - - - - 
คงเหลืออยู่ระหว่างการดูแล/รอจ าหน่าย - - ๓๓,๕๐๘   ๗๘.๖๑ 

ศวพ.อุดรธำนี 
แผนการผลติ - - ๒๐,๐๐๐ ๑๐๐.๐๐ 
เมลด็งอกท่ีได้รับ - - ๒๕,๐๐๐ ๑๒๕.๐๐ 
ผลผลติที่ได ้ - - ๒๑,๒๐๐ ๑๐๖.๐๐ 
การน าไปใช้ประโยชน์ - - ๔,๐๑๕   ๑๘.๙๔ 
ต้นตาย/ผดิปกติ (ไมม่ีหลักฐานคัดทิ ง) - - - - 
คงเหลืออยู่ระหว่างการดูแล/รอจ าหน่าย - - ๑๗,๑๘๔   ๘๑.๐๖ 

ศวพ.สกลนคร 
แผนการผลติ - - ๕,๐๐๐ ๑๐๐.๐๐ 
เมลด็งอกท่ีได้รับ - - ๖,๒๕๐ ๑๒๕.๐๐ 
ผลผลติที่ได ้ - - ๕,๑๔๐ ๑๐๒.๘๐ 
การน าไปใช้ประโยชน์ - - ๕,๑๔๐ ๑๐๐.๐๐ 
ต้นตาย/ผดิปกติ (ไมม่ีหลักฐาน) - - - - 
คงเหลืออยู่ระหว่างการดูแล/รอจ าหน่าย - - - - 

 

 

 

 



๔๔ 

การตรวจสอบการด าเนินงาน การผลิตต้นกล้าปาลม์น  ามันพันธุ์ด ี

 
 

๑.๒ ผลกำรด ำเนินงำนกำรผลิตต้นกล้ำปำล์มน้ ำมันในปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๕๗ 

รายการ 
ต้นกล้าฯ อายุ ๓ – ๕ เดือน ต้นกล้าฯ อายุ ๘ – ๑๒ เดือน 
จ านวนต้น คิดเป็นร้อยละ จ านวนต้น คิดเป็นร้อยละ 

ศวพ.นครพนม 
แผนการผลติ - - ๑๐,๐๐๐ ๑๐๐.๐๐ 
เมลด็งอกท่ีได้รับ - - ๑๒,๕๐๐ ๑๒๕.๐๐ 
ผลผลติที่ได ้ - - ๑๐,๐๓๕ ๑๐๐.๓๕ 
การน าไปใช้ประโยชน์ - - ๑๐,๐๓๕ ๑๐๐.๐๐ 
ต้นตาย/ผดิปกติ (ไมม่ีหลักฐานคัดทิ ง) - - - - 
คงเหลืออยู่ระหว่างการดูแล/รอจ าหน่าย - - - - 

ศวพ.มุกดำหำร 
แผนการผลติ - - ๕,๐๐๐ ๑๐๐.๐๐ 
เมลด็งอกท่ีได้รับ - - ๖,๒๕๐ ๑๒๕.๐๐ 
ผลผลติที่ได ้ - - ๔,๒๔๖   ๘๔.๙๒ 
การน าไปใช้ประโยชน์ - - ๔,๒๔๖ ๑๐๐.๐๐ 
ต้นตาย/ผดิปกติ (ไมม่ีหลักฐานคัดทิ ง) - - - - 
คงเหลืออยู่ระหว่างการดูแล/รอจ าหน่าย - - - - 

ศวพ.หนองคำย 
แผนการผลติ - - ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐.๐๐ 
เมลด็งอกท่ีได้รับ - - ๑๒๕,๐๐๐ ๑๒๕.๐๐ 
ผลผลติที่ได ้ - - ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐.๐๐ 
การน าไปใช้ประโยชน์ - -   ๕๔,๙๕๔   ๕๔.๙๕ 
ต้นตาย/ผดิปกติ (ไมม่ีหลักฐานคัดทิ ง) - - - - 
คงเหลืออยู่ระหว่างการดูแล/รอจ าหน่าย - -   ๔๕,๐๔๖  ๔๕.๐๕ 

ศวพ.ชุมพร 
แผนการผลติ ๒๐,๐๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๑๐๐.๐๐ 
เมลด็งอกท่ีได้รับ ๒๓,๐๐๐ ๑๑๕.๐๐ ๓๗,๕๐๐ ๑๒๕.๐๐ 
ผลผลติที่ได ้ ๒๐,๔๗๐ ๑๐๒.๓๕ ๓๐,๓๙๐ ๑๐๑.๓๐ 
การน าไปใช้ประโยชน์ ๒๐,๔๗๐ ๑๐๐.๐๐ ๓๐,๑๗๐   ๙๙.๒๘ 
ต้นตาย/ผดิปกติ (ไมม่ีหลักฐาน) - -     ๒๒๐     ๐.๗๒ 
คงเหลืออยู่ระหว่างการดูแล/รอจ าหน่าย - - - - 

 

 

 

 



๔๕ 

การตรวจสอบการด าเนินงาน การผลิตต้นกล้าปาลม์น  ามันพันธุ์ด ี

 
 

๑.๒ ผลกำรด ำเนินงำนกำรผลิตต้นกล้ำปำล์มน้ ำมันในปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๕๗ 

รายการ 
ต้นกล้าฯ อายุ ๓ – ๕ เดือน ต้นกล้าฯ อายุ ๘ – ๑๒ เดือน 
จ านวนต้น คิดเป็นร้อยละ จ านวนต้น คิดเป็นร้อยละ 

ศวพ.สุรำษฎร์ธำนี 
แผนการผลติ ๑๐,๐๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐๐.๐๐ 
เมลด็งอกท่ีได้รับ ๑๑,๕๐๐ ๑๑๕.๐๐ ๑๒,๕๐๐ ๑๒๕.๐๐ 
ผลผลติที่ได ้ ๑๐,๐๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๑๓,๓๐๐ ๑๓๓.๐๐ 
การน าไปใช้ประโยชน์ ๑๐,๐๐๐ ๑๐๐.๐๐   ๙,๓๐๐   ๖๙.๙๒ 
ต้นตาย/ผดิปกติ (ไมม่ีหลักฐานคัดทิ ง) - -   ๔,๐๐๐   ๓๐.๐๘ 
คงเหลืออยู่ระหว่างการดูแล/รอจ าหน่าย - - - - 

ศวพ.กระบี่ 
แผนการผลติ - - ๑๕,๐๐๐ ๑๐๐.๐๐ 
เมลด็งอกท่ีได้รับ - - ๑๘,๗๕๐ ๑๒๕.๐๐ 
ผลผลติที่ได ้ - - ๑๕,๔๐๐ ๑๐๒.๖๗ 
การน าไปใช้ประโยชน์ - - ๑๕,๓๕๙   ๙๙.๗๓ 
ต้นตาย/ผดิปกติ (ไมม่ีหลักฐานคัดทิ ง) - -       ๔๑     ๐.๒๗ 
คงเหลืออยู่ระหว่างการดูแล/รอจ าหน่าย - - - - 

ศวพ.พังงำ 
แผนการผลติ ๓๐,๐๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐๐.๐๐ 
เมลด็งอกท่ีได้รับ ๓๔,๕๐๐ ๑๑๕.๐๐ ๑๒,๕๐๐ ๑๒๕.๐๐ 
ผลผลติที่ได ้ ๓๐,๐๒๕ ๑๐๐.๐๘ ๑๖,๙๗๕ ๑๖๙.๗๕ 
การน าไปใช้ประโยชน์ ๓๐,๐๒๕ ๑๐๐.๐๐   ๙,๖๗๐   ๕๖.๙๗ 
ต้นตาย/ผดิปกติ (ไมม่ีหลักฐานคัดทิ ง) - -   ๗,๓๐๕   ๔๓.๐๓ 
คงเหลืออยู่ระหว่างการดูแล/รอจ าหน่าย - - - - 

ศวพ.ระนอง 
แผนการผลติ ๕,๐๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๐๐.๐๐ 
เมลด็งอกท่ีได้รับ ๕,๗๕๐ ๑๑๕.๐๐ ๑๘,๗๕๐ ๑๒๕.๐๐ 
ผลผลติที่ได ้ ๕,๑๕๐ ๑๐๓.๐๐ ๑๕,๔๘๐ ๑๐๓.๒๐ 
การน าไปใช้ประโยชน์ ๕,๑๕๐ ๑๐๐.๐๐ ๑๕,๔๘๐ ๑๐๐.๐๐ 
ต้นตาย/ผดิปกติ (ไมม่ีหลักฐาน) - - - - 
คงเหลืออยู่ระหว่างการดูแล/รอจ าหน่าย - - - - 

 

 

 

 



๔๖ 

การตรวจสอบการด าเนินงาน การผลิตต้นกล้าปาลม์น  ามันพันธุ์ด ี

 
 

ภำพที่  ๒ : แสดงผลกำรด ำเนินงำน ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 

 
 

 
 

 

 

 

 



๔๗ 

การตรวจสอบการด าเนินงาน การผลิตต้นกล้าปาลม์น  ามันพันธุ์ด ี

 
 

๑.๓ ผลกำรด ำเนินงำนกำรผลิตต้นกล้ำปำล์มน้ ำมันปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๕๘ ( ณ ๓๑ ก.ค.๕๘) 

รายการ 
ต้นกล้าฯ อายุ ๓ – ๕ เดือน ต้นกล้าฯ อายุ ๘ – ๑๒ เดือน 
จ านวนต้น คิดเป็นร้อยละ จ านวนต้น คิดเป็นร้อยละ 

ศวพ.ชัยภูมิ 
แผนการผลติ - - - - 
เมลด็งอกท่ีได้รับ - - - - 
ผลผลติที่ได ้ - - - - 
การน าไปใช้ประโยชน์ - - - - 
ต้นตาย/ผดิปกติ (ไมม่ีหลักฐานคัดทิ ง) - - - - 
คงเหลืออยู่ระหว่างการดูแล/รอจ าหน่าย - - - - 

ศวพ.เลย 
แผนการผลติ - - - - 
เมลด็งอกท่ีได้รับ - - - - 
ผลผลติที่ได ้ - - - - 
การน าไปใช้ประโยชน์ - - - - 
ต้นตาย/ผดิปกติ (ไมม่ีหลักฐานคัดทิ ง) - - - - 
คงเหลืออยู่ระหว่างการดูแล/รอจ าหน่าย - - - - 

ศวพ.อุดรธำนี 
แผนการผลติ - - - - 
เมลด็งอกท่ีได้รับ - - - - 
ผลผลติที่ได ้ - - - - 
การน าไปใช้ประโยชน์ - - - - 
ต้นตาย/ผดิปกติ (ไมม่ีหลักฐานคัดทิ ง) - - - - 
คงเหลืออยู่ระหว่างการดูแล/รอจ าหน่าย - - - - 

ศวพ.สกลนคร 
แผนการผลติ - - - - 
เมลด็งอกท่ีได้รับ - - - - 
ผลผลติที่ได ้ - - - - 
การน าไปใช้ประโยชน์ - - - - 
ต้นตาย/ผดิปกติ (ไมม่ีหลักฐาน) - - - - 
คงเหลืออยู่ระหว่างการดูแล/รอจ าหน่าย - - - - 

 

 

 

 



๔๘ 

การตรวจสอบการด าเนินงาน การผลิตต้นกล้าปาลม์น  ามันพันธุ์ด ี

 
 

๑.๓ ผลกำรด ำเนินงำนกำรผลิตต้นกล้ำปำล์มน้ ำมันปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๕๘ ( ณ ๓๑ ก.ค.๕๘) 

รายการ 
ต้นกล้าฯ อายุ ๓ – ๕ เดือน ต้นกล้าฯ อายุ ๘ – ๑๒ เดือน 
จ านวนต้น คิดเป็นร้อยละ จ านวนต้น คิดเป็นร้อยละ 

ศวพ.นครพนม 
แผนการผลติ - - - - 
เมลด็งอกท่ีได้รับ - - - - 
ผลผลติที่ได ้ - - - - 
การน าไปใช้ประโยชน์ - - - - 
ตน้ตาย/ผดิปกติ (ไมม่ีหลักฐานคัดทิ ง) - - - - 
คงเหลืออยู่ระหว่างการดูแล/รอจ าหน่าย - - - - 

ศวพ.มุกดำหำร 
แผนการผลติ - - - - 
เมลด็งอกท่ีได้รับ - - - - 
ผลผลติที่ได ้ - - - - 
การน าไปใช้ประโยชน์ - - - - 
ต้นตาย/ผดิปกติ (ไมม่ีหลักฐานคัดทิ ง) - - - - 
คงเหลืออยู่ระหว่างการดูแล/รอจ าหน่าย - - - - 

ศวพ.หนองคำย 
แผนการผลติ - - ๒๐,๐๐๐ ๑๐๐.๐๐ 
เมลด็งอกท่ีได้รับ - - ๒๕,๐๐๐ ๑๒๕.๐๐ 
ผลผลติที่ได ้ - - ๙,๐๐๐   ๔๕.๐๐ 
การน าไปใช้ประโยชน์ - - - - 
ต้นตาย/ผดิปกติ (ไมม่ีหลักฐานคัดทิ ง) - - ๑,๐๐๐    ๕.๐๐ 
คงเหลืออยู่ระหว่างการดูแล/รอจ าหน่าย - - ๑๕,๐๐๐  ๗๕.๐๐ 

ศวพ.ชุมพร 
แผนการผลติ ๒๐,๐๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๑๐๐.๐๐ 
เมลด็งอกท่ีได้รับ ๒๓,๐๐๐ ๑๑๕.๐๐ ๓๗,๕๐๐ ๑๒๕.๐๐ 
ผลผลติที่ได ้   ๘,๑๓๐   ๔๐.๖๕ - - 
การน าไปใช้ประโยชน์   ๘,๑๓๐ ๑๐๐.๐๐  -   - 
ต้นตาย/ผดิปกติ (ไมม่ีหลักฐาน) - - ๔,๔๙๐   ๑๔.๙๗ 
คงเหลืออยู่ระหว่างการดูแล/รอจ าหน่าย ๒๔,๖๔๒ ๑๒๓.๒๑ ๒๓,๐๕๘   ๗๖.๘๖ 

 

 

 

 



๔๙ 

การตรวจสอบการด าเนินงาน การผลิตต้นกล้าปาลม์น  ามันพันธุ์ด ี

 
 

๑.๓ ผลกำรด ำเนินงำนกำรผลิตต้นกล้ำปำล์มน้ ำมันปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๕๘ ( ณ ๓๑ ก.ค.๕๘) 

รายการ 
ต้นกล้าฯ อายุ ๓ – ๕ เดือน ต้นกล้าฯ อายุ ๘ – ๑๒ เดือน 
จ านวนต้น คิดเป็นร้อยละ จ านวนต้น คิดเป็นร้อยละ 

ศวพ.สุรำษฎร์ธำนี 
แผนการผลติ ๑๐,๐๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐๐.๐๐ 
เมลด็งอกท่ีได้รับ ๑๑,๕๐๐ ๑๑๕.๐๐ ๑๒,๕๐๐ ๑๒๕.๐๐ 
ผลผลติที่ได ้ - - - - 
การน าไปใช้ประโยชน์ - - - - 
ต้นตาย/ผดิปกติ (ไมม่ีหลักฐานคัดทิ ง) -  - - 
คงเหลืออยู่ระหว่างการดูแล/รอจ าหน่าย ๑๑,๕๐๐ ๑๑๕.๐๐ ๑๒,๕๐๐ ๑๒๕.๐๐ 

ศวพ.กระบี่ 
แผนการผลติ - - ๓๐,๐๐๐ ๑๐๐.๐๐ 
เมลด็งอกท่ีได้รับ - - ๓๗,๕๐๐ ๑๒๕.๐๐ 
ผลผลติที่ได ้ - - - - 
การน าไปใช้ประโยชน์ - - - - 
ต้นตาย/ผดิปกติ (ไมม่ีหลักฐานคัดทิ ง) - - - - 
คงเหลืออยู่ระหว่างการดูแล/รอจ าหน่าย - - ๓๗,๕๐๐ ๑๒๕.๐๐ 

ศวพ.พังงำ 
แผนการผลติ ๓๐,๐๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐๐ 
เมลด็งอกท่ีได้รับ ๓๔,๕๐๐ ๑๒๕.๐๐ ๑๒,๕๐๐ ๑๒๕.๐๐ 
ผลผลติที่ได ้ ๓๐,๓๗๐ ๑๐๑.๒๓ ๑,๑๔๗   ๑๑.๔๗ 
การน าไปใช้ประโยชน์ ๓๐,๓๗๐ ๑๐๐.๐๐ ๑,๑๔๗ ๑๐๐.๐๐ 
ต้นตาย/ผดิปกติ (ไมม่ีหลักฐานคัดทิ ง) - - - - 
คงเหลืออยู่ระหว่างการดูแล/รอจ าหน่าย - - ๑๕,๔๘๓ ๑๕๔.๘๓ 

ศวพ.ระนอง 
แผนการผลติ ๕,๐๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๑๐๐.๐๐ 
เมลด็งอกท่ีได้รับ ๕,๗๕๐ ๑๑๕.๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๑๒๕.๐๐ 
ผลผลติที่ได ้ ๕,๐๔๐ ๑๐๐.๘๐ ๒๑,๒๐๙ ๑๐๖.๐๕ 
การน าไปใช้ประโยชน์ ๕,๐๔๐ ๑๐๐.๐๐ ๑๙,๐๕๘   ๘๙.๘๖ 
ต้นตาย/ผดิปกติ (ไมม่ีหลักฐาน) - - - - 
คงเหลืออยู่ระหว่างการดูแล/รอจ าหน่าย - -   ๒,๑๕๑   ๑๐.๑๔ 

 

 

 

 



๕๐ 

การตรวจสอบการด าเนินงาน การผลิตต้นกล้าปาลม์น  ามันพันธุ์ด ี

 
 

ภำพที่  ๓ : แสดงผลกำรด ำเนินงำน ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ( ณ ๓๑ ก.ค.๕๘) 
 

 
 

 
 

 

 

 

 



๕๑ 

การตรวจสอบการด าเนินงาน การผลิตต้นกล้าปาลม์น  ามันพันธุ์ด ี

 
 

๒.๑ ผลกำรด ำเนินงำนกำรผลิตต้นกล้ำปำล์มน้ ำมันปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๕๗ 

รายการ 
ต้นกล้าฯ อายุ ๓ – ๕ เดือน ต้นกล้าฯ อายุ ๘ – ๑๒ เดือน 
จ านวนต้น คิดเป็นร้อยละ จ านวนต้น คิดเป็นร้อยละ 

ศวป.กระบี ่
แผนการผลติ ๓๐,๐๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๑๐๐.๐๐ 
เมลด็งอกท่ีได้รับ ๓๔,๕๐๐ ๑๑๕.๐๐ ๖๒,๕๐๐ ๑๒๕.๐๐ 
ผลผลติที่ได ้ ๓๐,๐๙๙ ๑๐๐.๓๓ ๕๐,๑๙๖ ๑๐๐.๓๙ 
การน าไปใช้ประโยชน์ ๓๐,๐๙๙ ๑๐๐.๐๐ ๕๐,๑๙๖ ๑๐๐.๐๐ 
ต้นตาย/ผดิปกติ (ไมม่ีหลักฐานคัดทิ ง) - - - - 
คงเหลืออยู่ระหว่างการดูแล/รอจ าหน่าย - - - - 

ศวพ.ตรัง 
แผนการผลติ - - ๒๐,๐๐๐ ๑๐๐.๐๐ 
เมลด็งอกท่ีได้รับ - - ๒๕,๐๐๐ ๑๒๕.๐๐ 
ผลผลติที่ได ้ - - ๒๐,๔๑๐ ๑๐๒.๐๕ 
การน าไปใช้ประโยชน์ - - ๒๐,๔๑๐ ๑๐๐.๐๐ 
ต้นตาย/ผดิปกติ (ไมม่ีหลักฐานคัดทิ ง) - - - - 
คงเหลืออยู่ระหว่างการดูแล/รอจ าหน่าย - - - - 

ศวส.ตรัง 
แผนการผลติ - - ๒๐,๐๐๐ ๑๐๐.๐๐ 
เมลด็งอกท่ีได้รับ - - ๒๕,๐๐๐ ๑๒๕.๐๐ 
ผลผลติที่ได ้ - - ๒๑,๘๓๗ ๑๐๙.๑๙ 
การน าไปใช้ประโยชน์ - - ๒๑,๘๓๗ ๑๐๐.๐๐ 
ต้นตาย/ผดิปกติ (ไมม่ีหลักฐานคัดทิ ง) - - - - 
คงเหลืออยู่ระหว่างการดูแล/รอจ าหน่าย - - - - 

ศวพ.นครศรีธรรมรำช 
แผนการผลติ - - - - 
เมลด็งอกท่ีได้รับ - - - - 
ผลผลติที่ได ้ - - - - 
การน าไปใช้ประโยชน์ - - - - 
ต้นตาย/ผดิปกติ (ไมม่ีหลักฐาน) - - - - 
คงเหลืออยู่ระหว่างการดูแล/รอจ าหน่าย - - - - 

 

 

 

 



๕๒ 

การตรวจสอบการด าเนินงาน การผลิตต้นกล้าปาลม์น  ามันพันธุ์ด ี

 
 

๒.๑ ผลกำรด ำเนินงำนกำรผลิตต้นกล้ำปำล์มน้ ำมันปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๕๗ 

รายการ 
ต้นกล้าฯ อายุ ๓ – ๕ เดือน ต้นกล้าฯ อายุ ๘ – ๑๒ เดือน 
จ านวนต้น คิดเป็นร้อยละ จ านวนต้น คิดเป็นร้อยละ 

ศวพ.พัทลุง 
แผนการผลติ - - - - 
เมลด็งอกท่ีได้รับ - - - - 
ผลผลติที่ได ้ - - - - 
การน าไปใช้ประโยชน์ - - - - 
ต้นตาย/ผดิปกติ (ไมม่ีหลักฐานคัดทิ ง) - - - - 
คงเหลืออยู่ระหว่างการดูแล/รอจ าหน่าย - - - - 

ศวส.จันทบุรี 
แผนการผลติ - -   ๘,๐๐๐ ๑๐๐.๐๐ 
เมลด็งอกท่ีได้รับ - - ๑๐,๐๐๐ ๑๒๕.๐๐ 
ผลผลติที่ได ้ - -   ๘,๐๐๐ ๑๐๐.๐๐ 
การน าไปใช้ประโยชน์ - -   ๕,๐๘๖   ๖๓.๕๘ 
ต้นตาย/ผดิปกติ (ไมม่ีหลักฐานคัดทิ ง) - -   ๒,๙๑๔   ๓๖.๔๒ 
คงเหลืออยู่ระหว่างการดูแล/รอจ าหน่าย - - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕๓ 

การตรวจสอบการด าเนินงาน การผลิตต้นกล้าปาลม์น  ามันพันธุ์ด ี

 
 

ภำพที่  ๔ : แสดงผลกำรด ำเนินงำน ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕๔ 

การตรวจสอบการด าเนินงาน การผลิตต้นกล้าปาลม์น  ามันพันธุ์ด ี

 
 

๒.๒ ผลกำรด ำเนินงำนกำรผลิตต้นกล้ำปำล์มน้ ำมันปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๕๘ 

รายการ 
ต้นกล้าฯ อายุ ๓ – ๕ เดือน ต้นกล้าฯ อายุ ๘ – ๑๒ เดือน 
จ านวนต้น คิดเป็นร้อยละ จ านวนต้น คิดเป็นร้อยละ 

ศวป.กระบี ่
แผนการผลติ ๓๐,๐๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๑๐๐.๐๐ 
เมลด็งอกท่ีได้รับ ๓๔,๕๐๐ ๑๑๕.๐๐ ๖๒,๕๐๐ ๑๒๕.๐๐ 
ผลผลติที่ได ้ ๓๐,๐๓๗ ๑๐๐.๑๒ ๕๐,๑๐๓ ๑๐๐.๒๑ 
การน าไปใช้ประโยชน์ ๓๐,๐๓๗ ๑๐๐.๐๐ ๕๐,๑๐๓ ๑๐๐.๐๐ 
ต้นตาย/ผดิปกติ (ไมม่ีหลักฐานคัดทิ ง) - - - - 
คงเหลืออยู่ระหว่างการดูแล/รอจ าหน่าย - - - - 

ศวพ.ตรัง 
แผนการผลติ - - ๒๐,๐๐๐ ๑๐๐.๐๐ 
เมลด็งอกท่ีได้รับ - - ๒๕,๐๐๐ ๑๒๕.๐๐ 
ผลผลติที่ได ้ - - ๒๐,๒๙๖ ๑๐๑.๔๘ 
การน าไปใช้ประโยชน์ - - ๒๐,๒๙๖ ๑๐๐.๐๐ 
ต้นตาย/ผดิปกติ (ไมม่ีหลักฐานคัดทิ ง) - - - - 
คงเหลืออยู่ระหว่างการดูแล/รอจ าหน่าย - - - - 

ศวส.ตรัง 
แผนการผลติ - - ๒๐,๐๐๐ ๑๐๐.๐๐ 
เมลด็งอกท่ีได้รับ - - ๒๕,๐๐๐ ๑๒๕.๐๐ 
ผลผลติที่ได ้ - - ๒๐,๐๐๐ ๑๐๐.๐๐ 
การน าไปใช้ประโยชน์ - - ๑๘,๕๙๒   ๙๒.๙๖ 
ต้นตาย/ผดิปกติ (ไมม่ีหลักฐานคัดทิ ง) - - - - 
คงเหลืออยู่ระหว่างการดูแล/รอจ าหน่าย - -   ๑,๔๐๘    ๗.๐๔ 

ศวพ.นครศรีธรรมรำช 
แผนการผลติ - - ๑๐,๐๐๐ ๑๐๐.๐๐ 
เมลด็งอกท่ีได้รับ - - ๑๒,๕๐๐ ๑๒๕.๐๐ 
ผลผลติที่ได ้ - - ๑๐,๐๑๐ ๑๐๐.๑๐ 
การน าไปใช้ประโยชน์ - -   ๗,๓๘๔   ๗๓.๗๗ 
ต้นตาย/ผดิปกติ (ไมม่ีหลักฐาน) - -     ๕๐๐     ๔.๙๙ 
คงเหลืออยู่ระหว่างการดูแล/รอจ าหน่าย - -   ๒,๑๒๖   ๒๑.๒๔ 

 

 

 

 



๕๕ 

การตรวจสอบการด าเนินงาน การผลิตต้นกล้าปาลม์น  ามันพันธุ์ด ี

 
 

๒.๒ ผลกำรด ำเนินงำนกำรผลิตต้นกล้ำปำล์มน้ ำมันปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๕๘ 

รายการ 
ต้นกล้าฯ อายุ ๓ – ๕ เดือน ต้นกล้าฯ อายุ ๘ – ๑๒ เดือน 
จ านวนต้น คิดเป็นร้อยละ จ านวนต้น คิดเป็นร้อยละ 

ศวพ.พัทลุง 
แผนการผลติ - - ๕,๐๐๐ ๑๐๐.๐๐ 
เมลด็งอกท่ีได้รับ - - ๖,๒๕๐ ๑๒๕.๐๐ 
ผลผลติที่ได ้ - - ๕,๐๐๐ ๑๐๐.๐๐ 
การน าไปใช้ประโยชน์ - - ๔,๒๓๙   ๘๔.๗๘ 
ต้นตาย/ผดิปกติ (ไมม่ีหลักฐานคัดทิ ง) - -    ๗๖๑   ๑๕.๒๒ 
คงเหลืออยู่ระหว่างการดูแล/รอจ าหน่าย - - - - 

ศวส.จันทบุรี 
แผนการผลติ - - ๑๐,๐๐๐ ๑๐๐.๐๐ 
เมลด็งอกท่ีได้รับ - - ๑๒,๕๐๐ ๑๒๕.๐๐ 
ผลผลติที่ได ้ - - ๑๐,๐๐๐ ๑๐๐.๐๐ 
การน าไปใช้ประโยชน์ - -      ๑๘๐    ๑.๘๐ 
ต้นตาย/ผดิปกติ (ไมม่ีหลักฐานคัดทิ ง) - -   ๔,๗๗๓  ๔๗.๗๓ 
คงเหลืออยู่ระหว่างการดูแล/รอจ าหน่าย - -   ๕,๐๔๗  ๕๐.๔๗ 

 

 

๒.๒ ผลกำรด ำเนินงำนกำรผลิตต้นกล้ำปำล์มน้ ำมันปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๕๘ 
ของศูนย์วิจัยปำล์มน้ ำมันสุรำษฎร์ธำน ี

รายการ 
เมลด็งอก อายุ ๓–๕ เดือน อายุ ๘ – ๑๒ เดือน 

จ านวน 
คิดเป็น
ร้อยละ 

จ านวนต้น 
คิดเป็น
ร้อยละ 

จ านวนต้น 
คิดเป็น
ร้อยละ 

แผนการผลติ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๑๐๐.๐๐ 
การน าไปใช้ประโยชน์ ๑,๐๕๑,๘๖๐ ๑๐๕.๑๙ ๙๓,๕๘๗ ๑๘๗.๑๗ ๒๑๓,๐๑๑ ๑๐๖.๕๑ 
คงเหลือ/อยูร่ะหว่างการดูแล/รอจ าหน่าย - - ๓๒,๕๗๖ - - - 

หมายเหตุ   - ศวป.สุราษฎร์ธานใีช้จ่ายเงิน ๒ แหล่ง จากเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ  
- ไม่ได้จัดท าทะเบียนคมุผลผลิตแยกแต่ละแหล่งเงินอย่างชัดเจน 

 

 

 

 



๕๖ 

การตรวจสอบการด าเนินงาน การผลิตต้นกล้าปาลม์น  ามันพันธุ์ด ี

 
 

ภำพที่  ๕ : แสดงผลกำรด ำเนินงำน ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

 

 

 

 

 
 



๕๗ 

การตรวจสอบการด าเนินงาน การผลิตต้นกล้าปาลม์น  ามันพันธุ์ด ี

 
 

๒.๓ ผลกำรด ำเนินงำนกำรผลิตต้นกล้ำปำล์มน้ ำมันปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๕๙ ( ณ ๓๑ ส.ค.๕๙) 

รายการ 
ต้นกล้าฯ อายุ ๓ – ๕ เดือน ต้นกล้าฯ อายุ ๘ – ๑๒ เดือน 
จ านวนต้น คิดเป็นร้อยละ จ านวนต้น คิดเป็นร้อยละ 

ศวป.กระบี ่
แผนการผลติ ๒๕,๐๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๑๐๐.๐๐ 
เมลด็งอกท่ีได้รับ ๒๘,๗๕๐ ๑๑๕.๐๐ ๓๗,๕๐๐ ๑๒๕.๐๐ 
ผลผลติที่ได ้ ๒๕,๒๓๒ ๑๐๐.๙๓ ๓๒,๙๙๔ ๑๐๙.๙๘ 
การน าไปใช้ประโยชน์ ๒๕,๒๓๒ ๑๐๐.๐๐ - - 
ต้นตาย/ผดิปกติ (ไมม่ีหลักฐานคัดทิ ง) - - - - 
คงเหลืออยู่ระหว่างการดูแล/รอจ าหน่าย - - ๓๒,๙๙๔ ๑๐๙.๙๘ 

ศวพ.ตรัง 
แผนการผลติ - - ๒๐,๐๐๐ ๑๐๐.๐๐ 
เมลด็งอกท่ีได้รับ - - ๒๕,๐๐๐ ๑๒๕.๐๐ 
ผลผลติที่ได ้ - - - - 
การน าไปใช้ประโยชน์ - - - - 
ต้นตาย/ผดิปกติ (ไมม่ีหลักฐานคัดทิ ง) - - - - 
คงเหลืออยู่ระหว่างการดูแล/รอจ าหน่าย - - ๒๕,๐๐๐ ๑๒๕.๐๐ 

ศวส.ตรัง 
แผนการผลติ - - ๑๘,๐๐๐ ๑๐๐.๐๐ 
เมลด็งอกท่ีได้รับ - - ๒๒,๕๐๐ ๑๒๕.๐๐ 
ผลผลติที่ได ้ - - - - 
การน าไปใช้ประโยชน์ - - - - 
ต้นตาย/ผดิปกติ (ไมม่ีหลักฐานคัดทิ ง) - - - - 
คงเหลืออยู่ระหว่างการดูแล/รอจ าหน่าย - - ๒๑,๐๓๗ ๑๑๖.๘๗ 

ศวพ.นครศรีธรรมรำช 
แผนการผลติ - - ๑๐,๐๐๐ ๑๐๐.๐๐ 
เมลด็งอกท่ีได้รับ - - ๑๒,๕๐๐ ๑๒๕.๐๐ 
ผลผลติที่ได ้ - - - - 
การน าไปใช้ประโยชน์ - - - - 
ต้นตาย/ผดิปกติ (ไมม่ีหลักฐาน) - - - - 
คงเหลืออยู่ระหว่างการดูแล/รอจ าหน่าย - - ๑๑,๓๒๕ ๑๑๓.๒๕ 

 

 

 

 



๕๘ 

การตรวจสอบการด าเนินงาน การผลิตต้นกล้าปาลม์น  ามันพันธุ์ด ี

 
 

๒.๓ ผลกำรด ำเนินงำนกำรผลิตต้นกล้ำปำล์มน้ ำมันปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๕๙ ( ณ ๓๑ ส.ค.๕๙) 

รายการ 
ต้นกล้าฯ อายุ ๓ – ๕ เดือน ต้นกล้าฯ อายุ ๘ – ๑๒ เดือน 
จ านวนต้น คิดเป็นร้อยละ จ านวนต้น คิดเป็นร้อยละ 

ศวพ.พัทลุง 
แผนการผลติ - - ๕,๐๐๐ ๑๐๐.๐๐ 
เมลด็งอกท่ีได้รับ - - ๖,๒๕๐ ๑๒๕.๐๐ 
ผลผลติที่ได ้ - - - - 
การน าไปใช้ประโยชน์ - - - - 
ต้นตาย/ผดิปกติ (ไมม่ีหลักฐานคัดทิ ง) - - - - 
คงเหลืออยู่ระหว่างการดูแล/รอจ าหน่าย - - ๖,๒๕๐ ๑๒๕.๐๐ 

ศวส.จันทบุรี 
แผนการผลติ - - - - 
เมลด็งอกท่ีได้รับ - - - - 
ผลผลติที่ได ้ - - - - 
การน าไปใช้ประโยชน์ - - - - 
ต้นตาย/ผดิปกติ (ไมม่ีหลักฐานคัดทิ ง) - - - - 
คงเหลืออยู่ระหว่างการดูแล/รอจ าหน่าย - - - - 

 

 

๒.๓ ผลกำรด ำเนินงำนกำรผลิตต้นกล้ำปำล์มน้ ำมันปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๕๙ ( ณ ๓๑ ส.ค.๕๙) 

ของศูนย์วิจัยปำล์มน้ ำมันสุรำษฎร์ธำน ี

รายการ 
เมลด็งอก อายุ ๓–๕ เดือน อายุ ๘ – ๑๒ เดือน 

จ านวน 
คิดเป็น
ร้อยละ 

จ านวนต้น 
คิดเป็น
ร้อยละ 

จ านวนต้น 
คิดเป็น
ร้อยละ 

แผนการผลติ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐๐.๐๐   ๑๐,๐๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๑๐๐.๐๐ 
การน าไปใช้ประโยชน์    ๘๘๖,๖๔๐   ๘๘.๖๖   ๑๑,๕๕๕ ๑๑๕.๕๕ ๑๔๐,๗๒๔   ๗๐.๓๖ 
คงเหลือ/อยูร่ะหว่างการดูแล/รอจ าหน่าย ๕,๗๐๒,๙๙๘ - ๖๒๐,๒๗๗ - ๑๙๘,๔๙๗ - 

หมายเหตุ   - ศวป.สุราษฎร์ธานใีช้จ่ายเงิน ๒ แหล่ง จากเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ  
- ไม่ได้จัดท าทะเบียนคมุผลผลิตแยกแต่ละแหล่งเงินอย่างชัดเจน 

 

 

 

 



๕๙ 

การตรวจสอบการด าเนินงาน การผลิตต้นกล้าปาลม์น  ามันพันธุ์ด ี

 
 

ภำพที่  ๖ : ผลกำรด ำเนินงำน ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ณ ๓๑ ส.ค.๒๕๕๙) 
 

 
 

 
 

 



๖๐ 

การตรวจสอบการด าเนินงาน การผลิตต้นกล้าปาลม์น  ามันพันธุ์ด ี

 
 

๔.๒ การประเมินผลลัพธ์ของกิจกรรมการผลิตต้นกล้าปาล์มน ้ามัน 

ด้ำนประสิทธิผล 

จากข้อมูลผลการด าเนินงานที่ตรวจสอบได้  สามารถประเมินผลการด าเนินงานการผลิต 
และการน าไปใช้ประโยชน์ต้นกล้าปาล์มน้ ามันของหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ในพ้ืนที ่ ผลการประเมิน มีดังนี้ 

๑. กำรด ำเนินงำนบรรลุผลส ำเร็จ ได้ตำมเป้ำหมำยหรือสูงกว่ำเป้ำหมำยที่ก ำหนด 

ผลการด าเนินงานของทุกหน่วยงานที่ตรวจสอบ สามารถด าเนินการผลิตต้นกล้าปาล์ม
น  ามันพันธุ์ดีบรรลุผลส าเร็จตามขั นตอนวิธีการผลิตที่ก าหนด เพ่ือให้ได้ต้นกล้าปาล์มน  ามันพันธุ์ดี ที่มี
คุณภาพตรงตามมาตรฐานที่ก าหนด ได้ตามเป้าหมายหรือสูงกว่าเป้าหมายที่ก าหนด ยกเว้น มีบาง
หน่วยงานทีม่ีผลการด าเนินงานได้ต่ ากว่าเป้าหมายที่ก าหนด 

การผลิตต้นกล้าปาล์มน  ามันพันธุ์ดี  หน่วยงานที่มีการผลิตจะได้รับเมล็ดงอกที่ใช้ในการ
เพาะเป็นต้นกล้าปาล์มน  ามันจากศูนย์วิจัยปาล์มน  ามันสุราษฎร์ธานี  โดยในการเพาะเป็นต้นกล้าฯ ที่พร้อม
น าไปใช้ประโยชน์ซึ่งมีอายุ  ๓ – ๕  เดือน  จะได้รับเมล็ดงอกเพ่ิมขึ นร้อยละ ๑๕ ของเป้าหมายการผลิต 
และต้นกล้าฯ ที่พร้อมน าไปใช้ประโยชน์ที่มีอายุ  ๘ – ๑๒ เดือน  จะได้รับเมล็ดงอกเพ่ิมขึ นร้อยละ ๒๕ 
ของเป้าหมายการผลิต  ซึ่งเป็นการเผื่อไว้ส าหรับการคัดทิ งต้นกล้าที่ตาย ไม่สมบูรณ์หรือผิดปกติ  ในการ
ผลิตต้นกล้าฯ มีการด าเนินงานในแปลงเพาะพื นที่ของแต่ละหน่วยงาน โดยการจ้างเหมาบริการเอกชน
ด าเนินงานตั งแต่การเตรียมดินปลูก  ผสมดินปลูกเพ่ือกรอกใส่ถุงการเพาะเมล็ดงอกลงในถุง  การก าจัด
วัชพืช  การใส่ปุ๋ย  การย้ายเปลี่ยนถุงต้นกล้า การดูแลรักษาต้นกล้า รวมถึงการคัดคุณภาพของต้นกล้าฯ  
มีการปฏิบัติงานตามรายละเอียดขั นตอนการด าเนินงานผลิตในแต่ละขั นตอนตามคู่มือค าแนะน าการผลิต
ของศูนย์วิจัยปาล์มน  ามันสุราษฎร์ธานี เป็นแนวทางปฏิบัติงาน 

ในการบันทึกจ านวนผลผลิตต้นกล้าฯ ที่ผลิตได้  มีบางหน่วยงานบันทึกรับรู้ต้นกล้าฯที่
พร้อมน าไปใช้ประโยชน์ตามจ านวนเป้าหมายที่ได้รับมอบหมาย ส่วนผลต่างจากจ านวนเมล็ดงอกที่ได้รับ
ถือเป็นจ านวนผลเสียหายจากการคัดคุณภาพต้นกล้าฯ ที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานหลักวิชาการทิ งไป  โดย
ไม่ไม่มีเอกสารประกอบรายงานผลการปฏิบัติงาน เช่น ต้นกล้าที่ตาย ไม่สมบูรณ์ หรือผิดปกติ  

๒. กำรน ำต้นกล้ำปำล์มน้ ำมันพันธุ์ดี ไปใช้ประโยชน์  

ต้นกล้าปาล์มน  ามันพันธุ์ดีที่ผลิตได้  ส่วนใหญ่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ด้วยวิธีการ
จ าหน่ายให้แก่เกษตรกรได้ตามเป้าหมาย จากการสอบทานข้อมูลการจ าหน่าย จะพบว่าหน่วยงานที่มีการ
ผลิตต้นกล้าปาล์มน  ามันทั ง  ๒ ระยะ ได้แก่  ต้นกล้าปาล์มน  ามันอายุ  ๓ – ๕ เดือน  (pre nursery) และ
ต้นกล้าปาล์มน  ามันอายุ  ๘ – ๑๒ เดือน (main nursery)  หน่วยงานมีการจ าหน่ายต้นกล้าปาล์มน  ามัน
อายุ  ๓ – ๕ เดือน ให้ครบจ านวนตามเป้าหมายที่ก าหนดก่อนแล้วจึงน าต้นกล้าฯ ที่คงเหลือไปดูแลรักษา



๖๑ 

การตรวจสอบการด าเนินงาน การผลิตต้นกล้าปาลม์น  ามันพันธุ์ด ี

 
 

ตามขั นตอนเพ่ือผลิตเป็นต้นกล้าปาล์มน  ามันอายุ  ๘ – ๑๒ เดือน  จึงเป็นผลให้บางหน่วยงานมีต้นกล้า
ปาล์มน  ามันที่อยู่ระหว่างการผลิตดูแลรักษา/รอจ าหน่าย สูงกว่าจ านวนเมล็ดงอกที่ได้รับ  ส่วนเงินที่ได้รับ
จากการจ าหน่ายต้นกล้าปาล์มน  ามัน  ได้น าเงินรายได้ส่งคลังเข้าเป็นรายได้แผ่นดินของกรมวิชาการเกษตร  
แต่ก็มีหลายหน่วยงานในเขตพื นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่น าไปใช้ประโยชน์ได้น้อย  ยังไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายเท่าที่ควร   

การจ าหน่ายให้เกษตรกร หน่วยงานใช้ระบบการจองต้นกล้าฯ ตามจ านวนที่เกษตรกร
ต้องการแต่ต้องไม่เกินจ านวนที่กรมวิชาการเกษตรก าหนด เพ่ือให้ผลผลิตต้นกล้าฯ สามารถกระจายไปสู่
เกษตรกรได้อย่างทั่วถึง  ในการจองต้นกล้าฯ เกษตรกรหรือผู้ต้องการจะเขียนใบจองพร้อมลงลายมือชื่อไว้
ที่หน่วยงาน  โดยไม่มีการจ่ายเงินมัดจ าล่วงหน้าเพ่ือเป็นหลักประกันการจองซื อต้นกล้าฯ  แล้วให้รอ
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่รับจองติดต่อกลับมายังเกษตรกรที่ลงชื่อจองไว้ให้มาช าระเงินพร้อมรับต้นกล้า
ปาล์มน  ามันที่มีคุณภาพน าไปใช้ปลูกในแปลงต่อไป 

จากระบบการจองต้นกล้าฯ ข้างต้นเป็นส่วนหนึ่งที่มีผลท าให้จ านวนต้นกล้าปาล์มน  ามัน
พันธุ์ดีที่ผลิตได้คงเหลือเป็นจ านวนมากในแปลงเพาะของหน่วยงาน เนื่องจากปัญหาความต้องการของ
เกษตรกรในพื นที่เรื่องพันธุ์ปาล์มน  ามันที่ใช้ปลูก  และการจัด Zoning ของรัฐบาล  เกษตรกรจึงไม่มารับ 
ต้นกล้าฯ ตามที่ได้ขอจองไว้  จึงเป็นภาระหน่วยงานที่ต้องมีค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาต่อเนื่องจนกว่าจะมี
การน าไปใช้ประโยชน์ 
 
ด้ำนประสิทธิภำพ 

การด าเนินงานผลิตต้นกล้าปาล์มน  ามันพันธุ์ดี จะได้รับงบประมาณจากกองแผนงานและ
วิชาการ  โดยจัดสรรเงินให้เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามขั นตอนการปฏิบัติงานของกิจกรรมการผลิต
ต้นกล้าปาล์มน  ามันพันธุ์ดี  คิดเป็นต้นทุนต่อหน่วยการผลิต (Unit Cost เฉพาะงบด าเนินงาน) ตามแผน
เป้าหมายการผลิตที่ก าหนดให้แต่ละหน่วยงานที่ผลิต (งบตาม KPI) ผลการใช้จ่ายเงิน สรุปผลได้ดังนี  

 

๑.๑ ผลกำรใช้จ่ำยเงินตำมกิจกรรมกำรผลิตต้นกล้ำปำล์มน้ ำมัน 
ในปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๕๖, ๒๕๕๗ และ ๒๕๕๘ 

หน่วยงาน/รายการ 
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๗ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๘ (เพียง ก.ค.๕๘) 

ศวพ.ชัยภูมิ 
งบประมาณท่ีได้รับ (ตาม KPI) ๑๗๐,๐๐๐.๐๐ ๑๗๐,๐๐๐.๐๐ - 
ค่าใช้จ่ายจริง ๑๑๙,๓๓๐.๐๐ ๑๔๗,๔๑๒.๐๐ - 
คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๑๙ ๘๖.๗๑ - 

 



๖๒ 

การตรวจสอบการด าเนินงาน การผลิตต้นกล้าปาลม์น  ามันพันธุ์ด ี

 
 

๑.๑ ผลกำรใช้จ่ำยเงินตำมกิจกรรมกำรผลิตต้นกล้ำปำล์มน้ ำมัน 
ในปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๕๖, ๒๕๕๗ และ ๒๕๕๘ 

หน่วยงาน/รายการ 
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๗ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๘ (เพียง ก.ค.๕๘) 

ศวพ.เลย 
งบประมาณท่ีได้รับ (ตาม KPI) ๒,๗๒๐,๐๐๐.๐๐ ๑,๓๖๐,๐๐๐.๐๐ - 
ค่าใช้จ่ายจริง ๑,๘๓๒,๕๖๑.๙๐ ๑,๐๘๙,๒๙๔.๕๒ - 
คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๓๗ ๘๐.๑๐ - 
ศวพ.อุดรธำนี 
งบประมาณท่ีได้รับ (ตาม KPI) ๑,๐๒๐,๐๐๐.๐๐ ๖๘๐,๐๐๐.๐๐ - 
ค่าใช้จ่ายจริง   ๔๔๙,๒๗๐.๐๐ ๓๖๖,๕๐๐.๐๐ - 
คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๐๕ ๕๓.๙๐ - 
ศวพ.สกลนคร 
งบประมาณท่ีได้รับ (ตาม KPI) - ๑๗๐,๐๐๐.๐๐ - 
ค่าใช้จ่ายจริง -   ๓๕,๑๕๔.๘๙ - 
คิดเป็นร้อยละ - ๒๐.๖๘ - 
ศวพ.นครพนม 
งบประมาณท่ีได้รับ (ตาม KPI) - ๓๔๐,๐๐๐.๐๐ - 
ค่าใช้จ่ายจริง - ๑๖๘,๑๔๐.๐๐ - 
คิดเป็นร้อยละ - ๔๙.๔๕ - 
ศวพ.มุกดำหำร 
งบประมาณท่ีได้รับ (ตาม KPI)  ๑๗๐,๐๐๐.๐๐  
ค่าใช้จ่ายจริง    ๖๐,๕๕๕.๐๐  
คิดเป็นร้อยละ  ๓๕.๖๒  
ศวพ.หนองคำย 
งบประมาณท่ีได้รับ (ตาม KPI) ๓,๔๐๐,๐๐๐.๐๐ ๓,๔๐๐,๐๐๐.๐๐ ๖๘๐,๐๐๐.๐๐ 
ค่าใช้จ่ายจริง ๑,๔๑๑,๘๕๐.๐๐ ๑,๖๘๓,๐๙๘.๐๐ ๕๘๘,๐๕๙.๐๐ 
คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๕๓ ๔๙.๕๐ ๘๖.๔๘ 
ศวพ.ชุมพร 
งบประมาณท่ีได้รับ (ตาม KPI) ๑,๒๑๐,๐๐๐.๐๐ ๑,๒๒๐,๐๐๐.๐๐ ๑,๒๒๐,๐๐๐.๐๐ 
ค่าใช้จ่ายจริง    ๕๓๐,๔๐๗.๐๐   ๖๕๒,๖๓๐.๐๐   ๓๔๙,๓๔๓.๐๐ 
คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๘๔ ๕๓.๔๙ ๒๘.๖๔ 



๖๓ 

การตรวจสอบการด าเนินงาน การผลิตต้นกล้าปาลม์น  ามันพันธุ์ด ี

 
 

๑.๑ ผลกำรใช้จ่ำยเงินตำมกิจกรรมกำรผลิตต้นกล้ำปำล์มน้ ำมัน 
ในปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๕๖, ๒๕๕๗ และ ๒๕๕๘ 

หน่วยงาน/รายการ 
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๗ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๘ (เพียง ก.ค.๕๘) 

ศวพ.สุรำษฎร์ธำนี 
งบประมาณท่ีได้รับ (ตาม KPI)  ๔๔๐,๐๐๐.๐๐ ๔๔๐,๐๐๐.๐๐ 
ค่าใช้จ่ายจริง  ๓๕๗,๑๑๖.๒๕ ๒๖๙,๕๐๖.๒๕ 
คิดเป็นร้อยละ  ๘๑.๑๖ ๖๑.๒๕ 
ศวพ.กระบี่ 
งบประมาณท่ีได้รับ (ตาม KPI)  ๕๑๐,๐๐๐.๐๐ ๑,๐๒๐,๐๐๐.๐๐ 
ค่าใช้จ่ายจริง  ๓๓๒,๒๔๐.๐๐   ๔๔๒,๔๓๕.๐๐ 
คิดเป็นร้อยละ  ๖๕.๑๕ ๔๓.๓๘ 
ศวพ.พังงำ 
งบประมาณท่ีได้รับ (ตาม KPI) ๖๔๐,๐๐๐.๐๐ ๖๔๐,๐๐๐.๐๐ ๖๔๐,๐๐๐.๐๐ 
ค่าใช้จ่ายจริง ๕๕๒,๙๖๘.๘๘ ๔๓๒,๔๘๐.๒๐ ๓๑๘,๕๙๘.๘๕ 
คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๔๐ ๖๗.๕๘ ๔๙.๗๘ 
ศวพ.ระนอง 
งบประมาณท่ีได้รับ (ตาม KPI) ๓๙๐,๐๐๐.๐๐ ๕๖๐,๐๐๐.๐๐ ๗๓๐,๐๐๐.๐๐ 
ค่าใช้จ่ายจริง ๑๙๗,๔๑๕.๐๐ ๓๕๓,๓๙๔.๖๘ ๒๘๖,๙๒๑.๐๐ 
คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๖๒ ๖๓.๑๑ ๓๙.๓๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๔ 

การตรวจสอบการด าเนินงาน การผลิตต้นกล้าปาลม์น  ามันพันธุ์ด ี

 
 

ภำพที่  ๗ : ผลกำรใช้จ่ำยเงินในกำรด ำเนินงำน-กำรผลิตต้นกล้ำปำล์มน้ ำมัน 
 

 
 

 
 

 
 



๖๕ 

การตรวจสอบการด าเนินงาน การผลิตต้นกล้าปาลม์น  ามันพันธุ์ด ี

 
 

๒.๒ ผลกำรใช้จ่ำยเงินตำมกิจกรรมกำรผลิตต้นกล้ำปำล์มน้ ำมัน 
ในปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๕๗, ๒๕๕๘ และ ๒๕๕๙ 

หนว่ยงาน/รายการ 
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๗ 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 
(ณ ๓๑ ส.ค.๕๙) 

ศวป.สุรำษฎร์ธำนี 
งบประมาณท่ีได้รับ (ตาม KPI)  ๑๗,๓๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑๖,๙๐๐,๐๐๐.๐๐ 
ค่าใช้จ่ายจริง  ๗,๓๖๙,๗๑๔.๘๐ ๘,๓๐๙,๒๑๔.๙๖ 
คิดเป็นร้อยละ  ๔๒.๖๐ ๔๙.๑๗ 
ศวป.กระบี่ 
งบประมาณท่ีได้รับ (ตาม KPI) ๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑,๒๗๐,๐๐๐.๐๐ 
ค่าใช้จ่ายจริง ๑,๔๙๒,๘๘๙.๒๕ ๑,๑๔๑,๗๙๕,๓๘ ๑,๐๑๓,๒๙๗.๗๐ 
คิดเป็นร้อยละ ๗๔.๖๕ ๕๗.๐๙ ๗๙.๗๙ 
ศวพ.ตรัง 
งบประมาณท่ีได้รับ (ตาม KPI) ๖๘๐,๐๐๐.๐๐ ๖๘๐,๐๐๐.๐๐ ๖๘๐,๐๐๐.๐๐ 
ค่าใช้จ่ายจริง ๑๓๗,๙๓๖.๐๐ ๒๘๙,๗๒๓.๗๕ ๓๘๒,๑๑๒.๕๐ 
คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๒๙ ๔๒.๖๑ ๕๖.๑๙ 
ศวส.ตรัง 
งบประมาณท่ีได้รับ (ตาม KPI) ๖๘๐,๐๐๐.๐๐ ๖๘๐,๐๐๐.๐๐ ๖๑๒,๐๐๐.๐๐ 
ค่าใช้จ่ายจริง ๒๒๖,๓๐๖.๐๐ ๑๐๗,๑๙๒.๐๐ ๑๙๕,๖๔๐.๑๒ 
คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๒๘ ๑๕.๗๖ ๓๑.๙๗ 
ศวพ.นครศรีธรรมรำช 
งบประมาณท่ีได้รับ (ตาม KPI) - ๓๔๐,๐๐๐.๐๐ ๓๔๐,๐๐๐.๐๐ 
ค่าใช้จ่ายจริง - ๑๖๕,๘๗๘.๐๐ ๓๒๕,๖๖๔.๔๕ 
คิดเป็นร้อยละ - ๔๘.๗๙ ๙๕.๗๘ 
ศวพ.พัทลุง 
งบประมาณท่ีได้รับ (ตาม KPI) - ๑๗๐,๐๐๐.๐๐ ๑๗๐,๐๐๐.๐๐ 
ค่าใช้จ่ายจริง - ๑๐๒,๒๐๔.๐๐ ๑๑๑,๖๒๒.๕๗ 
คิดเป็นร้อยละ - ๖๐.๑๒ ๖๕.๖๖ 
ศวส.จันทบุรี 
งบประมาณท่ีได้รับ (ตาม KPI) ๒๗๒,๐๐๐.๐๐ ๓๔๐,๐๐๐.๐๐ - 
ค่าใช้จ่ายจริง ๑๒๘,๓๘๓.๗๖ ๑๒๐,๔๐๘.๗๘ - 
คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๒๐ ๓๕.๔๑ - 



๖๖ 

การตรวจสอบการด าเนินงาน การผลิตต้นกล้าปาลม์น  ามันพันธุ์ด ี

 
 

ภำพที่  ๘ : ผลกำรใช้จ่ำยเงินในกำรด ำเนินงำน - กำรผลิตต้นกล้ำปำล์มน้ ำมัน 
 

 

 

 
 



๖๗ 

การตรวจสอบการด าเนินงาน การผลิตต้นกล้าปาลม์น  ามันพันธุ์ด ี

 
 

ภำพที่  ๙ : ผลกำรใช้จ่ำยเงินในกำรด ำเนินงำน – ศูนย์วิจัยปำล์มน้ ำมันสุรำษฎร์ธำนี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๖๘ 

การตรวจสอบการด าเนินงาน การผลิตต้นกล้าปาลม์น  ามันพันธุ์ด ี

 
 

การใช้จ่ายงบประมาณตามกิจกรรมการผลิตเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้  โดยมุ่งเน้นให้
ได้ต้นกล้าปาล์มน้ ามันที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาการ  และช่วยลดต้นทุนของเกษตรกรในการซื้อพันธุ์
ต้นกล้าปาล์มน้ ามันไปปลูกในราคาต่ ากว่าท้องตลาดที่มีการจ าหน่าย สรุปผลการใช้จ่ายเงิน ดังนี  

๑. การใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับตามกิจกรรมเกี่ยวกับการผลิต ที่เป็นค่าใช้จ่ายทั งทางตรง
และทางอ้อมต่ ากว่าจ านวนเงินต้นทุนต่อหน่วยการผลิต (Unit Cost เฉพาะงบด าเนินงาน) ตามแผนการ
ผลิตทีจ่ัดสรรให้ ท าให้ประเมินได้ว่ามีการใช้จ่ายเงินอย่างมีประสิทธิภาพ 

๒. หน่วยงานไม่ได้วิเคราะห์รายการค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ นจริง เพ่ือบันทึกบัญชีแยกตามกิจกรรม
ที่เก่ียวข้องในการผลิต 

๓. ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในกิจกรรมการผลิต  ส่วนใหญ่เป็นการดูแลรักษาต้นกล้าปาล์มน  ามันอย่าง
ต่อเนื่องในแปลงอนุบาลแรก และแปลงอนุบาลหลัก  ตลอดระยะเวลาระหว่างการผลิตก่อนน าไปใช้
ประโยชน์ 

๔. หน่วยงานที่มีผลผลิตต้นกล้าปาล์มน  ามันคงเหลืออยู่ในแปลงอนุบาลหลัก  รวมทั งกรณี
เริ่มกระบวนการผลิตล่าช้าช่วงปลายปีงบประมาณ  และมิได้กันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปีส าหรับการดูแลรักษา
ต้นกล้าปาล์มฯ ได้เบิกค่าใช้จ่ายจากเงินงบประมาณปีถัดไปมาใช้ในการด าเนินงาน  โดยอาจไม่ได้มี
แผนการผลิต และไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติมเพ่ือดูแลรักษาต้นกล้าปาล์มน  ามันที่ยังเหลืออยู่ 
 

๔.๓  ปัญหำและอุปสรรคในกำรด ำเนินงำนกิจกรรมกำรผลิตต้นกล้ำปำล์มน้ ำมัน 

การด าเนินงานการผลิต – กิจกรรมการผลิตต้นกล้าปาล์มน  ามันพันธุ์ดี หน่วยงานได้
ด าเนินการภายในพื นที่แปลงเพาะของหน่วยงานเอง  โดยมีการปฏิบัติงานทุกขั นตอนตามคู่มือค าแนะน า
ของศูนย์วิจัยปาล์มน  ามันสุราษฎร์ธานี เพ่ือให้ได้ต้นกล้าปาล์มน  ามันที่มีคุณภาพตามมาตรฐานหลักวิชาการ 
ให้เกษตรกรมีความเชื่อมั่นในคุณภาพผลผลิตที่มาจากกรมวิชาการเกษตร  ส าหรับปัญหาและอุปสรรค   
ในการด าเนินงานส่วนใหญ่หน่วยงานมีการบริหารจัดการได้ แต่อย่างไรก็ตาม ได้พบปัญหาในการ
ด าเนินงาน  ดังนี  

๑. การขาดบุคลากรที่รับผิดชอบงานการผลิตโดยตรง เนื่องจากบุคลากรที่มีอยู่จ ากัดต้อง
รับผิดชอบงานตามภารกิจของกรมวิชาการเกษตร ซึ่งมีพันธุ์พืชหลายชนิดจ านวนมาก และรับผิดชอบงาน
ทั งด้านภารกิจหลัก และภารกิจสนับสนุน 

๒. บางหน่วยงานผู้ปฏิบัติงานขาดความช านาญในการปฏิบัติงาน – กิจกรรมการผลิตต้น
กล้าปาล์มน  ามันพันธุ์ดี ท าให้ผลผลิตที่ได้ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

๓. การเผยแพร่การน าไปใช้ประโยชน์  ไม่มีหน่วยงานกลางท าหน้าที่ในการกระจายผลผลิต
ต้นกล้าปาล์มน  ามัน (ด้านการตลาด)  แต่ละหน่วยงานที่มีการผลิตต้องด าเนินการเองในการกระจาย
ผลผลิตให้มีการน าไปใช้ประโยชน์ เพ่ือให้เป็นไปตามตัวชี วัดเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ 



๖๙ 

การตรวจสอบการด าเนินงาน การผลิตต้นกล้าปาลม์น  ามันพันธุ์ด ี

 
 

๔. ไม่มีการบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่มีการผลิตต้นกล้าปาล์มน  ามัน กรณีที่หน่วยงานใด
หน่วยงานหนึ่ง เกษตรกรมีความต้องการต้นกล้าปาล์มน  ามัน ในขณะที่อีกหน่วยงานหนึ่งเกษตรกรไมมี
ความต้องการ หรือเปลี่ยนความต้องการ ท าให้มีผลผลิตคงเหลือตกค้างเป็นภาระท่ีต้องดูแลรักษาต่อไป 

๕. หน่วยงานที่ด าเนินงานการผลิตไม่มีอ านาจในการต่อรอง  กรณีที่เกษตรกรหรือผู้ต้องการ
ต้นกล้าปาล์มน  ามัน ส่งใบค าขอจองผลผลิตแต่ถูกยกเลิกไม่มารับต้นกล้าฯ โดยไม่มีหลักประกัน ท าให้
ราชการต้องรับภาระต้นทุนค่าใช้จ่ายในการผลิตที่ได้จ่ายไปแล้ว และค่าใช้จ่ายที่ต้องดูแลรักษาต่อเนื่อง
จนกว่าจะมีการน าไปใช้ประโยชน์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๗๐ 

การตรวจสอบการด าเนินงาน การผลิตต้นกล้าปาลม์น  ามันพันธุ์ด ี

 
 

บทที่  ๕ 
 

สรุปผลการตรวจสอบ ข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะ 
 

ผลการตรวจสอบการด าเนินงาน – กิจกรรมการผลิตต้นกล้าปาล์มน  ามันพันธุ์ดี  เพ่ือให้ได้ 
ต้นกล้าปาล์มน  ามันที่มีคุณภาพ และเพ่ิมผลผลิตตามมาตรฐานของกรมวิชาการเกษตร และการจ าหน่าย
จ่ายแจกพันธุ์พืชคุณภาพดี ส าหรับเกษตรกรที่จะได้รับต้นกล้าปาล์มน  ามันคุณภาพดีมาใช้ในการเพาะปลูก
ให้ได้ผลผลิตเพ่ิมขึ น ช่วยสร้างรายได้ และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ  น  มีประเด็นข้อตรวจพบ ที่มีสาเหตุและ
ผลกระทบต่อการด าเนินงานการผลิตต้นกล้าปาล์มน  ามัน   และมีข้อเสนอแนะเพ่ือเพ่ิมคุณค่า  ปรับปรุง  
การด าเนินงาน  การควบคุม  ก ากับดูแลการด าเนินงานการผลิตต้นกล้าปาล์มน  ามัน  รวมถึงการผลิต      
พันธุ์พืช อื่นๆ  และปัจจัยการผลิต  ให้ เป็น ไปตาม เป้าหมายที่ ก าหนดอย่า งมีประสิทธิภ าพ 
ประสิทธิผลยิ่งๆ ขึ นไป  ดังนี  

๕.๑  ระบบควบคุมภำยในด้ำนกำรผลิตพันธุ์พืช ยังไม่เหมำะสม  และไม่มีประสิทธิผลเพียงพอ 

๕.๑.๑  หลักเกณฑ์ / สิ่งท่ีควรจะเป็น (Criteria) 

กรมวิชาการเกษตรได้จัดวางระบบการควบคุมภายในด้านการผลิตพันธุ์พืช  เพ่ือให้ทุก
หน่วยงานใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานด้านการผลิตให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลทุกขั นตอน  
โดยได้ก าหนดกิจกรรมการควบคุมในแต่ละขั นตอนของการด าเนินงาน  ตามผลการประเมินและวิเคราะห์
ความเสี่ยง  ซึ่งการด าเนินงานตามขั นตอนของระบบควบคุมภายในด้านการผลิตพันธุ์พืช จะประกอบด้วย  
๖  ขั นตอนการด าเนินงาน ได้แก่  ๑) การวางแผนการผลิต  ๒) กระบวนการผลิต  ๓) การควบคุมการผลิต 
(ปริมาณ  ต้นทุน)   ๔)  การตรวจสอบคุณภาพสินค้า  ๕)  การบริหารผลผลิตและทรัพยากรการผลิต     
๖)  การควบคุมบัญชีในส่วนของการผลิต 

๕.๑.๒ ข้อเท็จจริง / สิ่งท่ีเป็นจริง (Condition)  

หน่วยงานที่ด าเนินงานการผลิต  ส่วนใหญ่ยังมิได้น าแนวปฏิบัติระบบการควบคุมภายในด้าน    
การผลิตพันธุ์พืช  ที่กรมวิชาการเกษตรก าหนดมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม การด าเนินงานส่วนใหญ่ถือ
ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน จากการสอบทานระบบการควบคุม
ภายในตามขั นตอนการด าเนินงาน  พบประเด็น  ดังนี               

๑. กำรวำงแผนกำรผลิต  หน่วยงานไม่ได้จัดท าแผนการจัดหาทรัพยากรที่ใช้ในการผลิต
เสนอผู้บริหาร เพ่ือขออนุมัติหลักการก่อนการด าเนินงาน ให้สอดคล้องกับเป้าหมายการผลิตที่ได้รับ
มอบหมาย  แต่มีการจัดท าแผนขั นตอนการผลิต และระยะเวลาการด าเนินงานแต่ละขั นตอน ตั งแต่เริ่มต้น
การผลิตโดยรับเมล็ดงอกปาล์มน  ามันมาเพาะเป็นต้นกล้าจนถึงขั นตอนสุดท้ายที่พร้อมน าไปใช้ประโยชน์ได้ 

๒. กระบวนกำรผลิต   
๒.๑  มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบการผลิต  แต่ไม่ได้ก าหนดเป็นลายลักษณ์อักษรที่

ชัดเจน หรือบางหน่วยงานไม่มีการมอบหมายและแบ่งแยกหน้าที่ผู้รับผิดชอบกันอย่างชัดเจน 
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๒.๒  มีการก าหนดมาตรฐานการผลิต และมีดัชนีวัดผลการผลิต รวมทั งการควบคุม
คุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐาน 

๒.๓ มีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน และการก ากับดูแลที่ดีตามคู่มือค าแนะน าของ
ศูนย์วิจัยปาล์มน  ามันสุราษฎร์ธานีเป็นแนวทางการด าเนินงาน 

๓. กำรควบคุมกำรผลิต 
๓.๑  ด้านปริมาณ  ในแต่ละขั นตอนการผลิตเริ่มตั งแต่ การรับเมล็ดงอกจากศูนย์วิจัย

ปาล์มน  ามันสุราษฎร์ธานี  มีเอกสารแสดงการส่งมอบจ านวนแต่ละครั งครบถ้วน แต่การด าเนินงานที่
หน่วยงานผลิตต้นกล้าปาล์มน  ามัน  ไม่มีเอกสารแสดงการรับ – ส่ง จ านวนต้นกล้าปาล์มน  ามันพันธุ์ดี
ระหว่างการผลิตแต่ละขั นตอน  รวมถึงต้นกล้าที่อยู่ในระหว่างการดูแลรักษา  แต่ละขั นตอนของการ
ด าเนินงานไม่มีเอกสารแสดงการบันทึกข้อมูลผลการปฏิบัติงาน เช่น จ านวนต้นกล้าที่อยู่ในความ
รับผิดชอบดูแล  การส่งมอบต้นกล้าปาล์มน  ามันที่พร้อมน าไปใช้ประโยชน์ และผลเสียหายจากการคัดทิ ง
ต้นกล้าที่ไม่สมบูรณ์  ตายหรือผิดปกติ  ทุกขั นตอนของการควบคุมการผลิตด้านปริมาณ  ไม่มีหลักฐาน 
การรายงานที่เป็นเอกสาร มีเพียงการจดบันทึกข้อมูลของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการปฏิบัติงาน 

๓.๒  ด้านต้นทุน มีการควบคุมการใช้จ่ายเงิน ให้สอดคล้องกับแผนการผลิตตาม
เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ  เพียงแต่ไม่มีการบันทึกค่าใช้จ่ายแยกตามกิจกรรมที่ด าเนินงาน 

๔. กำรตรวจสอบคุณภำพของผลผลิตต้นกล้ำปำล์มน้ ำมัน   มีการควบคุมคุณภาพ       
ทุกขั นตอนการผลิต เพ่ือให้ผลผลิตมีคุณภาพได้ตามมาตรฐานที่ก าหนด ส่วนใหญ่ได้มีการปฏิบัติตามคู่มือ
มาตรฐานการผลิตที่ศูนยว์ิจัยปาล์มน  ามันสุราษฎร์ธานีให้ค าแนะน า และหน่วยงานได้น ามาจัดท าเป็นคู่มือ
การปฏิบัติงาน  แต่มีบางหน่วยงานด าเนินการผลิตตามค าแนะน าของเจ้าหน้าที่ผู้ที่มีประสบการณ์
ปฏิบัติงานมาก่อน  โดยไม่ได้ปฏิบัติตามคู่มือค าแนะน าการผลิตของศูนย์วิจัยปาล์มน  ามันสุราษฎร์ธานี     
มาใช้ศึกษาเป็นแนวทาง 

๕. กำรบริหำรผลผลิต และทรัพยำกรกำรผลิต 

      ๕.๑  ไม่ได้จัดท าทะเบียนคุมผลผลิต  ที่แสดงยอดรายการเคลื่อนไหวของผลผลิตและ
ผลผลิตคงเหลือ  ตั งแต่การรับเมล็ดงอกจนถึงเป็นต้นกล้าปาล์มน  ามันที่พร้อมน าไปใช้ประโยชน์  มีเพียง
การบันทึกข้อมูลการรับเมล็ดงอก และบางหน่วยงานก็บันทึกจ านวนต้นกล้าที่คัดทิ ง ตายหรือไม่สมบูรณ์ 

 ๕.๒  ไม่ได้จัดท าทะเบียนคุมการน าไปใช้ประโยชน์  ที่แสดงยอดรายการเคลื่อนไหวของ
ผลผลิตต้นกล้าปาล์มน  ามันที่พร้อมน าไปใช้ประโยชน์ และได้มีการจ าหน่าย จ่าย แจก ออกไป เพ่ือให้
ทราบจ านวนที่รับเข้า จ่ายออก และที่คงเหลือในแปลงเพาะต้นกล้า ส่วนใหญ่บันทึกเพียงจ านวนต้นกล้า
ปาล์มน  ามันที่มีการจ าหน่ายออกไป 

๕.๓  ไม่มีการสอบทานผลผลิตที่ได้ หรือที่คงเหลือ ระหว่างยอดที่ตรวจนับได้จริงกับยอด
ตามทะเบียนคุมทั งทะเบียนคุมผลผลิต และทะเบียนคุมการน าไปใช้ประโยชน์ เพ่ือยืนยันยอดระหว่างกัน 
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๕.๔  รายงานผลการด าเนินงานตามแบบ พป. ๕๖ (พป : แบบรายงานพันธุ์พืชและ
ปัจจัยการผลิตปรับปรุงปี ๕๖)  ที่กลุ่มงานติดตามและประเมินผล  กองแผนงานและวิชาการ ก าหนด 
ได้รายงานยอดจ านวนการน าไปใช้ประโยชน์ (การจ าหน่าย จ่าย แจก) เป็นจ านวนผลผลิตที่หน่วยงาน
ด าเนินการผลิตได้  ไมไ่ดแ้สดงให้เห็นถึงผลการด าเนินงานที่เป็นจริง (ผลผลิตที่ได้ทั งหมด) เป็นการรายงาน
ที่ไม่สะท้อนความเป็นจริงในการด าเนินงาน  รวมทั งไม่มีการตรวจนับและรายงานจ านวนผลผลิตคงเหลือ 
ทั งนี หากหน่วยงานใดที่มีผลผลิตคงเหลือและไม่ได้รับเป้าหมายแผนการผลิตให้ด าเนินการผลิตใน
ปีงบประมาณถัดไปก็จะยุติการรายงาน  ท าให้ขาดความต่อเนื่องและไม่สามารถประเมินผลการด าเนินงานได้ 

๕.๕  บางหน่วยงานที่ต้องด าเนินงานผลิตต่อเนื่องทุกปีงบประมาณ จึงท าให้มีผลผลิต
ออกมาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาการผลิต กอปรกับการน าไปใช้ประโยชน์มีเพียงเล็กน้อย ดังนั นจึงมี
ผลผลิตคงเหลือในแปลงเพาะต้นกล้าเป็นจ านวนมาก  อาจประเมินได้ว่าการวางแผนการผลิตไม่สอดคล้อง
กับการน าไปใช้ประโยชน์หรือความต้องการของเกษตรกร ท าให้เป็นภาระและมีค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษา
ต้นกล้าปาล์มน  ามันที่คงเหลือ 

  ๖. กำรควบคุมบัญชีในส่วนของกำรผลิต และกำรใช้จ่ำยเงิน   

๖.๑  หน่วยงานไม่มีการจัดท าผังขั นตอนการส่งเอกสาร และการรายงาน 

๖.๒ ไม่ได้บันทึกค่าใช้จ่ายที่ใช้จริงในการผลิตต้นกล้าปาล์มน  ามันพันธุ์ดี แยกตาม
กิจกรรมการผลิตที่เกิดขึ นจริง  เพ่ือบันทึกเป็นต้นทุนการผลิต  มีเพียงการบันทึกการเบิกจ่ายในทะเบียน
คุมเงินประจ างวดของหน่วยงานทุกรายการ  แต่มีบางหน่วยงานที่น างบประมาณท่ีได้รับไปใช้ในกิจกรรม
อ่ืนที่มิใช่ค่าใช้จ่ายในการผลิตต้นกล้าปาล์มตามกิจกรรมที่ก าหนด 

๖.๓  ไม่มีการสอบทานข้อมูลทางบัญชี เพ่ือให้ข้อมูลถูกต้องเป็นปัจจุบัน และน่าเชื่อถือ 
 
จากข้อตรวจพบ  และการสอบถามเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง การด าเนินงานการผลิตต้นกล้า

ปาล์มน  ามันพันธุ์ดี  มีสาเหตุซึ่งท าให้เกิดผลกระทบ และมีข้อเสนอแนะ ดังนี  

๕.๑.๓  สาเหตุ (Cause) 

 ๑. หน่วยงานยังขาดความรู้ และไม่มีความเข้าใจเพียงพอเรื่องระบบการควบคุมภายใน  
จึงมิได้น าแนวปฏิบัติการควบคุมภายในด้านการผลิตพันธุ์พืชที่กรมวิชาการเกษตรก าหนด  มาประยุกต์ใช้
ให้เหมาะสม ส่วนใหญ่ยึดถือการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องเป็นแนวทางการ
ปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าหมาย 

๒. เจ้าหน้าที่อาจขาดความรู้  ความเข้าใจ ในระบบการควบคุมภายในด้านการผลิต    
พันธุ์พืช – ขั นตอนการวางแผนการผลิต   จึงไม่ได้จัดท าแผนการจัดหาทรัพยากรการผลิตให้สอดคล้อง  
กับเป้าหมายการผลิตเพ่ือขออนุมัติหลักการก่อนเริ่มการด าเนินงาน 
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๓. ระบบการควบคุมภายในด้านการผลิตพันธุ์พืช - ขั นตอนการควบคุมการผลิต และ
ขั นตอนการบริหารผลผลิต  เจ้าหน้าที่ไม่เห็นความส าคัญของการจัดท าทะเบียนคุมผลผลิต และการจัดท า
ทะเบียนคุมการน าไปใช้ประโยชน์ รวมถึงการใช้ประโยชน์จากข้อมูลตามทะเบียนคุมผลผลิต และทะเบียน
คุมการน าไปใช้ประโยชน์ ที่ต้องจัดท า 

๔. เจ้าหน้าที่อาจขาดความรู้ ความเข้าใจในการบันทึกทะเบียนคุมผลผลิต ซึ่งเป็นการส่ง
มอบงานต่อกันระหว่างขั นตอนการผลิต  และการคัดทิ งต้นกล้าปาล์มน  ามันที่ตาย ไม่สมบูรณ์หรือผิดปกติ
ไม่เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพ จึงไม่มีหลักฐานแสดงผลการปฏิบัติงานประกอบ อีกทั งทะเบียนคุมการ
น าไปใช้ประโยชน์มีเพียงการบันทึกจ านวนที่ได้จ าหน่ายออกไป ไม่ได้แสดงยอดคงเหลือเป็นปัจจุบัน  

๕. การจัดท าต้นทุนต่อหน่วยการผลิต (unit cost) เจ้าหน้าที่อาจไม่เข้าใจถึงการวิเคราะห์
รายการค่าใช้จ่าย  รวมถึงวิธีการบันทึกต้นทุนการผลิต  และการน าข้อมูลที่ได้บันทึกไปใช้ประโยชน์ใน  
เชิงบริหาร จึงไม่มีการบันทึกต้นทุนแยกตามกิจกรรมทีไ่ด้ใช้ไปจริง 

๖. อาจเกิดจากการก ากับดูแลไม่ทั่วถึง และขาดหน่วยงานที่รับผิดชอบในการติดตาม
ประเมินผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องและจริงจังอย่างเป็นระบบ 

๕.๑.๔ ผลกระทบ (Effect) 

 ๑. การที่หน่วยงานมิได้น าแนวปฏิบัติการควบคุมภายในด้านการผลิตพันธุ์พืช  
ที่กรมวิชาการเกษตรก าหนด  มาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม อาจท าให้การด าเนินงานไม่บรรลุตามเป้าหมาย 
และวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ  ทั งนี การที่ไม่ได้มอบหมายการด าเนินงานผลิตเป็นลายลักษณ์อักษร
ทีช่ัดเจน อาจท าให้การด าเนินงานมีอุปสรรคเนื่องจากขาดผู้รับผิดชอบ 

 ๒. การไม่ได้จัดท าแผนการจัดหาทรัพยากรการผลิตให้สอดคล้องกับเป้าหมายการผลิตเพ่ือ
ขออนุมัติหลักการก่อนการด าเนินงาน อาจท าให้การเบิกจ่ายเงินซ  าซ้อน รวมถึงการต้องดูแลรักษาต้นกล้า
ปาล์มน  ามันที่ยังไม่ได้น าไปใช้ประโยชน์ โดยใช้งบประมาณปีถัดมาซึ่งไม่ได้รับการจัดสรรเงินมาด าเนินงาน  
อาจส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานกิจกรรมอ่ืนๆ ตามมา และอาจเป็นการกระท าผิดวินัยทางงบประมาณ
และการคลัง 

 ๓. ขั นตอนการควบคุมการผลิต ตั งแต่การบรรจุดินใส่ถุง การน าเมล็ดงอกลงเพาะในถุง 
การดูแลรักษาต้นกล้า การคัดทิ งต้นกล้าที่ผิดปกติ จนถึงวันที่ต้นกล้าอยู่ในสภาพสมบูรณ์แล้ว พร้อมที่จะ
น าไปใช้ประโยชน์  ไม่มีหลักฐานประกอบการรับ – ส่ง ระหว่างการด าเนินงานแต่ละขั นตอนที่ชัดเจน  
และไม่สามารถสอบยันข้อมูลระหว่างกันได้ ท าให้ผลผลิตอาจสูญหายระหว่างการด าเนินงานได้ 

 ๔. การทีเ่จ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเข้าใจในการบันทึกทะเบียนคุมผลผลิต และทะเบียน
คุมการน าไปใช้ประโยชน์  ซึ่งเปน็การควบคุมด้านปริมาณในการผลิตและการน าไปใช้ประโยชน์ (จ าหน่าย 
จ่าย แจก) หากจัดท าไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน ไม่เป็นปัจจุบัน หรือไม่มีหลักฐานประกอบการบันทึก  
อาจท าให้การรายงานข้อมูลขาดความน่าเชื่อถือ  อาจเกิดการรั่วไหล  และไม่สามารถใช้ข้อมูลเพื่อ  
การบริหารการผลิตได้  



๗๔ 

การตรวจสอบการด าเนินงาน การผลิตต้นกล้าปาลม์น  ามันพันธุ์ด ี

 
 

๕. การไม่ได้บันทึกค่าใช้จ่ายแยกตามกิจกรรมการผลิตต้นกล้าปาล์มน  ามันที่เกิดขึ นจริง  
รวมถึงเจ้าหน้าที่ไม่เข้าใจวิธีการวิเคราะห์รายการค่าใช้จ่ายที่ต้องบันทึกเป็นต้นทุนการผลิต จะท าให้การ
ค านวณต้นทุนการผลิตที่แท้จริงไม่ถูกต้อง และไม่น่าเชื่อถือ หากจะน าต้นทุนการผลิตมาใช้เป็นเครื่องมือ
ด้านงบประมาณตาม Unit Cost  ที่ส านักงบประมาณก าหนดและจัดสรร 

 ๖. การก ากับดูแลไม่ทั่วถึง และขาดหน่วยงานที่รับผิดชอบในการติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงานอย่างจริงจังและต่อเนื่อง อาจส่งผลให้การด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
๕.๑.๕ ข้อเสนอแนะ (Recommendation) 

จากข้อตรวจพบที่ได้เสนอดังกล่าวข้างต้น มีข้อเสนอแนะให้ หน่วยงานพิจารณา 
เพ่ือควบคุม ก ากับดูแล การด าเนินงานการผลิตต้นกล้าปาล์มน  ามันให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
ยิ่งขึ น  ดังนี  

 ๑. ให้หน่วยงานน าแนวปฏิบัติระบบการควบคุมภายในด้านการผลิตพันธุ์พืช ที่กรมวิชาการเกษตร 
ก าหนดมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม เพ่ือควบคุมความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ นจากการด าเนินงาน และให้มีการ
ประเมินผลการควบคุมภายในเพื่อการปรับปรุงเป็นประจ าทุกปี  ตามแนวทางการจัดวางระบบ
และการประเมินผลการควบคุมภายใน ที่ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด 
  ๒. ขั นตอนการวางแผนการผลิต ให้มีการจัดท าแผนการจัดหาทรัพยากรในการผลิต เสนอ
ผู้บริหารเพ่ือขออนุมัติหลักการก่อนการด าเนินงานทุกครั ง ให้สอดคล้องกับเป้าหมายการผลิต ครอบคลุม
ตลอดระยะเวลาถึงต้นกล้าปาล์มน  ามันพร้อมน าไปใช้ประโยชน์  และเพ่ือสอบทานการเบิกจ่ายเงินว่า
เป็นไปตามขั นตอนการด าเนินงาน และไม่เบิกจ่ายซ  าซ้อน 

๓. การด าเนินงานผลิต ควรมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบ และมีการแบ่งแยกหน้าที่  โดยจัดท า
เป็นลายลักษณ์อักษรไว้อย่างชัดเจน 

๔. ในแต่ละขั นตอนการผลิต ตั งแต่เริ่มแรกรับเมล็ดงอกจนเป็นต้นกล้าปาล์มน  ามันที่อยู่ใน
ระหว่างการดูแลรักษา ควรจัดให้มีเอกสารแสดงการรับ – ส่ง จ านวนต้นกล้าปาล์มน  ามันพันธุ์ดีระหว่าง
การผลิตแต่ละขั นตอน  รวมทั งเอกสารแสดงการบันทึกข้อมูลการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ เช่น จ านวน
ต้นกล้าที่อยู่ในความรับผิดชอบดูแล หรือผลเสียหายจากการคัดทิ งต้นกล้าที่ตาย ไม่สมบูรณ์หรือผิดปกติ 
เพ่ือเป็นหลักฐานการขออนุมัติท าลาย 

๕. การควบคุมการใช้จ่ายเงิน  ควรให้มีการบันทึกค่าใช้จ่ายแยกตามกิจกรรมที่ด าเนินงาน  
เพ่ือควบคุมต้นทุนการผลิตให้อยู่ในวงเงินงบประมาณท่ีได้รับ 

๖. คุณภาพของผลผลิตต้นกล้าปาล์มน  ามัน  ทุกหน่วยงานที่ด าเนินการผลิต  ควรปฏิบัติตาม
คู่มือค าแนะน าของศูนย์วิจัยปาล์มน  ามันสุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นหน่วยงานต้นแบบที่มีความช านาญ 

๗. ให้หน่วยงาน น ารูปแบบทะเบียนคุมการผลิตพันธุ์พืช และทะเบียนคุมการน าไปใช้
ประโยชน์ ไปใช้เป็นแนวปฏิบัติ โดยจัดให้มีเอกสารหลักฐานประกอบการรับ - จ่าย ทุกขั นตอนระหว่าง 
การผลิต รวมทั งการจ่ายผลผลิตออกจากทะเบียนคุมการน าไปใช้ประโยชน์ทุกครั ง ทั งนี รูปแบบทะเบียน
คุมการน าไปใช้ประโยชน์ สามารถน าไปปรับใช้กับการผลิตพันธุ์พืชอ่ืนๆ และปัจจัยการผลิตได้ต่อไป 



๗๕ 
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๘. ควรให้กองแผนงานและวิชาการ  ทบทวนรายงานผลการด าเนินงานตามแบบ พป.๕๖     
( พป : แบบรายงานพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิตปรับปรุงปี ๕๖)  ซึ่งควรเป็นรายงานที่แสดงให้เห็นถึง    
ผลการด าเนินงานที่ด าเนินการได้จริง รวมทั งควรมีการสอบทานผลผลิตที่ผลิตได้ หรือที่คงเหลือ   
เพื่อเปรียบเทียบระหว่างยอดที่ตรวจนับได้จริงกับยอดตามทะเบียนคุมผลผลิต และทะเบียนคุม
การน าไปใช้ประโยชน์ เป็นการยืนยันยอดระหว่างกัน 

๙. ต้นกล้าปาล์มน  ามันที่ยังไม่ได้น าไปใช้ประโยชน์ ควรจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงเพ่ือมิให้
ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานกิจกรรมอ่ืนๆ  และไม่เป็นภาระต่องบประมาณปีถัดไป  หากไม่ได้รับ    
การจัดสรรงบประมาณมาด าเนินงาน 

 ๑๐. ควรให้มีการจัดท าผังขั นตอนการส่งเอกสาร และการรายงาน รวมทั งจัดให้มีการเก็บ
ข้อมูลระหว่างการด าเนินการผลิต ทั งด้านการด าเนินงานและการใช้จ่ายเงิน  แยกตามกิจกรรมการผลิต   
ที่เกิดขึ นจริง เพ่ือเป็นข้อมูลใช้ในการวางแผนการผลิต และการตัดสินใจของผู้บริหาร 

๑๑. ควรมีการก ากับดูแลผู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลัง และการพัสดุ 
ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และระเบียบที่ก าหนด  มีการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้มีการ
ด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ และมีระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผลเพียงพอ 

 
 

ทะเบียนคุมกำรผลิตพันธุ์พืช (ระบุ) .............................. ปีงบประมำณ พ.ศ. ......................... 
วันเดือนปี   
 

ยอดยกมา 
เมล็ดงอก 
ที่ได้รับ 

จ านวนที่สูญเสีย จ านวนต้นกล้าที่
สภาพสมบูรณ์แล้ว 

ยอดคงเหลือ
ต้องอนุบาล 

 รหัสพันธุ์       
Lot No. 

หมายเหตุ 
ตาย ผิดปกติ อื่นๆ 

                    
                    
                    

 
                             

                    
 

ทะเบียนคุมกำรใช้ประโยชน์พนัธุพื์ช/ปัจจัยกำรผลิต (ระบุ).....................ของหน่วยงำน.............................. 
ปีงบประมำณ พ.ศ. ..................... 

วันเดือนป ี
เลขที่

เอกสาร 
รับจาก/จ่ายให้/ฝากให้ รับ 

จ านวนการใช้ประโยชน ์ คงเหลือ หมายเหต ุ
จ าหน่าย วิจัย แจกจา่ย เสียหาย 
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๕.๒  กำรด ำเนินงำนบรรลุผลส ำเร็จ ได้ตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด  แต่กำรดูแลรักษำระหว่ำงกำรผลิต 
       มีประสิทธิภำพไม่เพียงพอ    

๕.๒.๑  หลักเกณฑ์ / สิ่งท่ีควรจะเป็น (Criteria) 

 ปัจจัยส าคัญในการจัดการแปลงเพาะต้นกล้าปาล์มน  ามัน คือ ให้ได้ต้นกล้าที่มีคุณภาพสูง 
สมบูรณ์แข็งแรงไม่มีความผิดปกติเพ่ือน าไปปลูก  ซึ่งจะท าให้ได้ผลผลิตสูงและใช้ระยะสั นในการเริ่มให้
ผลผลิตและสมดุลกับค่าใช้จ่าย รวมทั งให้ผลตอบแทนสูงสุด ในการด าเนินงานผลิตต้นกล้าปาล์มน  ามัน
พันธุ์ดี มีวิธีการจัดการแปลงเพาะตามคู่มือค าแนะน าของศูนย์วิจัยปาล์มน  ามันสุราษฎร์ธานี  ๒ วิธี ได้แก่ 

๑. กำรเพำะต้นกล้ำแบบอนุบำลสองครั้ง (double stage nursery)  มีการปฏิบัติดูแล
รักษาต้นกล้าปาล์มน  ามัน ๒ ระยะ คือ 

๑.๑ ระยะอนุบาลแรก (pre-nursery) เริ่มตั งแต่น าเมล็ดงอกเพาะในถุงพลาสติกสีด า ขนาด
เล็ก ๑๓ x ๑๘ หรือ ๑๕ x ๒๓ เซนติเมตร (๕ x ๗ หรือ ๖ x ๙ นิ ว) หนา ๐.๐๖ มิลลิเมตร ในแปลงเพาะ
ที่มีวัสดุพรางแสงได้ ๖๐% ถุงพลาสติกเมื่อบรรจุดินแล้วมีน  าหนักประมาณ ๑.๒๐ - ๑.๕๐ กิโลกรัม 
จากนั นดูแลรักษาจนต้นกล้ามีอายุ ๑๒ – ๑๔ สัปดาห์ หรือต้นกล้าสร้างใบได้ จ านวน ๓ – ๕ ใบ จึงย้าย
ต้นกล้าลงปลูกในถุงพลาสติกขนาด ๑๕ x ๑๘ นิ ว 

 

กำรจัดกำรแปลงเพำะกล้ำปำล์มน้ ำมันในระยะอนุบำลแรก (pre-nursery) 

 

  

วัตถุประสงค์ของการเพาะต้นกล้าแบบนี  เพ่ือท าให้สามารถดูแลรักษาต้นกล้าปาล์มน  ามัน
อย่างใกล้ชิดในระยะแรกของการเจริญเติบโต 

๑.๒ ระยะอนุบาลหลัก (main-nursery) เริ่มจากการย้ายต้นกล้าจากระยะอนุบาลแรกอายุ 
๑๒ – ๑๔ สัปดาห์ลงปลูกในถุงใหญ่ขนาด ๓๘ x ๔๕ เซนติเมตร (๑๕ x ๑๘ นิ ว) หนา ๐.๑๒ มิลลิเมตร 
เมื่อบรรจุดินแล้วจะมีน  าหนัก ประมาณ ๑๘ – ๒๐ กิโลกรัม ซึ่งขึ นอยู่กับชนิดของดินที่น ามาบรรจุถุง ดูแล
รักษาต้นกล้าจนมีอายุ ๑๐ – ๑๔ เดือน จากนั นสามารถย้ายต้นกล้าที่สมบูรณ์ลงปลูกในแปลงจริงได้ 

 



๗๗ 

การตรวจสอบการด าเนินงาน การผลิตต้นกล้าปาลม์น  ามันพันธุ์ด ี

 
 

กำรจัดกำรแปลงเพำะกล้ำปำล์มน้ ำมันในระยะอนุบำลหลัก (Main-Nursery) 

            
 

 

๒. กำรเพำะต้นกล้ำแบบอนุบำลครั้งเดียว (single stage nursery) การเพาะต้นกล้า
แบบนี เป็นที่นิยมปฏิบัติในประเทศแหล่งปลูกปาล์มน  ามันในแอฟริกาตะวันตก  และลาตินอเมริกา 
(Turner และ Gillbanks, ๑๙๘๒)  การเพาะต้นกล้าแบบนี เป็นวิธีที่น าเมล็ดงอกลงเพาะในถุงพลาสติก 
ขนาด ๓๘ x ๔๖ เซนติเมตร (๑๕ x ๑๘ นิ ว) โดยไม่ต้องผ่านระยะ Pre-nursery ซึ่งเป็นลักษณะเดียวกัน
กับระยะอนุบาลหลัก (Main-nursery) ของรูปแบบการเพาะแบบอนุบาลสองครั ง และมีการปฏิบัติดูแล
รักษาเหมือนกับการดูแลรักษา ตามอายุการพัฒนาของต้นกล้าในแบบอนุบาลสองครั งทุกประการ แต่จะ
แตกต่างกันตรงที่การเพาะต้นกล้าแบบ Single stage มีการเลี ยงภายใต้วัสดุ พรางแสง ๖๐% ในช่วงอายุ 
๐ – ๑๐ สัปดาห์แรกของการเพาะเมล็ด โดยให้ทิศทางการบังแสงด้านทิศตะวันออก - ตก การจัดการ
แปลงเพาะกล้าปาล์มน  ามันที่น าเสนอนี  จะเน้นในการจัดการแปลงเพาะแบบอนุบาลสองครั ง (double 
stage nursery) ทั งนี เพราะการจัดการแปลงเพาะแบบอนุบาลสองครั ง มีการปฏิบัติการที่ครอบคลุมการ
จัดการแปลงเพาะแบบอนุบาลครั งเดียว คือ ในขั นตอนการอนุบาลหลัก (main-nursery) 

การผลิตต้นกล้าปาล์มน  ามันพันธุ์ดี  หน่วยงานที่ด าเนินการผลิตจะได้รับเมล็ดงอกมาใช้ใน
การเพาะเป็นต้นกล้าจากศูนย์วิจัยปาล์มน  ามันสุราษฎร์ธานี  ซึ่งเป็นหน่วยงานเดียวที่ผลิตเมล็ดงอกของ
กรมวิชาการเกษตร เนื่องจากมีต้นพ่อแม่พันธุ์ปาล์มน  ามันในพื นที่ของหน่วยงานเอง การจัดสรรเมล็ดงอก
ให้หน่วยงานที่ด าเนินการผลิต  จะมีหลักเกณฑ์ในการส่งมอบเมล็ดงอกเผื่อการคัดทิ งต้นกล้าที่ไม่สมบูรณ์ 
ตายหรือผิดปกติเพ่ิมขึ นจากเป้าหมายการผลิต ดังนี  



๗๘ 

การตรวจสอบการด าเนินงาน การผลิตต้นกล้าปาลม์น  ามันพันธุ์ด ี

 
 

การผลิตต้นกล้าที่มีอายุ ๓ - ๕ เดือน จะส่งมอบเพ่ิมขึ นร้อยละ ๑๕ ของเป้าหมายการผลิต 
การผลิตต้นกล้าที่มีอายุ ๘-๑๒ เดือน จะส่งมอบเพิ่มขึ นร้อยละ  ๒๕  ของเป้าหมายการผลิต 

๕.๒.๒ ข้อเท็จจริง / สิ่งท่ีเป็นจริง (Condition) 

 หน่วยงานมีเป้าหมายการผลิตต้นกล้าปาล์มน  ามันพันธุ์ดี ลูกผสมอายุ ๓ – ๕ เดือน และ
ลูกผสมอายุ ๘ - ๑๒ เดือน  ตามแผนที่ได้รับอนุมัติประจ าแต่ละปีงบประมาณ ซึ่งได้ด าเนินการภายใน
แปลงเพาะพื นที่ของหน่วยงาน   โดยได้รับเมล็ดงอกจากศูนย์วิจัยปาล์มน  ามันสุราษฎร์ธานี   มาผลิตเป็น
ต้นกล้าปาล์มน  ามันพันธุ์ดี  จากการสอบทานข้อมูลผลการด าเนินงาน  การปฏิบัติงานตามขั นตอนที่
ก าหนดตามแผนการปฏิบัติงาน การสังเกตการณ์  รวมถึงการสอบถามเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง   ผลการ
ด าเนินงานมีข้อตรวจพบ เป็นดังนี   

๑. การด าเนินงานผลิตต้นกล้าปาล์มน  ามันพันธุ์ดี บรรลุผลส าเร็จตามขั นตอนวิธีการผลิตที่
ก าหนด เพ่ือให้ได้ต้นกล้าปาล์มน  ามันพันธุ์ดี ที่มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานที่ก าหนด จากการสอบทาน 
ข้อมูลการด าเนินงานผลิต พบว่า การผลิตต้นกล้าปาล์มน  ามันพันธุ์ดี ได้ผลผลิตตามเป้าหมายหรือสูงกว่า
เป้าหมาย ที่ก าหนด 

๒. หน่วยงานเลือกวิธีการเพาะต้นกล้าแบบอนุบาลสองครั ง (double stage nursery) ซึ่ง 
ด าเนินงานในแปลงเพาะพื นที่ภายในหน่วยงานเอง  โดยการจ้างเหมาบริการเอกชนด าเนินงาน  ตั งแต่การ
เตรียมดินปลูก บรรจุดินใส่ถุง การน าเมล็ดงอกลงเพาะในถุง การก าจัดวัชพืช การย้ายเปลี่ยนถุงต้นกล้า
รวมถึงการดูแลบ ารุงรักษาต้นกล้า  ตามขั นตอนมาตรฐานการผลิตที่ศูนย์วิจัยปาล์มน  ามันสุราษฎร์ธานี 
ก าหนด  จนถึงขั นตอนสุดท้ายได้ผลผลิตต้นกล้าปาล์มน  ามันพันธุ์ดี พร้อมน าไปใช้ประโยชน์ได้ 

  ๓. ในการปฏิบัติงาน พบว่าหน่วยงานมีแผนก าหนดระยะเวลาการปฏิบัติงานเป็นรายพืช 
แต่ไม่ไดจ้ัดท าผังขั นตอนการด าเนินงานผลิตต้นกล้าปาล์มน  ามัน ไว้เป็นแนวทางปฏิบัติงาน 

๔. การด าเนินงานผลิตในแต่ละขั นตอน  ไดป้ฏิบัติตามคู่มือการผลิตที่ศูนย์วิจัยปาล์มน  ามัน
สุราษฎร์ธานีให้ค าแนะน า  แตก็่มีบางหน่วยงานที่ด าเนินงานผลิต  โดยผู้ปฏิบัติงานไม่ได้น าคู่มือการผลิตที่
ศูนย์วิจัยปาล์มน  ามันสุราษฎร์ธานีแนะน า  มาใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงาน ปฏิบัติงานโดยการ
สอบถามจากผู้ที่มีประสบการณ์ในการผลิตต้นกล้าปาล์มน  ามันมาก่อน  

๕. ต้นกล้าปาล์มน  ามันในแปลงอนุบาลหลัก บางหน่วยงานมีพื นที่จ ากัดไม่เพียงพอในการ
บริหารจัดการแปลงเพาะต้นกล้าให้ถูกต้องตามมาตรฐานค าแนะน า การจัดวางไม่เป็นระเบียบ โดยจัดวาง
เรียงชิดกันตั งแต่ขั นตอนการย้ายเปลี่ยนถุงจากแปลงอนุบาลแรก ท าให้ต้นกล้าฯ โตสูงขึ นเบียดชิดกัน มี
หญ้าและวัชพืชขึ นปกคลุม รกรุงรังมาก เจ้าหน้าที่จะด าเนินการคัดเลือกต้นกล้าที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน
มาจ าหน่ายให้เกษตรกร  ส่วนต้นกล้าที่ตาย ผิดปกติหรือไม่สมบูรณ์  ไม่มีคุณภาพจะรวมอยู่ในแปลง
อนุบาลหลัก  จึงไม่สามารถตรวจนับจ านวนต้นกล้าที่มีอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานได้ 



๗๙ 

การตรวจสอบการด าเนินงาน การผลิตต้นกล้าปาลม์น  ามันพันธุ์ด ี

 
 

๖. ต้นกล้าปาล์มน  ามันที่ด าเนินการผลิตในพื นที่การผลิตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จากการ
สอบทานข้อมูลการน าไปใช้ประโยชน์ พบว่า มีการน าไปใช้ประโยชน์ได้น้อยกว่าภาคอ่ืนๆ คงเหลือต้นกล้า
ที่อยู่ในแปลงอนุบาลหลักเป็นจ านวนมาก   เมื่อเทียบกับจ านวนต้นกล้าที่ผลิตได้พร้อมน าไปใช้ประโยชน์ 
ไม่สามารถตรวจนับจ านวนได้ถูกต้อง และไม่อยู่ในลักษณะที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ  ดังภาพ 

ศูนยวิ์จัยและพัฒนำกำรเกษตรเลย 

 
 

ศูนยวิ์จัยและพัฒนำกำรเกษตรอุดรธำนี 

 
 

 

จากข้อตรวจพบ  และการสอบถามเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง การด าเนินงานการผลิตต้นกล้า
ปาล์มน  ามันพันธุ์ดี  มีสาเหตุซึ่งท าให้เกิดผลกระทบ และมีข้อเสนอแนะ ดังนี  

๕.๒.๓  สาเหตุ (Cause) 

๑.  สืบเนื่องจากหน่วยงานยังขาดความรู้ และไม่มีความเข้าใจเพียงพอเรื่องระบบการควบคุม
ภายในด้านการผลิตพันธุ์พืชที่กรมวิชาการเกษตรก าหนด  จึงไม่ได้จัดท าผังขั นตอนการด าเนินงานผลิตต้น
กล้าปาล์มน  ามัน ไว้เป็นแนวทางปฏิบัติงาน 

๒.  บางหน่วยงานที่ด าเนินงานผลิต   โดยไม่ปฏิบัติตามคู่มือการผลิตที่ศูนย์วิจัยปาล์มน  ามัน
สุราษฎร์ธานีให้ค าแนะน า เนื่องจากผู้ปฏิบัติงานเห็นว่าผู้ที่มีประสบการณ์ในการผลิตต้นกล้าปาล์มน  ามัน
มาก่อน จะสามารถให้ความรู้ในการด าเนินงานผลิตต้นกล้าปาล์มน  ามันได้ตามเป้าหมาย 



๘๐ 

การตรวจสอบการด าเนินงาน การผลิตต้นกล้าปาลม์น  ามันพันธุ์ด ี

 
 

๓. หน่วยงานที่ไม่ได้มีการบริหารจัดการแปลงเพาะต้นกล้าให้ถูกต้องตามมาตรฐานค าแนะน า 
เนื่องจากมีพื นที่จ ากัดไม่เพียงพอ  มีการน าไปใช้ประโยชน์ได้น้อยกว่าที่ผลิตได้  กอปรกับการขาดแรงงาน
ในการดูแลรักษาแปลงเพาะต้นกล้าปาล์มน  ามันในแปลงอนุบาลหลัก 

๔.  ต้นกล้าปาล์มน  ามันที่น าไปใช้ประโยชน์ได้น้อยกว่าที่ผลิตได้  ท าให้มีผลผลิตคงเหลือใน
แปลงเพาะต้นกล้าจ านวนมาก เนื่องจากเกษตรกรประสบปัญหาภัยแล้ง  พันธุ์ปาล์มน  ามันไม่เป็นที่ต้องการ 
การก าหนด Zoning ของรัฐบาล  เป็นผลให้มีผลผลิตคงเหลือในแปลงเพาะจ านวนมาก  ต้นกล้าที่มีอายุ
เกิน ๑๒ เดือนขึ นไป มีรากงอกลงในดินขนย้ายไม่ได้เพราะจะท าให้ต้นกล้าตาย การดูแลรักษาผลผลิตใน
แปลงท าได้ยากเนื่องจากมีหญ้าและวัชพืชขึ นรกมาก 

๕.  การขาดหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบในการกระจายผลผลิตไปใช้ประโยชน์ หรือขาดการ
ประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึง 

 
๕.๒.๔ ผลกระทบ (Effect) 

๑. การไม่ได้จัดท าผังขั นตอนการด าเนินงานผลิตต้นกล้าปาล์มน  ามัน ไว้เป็นแนวทาง
ปฏิบัติงาน อาจท าให้การด าเนินงานไม่บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนด อย่างมีประสิทธิภาพ 

๒. การไม่ปฏิบัติตามคู่มือการผลิตที่ศูนย์วิจัยปาล์มน  ามันสุราษฎร์ธานีให้ค าแนะน า อาจท า
ให้คุณภาพของผลผลิตต้นกล้าปาล์มน  ามันไม่เป็นไปตามมาตรฐานหลักวิชาการที่ก าหนด  หากเกษตรกร
น าไปปลูกจะท าให้ได้ผลผลิตไม่ดีเท่าที่ควร 

๓. การบริหารจัดการแปลงเพาะต้นกล้า  หากหน่วยงานไม่ปฏิบัติตามวิธีการดูแลรักษา
ผลผลิตต้นกล้าปาล์มน  ามันตามคู่มือค าแนะน าการผลิตที่ศูนย์วิจัยปาล์มน  ามันสุราษฎร์ธานีให้ค าแนะน า 
อาจส่งผลให้ต้นกล้าฯ ในแปลงเพาะได้รับความเสียหายจากการดูแลรักษาที่ไม่ถูกต้อง รวมทั งต้นกล้าฯ ที่
ผลิตได้อาจไม่มีคุณภาพ 

๔. จากการที่ผลผลิตถูกน าไปใช้ประโยชน์ได้น้อย  ส่งผลให้มีต้นกล้าปาล์มน  ามันคงเหลือใน
แปลงเพาะจ านวนมาก และเป็นต้นกล้าฯ  ที่มีอายุเกิน ๑๒ เดือนขึ นไป  มีรากงอกลงในดินขนย้ายไม่ได้ 
ท าให้ผลผลิตเสียหาย สูญเสียงบประมาณ  และท าให้เป็นภาระด้านค่าใช้จ่ายของหน่วยงานผลิตที่ต้องดูแล
รักษาต้นกล้าต่อไป 

๕. การที่ไม่มีหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ หรือช่องทางการประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึงในการ
กระจายผลผลิต ท าให้การน าต้นกล้าปาล์มน  ามันไปใช้ประโยชน์ได้น้อย มีผลผลิตคงเหลือในแปลงเพาะ
จ านวนมาก 

 
 
 



๘๑ 

การตรวจสอบการด าเนินงาน การผลิตต้นกล้าปาลม์น  ามันพันธุ์ด ี

 
 

๕.๒.๕ ข้อเสนอแนะ (Recommendation) 

จากข้อตรวจพบที่ได้เสนอดังกล่าวข้างต้น มีข้อเสนอแนะให้หน่วยงานพิจารณาเพ่ือ
ควบคุม ก ากับดูแล การด าเนินงานการผลิตต้นกล้าปาล์มน  ามันให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ยิ่งขึ น  
ดังนี  

๑. ให้หน่วยงานจัดท าผังขั นตอนการด าเนินงาน พร้อมแผนการปฏิบัติงานที่ก าหนด
ระยะเวลาด าเนินงานเป็นรายพืช  ตามแนวปฏิบัติระบบการควบคุมภายในด้านการผลิตพันธุ์พืช            
ที่กรมวิชาการเกษตรก าหนด ไว้เป็นแนวทางปฏิบัติงาน เพื่อให้การด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย
อย่างมีประสิทธิภาพ และมีระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล 

๒. ทุกหน่วยงาน ควรด าเนินการผลิตต้นกล้าปาล์มน  ามัน และปฏิบัติตามคู่มือค าแนะน าของ
ศูนย์วิจัยปาล์มน  ามันสุราษฎร์ธานี เพื่อให้ได้ผลผลิตต้นกล้าปาล์มน  ามันที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนด 
ซึ่งเป็นหน่วยงานต้นแบบที่มีความช านาญ 

๓. หน่วยงานที่ได้รับเป้าหมายในการผลิตต้นกล้าปาล์มน  ามัน  ควรมีการศึกษาและวาง
แผนการด าเนินงานทั งในเรื่องพื นที่ด าเนินการ  และการบริหารจัดการแปลงเพาะต้นกล้าตามคู่มือการผลิต
ที่ศูนย์วิจัยปาล์มน  ามันสุราษฎร์ธานีให้ค าแนะน า  เพ่ือให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพ รวมทั งไม่เป็น
แหล่งอาหารของสัตว์ที่เข้าท าลายต้นกล้าปาล์มน  ามัน  เช่น  หนู กระรอก  และลดความเสียหาย
จากการดูแลรักษาที่ไม่ถูกต้อง 

๔. หน่วยงาน  ควรมีการส ารวจความต้องการของเกษตรกร เพื่อน าข้อมูลมาใช้ใน  
การวางแผนการผลิต และจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงฉุก เฉินเผื่อการเปลี่ยนแปลง กรณีที่
เกษตรกรไม่มารับต้นกล้าปาล์มน  ามันที่มีการจองไว้แล้ว  และช่วยลดความเสี่ยงในการดูแลรักษาผลผลิต
ทีค่งเหลือในแปลงเพาะจ านวนมาก 

๕. ควรก าหนดให้มีหน่วยงานที่รับผิดชอบในการกระจายผลผลิตเพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ และ
เพ่ิมช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรรับรู้ข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง 
 

๕.๓  กำรจัดสรร และกำรใช้จ่ำยเงินไม่สอดคล้องตำมแผนที่ได้รับอนุมัติ 

๕.๓.๑  หลักเกณฑ์ / สิ่งท่ีควรจะเป็น (Criteria) 

การด าเนินงานผลิตต้นกล้าปาล์มน  ามันพันธุ์ดี  หน่วยงานที่ได้รับเป้าหมายให้มีการผลิตจะ
ได้รับงบประมาณ โดยกองแผนงานและวิชาการ  ได้จัดสรรเงินให้เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการผลิต 
แบ่งเป็น  ๒ ส่วน ได้แก่  

๑. งบ KPI เป็นต้นทุนต่อหน่วยการผลิต (Unit Cost เฉพาะงบด าเนินงาน) ตามแผน
เป้าหมายการผลิตที่ก าหนด แยกตามผลผลิตแต่ละประเภท ดังนี  



๘๒ 

การตรวจสอบการด าเนินงาน การผลิตต้นกล้าปาลม์น  ามันพันธุ์ด ี

 
 

  ๑.๑  ค่าใช้จ่ายในการผลิตการผลิตเมล็ดพันธุ์ปาล์มน  ามัน (germinated seeds) 
ประกอบด้วย 

หมวดค่าใช้จ่าย รายการ บาท/เมล็ด 
๑. ค่าจ้างเหมา ๑.๑ ค่าจ้างในการเตรียมช่อดอกตัวเมีย ๒.๖๐ 
 ๑.๒ ค่าจ้างเตรียมเมล็ดพันธุ์ (Pre heated seed) ๓.๕๐ 
 ๑.๓ ค่าผลิตเมล็ดงอก (germinated seeds) ๑.๒๐ 
 ๑.๔ ค่าจ้างในการดูแลรักษาสวนพ่อ – แม่พันธุ์ ๑.๒๐ 

 รวม ๘.๕๐ 
๒. ค่าตอบแทนใช้สอย ๒.๑ ค่าวัสดุที่ใช้ในการผสมเกสร ๑.๗๐ 
 ๒.๒ ค่าวัสดุในการท า Pre heated seed ๐.๗๐ 
 ๒.๓ ค่าวัสดุในการท าเมล็ดงอก ๐.๘๐ 
 ๒.๔ ค่าวัสดุในการดูแลรักษาสวนพ่อ – แม่พันธุ์ ๐.๓๐ 
 รวม ๓.๕๐ 
 รวมค่าใช้จ่ายในการผลิตเมล็ดพันธุ์ ๑๒.๐๐ 

๑.๒  ค่าใช้จ่ายในการเพาะต้นกล้าปาล์มน  ามันระยะ pre nursery (๓ – ๕ เดือน) 
ประกอบด้วย 

หมวดค่าใช้จ่าย รายการ บาท/ต้น 
๑. ค่าจ้างเหมา ๑.๑ ค่าบรรจุดิน ขนย้าย และจัดวางถุง ๑.๐๐ 
 ๑.๒ ค่าเพาะเมล็ดลงถุง ๐.๖๐ 
 ๑.๓ ค่าแรงงานใส่ปุ๋ย ๐.๘๐ 
 ๑.๔ ค่าแรงงานก าจัดวัชพืช ๐.๘๐ 
 ๑.๕ ค่าให้น  า ๐.๘๐ 
 รวม ๔.๐๐ 
๒. ค่าวัสดุ ๒.๑ ค่าถุงพลาสติก ๑.๐๐ 
 ๒.๒ ค่าดิน ๑.๒๐ 
 ๒.๓ ค่าปุ๋ย ๑.๕๐ 
 ๒.๔ ค่าให้น  า ๐.๗๐ 
 ๒.๕ ค่าสารเคมีป้องกันก าจัดโรคและแมลง ๑.๕๐ 
 ๒.๖ ค่าขนย้าย ค่าวัสดุอุปกรณ์ดูแลรักษาต้นกล้า ๐.๗๐ 
 ๒.๗ ค่าบ ารุงรักษาระบบโรงเรือน ๐.๔๐ 
 รวม ๗.๐๐ 
 รวมค่าใช้จ่ายการผลิตต้นกล้าปาล์มน  ามันระยะ pre nursery ๑๑.๐๐ 



๘๓ 

การตรวจสอบการด าเนินงาน การผลิตต้นกล้าปาลม์น  ามันพันธุ์ด ี

 
 

๑.๓  ค่าใช้จ่ายในการเพาะต้นกล้าปาล์มน  ามันระยะ main nursery (๘ – ๑๒ เดือน)  
ประกอบด้วย 

หมวดค่าใช้จ่าย รายการ บาท/ต้น 
๑. ค่าจ้างเหมา ๓.๑ ค่าก าจัดวัชพืช ๑.๗๐ 
 ๓.๒ ค่าแรงงานใส่ปุ๋ย ๑.๗๕ 
 ๓.๓ ค่าให้น  า ๑.๗๕ 
 ๓.๔ ค่าจ้างยาม ๐.๕๐ 
 รวม ๕.๗๐ 
๒. ค่าวัสดุ ๓.๑ ค่าจ้างเหมาบรรจุดิน ๑.๐๐ 
 ๓.๒ ค่าจ้างเหมาวางถุง และปลูก ๒.๕๐ 
 ๓.๓ ค่าถุง ๒.๘๐ 
 ๓.๔ ค่าดิน ๑.๗๐ 
 ๓.๕ ค่าปุ๋ยเคมี ๔.๐๐ 
 ๓.๖ ค่าสารเคมีป้องกันก าจัดโรคและแมลง ๒.๐๐ 
 ๓.๗ ค่าการใช้น  า และแสงสว่าง ๑.๕๐ 
 ๓.๘ ค่าขนย้าย ๑.๕๐ 
 ๓.๙ ค่าบ ารุงรักษาโรงเรือน พื นที่ ๐.๓๐ 
 รวม ๑๗.๓๐ 
 รวมค่าใช้จ่ายการผลิตต้นกล้าปาล์มน  ามันระยะ main nursery ๒๓.๐๐ 

๒. งบบริหาร KPI  ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่จัดสรรไว้ส าหรับการติดตาม  ควบคุม  ก ากับดูแลการ
ผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด จัดสรรให้ร้อยละ ๑๐ ของต้นทุนการผลิตตามเป้าหมาย (งบ KPI) 

๕.๓.๒ ข้อเท็จจริง / สิ่งท่ีเป็นจริง (Condition) 

 จากการตรวจสอบหลักฐานใบส าคัญคู่จ่าย  ผลผลิตที่ ๒  :  พันธุ์พืชและปัจจัยการผลิต 
ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ นจากการด าเนินงาน  และการสอบทานการบันทึกค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการด าเนินงาน
จากทะเบียนคุมเงินงบประมาณ รายงานการใช้จ่ายเงินตามแบบ สงป.๓๐๑ ,๓๐๒ (สงป. : แบบรายงาน
ของส านักงบประมาณ)  รวมทั งใช้การวิเคราะห์ เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน มีประเด็น   
ข้อตรวจพบ ดังนี  

๑. การด าเนินงานผลิตต้นกล้าปาล์มน  ามันพันธุ์ดี  ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในกิจกรรมการผลิต  
ส่วนใหญ่เป็นการดูแลรักษาต้นกล้าปาล์มน  ามันระหว่างการผลิตอย่างต่อเนื่อง  และการสอบทานการใช้
จ่ายเงินตามกิจกรรมประจ าแต่ละปีงบประมาณที่มีการตรวจสอบ พบว่า มีการใช้จ่ายงบประมาณ
ที่ได้รับอย่างมีประสิทธิภาพมีการใช้จ่ายเงิน ต่ ากว่า จ านวนต้นทุนต่อหน่วยการผลิต (Unit Cost) ตาม
แผนการผลิตที่ก าหนดให้  



๘๔ 

การตรวจสอบการด าเนินงาน การผลิตต้นกล้าปาลม์น  ามันพันธุ์ด ี

 
 

๒. จากการสอบทานผลการด าเนินงานของหน่วยงานที่ตรวจสอบ พบว่า มีผลการ
ด าเนินงานได้ผลส าเร็จตามเป้าหมายแล้ว แต่มีผลการใช้จ่ายเงินในกิจกรรมการผลิตจริงแต่ละ
ปีงบประมาณคิดเป็นร้อยละ ๒๐ – ๘๕ ของงบประมาณต่อกิจกรรมที่ได้รับ 

๓. หน่วยงานที่ได้รับเมล็ดงอกมาเพาะเป็นต้นกล้าอายุ ๘ – ๑๒ เดือน ล่าช้า ไม่สามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ได้ทันภายในรอบปีงบประมาณ ไม่ได้กันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปีส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดูแลรักษาต้นกล้าฯ จนกว่าจะพร้อมน าไปใช้ประโยชน์ 

 ๔. ผลผลิตต้นกล้าปาล์มน  ามัน ที่ยังเหลืออยู่ในแปลงอนุบาลหลัก ของหน่วยงานที่ไม่ได้
รับเป้าหมายในการผลิตในปีงบประมาณถัดไป แต่ยังต้องมีการดูแลรักษาต้นกล้าปาล์มน  ามันที่ยังเหลืออยู่
ในแปลงเพาะ โดยใช้ค่าใช้จ่ายจากกิจกรรมอ่ืนมาสนับสนุน 

จากข้อตรวจพบ  และการสอบถามเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง การด าเนินงานการผลิตต้นกล้า
ปาล์มน  ามันพันธุ์ดี  มีสาเหตุซึ่งท าให้เกิดผลกระทบ และมีข้อเสนอแนะ ดังนี  

๕.๓.๓  สาเหตุ (Cause) 

๑. การใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับต่ ากว่าจ านวนต้นทุนต่อหน่วยการผลิต (Unit Cost) ตาม
แผนการผลิตที่ก าหนดให้ เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายอ่ืนที่มิใช่ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องโดยตรงในการผลิตตาม
กิจกรรมที่จัดสรรให้ 

๒. การจัดท าต้นทุนต่อหน่วยการผลิต (Unit Cost) เจ้าหน้าที่อาจไม่เข้าใจถึงการวิเคราะห์
รายการค่าใช้จ่ายรวมถึงวิธีการบันทึกต้นทุน  และการน าข้อมูลที่ได้บันทึกไปใช้ประโยชน์ในเชิงบริหาร 
จึงไม่มีการบันทึกต้นทุนตามกิจกรรมที่ใช้ไปจริง 

  ๓. ต้นกล้าอายุ  ๘ – ๑๒ เดือน ที่ ไม่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ทันภายในรอบ
ปีงบประมาณ และไม่ได้กันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปีส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาต้นกล้าฯ จนกว่าจะ
พร้อมน าไปใช้ประโยชน์ อาจเกิดจากเจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจด้านการเงิน การคลัง และการพัสดุ 

๔. การใช้ค่าใช้จ่ายจากกิจกรรมอ่ืนมาสนับสนุน  ในการดูแลรักษาต้นกล้าปาล์มน  ามันที่    
ยังเหลืออยู่ในแปลงเพาะ อาจเนื่องมาจากการจัดท าแผนการปฏิบัติงานไม่สอดคล้องกับแผนการใช้จ่ายเงิน 

  ๕. อาจเกิดจากการขาดหน่วยงานที่รับผิดชอบ ในการติดตามประเมินผลการด าเนินงาน
อย่างต่อเนื่องและจริงจังอย่างเป็นระบบ 

๕.๓.๔ ผลกระทบ (Effect) 

๑. การเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายที่ใช้ในกิจกรรมต่างๆ ตามผลผลิต  ได้ถูกก าหนดตามขั นตอน
การปฏิบัติงานของกิจกรรมนั นๆ การใช้จ่ายเงินต่ ากว่าแผนที่ก าหนดตามเป้าหมายการผลิต ท าให้อาจมอง
ได้ว่ามีการตั งงบประมาณต้นทุนการผลิตต่อหน่วย ( Unit Cost เฉพาะงบด าเนินงาน ) สูงเกินจริง 



๘๕ 

การตรวจสอบการด าเนินงาน การผลิตต้นกล้าปาลม์น  ามันพันธุ์ด ี

 
 

๒. การที่เจ้าหน้าที่ไม่เข้าใจหลักการวิเคราะห์รายการค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้ในการจัดท าต้นทุน
ต่อหน่วยการผลิต (Unit Cost) อาจท าให้การบันทึกต้นทุนตามกิจกรรมที่ใช้ไปจริงไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน
และข้อมูลขาดความน่าเชื่อถือ 

๓. ในการปฏิบัติงานหากเจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจด้านการเงิน การคลัง และการ
พัสดุ อาจท าให้การเบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้อง ไม่เป็นไปตามแผนการใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั ง
อาจเป็นการปฏิบัติผิดระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลัง 
พ.ศ.๒๕๔๔ ด้วย 

๔. การจัดท าแผนการปฏิบัติงานไม่สอดคล้องกับแผนการใช้จ่ายเงิน อาจส่งผลกระทบต่อ
ความส าเร็จในการด าเนินงานกิจกรรมอ่ืนๆ  

๕. ในการติดตามประเมินผลการด าเนินงาน หากไม่มีหน่วยงานที่รับผิดชอบอย่างเป็นระบบ 
อาจท าให้การด าเนินงานไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ อย่างมีประสิทธิภาพ และประหยัด 

 

๕.๓.๕ ข้อเสนอแนะ (Recommendation) 

จากข้อตรวจพบที่ได้เสนอดังกล่าวข้างต้น มีข้อเสนอแนะให้หน่วยงานพิจารณาเพ่ือ
ควบคุม  ก ากับดูแล การใช้จ่ายเงินในการด าเนินงานการผลิตต้นกล้าปาล์มน  ามันให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ยิ่งขึ น  ดังนี  

๑. ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในกิจกรรมการผลิต ควรเป็นค่าใช้จ่ายตามกิจกรรมที่จัดสรรให้ ซึ่ง
เกี่ยวข้องโดยตรงในการด าเนินงานผลิตต้นกล้าปาล์มน  ามันพันธุ์ดี 

๒. ควรให้ความรู้ความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ในการวิเคราะห์รายการค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ น เพ่ือ
บันทึกต้นทุนต่อหน่วยการผลิต (Unit Cost) ตามกิจกรรมที่ใช้ไปจริงให้ถูกต้อง ครบถ้วน สามารถใช้เป็น
เครื่องมือในเชิงบริหาร และการจัดท าค าขอตั งงบประมาณ 

๓. ควรให้ความรู้ความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลัง และการพัสดุ 
เพ่ือให้ปฏิบัติงานได้ถูกต้อง  รวมทั งให้มีการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปีส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษา
ต้นกล้าฯ จนกว่าจะพร้อมน าไปใช้ประโยชน์ 

๔. ให้จัดท าแผนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับแผนการใช้จ่ายเงิน  เพ่ือมิให้การ
ด าเนินงานผลิตต้นกล้าปาล์มน  ามันพันธุ์ดี มีผลกระทบกับการด าเนินงานกิจกรรมอ่ืนๆ 

๕. ควรให้มีผู้รับผิดชอบในการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ 
เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

 



๘๖ 

การตรวจสอบการด าเนินงาน การผลิตต้นกล้าปาลม์น  ามันพันธุ์ด ี

 
 

๕.๔  ข้อเสนอแนะในกำรด ำเนินงำนกิจกรรมกำรผลิตต้นกล้ำปำล์มน้ ำมันพันธุ์ดี 

จากปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานการผลิต – กิจกรรมการผลิตต้นกล้าปาล์มน  ามัน
พันธุ์ดี หน่วยงานมีการบริหารจัดการปัญหาเร่งด่วนเฉพาะหน้าได้  แต่ยังมีปัญหาอุปสรรคบางประการที่
ควรมีการบริหารจัดการในระดับนโยบายของกรมวิชาการเกษตร  ดังนั น ผู้เสนอผลงานจึงมีข้อเสนอ
แนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ น เพ่ือให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  ดังนี  

๑. กรมวิชาการเกษตร  ควรก าหนดบุคลากร หรือหน่วยงานที่มีศักยภาพเพียงพอในการ
รับผิดชอบงานด้านการผลิตพันธุ์พืชทุกชนิดให้ชัดเจน  และควรแบ่งแยกงานภารกิจหลักออกจากภารกิจ
สนับสนุน เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มความสามารถ 

๒. ควรจัดให้มีหน่วยงานกลางท าหน้าที่ในการกระจายผลผลิตพันธุ์พืชทุกชนิด (ท าหน้าที่
ด้านการตลาด)  เพ่ือเป็นการเผยแพร่ผลผลิตของกรมวิชาการเกษตร ให้เกษตรกรน าไปใช้ประโยชน์ได้
อย่างทั่วถึง เป็นการบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่มีการผลิตพันธุ์พืช  และ เป็นศูนย์กลางรวบรวม
ความต้องการพันธุ์พืชต่างๆ ตามแต่ละพื นที่  รวมทั งเป็นช่องทางการติดต่อที่เป็นแหล่งข้อมูลพันธุ์พืชของ
กรมวิชาการเกษตร ที่มีข้อมูลเชื่อถือได้  และมีการเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการวางแผนการผลิตต่อไป  

๓. กรมวิชาการเกษตร  ควรจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงรองรับเหตุการณ์ กรณีที่เกษตรกร
ยกเลิกการจองผลผลิต  เพ่ือมิให้ราชการต้องรับภาระต้นทุนค่าใช้จ่ายในการผลิตที่ได้จ่ายไปแล้ว และ
ค่าใช้จ่ายที่ต้องดูแลรักษาต้นกล้าปาล์มน  ามัน ต่อเนื่องจนกว่าจะมีการน าไปใช้ประโยชน์ 
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๘๗ 

การตรวจสอบการด าเนินงาน การผลิตต้นกล้าปาลม์น  ามันพันธุ์ด ี

 
 

บทที่  ๖ 
 

การน้าผลงานการตรวจสอบการด้าเนินงานไปใช้ประโยชน์และการติดตามผล 
 

การตรวจสอบการด าเนินงาน (Performance Audit) เข้ามามีบทบาทร่วมกับการตรวจสอบ
ทางบัญชีและการเงิน  เนื่องจากการตรวจสอบทางบัญชี  และการเงินเพียงด้านเดียวไม่เพียงพอที่จะเป็น
เครื่องชี ให้เห็นถึงผลการด าเนินงานว่าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  ประหยัดและได้ผลคุ้มค่า
หรือไม่  ระบบงบประมาณแผ่นดินที่ใช้กันอยู่ในประเทศไทย  ก็เป็นระบบงบประมาณแบบแสดงแผนงาน  
(Planning Programming Budgeting System) หรืองบประมาณแบบแสดงผลงาน (Performance 
based Budgeting)  ซึ่งเป็นระบบที่เน้นความสัมฤทธิ์ผลของการก าเนินงานเป็นส าคัญ หรือ งบประมาณ
แบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ (Strategic Performance-Based Budgeting -SPBB)   และต้องมี
การวัดผลการด าเนินงานที่เป็นระบบและเป็นรูปธรรม 

หลังจากท่ีได้ผลสรุปการตรวจสอบการด าเนินงาน - การผลิตต้นกล้าปาล์มน้ ามันพันธุ์ดี เพ่ือ
จัดท าร่างรายงานผลการตรวจสอบเสนอหน่วยรับตรวจ เพ่ือให้ทราบผลการด าเนินงาน ข้อตรวจพบ 
สาเหตุ ผลกระทบ และมีข้อเสนอแนะ  เพ่ือแก้ไขปรับปรุงการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  
พร้อมทั งให้หน่วยรับตรวจแสดงข้อคิดเห็นต่อร่างรายงานการตรวจสอบ ภายในเวลาที่ก าหนด แล้วจึง
รวบรวมผลการตรวจสอบทั งหมดจัดท ารายงานฉบับสมบูรณ์  เสนอหัวหน้าส่วนราชการเห็นชอบพิจารณา
สั่งการ  แล้วจึงแจ้งเวียนหน่วยรับตรวจให้ถือปฏิบัติ  และมีการติดตามผลการด าเนินการตามข้อเสนอแนะ 
ของผู้ตรวจสอบภายในตามที่หัวหน้าส่วนราชการได้สั่งการ  พร้อมทั งสรุปเสนอหัวหน้าส่วนราชการเพ่ือ
ทราบอีกครั ง ภายหลังจากการติดตามผลการตรวจสอบ  ทั งนี รายงานผลการตรวจสอบการด าเนินงาน
ฉบับสมบูรณ์  สามารถน าข้อเสนอแนะไปปรับใช้เป็นแนวทางส าหรับการด าเนินงานการผลิตพันธุ์พืชอ่ืนๆ 
และปัจจัยการผลิตได้อีกด้วย 

หลักการส าคัญของการตรวจสอบการด าเนินงาน (Performance Audit) จะมีลักษณะของ
การแก้ไขข้อบกพร่องปัจจุบัน เพ่ือการด าเนินงานในอนาคตให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร  มีสัญญาณการเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) เพ่ือให้ทราบจุดอ่อนที่มี
ความเสี่ยงต่อการบรรลุเป้าหมายที่ก าหนด  ผู้เสนอผลงานได้จัดท าผลงานการตรวจสอบการด าเนินงาน
และติดตามผล - การผลิตต้นกล้าปาล์มน้ ามันพันธุ์ดี  โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบตามแนว
ปฏิบัติการตรวจสอบการด าเนินงาน ที่กรมบัญชีกลางก าหนด ซึ่งมีกระบวนการวางแผน ขั้นตอน เทคนิค 
ที่ใช้ในการตรวจสอบ และที่ส าคัญสามารถสรุปประมวล และวิเคราะห์ผล  ปัญหาอุปสรรค  ที่ได้น าเสนอ
มาท้ังหมด  ผู้เสนอผลงานจึงมีข้อเสนอเป็นแนวทางเพ่ือพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพส าหรับหน่วยรับตรวจ
ของกรมวิชาการเกษตร  และผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบการด าเนินงาน  ดังนี้ 

 



๘๘ 

การตรวจสอบการด าเนินงาน การผลิตต้นกล้าปาลม์น  ามันพันธุ์ด ี

 
 

๑. หน่วยรับตรวจ 

๑.๑  ควรต้องพัฒนาบุคลากรในองค์กร  ให้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดท าแผนงาน 
กิจกรรม  และการเขียนข้อเสนอโครงการให้ชัดเจน ว่าแผนงาน  กิจกรรม  โครงการ  ตอบสนอง
ยุทธศาสตร์กรม  ยุทธศาสตร์กระทรวง  หรือเพ่ือแก้ไขปัญหา โดยระบุเหตุผลความจ าเป็น วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ วิธีด าเนินการ ค่าใช้จ่าย ตัวชี วัด ผลผลิต ผลลัพธ์ ฯลฯ  ที่ชัดเจน   โดยใช้วิธีการ
ต่างๆ  เช่น  ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม การจัดท าแผน แผนงาน โครงการ การฝึกปฏิบัติ การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ การศึกษาจากตัวแบบที่ดี หรือการใช้เครื่องมือช่วยในการจัดท า เช่น RBM รวมทั งมีการน าเทคนิค
วิธีการในด้านการวางแผนและการบริหารโครงการมาใช้ประกอบ  เป็นต้น ทั งนี การจะบรรลุเป้าหมาย
ข้างต้น  ผู้ที่รับผิดชอบกลั่นกรองข้อเสนอ แผนงาน กิจกรรม โครงการในระดับกรม  จะต้องช่วยผลักดัน
อีกทางหนึ่ง โดยให้มีการกลั่นกรองอย่างรอบคอบ และพิจารณาเสนออธิบดีหรือผู้มีอ านาจ อนุมัติเฉพาะ
แผนงาน โครงการ ที่มีองค์ประกอบครบถ้วน  มีความชัดเจนในการจัดท าเท่านั น 

        ๑.๒  พัฒนาฐานข้อมูลการปฏิบัตงิานให้ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน โดยน าเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใช้ สามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลได้โดยสะดวกรวดเร็ว 

        ๑.๓  ควรพิจารณาความพร้อมและความสามารถในการบริหารจัดการแผนงาน กิจกรรม
โครงการ โดยมีการชี แจงท าความเข้าใจ  สอนงานให้ทีมงานบุคลากร รวมทั งพิจารณาถึงการบริหารความ
เสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล  ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญท่ีจะท าให้แผนงาน กิจกรรม โครงการบรรลุผลส าเร็จได้ 

 

๒. ผู้ตรวจสอบภำยใน 

ควรพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพของผู้ตรวจสอบภายใน  ทั งด้านความรู้ความสามารถ
และทักษะแขนงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานที่จะตรวจสอบให้กว้างขวางครอบคลุมทุกสาขา  นอกเหนือจาก
ความรู้ทางด้านการเงินและบัญชี  การท าความเข้าใจเกี่ยวกับยุทธศาสตร์กรม  ยุทธศาสตร์กระทรวง เพ่ือ
จะได้เข้าใจในเนื อหาสาระของแผนงาน กิจกรรม โครงการ ที่จะตรวจสอบได้อย่างถ่องแท้ รวมถึงพัฒนา
และเพ่ิมทักษะด้านการวิเคราะห์โครงการ  การติดตามและประเมินผลโครงการและการบริหารจัดการ
สมัยใหม่  ซึ่งอาจสรุปภาพรวมการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพของผู้ตรวจสอบภายใน  แยกเป็น ๓ ด้าน  
ดังนี  

๒.๑ พัฒนาคน (Man) 

 ๑.) เพ่ิมพูนศักยภาพด้านวิชาชีพ โดยการพัฒนายกระดับความรู้ความสามารถด้านต่างๆ 
ให้ได้มาตรฐานทัดเทียมระดับสากล เพ่ือสร้างการยอมรับ ความน่าเชื่อถือและความมั่นใจในความเป็นมือ
อาชีพให้ปรากฏแก่ผู้บริหาร หน่วยรับตรวจ และผู้รับบริการอ่ืนๆ เช่น การเข้ารับการอบรมหลักสูตร
ประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA)  หรือการเข้ารับการอบรมหลักสูตรที่มีการสอบเพ่ือให้
ได้วุฒิบัตรเป็นที่รับรองกันในระดับสากลของสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย (IIA) เป็นต้น 
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 ๒.)  ฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้ใฝ่รู้  สนใจศึกษาค้นคว้า  แสวงหาความรู้และทักษะเพ่ิมเติม 
เพ่ือพัฒนาตนเองอยู่เสมอ ทั งการศึกษาในแนวกว้างและแนวลึก ในสหวิทยาการสมัยใหม่แขนงต่างๆ   
เพ่ือวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล  ก่อให้เกิดทักษะความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ  จากหลายช่องทาง เช่น E-Book ,   
E-Learning สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) และผลงานวิจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องทั งภายในและภายนอก
องค์กร 

  ๓.)  เทคนิคการคิดและวิธีคิดที่เปิดกว้าง หลากหลาย มีกรอบความคิด หรือกระบวน
ทัศน์ ( Paradigm ) ที่ยืดหยุ่น มีความสามารถการคิดในเชิงกลยุทธ์  (Strategy  Thinking) คิดในภาพรวม
เชิงระบบ (Systematic  Thinking)  คิดให้กว้างอย่างสร้างสรรค์  (Creative  Thinking)  และคิดให้ลึก
เชิงวิเคราะห์ (Analytical Thinking) จึงจะสามารถเปรียบเทียบทางเลือกและตัดสินใจได้ถูกต้อง ในการ
สรุปผลการตรวจสอบการด าเนินงานได้อย่างถูกต้อง สมเหตุสมผล มีประสิทธิภาพ 

  ๔.)  มีระบบการสอนงาน การจัดท าองค์ความรู้ (Knowledge Management) ภายใน
กลุ่มตรวจสอบภายใน สนับสนุนการเรียนรู้ร่วมกั นเป็นทีม มีการแลกเปลี่ยนความรู้  (Sharing 
Knowledge) พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง เพ่ือให้เกิดการปรับปรุงที่ดี  โดยน ามาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานให้องค์กรมีประสิทธิภาพยิ่งขึ น  โดยเฉพาะแนวคิด หลักการหรือเทคนิควิธีการใหม่ๆ เกี่ยวกับ
การพัฒนาการตรวจสอบการด าเนินงาน 

  ๕.)  การศึกษาดูงานทั งของภาครัฐและเอกชนที่ได้รับการยอมรับว่าประสบผลส าเร็จ มี
แนวทางการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practices) ด้านการตรวจสอบการด าเนินงาน หรือมีการบริหาร
จัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือจะได้เรียนรู้แนวทางการบริหารจัดการองค์กรสมัยใหม่ การบริ หาร
ความเสี่ยงและการบริหารงานตรวจสอบ  โดยน ามาประยุกต์ใช้พัฒนาการท างานของตนเอง และองค์กร
ให้มีศักยภาพดียิ่งขึ น 

๒.๒ พัฒนาวิธีปฏิบัติงาน (Procedures) 

 ๑.)  เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงาน ควรเป็นการท างานเชิงรุกที่ใช้กลยุทธ์ และ
ยุทธศาสตร์ร่วมกับการท างานเป็นทีมที่ใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม ระหว่างกลุ่มติดตามประเมินผล 
หน่วยรับตรวจ  และกลุ่มตรวจสอบภายใน ในการเรียนรู้ ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติ และร่วม
รับผิดชอบ เพ่ือให้บุคลากรทุกคนมีความรู้สึกว่าเป็นผู้ร่วมด าเนินการ มีความผูกพัน   โดยการบูรณาการ
แนวคิด ทฤษฎี และการบริหารเชิงกลยุทธ์ (Strategy Management) การบริหารแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 
(Results Based Management : RBM) การบริหารงานเชิงผลสัมฤทธิ์สมดุล (Balanced Score Card : 
BSC)   และการบริหารแบบมีส่วนร่วม (Participation) ซึ่งการท างานเช่นนี จะมีลักษณะเป็นแบบ       
การเรียนรู้ร่วมกัน  โดยใช้ทักษะความรู้และประสบการณ์ตามสมรรถนะของแต่ละบุคคล  หรือกลุ่มงาน  
มาปฏิบัติงานร่วมกัน 
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 ๒.)  พัฒนาวิธีการตรวจสอบไปสู่การตรวจสอบแบบมีส่วนร่วม (Participative Audit) 
ให้ผู้รับการตรวจหรือหน่วยรับตรวจเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบมากขึ น  โดยจะมีการประชุมปรึกษา 
หารือประสานงานร่วมกันระหว่างผู้บริหาร  หรือผู้ปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ และผู้ตรวจสอบภายใน 
ทั งในระหว่างการตรวจสอบ และหลังการตรวจสอบ เพ่ือร่วมกันแก้ไขปัญหาจากการด าเนินงาน เป็น
กระบวนการตรวจสอบที่สร้างความเข้าใจและยอมรับผลการตรวจสอบของทั งสองฝ่าย ซึ่งจะเป็นประโยชน์
ในการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานและการบริหารงานให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ น 

 ๓.)  เปิดมุมมองแนวความคิด  เทคนิคและวิธีการตรวจสอบใหม่ๆ โดยการเทียบเคียง
(Benchmarking) การตรวจสอบการด าเนินงานในลักษณะเดียวกันกับกลุ่มตรวจสอบภายในอ่ืน หรือ
หน่วยงานตรวจสอบภายนอกที่มีผลงาน  หรือวิธีการปฏิบัติที่ดีกว่า เพ่ือน ามาวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
ประเมินและสรุปผลความแตกต่าง  เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาปรับปรุงงานตรวจสอบ ช่วยเพ่ิม
คุณค่าและศักยภาพของกลุ่มตรวจสอบภายในกรมวิชาการเกษตรต่อไป 

 ๔.) น าเสนอหัวหน้าส่วนราชการจัดให้มีทีมที่ปรึกษาการตรวจสอบการด าเนินงาน หรือ
แต่งตั งคณะบุคคลที่มีความช านาญ หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะ ในแขนงวิชาสาขาต่างๆ  เพ่ือให้ความ
ช่วยเหลือ ให้ค าปรึกษา ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับเทคนิคหรือวิชาการเฉพาะสาขา ที่มีการตรวจสอบการ
ด าเนินงานเรื่องนั นๆ 

 ๕.) ปรับเปลี่ยนวิธีการท างานโดยบูรณาการการปฏิบัติงานตรวจสอบ ( Integrated 
Audit)  ร่วมกับผู้ตรวจสอบภายในระดับกระทรวง โดยเฉพาะการตรวจสอบการด าเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์กระทรวง เพ่ือประโยชน์ในการปรับปรุงการด าเนินงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในภาพรวม 

๒.๓  พัฒนาเครื่องมือ หรือปัจจัยสนับสนุน 

 ๑.) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการใช้ทรัพยากรด้านเทคโนโลยี วัสดุอุปกรณ์ที่ทันสมัย 
เช่น Software ด้านการวิเคราะห์ วิจัย ที่ใช้ในการประมวลผลด้านสถิติประยุกต์ที่เกี่ยวข้อง ส าหรับ
ประกอบ การพิจารณาตัดสินใจสรุปผลการตรวจสอบการด าเนินงาน เพ่ือความแม่นย าให้มีความน่าเชื่อถือ
ยิ่งขึ นตามหลักวิชาการ เช่น โปรแกรมส าเร็จรูปใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ SPSS (Statistical 
Package for the Social Sciences) 

 ๒.) พัฒนาการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเป็นเครื่องมือช่วยในการตรวจสอบ เช่น โปรแกรม 
หรือ Software ACL หรือ Excel เป็นต้น ส าหรับการตรวจสอบการด าเนินงานที่ใช้วิธีสุ่มตัวอย่าง กรณี
ประชากรกลุ่มตัวอย่างมีเป็นจ านวนมาก เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประหยัดเวลา 
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ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ. (๒๕๕๑). เรื่องการบริหารราชการ 
แบบมีส่วนร่วม  (Participation)   

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ. (๒๕๔๖). พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ 
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖. 

กรมบัญชีกลาง. (๒๕๔๖). แนวทางการตรวจสอบการด าเนินงานของงาน โครงการ .  

กรมบัญชีกลาง. (๒๕๔๘). แนวปฏิบัติการตรวจสอบภายในภาคราชการ : การตรวจสอบการด าเนินงาน. 

ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน. (๒๕๕๒). : แนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายใน 
และการประเมินผลการควบคุมภายใน. 

กรมวิชาการเกษตร  กระทรวงเกษตรปละสหกรณ.์ (๒๕๔๖).  :  ระบบการควบคุมภายใน 
ของกรมวิชาการเกษตร. 

ศูนย์วิจัยปาล์มน  ามันสุราษฎร์ธานี  กรมวิชาการเกษตร. (๒๕๕๕).  :  การจดัการสวนปาล์มน  ามัน 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 

ศูนย์วิจัยปาล์มน  ามันสุราษฎร์ธานี  กรมวิชาการเกษตร. (๒๕๕๙).  :  คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการผลิต 
พันธุ์ปาล์มน  ามัน (ฉบับปรับปรุง) 


