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เรื่องที่ ๓
การตรวจสอบการดาเนินงาน
การผลิตต้นกล้าปาล์มนามันพันธุ์ดี

สถานที่ดาเนินการ กลุ่มตรวจสอบภายใน
ระยะเวลาดาเนินการ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘-๒๕๕๙
การเผยแพร่
กลุ่มตรวจสอบภายใน
และผูส้ นใจทั่วไป

คานา
กรมวิชาการเกษตร เป็นหน่วยงานสั งกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีภ ารกิจด้าน
การศึกษา วิจัย และพัฒนาให้ได้พืชพันธุ์ที่ดี มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานการผลิต และพร้อมที่จะนาไป
ขยายผลจาหน่ายให้แก่เกษตรกร ในปัจจุบันมีการส่งเสริมให้ใช้ปาล์มนามันเป็นพืชพลังงานทดแทน ทาให้
เกษตรกรมีความต้องการต้ นปาล์มนามันพันธุ์ดีเพิ่มมากขึน แต่พบว่ามีผู้ประกอบธุรกิจพันธุ์ปาล์มนามัน
บางส่วนไม่ปฏิบัติตามหลักวิชาการที่เป็นมาตรฐาน โดยผลิตต้นกล้าที่ไม่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาการ
มาจาหน่ายให้แก่เกษตรกร ทาให้ผลผลิตปาล์มนามันที่ได้ต่าไม่คุ้มค่ากับการลงทุน กอปรกับต้นกล้าปาล์ม
นามันที่จาหน่ายมีราคาสูงทาให้เกษตรกรต้องรับภาระต้นทุนเพิ่มขึน กรมวิชาการเกษตรจึงมีนโยบายที่จะ
กระจายการผลิตต้นกล้าปาล์มนามันไปยังหน่วยงานต่างๆ ในสังกัด เพื่อให้เกษตรกรได้รับพันธุ์ต้นกล้า
ปาล์มนามันที่ดี และมีเพียงพอกับความต้องการของเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มนามัน
การตรวจสอบการดาเนินงาน (Performance Audit) เป็นการตรวจสอบที่มุ่งเน้น
เกี่ยวกับประสิทธิภาพ (Efficiency) ประสิทธิผล (Effectiveness) ของการดาเนินงาน ภายใต้หลักเกณฑ์
หรื อ มาตรฐานที่ กาหนดอย่ างประหยั ด (Economy) โดยการตรวจสอบเพื่อวั ดผลการดาเนิน งาน
ผลกระทบจากการดาเนินงาน การประเมินระบบควบคุมภายในของกระบวนการปฏิบัติงาน และตรวจ
ติดตามการทางานให้เป็นไปตามแผนงาน/งาน/โครงการที่กาหนด ช่วยให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานได้
ทราบข้อมูลผลการดาเนินงาน ผลผลิต ผลลัพธ์ และหรือผลกระทบที่เกิดขึนจากการดาเนินงาน สามารถ
ประเมิน ผลส าเร็จ ของหน่ วยงานได้อย่ างถูกต้อง เพื่อพัฒ นาปรับปรุงและแก้ไขการดาเนินงานให้ดีขึน
ประสบผลสาเร็จอย่างมีประสิทธิภาพตามเป้าหมายที่กาหนด อันเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร
การตรวจสอบดาเนินงานและการติดตามผล – กิจกรรมการผลิตต้นกล้าปาล์มนามันพันธุ์ดี
ฉบับ นี จัดทาขึนเพื่อเป็น ผลงานทางวิช าการ โดยผู้เ สนอผลงานพิจารณาแล้ว เห็นว่า การตรวจสอบ
การดาเนินงานและการติดตามผล มีความสาคัญต่อการแก้ไขปัญหาในเรื่องกระบวนการดาเนินงาน
โครงการ/กิจกรรมพร้อมทังมีการติดตามผลของโครงการ/กิจกรรมนันๆ ว่ามีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
ประหยัด และมีความคุ้มค่า นอกจากนีการตรวจสอบการดาเนินงาน ได้นาแนวคิดหลักวิชาการ และทฤษฎี
ที่เ กี่ย วข้อ งมาประยุก ต์ใ ช้ เพื ่อ ให้ก ารตรวจสอบการด าเนิน งานมีค ุณ ภาพเป็น ที่น ่า เชื ่อ ถือ ของ
หน่ว ยรับตรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้เ สนอผลงานหวังว่าผลงานนีจะเป็นประโยชน์ และเป็น
แรงจูงใจให้เกิดการศึกษา ค้นคว้า และพัฒนาการตรวจสอบการดาเนินงานสาหรับผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบของ
กรมวิชาการเกษตร สามารถนาไปใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมาก และดียิ่งขึนต่อไป
ในอนาคต
นางสาวอรพินท์ รัตนโชติพานิช
กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมวิชาการเกษตร
มกราคม ๒๕๖๐

สารบัญ
หน้า

บทที่ ๑

บทที่ ๒

คานา
สารบัญ
บทคัดย่อผลงาน
บทนา
ความเป็นมาและความสาคัญของผลงาน
วัตถุประสงค์
ความรู้ทางวิชาการหรือแนวความคิดในการดาเนินงาน
วิธีการหรือขันตอนการดาเนินงาน
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ/การนาผลงานไปใช้ประโยชน์
ระเบียบ ข้อบังคับ ความรู้ทางวิชาการ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
ความรู้ทางวิชาการและแนวคิดที่ใช้ในการดาเนินการ
๑. แนวคิดการตรวจสอบการดาเนินงาน
๒. นโยบายการปฏิรูประบบราชการไทย
๓. ความรู้ทางวิชาการด้านการบริหารแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
(Results Based Management : RBM )
๔. ความรู้ ท างวิ ช าการเกี่ ย วกั บ การวิ เ คราะห์ ส ภาพองค์ ก าร
(SWOT Analysis)
๕. ความรู้ทางวิชาการในการบริหารงานเชิงผลสัมฤทธิ์สมดุล
(Balanced Scor Card : BSC)
๖. การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management)
๗. แนวคิดเกี่ยวกับ ๓ E's
๘. แนวคิดการบริหารโซ่แห่งคุณค่า (Value Chain)
๙. แนวความคิดหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม (Participation)
๑๐. แนวคิดหลั กเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
(Good Governance) พ.ศ. ๒๕๔๖
๑๑. แนวปฏิบัติการตรวจสอบภายใน : การตรวจสอบ
การดาเนินงานของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘
๑๒. มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ และแนวทางการ
จัดวางระบบการควบคุมภายในของกรมวิชาการเกษตร
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สารบัญ (ต่อ)
บทที่ ๓
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บทที่ ๖
บรรณานุกรม

วิธีดาเนินการ และขันตอนการตรวจสอบการดาเนินงาน
๓.๑ ความเป็นมา
๓.๒ การวางแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ (Planning)
๓.๓ การปฏิบัติงานตรวจสอบ (Examination)
๓.๔ การรายงานผลการตรวจสอบ (Reporting)
๓.๕ การติดตามผลการตรวจสอบ (Follow-up)
ผลการตรวจสอบการดาเนินงาน และประเมินผลลัพธ์
๔.๑ ผลการตรวจสอบการดาเนินงาน
๔.๒ การประเมินผลลัพธ์ของกิจกรรมการผลิตต้นกล้าปาล์มนามัน
๔.๓ ปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินงานกิจกรรมการผลิต
ต้นกล้าปาล์มนามัน
สรุปผลการตรวจสอบ ข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะ
๕.๑ ระบบควบคุมภายในด้านการผลิตพันธุ์พืช ยังไม่เหมาะสม
และไม่มีประสิทธิผลเพียงพอ
๕.๒ การดาเนินงานบรรลุผลสาเร็จ ได้ตามเป้าหมายที่กาหนด
แต่การดูแลรักษาระหว่างการผลิตมีประสิทธิภาพไม่เพียงพอ
๕.๓ การจัดสรร และการใช้จ่ายเงินไม่สอดคล้องตามแผน
ที่ได้รับอนุมัติ
๕.๔ ข้อเสนอแนะในการดาเนินงานกิจกรรมการผลิต
ต้นกล้าปาล์มนามันพันธุ์ดี
การนาผลงานการตรวจสอบการดาเนินงานไปใช้ประโยชน์
และการติดตามผล

หน้า
๓๑
๓๑
๓๒
๓๓
๓๖
๓๗
๓๘
๓๘
๖๐
๖๘
๗๐
๗๐
๗๖
๘๑
๘๖
๘๗
๙๑

การตรวจสอบการดาเนินงาน การผลิตต้นกล้าปาล์มนามันพันธุ์ดี
บทคัดย่อ
กรมวิ ช าการเกษตร เป็ น หน่ ว ยงานสั ง กั ด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มี ภ ารกิ จ ด้ า น
การศึกษา วิจัย และพัฒนาให้ได้พืชพันธุ์ดี เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชสู่กลุ่มเป้าหมาย ทังภาครัฐ
เอกชน และเกษตรกร ตลอดจนบริการวิเคราะห์ ทดสอบ ตรวจสอบรับรองและให้คาแนะนาเกี่ยวกับ ดิน
นา ปุ๋ย พืช วัสดุการเกษตร ผลผลิตและผลิตภัณฑ์พืช รวมทังให้บริการตรวจรับรองสุขอนามัยพืชเพื่อการ
ส่งออกสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ ในส่วนของการดาเนินงานกิจกรรมการผลิตพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิต
มุ่งหวังเพื่อผลิตพันธุ์พืชที่มีคุณภาพดี ตรงตามมาตรฐานการผลิตและพร้อมที่จะนาไปขยายผลจาหน่าย
ให้แก่เกษตรกร ตลอดจนใช้ในงานวิจัยของหน่วยงานภายในและภายนอกกรมวิชาการเกษตร และงาน
โครงการพิเศษต่างๆ ตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดในการเสนอของบประมาณรายจ่ายในแต่ละปี
ปัจจุบันมีการส่งเสริมให้ใช้ปาล์มนามันเป็นพืชพลังงานทดแทน จึงส่งผลให้ประเทศไทยมี
พืนที่ปลูกปาล์มนามันเพิ่มขึนและกระจายอยู่ทั่วทุกภาค เกษตรกรมีความต้องการต้นปาล์มนามันพันธุ์ดี
เพิ่มมากขึน แต่พบว่ามีผู้ประกอบธุรกิจพันธุ์ปาล์มนามันบางส่วนไม่ปฏิบัติตามหลักวิชาการที่เป็นมาตรฐาน
โดยผลิตต้นกล้าที่ไม่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาการมาจาหน่ายให้แก่เกษตรกร ทาให้ผลผลิตปาล์มนามัน
ที่ได้ต่าไม่คุ้มค่ากับการลงทุน กอปรกับต้นกล้าปาล์มนามันที่จาหน่ายมีราคาสูงทาให้เกษตรกรต้องรับภาระ
ต้นทุนเพิ่มขึน กรมวิชาการเกษตรจึงมีนโยบายที่จะกระจายการผลิตต้นกล้า ปาล์มนามันไปยังหน่วยงาน
ต่างๆ ในสังกัด เพื่อให้เกษตรกรได้รับพันธุ์ต้นกล้าปาล์มนามันที่ดี และมีเพียงพอกับความต้องการของ
เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มนามัน
การตรวจสอบการดาเนินงาน ได้รับอนุมัติแผนการตรวจสอบประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๘ และพ.ศ.๒๕๕๙ ให้ตรวจสอบการดาเนินงานผลิตพันธุ์พืช–กิจกรรมการผลิตต้นกล้าปาล์มนามัน
ของหน่วยงานที่มีการผลิตต้นกล้าในสังกัดกรมวิชาการเกษตร รวม ๑๙ หน่วยงาน มีการดาเนินงานโดยใช้
เงินจากงบประมาณรายจ่ายผลผลิตที่ ๒ งานผลิตพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิต โดยมีวัตถุประสงค์ในการ
ตรวจสอบ ดังนี ๑) เพื่อให้การดาเนินงาน - ด้านการผลิตพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิต (การผลิตต้นกล้า
ปาล์มนามัน) มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล ๒) เพื่อให้การดาเนินงาน - การผลิต
ต้ น กล้ า ปาล์ ม น ามั น บรรลุ ผ ลส าเร็ จ ตามเป้ า หมายมี คุ ณ ภาพตรงตามมาตรฐานที่ ก าหนดไว้ และมี
ประสิทธิภาพทังทางด้านการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ระยะเวลาของงานโครงการ ๓) เพื่อให้การดาเนินงาน
มีป ระสิ ทธิภ าพ ประสิ ทธิผ ลยิ่งขึน ประหยัด มีการปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ มติ
คณะรั ฐ มนตรี ต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง และระบบ วิ ธี ก าร และหรื อ มาตรฐานการปฏิ บั ติ ง านที่ ก าหนดไว้
๔) เพื่อให้ทราบผลการผลิตพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิต ว่าได้มีการนาไปใช้ประโยชน์ ๕) เพื่อให้มีการ
บันทึกค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน - ด้านการผลิตพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิต เพื่อเป็นข้อมูลการจัดทา
ต้นทุนผลผลิต ๖) เพื่อให้มีการกากับดูแล การติดตาม และการรายงานผลการดาเนินงานอย่างเป็นระบบ
๗) เพื่อให้ ทราบปั ญหา อุป สรรค และให้ ข้อคิดเห็ น และหรือข้อเสนอแนะในการปรับปรุง แก้ไขการ
ดาเนินงานให้มปี ระสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล บรรลุผลสัมฤทธิ์ของงานตามเป้าหมายที่กาหนด

ผลการตรวจสอบการดาเนินงาน การผลิตต้นกล้าปาล์มนามันพันธุ์ ดี พบว่า หน่วยงานมีผล
การดาเนินงาน เป็นไปตามเป้าหมายหรือสูงกว่าเป้าหมายที่กาหนด ส่วนใหญ่มีการนาไปใช้ประโยชน์
โดยการจาหน่ายให้เกษตรกร แต่มีบางหน่วยงานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่มีการนาไปใช้ประโยชน์
ได้น้อย ยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร จากการสอบทานระบบควบคุมภายในด้านการผลิตพันธุ์พืช ตาม
ขันตอนการดาเนินงาน พบว่า หน่วยงานมิได้นาแนวปฏิบัติการควบคุมภายในด้านการผลิตพันธุ์พืช ที่
กรมวิชาการเกษตรกาหนดมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมแต่ละขันตอน ดังนี
๑) การวางแผนการผลิต ไม่ได้จัดทาแผนการจัดหาทรัพยากรการผลิต เสนอผู้บริหารเพื่อขอ
อนุมัติหลักการก่อนการดาเนินงาน เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายการผลิต อาจทาให้การเบิกจ่ายเงิน
ซาซ้อน
๒) กระบวนการผลิต มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบการผลิต แต่บางหน่วยงานไม่ได้กาหนด
เป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจน และมีคู่มือกระบวนการผลิตต้นกล้าปาล์มนามันตามคาแนะนาของศูนย์วิจัย
ปาล์มนามันสุราษฎร์ธานี ซึ่งมีความชานาญเรื่องปาล์มนามัน
๓) การควบคุมการผลิ ต (ปริมาณ และ ต้นทุน) ไม่มีเอกสารการรับ –ส่ง จานวนต้นกล้ า
ปาล์มนามัน ที่อยู่ระหว่างการดูแลรักษาแต่ละขันตอน การส่ งมอบต้นกล้าปาล์มนามันที่พร้อมนาไปใช้
ประโยชน์ได้ และผลเสียหายจากการคัดทิงต้นกล้าที่ตาย ผิดปกติ หรือไม่สมบูรณ์ ไม่มีหลักฐานที่เป็น
เอกสารประกอบการขออนุ มั ติ ท าลายเพื่ อ ตั ด บั ญ ชี มี เ พี ย งการจดบั น ทึ ก ของเจ้ า หน้ า ที่ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบ
ปฏิบัติงาน ส่วนการควบคุมต้นทุนการผลิต ไม่มีการบันทึกค่าใช้จ่ายในการผลิตต้นกล้าปาล์มนามันแยก
ตามกิจ กรรมการผลิ ตที่เกิดขึนจริ ง มีเ พียงการบันทึกการเบิกจ่ายในทะเบียนคุ มเงินประจางวดของ
หน่วยงาน
๔) การตรวจสอบคุณภาพผลผลิต ได้ปฏิบัติตามคู่มือคาแนะนาการผลิตที่ ศูนย์วิจัย ปาล์ ม
นามัน สุราษฎร์ ธานี กาหนด แต่มีบางหน่วยงานปฏิบัติตามคาแนะนาของเจ้าหน้าที่ผู้ที่มีประสบการณ์
ปฏิบัติงานมาก่อน
๕) การบริหารผลผลิตและทรัพยากรการผลิต ไม่ได้จัดทาทะเบียนคุมผลผลิต และทะเบียน
คุมการนาไปใช้ประโยชน์ ที่แสดงยอดรายการเคลื่อนไหวของผลผลิต และผลผลิต คงเหลือ มีเ พียงการ
บันทึกข้อมูลการจาหน่ายต้นกล้าปาล์มนามัน
๖) การควบคุมบัญชีในส่วนของการผลิต พบว่า มีการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับตามกิจกรรม
ต่ากว่า จ านวนเงิน ต้น ทุน ต่อหน่ ว ยการผลิ ต (unit cost) ที่กาหนดให้ ทาให้ อาจมองได้ว่ ามีการตั ง
งบประมาณต้นทุนการผลิตต่อหน่วยสูงเกินจริง หน่วยงานที่มีผลผลิตต้นกล้าปาล์มนามันคงเหลืออยู่ใน
แปลงอนุบาลหลัก และมิได้กันเงินไว้จ่า ยเหลื่อมปีสาหรับการดูแลรักษาต้นกล้าปาล์มฯ ได้เบิกค่าใช้จ่าย
จากเงินงบประมาณปีถัดไปมาดาเนินงาน โดยไม่ได้มีแผนการผลิต และไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม
อาจทาให้กระทบต่อแผนการดาเนินงานกิจกรรมอื่นๆ
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อเพิ่มคุณค่า และปรับปรุงการดาเนิน งานให้เป็นไปตาม
เป้าหมายที่กาหนดอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยอธิบดีเห็นชอบและสั่งการให้นาแนวปฏิบัติระบบ
การควบคุมภายในด้านการผลิตพันธุ์พืชที่กรมวิชาการเกษตรกาหนด มาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม เพื่อ
ควบคุมความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึนจากการดาเนินงาน ให้มีการจัดทาแผนการจัดหาทรัพยากรการผลิต
เสนอผู้ บ ริ ห ารเพื่อ ขออนุ มั ติ ห ลั ก การก่ อ นการด าเนิ น งานทุก ครั งให้ ส อดคล้ อ งกั บ เป้ า หมายการผลิ ต
ครอบคลุ มตลอดระยะเวลาถึงพร้ อมน าไปใช้ประโยชน์ การควบคุมการผลิตด้านปริมาณ ควรจัดให้ มี

เอกสารแสดงการบันทึกข้อมูลการปฏิบัติงานการผลิตอย่างสม่าเสมอ ทังนีให้นารูปแบบทะเบียนคุมการ
ผลิตพันธุ์พืช และทะเบียนคุมการนาไปใช้ประโยชน์ ไปใช้เป็นแนวปฏิบัติในการควบคุมผลผลิต พร้อมจัดให้
มีหลักฐานประกอบการรับ-จ่าย ผลผลิตออกจากบัญชีทุกครัง รวมทังให้มีการสอบทานจานวนผลผลิต
คงเหลือเทียบกับทะเบียนคุมผลผลิตด้วย ต้นกล้าปาล์มนามันที่ยังไม่ได้นาไปใช้ประโยชน์ การดูแลรักษา
ควรจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อการดาเนินงานกิจกรรมอื่นๆ และไม่เป็นภาระแก่
งบประมาณปีถัดไป หากไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณมาดาเนินงาน ด้านการควบคุมต้นทุนให้มีการ
บั น ทึ กค่า ใช้จ่ ายแยกตามกิ จ กรรมการผลิ ตที่ เกิด ขึนจริง และควรจัด ให้ มี การเก็บ ข้อมู ล ระหว่า งการ
ดาเนินการผลิตทังด้านการดาเนินงาน และการใช้จ่ายเงิน เพื่อใช้ เป็นข้อมูลในการวางแผนการผลิต และ
การตัดสินใจของผู้บริหาร

๑

บทที่ ๑
บทนำ
ควำมเป็นมำและควำมสำคัญของผลงำน
กระแสโลกาภิวัฒน์ (Globalization) เป็นแรงผลักดันที่สาคัญประการหนึ่ง ที่ทาให้เกิด
การตื่น ตัว ในการปรั บโครงสร้างของภาครัฐ และองค์กรธุรกิจในภาคเอกชนในประเทศที่กาลั งพัฒ นา
(Developing country) รัฐบาลจึงจาเป็นอย่างยิ่ง ต้องจัดระบบโครงสร้างการบริหารราชการแผ่นดิน
เพื่อให้การฟื้น ฟูเศรษฐกิจเป็ น ไปอย่ างมีประสิ ทธิภาพเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน เร่งรัดการ
เปลี่ ย นแปลงกระบวนจั ดทาและจั ดสรรงบประมาณ ให้ เป็ นเครื่องมือในการจัดสรรทรั พยากรที่ มี
ประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ ในการพัฒนาประเทศและส่งเสริมให้กระทรวง ทบวง
กรมมีบทบาทในการตัดสินใจมากขึน พร้อมทังจัดให้มีระบบควบคุมตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส
มี ก ารบริ ห ารราชการโดยมุ่ ง ให้ เ กิ ด ผลสั ม ฤทธิ์ ต่ อ การปฏิ บั ติ ง านและเพื่ อ ประโยชน์ แ ก่ ป ระชาชนจึ ง
ก าหนดให้ มี ผู้ รั บ ผิ ด ชอบต่ อ การปฏิ บั ติ ร าชการ โดยจั ด ท าความตกลงร่ ว มกั น ในการปฏิ บั ติ ง าน
(Performance agreement) ระหว่างผู้กาหนดนโยบายกับผู้รับผิดชอบในการนานโยบายไปปฏิบัติ ใน
แต่ละเรื่อง เช่น การจัดทาความตกลงร่วมกันระหว่างปลัดกระทรวงกับอธิบดี หรือระหว่างอธิบดีกับ
ผู้อานวยการสานัก/กอง/สถาบัน/ศทส. ฯลฯ
หน้าที่ที่สาคัญของหัวหน้าส่วนราชการในฐานะผู้บริหารขององค์กร ซึ่งต้องมีการบริหาร
เงินงบประมาณและทรัพย์สินต่างๆ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด เพื่อให้บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายตามนโยบายของรัฐบาล การควบคุม กากับดูแล และการติดตามผล จึงเป็น
วิธีการหนึ่งที่หัวหน้าส่วนราชการนามาใช้ในการบริหารงาน นอกจากนีแล้ว งานตรวจสอบภายในก็เป็นอีก
หนึ่ งเครื่ องมือที่สาคัญของฝ่ ายบริ หารในการตรวจสอบติดตามประเมินผลการดาเนินงานภายในส่ ว น
ราชการ เพื่อให้ผลการดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด บทบาทที่สาคัญของงานตรวจสอบ
ภายใน คือการสนับสนุนส่งเสริมให้การปฏิบัติงานในทุกระดับของหน่วยงานในส่วนราชการ บรรลุตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าภายใต้การบริหารความเสี่ยง
มีการควบคุมและการกากับดูแลที่ดี ( Good Governance ) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล ดังนัน งาน
ตรวจสอบภายในจึงมีส่วนช่วยผลักดันให้เกิดความสาเร็จและเสริมสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับส่วนราชการ
จากการปรับเปลี่ยนการบริหารงานภาครัฐไปสู่การบริหารจัดการแนวใหม่ที่ให้ความสาคัญกับ
ผลสัมฤทธิ์ของงานและให้มีการลดบทบาท และกระจายอานาจของหน่วยงานส่วนกลางไปสู่ราชการส่วน
ภูมิภาคโดยหน่วยงานส่วนกลางทาหน้าที่เป็นผู้กากับ และควบคุมเชิงนโยบาย มีการตรวจสอบติดตาม
ประเมินผลที่เป็นระบบ การเปลี่ยนแปลงการกระจายอานาจทาให้ส่วนราชการต้องให้ความสาคัญกับ การ
บริหารความเสี่ยงและการควบคุมอย่างมาก ภารกิจและหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน ซึ่งในอดีตจะเป็น
การตรวจสอบด้านการเงินและบัญชี ( Financial Audit ) และการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกาหนด
การตรวจสอบการดาเนินงาน การผลิตต้นกล้าปาล์มนามันพันธุ์ดี

๒
( Compliance Audit ) ซึ่งการตรวจสอบลักษณะนี ผลที่ได้จากัดอยู่ในวงแคบเพียงความถูกต้องของ
การบั น ทึ ก บั ญ ชี แ ละรายงานการเงิน ตลอดจนการปฏิ บั ติ งานทางการเงิ น ว่า สอดคล้ อ งกั บ กฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องหรือไม่ จึง ทาให้ข้อมูลไม่เพียงพอแก่ผู้บริหารในการนาไปใช้ประกอบการ
ตัดสินใจหรือแก้ปัญหา อุปสรรคต่างๆ ในการบริหารงานต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน ดังนัน การตรวจสอบ
ภายในของส่วนราชการ จึงจาเป็นต้องเพิ่มบทบาท และหน้าที่ในการตรวจสอบภายในให้ครอบคลุมถึง
การวิเคราะห์ ประเมินผลการดาเนินงานว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์เป้าหมายของแผนงาน งาน โครงการ
มีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด การใช้จ่ายเงินได้ผลคุ้มค่าหรือไม่ มีปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงาน
อย่างไร เพื่อเสนอแนะแนวทางปรับปรุงแก้ไข จึงจาเป็นที่จะให้มีการตรวจสอบการดาเนินงานมาเสริม
ประยุกต์ใช้ในงานตรวจสอบภายในให้เพิ่มคุณค่าแก่องค์กรมากขึน
การตรวจสอบการดาเนินงาน ( Performance Audit ) เป็นประเภทหนึ่งของการตรวจสอบที่
มุ่งเน้ น ตรวจสอบความมี ป ระสิ ทธิผ ล (Effectiveness) ประสิ ทธิภ าพ (Efficiency) ความคุ้มค่ า
(Economy) และการปฏิบัติตามกฎหมาย (Compliance) ระเบียบข้อบังคับของการดาเนินงานของส่วน
ราชการ โดยไม่จาเพาะว่าจะตรวจกับโครงการหรือกิจกรรม ตามที่หลายคนเข้าใจเท่านัน แต่สามารถ
ตรวจสอบการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน หรือตรวจแผนงาน งาน/โครงการ หรือจะตรวจ
กระบวนการปฏิบัติงานก็ได้ โดยภาพรวมของการตรวจสอบการดาเนินงานต่างจากการตรวจสอบทาง
การเงิน คือ การตรวจสอบทางการเงิน ( Financial Auditing ) เป็นการตรวจพิสูจน์ความถูกต้องของการ
บันทึกรายการบัญชี และความถูกต้องครบถ้วนของยอดเงินที่ปรากฏในบัญชี ซึ่งเป็นรายการที่เกิดขึนแล้ว
จึงเป็นการแก้ไขอดีต ส่วนการตรวจสอบการดาเนินงาน ( Performance Auditing ) เป็นการตรวจสอบ
ที่แก้ไขเหตุปัจจุบันเพื่ออนาคต ลักษณะการตรวจสอบใช้วิธีการโดยการวิเคราะห์ วิจัย การสังเคราะห์
การวัดและประเมินผลการดาเนินงานว่ามีประสิ ทธิผล ประสิทธิภาพ และประหยัดหรือไม่ เพื่อหาสิ่งที่
ดีกว่าหรือสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้แก่องค์กร หรือเพื่อแจ้งเตือน (Early Warning) ช่วยให้ผู้บริหารและ
ผู้ปฏิบัติงานได้ทราบล่วงหน้าถึงจุดอ่อนของการดาเนินงานที่ควรแก้ไข เพื่อนามาพัฒนาปรับปรุงให้เป็น
ประโยชน์แก่หน่วยงาน จึงเป็นงานที่เพิ่มคุณค่าแก่องค์กรรูปแบบหนึ่ง ดังนัน หากผู้ตรวจสอบภายใน
สามารถตรวจสอบการดาเนินงานในเรื่องของประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความคุ้มค่าในการดาเนินงาน
โครงการ หรือกิจกรรมต่างๆ ของส่วนราชการได้สมบูรณ์ จะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value Added) ให้แก่
ส่วนราชการ ทาให้การปฏิบัติงานมีคุณค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน และประเทศชาติในที่สุด
กรมวิชาการเกษตรเป็นหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีภารกิจด้านการศึกษา
วิจัย และพัฒนาให้ได้พืชพันธุ์ดี เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชสู่กลุ่มเป้าหมาย ทังภาครัฐ เอกชน
และเกษตรกร ตลอดจนบริการวิเคราะห์ ทดสอบ ตรวจสอบรับรองและให้คาแนะนาเกี่ยวกับ ดิน นา ปุ๋ย
พืช วัสดุการเกษตร ผลผลิตและผลิตภัณฑ์พืช รวมทังให้บริการตรวจรับรองสุขอนามัยพืชเพื่อการส่งออก
สินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ ในส่วนของการดาเนินงานกิจกรรมการผลิตพันธุ์พืช และปัจจัยการผลิต มุ่งหวัง
เพื่อผลิตพันธุ์พืชที่มีคุณภาพดี ตรงตามมาตรฐานการผลิตและพร้อมที่จะนาไปขยายผลจาหน่ายให้แก่
เกษตรกร ตลอดจนใช้ในงานวิจัยของหน่วยงานภายในและภายนอกกรมวิชาการเกษตร และงานโครงการ
พิเศษต่างๆ ตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดในการเสนอของบประมาณรายจ่ายในแต่ละปี
การตรวจสอบการดาเนินงาน การผลิตต้นกล้าปาล์มนามันพันธุ์ดี

๓
ปัจจุบันมีการส่งเสริมให้ใช้ปาล์มนามันเป็นพืชพลังงานทดแทน จึงส่งผลให้ประเทศไทยมี
พืนที่ปลูกปาล์มนามันเพิ่มขึนและกระจายอยู่ทั่วทุกภาค เกษตรกรมีความต้องการต้นปาล์มนามันพันธุ์ดี
เพิ่มมากขึน แต่พบว่ามีผู้ประกอบธุรกิจพันธุ์ปาล์มนามันบางส่วนไม่ปฏิบัติตามหลักวิชาการที่เป็นมาตรฐาน
โดยผลิตต้นกล้าที่ไม่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาการมาจาหน่ายให้แก่เกษตรกร ทาให้ผลผลิตปาล์มนามัน
ที่ได้ต่าไม่คุ้มค่ากับการลงทุน กอปรกับต้นกล้าปาล์มนามันที่จาหน่ายมีราคาสูงทาให้เกษตรกรต้องรับภาระ
ต้นทุนเพิ่มขึน กรมวิชาการเกษตรจึงมี นโยบายที่จะกระจายการผลิตต้นกล้าปาล์มนามันไปยังหน่วยงาน
ต่างๆ ในสังกัด เพื่อให้เกษตรกรได้รับพันธุ์ต้นกล้าปาล์มนามันที่ดี และมีเพียงพอกับความต้องการของ
เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มนามัน
ผู้เสนอผลงาน ได้รับอนุมัติแผนการตรวจสอบประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ และพ.ศ.
๒๕๕๙ ให้ตรวจสอบการดาเนินงานผลิตพันธุ์พืช–กิจกรรมการผลิตต้นกล้าปาล์มนามัน ของหน่วยงานที่มี
การผลิ ต ต้ น กล้ า ในสั ง กั ด กรมวิ ช าการเกษตร รวม ๑๙ หน่ ว ยงาน มี ก ารด าเนิ น งานโดยใช้ เ งิ น จาก
งบประมาณรายจ่ายผลผลิตที่ ๒ งานผลิตพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิต
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้การดาเนินงาน - ด้านการผลิตพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิต (การผลิตต้นกล้าปาล์ม
นามัน) มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
๒. เพื่อให้การดาเนินงาน - ด้านการผลิตพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิต (การผลิตต้นกล้าปาล์ม
นามัน) บรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมายมีคุณภาพตรงตามมาตรฐานที่กาหนดไว้ และมีประสิทธิภาพทังทาง
ด้านการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ระยะเวลาของงานโครงการ
๓. เพื่อให้การดาเนินงานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลยิ่งขึน ประหยัด มีการปฏิบัติถูกต้อง
ตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ มติ ครม.ต่างๆ ที่ เกี่ยวข้อง และระบบ วิธีการ และหรือมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานที่กาหนดไว้
๔. เพื่อให้ทราบผลการผลิตพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิต ว่าได้มีการนาไปใช้ประโยชน์
๕. เพื่อให้มีการบันทึกค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน - ด้านการผลิตพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิต
เพื่อเป็นข้อมูลการจัดทาต้นทุนผลผลิต
๖. เพื่อให้มีการกากับดูแล การติดตาม และการรายงานผลการดาเนินงานอย่างเป็นระบบ
๗. เพื่อให้ทราบปัญหา อุปสรรค และให้ ข้อคิดเห็น และหรือข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
แก้ไขการดาเนินงานให้มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล บรรลุผลสัมฤทธิ์ของงานตามเป้าหมายที่กาหนด
ควำมรู้ทำงวิชำกำรหรือแนวควำมคิดในกำรดำเนินงำน
ความรู้ทางวิชาการ หรือแนวความคิดที่ใช้ในการเพิ่มคุณค่าการตรวจสอบการดาเนินงาน
ให้มีประสิทธิภาพ ต้องอาศัยความรู้ทางวิชาการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องหลายด้าน ดังนี
๑. แนวคิดการตรวจสอบการดาเนินงาน
๒. นโยบายการปฏิรูประบบราชการไทย
การตรวจสอบการดาเนินงาน การผลิตต้นกล้าปาล์มนามันพันธุ์ดี

๔
๓. ความรู้ ท างวิ ช าการด้ า นการบริ ห ารแบบมุ่ ง เน้ น ผลสั ม ฤทธิ์ (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 และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance)
พ.ศ. ๒๕๔๖
๑๑. แนวปฏิบัติการตรวจสอบภายในภาคราชการ : การตรวจสอบการดาเนินงานของ
ส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘
๑๒. มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ และแนวทางการจัดวางระบบ
การควบคุมภายใน ของกรมวิชาการเกษตร
วิธีกำรหรือขั้นตอนกำรดำเนินงำน
การตรวจสอบการดาเนินงานผลิตพันธุ์พืช – กิจกรรมการผลิตต้นกล้าปาล์มนามัน ของกรม
วิชาการเกษตร มีแนวทางวิธีการตรวจสอบตามขันตอนต่างๆ ดังนี
๑. ศึกษาแผนการผลิตพันธุ์พืช เป้าหมาย วัตถุประสงค์ ขันตอนการผลิต การนาไปใช้
ประโยชน์ และค่าใช้จ่ายต้นทุนต่อหน่วย (unit cost) ที่ใช้ในการผลิต
๒. รวบรวมเอกสาร ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการ คู่มือหรือแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติงานการผลิตพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิต
๓. ศึกษาขันตอนการปฏิบัติงาน ตามคู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการผลิตพันธุ์ปาล์มนามัน
ของศูนย์วิจัยปาล์มนามันสุราษฎร์ธานี
๔. สารวจข้อมูลเบืองต้นโดยศึกษาข้อมูลการดาเนินงาน - ด้านการผลิตพันธุ์พืชและปัจจัย
การผลิต (การผลิตต้นกล้าปาล์มนามัน) จากผู้ที่เกี่ยวข้อง
๕. ศึกษาแผนการปฏิบัติงาน ระบบการดาเนินงาน วิธีปฏิบัติงาน และระบบการควบคุม
ภายใน – ด้านการผลิตพันธุ์พืช
๖. ประเมินประสิทธิผลของระบบควบคุมภายในด้านการผลิตพันธุ์พืช ด้านการเงินและ
ทรัพย์สิน ที่เกี่ยวข้อง
การตรวจสอบการดาเนินงาน การผลิตต้นกล้าปาล์มนามันพันธุ์ดี

๕
๗. สอบทานการปฏิบัติงานตามขันตอนการดาเนินงาน – ด้านการผลิตพันธุ์พืชและปัจจัย
การผลิต (การผลิตต้นกล้าปาล์มนามัน)
๘. ตรวจสอบข้อมูลผลสาเร็จของงาน เปรียบเทียบกับแผนการดาเนินงาน – การผลิตต้น
กล้าปาล์มนามัน และรายงานการนาไปใช้ประโยชน์
๙. ตรวจสอบข้ อมูล การใช้จ่า ยเงิน – การดาเนินงานการผลิ ต ต้น กล้ าปาล์ ม นามัน จาก
ทะเบียนคุมเงินงบประมาณ และรายงานการใช้จ่ายเงิน
๑๐. ตรวจสอบความถูกต้องของใบสาคัญคู่จ่าย ผลผลิตที่ ๒ : พันธุ์พืชและปัจจัยการผลิต
๑๑. สอบทานระบบการจัดเก็บข้อมูล และสอบถามเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
๑๒. วิเคราะห์เปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ กับแผนการปฏิบัติงานที่ได้
รับอนุมัติ เพื่อหาสาเหตุและผลกระทบ แล้วให้ข้อเสนอแนะปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลเพิ่มขึน
๑๓. รวบรวมข้อมูล ปัญหาอุปสรรค ข้อตรวจพบในการปฏิบัติงาน เพื่อให้ข้อเสนอแนะ
ในการปรับปรุงเพิ่มคุณค่าการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึน แล้ว จัดทารายงานผลการตรวจสอบ
ให้หน่วยรับตรวจแสดงความเห็นต่อร่างรายงานผลการตรวจสอบ
๑๔. สรุปผลการตรวจสอบจัดทารายงานเสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณาสั่งการ และแจ้งเวียน
เผยแพร่ให้หน่วยงานถือปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ รวมทังติดตามผลการดาเนินการตามข้อเสนอแนะ
ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ/กำรนำผลงำนไปใช้ประโยชน์
การเพิ่มคุณค่าการตรวจสอบการดาเนินงานให้มีประสิทธิภาพ จะทาให้ผู้ตรวจสอบภายในมี
ความรู้ ความสามารถ มีทักษะและความชานาญในการตรวจสอบให้ความเชื่อมั่น และให้คาปรึกษาแก่
หน่วยรับตรวจและผู้ที่เกี่ยวข้องในระดับที่สูงมากขึน โดยการปฏิบัติงานมีการสารวจและประเมินความ
เสี่ยงทุกขันตอนของกระบวนการดาเนินงาน เพื่อให้ทราบว่าการดาเนินงานของหน่วยรับตรวจบรรลุ
เป้าหมายตามวัตถุประสงค์หรือไม่ มีสาเหตุและผลกระทบเป็นอย่างไร พร้อมกับให้ข้อเสนอแนะแก้ไข
ปัญหาอุปสรรคต่างๆ ที่จะทาให้การดาเนินงาน บรรลุเป้าหมายที่กาหนด ทาให้การตรวจสอบภายในมี
ความน่าเชื่อถือ มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนเป็นรูปแบบเดียวกัน เป็นที่ยอมรับของผู้บริหาร หน่วยรับตรวจ
และหน่ ว ยงานที่เกี่ย วข้อง ซึ่งข้อเสนอแนะของผู้ ตรวจสอบภายในช่วยเพิ่ม มูล ค่า (Value Added)
พัฒนาการปฏิบัติงานแก่หน่วยรับตรวจ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กรและประเทศชาติ
การตรวจสอบการดาเนินงาน - ด้านการผลิตพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิต (การผลิตต้นกล้า
ปาล์มนามันพันธุ์ดี) จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อกรมวิชาการเกษตร ดังนี

การตรวจสอบการดาเนินงาน การผลิตต้นกล้าปาล์มนามันพันธุ์ดี

๖
๑. ผู้บริหารกรมวิชาการเกษตร และผู้ปฏิบัติงานได้ทราบถึงผลสาเร็จของการดาเนินงาน
ปัญหาอุปสรรค และสาเหตุที่ส่งผลกระทบต่อการดาเนินงานที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายกาหนด
๒. เป็นข้อมูลพืนฐานนาไปใช้ในการวิเคราะห์การวางแผนการผลิต และการบริหารผลผลิต
เพื่อพัฒนาให้การผลิตพันธุ์พืช และปัจจัยการผลิตมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีประสิทธิภาพยิ่งขึน ช่วยให้
เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึน
๓. เป็ น ข้ อมู ล พื นฐานในการพั ฒ นาระบบการน าไปใช้ป ระโยชน์ ให้ ส อดคล้ องกับ ความ
ต้องการของเกษตรกร และการจัดทายุทธศาสตร์การผลิตพันธุ์พืช
๔. กระตุ้นให้การดาเนินงาน – ด้านการผลิตพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิตของส่วนราชการใน
สังกัดปฏิบัติงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายและหรือตามแผนการดาเนินงานที่ของบประมาณได้
๕. ช่วยเสริมสร้างระบบการควบคุมภายใน – ด้านการผลิตพันธุ์พืช ให้มีความเข้มแข็งและ
รัดกุมยิ่งขึน
๖. ให้สัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า (Warning Signals) เพื่อลดความเสี่ยงและโอกาสทุจริต
ให้น้อยลงและเพิ่มโอกาสของความสาเร็จในการดาเนินงาน
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๗

บทที่ ๒
ควำมรู้ทำงวิชำกำรและแนวคิดที่ใช้ในกำรดำเนินกำร
การปฏิ รู ป ระบบราชการ เมื่ อ วั น ที่ ๓ ตุ ล าคม ๒๕๔๕ เป็ น จุ ด เริ่ ม ต้ น ที่ สาคั ญ ของ
การบริ ห ารระบบราชการไทย มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ พั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพระบบราชการ และสามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้ รัฐบาลมุ่งหวังที่จะปรับเปลี่ยนบทบาทภารกิจ และโครงสร้าง
ภาคราชการเพื่อนาไปสู่การบริหารกิจการบ้ านเมืองและสังคมที่ดี หรือธรรมาภิบาล ( Good Governance )
ส่งเสริมให้ภาคเอกชนและประชาชน เข้ามามีส่ว นร่ว ม ให้ได้รับบริการข้อมูลข่าวสารอย่างกว้างขวาง
รวดเร็วและเท่าเทียมกัน การบริหารงานมีความยืดหยุ่น มีประสิทธิผล โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีการทางาน
ร่วมกัน รวมทังเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน
การตรวจสอบภายในภาครัฐสมัยใหม่ ปัจ จุบันได้พัฒนารูปแบบ กระบวนการ เทคนิคและ
วิธีการตรวจสอบให้กว้างขวางยิ่งขึน โดยได้ขยายขอบเขตการตรวจสอบออกไปจากที่เคยเน้นเฉพาะการ
ตรวจสอบด้านการเงินและบัญชี และรวมถึงการตรวจสอบความถูกต้องของการปฏิ บัติงานให้เป็นไปตาม
ระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมาย (Financial and Compliance Audit) ไปถึงการตรวจสอบการ
ดาเนินงาน (Performance Audit) ด้วย ดังนันในปัจจุบันการตรวจสอบภาครัฐจะทาควบคู่กันไป
ระหว่างการตรวจสอบทางด้านการเงินและการตรวจสอบการดาเนินงาน
ในการตรวจสอบการดาเนินงานผลิตพันธุ์พืช – กิจกรรมการผลิตต้นกล้าปาล์มนามัน พันธุ์ดี
ผู้เสนอผลงานต้องใช้ความรู้ทางวิชาการและแนวคิดในการดาเนินการ ดังนี
๑. แนวคิดกำรตรวจสอบกำรดำเนินงำน
การตรวจสอบการดาเนินงานเริ่มมีมาตังแต่ตอนใกล้สินสงครามโลกครังที่ ๒ ในขณะที่รัฐบาล
ของประเทศต่าง ๆ มีภารกิจกว้างขวางและซับซ้อนขึน งบประมาณรายจ่ายก็ต้องเพิ่มสูงขึนตามไปด้วย เพื่อ
น ามาใช้ จ่ า ยในการพั ฒ นาฟื้ น ฟู ป ระเทศ ความต้ อ งการใช้ จ่ า ยเงิ น งบประมาณเพิ่ ม สู ง ขึ นในขณะที่
งบประมาณมีอยู่อย่างจากัด รัฐบาลจะจัดสรรและใช้จ่ายเงินอย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุด และจะทราบ
ได้อ ย่า งไรว่า งบประมาณที่จ ัด สรรไปนั นเป็น ไปตามเป้า หมายและวัต ถุป ระสงค์ การตรวจสอบ
การดาเนินงานเป็นกลไกหนึ่งที่สามารถให้คาตอบเหล่านีได้ ดังนัน จึงเป็นความจาเป็นที่การตรวจสอบ
การดาเนิน งานต้องเข้ามามีบทบาทเสริมร่วมกับการตรวจสอบทางบัญชีและการเงิ น กอปรกับระบบ
งบประมาณแผ่ น ดิ น ส่ ว นใหญ่ ที่ ป ระเทศต่ า งๆ ใช้ กั น อยู่ ใ นปั จ จุ บั น รวมทั งประเทศไทย เป็ น ระบบ
งบประมาณแบบแสดงแผนงาน (Planning Programming Budgeting System) หรืองบประมาณ
แบบแสดงผลงาน (Performance based Budgeting) ซึ่ ง เป็ น ระบบที่ เ น้ น ความสั ม ฤทธิ์ ผ ลของ
การดาเนินงานเป็นสาคัญ หรืองบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ (Strategic PerformanceBased Budgeting -SPBB) และต้ อ งมี ก ารวั ด ผลการดาเนิ น งานที่ เ ป็ น ระบบและเป็ น รู ป ธรรม
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๘
การตรวจสอบการดาเนิ น งานก็เป็น กระบวนการหนึ่งในการประเมิน หรือวัดผลการดาเนินงาน และ
สามารถให้คาตอบได้ว่าการดาเนินงานสัมฤทธิ์ผลตามที่ต้องการหรือไม่
การตรวจสอบการดาเนินงาน หรือการตรวจสอบการปฏิบัติการ (Performance Audit)
เป็นการตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่าการปฏิบัติงานหรือขันตอนการดาเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ภายใน
องค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิผล จนสามารถบรรลุ
วั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละเป้ า หมายที่ อ งค์ ก รก าหนดไว้ โดยมุ่ ง เน้ น ประสิ ท ธิ ภ าพ (Efficiency) ประสิ ท ธิ ผ ล
(Effectiveness) และความคุ้ ม ค่ า (Economy) ของกิ จ กรรมนั น หากมี อุ ป สรรคหรื อ ข้ อ ขั ด ข้ อ ง
จะได้หาทางแก้ไข การตรวจสอบประเภทนีเป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานในปัจจุบัน เพื่อมุ่งต่อผล
ในอนาคต ซึ่งบางทีเรียกว่าการตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน (Performance Audit)
การตรวจสอบการปฏิบัติการจึงมีวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ เพื่อประเมินว่าการใช้
ทรัพยากรขององค์กรเป็น ไปอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า และสอบทานการดาเนินงานหรือแผนงาน
เพื่อให้แน่ใจว่าผลลัพธ์สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้วางไว้ และมีการปฏิบัติงานตามแผนที่
กาหนดไว้ เรีย กว่ามีป ระสิ ทธิผล ดังนัน การตรวจสอบการปฏิบัติการเป็นการประเมินการควบคุม
ด้านปฏิบัติการ (Operational Control) การตรวจสอบการปฏิบัติการมีขอบเขตกว้างกว่าการตรวจสอบ
ทางการเงิน เพราะว่าเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติงานต่างๆ ทั่วทังองค์กร เช่น การผลิต การบุคคล
การตลาด การวิจัยและพัฒนา
การตรวจสอบการปฏิบัติการ เป็นการตรวจสอบมุ่งเน้นผลในปัจจุบันและอนาคตที่ยัง ไม่ ไ ด้
เกิ ด ขึ นที่ เ รี ย กว่ า “ก่ อ นข้ อ เท็ จ จริ ง จะเกิ ด ขึ น” (Before the Facts) ซึ่ ง เป็ น การตรวจสอบใน
เชิงป้องกัน (Preventive Audit) และผู้บริหารมักต้องการทราบถึงปัญหา ข้อบกพร่อง อุปสรรคที่ทาให้
องค์กรไม่บรรลุเป้าหมาย การตรวจสอบการปฏิบัติการอาจแยกได้เป็น ๔ ลักษณะงาน คือ
๑. กำรตรวจสอบกำรจัดองค์กำร (Organization Audit) เป็นการตรวจสอบโครงสร้างของ
หน่วยงาน การจัดแบ่งส่วนงานและการบริหารงานภายในหน่วยงานนัน ว่าได้กาหนดขึนอย่างเหมาะสม
เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่เพียงใด
๒. กำรตรวจสอบระบบงำน (System Audit) เป็นการตรวจสอบความเหมาะสมของ
ขั นตอนและวิ ธี ป ฏิ บั ติ ภ ายในของหน่ ว ยงานต่ า งๆ ในการที่ จ ะเอื ออานวยให้ มี ก ารทางานอย่ า ง
มีประสิทธิภาพ
๓. กำรตรวจสอบหน้ำที่ของงำน (Function Audit) เป็นการตรวจสอบเพื่อพิจารณาว่า
หน่วยงานต่างๆ หรือเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานนันได้ปฏิบัติงานจริ งตามภาระหน้าที่ของงานที่กาหนดไว้
หรือไม่ และหน้าที่งานนันๆได้กาหนดไว้อย่างเหมาะสมหรือไม่เพียงใด
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๙
๔. กำรตรวจสอบโครงกำร (Program Audit) เป็ นการตรวจสอบและประเมิน การ
ปฏิบัติงานของโครงการใดโครงการหนึ่งโดยเฉพาะ หรือเป็นการตรวจสอบพิเศษตามความต้องการของ
ฝ่ายบริหารเป็นกรณีๆ ไป
กำรเปรียบเทียบระหว่ำงกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติกำรกับกำรตรวจสอบทำงกำรเงิน
ลักษณะ
กำรตรวจสอบกำรปฏิบัติกำร
๑. วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ วิเคราะห์และปรับปรุงวิธีการและ
การปฏิบัติงานของหน่วยงาน
๒. ขอบเขตของการตรวจสอบ
การปฏิบัติการขององค์กร
๓. ทักษะความรู้ของผู้ตรวจสอบ หลากหลายด้าน
๔. เวลาที่สนใจ
อนาคต
๕. ความจาเป็น
สิทธิให้เลือกของฝ่ายจัดการ
๖. มาตรฐานที่ใช้ในการปฏิบัติงาน มาตรฐานสากลการปฏิ บั ติ ง าน
วิชาชีพการตรวจสอบภายใน
๗. ผลการตรวจสอบ
ข้อเสนอแนะต่อฝ่ายจัดการ
๘. จุดมุ่งเน้น
การปรั บ ปรุ ง เชิ ง สร้ า งสรรค์ ต่ อ
การปฏิบัติการ
๙. มุมมอง
การบริหารหรือการจัดการ
๑๐. ความสาเร็จ
การนาข้อเสนอแนะไปดาเนินการ
ทางการบริหาร

กำรตรวจสอบทำงกำรเงิน
แสดงความเห็นต่อความถูกต้อง
ครบถ้วนของข้อมูลทางการเงิน
งบการเงินและบัญชี
การบัญชี
อดีต
บังคับตามกฎหมาย
มาตรฐานการสอบบัญชี
ความเห็นต่องบการเงิน
งบการเงินแสดงถูกต้อง
ตามที่ควร
การบัญชีการเงิน
ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข

๒. นโยบำยกำรปฏิรูประบบรำชกำรไทย
การปฏิรูประบบราชการที่ปรับเปลี่ยนจากระบบการบริหารภาครัฐไปสู่การบริหารจัดการ
ภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management) ซึ่งมีการบริหารผลการปฏิบัติราชการและการประเมินผล
การปฏิบัติราชการอย่างเป็นระบบ เพื่อผลักดันให้ผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการบรรลุเป้าหมาย โดย
การจัดทาคารับรองการปฏิบัติราชการ และบริหารผลการปฏิบัติราชการตามตัวชีวัด อย่างมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล และคุ้มค่ากับงบประมาณของแผ่นดิน ทาให้เกิดการแข่งขันและพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลยิ่งขึน ดังนัน การตรวจสอบภายในภาครัฐจึงต้องพัฒนาแนวการตรวจสอบจากเดิมที่มีการ
ตรวจสอบเพียงด้านการเงินและบัญชีเท่านัน มาเป็นการตรวจสอบควบคู่กันไประหว่างการตรวจสอบ
ทางด้านการเงินและการตรวจสอบการดาเนิน งาน (Performance Audit) ซึ่งเป็นการตรวจสอบที่เน้น
การวัดผลสัมฤทธิ์ของงาน ความมีประสิทธิภาพ และความคุ้มค่าด้วยเช่นกัน
การตรวจสอบการดาเนินงาน การผลิตต้นกล้าปาล์มนามันพันธุ์ดี

๑๐
การตรวจสอบการดาเนินงาน เป็นการตรวจสอบที่มุ่งจะค้นหาข้อเท็จจริงว่า การดาเนินงาน
หรือการใช้ทรัพยากรขององค์กร แผนงาน งาน โครงการ หรือกิจกรรมเป็นไปอย่างประหยัด มีประสิทธิภาพ
เกิดประสิทธิผลและคุ้มค่าหรือไม่เพียงใด โดยหลักการสาคัญแล้วจะเกี่ยวข้องกับประหยัด (Economy)
ประสิทธิภาพ (Efficiency) และประสิทธิผล (Effectiveness) ซึ่งทั้ง ๓ ประการ นั้นเป็นความสัมพันธ์
ตั้งแต่ปัจจัย (Input) กระบวนการ (Process) ผลผลิต หรือผลงาน (Output) ผลลัพธ์ (Outcome)
ไปจนถึงการวางแผน (Planning) การติดตามผล (Monitoring) สาหรับประเทศไทยแนวคิดเรื่องการ
ตรวจสอบการดาเนินงานนี้ ได้ถูกนามาใช้ในภาครัฐอย่างเป็นทางการในสานักงานตรวจเงินแผ่นดิน และ
ได้พัฒนาแนวทางและวิธีการตรวจสอบต่อเนื่องตลอดมาจนถึงปัจจุบัน ดังนั้น การตรวจสอบภาครัฐจะทา
ควบคู่กันไประหว่างการตรวจสอบทางด้านการเงินและการตรวจสอบการดาเนินงาน ดังภาพข้างล่างนี
กำรตรวจสอบภำยในภำครัฐสมัยใหม่
กำรตรวจสอบแบบเบ็ดเสร็จ
(Full – scope Audit or Comprehensive Audit)

กำรตรวจสอบแบบดั้งเดิม

กำรตรวจสอบกำรดำเนินงำน

(Regularity Audit or Financial & Compliance Audit)

(Performance Audit)

กำรตรวจสอบบัญชี
และกำรเงิน
(Financial Audit)

กำรตรวจสอบ
กำรปฏิบัตติ ำม
ระเบียบกฎหมำย
(Compliance Audit)

กำรตรวจสอบ
กำรปฏิบัตติ ำม
ระเบียบกฎหมำย
(Compliance Audit)

กำรตรวจสอบ
ประสิทธิภำพและ
ควำมประหยัด
(Efficiency &
Economy Audit)

กำรตรวจสอบ
ประสิทธิผล
(Effectiveness
Audit)

๓. ควำมรู้ทำงวิชำกำรด้ำนกำรบริหำรแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ (Results Based Management : RBM )
การบริหารราชการได้เปลี่ยนแปลงเป็นการบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ หรือ Result
Based Management ( RBM ) เป็นวิธีการบริหารที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์หรือผลการปฏิบัติงานเป็นหลัก
โดยมีการวัดผลการปฏิบัติงานด้วยตัวชีวัดอย่างเป็นรูป ธรรม เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตังไว้ ทาให้
ผู้บริหารทราบผลความก้าวหน้าของการดาเนินงานเป็นระยะๆ และสามารถแก้ไขปัญหาได้ อย่างทันท่วงที
เป็นการควบคุมทิศทางการดาเนินงานให้มุ่งสู่วิสัยทัศน์ของหน่วยงาน
การตรวจสอบการดาเนินงาน การผลิตต้นกล้าปาล์มนามันพันธุ์ดี

๑๑

การบริหารงานของภาครัฐในอดีต จะเน้นที่การการบริหารปัจจัยนาเข้า (Inputs) ซึ่งได้แก่
ทรัพยากรต่างๆ ที่รัฐจะนามาใช้ในการปฏิบัติงาน คือ เงิน คน วัสดุ ครุภัณฑ์ต่างๆ โดยเน้นการทางาน
ตามกฎ ระเบียบ และความถูกต้องตามกฎหมาย และมาตรฐาน แต่การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์จะเน้นที่
ผลลัพธ์ (Outcomes) ของงาน โดยจะให้ความสาคัญกับการกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์
เป้าหมายที่ชัดเจน และการกาหนดผลผลิต ผลลัพธ์ที่สอดคล้องกัน รวมถึงมีการกาหนดตัวชีวัดผลการ
ดาเนิ น งานที่ชัดเจนในการวัดความก้ าวหน้าใน การปฏิบัติ งานเพื่อ ให้ การทางานมีประสิ ทธิภ าพ
ประสิทธิผล มีความรับผิดชอบต่อ ประชาชน มีการนากรอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ Balance Scorecard
มาใช้เป็นตัวกาหนดปัจจัยหลักแห่งความสาเร็จ และตัวชีวัดผลการดาเนินงานหลัก ชัดเจน (KPI) เพื่อ
ป้องกันความเบี่ยงเบน ดังนั้น การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Results Based Management : RBM)
จึ งเป็ น การบริ ห ารเพื่อการจั ดหาให้ ได้ทรัพยากรการบริห ารมาอย่างประหยัด (Economy)

เน้นใช้

ทรั พ ยากรอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ (Efficiency) และการได้ ผ ลงานที่ บ รรลุ เ ป้ า หมายขององค์ ก าร
(Effectiveness) ช่วยให้มีการพิจารณาองค์กรจากทุกมุมมองอย่างครบถ้วน โดยมีองค์ประกอบ ๔ ด้าน
คือ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล คุณภาพการให้บริการ และการพัฒนาองค์การ
การบริหารงานแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลแก่องค์การ
โดยมีการกาหนดปัจจัยแห่งความสาเร็จ และตัวชีวัดผลการดาเนินงาน เพื่อใช้ในการวัดประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล คุณภาพการให้บริการ และการพัฒนาองค์การ ช่วยให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีทิศทาง
มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นระยะๆ ทาให้ทราบผลการปฏิบัติงานเมื่อเทียบกับแผนหรือ
เป้ า หมาย สามารถรายงานความก้ า วหน้ า ผลการปฏิ บั ติ ง านต่ อ ผู้ บ ริ ห าร จึ ง สามารถแก้ ปั ญ หา
ได้อย่ างทัน ท่ว งที หากผลการปฏิบัติง านไม่น่า พึง พอใจ ทาให้ผู้บ ริห ารมีโ อกาสปรับ เปลี่ย นกลยุท ธ์
การตรวจสอบการดาเนินงาน การผลิตต้นกล้าปาล์มนามันพันธุ์ดี

๑๒
ได้อ ย่า งมีป ระสิท ธิภ าพและทัน เวลา การวัด ผลการดาเนิน การต่า งๆ ดัง กล่า วข้า งต้น ตามทฤษฎี
การตรวจสอบสมั ย ใหม่ สามารถด าเนิน การได้ ใ นรู ปแบบการตรวจสอบประเภทการตรวจสอบการ
ดาเนินงาน (Performance Audit) ซึ่งการจะปฏิบัติงานให้เป็นผลสาเร็จได้จะต้องปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์
หรื อ กรอบความคิ ด ในการท างานเพื่ อ การเรี ย นรู้ สิ่ ง ใหม่ ๆ ให้ ทั น ต่ อ การเปลี่ ย นแปลงไปตามกระแส
โลกาภิวัฒน์ ผู้ตรวจสอบภายในจึงต้องเป็นทังนักปฏิบัติและนักวิชาการ ต้องเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี
และการสื่อสารตามควรปรับเปลี่ยนการปฏิบัติงานให้มีความรู้ลึก รู้ให้กว้าง นานวัตกรรมใหม่ๆ มาปรับ
ใช้กับงาน เพื่อให้กระบวนการทางานมีความก้าวหน้า ทันสมัย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึน
การปฏิ รู ป ระบบบริ ห ารภาครั ฐ ได้ เ ปลี่ ย นระบบงบประมาณของประเทศเป็ น ระบบ
งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Performance Based Budgeting System :
SPBBS ) โดยมีวัตถุประสงค์ให้ส่วนราชการมีอิสระ และความคล่องตัวในการบริหารงบประมาณมากขึน
เพื่อให้สอดคล้องกับการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ที่เน้นการทางานให้ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ
กระทรวง กรม โดยยึ ด ผลผลิ ต ผลลั พ ธ์ หรื อ ผลสั ม ฤทธิ์ ข องงานเป็ น หลั ก ความส าเร็ จ ของการใช้
งบประมาณวัดได้จากผลลัพธ์ที่เกิดขึน ให้ความสาคัญกับความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด
และความคุ้มค่าของการใช้ จ่ายเงิน และทรัพย์สินอื่นของรัฐซึ่งเป็นผลดีกับประเทศชาติ แต่อาจเกิดช่อง
ทางการใช้ จ่ ายงบประมาณอย่ างไม่มีประสิ ทธิภ าพ อาจทาให้ ยุทธศาสตร์ช าติ ยุ ทธศาสตร์ กระทรวง
ยุทธศาสตร์กรม ไม่บรรลุผลสาเร็จ
ดังนัน การตรวจสอบการดาเนินงาน (Performance Audit) จึงมีบทบาทและเป็นกลไก
สาคัญที่สามารถชีให้ เห็ น ถึงผลการดาเนินงาน ที่ใช้จ่ายจากเงินงบประมาณแผ่ นดิน ว่าเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประหยัด ได้ผลคุ้มค่าหรือไม่ และได้ผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อทุกฝ่าย
ตามยุทธศาสตร์หรือไม่ การตรวจสอบการดาเนินงาน (Performance Audit) มีการให้ข้อเสนอแนะอย่าง
สร้างสรรค์ เพื่อให้การบริหารจัดการและการใช้ทรัพยากรของประเทศ (คน เงิน วัสดุอุปกรณ์ และอื่นๆ)
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน หรือประเทศชาติ
๔. ควำมรู้ทำงวิชำกำรเกี่ยวกับกำรวิเครำะห์สภำพองค์กำร (SWOT Analysis)
SWOT Analysis เป็นการวิเคราะห์สภาพองค์การ หรือหน่วยงานในปัจจุบัน เพื่อค้นหา
จุดแข็ง จุดเด่น จุดด้อย หรือสิ่งที่อาจเป็นปัญหาสาคัญในการดาเนินงานสู่สภาพที่ต้องการในอนาคต
หลักการสาคัญของ SWOT ก็คือการวิเคราะห์โดยการสารวจสภาพการณ์ ๒ ด้าน คือ
สภาพการณ์ ภายในและสภาพการณ์ภายนอก ดังนันการวิเคราะห์ SWOT จึงเรียกได้ว่าเป็นการวิเคราะห์
สภาพการณ์ (situation analysis) ซึ่งเป็นการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน เพื่อให้รู้ตนเอง (รู้เรา) รู้จัก
สภาพแวดล้อม (รู้เขา) ชัดเจน และวิเคราะห์โอกาส-อุปสรรค การวิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ ทังภายนอกและ
ภายในองค์กร ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริหารขององค์กรทราบถึงการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึนภายนอกองค์กร
ทังสิ่งที่ได้เกิดขึนแล้วและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคต จุดแข็งขององค์กรจะเป็นความสามารถ
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๑๓
ภายในที่ถูกใช้ประโยชน์เพื่อการบรรลุเป้าหมาย ในขณะที่จุดอ่อนขององค์กรจะเป็นคุณลักษณะภายในที่
อาจจะทาลายผลการดาเนินงาน โอกาสทางสภาพแวดล้อมจะเป็นสถานการณ์ที่ให้โอกาสเพื่อการบรรลุ
เป้ าหมายองค์กร ในทางกลั บกัน อุปสรรคทางสภาพแวดล้ อมจะเป็นสถานการณ์ที่ขัดขวางการบรรลุ
เป้าหมายขององค์กร ข้อมูลผลจากการวิเคราะห์ SWOT นีจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการกาหนด
วิสัยทัศน์การกาหนดกลยุทธ์เพื่อให้องค์กรเกิดการพัฒนาไปในทางที่เหมาะสม
การวิเคราะห์ SWOT เป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมต่างๆ ทังภายนอกและภายในองค์กร
ซึ่งปัจจัยเหล่านีแต่ละอย่างจะช่วยให้เข้าใจได้ว่ามีอิทธิพลต่อผลการดาเนินงานขององค์กรอย่างไร
๑. การประเมินสภาพแวดล้อมภายในองค์กร
การประเมิ น สภาพแวดล้ อ มภายในองค์ ก ร จะเกี่ ย วกั บ การวิ เ คราะห์ แ ละพิ จ ารณา
ทรั พยากรและความสามารถภายในองค์ ก ร ทุ กๆ ด้า น เพื่ อที่ จ ะระบุจุ ด แข็ ง และจุด อ่ อนขององค์ ก ร
แหล่งที่มาเบืองต้นของข้อมูลเพื่อการประเมินสภาพแวดล้อมภายใน คือระบบข้อมูล เพื่อการบริห าร
ที่ครอบคลุมทุกด้าน ทังในด้ านโครงสร้าง ระบบ ระเบียบ วิธีป ฏิบัติงาน บรรยากาศในการทางานและ
ทรัพยากรในการบริ หาร (คน เงิน วัส ดุ การจัดการ) รวมถึงการพิจารณาผลการดาเนินงานที่ผ่านมา
ขององค์กรเพื่อที่จะเข้าใจสถานการณ์และผลกลยุทธ์ก่อนหน้านีด้วย
- จุดแข็งขององค์กร (S - Strengths) เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยภายในจากมุมมองของผู้ที่อยู่
ภายในองค์กรนันเองว่า ปัจจัยใดภายในองค์กรที่เป็นข้อได้เปรียบ หรือจุดเด่นขององค์กรที่องค์กรควร
นามาใช้ในการพัฒนาองค์กรได้ และควรดารงไว้เพื่อการ เสริมสร้างความเข็มแข็งขององค์กร
- จุดอ่อนขององค์กร (W - Weaknesses) เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยภายใน จากมุมมองของ
ผู้ที่อยู่ภายในองค์กรนันๆ เองว่าปัจจัยภายในองค์กรที่เป็นจุดด้อย ข้อเสียเปรียบขององค์กรที่ควรปรับปรุง
ให้ดีขึนหรือขจัดให้หมดไปอันจะเป็นประโยชน์ต่อองค์กร
๒. การประเมินสภาพแวดล้อมภายนอก
การประเมิ น สภาพแวดล้ อ มภายนอกองค์ ก รนั น สามารถค้ น หาโอกาสและอุ ป สรรค
ทางการดาเนิ น งานขององค์กรที่ได้รั บ ผลกระทบจากสภาพแวดล้ อมทางเศรษฐกิจทังในและระหว่าง
ประเทศที่เกี่ยวกับการดาเนินงานขององค์กร เช่น อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ นโยบายการเงิน การ
งบ ประมาณ สภาพแวดล้อมทางสังคม เช่น ระดับการศึกษาและอัตรารู้หนังสือของประชาชน การตังถิ่น
ฐานและการอพยพของประชาชน ลั กษณะชุ ม ชน ขนบธรรมเนี ย มประเพณี ค่ า นิย ม ความเชื่อ และ
วัฒนธรรม สภาพแวดล้อมทางการเมือง เช่น พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา มติคณะรัฐมนตรี และ
สภาพ แวดล้อมทางเทคโนโลยี หมายถึงกรรมวิธี ใหม่ๆและพัฒนาการทางด้านเครื่องมืออุปกรณ์ที่จะช่วย
เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและให้บริการ
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๑๔
- โอกาสทางสภาพแวดล้อม (O - Opportunities) เป็นการวิเคราะห์ว่าปัจจัยภายนอก
องค์กร ปัจจัยใดที่สามารถส่งผลกระทบประโยชน์ ทังทางตรงและทางอ้อมต่อการดาเนินการขององค์กร
ในระดั บ มหภาค และองค์ ก รสามารถฉกฉวยข้ อ ดี เ หล่ า นี มาเสริ ม สร้ า งให้ หน่ ว ยงานเข็ ม แข็ ง ขึ นได้
- อุปสรรคทางสภาพแวดล้อม (T - Threats) เป็นการวิเคราะห์ว่าปัจจัยภายนอกองค์กร
ปั จ จั ย ใดที่ส ามารถส่ งผลกระทบในระดับมหภาค ในทางที่จะก่อให้ เกิดความเสี ยหายทังทางตรงและ
ทางอ้อม ซึ่งองค์กรจาต้องหลีกเลี่ยง หรือปรับสภาพองค์กรให้มีความแข็งแกร่งพร้อมที่จะเผชิญแรงกระทบ
ดังกล่าวได้
๕. ควำมรู้ทำงวิชำกำรในกำรบริหำรงำนเชิงผลสัมฤทธิ์สมดุล (Balanced Score Card : BSC)
Balanced Scorecard เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล และเป็นเครื่องมือทางการ
บริหารที่นาใช้ในการถ่ายทอดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบายขององค์กร เป็นแผนกลยุทธ์ที่สามารถ
นาไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม การติดตามงาน และตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ โดยใช้ระบบข้อมูลสารสนเทศที่
ป้อนกลับทังระบบ เพื่อที่จะให้ส่วนงานต่างๆ นาไปเป็นต้นแบบในการพัฒนาการวางแผนปฏิบัติงาน
เชิงกลยุทธ์โดยมุ่งเป้าหมายเดียวกัน ซึ่งประกอบด้วย
๑) การวางแผนกลยุทธ์ (Strategy Formulation)
๒) การนากลยุทธ์ไปปฏิบัติ (Strategic Implementation)
๓) การวางแผนปฏิบัติการ (Action Plan)
๔) การควบคุม และประเมินผล (Performance Measurement)
๕) การติดตามและตรวจสอบผลการดาเนินการ (Strategy Monitoring and Evaluation)
หลักการพืนฐานของ Balanced Scorecard มีปัจจัยวัดความสาเร็จครอบคลุมมุมมอง
(Perspective ) ทัง ๔ มุมมอง ได้แก่
๑. ด้านการเงิน (Financial Perspective) ในองค์กรดัชนีแรกที่ควรคานึงถึง คือ การจัดการ
ด้านการเงิน เนื่องจากเงินเป็นปัจจัยสาคัญที่ใช้เพื่อการบริหารองค์กร การวัดผลด้านการเงินจะเป็นข้อบ่งชี
ชัดเจนว่าการดาเนินงานขององค์กรจะดาเนินการต่อไปได้หรือไม่
๒. ด้านลูกค้า (Customer Perspective) องค์กรจะมุ่งสู่ความสาเร็จด้านการเงินได้ ด้วย
ความพอใจของลูกค้าเป็นดัชนีที่สาคัญที่สุด วัดผลด้านลูกค้า จึงเสมือนตัวบ่งชีที่สาคัญสาหรับองค์กรที่
ประกอบธุรกิจ และองค์กรที่ไม่แสวงหากาไร
๓. ด้านกระบวนการภายใน (Internal Process Perspective) ระบบการทางานภายใน
องค์กรเป็นระบบที่มีความสาคัญต่อด้ านการเงิน และลูกค้า นั่นคือ หากองค์กรพัฒนาและมีการบริหาร
การทางานภายในที่ดีจะส่งผลให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจในการได้รับบริการต่างๆ และทาให้องค์กรประสบ
ความสาเร็จ
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๑๕
๔. ด้านการเรียนรู้และการพัฒนา (Learning and Growth Perspective) การเรียนรู้และ
การพัฒนาของพนักงานในองค์กร จะเป็นดัชนีที่ส่งผลต่อกระบวนการทางานภายในองค์กร หากพนักงาน
เกิดการเรี ยนรู้ มีการพัฒนาขีดความสามารถของการเรียนรู้ จะทาให้ กระบวนการทางานในองค์กรมี
ประสิทธิภาพมากขึน ส่งผลต่อคุณภาพงาน และบริการที่ดีต่อลูกค้า
ทัง ๔ มุมมองจะต้องมีความสัมพันธ์ต่อกัน ในเชิงเหตุและผล (Cause and effect) มี
การเชื่อมโยงที่ส อดคล้ องกับ วิสั ย ทัศน์ และยุทธศาสตร์ขององค์กร โดยแต่ล ะมุมมองจะประกอบด้ว ย
วัตถุประสงค์ ตัวชีวัด เป้าหมายแผนงานโครงการ
๖. กำรบริหำรจัดกำรเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management)
การจัดการเชิงกลยุทธ์ ( Strategic Management ) หมายถึงการกาหนดวิสัยทัศน์ (Vision)
พันธกิจ (Mission) วัตถุประสงค์ (Objective) เป้าหมาย (Goal) ขององค์กรในระยะสันและระยะยาว
จากนันจึงวางแผนทากิจกรรมต่างๆ เพื่อให้องค์กรสามารถดาเนินงานตามพันธกิจ อันนาไปสู่การบรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กาหนดไว้
การจัดการเชิงกลยุทธ์เป็นเครื่องมือของผู้บริหารในการบริหารงาน เพื่อตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมที่เพิ่มขึน ช่วยให้ผู้บริหารกาหนดทิศทางขององค์กร วิเคราะห์สภาพ
แวดล้อมทังภายนอกและภายในองค์กร ช่วยกาหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสมเพื่อนากลยุทธ์เหล่านันไปประยุกต์
ปฏิบัติและควบคุมประเมินผลการดาเนินงานขององค์กรได้ ลักษณะที่สาคัญของการจัดการเชิงกลยุทธ์
มีดังนี
 เป็นกระบวนการของการบริหารองค์กรโดยรวม
 เป็นการบริหารที่เน้นการสร้างกลยุทธ์ เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันให้กับ
องค์กรในระยะยาว
 เป็นการตัดสินใจที่อาศัยชันเชิง ไม่มีวิธีการที่สาเร็จรูป
 ต้องอาศัยความร่วมมือ พันธะผูกพัน (Commitment) และทรัพยากรในองค์กร
 มีทิศทางที่ชัดเจนต่อทางเลือกต่าง ๆ และแสดงให้ทุกคนในองค์กรเข้าใจตรงกัน
การจัดการเชิงกลยุทธ์ ประกอบด้วยองค์ประกอบย่อยพืนฐาน ๕ ประการ คือ
๑. การกาหนดทิศทาง (Direction Setting)
การกาหนดทิศทางขององค์กรจะประกอบด้วย การกาหนดวิสัยทัศน์ (Vision) และการ
กาหนดพันธกิจ (Mission) ในการดาเนินงานที่ชัดเจนจะช่วยให้องค์กรสามารถกาหนดทิศทางในระยะยาว
อีกทังยังแสดงถึงความตังใจในการดาเนินงานอีกด้วย
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๑๖
พันธกิจ ( Mission ) ขันแรกองค์กรจะต้องระบุพันธกิจ และเป้าหมายหลักที่สาคัญ ซึ่ง
พันธกิจ หมายถึง ประกาศหรือข้อความขององค์กรที่พยายามกาหนดว่าจะทาอะไรในปัจจุบัน และกาลัง
จะทาอะไรในอนาคต และองค์กรจะก้าวไปสู่การเป็นองค์กรแบบใดเพื่อบรรลุสู่ความเป็นเลิศเหนือคู่แข่ง
เป้าหมาย (Gold) คือการบอกถึงสิ่งที่องค์กรปรารถนาให้เกิดขึนในอนาคต และพยายาม
บรรลุโดยมีการกาหนดให้ชัดเจน กระชับ ตรงจุด และสามารรถวัดได้ ทังนีเป้าหมายจะมีการกาหนดให้
ชัดเจนขึนกว่าการกาหนดพันธกิจว่าจะต้องทาสิ่งใด
๒. การประเมินองค์กรและสภาพแวดล้อม (Environment Scanning)
การประเมินสภาพแวดล้อมขององค์กรนันจะประกอบไปด้วยการประเมินสภาพแวดล้อม
ภายนอก และการประเมิน สภาพแวดล้ อ มภายใน โดยมีจุดมุ่ งหมายเพื่อให้ ทราบถึง จุดแข็ง จุดอ่อ น
โอกาส และอุปสรรค หรือโดยทั่วไปจะเรียกว่าการวิเคราะห์ตามตัวแบบสว็อท (SWOT Analysis) ได้แก่
๒.๑ การวิ เ คราะห์ ส ภาพแวดล้ อ มภายในขององค์ ก ร (Internal
Analysis)
การวิเคราะห์ภายในขององค์กรนัน จะทาให้ ทราบถึงจุดอ่อนและจุดแข็งขององค์กร
ช่วยให้ประเมินอดีตและแนวโน้มในปัจจุบัน การวิเคราะห์ภายในสามารถทาได้โดยการวิเคราะห์ปัจจัยที่จะ
นาไปสู่ความสาเร็จ (Critical success factor) การวิเคราะห์สายโซ่แห่งคุณค่า (Value chain) และ
วิเคราะห์กระบวนการหลัก (Core business process) ซึ่งจะทาให้องค์กรมีความสามารถหลักที่โดดเด่น
(Core competency)
จุดแข็ง : ลักษณะหรือองค์ประกอบขององค์กรที่มีสมรรถนะเหนือกว่า
จุดอ่อน : ลักษณะหรือองค์ประกอบขององค์กรที่มีสมรรถนะด้อยกว่าเมื่อเทียบกับคู่แข่ง
๒.๒ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร (External Analysis)
สภาพแวดล้อมภายนอกประกอบด้วย สภาพแวดล้อมทั่วไป (General Environment)
และสภาพแวดล้อมในการดาเนินงาน (Task Environment) การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกหรือ
สภาพแวดล้อมภายนอกนีจะทาให้ทราบถึงโอกาสหรืออุปสรรคทางธุรกิจขององค์การ
โอกาส : การผสมผสานระหว่างเหตุการณ์ เวลา สถานที่ ที่มีแนวโน้มว่าจะเป็นประโยชน์
ต่อองค์กร มาทาให้องค์กรมีสมรรถนะที่จะดาเนินการบางอย่างที่เหนือกว่าคู่แข่ง
อุปสรรค : เหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึนได้ และถ้าเกิดขึนก็จะทาความเสียหายให้แก่องค์กร
๓. การกาหนดกลยุทธ์ (Strategy Formulation)
เป็นการพัฒนาแผนระยะยาวบนรากฐานของโอกาสและอุปสรรค ที่ได้จากการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายนอก และการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนที่ได้จาการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน
โดยองค์กรจะต้องกาหนดและเลือกกลยุทธ์ที่ดีที่สุดที่เหมาะสมกับองค์กรที่สุด โดยใช้ความได้เปรียบใน
การแข่งขันขององค์กรกาหนดเป็นกลยุทธ์ ทังนีจะต้องคานึงถึงระดับที่แตกต่างกันของกลยุทธ์ด้วย ซึ่งมี
ทังสิน ๓ ระดับ
การตรวจสอบการดาเนินงาน การผลิตต้นกล้าปาล์มนามันพันธุ์ดี

๑๗
กลยุทธ์ระดับองค์การ (Corporate Strategy) เป็นกลยุทธ์ที่ครอบคลุมและบ่งบอกถึง
กลยุทธ์โ ดยรวมและทิศทางในการแข่งขันขององค์กรว่า จะมีการพัฒ นาไปสู่ ทิศทางใด จะดาเนินงาน
อย่างไร และจะจัดสรรทรัพยากรไปยังแต่ละหน่วยขององค์กรอย่างไร
กลยุทธ์ระดับธุรกิจ (Business Strategy) เป็นการกาหนดกลยุทธ์ในระดับที่ย่อยลงไป
จะมุ่งปรับปรุงฐานะการแข่งขันขององค์กรกับคู่แข่ง และระบุถึงวิธีการที่องค์กรจะใช้ในการแข่งขัน มุ่ง
ปรับปรุงฐานะการแข่งขันของผลิตภัณฑ์ให้สูงขึน
กลยุทธ์ระดับปฏิบัติการ (Operational Strategy) เป็นการกาหนดกลยุทธ์ที่ครอบคลุม
วิธีการในการแข่งขันแก่ผู้เกี่ยวข้องในหน่วยงาน (Function) ต่างๆ มุ่งเน้นให้แผนกงานตามหน้าที่พัฒนา
กลยุทธ์ขึนมา โดยอยู่ภายใต้กรอบของกลยุทธ์ระดับองค์การและกลยุทธ์ระดับธุรกิจ
๔. การดาเนินกลยุทธ์ (Strategy Implementation)
การน ากลยุ ทธ์ไปปฏิบัติ คื อ กระบวนการที่ผู้ บริห ารแปลงกลยุทธ์และนโยบายไปสู่
แผนการดาเนินงาน กาหนดรายละเอียดด้านต่างๆ เช่น ด้านงบประมาณ หรือวิธีการดาเนินงาน ซึ่ง
กระบวนการนีอาจจะเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงภายในด้านวัฒนธรรม โครงสร้าง หรือระบบการ
บริหาร เพื่อให้สามารถดาเนินการตามกลยุทธ์ได้อย่างเป็นรูปธรรม
๕. การประเมินผลและการควบคุม (Evaluation and Control)
การควบคุมกลยุทธ์ เป็นหน้าที่สาคัญที่เกี่ยวข้องกับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
กลยุทธ์ที่นาไปปฏิบัติ ทังนีในการนากลยุทธ์ไปปฏิบัตินันมักจะเกิดข้อผิดพลาดที่ต้องการการปรับปรุง
เพื่อให้แน่ใจว่ากลยุทธ์นันจะก่อให้เกิดผลการปฏิบัติงานที่ตรงตามแผนที่ได้ตังไว้ การตรวจสอบกลยุทธ์
(Strategic Control) จะมีการวัดผลทังในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ มีการกาหนดเกณฑ์และมาตรฐาน
โดยมาตรวัดการดาเนินงานที่เหมาะสมกับแต่ละองค์กร
๗. แนวคิดเกี่ยวกับ ๓ E's
การตรวจสอบการดาเนินงานโดยใช้แนวคิดเกี่ยวกับ ๓ E's ซึ่งได้แก่ ความประหยัด
(Economy) ประสิทธิภาพ (Efficiency) และประสิทธิผล (Effectiveness) ซึ่งเป็นเกณฑ์สาคัญที่ใช้
ในการพิจารณาผลการดาเนินงานที่ตรวจสอบ
๑. ความประหยัด (Economy)
หมายถึง ความสามารถลดต้นทุนหรือใช้ทรัพยากรต่ากว่าที่กาหนดในแผน โดยยังคง
ได้ผลตามวัตถุประสงค์ การตรวจสอบความประหยัด จะเน้นไปที่ปัจจัยนาเข้า (Input) เป็นสาคัญ
กล่าวคือ ตรวจสอบว่าหน่วยงานใช้จ่ายเงินได้ต่ากว่าที่กาหนดไว้ โดยทีย่ ังคงได้ผลผลิตเช่นเดิม หรือเมื่อ
หน่วยงานได้ดาเนินงานแล้วเสร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์ มีทางเลือกอื่นใดอีกหรือไม่ ที่จะทาให้ลดต้นทุน
หรือค่าใช้จ่ายได้น้อยลงกว่าที่เป็นอยู่ ถ้าไม่มีแสดงว่าหน่วยงานได้ดาเนินการอย่างประหยัดหรือเสียต้นทุน
ต่าที่สุดแล้ว
การตรวจสอบการดาเนินงาน การผลิตต้นกล้าปาล์มนามันพันธุ์ดี

๑๘
๒. ประสิทธิภาพ (Efficiency)
หมายถึง ความสามารถลดต้นทุนหรือทรัพยากรต่อหน่วยของผลผลิต ที่ได้จากการ
ดาเนินงานต่ากว่าที่กาหนดไว้ในแผน หรือความสามารถเพิ่มผลผลิต หรือผลประโยชน์ต่อหน่วยของ
ต้นทุนที่ใช้ดาเนินงาน สูงกว่าที่กาหนดไว้ในแผน หรืออีกนัยหนึ่ง ประสิทธิภาพเป็นอัตราส่วนแสดงให้
เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิต หรือผลประโยชน์ที่ได้รับกับต้นทุนหรือทรัพยากรที่ใช้ดาเนินงาน
จริงเมื่อเปรียบเทียบกับแผนที่วางไว้
ดำเนินงำนจริง

แผน

(๑)

ต้นทุน
ผลผลิต

<

ต้นทุน
ผลผลิต

(๒)

ผลผลิต
ต้นทุน

>

ผลผลิต
ต้นทุน

ประสิทธิภาพและความประหยัด มีความหมายที่ใกล้เคียงกันมาก ไม่สามารถแบ่งแยกออก
จากกันได้ชัดเจน ความประหยัดถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของประสิทธิภาพ เนื่องจากความประหยัดมุ่งเน้น
เฉพาะความสามารถในการลดต้นทุน หรือทรัพยากรวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิ ต เพื่อให้ ได้ผ ลผลิตตาม
วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่วางไว้ แต่ประสิทธิภาพจะเกี่ยวข้ องกับความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุนและ
ผลผลิตที่เปลี่ยนแปลงไป
ความมีประสิทธิภ าพเป็น การพิจารณาการใช้ทรัพยากร (ปัจจัยการผลิตต่างๆ) โดยการ
วางแผนการดาเนินงาน และการควบคุมเพื่อให้ได้มาซึ่งผลผลิตและบริการ เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมาย
และระยะเวลาตามที่แผนกาหนดไว้
๓. ประสิทธิผล (Effectiveness)
หมายถึงความสามารถดาเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ จุดสาคัญการตรวจสอบ
ความมีประสิทธิผลอยู่ที่ ความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตที่คาดหวังตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ และผลผลิตจริง
ที่มีขึน เกณฑ์ประสิทธิผลนอกจากจะพิจารณาถึงผลตามวัตถุประสงค์แ ล้วอาจขยายขอบเขตครอบคลุม
ผลลัพธ์และผลกระทบที่เกี่ยวข้องทังหมด
ประสิทธิผล =

ผลลัพธ์
วัตถุประสงค์
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๑๙
แผนงาน /งาน/โครงการใดๆ จะมีประสิทธิผล ก็ต่อเมื่อผลผลิตที่ได้เป็นไปตามเป้าหมาย
สามารถดาเนินการได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ ดังแผนภาพข้างล่างนี
ควำมมีประสิทธิผล พิจำรณำจำกผลลัพธ์ของกำรดำเนินงำน
วัตถุประสงค์

ปัจจัยกำรผลิต

กระบวนกำรผลิต

ประสิทธิผล

ผลผลิต

ผลลัพธ์

๘. แนวคิดกำรบริหำรโซ่แห่งคุณค่ำ (Value Chain)
เมื่อกล่าวถึง งานด้านคุณภาพ เราสามารถจาแนกออกได้เป็น ๑) คุณภาพที่พึงต้องมี
(must be quality) หมายถึง คุณภาพที่ต้องมีอยู่อย่างครบถ้วนเป็นปกติ ถ้าหากไม่มีคุณภาพอย่างนี
ในสินค้าหรือผลิตภัณฑ์เมื่อใดแล้ว ลูกค้าจะไม่ซืออย่างแน่นอน และ ๒) คุณภำพที่จูงใจซื้อ (attractive
quality) หมายถึง คุณภำพที่โดยปกติจะไม่มีคุณภำพชนิ ดนี้อยู่ในตัวสินค้ำ แต่ถ้ำหำกมีก็จะจูงใจลูกค้ำ
ให้เกิดควำมสนใจที่จะซื้อขึ้นมำได้ การที่จะสร้างคุณค่าอื่นๆ หรือประโยชน์อื่นมาประกอบกันให้เป็น
ประโยชน์สุดท้ายที่ลูกค้าต้องการ จะมีขันตอนของกระบวนการสร้างคุณค่าที่ต่อเนื่องกันเป็นทอดๆ เหมือน
ห่วงโซ่ของกิจกรรมที่มีความเกี่ยวพันกัน เพื่อสร้างประโยชน์สุดท้ายในผลิตภัณฑ์หรือบริการ เพื่อนาส่ง
ต่อไปให้ลูกค้า กระบวนการเหล่านีเรียกว่า Value Chain หรือ โซ่แห่งคุณค่ำ
สำยโซ่แห่งคุณค่ำ (Value Chain)
การจัดการกระบวนการเป็นการจัดการกิจกรรมที่เปลี่ยนปัจจัยนาเข้า (input) ให้เป็นผลิตผล
(output) เป็นกิจกรรมที่เชื่อมโยงกัน เพื่อจุดมุ่งหมายในการผลิตหรือการบริการให้แก่ผู้รับบริการ (ลูกค้า)
ทังภายในและภายนอกองค์การ ความเชื่อมโยงนี หมายถึง เมื่อดาเนินกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งไปจะมี
ผลกระทบต่อต้นทุนหรือประสิทธิผลของกิจกรรมอื่นด้วย ความเชื่อมโยงของกิจกรรมต่างๆ จึงต้องมีการ
เปรียบเทียบ (trade-offs) ในการทางานของแต่ละกิจกรรมเพื่อให้แน่ใจว่ากิจกรรมโดยรวมจะเกิด
ประโยชน์สูงสุด กระบวนการแบ่งออกเป็น ๒ กระบวนการ คือ กระบวนการสร้างคุณค่า และ
กระบวนการสนับสนุน กระบวนการกาหนดขันตอนมีระเบียบปฏิบัติ และข้อกาหนดที่เป็นลายลักษณ์
อักษร มีการควบคุมและขันตอนการวัดและประเมินกระบวนการ
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๒๐
โซ่แห่งคุณค่า (value chain) เป็นแนวความคิดที่พัฒนาโดย Porter (๑๙๘๕) โมเดลนีจะ
เน้นกิจกรรมหลัก และกิจกรรมรองที่เพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าหรือบริการ ใน Porter’s Value Chain ซึง่
เป็นทัศนะของ Porter นัน ความสามารถในการแข่งขัน (competitiveness) สามารถสร้างได้ด้วย
๒ วิธีหลัก คือ
๑. การทาให้ต้นทุนในการผลิต และการให้การบริการที่ต่ากว่าคู่แข่ง (low relative cost)
๒. การทาให้สินค้าและบริการของตนเอง แตกต่างจากคู่แข่ง (differentiation) เพื่อจะ
สามารถตังราคาสูง (premium price) ได้
กิจกรรมหลักในการสร้างมูลค่า Value Activities แบ่งออกเป็น ๒ ชนิดใหญ่ๆ คือ
 Primary Activities หมายถึงกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิต
สินค้าหรือบริการโดยตรง
 Support Activities หมายถึง กิจกรรมต่างๆ ที่คอยสนับสนุน หรือทาให้
Primary Activities ดาเนินไปโดยสะดวก และมีประสิทธิภาพ ได้แก่ การส่งมอบ
ให้กับลูกค้า รวมทังบริการหลังการขาย
กิจกรรมหลักในการสร้างมูลค่า Value Activities ประกอบด้วยรายละเอียดดังต่อไปนี
๑. กิจกรรมหลัก (Primary Activities) ประกอบด้วยกิจกรรมย่อย ที่มีการดาเนินติดต่อกัน
เป็นลาดับอีก ๕ กิจกรรมได้แก่
● Inbound Logistics เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเลือกสรร การรับ การเก็บ
Inputs ต่างๆ ที่ใช้ในการผลิตสินค้า /บริการ กิจกรรมเหล่านีจึงรวมถึง Raw Material,Delivery,
Transportation, Inventory, etc.
● Operation (manufacturing) เป็นกิจกรรมการแปรสภาพ Inputs ต่างๆ ให้เป็น
สินค้า/บริการ ซึ่งจะรวมถึงการบารุงรักษาเครื่องจักร และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง OutboundLogistics
หมายถึงกิจ กรรมต่างๆ ที่เกี่ ย วข้องกับการนาส่ งสิ นค้า /บริการไปให้ กับลู กค้า ตังแต่ Order
Processing,Warehousing ไปจนถึง Transportation
● Marketing and Sales เป็นกิจกรรมที่ทาเพื่อให้สินค้า/บริการเป็นที่รู้จักของลูกค้า
และพยายามโน้มน้าวให้ลูกค้าซือสินค้า/บริการ
● Service เป็นกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ลูกค้าใช้สินค้า /บริการอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง
จะหมายความรวมถึงการติดตัง การซ่อมบารุง บริการอะไหล่ และการรับประกันต่าง ๆ
● Support Activities ในขณะที่ Primary Activitiesมีการดาเนินไปอย่างต่อเนื่องและ
เป็นลาดับ

การตรวจสอบการดาเนินงาน การผลิตต้นกล้าปาล์มนามันพันธุ์ดี

๒๑
๒. กิจกรรมสนับสนุน (Support Activities) เป็นกิจกรรมที่เข้าไปมีอิทธิพลต่อทุก Primary
Activities ในทุกขันตอน ด้วยเหตุนีเราจึงเห็นว่าแต่ละ Support Activities เป็นกิจกรรมตามแนวนอน
ที่ครอบคลุมทุก Primary Activities ในทุกขณะ ประกอบด้วยกิจกรรมย่อยสาคัญ 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 รวมทังการให้ผลตอบแทนและรางวัล
● Firm Infrastructure ในที่นีไม่ได้หมายถึง อาคารสิ่งก่อสร้างใดๆ ตามความหมาย
โดยตรงของคาว่า Infrastructure แต่จะหมายถึง หน่วยงานต่างๆ ที่ผลิตข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการ
ตัดสินใจและการดาเนินงานต่างๆ ซึ่งจะรวมถึงฝ่ายบัญชี ฝ่ายการเงิน และฝ่ายกฎหมาย
กลยุทธ์โ ซ่แห่ง คุณค่า ที่ประสพผลสาเร็จในกระบวนการสร้างคุณ ค่าในงานเพิ่ม ผลผลิต
ขององค์กร มีส่วนประกอบสาคัญของการดาเนินการสร้างคุณค่าในโซ่แห่งคุณค่า ที่ต้องคานึงถึง ดังนี
๑. วัฒนธรรมองค์กำร (organization culture) คนในองค์กรจะต้องมีแนวทางการ
ปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างเดียวกันจนถึงขันเป็นวัฒนธรรมองค์กร วัฒนธรรมทาหน้าที่ให้คนในองค์กรมีความ
เชื่อและพฤติกรรมไปในทิศทางเดียวกัน และทาให้คนในองค์กรอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และลดความ
ขัดแย้ง การดาเนินกิจกรรมการสร้างมูลค่าจะต้องมีการสร้างวัฒนธรรมเป็นแบบอย่างเดียวกัน เพราะการ
ดาเนินกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งจะมีผลกระทบต่อกิจกรรมหนึ่งในองค์กรด้วย จึงต้องมีการเปรียบเทียบ
(trade-offs) เพื่อให้ทราบว่าการดาเนินกิจกรรมหนึ่งจะเกิดผลโดยรวมขององค์กร จะเกิดประโยชน์สูงสุด
สามารถแข่งขันได้
๒. ทรัพยำกรบุคคล (human resource) ทรัพยากรมนุษย์ คือ ทรัพยากรที่มีค่าที่มีอยู่ใน
ตัว ของมนุษย์ นับ ว่าเป็ น ทรั พยากรที่มีคุณค่าและมีเกียรติภูมิ ทรัพยากรที่ว่านัน ได้แก่ ความรู้
ความสามารถ ความคิดต่าง ๆ ที่มีอยู่ในตัวของมนุษย์ โดยมนุษย์แต่ละคนจะมีทรัพยากรดังกล่าวในระดับ
ที่ต่างๆบางคนมีมาก บางคนมีปานกลาง และบางคนมีน้อย ซึ่งขึนอยู่กับว่ามนุษย์จะนาทรัพยากร
เหล่านันมาใช้อย่างไรให้เกิดประโยชน์และมีคุณภาพ ซึ่งความสาคัญของทรัพยากรบุคคล (ทุนมนุษย์) ที่
นามาสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่ง ยืนจะต้องใช้ระยะเวลายาวนาน และเป็นสิ่งที่ทาได้ยาก
เมื่อเทียบกับสิ่งอื่น (some activities are much harder to replicate than others) ดังนัน การ
บริหารทรัพยากรมนุษย์จึงต้องพัฒนาเป็นแนวคิดใหม่ๆ เพื่อที่จะสร้างคุณค่าให้กับองค์กรได้ เพราะ
ทรัพยากรบุคคล (human resource) เป็นสิ่งที่มีค่ามากที่สุดขององค์กร
การตรวจสอบการดาเนินงาน การผลิตต้นกล้าปาล์มนามันพันธุ์ดี

๒๒
๓. ภำวะผู้นำ (leadership) เป็นกระบวนการใช้อานาจในการจูง หรือใช้ความสามารถใน
การจูงใจและอิทธิพลที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างผู้นาและผู้ตาม เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ที่กาหนดไว้ ดังนัน ผู้นาขององค์กรมีความสาคัญและจาเป็นอย่างยิ่งในการบริหารองค์กร เพราะจะเป็น
ผู้สามารถตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ที่มีความจาเป็นและสาคัญยิ่ง โดยพืนฐานแล้วผู้นาจะต้องมีทักษะการ
จูงใจคนได้ดี ผู้นาจึงมิใช่เป็นผู้ปฏิบัติเพียงอย่างเดียว แต่จะเป็นผู้ที่มีบทบาทสาคัญอย่างยิ่งต่อการโน้มน้าว
ผลักดันให้คนมีความต้องการปฏิบัติตาม หรือความเต็มใจที่จะแสดงพฤติกรรมที่นาไปสู่เป้าหมาย หรือผล
สาเร็จของงานตามวัตถุประสงค์ที่ตังไว้
๔. กระบวนกำรต่ำงๆ ภำยในองค์กร (business process) การสร้างคุณค่าในงานต้อง
คานึงถึงทุกกระบวนการในการดาเนินงานว่าเป็นอย่างไร เพราะแต่ละองค์กรมีขนาดศักยภาพต่างกัน
การดาเนินกิจกรรมการสร้างคุณค่าในงานอาจมีแนวทางที่ต่างกันบ้าง
๕. กำรลงทุนในเทคโนโลยี (technology investment) การดาเนินงานในปัจจุบันไม่ว่า
จะมีขนาดเล็กไปจนถึงใหญ่ มีความจาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการใช้เทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาเกี่ยวข้อง อาทิ
เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ IT หรือเทคโนโลยีทางการผลิตต่างๆ ที่นามาใช้ เนื่องจากเทคโนโลยีเหล่านี
สามารถเกือกูลให้งานสร้างคุณค่าขององค์กรมีความก้าวหน้า และสร้างความสามารถในทางการแข่งขันได้
ไม่ว่าจานวนระยะทาง เวลา จานวนการผลิต หรือความสลับซับซ้อนใดๆ ในงาน
๖. ควำมร่วมมือ และกำรประสำนงำน (co-operation) สิ่งสาคัญอย่างยิ่งที่ขาดไม่ได้
ในกระบวนการสร้างคุณค่า คือ ความร่วมมือและการประสานงานที่ดีของทุกแผนกในองค์กรจะต้อง
อาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกัน ตลอดจนมีความเข้าใจในการทางานเป็นอย่างดีจึงจะประสพ
ผลสาเร็จ

๙. แนวควำมคิดหลักกำรบริหำรแบบมีส่วนร่วม (Participation)
การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม (PG : Participation Governance) หมายถึง การจัด
ระบบการบริหารราชการ ขันตอนวิธีการปฏิบัติงาน และโครงสร้างของการตัดสินใจในการบริหารราชการ
ให้เป็นระบบที่เปิดให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วม (Public Participation) ในพันธกิจขององค์กรภาครัฐ
มากขึน มีการดาเนินการโดยการให้บริการสาธารณะและการตัดสินใจเชิงนโยบาย ในมิติที่เปิดโอกาสให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม เน้นความเปิดเผยและโปร่งใส เป็นทางเลือกใหม่สาหรับการบริหารราชการ
สังคมยุคเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารสมัยใหม่ ให้ความสาคัญในการพัฒนาและสรรหาข้าราชการและบุคลากร
ทุกระดับ โดยยึดถือหลักปรัชญาการมีส่วนร่วมของประชาชนและเป็นบุคลากรที่คุณลักษณะดังนี คือ มีจิต
สาธารณะมีความเป็นประชาธิปไตย เคารพในสิทธิขันพืนฐานของประชาชน เปิดกว้างพร้อมที่จะรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชน และปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
การตรวจสอบการดาเนินงาน การผลิตต้นกล้าปาล์มนามันพันธุ์ดี

๒๓
การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Governance) เป็นการจัดการบริหาร
ราชการแผ่นดินตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) คือ เป็นระบบราชการที่มีความสุจริตโปร่งใส
เปิดเผยข้อมูล เที่ยงธรรม และมีการบริหารงานที่เน้นประชาชนเป็นศูนย์กลางและมุ่งประโยชน์สุขของ
ประชาชนเป็นสาคัญ
๑๐. แนวคิดหลักเกณฑ์ และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี (Good Governance) พ.ศ. ๒๕๔๖
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี หรือธรรมาภิบาล (Good Government) เป็นแนวคิดสากล
ที่ได้นามาใช้ในสังคมไทย โดยมีความหมายรวมถึงระบบโครงสร้าง กระบวนการต่าง ๆ ที่วางกฎเกณฑ์
ความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมของประเทศ เพื่อที่ภาคต่างๆ ของสังคมจะพัฒนา
และอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ธรรมาภิบาลเป็นทังเป้าหมายและวิธีการในการพัฒนา ถ้าพิจารณาในฐานะ
วิธี การอั น จะน าไปสู่ เ ป้ า หมาย ก็จ ะหมายถึ ง เครื่อ งมื อหรื อกลไกในการบริห ารจัด การทรั พยากรทาง
เศรษฐกิจ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การสร้างความเป็นธรรมในสังคม เป็นต้น ในขณะที่ถ้าพิจารณาใน
ฐานะที่เป็นเป้าหมายของการพัฒนานัน จะหมายถึงระบบบริหารจัด การที่มีองค์ประกอบที่สาคัญ คือ
มี ค วามเป็ น ประชาธิ ป ไตย ประชาชนมี ส่ ว นร่ ว มในกระบวนการตั ด สิ น ใจ ให้ บ ริ ก ารสาธารณะที่ มี
ประสิ ทธิภ าพ ตลอดจนการเคารพสิ ทธิมนุษยชนและยึดมั่นในความสุจริต ความถูกต้องดีงาม และ
โปร่งใส ดังนัน ธรรมาภิบาลจึงประกอบด้วย หลักการสาคัญ ๖ ประการ ดังนี
๑) หลักนิติธรรม เป็นหลักที่ถือเป็นกฎ กติกาในสังคมที่ทุกคนมีส่วนเกี่ยวข้อง ดังนัน การตรา
กฎหมายที่ถูกต้อง เป็นธรรม การบังคับให้เป็นไปตามกฎหมาย โดยคานึงถึงสิทธิเสรีภาพของสมาชิก
ระบบกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมที่ดีมีความเป็นธรรมและมีความชัดเจน มีระบบลงโทษที่เหมาะสม
รวมทัง มีการบังคับใช้ที่คานึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน จะช่วยควบคุมการใช้อานาจของรัฐให้เป็นไป
อย่างชอบธรรม พร้อมกับช่วยคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ไม่ให้ถูกละเมิดโดยการใช้อานาจรัฐ
และจะเกิดผลในทางตรงกัน ข้ามหากกฎหมายและระบบยุติธรรมอ่อนแอ จะก่อให้เกิดพฤติกรรมการ
แสวงหาผลประโยชน์จาก ข้อกฎหมายและแพร่กระจายกว้างขวางนาไปสู่การทุจริตในระดับการใช้อานาจ
หน้าที่อย่างไม่ระมัดระวัง กระทบต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชนและกระทบต่อการลงทุนทางเศรษฐกิจ
๒) หลั ก คุ ณ ธรรม เป็ น การพั ฒ นาให้ บุ ค ลากรของภาครั ฐ ยึ ด มั่ น ในความถู ก ต้ อ งดี ง าม
การส่ งเสริ มสนั บ สนุ น ให้ ป ระชาชนพัฒ นาตนเอง เพื่ อให้ เป็นผู้ ที่มีความซื่ อสั ตย์ จริง ใจ ขยัน อดทน
มี ร ะเบี ย บวิ นั ย ประกอบอาชี พ สุ จ ริ ต การบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ ที่ ดี เ ป็ น การบริ ห ารที่ ไ ม่ เ พี ย งแต่ ใ ห้
ความสาคัญกับประสิทธิภาพ แต่ต้องให้ความสาคั ญกับการดารงรักษาไว้ซึ่งหลักการอันถูกต้อง การยึดถือ
ระบบคุณธรรม คุณค่าและความดี งามทังหลาย ทังนี เพราะระบบคุณค่าและค่านิยมต่างๆ ในระบบ
ราชการจะเป็นปัจจัยกาหนดพฤติกรรมของข้าราชการ และชีนาวิธีการให้บริการแก่ประชาชนด้วย
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๒๔
๓) หลักความโปร่งใส การทางานที่เปิดเผยและสามารถตรวจสอบได้ จะส่งผลให้การทุจริต
คอรัปชั่นและความด้อยประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการลดลง ดังนัน ถ้าภาครัฐจัดระบบการ
บริหารจัดการให้มีความโปร่งใสและเปิดเผยให้ประชาชนเข้ามาร่วมรับรู้ในวิธีการและขันตอนการทางาน
ได้มีโอกาสตรวจสอบการปฏิบัติงาน ตลอดจนผลการดาเนินงานจะส่งผลให้ข้าราชการมีความรับผิดชอบต่อ
การท างานและผลของงาน มี ก ารปฏิ บั ติ ง านอย่ า งถู ก ต้ อ งเป็ น ธรรม และก่ อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ สุ ข แก่
ประชาชนและประเทศชาติโดยรวมมากขึน ซึ่งจะทาให้ประชาชนมีความมั่นใจว่า ข้าราชการมีความตังใจ
จริงในการปฏิบัติงาน
๔) หลักการมีส่วนร่วม เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมรับรู้ มีส่วนเกี่ยวข้อง
กั บ กระบวนการตั ด สิ น ใจ กระบวนการด าเนิ น การของโครงการ รวมถึ ง ได้ รั บ การเสริ ม สร้ า งขี ด
ความสามารถในการเข้ามามีส่วนร่วม การมีส่วนร่วมจึงเป็นกระบวนการที่ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมี
ส่วนร่วมทางการเมือง การบริหาร และการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ รวมทังการจัดสรรทรัพยากรของชุมชน
และของชาติ โดยมีการแสดงทัศนะต่างๆ ต่อการดาเนินงานที่มีผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ เพื่อให้รัฐบาล
นาไปประกอบการตัดสินใจระดับนโยบาย การให้คาแนะนาปรึกษา ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติ ตลอดจน
ควบคุมการดาเนินงาน ดังนัน การมีส่วนร่วมจึงเป็นการ สื่อสารสองทาง มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลและรับฟัง
ความเห็นซึ่งกันและกันระหว่างรัฐกับประชาชน ซึ่งเป็นกระบวนการที่เสริมสร้างความสามัคคีในชาติ ใน
ขณะเดีย วกัน จะก่อให้เกิดกระบวนการติดตามตรวจสอบนโยบายและการดาเนินงานของรั ฐ ให้มีการ
ดาเนินงานที่รับผิดชอบต่อสังคมมากขึน
๕) หลักความคุ้มค่า การพัฒนาที่ยั่งยืนจะต้องบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่าง
จากัดให้เกิดประโยชน์สุขแก่ส่วนรวม คานึงถึงความประหยัด ความคุ้มค่า สร้างสรรค์สินค้าและบริการที่มี
คุณภาพ โดยยึดถือประชาชนเป็นเป้าหมายสูงสุดในการทางาน ดังนัน ภาครัฐซึ่งยังคงฐานะเป็นแกนสาคัญ
ในกระบวนการบริหารจัดการในการพัฒนาประเทศและการให้บริการแก่ประชาชน จึงอาจจาเป็นต้องมี
การปรับเปลี่ยนวิธีการและกลไกการทางานให้คานึงถึงความคุ้มค่าและประสิทธิภาพมากขึน
๖) หลักความสานึกรับผิดชอบ เป็นกระบวนการทางานที่จะช่วยเสริมสร้างประสิทธิภาพการ
ทางานให้ดีขึน ความสานึกรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงานจะต้องมีลักษณะสาคัญ ๖ ประการ
คือ การมีเป้าหมายที่ชัดเจน ทุกคนเป็นเจ้าของร่วมกัน การปฏิบัติการอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดการ
พฤติกรรมที่ไม่เอืออานวยให้เกิ ดการรับผิดชอบ การทางานอย่างไม่หยุดยัง การมีแผนสารองการติดตาม
ประเมินผลการทางาน เนื่องจากภาครัฐเป็นผู้ใช้อานาจหน้าที่ในการบริหารจัดการ กิจการของรัฐในทุก
ระดับ ดังนัน จึงต้องสร้างเครื่องมือและวัฒนธรรมสานึกรับผิดชอบให้เกิดแก่ข้าราชการอย่างกว้างขวาง
ความรับผิดชอบและตรวจสอบได้จะเป็นการตรวจสอบและควบคุมพฤติกรรมของข้าราชการให้รับผิดชอบ
ต่อภารกิจ ต่อสังคม กระตือรือร้นในการแก้ปัญหาของประชาชน เคารพความคิดเห็นที่แตกต่าง และกล้าที่
จะยอมรับผลดีผลเสียจากการกระทาของตนเอง
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๒๕
๑๑. แนวปฏิบัติกำรตรวจสอบภำยใน : กำรตรวจสอบกำรดำเนินงำนของส่วนรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๘
จากการปรับเปลี่ยนการบริหารงานภาครัฐ ไปสู่การบริหารจัดการแนวใหม่ที่ให้ความสาคัญ
กับผลสัมฤทธิ์ของงาน และให้มีการลดบทบาทและกระจายอานาจของหน่วยงานส่วนกลางไปสู่ราชการ
ส่ว นภูมิภาค โดยหน่ ว ยงานส่ วนกลางทาหน้าที่เป็นผู้กากับ และควบคุมเชิงนโยบาย มีการตรวจสอบ
ติดตามประเมินผลที่เป็นระบบ การเปลี่ยนแปลงการกระจายอานาจทาให้ส่วนราชการต้องให้ความสาคัญ
กับความเสี่ยงและการควบคุมมาก ภารกิจและหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน ซึ่งในอดีตจะเป็นการ
ตรวจสอบด้านการเงิน และบั ญชี (Financial Audit) และการตรวจสอบการปฏิบัติต ามข้อกาหนด
(Compliance Audit) ซึ่งการตรวจสอบลักษณะนี ผลที่ได้จากัดอยู่ในวงแคบเพียงความถูกต้องของ
การบันทึกบัญชีและรายงานการเงิน ตลอดจนการปฏิบัติงานทางการเงินสอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องหรือไม่ จึงให้ข้อมูลไม่เพียงพอแก่ผู้บริหารในการนาไปประกอบการตัดสินใจ หรือ
แก้ปัญหาอุปสรรคต่างๆ ในการบริหารงานต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน ดังนัน ผู้ตรวจสอบภายในของส่วน
ราชการจึ ง จ าเป็ น ต้ อ งเพิ่ ม บทบาท และหน้ า ที่ ก ารตรวจสอบภายในให้ ค รอบคลุ ม ถึ ง การวิ เ คราะห์
ประเมินผลการดาเนินงานว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์เป้าหมายของแผนงาน งาน โครงการ มีประสิทธิภาพ
มากน้อยเพียงใด การใช้จ่ายเงินได้ผลคุ้มค่าหรือไม่ มีปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงานอย่างไร เพื่อ
เสนอแนะแนวทางปรับปรุงแก้ไข ซึ่งการตรวจสอบการดาเนินงานมีความเหมาะสม และจาเป็นที่จะนามา
เสริมประยุกต์ใช้ในงานตรวจสอบภายใน
การตรวจสอบการดาเนินงาน ถือปฏิบัติตามกระบวนการตรวจสอบภายใน โดยเริ่มจากการ
วางแผนการตรวจสอบ ( Audit Plan ) ซึ่งควรทาการสารวจข้อมูลเบืองต้น ประเมินผลระบบการควบคุม
ภายใน และประเมินความเสี่ยง เพื่อให้ทราบว่ามีความเสี่ยงในเรื่องใดบ้าง และระดับสูงหรือต่าเพียงใด
แล้วนาข้อมูลที่ได้ไปจัดทาแผนการปฏิบัติงาน ( Engagement Plan ) ในแต่ละเรื่องที่กาหนดไว้ใน
แผนการตรวจสอบ และปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผนการปฏิบัติงานนัน ตลอดจนรายงานผลการ
ปฏิบัติงานและติดตามผลการตรวจสอบ
ขันตอนการตรวจสอบการดาเนินงาน ตามแนวปฏิบัติของกรมบัญชีกลาง สรุปได้ดังนี
๑. การวางแผนการปฏิบัติงาน (Planning) เป็นขันตอนที่สาคัญอย่างมาก และมีผลต่อ
ความสาเร็จในการตรวจสอบ ซึ่งแผนการปฏิบัติงานได้จัดทาไว้ล่วงหน้าว่าจะตรวจสอบในประเด็นการ
ตรวจสอบใด โดยใช้ข้อมูลจากความเสี่ยง นโยบาย ข้อมูลข่าวสารจากผู้บริหาร ตลอดจนการ
เปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพแวดล้อมมาใช้ประกอบการพิจารณาจัดทาแผนการปฏิบัติงาน โดย
มีส่วนประกอบของแผนในขันตอนการวางแผน ซึ่งได้แก่ ชื่อแผนงาน งาน โครงการ ประเด็นการ
ตรวจสอบ วัตถุประสงค์การตรวจสอบ ขอบเขตการตรวจสอบ เกณฑ์การตรวจสอบ แนวทางหรือวิธีการ
ตรวจสอบ เทคนิคต่างๆที่ใช้ในการตรวจสอบ แหล่งที่มาของข้อมูล และระยะเวลาที่จะตรวจสอบ
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๒๖
๒. การปฏิบัติงานตรวจสอบ (Implementation) ประกอบด้วย
๒.๑ จัดเตรียมกระดาษทาการ รวบรวมข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องในระหว่างการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบ โดยข้อมูลที่รวบรวมควรมีลักษณะสาคัญ คือ มีความถูกต้ องหรือเชื่อถือได้ มีความเกี่ยวข้อง
หรือสัมพัน ธ์กับ ประเด็น การตรวจสอบ มีความเพียงพอต่อการสรุปผลการตรวจสอบ และความมี
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน
๒.๒ วิเคราะห์และประเมินผล เมื่อรวบรวมข้อมูลเรียบร้อยแล้วจะนาข้อมูลที่รวบรวม
ได้มาวิเคราะห์และประเมินผลว่า ผลของการดาเนินงานที่เกิดขึนจริงมี ความแตกต่างกับแผนหรือเกณฑ์
หรือสิ่งที่ควรจะเกิดขึนหรือควรจะเป็นสาหรับการดาเนินงานนันหรือไม่ เพื่อให้ทราบระดับการบรรลุผล
สัมฤทธิ์และความมีประสิทธิภาพของการดาเนินงาน หากผลการดาเนินงานแตกต่างจากแผนหรือเกณฑ์
หรือสิ่งที่ควรจะเป็น ก็วิเคราะห์ต่อไปว่าจะเกิดผล กระทบอย่างไรบ้าง และมีสาเหตุมาจากอะไร ควรมีการ
ปรับปรุงแก้ไขการดาเนินงานหรือไม่
๒.๓ สรุปประเด็นข้อตรวจพบ (Finding Conclusion) โดยนาข้อมูลที่วิเคราะห์และ
ประเมินผลได้ มาสรุปว่า จากการตรวจสอบได้ข้อเท็จจริงหรือข้อตรวจพบอะไรบ้ างในแต่ละประเด็นการ
ตรวจสอบ ซึ่งมีองค์ประกอบ และคุณลักษณะ ๕ ประการ ดังนี หลักเกณฑ์หรือสิ่งที่ควรจะเป็น (Criteria)
ข้อเท็จจริงหรือสิ่งที่เป็นอยู่ (Condition) ผลกระทบ (Effects) สาเหตุ (Causes) และข้อเสนอแนะ
(Recommendation)
๒.๔ การบันทึกข้อมูล นาข้อมูลที่ได้จากขันตอนที่ (๑) – (๓) มาบันทึกไว้ในกระดาษ
ทาการ โดยมีรายละเอียดเพียงพอต่อการสนับสนุนผลการตรวจสอบในรายงานผล
๓. การรายงาน (Reporting) เป็นการรวบรวม และคัดเลือกข้อมูลที่มีนัยสาคัญจาก
กระดาษทาการต่างๆ ที่ได้บันทึกไว้เพื่อจัดทารายงานผลการตรวจสอบ สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะ
นาเสนอผู้บริหารพิจารณาสั่งการ และแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อปรับปรุงแก้ไข หรือใช้เป็น
แนวทางปฏิบัติต่อไป
๔. การติดตามผล (Fallow up) เป็นการติดตามผลการดาเนินการแก้ไขปัญหาตาม
ข้อเสนอแนะของรายงานการตรวจสอบ ซึ่งนับว่าเป็ นสิ่งสาคัญและมีความจาเป็นเพราะจะทาให้ทราบว่า
ข้อตรวจพบ และข้อเสนอแนะตามรายงานนันได้ถูกนาไปใช้ในการปรับปรุงการดาเนินงานหรือไม่ ระบบ
การติดตามผลที่เหมาะสมจะทาให้รายงานการตรวจสอบมีคุณค่า เป็นประโยชน์ต่อการดาเนินงานโดย
ส่วนรวม และเป็นที่ยอมรับแก่หน่วยรับตรวจมากขึน

การตรวจสอบการดาเนินงาน การผลิตต้นกล้าปาล์มนามันพันธุ์ดี

๒๗

กระบวนกำรตรวจสอบกำรดำเนินงำน
กำรวำงแผน
กำรวำงแผนกำรตรวจสอบ

กำรวำงแผนกำรปฏิบัติงำน

กำรปฏิบัติงำน
กำรปฏิบัติงำนตรวจสอบ

แผนการตรวจสอบกาหนดให้ตรวจสอบ
แผนงาน งาน/โครงการ โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อตรวจสอบผลการดาเนินงาน
๑. กาหนดประเด็นการตรวจสอบ
๒. กาหนดวัตถุประสงค์การตรวจสอบ
๓. กาหนดขอบเขตการตรวจสอบ
๔. กาหนดแนวทางการตรวจสอบ
๑. รวบรวมข้อมูล
๒. วิเคราะห์และประเมินผล
๓. สรุปประเด็นข้อตรวจพบ
๔. บันทึกข้อมูล

กำรรำยงำนและติดตำม
กำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน

กำรติดตำมผล

๑. รวบรวมข้อมูล
๒. คัดเลือกข้อมูล
๓. ร่างรายงาน
๔. เสนอรายงาน
๑. วางแผนการติดตามผล
๒. ดาเนินการติดตามผล
๓. รายงานผลการติดตาม

๑๒. มำตรฐำนกำรควบคุมภำยใน พ.ศ. ๒๕๔๔ และแนวทำงกำรจัดวำงระบบกำรควบคุมภำยในของ
กรมวิชำกำรเกษตร
มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ได้กาหนดโดยคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินได้
จัดทาขึนโดยอาศัยอานาจตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่ นดิน พ.ศ.
๒๕๔๒ มาตรา ๑๕ (๓) (ก) (ค) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐนามาตรฐานการควบคุม
ภายในที่ ก าหนดไปใช้ เ ป็ น แนวทางส าหรั บ จั ด วางระบบการควบคุ ม ภา ยในให้ มี ป ระสิ ท ธิ ผ ลและ
ประสิทธิภาพ
การตรวจสอบการดาเนินงาน การผลิตต้นกล้าปาล์มนามันพันธุ์ดี

๒๘
การควบคุมภายใน หมายถึงกระบวนการปฏิบัติงานที่ผู้กากับดูแล ฝ่ายบริหารและบุคลากร
ทุกระดับของหน่ว ยรั บ ตรวจจั ดให้มีขึน เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุส มผลว่า การดาเนินงานจะ
บรรลุผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์ ดังนี
๑. ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน (Operation : O)
๒. ความเชื่อถือได้ของรายงานการเงินการบัญชี (Financial : F)
๓. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Compliance : C)
มาตรฐานการควบคุมภายในที่ คณะกรรมการตรวจเงิน แผ่ นดิ นกาหนดตามแนวคิดของ
COSO ประกอบด้วย ๕ องค์ประกอบที่สาคัญได้แก่
๑.) สภาพแวดล้อมของการควบคุม (Control Environment)
๒) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
๓.) กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)
๔.) สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication)
๕.) การติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation)
กรมวิช าการเกษตรโดยคณะกรรมการจั ดวางระบบควบคุมภายใน ได้น ามาตรฐานการ
ควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ มาใช้เป็นแนวทางในการจัดให้มีระบบควบคุมภายในครอบคลุมตามภารกิจ
ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทังหมด ๘ ด้านที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี
๑) ด้านการจัดการ
๒) ด้านงบประมาณ
๓) ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
๔) ด้านทรัพย์สิน ด้านการเงิน ด้านลูกหนีและเจ้าหนีในส่วนกลาง – ส่วนภูมิภาค
๕) ด้านงานวิจัยและพัฒนาและงานบริการทางวิชาการ
๖) ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบและข้อบังคับ
๗) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
๘) ด้านการผลิตพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิต
ระบบควบคุมภายในด้านการผลิตพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิต ได้นามาใช้ในการดาเนินงาน
กิจกรรมการผลิตต้นกล้าปาล์มนามัน ในหน่วยงานกรมวิชาการเกษตร ทาให้การดาเนินงานบรรลุผลสาเร็จ
ตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ สรุปดังแผนภาพข้างล่างนี

การตรวจสอบการดาเนินงาน การผลิตต้นกล้าปาล์มนามันพันธุ์ดี

๒๙

แนวปฏิบัติกำรควบคุมภำยในด้ำนกำรผลิตพันธุ์พืช กรมวิชำกำรเกษตร
ขั้นตอนกำร
ดำเนินงำน
การวางแผน
การผลิต

ปัจจัยเสี่ยง

กิจกรรมกำรควบคุม

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

- ทบทวนแผนการผลิตให้สอดคล้อง
กับความต้องการของเกษตรกร /
ผู้เกี่ยวข้อง
- วางแผนการนาไปใช้ประโยชน์
- จัดทาแผนการจัดหาทรัพยากรการผลิต
ให้สอดคล้องกับแผนการผลิต

- การแบ่งสายงานการผลิตไม่ชัดเจน

- กาหนดผังการแบ่งสายงานการผลิต
ให้ชัดเจนและให้มผี ู้กากับดูแลการ
ปฏิบัติงาน
- กาหนดมาตรฐานการผลิต และมี
ดัชนีวัดผลการผลิต
- ควบคุมคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐาน
- จัดทาคู่มือการปฏิบตั ิงานและการกากับ
ดูแลที่ดี

กระบวนการผลิต

- ไม่มีการควบคุมการผลิตให้เป็นไป
ตามมาตรฐาน ทาให้ผลการผลิตที่ได้
ต่ากว่ามาตรฐานที่กาหนด
- ผู้ปฏิบตั ิงานไม่มีความรู้ความชานาญ
และทักษะในการปฏิบตั ิงาน

การควบคุม
การผลิต
- ปริมาณ
- ต้นทุน

- ผลผลิตไม่เป็นไปตามแผนการผลิต
- งบประมาณที่ได้รับจริง ไม่เป็นไป
ตามแผน
- ค่าใช้จ่ายในการผลิต ไม่เป็นไปตาม
แผนงบประมาณการผลิต

- จัดให้มีการตรวจสอบ และบันทึก
ผลผลิตที่ได้
- ทบทวนปรับแผนการผลิตให้เหมาะสม
- ควบคุมการใช้จ่ายเงิน ให้สอดคล้อง
กับแผนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ

- คุณภาพของสินค้าต่ากว่ามาตรฐาน

- มีการควบคุมคุณภาพทุกขันตอน
การผลิต
- ควบคุมการผลิต และคุณภาพผลผลิต
ให้ได้ตามมาตรฐานที่กาหนด

การตรวจสอบ
คุณภาพสินค้า

การตรวจสอบการดาเนินงาน การผลิตต้นกล้าปาล์มนามันพันธุ์ดี

๓๐

แนวปฏิบัติกำรควบคุมภำยในด้ำนกำรผลิตพันธุ์พืช กรมวิชำกำรเกษตร (ต่อ)
ขั้นตอนกำร
ดำเนินงำน

ปัจจัยเสี่ยง

- ไม่มีผรู้ ับผิดชอบโดยเฉพาะ
การบริหารผลผลิต
และทรัพยากรการ
ผลิต

การควบคุมบัญชีใน
ส่วนของการผลิต

- ไม่มีการบันทึกทะเบียนคุมผลผลิต
และทรัพยากรผลผลิต
- ทรัพยากรการผลิตและผลผลิต
เสื่อมสภาพจานวนมาก

- การจัดส่งเอกสารหลักฐาน ด้าน
การผลิตไม่ครบถ้วน ล่าช้า
- ไม่มีการบันทึกบัญชีต้นทุนการผลิต
- การบันทึกบัญชีไม่เป็นปัจจุบัน

การตรวจสอบการดาเนินงาน การผลิตต้นกล้าปาล์มนามันพันธุ์ดี

กิจกรรมกำรควบคุม

- กาหนดผู้รับผิดชอบให้ชัดเจน และ
รายงานสภาพและปริมาณผลผลิต
สม่าเสมอ
- จัดทาทะเบียนคุมผลผลิตและทรัพยากร
การผลิตให้เป็นปัจจุบัน
- กาหนดให้มีการตรวจสอบทรัพยากรการ
ผลิตและผลผลิตเป็นระยะๆ
- จัดทาผังขันตอนการจัดส่งเอกสาร/
รายงาน
- บันทึกบัญชีตามกิจกรรมที่ใช้ไปจริง
- ให้มกี ารสอบทานข้อมูลทางบัญชี
- จัดทาแนวปฏิบัติหรือคูม่ ือปฏิบตั ิงาน
ในส่วนการผลิต

๓๑

บทที่ ๓
วิธีดำเนินกำร และขั้นตอนกำรตรวจสอบกำรดำเนินงำน
๓.๑ ควำมเป็นมำ
กรมวิชาการเกษตรเป็นหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีภารกิจเกี่ยวกับพืช
โดยศึกษาวิจัยและพัฒนาพืช เครื่องจักรกลการเกษตร และปัจจัยการผลิต ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืช
สู่กลุ่มเป้าหมายทังภาครัฐ เอกชน และเกษตรกร บริการวิเคราะห์ ทดสอบ ตรวจสอบ รับรองมาตรฐาน
สินค้าพืช รวมทังให้คาแนะนาเกี่ยวกับดิน นา ปุ๋ย พืช วัสดุการเกษตร ผลผลิตและผลิตภัณฑ์พืช เพื่อ
ยกระดั บ มาตรฐานการผลิ ต พื ช พั ฒ นาผลผลิ ต พื ช ให้ มี คุ ณ ภาพและปลอดภั ย ต่ อ ผู้ บ ริ โ ภค
ตามมาตรฐานสากล และเพื่อให้บริการการส่งออกสินค้าเกษตรที่มี คุณภาพได้มาตรฐาน ในส่วนของการ
ดาเนินงานกิจกรรมการผลิตพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิต มุ่งหวังเพื่อผลิตพัน ธุ์พืชที่มีคุณภาพดี ตรงตาม
มาตรฐานการผลิ ตและพร้ อมที่จ ะน าไปขยายผลจาหน่ายให้แก่เกษตรกร ตลอดจนใช้ในงานวิจัยของ
หน่ วยงานภายในและภายนอกกรมวิช าการเกษตร และงานโครงการพิเศษต่างๆ ตามวัตถุประสงค์
ที่กาหนดในการเสนอของบประมาณรายจ่ายในแต่ละปี
ปัจจุบันมีการส่งเสริ มให้ใช้ปาล์มนามันเป็นพืชพลังงานทดแทน จึงส่งผลให้ประเทศไทยมี
พืนที่ปลูกปาล์มนามันเพิ่มขึนและกระจายอยู่ทั่วทุกภาค เกษตรกรมีความต้องการต้นกล้าปาล์มนามัน
พันธุ์ดีเพิ่มมากขึน แต่พบว่ามีผู้ประกอบธุรกิจพันธุ์ปาล์มนามันบางส่วนไม่ปฏิบัติตามหลักวิชาการ โดย
ผลิตต้นกล้าปาล์มนามันที่ไม่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มาจาหน่ายให้แก่เกษตรกร ทาให้ผลผลิตปาล์ม
นามันที่ได้ต่า ไม่คุ้มค่ากับการลงทุน และต้นกล้าที่นามาจาหน่ายมีราคาสูงทาให้เกษตรกรต้องรับภาระ
ต้นทุนเพิ่มขึน กรมวิชาการเกษตรจึงมีนโยบายกระจายการผลิตต้นกล้าปาล์มนามันไปยั งหน่วยงานต่างๆ
ในสังกัด เพื่อให้เกษตรกรได้รับต้นกล้าพันธุ์ปาล์มนามันที่ดี และมีจานวนเพียงพอกับความต้องการของ
เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มนามัน
จากความเป็นมาของการดาเนินงานการผลิต ต้นกล้าปาล์มนามัน ดังที่กล่าวมาข้างต้นนั้น
ผู้เสนอผลงานได้ศึกษาข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการดาเนินงาน และนามาวิเคราะห์เพื่อใช้เป็นข้อมูลใน
การวางแผนการตรวจสอบการดาเนินงาน โดยได้รับอนุมัติ ให้ตรวจสอบการดาเนินงาน ตามแผนการ
ตรวจสอบในปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ และพ.ศ.๒๕๕๙ ของหน่วยงานในสั งกัดกรมวิชาการเกษตร
ที่ดาเนินงานโดยใช้เงินจากงบประมาณในการผลิตตามผลผลิตที่ ๒ : งานพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิต –
กิจกรรมการผลิตต้นกล้าปาล์มนามัน พันธุ์ดี โดยมีการศึกษารายละเอียดขันตอนของกิจกรรมการผลิต
และวิธีการตรวจสอบการดาเนินงานตามขันตอนที่ต่อจากการวางแผนการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วย
ขันตอน ดังนี

การตรวจสอบการดาเนินงาน การผลิตต้นกล้าปาล์มนามันพันธุ์ดี

๓๒
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 คู่มือกระบวนการผลิตพันธุ์ต้นกล้าปาล์มน้ามัน ขันตอนการจองและ
การจาหน่ายต้นกล้าปาล์มน้ามัน ระบบควบคุมภายในด้านการผลิตพันธุ์พืชฯ เพื่อนามาศึกษาทาความ
เข้าใจ และสารวจข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดาเนินงานการผลิตต้นกล้าปาล์มน้ามัน เพื่อจะได้กาหนด
ประเด็นการตรวจสอบ
๓.๒.๒ ประสานหน่ว ยงาน และสอบถามเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กลุ่มแผนงานและ
วิเคราะห์งบประมาณ กลุ่มติดตามและประเมินผล กองแผนงานและวิชาการ ศูนย์วิจัยปาล์มนามัน
สุราษฎร์ธานี สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน เพื่อขอข้อมูลเป้าหมายการผลิตได้รับมอบหมาย
ระบบการดาเนินงาน วิธีปฏิบัติงาน แผนการปฏิบัติงาน แผนการใช้จ่ายเงิน งบประมาณที่ได้รับ รายงาน
ผลการดาเนินงานที่ผ่านมา การจัดสรรงบประมาณการผลิต การรายงานความก้าวหน้าในการดาเนินงาน
รายงานการนาไปใช้ประโยชน์ และรายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ โดยการวิเคราะห์เปรียบเทียบผล
การดาเนินงานและการใช้จ่ายเงิน เพื่อเป็นข้อมูลในการกาหนดประเด็นการตรวจสอบ
๓.๒.๓ กาหนดประเด็นการตรวจสอบจากผลการดาเนินการข้างต้น มีประเด็นการตรวจ
สอบ ๓ ประเด็น ได้แก่ การดาเนินงาน – การผลิตต้นกล้าปาล์มนามัน บรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมายที่
กาหนดหรือไม่ ระบบควบคุมภายในด้านงานผลิตพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิต เหมาะสม มีประสิทธิผล
เพียงใด และการดาเนินงานและการใช้จ่ายเงิน มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลหรือไม่ รวมทั้งตรวจสอบ
การปฏิบัติงานตามขั้นตอนกระบวนการผลิต ต้นกล้าปาล์มนามัน เพื่อให้ทราบสาเหตุของการดาเนินงาน
ที่ไม่บรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมาย แล้วจัดทาร่างแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบต่อไป
๓.๒.๔ จัดทาแผนการปฏิบัติงาน (Engagement Plan) เสนอต่อหัวหน้าหน่วยตรวจสอบ
ภายใน ให้ความเห็นชอบก่อนที่จะดาเนินการตรวจสอบ โดยกาหนดประเด็ นการตรวจสอบ กาหนดวัตถุ
ประสงค์ในการตรวจสอบ ขอบเขตการตรวจสอบ และวิธีการหรือเทคนิคที่ใช้ในการตรวจสอบ เพื่อให้
การปฏิบัติงานตรวจสอบบรรลุผลสาเร็จตามที่ได้รับมอบหมาย
๓.๒.๕ วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ :
๑. เพื่อให้การดาเนินงาน - ด้านการผลิตพันธุ์พืชและปัจจัย การผลิต (การผลิตต้น
กล้าปาล์มนามันพันธุ์ดี) ได้ผลสาเร็จตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ และมีคุณภาพตรงตามมาตรฐาน
การตรวจสอบการดาเนินงาน การผลิตต้นกล้าปาล์มนามันพันธุ์ดี

๓๓
๒. เพื่อให้การผลิตพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิตได้มีการนาไปใช้ประโยชน์
๓. เพื่อให้การดาเนินงาน – ด้านการผลิตพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิต (การผลิตต้น
กล้าปาล์มนามันพันธุ์ดี) มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
๔. เพื่อให้หน่วยงานมีการบันทึกค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน - ด้านการผลิตพันธุ์พืช
และปัจจัยการผลิต เพื่อเป็นข้อมูลการจัดทาต้นทุนผลผลิต
๕. เพื่อให้ ทราบปัญหา อุปสรรค และให้ ข้อคิดเห็ นและหรือข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุงแก้ไขการดาเนินงานให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
๓.๓ กำรปฏิบัติงำนตรวจสอบ (Examination)
ในการปฏิบัติงานตรวจสอบ ขันตอนนีประกอบด้วย การรวบรวมข้อมูล หลักฐานและจัดทา
กระดาษทาการ และการสรุปประเด็นข้อตรวจพบ
๓.๓.๑ จัดเตรียมกระดาษทาการที่ใช้สาหรับการตรวจสอบการดาเนินงาน โดยออกแบบ
และกาหนดรูปแบบกระดาษทาการ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ ซึ่งแบบสอบถามหรือคาถามจะใช้
เป็นเครื่องมือในการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งได้ปรับปรุงกระดาษทาการและ
แบบสอบถามให้ครอบคลุมประเด็นการตรวจสอบที่กาหนดไว้ เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงาน
๓.๓.๒ ก่ อ นเริ่ ม ทาการตรวจสอบ ได้ มี ห นั ง สื อ แจ้ ง ขอข้ อ มู ล ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การ
ดาเนิ น งานเพื่ อ เป็ น การเปิ ด การตรวจสอบการดาเนิ น งาน โดยแจ้งวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ
ขอบเขตและข้อมูลงานที่ตรวจสอบ พร้อมทังขอข้อมูลเอกสารทางการเงิน และเอกสารอื่นที่ไม่ใช่เอกสาร
ทางการเงิน เพื่อให้ผู้รับตรวจมีทัศนคติที่ดีต่อผู้ตรวจสอบภายใน อันจะส่งผลให้การปฏิบัติงานตรวจสอบ
เป็นไปอย่างราบรื่น
๓.๓.๓ สอบทานระบบควบคุมภายในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการดาเนินงานการผลิตต้น
กล้าปาล์มนามัน ที่ใช้เป็นแนวปฏิบัติในหน่วยงาน เพื่อประเมินประสิทธิผล และความเพียงพอของระบบ
ควบคุมภายใน รวมถึงการกาหนดกิจกรรมการควบคุมเพื่อลดความเสี่ยงให้ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และ
เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของหน่วยงาน
๓.๓.๔ สอบทานการปฏิบัติงานตามขันตอนการดาเนินงาน – การผลิตต้นกล้าปาล์มนามัน
ว่าเป็นไปตามแผนการดาเนินงานที่กาหนดหรือไม่ เพียงใด รวมทังสอบทานการปฏิบัติงานว่าได้ดาเนินงาน
ตามคาแนะนาในการผลิตต้น กล้าปาล์มนามัน ตามมาตรฐานวิชาการที่กรมวิชาการเกษตรกาหนดหรือไม่
ตลอดจนถึงการสอบทานขันตอนการจาหน่าย จ่ายแจก และการนาไปใช้ประโยชน์
๓.๓.๕ ตรวจสอบข้อมูลผลสาเร็จของงาน และวิเคราะห์เปรียบเทียบกับแผนการดาเนินงาน
– การผลิตต้นกล้าปาล์มนามันพันธุ์ดี และรายงานการนาไปใช้ประโยชน์ (การจาหน่าย จ่าย แจก)
การตรวจสอบการดาเนินงาน การผลิตต้นกล้าปาล์มนามันพันธุ์ดี

๓๔
๓.๓.๖ ตรวจสอบความถูกต้องของใบสาคัญคู่จ่าย ผลผลิตที่ ๒ : พันธุ์พืชและปัจจัยการผลิต
ที่ใช้ในการดาเนินงานการผลิต ว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในกระบวนการผลิตต้นกล้าปาล์มนามัน ตาม
ลักษณะรายจ่ายที่กลุ่มแผนงานและวิเคราะห์งบประมาณ กาหนดเป็นต้นทุนกิจกรรม (unit cost) ที่ได้
จัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานตามเป้าหมายการผลิตที่ได้รับมอบหมาย
๓.๓.๗ ตรวจสอบการบั น ทึ ก ข้ อ มู ล ต้ น ทุ น กิ จ กรรม และข้ อ มู ล การใช้ จ่ า ยเงิ น ในการ
ดาเนินงาน - การผลิตต้นกล้าปาล์มนามัน จากทะเบียนคุมเงินงบประมาณ รายงานการใช้จ่ายเงินตาม
แบบของสานักงบประมาณ
๓.๓.๘ ออกปฏิ บั ติง านภาคสนาม ไปยังหน่ว ยงานที่ได้ รับเป้าหมายในการผลิ ต พร้อ ม
สังเกตการณ์การปฏิบัติงานในพื้นที่ (Observation) และสอบถามผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการดาเนินงาน
ได้แก่ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการผลิตต้นกล้าปาล์มนามัน เจ้าหน้าที่การเงิน
๓.๓.๙ ในการปฏิบัติงานตรวจสอบใช้เทคนิคต่างๆ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง เชื่อถือได้ ดังนี
 ประเมินประสิ ทธิ ผ ลการควบคุมภายในด้านการผลิตพั นธุ์พืชฯ ด้านพัส ดุและ
ทรัพย์สิน และวิเคราะห์ระบบงาน
 การใช้แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ สาหรับผู้รับผิดชอบการดาเนินงาน – การ
ผลิตต้นกล้าปาล์มนามัน และผู้เกี่ยวข้องในการดาเนินงาน
 การทดสอบรายการ และการคานวณตรวจสอบความถู กต้อ งของข้ อมูล และ
ตัวเลขต่างๆ สาหรับการตรวจสอบด้านการเงินการบัญชี และงบประมาณ รวมทัง
การบันทึกทะเบียนควบคุมการรับ - จ่ายผลผลิตที่ได้
 การสั งเกตการณ์ การปฏิบั ติงานจริ ง ตามขันตอนกระบวนการผลิ ตของแต่ล ะ
หน่วยงาน ตลอดจนการบันทึกข้อมูลผลการดาเนินงาน
 การวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลที่รวบรวมได้จากการตรวจสอบ กับแผนงานหรือ
เป้าหมายที่กาหนด
๓.๓.๑๐ สอบถามเจ้ าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน เพื่อให้ ทราบถึงข้อมูล ปัญหา
อุปสรรคในการดาเนินงาน – การผลิตต้นกล้าปาล์มนามัน จะได้หาแนวทางแก้ไขให้ทันกาล
๓.๓.๑๑ รวบรวมข้ อ มู ล ที่ไ ด้ จ ากการตรวจสอบแล้ ว มาวิ เ คราะห์ แ ละประเมิน ผลการ
ดาเนินงานที่เกิดขึนจริงเทียบกับแผนการการปฏิบัติงาน เพื่อให้ทราบระดับการบรรลุผลสัมฤทธิ์และความ
มีประสิทธิภาพของการดาเนินงาน รวมทังวิเคราะห์ว่า จะเกิดผลกระทบทังทางตรงและทางอ้อมอะไรบ้าง
และผลกระทบนันมีสาเหตุมาจากอะไร และจะมีการปรับปรุงแก้ไขการดาเนินงานอย่างไร
๓.๓.๑๒ สรุปประเด็นข้อตรวจพบ การตรวจสอบและติดตามการดาเนินงาน – การผลิตต้น
กล้าปาล์มนามันพันธุ์ดี ที่เกี่ยวกับประเด็นข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะนั้น จะบันทึกข้อมูลในกระดาษทา
การในแต่ละครั้ง ซึ่งเป็นข้อเท็จจริงที่ มีการตรวจพบและสรุปรวบรวมจากหลักฐานที่ได้จากขั้นตอน
การตรวจสอบการดาเนินงาน การผลิตต้นกล้าปาล์มนามันพันธุ์ดี

๓๕
การตรวจสอบเกี่ ย วกั บ ผลการด าเนิ น งาน และติ ด ตามผลการด าเนิ น งานของหน่ ว ยงานในสั ง กั ด
กรมวิชาการเกษตร ประเด็นข้อสงสัยหรือข้อสมมติฐานที่ต้องการทราบเป็นข้อเท็จจริงที่คาดว่า มีค่า
ควรแก่การตรวจสอบ น่าสนใจเป็นแบบอย่างที่ดี หรือมีประโยชน์ต่อการประยุกต์ใช้ที่จะรายงานและ
เผยแพร่ต่อสาธารณชน โดยการตรวจสอบการดาเนินงานและติดตามผลไม่จาเป็น ว่าต้องเป็นเรื่องมีปัญหา
หรือข้อบกพร่องแต่ประการเดียว
ในการสรุ ปประเด็นข้อตรวจพบ จะประกอบด้ว ยข้อเท็จจริงของข้อมูล และหลั กฐาน
สนับสนุนการดาเนินงานที่เป็นอยู่จริง สาเหตุ ผลกระทบ และข้อเสนอแนะที่หน่วยรับตรวจสามารถ
ปฏิบัติได้ นาไปรวบรวมจัดทาเป็นรายงานผลการตรวจสอบ
ข้อตรวจพบ (Audit Finding) จากการตรวจสอบมีองค์ประกอบที่สาคัญ ๕ ประการ คือ
๑) หลักเกณฑ์/สิ่งที่ควรจะเป็น (Criteria) เป็นสิ่งที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการเปรียบเทียบกั บ
สภาพการดาเนินงานที่เกิดขึนจริงของแผนงาน หรือกิจกรรมที่ตรวจสอบ ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ถูกต้องตามที่
กาหนดไว้ในแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ
๒) ข้อเท็จจริง /สิ่งที่เป็นอยู่ (Condition) เป็นข้อเท็จจริงที่ได้ค้นพบ และมีข้อมูล
หลักฐานสนับสนุน ซึง่ เกี่ยวข้องกับประเด็นข้อตรวจพบที่กาหนดไว้
๓) ผลกระทบ (Effects) เป็นความเสี่ยง/ผลเสียหาย/ปัญหาที่เกิดขึน เนื่องจากสิ่งที่
เป็นอยู่แตกต่างไปจากสิ่งที่ควรจะเป็น โดยผลกระทบนันมีสาระสาคัญที่สมควรรายงาน
๔) สาเหตุ (Cause) มาจากเหตุผลของความแตกต่างระหว่างสิ่งที่ควรจะเป็น กับสิ่งที่
เป็นอยู่ ซึ่งเหตุผลหรือสาเหตุที่แท้จริงมีความสาคัญ ในอันที่จะนาไปสู่ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาให้
ตรงกับสาเหตุที่เกิดขึน โดยสาเหตุที่เกิดปัญหาส่วนใหญ่มักเกิดจากการไม่มีระบบการควบคุมภายในที่ดี
หรือมีระบบการควบคุมภายใน แต่ไม่ปฏิบัติตามระบบที่กาหนด
๕) ข้อเสนอแนะ (Recommendation) เป็นการเสนอข้อคิดเห็น/ความเห็นเกี่ยวกับการ
ปรับปรุงแก้ไขหรือพัฒนาการดาเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึน อันจะทาให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ และมีความ
สอดคล้องเป็นเหตุเป็นผลสนับสนุนซึ่งกันและกันกับสาเหตุ อีกทังการให้ข้อเสนอแนะที่มีคุณค่าเป็นที่
ยอมรับของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง จะสามารถนาไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิผลและทันต่อเหตุการณ์
๓.๓.๑๓ นาข้อมูลที่ได้จากขันตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบ มาบันทึกไว้ในกระดาษทาการ
โดยมีการบันทึกข้อมูลที่สาคัญและจาเป็นกับเรื่องที่ตรวจสอบ ซึ่งเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง สมบูรณ์ ครบถ้วน
และมีรายละเอียดเพียงพอต่อการสนับสนุนรายงานผลการปฏิบัติงานที่เสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการ
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๓๖
๓.๔ กำรรำยงำนผลกำรตรวจสอบ (Reporting)
รายงานผลการตรวจสอบ เป็น เอกสารสรุปผลการตรวจสอบที่ ได้จากการปฏิบัติงานที่
สมบูรณ์ที่สุดของกระบวนการตรวจสอบทังหมด ซึ่งแสดงถึงการใช้ทรัพยากรต่างๆ เช่น คน งบประมาณ
อุปกรณ์หรือเครื่องมือ ไปแล้วนัน มีข้อตรวจพบอะไรบ้างเพื่อเสนอให้หน่วยรับตรวจ และหน่วยงานที่
กากับดูแลต่างๆ ได้ทราบข้อเท็จจริงสภาพปัญหา ผลเสียหายที่เกิดขึ้นหรือจะเกิดขึ้นในอนาคต และ
ข้อเสนอแนะสาหรับการแก้ไขปัญหาของเรื่องที่ตรวจสอบ ซึ่งจะก่อให้เกิดคุณค่าต่อการดาเนินงาน โดย
ลักษณะของรายงานต้องเป็นรายงานที่มีประโยชน์ต่อผู้อ่านรายงาน ดังนั้น ความสาคัญของรายงานผล
การตรวจสอบ จึงสรุปได้ดังนี้
(๑.) เป็นเครื่องมือสื่อสารให้ผู้บริหารของหน่วยรับตรวจ และผู้บังคับบัญชา หรือผู้กากับดูแล
หน่วยรับตรวจ ได้ทราบผลการตรวจสอบ และพิจารณาสั่งการหรือให้ดาเนินการตามข้อเสนอแนะ
(๒.) แสดงถึงคุณภาพการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบ ซึ่งพิจารณาจากความถูกต้องตรงตาม
ข้อเท็จจริงของผลการตรวจสอบ การใช้เทคนิคในการตรวจสอบและการรวบรวมข้อมูลที่ดี เพื่อสนับสนุน
ข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะที่สามารถนาไปปฏิบัติได้
เมื่อได้ปฏิบัติงานตามแผนและแนวทางที่กาหนดไว้เรียบร้อยแล้ว ผู้ขอรับการประเมินได้
รวบรวมข้อมูลหลักฐาน และจัดทากระดาษทาการเพื่อใช้สนับสนุนข้อตรวจพบ ซึ่งจะเป็นข้อตรวจพบที่
ได้สรุปไว้เบื้องต้นในกระดาษทาการบันทึกข้อมูลแต่ละครั้ง เกี่ยวกับความเป็นมา เป้าหมายแผนการ
ดาเนินงาน ผลสาเร็จของงาน ปัญหาและอุปสรรคของการดาเนินงาน/โครงการ ที่ได้มีการตรวจพบ
การแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อหน่วยรับตรวจ ซึ่งจะเป็นการสรุปผลการตรวจสอบด้วยวาจา
ให้ผู้บริหารของหน่วยรับตรวจได้รับทราบ ตลอดจนตอบคาถามหรือข้อสงสัยที่หน่วยรับตรวจอยากทราบ
เกี่ยวกับผลการตรวจสอบไว้ชั้นหนึ่งก่อนที่จะจัดทารายงานผลการดาเนินงาน แล้วจึงจัดทาร่างรายงานผล
การตรวจสอบการดาเนินงาน โดยการเรียบเรียงเนือหาทังหมดตามโครงร่างรายงาน ที่ผ่านการสอบทาน
ของผู้อานวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน ก่อนส่งให้หน่วยรับตรวจเพื่อแสดงข้อคิดเห็น
การประชุมปิดการตรวจ เมื่อได้สรุปประเด็นข้อตรวจพบครบ ๕ องค์ประกอบแล้ว ขันตอน
ต่อไปคือการประชุมปิดการตรวจ ซึ่งเป็นขันตอนสาคัญที่จะนาเสนอผลการตรวจสอบให้ผู้ บริหารของ
หน่วยรับตรวจ เพื่อรับทราบข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะ ในการประชุมปิดการตรวจได้เปิดโอกาสให้ผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องได้ชีแจงหรือให้ข้อมูลพร้อมหลักฐานประกอบเพิ่มเติมได้ รวมทังรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้บริหารเกี่ยวกับข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบด้วย และขอให้หน่วยรับตรวจตอบความเห็นมาเป็นทางการ
เพื่อนาประกอบไว้ในรายงานฉบับสมบูรณ์
การจัดทารายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) เพื่อนาเสนอผู้บริหารระดับสูงให้พิจาณา
เห็นชอบและสั่งการต่อไป โดยการนาหนังสือแสดงความเห็นของหน่วยรับตรวจแสดงรวมไว้ในรายงาน
และจัดทาเป็นรูปเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์
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๓๗
๓.๕ กำรติดตำมผลกำรตรวจสอบ (Follow-up)
การติดตามผลการตรวจสอบ เป็นการติดตามผลการดาเนินการแก้ไขปรับปรุงข้อตรวจพบ
ตามข้อเสนอแนะของรายงานผลการตรวจสอบ เนื่องจากจะทาให้ทราบว่า ข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะ
ตามรายงานผลการตรวจสอบนัน ได้ถูกนาไปใช้ในการปรับปรุงการดาเนินงานหรือไม่ เพื่อให้การดาเนิน
งานบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กาหนดไว้ ระบบการติดตามผลที่มีประสิทธิภาพจะทาให้ผล
การตรวจสอบมีคุณค่าเป็นประโยชน์ต่อการดาเนินงานโดยส่วนรวม และเป็นที่ยอมรับแก่หน่วยรับตรวจ
มากขึน
ผู้ขอรับการประเมินได้ตระหนักและให้ความสาคัญกับการติดตามผลการตรวจสอบ จึงได้
กาหนดขั้นตอนการติดตามผลการตรวจสอบ ดังนี
๑.) จัดทาแผนการปฏิบัติงาน การติดตามผลการตรวจสอบภายใน
๒.) กาหนดวิธีการติดตาม และระยะเวลาในการติดตามผลการดาเนินการ
๓.) กรณีหน่วยรับตรวจไม่รายงานผลการดาเนินการตามกาหนดเวลา หรือรายงานผลการ
ดาเนินการแต่ไม่ครบถ้วนทุกข้อเสนอแนะ ก็ให้ติดตามจนครบถ้วน หากติดตามติดต่อกัน
จานวน ๓ ครัง แล้วไม่ได้รับรายงานให้สรุปเสนอผู้บริหารระดับสูงพิจารณา
๔.) รวบรวม และสรุปผลการดาเนินการตามข้อเสนอแนะของหน่วยรับตรวจ เสนอผู้บริหาร
ระดับสูง อย่างน้อยเดือนละครัง
การติดตามผลการดาเนินงาน จะต้องมีการติ ดตามอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ ปัญหาและ
ข้อเสนอแนะใดที่ส าคัญมากและต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่ว น หากปล่อยทิงไว้จะเกิดผลเสียหาย
อย่างไรก็ตาม ถึงแม้งานนั้นจะแล้วเสร็จ ก็จะต้องบรรลุวัตถุประสงค์ของงาน /โครงการนั้นๆ ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ต่อเกษตรกร องค์กร และประเทศชาติต่อไป
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๓๘

บทที่ ๔
ผลกำรตรวจสอบกำรดำเนินงำน และประเมินผลลัพธ์
การผลิตพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิต เป็นภารกิจของกรมวิชาการเกษตร ที่มีวัตถุประสงค์
เพื่อผลิตพันธุ์ต้นกล้าปาล์มนามันคุณภาพดี กระจายไปสู่เกษตรกรนาไปเพาะปลูกให้ได้ผลผลิตสูง ช่วย
สร้างรายได้แก่เกษตรกรสูงขึน อันจะนาไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึน ซึ่งการดาเนินงานในการผลิตพันธุ์
พืช แต่ละชนิด กรมวิชาการเกษตรได้จัดทาเป้าหมายการผลิตให้แต่ละหน่วยงานรับไปดาเนินการ โดยมี
คู่มือ/หลักเกณฑ์กาหนดมาตรฐานการผลิตพันธุ์พืช เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ผลการดาเนินงานการ
ผลิตต้นกล้าปาล์มนามันพันธุ์ดี ของหน่วยงานที่ดาเนินการตามแผนการผลิตและการนาไปใช้ประโยชน์ ซึ่ง
เป็นตัวชีวัดเชิงปริมาณ และคุณภาพ ตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจาปี
กรมวิชาการเกษตร ได้อนุมัติให้ตรวจสอบการดาเนินงานผลิตพันธุ์พืช – กิจกรรมการผลิต
ต้นกล้าปาล์มนามันพันธุ์ดี ของหน่วยงานที่มีการผลิตต้นกล้าปาล์มนามัน ตามแผนการตรวจสอบประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ จานวน ๑๒ หน่วยงาน และตามแผนการตรวจสอบประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๙ จานวน ๗ หน่วยงาน รวมทังสิน ๑๙ หน่วยงาน ผลการตรวจสอบประกอบด้วย ๒ ส่วน คือ
ผลการตรวจสอบการดาเนินงาน และผลการใช้จ่ายเงิน และผลจากการประเมินผลลัพธ์ของกิจกรรม ดังนี
๔.๑ ผลกำรตรวจสอบกำรดำเนินงำน
ในการตรวจสอบการด าเนิ น งาน การผลิ ต ต้ น กล้ า ปาล์ ม น ามั น ในแต่ ล ะปี ที่ ป ฏิ บั ติ ง าน
ตรวจสอบได้ใช้ข้อมูลการผลิตต้นกล้าปาล์มนามันพันธุ์ดี ตามเป้าหมายที่ได้รับงบประมาณ รวมถึงข้อมูล
การใช้จ่ายเงิน ของปีงบประมาณที่ล่วงมาแล้ว เพื่อเปรียบเทียบและวิเคราะห์ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
ในการดาเนินงาน โดยใช้ข้อมูลระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๘ และปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๙ เพียง ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ทังนีในการตรวจสอบได้มีการเข้าสอบทานการปฏิบัติงาน
ภาคสนามของหน่วยรับตรวจด้วยเพื่อให้ได้ข้อมูลผลการดาเนินงานที่ถูกต้อง ตามสภาพที่เป็นจริง
ด้ำนประสิทธิผล
การผลิตพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิตเป็นภารกิจของกรมวิชาการเกษตร มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ผลิตต้นกล้าปาล์มนามันพันธุ์คุณภาพดี กระจายไปสู่เกษตรกรนาไปเพาะปลูกให้ได้ผลผลิตสูง ช่วยสร้าง
รายได้แก่เกษตรกรสูงขึน อันจะนาไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึน ซึ่งการดาเนินงานในการผลิตพันธุ์พืชแต่
ละชนิด กรมวิชาการเกษตรได้จัดทาเป้าหมายการผลิตให้แต่ละหน่วยงานรับไปดาเนินการโดยมีคู่มือ /
หลักเกณฑ์กาหนดมาตรฐานการผลิตพันธุ์พืชเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ตามแผนการผลิตและการ
นาไปใช้ป ระโยชน์ ซึ่งเป็น ตัว ชีวัดเชิงปริมาณ และคุณภาพตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจาปี
รวมทังการเปรียบเทียบผลการดาเนินงาน และการใช้จ่ายเงิน สรุปผลการดาเนินงาน ดังนี
การตรวจสอบการดาเนินงาน การผลิตต้นกล้าปาล์มนามันพันธุ์ดี

๓๙
๑.๑ ผลกำรดำเนินงำนกำรผลิตต้นกล้ำปำล์มน้ำมันในปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๕๖
รายการ

ต้นกล้าฯ อายุ ๓ – ๕ เดือน
จานวนต้น คิดเป็นร้อยละ

ต้นกล้าฯ อายุ ๘ – ๑๒ เดือน
จานวนต้น
คิดเป็นร้อยละ

ศวพ.ชัยภูมิ
แผนการผลิต
เมล็ดงอกที่ได้รับ
ผลผลิตที่ได้
การนาไปใช้ประโยชน์
ต้นตาย/ผิดปกติ (ไม่มีหลักฐานคัดทิง)
คงเหลืออยู่ระหว่างการดูแล/รอจาหน่าย

-

-

๕,๐๐๐
๖,๒๕๐
๕,๒๙๒
๕,๐๐๒
๒๙๐
-

๑๐๐.๐๐
๑๒๕.๐๐
๑๐๕.๘๔
๙๔.๕๒
๕.๔๘
-

-

-

๘๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐
๘๐,๕๖๘
๖,๙๕๐
๗๓,๖๑๘

๑๐๐.๐๐
๑๒๕.๐๐
๑๐๐.๗๑
๘.๖๓
๙๑.๓๗

-

-

๓๐,๐๐๐
๓๗,๕๐๐
๓๐,๐๓๓
๖,๓๕๙
๒๓,๖๗๔

๑๐๐.๐๐
๑๒๕.๐๐
๑๐๐.๑๑
๒๑.๑๗
๗๘.๘๓

-

-

-

-

ศวพ.เลย
แผนการผลิต
เมล็ดงอกที่ได้รับ
ผลผลิตที่ได้
การนาไปใช้ประโยชน์
ต้นตาย/ผิดปกติ (ไม่มีหลักฐานคัดทิง)
คงเหลืออยู่ระหว่างการดูแล/รอจาหน่าย

ศวพ.อุดรธำนี
แผนการผลิต
เมล็ดงอกที่ได้รับ
ผลผลิตที่ได้
การนาไปใช้ประโยชน์
ต้นตาย/ผิดปกติ (ไม่มีหลักฐานคัดทิง)
คงเหลืออยู่ระหว่างการดูแล/รอจาหน่าย

ศวพ.สกลนคร
แผนการผลิต
เมล็ดงอกที่ได้รับ
ผลผลิตที่ได้
การนาไปใช้ประโยชน์
ต้นตาย/ผิดปกติ (ไม่มีหลักฐาน)
คงเหลืออยู่ระหว่างการดูแล/รอจาหน่าย

การตรวจสอบการดาเนินงาน การผลิตต้นกล้าปาล์มนามันพันธุ์ดี

๔๐
๑.๑ ผลกำรดำเนินงำนกำรผลิตต้นกล้ำปำล์มน้ำมันในปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๕๖
รายการ

ต้นกล้าฯ อายุ ๓ – ๕ เดือน
จานวนต้น คิดเป็นร้อยละ

ต้นกล้าฯ อายุ ๘ – ๑๒ เดือน
จานวนต้น
คิดเป็นร้อยละ

ศวพ.นครพนม
แผนการผลิต
เมล็ดงอกที่ได้รับ
ผลผลิตที่ได้
การนาไปใช้ประโยชน์
ต้นตาย/ผิดปกติ (ไม่มีหลักฐานคัดทิง)
คงเหลืออยู่ระหว่างการดูแล/รอจาหน่าย

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

๑๐๐,๐๐๐
๑๒๕,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐
๒๖,๕๘๑
๗๓,๔๑๙

๑๐๐.๐๐
๑๒๕.๐๐
๑๐๐.๐๐
๒๖.๕๘
๗๓.๔๒

๕๓,๐๐๐
๖๐,๙๕๐
๕๓,๒๒๐
๕๓,๒๒๐
-

๑๐๐.๐๐
๑๑๕.๐๐
๑๐๐.๔๒
๑๐๐.๐๐
-

๒๐,๐๐๐
๒๕,๐๐๐
๒๒,๙๑๔
๒๐,๖๗๕
๒,๒๓๙
-

๑๐๐.๐๐
๑๒๕.๐๐
๑๑๔.๕๗
๙๐.๒๓
๙.๗๗
-

ศวพ.มุกดำหำร
แผนการผลิต
เมล็ดงอกที่ได้รับ
ผลผลิตที่ได้
การนาไปใช้ประโยชน์
ต้นตาย/ผิดปกติ (ไม่มีหลักฐานคัดทิง)
คงเหลืออยู่ระหว่างการดูแล/รอจาหน่าย

ศวพ.หนองคำย
แผนการผลิต
เมล็ดงอกที่ได้รับ
ผลผลิตที่ได้
การนาไปใช้ประโยชน์
ต้นตาย/ผิดปกติ (ไม่มีหลักฐานคัดทิง)
คงเหลืออยู่ระหว่างการดูแล/รอจาหน่าย

ศวพ.ชุมพร
แผนการผลิต
เมล็ดงอกที่ได้รับ
ผลผลิตที่ได้
การนาไปใช้ประโยชน์
ต้นตาย/ผิดปกติ (ไม่มีหลักฐาน)
คงเหลืออยู่ระหว่างการดูแล/รอจาหน่าย

การตรวจสอบการดาเนินงาน การผลิตต้นกล้าปาล์มนามันพันธุ์ดี

๔๑
๑.๑ ผลกำรดำเนินงำนกำรผลิตต้นกล้ำปำล์มน้ำมันในปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๕๖
รายการ

ต้นกล้าฯ อายุ ๓ – ๕ เดือน
จานวนต้น คิดเป็นร้อยละ

ต้นกล้าฯ อายุ ๘ – ๑๒ เดือน
จานวนต้น
คิดเป็นร้อยละ

ศวพ.สุรำษฎร์ธำนี
แผนการผลิต
เมล็ดงอกที่ได้รับ
ผลผลิตที่ได้
การนาไปใช้ประโยชน์
ต้นตาย/ผิดปกติ (ไม่มีหลักฐานคัดทิง)
คงเหลืออยู่ระหว่างการดูแล/รอจาหน่าย

-

-

-

-

-

-

-

-

๓๐,๐๐๐
๓๔,๕๐๐
๓๐,๐๐๐
๓๐,๐๐๐
-

๑๐๐.๐๐
๑๑๕.๐๐
๑๐๐.๐๐
๑๐๐.๐๐
-

๑๐,๐๐๐
๑๒,๕๐๐
๑๗,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๗,๐๐๐
-

๑๐๐.๐๐
๑๒๕.๐๐
๑๗๐.๐๐
๕๘.๘๒
๔๑.๑๘
-

๕,๐๐๐
๕,๗๕๐
๕,๐๐๐
๕,๐๐๐
-

๑๐๐.๐๐
๑๑๕.๐๐
๑๐๐.๐๐
๑๐๐.๐๐
-

๑๐,๐๐๐
๑๒,๕๐๐
๑๐,๖๐๕
๑๐,๖๐๕
-

๑๐๐.๐๐
๑๒๕.๐๐
๑๐๖.๐๕
๑๐๐.๐๐
-

ศวพ.กระบี่
แผนการผลิต
เมล็ดงอกที่ได้รับ
ผลผลิตที่ได้
การนาไปใช้ประโยชน์
ต้นตาย/ผิดปกติ (ไม่มีหลักฐานคัดทิง)
คงเหลืออยู่ระหว่างการดูแล/รอจาหน่าย

ศวพ.พังงำ
แผนการผลิต
เมล็ดงอกที่ได้รับ
ผลผลิตที่ได้
การนาไปใช้ประโยชน์
ต้นตาย/ผิดปกติ (ไม่มีหลักฐานคัดทิง)
คงเหลืออยู่ระหว่างการดูแล/รอจาหน่าย

ศวพ.ระนอง
แผนการผลิต
เมล็ดงอกที่ได้รับ
ผลผลิตที่ได้
การนาไปใช้ประโยชน์
ต้นตาย/ผิดปกติ (ไม่มีหลักฐาน)
คงเหลืออยู่ระหว่างการดูแล/รอจาหน่าย

การตรวจสอบการดาเนินงาน การผลิตต้นกล้าปาล์มนามันพันธุ์ดี

๔๒

ภำพที่ ๑ : แสดงผลกำรดำเนินงำน ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๖

การตรวจสอบการดาเนินงาน การผลิตต้นกล้าปาล์มนามันพันธุ์ดี

๔๓
๑.๒ ผลกำรดำเนินงำนกำรผลิตต้นกล้ำปำล์มน้ำมันในปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๕๗
รายการ

ต้นกล้าฯ อายุ ๓ – ๕ เดือน
จานวนต้น คิดเป็นร้อยละ

ต้นกล้าฯ อายุ ๘ – ๑๒ เดือน
จานวนต้น
คิดเป็นร้อยละ

ศวพ.ชัยภูมิ
แผนการผลิต
เมล็ดงอกที่ได้รับ
ผลผลิตที่ได้
การนาไปใช้ประโยชน์
ต้นตาย/ผิดปกติ (ไม่มีหลักฐานคัดทิง)
คงเหลืออยู่ระหว่างการดูแล/รอจาหน่าย

-

-

๕,๐๐๐
๖,๒๕๐
๕,๔๖๑
๙๐๓
๔,๕๕๘

๑๐๐.๐๐
๑๒๕.๐๐
๑๐๙.๒๒
๑๖.๕๔
๘๓.๔๖

-

-

๔๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐
๔๒,๖๒๔
๙,๑๑๖
๓๓,๕๐๘

๑๐๐.๐๐
๑๒๕.๐๐
๑๐๖.๕๖
๒๑.๓๙
๗๘.๖๑

-

-

๒๐,๐๐๐
๒๕,๐๐๐
๒๑,๒๐๐
๔,๐๑๕
๑๗,๑๘๔

๑๐๐.๐๐
๑๒๕.๐๐
๑๐๖.๐๐
๑๘.๙๔
๘๑.๐๖

-

-

๕,๐๐๐
๖,๒๕๐
๕,๑๔๐
๕,๑๔๐
-

๑๐๐.๐๐
๑๒๕.๐๐
๑๐๒.๘๐
๑๐๐.๐๐
-

ศวพ.เลย
แผนการผลิต
เมล็ดงอกที่ได้รับ
ผลผลิตที่ได้
การนาไปใช้ประโยชน์
ต้นตาย/ผิดปกติ (ไม่มีหลักฐานคัดทิง)
คงเหลืออยู่ระหว่างการดูแล/รอจาหน่าย

ศวพ.อุดรธำนี
แผนการผลิต
เมล็ดงอกที่ได้รับ
ผลผลิตที่ได้
การนาไปใช้ประโยชน์
ต้นตาย/ผิดปกติ (ไม่มีหลักฐานคัดทิง)
คงเหลืออยู่ระหว่างการดูแล/รอจาหน่าย

ศวพ.สกลนคร
แผนการผลิต
เมล็ดงอกที่ได้รับ
ผลผลิตที่ได้
การนาไปใช้ประโยชน์
ต้นตาย/ผิดปกติ (ไม่มีหลักฐาน)
คงเหลืออยู่ระหว่างการดูแล/รอจาหน่าย

การตรวจสอบการดาเนินงาน การผลิตต้นกล้าปาล์มนามันพันธุ์ดี

๔๔
๑.๒ ผลกำรดำเนินงำนกำรผลิตต้นกล้ำปำล์มน้ำมันในปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๕๗
รายการ

ต้นกล้าฯ อายุ ๓ – ๕ เดือน
จานวนต้น คิดเป็นร้อยละ

ต้นกล้าฯ อายุ ๘ – ๑๒ เดือน
จานวนต้น
คิดเป็นร้อยละ

ศวพ.นครพนม
แผนการผลิต
เมล็ดงอกที่ได้รับ
ผลผลิตที่ได้
การนาไปใช้ประโยชน์
ต้นตาย/ผิดปกติ (ไม่มีหลักฐานคัดทิง)
คงเหลืออยู่ระหว่างการดูแล/รอจาหน่าย

-

-

๑๐,๐๐๐
๑๒,๕๐๐
๑๐,๐๓๕
๑๐,๐๓๕
-

๑๐๐.๐๐
๑๒๕.๐๐
๑๐๐.๓๕
๑๐๐.๐๐
-

-

-

๕,๐๐๐
๖,๒๕๐
๔,๒๔๖
๔,๒๔๖
-

๑๐๐.๐๐
๑๒๕.๐๐
๘๔.๙๒
๑๐๐.๐๐
-

-

-

๑๐๐,๐๐๐
๑๒๕,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐
๕๔,๙๕๔
๔๕,๐๔๖

๑๐๐.๐๐
๑๒๕.๐๐
๑๐๐.๐๐
๕๔.๙๕
๔๕.๐๕

๒๐,๐๐๐
๒๓,๐๐๐
๒๐,๔๗๐
๒๐,๔๗๐
-

๑๐๐.๐๐
๑๑๕.๐๐
๑๐๒.๓๕
๑๐๐.๐๐
-

๓๐,๐๐๐
๓๗,๕๐๐
๓๐,๓๙๐
๓๐,๑๗๐
๒๒๐
-

๑๐๐.๐๐
๑๒๕.๐๐
๑๐๑.๓๐
๙๙.๒๘
๐.๗๒
-

ศวพ.มุกดำหำร
แผนการผลิต
เมล็ดงอกที่ได้รับ
ผลผลิตที่ได้
การนาไปใช้ประโยชน์
ต้นตาย/ผิดปกติ (ไม่มีหลักฐานคัดทิง)
คงเหลืออยู่ระหว่างการดูแล/รอจาหน่าย

ศวพ.หนองคำย
แผนการผลิต
เมล็ดงอกที่ได้รับ
ผลผลิตที่ได้
การนาไปใช้ประโยชน์
ต้นตาย/ผิดปกติ (ไม่มีหลักฐานคัดทิง)
คงเหลืออยู่ระหว่างการดูแล/รอจาหน่าย

ศวพ.ชุมพร
แผนการผลิต
เมล็ดงอกที่ได้รับ
ผลผลิตที่ได้
การนาไปใช้ประโยชน์
ต้นตาย/ผิดปกติ (ไม่มีหลักฐาน)
คงเหลืออยู่ระหว่างการดูแล/รอจาหน่าย

การตรวจสอบการดาเนินงาน การผลิตต้นกล้าปาล์มนามันพันธุ์ดี

๔๕
๑.๒ ผลกำรดำเนินงำนกำรผลิตต้นกล้ำปำล์มน้ำมันในปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๕๗
รายการ

ต้นกล้าฯ อายุ ๓ – ๕ เดือน
จานวนต้น คิดเป็นร้อยละ

ต้นกล้าฯ อายุ ๘ – ๑๒ เดือน
จานวนต้น
คิดเป็นร้อยละ

๑๐,๐๐๐
๑๑,๕๐๐
๑๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
-

๑๐๐.๐๐
๑๑๕.๐๐
๑๐๐.๐๐
๑๐๐.๐๐
-

๑๐,๐๐๐
๑๒,๕๐๐
๑๓,๓๐๐
๙,๓๐๐
๔,๐๐๐
-

๑๐๐.๐๐
๑๒๕.๐๐
๑๓๓.๐๐
๖๙.๙๒
๓๐.๐๘
-

-

-

๑๕,๐๐๐
๑๘,๗๕๐
๑๕,๔๐๐
๑๕,๓๕๙
๔๑
-

๑๐๐.๐๐
๑๒๕.๐๐
๑๐๒.๖๗
๙๙.๗๓
๐.๒๗
-

๓๐,๐๐๐
๓๔,๕๐๐
๓๐,๐๒๕
๓๐,๐๒๕
-

๑๐๐.๐๐
๑๑๕.๐๐
๑๐๐.๐๘
๑๐๐.๐๐
-

๑๐,๐๐๐
๑๒,๕๐๐
๑๖,๙๗๕
๙,๖๗๐
๗,๓๐๕
-

๑๐๐.๐๐
๑๒๕.๐๐
๑๖๙.๗๕
๕๖.๙๗
๔๓.๐๓
-

๕,๐๐๐
๕,๗๕๐
๕,๑๕๐
๕,๑๕๐
-

๑๐๐.๐๐
๑๑๕.๐๐
๑๐๓.๐๐
๑๐๐.๐๐
-

๑๕,๐๐๐
๑๘,๗๕๐
๑๕,๔๘๐
๑๕,๔๘๐
-

๑๐๐.๐๐
๑๒๕.๐๐
๑๐๓.๒๐
๑๐๐.๐๐
-

ศวพ.สุรำษฎร์ธำนี
แผนการผลิต
เมล็ดงอกที่ได้รับ
ผลผลิตที่ได้
การนาไปใช้ประโยชน์
ต้นตาย/ผิดปกติ (ไม่มีหลักฐานคัดทิง)
คงเหลืออยู่ระหว่างการดูแล/รอจาหน่าย

ศวพ.กระบี่
แผนการผลิต
เมล็ดงอกที่ได้รับ
ผลผลิตที่ได้
การนาไปใช้ประโยชน์
ต้นตาย/ผิดปกติ (ไม่มีหลักฐานคัดทิง)
คงเหลืออยู่ระหว่างการดูแล/รอจาหน่าย

ศวพ.พังงำ
แผนการผลิต
เมล็ดงอกที่ได้รับ
ผลผลิตที่ได้
การนาไปใช้ประโยชน์
ต้นตาย/ผิดปกติ (ไม่มีหลักฐานคัดทิง)
คงเหลืออยู่ระหว่างการดูแล/รอจาหน่าย

ศวพ.ระนอง
แผนการผลิต
เมล็ดงอกที่ได้รับ
ผลผลิตที่ได้
การนาไปใช้ประโยชน์
ต้นตาย/ผิดปกติ (ไม่มีหลักฐาน)
คงเหลืออยู่ระหว่างการดูแล/รอจาหน่าย

การตรวจสอบการดาเนินงาน การผลิตต้นกล้าปาล์มนามันพันธุ์ดี

๔๖

ภำพที่ ๒ : แสดงผลกำรดำเนินงำน ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๗

การตรวจสอบการดาเนินงาน การผลิตต้นกล้าปาล์มนามันพันธุ์ดี

๔๗
๑.๓ ผลกำรดำเนินงำนกำรผลิตต้นกล้ำปำล์มน้ำมันปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๕๘ ( ณ ๓๑ ก.ค.๕๘)
รายการ

ต้นกล้าฯ อายุ ๓ – ๕ เดือน
จานวนต้น คิดเป็นร้อยละ

ต้นกล้าฯ อายุ ๘ – ๑๒ เดือน
จานวนต้น
คิดเป็นร้อยละ

ศวพ.ชัยภูมิ
แผนการผลิต
เมล็ดงอกที่ได้รับ
ผลผลิตที่ได้
การนาไปใช้ประโยชน์
ต้นตาย/ผิดปกติ (ไม่มีหลักฐานคัดทิง)
คงเหลืออยู่ระหว่างการดูแล/รอจาหน่าย

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ศวพ.เลย
แผนการผลิต
เมล็ดงอกที่ได้รับ
ผลผลิตที่ได้
การนาไปใช้ประโยชน์
ต้นตาย/ผิดปกติ (ไม่มีหลักฐานคัดทิง)
คงเหลืออยู่ระหว่างการดูแล/รอจาหน่าย

ศวพ.อุดรธำนี
แผนการผลิต
เมล็ดงอกที่ได้รับ
ผลผลิตที่ได้
การนาไปใช้ประโยชน์
ต้นตาย/ผิดปกติ (ไม่มีหลักฐานคัดทิง)
คงเหลืออยู่ระหว่างการดูแล/รอจาหน่าย

ศวพ.สกลนคร
แผนการผลิต
เมล็ดงอกที่ได้รับ
ผลผลิตที่ได้
การนาไปใช้ประโยชน์
ต้นตาย/ผิดปกติ (ไม่มีหลักฐาน)
คงเหลืออยู่ระหว่างการดูแล/รอจาหน่าย

การตรวจสอบการดาเนินงาน การผลิตต้นกล้าปาล์มนามันพันธุ์ดี

๔๘
๑.๓ ผลกำรดำเนินงำนกำรผลิตต้นกล้ำปำล์มน้ำมันปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๕๘ ( ณ ๓๑ ก.ค.๕๘)
รายการ

ต้นกล้าฯ อายุ ๓ – ๕ เดือน
จานวนต้น คิดเป็นร้อยละ

ต้นกล้าฯ อายุ ๘ – ๑๒ เดือน
จานวนต้น
คิดเป็นร้อยละ

ศวพ.นครพนม
แผนการผลิต
เมล็ดงอกที่ได้รับ
ผลผลิตที่ได้
การนาไปใช้ประโยชน์
ต้นตาย/ผิดปกติ (ไม่มีหลักฐานคัดทิง)
คงเหลืออยู่ระหว่างการดูแล/รอจาหน่าย

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

๒๐,๐๐๐
๒๕,๐๐๐
๙,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑๕,๐๐๐

๑๐๐.๐๐
๑๒๕.๐๐
๔๕.๐๐
๕.๐๐
๗๕.๐๐

๒๐,๐๐๐
๒๓,๐๐๐
๘,๑๓๐
๘,๑๓๐
๒๔,๖๔๒

๑๐๐.๐๐
๑๑๕.๐๐
๔๐.๖๕
๑๐๐.๐๐
๑๒๓.๒๑

๓๐,๐๐๐
๓๗,๕๐๐
๔,๔๙๐
๒๓,๐๕๘

๑๐๐.๐๐
๑๒๕.๐๐
๑๔.๙๗
๗๖.๘๖

ศวพ.มุกดำหำร
แผนการผลิต
เมล็ดงอกที่ได้รับ
ผลผลิตที่ได้
การนาไปใช้ประโยชน์
ต้นตาย/ผิดปกติ (ไม่มีหลักฐานคัดทิง)
คงเหลืออยู่ระหว่างการดูแล/รอจาหน่าย

ศวพ.หนองคำย
แผนการผลิต
เมล็ดงอกที่ได้รับ
ผลผลิตที่ได้
การนาไปใช้ประโยชน์
ต้นตาย/ผิดปกติ (ไม่มีหลักฐานคัดทิง)
คงเหลืออยู่ระหว่างการดูแล/รอจาหน่าย

ศวพ.ชุมพร
แผนการผลิต
เมล็ดงอกที่ได้รับ
ผลผลิตที่ได้
การนาไปใช้ประโยชน์
ต้นตาย/ผิดปกติ (ไม่มีหลักฐาน)
คงเหลืออยู่ระหว่างการดูแล/รอจาหน่าย

การตรวจสอบการดาเนินงาน การผลิตต้นกล้าปาล์มนามันพันธุ์ดี

๔๙
๑.๓ ผลกำรดำเนินงำนกำรผลิตต้นกล้ำปำล์มน้ำมันปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๕๘ ( ณ ๓๑ ก.ค.๕๘)
รายการ

ต้นกล้าฯ อายุ ๓ – ๕ เดือน
จานวนต้น คิดเป็นร้อยละ

ต้นกล้าฯ อายุ ๘ – ๑๒ เดือน
จานวนต้น
คิดเป็นร้อยละ

๑๐,๐๐๐
๑๑,๕๐๐
๑๑,๕๐๐

๑๐๐.๐๐
๑๑๕.๐๐
๑๑๕.๐๐

๑๐,๐๐๐
๑๒,๕๐๐
๑๒,๕๐๐

๑๐๐.๐๐
๑๒๕.๐๐
๑๒๕.๐๐

-

-

๓๐,๐๐๐
๓๗,๕๐๐
๓๗,๕๐๐

๑๐๐.๐๐
๑๒๕.๐๐
๑๒๕.๐๐

๓๐,๐๐๐
๓๔,๕๐๐
๓๐,๓๗๐
๓๐,๓๗๐
-

๑๐๐.๐๐
๑๒๕.๐๐
๑๐๑.๒๓
๑๐๐.๐๐
-

๑๐,๐๐๐
๑๒,๕๐๐
๑,๑๔๗
๑,๑๔๗
๑๕,๔๘๓

๑๐๐
๑๒๕.๐๐
๑๑.๔๗
๑๐๐.๐๐
๑๕๔.๘๓

๕,๐๐๐
๕,๗๕๐
๕,๐๔๐
๕,๐๔๐
-

๑๐๐.๐๐
๑๑๕.๐๐
๑๐๐.๘๐
๑๐๐.๐๐
-

๒๐,๐๐๐
๒๕,๐๐๐
๒๑,๒๐๙
๑๙,๐๕๘
๒,๑๕๑

๑๐๐.๐๐
๑๒๕.๐๐
๑๐๖.๐๕
๘๙.๘๖
๑๐.๑๔

ศวพ.สุรำษฎร์ธำนี
แผนการผลิต
เมล็ดงอกที่ได้รับ
ผลผลิตที่ได้
การนาไปใช้ประโยชน์
ต้นตาย/ผิดปกติ (ไม่มีหลักฐานคัดทิง)
คงเหลืออยู่ระหว่างการดูแล/รอจาหน่าย

ศวพ.กระบี่
แผนการผลิต
เมล็ดงอกที่ได้รับ
ผลผลิตที่ได้
การนาไปใช้ประโยชน์
ต้นตาย/ผิดปกติ (ไม่มีหลักฐานคัดทิง)
คงเหลืออยู่ระหว่างการดูแล/รอจาหน่าย

ศวพ.พังงำ
แผนการผลิต
เมล็ดงอกที่ได้รับ
ผลผลิตที่ได้
การนาไปใช้ประโยชน์
ต้นตาย/ผิดปกติ (ไม่มีหลักฐานคัดทิง)
คงเหลืออยู่ระหว่างการดูแล/รอจาหน่าย

ศวพ.ระนอง
แผนการผลิต
เมล็ดงอกที่ได้รับ
ผลผลิตที่ได้
การนาไปใช้ประโยชน์
ต้นตาย/ผิดปกติ (ไม่มีหลักฐาน)
คงเหลืออยู่ระหว่างการดูแล/รอจาหน่าย

การตรวจสอบการดาเนินงาน การผลิตต้นกล้าปาล์มนามันพันธุ์ดี

๕๐

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

การตรวจสอบการดาเนินงาน การผลิตต้นกล้าปาล์มนามันพันธุ์ดี

๕๑
๒.๑ ผลกำรดำเนินงำนกำรผลิตต้นกล้ำปำล์มน้ำมันปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๕๗
รายการ

ต้นกล้าฯ อายุ ๓ – ๕ เดือน
จานวนต้น คิดเป็นร้อยละ

ต้นกล้าฯ อายุ ๘ – ๑๒ เดือน
จานวนต้น
คิดเป็นร้อยละ

๓๐,๐๐๐
๓๔,๕๐๐
๓๐,๐๙๙
๓๐,๐๙๙
-

๑๐๐.๐๐
๑๑๕.๐๐
๑๐๐.๓๓
๑๐๐.๐๐
-

๕๐,๐๐๐
๖๒,๕๐๐
๕๐,๑๙๖
๕๐,๑๙๖
-

๑๐๐.๐๐
๑๒๕.๐๐
๑๐๐.๓๙
๑๐๐.๐๐
-

-

-

๒๐,๐๐๐
๒๕,๐๐๐
๒๐,๔๑๐
๒๐,๔๑๐
-

๑๐๐.๐๐
๑๒๕.๐๐
๑๐๒.๐๕
๑๐๐.๐๐
-

-

-

๒๐,๐๐๐
๒๕,๐๐๐
๒๑,๘๓๗
๒๑,๘๓๗
-

๑๐๐.๐๐
๑๒๕.๐๐
๑๐๙.๑๙
๑๐๐.๐๐
-

-

-

-

-

ศวป.กระบี่
แผนการผลิต
เมล็ดงอกที่ได้รับ
ผลผลิตที่ได้
การนาไปใช้ประโยชน์
ต้นตาย/ผิดปกติ (ไม่มีหลักฐานคัดทิง)
คงเหลืออยู่ระหว่างการดูแล/รอจาหน่าย

ศวพ.ตรัง
แผนการผลิต
เมล็ดงอกที่ได้รับ
ผลผลิตที่ได้
การนาไปใช้ประโยชน์
ต้นตาย/ผิดปกติ (ไม่มีหลักฐานคัดทิง)
คงเหลืออยู่ระหว่างการดูแล/รอจาหน่าย

ศวส.ตรัง
แผนการผลิต
เมล็ดงอกที่ได้รับ
ผลผลิตที่ได้
การนาไปใช้ประโยชน์
ต้นตาย/ผิดปกติ (ไม่มีหลักฐานคัดทิง)
คงเหลืออยู่ระหว่างการดูแล/รอจาหน่าย

ศวพ.นครศรีธรรมรำช
แผนการผลิต
เมล็ดงอกที่ได้รับ
ผลผลิตที่ได้
การนาไปใช้ประโยชน์
ต้นตาย/ผิดปกติ (ไม่มีหลักฐาน)
คงเหลืออยู่ระหว่างการดูแล/รอจาหน่าย

การตรวจสอบการดาเนินงาน การผลิตต้นกล้าปาล์มนามันพันธุ์ดี

๕๒
๒.๑ ผลกำรดำเนินงำนกำรผลิตต้นกล้ำปำล์มน้ำมันปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๕๗
รายการ

ต้นกล้าฯ อายุ ๓ – ๕ เดือน
จานวนต้น คิดเป็นร้อยละ

ต้นกล้าฯ อายุ ๘ – ๑๒ เดือน
จานวนต้น
คิดเป็นร้อยละ

ศวพ.พัทลุง
แผนการผลิต
เมล็ดงอกที่ได้รับ
ผลผลิตที่ได้
การนาไปใช้ประโยชน์
ต้นตาย/ผิดปกติ (ไม่มีหลักฐานคัดทิง)
คงเหลืออยู่ระหว่างการดูแล/รอจาหน่าย

-

-

-

-

-

-

๘,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๘,๐๐๐
๕,๐๘๖
๒,๙๑๔
-

๑๐๐.๐๐
๑๒๕.๐๐
๑๐๐.๐๐
๖๓.๕๘
๓๖.๔๒
-

ศวส.จันทบุรี
แผนการผลิต
เมล็ดงอกที่ได้รับ
ผลผลิตที่ได้
การนาไปใช้ประโยชน์
ต้นตาย/ผิดปกติ (ไม่มีหลักฐานคัดทิง)
คงเหลืออยู่ระหว่างการดูแล/รอจาหน่าย

การตรวจสอบการดาเนินงาน การผลิตต้นกล้าปาล์มนามันพันธุ์ดี

๕๓

ภำพที่ ๔ : แสดงผลกำรดำเนินงำน ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๗

การตรวจสอบการดาเนินงาน การผลิตต้นกล้าปาล์มนามันพันธุ์ดี

๕๔
๒.๒ ผลกำรดำเนินงำนกำรผลิตต้นกล้ำปำล์มน้ำมันปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๕๘
รายการ

ต้นกล้าฯ อายุ ๓ – ๕ เดือน
จานวนต้น คิดเป็นร้อยละ

ต้นกล้าฯ อายุ ๘ – ๑๒ เดือน
จานวนต้น
คิดเป็นร้อยละ

๓๐,๐๐๐
๓๔,๕๐๐
๓๐,๐๓๗
๓๐,๐๓๗
-

๑๐๐.๐๐
๑๑๕.๐๐
๑๐๐.๑๒
๑๐๐.๐๐
-

๕๐,๐๐๐
๖๒,๕๐๐
๕๐,๑๐๓
๕๐,๑๐๓
-

๑๐๐.๐๐
๑๒๕.๐๐
๑๐๐.๒๑
๑๐๐.๐๐
-

-

-

๒๐,๐๐๐
๒๕,๐๐๐
๒๐,๒๙๖
๒๐,๒๙๖
-

๑๐๐.๐๐
๑๒๕.๐๐
๑๐๑.๔๘
๑๐๐.๐๐
-

-

-

๒๐,๐๐๐
๒๕,๐๐๐
๒๐,๐๐๐
๑๘,๕๙๒
๑,๔๐๘

๑๐๐.๐๐
๑๒๕.๐๐
๑๐๐.๐๐
๙๒.๙๖
๗.๐๔

-

-

๑๐,๐๐๐
๑๒,๕๐๐
๑๐,๐๑๐
๗,๓๘๔
๕๐๐
๒,๑๒๖

๑๐๐.๐๐
๑๒๕.๐๐
๑๐๐.๑๐
๗๓.๗๗
๔.๙๙
๒๑.๒๔

ศวป.กระบี่
แผนการผลิต
เมล็ดงอกที่ได้รับ
ผลผลิตที่ได้
การนาไปใช้ประโยชน์
ต้นตาย/ผิดปกติ (ไม่มีหลักฐานคัดทิง)
คงเหลืออยู่ระหว่างการดูแล/รอจาหน่าย

ศวพ.ตรัง
แผนการผลิต
เมล็ดงอกที่ได้รับ
ผลผลิตที่ได้
การนาไปใช้ประโยชน์
ต้นตาย/ผิดปกติ (ไม่มีหลักฐานคัดทิง)
คงเหลืออยู่ระหว่างการดูแล/รอจาหน่าย

ศวส.ตรัง
แผนการผลิต
เมล็ดงอกที่ได้รับ
ผลผลิตที่ได้
การนาไปใช้ประโยชน์
ต้นตาย/ผิดปกติ (ไม่มีหลักฐานคัดทิง)
คงเหลืออยู่ระหว่างการดูแล/รอจาหน่าย

ศวพ.นครศรีธรรมรำช
แผนการผลิต
เมล็ดงอกที่ได้รับ
ผลผลิตที่ได้
การนาไปใช้ประโยชน์
ต้นตาย/ผิดปกติ (ไม่มีหลักฐาน)
คงเหลืออยู่ระหว่างการดูแล/รอจาหน่าย

การตรวจสอบการดาเนินงาน การผลิตต้นกล้าปาล์มนามันพันธุ์ดี

๕๕
๒.๒ ผลกำรดำเนินงำนกำรผลิตต้นกล้ำปำล์มน้ำมันปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๕๘
ต้นกล้าฯ อายุ ๓ – ๕ เดือน
จานวนต้น คิดเป็นร้อยละ

รายการ

ต้นกล้าฯ อายุ ๘ – ๑๒ เดือน
จานวนต้น
คิดเป็นร้อยละ

ศวพ.พัทลุง
แผนการผลิต
เมล็ดงอกที่ได้รับ
ผลผลิตที่ได้
การนาไปใช้ประโยชน์
ต้นตาย/ผิดปกติ (ไม่มีหลักฐานคัดทิง)
คงเหลืออยู่ระหว่างการดูแล/รอจาหน่าย

-

-

๕,๐๐๐
๖,๒๕๐
๕,๐๐๐
๔,๒๓๙
๗๖๑
-

๑๐๐.๐๐
๑๒๕.๐๐
๑๐๐.๐๐
๘๔.๗๘
๑๕.๒๒
-

-

-

๑๐,๐๐๐
๑๒,๕๐๐
๑๐,๐๐๐
๑๘๐
๔,๗๗๓
๕,๐๔๗

๑๐๐.๐๐
๑๒๕.๐๐
๑๐๐.๐๐
๑.๘๐
๔๗.๗๓
๕๐.๔๗

ศวส.จันทบุรี
แผนการผลิต
เมล็ดงอกที่ได้รับ
ผลผลิตที่ได้
การนาไปใช้ประโยชน์
ต้นตาย/ผิดปกติ (ไม่มีหลักฐานคัดทิง)
คงเหลืออยู่ระหว่างการดูแล/รอจาหน่าย

๒.๒ ผลกำรดำเนินงำนกำรผลิตต้นกล้ำปำล์มน้ำมันปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๕๘
ของศูนย์วิจัยปำล์มน้ำมันสุรำษฎร์ธำนี
เมล็ดงอก
รายการ
แผนการผลิต
การนาไปใช้ประโยชน์
คงเหลือ/อยูร่ ะหว่างการดูแล/รอจาหน่าย

จานวน
๑,๐๐๐,๐๐๐
๑,๐๕๑,๘๖๐
-

คิดเป็น
ร้อยละ
๑๐๐.๐๐
๑๐๕.๑๙
-

อายุ ๓–๕ เดือน
คิดเป็น
จานวนต้น
ร้อยละ
๕๐,๐๐๐ ๑๐๐.๐๐
๙๓,๕๘๗ ๑๘๗.๑๗
๓๒,๕๗๖
-

หมายเหตุ - ศวป.สุราษฎร์ธานีใช้จ่ายเงิน ๒ แหล่ง จากเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ
- ไม่ได้จัดทาทะเบียนคุมผลผลิตแยกแต่ละแหล่งเงินอย่างชัดเจน

การตรวจสอบการดาเนินงาน การผลิตต้นกล้าปาล์มนามันพันธุ์ดี

อายุ ๘ – ๑๒ เดือน
คิดเป็น
จานวนต้น
ร้อยละ
๒๐๐,๐๐๐ ๑๐๐.๐๐
๒๑๓,๐๑๑ ๑๐๖.๕๑
-

๕๖

ภำพที่ ๕ : แสดงผลกำรดำเนินงำน ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๘

การตรวจสอบการดาเนินงาน การผลิตต้นกล้าปาล์มนามันพันธุ์ดี

๕๗
๒.๓ ผลกำรดำเนินงำนกำรผลิตต้นกล้ำปำล์มน้ำมันปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๕๙ ( ณ ๓๑ ส.ค.๕๙)
รายการ

ต้นกล้าฯ อายุ ๓ – ๕ เดือน
จานวนต้น คิดเป็นร้อยละ

ต้นกล้าฯ อายุ ๘ – ๑๒ เดือน
จานวนต้น
คิดเป็นร้อยละ

๒๕,๐๐๐
๒๘,๗๕๐
๒๕,๒๓๒
๒๕,๒๓๒
-

๑๐๐.๐๐
๑๑๕.๐๐
๑๐๐.๙๓
๑๐๐.๐๐
-

๓๐,๐๐๐
๓๗,๕๐๐
๓๒,๙๙๔
๓๒,๙๙๔

๑๐๐.๐๐
๑๒๕.๐๐
๑๐๙.๙๘
๑๐๙.๙๘

-

-

๒๐,๐๐๐
๒๕,๐๐๐
๒๕,๐๐๐

๑๐๐.๐๐
๑๒๕.๐๐
๑๒๕.๐๐

-

-

๑๘,๐๐๐
๒๒,๕๐๐
๒๑,๐๓๗

๑๐๐.๐๐
๑๒๕.๐๐
๑๑๖.๘๗

-

-

๑๐,๐๐๐
๑๒,๕๐๐
๑๑,๓๒๕

๑๐๐.๐๐
๑๒๕.๐๐
๑๑๓.๒๕

ศวป.กระบี่
แผนการผลิต
เมล็ดงอกที่ได้รับ
ผลผลิตที่ได้
การนาไปใช้ประโยชน์
ต้นตาย/ผิดปกติ (ไม่มีหลักฐานคัดทิง)
คงเหลืออยู่ระหว่างการดูแล/รอจาหน่าย

ศวพ.ตรัง
แผนการผลิต
เมล็ดงอกที่ได้รับ
ผลผลิตที่ได้
การนาไปใช้ประโยชน์
ต้นตาย/ผิดปกติ (ไม่มีหลักฐานคัดทิง)
คงเหลืออยู่ระหว่างการดูแล/รอจาหน่าย

ศวส.ตรัง
แผนการผลิต
เมล็ดงอกที่ได้รับ
ผลผลิตที่ได้
การนาไปใช้ประโยชน์
ต้นตาย/ผิดปกติ (ไม่มีหลักฐานคัดทิง)
คงเหลืออยู่ระหว่างการดูแล/รอจาหน่าย

ศวพ.นครศรีธรรมรำช
แผนการผลิต
เมล็ดงอกที่ได้รับ
ผลผลิตที่ได้
การนาไปใช้ประโยชน์
ต้นตาย/ผิดปกติ (ไม่มีหลักฐาน)
คงเหลืออยู่ระหว่างการดูแล/รอจาหน่าย

การตรวจสอบการดาเนินงาน การผลิตต้นกล้าปาล์มนามันพันธุ์ดี

๕๘
๒.๓ ผลกำรดำเนินงำนกำรผลิตต้นกล้ำปำล์มน้ำมันปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๕๙ ( ณ ๓๑ ส.ค.๕๙)
ต้นกล้าฯ อายุ ๓ – ๕ เดือน
จานวนต้น คิดเป็นร้อยละ

รายการ

ต้นกล้าฯ อายุ ๘ – ๑๒ เดือน
จานวนต้น
คิดเป็นร้อยละ

ศวพ.พัทลุง
แผนการผลิต
เมล็ดงอกที่ได้รับ
ผลผลิตที่ได้
การนาไปใช้ประโยชน์
ต้นตาย/ผิดปกติ (ไม่มีหลักฐานคัดทิง)
คงเหลืออยู่ระหว่างการดูแล/รอจาหน่าย

-

-

๕,๐๐๐
๖,๒๕๐
๖,๒๕๐

๑๐๐.๐๐
๑๒๕.๐๐
๑๒๕.๐๐

-

-

-

-

ศวส.จันทบุรี
แผนการผลิต
เมล็ดงอกที่ได้รับ
ผลผลิตที่ได้
การนาไปใช้ประโยชน์
ต้นตาย/ผิดปกติ (ไม่มีหลักฐานคัดทิง)
คงเหลืออยู่ระหว่างการดูแล/รอจาหน่าย

๒.๓ ผลกำรดำเนินงำนกำรผลิตต้นกล้ำปำล์มน้ำมันปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๕๙ ( ณ ๓๑ ส.ค.๕๙)
ของศูนย์วิจัยปำล์มน้ำมันสุรำษฎร์ธำนี
เมล็ดงอก
รายการ
แผนการผลิต
การนาไปใช้ประโยชน์
คงเหลือ/อยูร่ ะหว่างการดูแล/รอจาหน่าย

จานวน
๑,๐๐๐,๐๐๐
๘๘๖,๖๔๐
๕,๗๐๒,๙๙๘

คิดเป็น
ร้อยละ
๑๐๐.๐๐
๘๘.๖๖
-

อายุ ๓–๕ เดือน
คิดเป็น
จานวนต้น
ร้อยละ
๑๐,๐๐๐ ๑๐๐.๐๐
๑๑,๕๕๕ ๑๑๕.๕๕
๖๒๐,๒๗๗
-

หมายเหตุ - ศวป.สุราษฎร์ธานีใช้จ่ายเงิน ๒ แหล่ง จากเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ
- ไม่ได้จัดทาทะเบียนคุมผลผลิตแยกแต่ละแหล่งเงินอย่างชัดเจน

การตรวจสอบการดาเนินงาน การผลิตต้นกล้าปาล์มนามันพันธุ์ดี

อายุ ๘ – ๑๒ เดือน
คิดเป็น
จานวนต้น
ร้อยละ
๒๐๐,๐๐๐ ๑๐๐.๐๐
๑๔๐,๗๒๔
๗๐.๓๖
๑๙๘,๔๙๗
-

๕๙

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

การตรวจสอบการดาเนินงาน การผลิตต้นกล้าปาล์มนามันพันธุ์ดี

๖๐

๔.๒ การประเมินผลลัพธ์ของกิจกรรมการผลิตต้นกล้าปาล์มน้ามัน
ด้ำนประสิทธิผล
จากข้อมูลผลการดาเนินงานที่ตรวจสอบได้ สามารถประเมินผลการดาเนินงานการผลิต
และการนาไปใช้ประโยชน์ต้นกล้าปาล์มน้ามันของหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ในพื้นที่ ผลการประเมิน มีดังนี้
๑. กำรดำเนินงำนบรรลุผลสำเร็จ ได้ตำมเป้ำหมำยหรือสูงกว่ำเป้ำหมำยที่กำหนด
ผลการดาเนินงานของทุกหน่วยงานที่ตรวจสอบ สามารถดาเนินการผลิ ตต้นกล้าปาล์ม
นามันพัน ธุ์ดีบ รรลุ ผลส าเร็จตามขันตอนวิธีการผลิ ตที่กาหนด เพื่อให้ได้ต้นกล้าปาล์ มนามันพันธุ์ดี ที่มี
คุณ ภาพตรงตามมาตรฐานที่ก าหนด ได้ต ามเป้า หมายหรื อสู งกว่ าเป้ าหมายที่ก าหนด ยกเว้น มีบ าง
หน่วยงานทีม่ ีผลการดาเนินงานได้ต่ากว่าเป้าหมายที่กาหนด
การผลิตต้นกล้าปาล์มนามันพันธุ์ดี หน่วยงานที่มีการผลิตจะได้รับเมล็ดงอกที่ใช้ในการ
เพาะเป็นต้นกล้าปาล์มนามันจากศูนย์วิจัยปาล์มนามันสุราษฎร์ธานี โดยในการเพาะเป็นต้นกล้าฯ ที่พร้อม
นาไปใช้ประโยชน์ซึ่งมีอายุ ๓ – ๕ เดือน จะได้รับเมล็ดงอกเพิ่มขึนร้อยละ ๑๕ ของเป้าหมายการผลิต
และต้นกล้าฯ ที่พร้อมนาไปใช้ประโยชน์ที่มีอายุ ๘ – ๑๒ เดือน จะได้รับเมล็ดงอกเพิ่มขึนร้อยละ ๒๕
ของเป้าหมายการผลิต ซึ่งเป็นการเผื่อไว้สาหรับการคัดทิงต้นกล้าที่ตาย ไม่สมบูรณ์หรือผิดปกติ ในการ
ผลิตต้นกล้าฯ มีการดาเนินงานในแปลงเพาะพืนที่ของแต่ละหน่วยงาน โดยการจ้างเหมาบริการเอกชน
ดาเนินงานตังแต่การเตรียมดินปลูก ผสมดินปลูกเพื่อกรอกใส่ถุง การเพาะเมล็ดงอกลงในถุง การกาจัด
วัชพืช การใส่ปุ๋ย การย้ายเปลี่ยนถุงต้นกล้า การดูแลรักษาต้นกล้า รวมถึงการคัดคุณภาพของต้นกล้าฯ
มีการปฏิบัติงานตามรายละเอียดขันตอนการดาเนินงานผลิตในแต่ละขันตอนตามคู่มือคาแนะนาการผลิต
ของศูนย์วิจัยปาล์มนามันสุราษฎร์ธานี เป็นแนวทางปฏิบัติงาน
ในการบันทึกจานวนผลผลิตต้นกล้ าฯ ที่ผลิตได้ มีบางหน่วยงานบันทึกรับรู้ต้นกล้าฯที่
พร้อมนาไปใช้ประโยชน์ตามจานวนเป้าหมายที่ได้รับมอบหมาย ส่วนผลต่างจากจานวนเมล็ดงอกที่ได้รับ
ถือเป็นจานวนผลเสียหายจากการคัดคุณภาพต้นกล้าฯ ที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานหลักวิชาการทิงไป โดย
ไม่ไม่มีเอกสารประกอบรายงานผลการปฏิบัติงาน เช่น ต้นกล้าที่ตาย ไม่สมบูรณ์ หรือผิดปกติ
๒. กำรนำต้นกล้ำปำล์มน้ำมันพันธุ์ดี ไปใช้ประโยชน์
ต้น กล้ าปาล์ มน ามัน พันธุ์ดี ที่ผ ลิ ตได้ ส่ ว นใหญ่ส ามารถนาไปใช้ประโยชน์ด้ว ยวิธีการ
จาหน่ายให้แก่เกษตรกรได้ตามเป้าหมาย จากการสอบทานข้อมูลการจาหน่าย จะพบว่า หน่วยงานที่มีการ
ผลิตต้นกล้าปาล์มนามันทัง ๒ ระยะ ได้แก่ ต้นกล้าปาล์มนามันอายุ ๓ – ๕ เดือน (pre nursery) และ
ต้นกล้าปาล์มนามันอายุ ๘ – ๑๒ เดือน (main nursery) หน่วยงานมีการจาหน่ายต้นกล้าปาล์มนามัน
อายุ ๓ – ๕ เดือน ให้ครบจานวนตามเป้าหมายที่กาหนดก่อนแล้วจึงนาต้นกล้าฯ ที่คงเหลือไปดูแลรักษา
การตรวจสอบการดาเนินงาน การผลิตต้นกล้าปาล์มนามันพันธุ์ดี

๖๑
ตามขันตอนเพื่อผลิตเป็น ต้นกล้าปาล์มนามันอายุ ๘ – ๑๒ เดือน จึงเป็นผลให้บางหน่วยงานมีต้นกล้า
ปาล์มนามันที่อยู่ระหว่างการผลิตดูแลรักษา/รอจาหน่าย สูงกว่าจานวนเมล็ดงอกที่ได้รับ ส่วนเงินที่ได้รับ
จากการจาหน่ายต้นกล้าปาล์มนามัน ได้นาเงินรายได้ส่งคลังเข้าเป็นรายได้แผ่นดินของกรมวิชาการเกษตร
แต่ก็มีหลายหน่วยงานในเขตพืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่นาไปใช้ประโยชน์ได้น้อย ยังไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายเท่าที่ควร
การจาหน่ายให้เกษตรกร หน่วยงานใช้ระบบการจองต้นกล้าฯ ตามจานวนที่เกษตรกร
ต้องการแต่ต้องไม่เกินจานวนที่กรมวิชาการเกษตรกาหนด เพื่อให้ผลผลิตต้นกล้าฯ สามารถกระจายไปสู่
เกษตรกรได้อย่างทั่วถึง ในการจองต้นกล้าฯ เกษตรกรหรือผู้ต้องการจะเขียนใบจองพร้อมลงลายมือชื่อไว้
ที่หน่ วยงาน โดยไม่มีการจ่ ายเงิน มัดจ าล่ว งหน้าเพื่อเป็นหลักประกันการจองซื อต้นกล้ าฯ แล้วให้รอ
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่รับจองติดต่อกลับมายังเกษตรกรที่ลงชื่อจองไว้ให้มาชาระเงินพร้อมรับต้นกล้า
ปาล์มนามันที่มีคุณภาพนาไปใช้ปลูกในแปลงต่อไป
จากระบบการจองต้นกล้าฯ ข้างต้นเป็นส่วนหนึ่งที่มีผลทาให้จานวนต้นกล้า ปาล์มนามัน
พันธุ์ดีที่ผลิตได้คงเหลือเป็นจานวนมากในแปลงเพาะของหน่วยงาน เนื่องจากปัญหาความต้องการของ
เกษตรกรในพืนที่เรื่องพันธุ์ปาล์มนามันที่ใช้ปลูก และการจัด Zoning ของรัฐบาล เกษตรกรจึงไม่มารับ
ต้นกล้าฯ ตามที่ได้ขอจองไว้ จึงเป็นภาระหน่วยงานที่ต้องมีค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาต่อเนื่อ งจนกว่าจะมี
การนาไปใช้ประโยชน์
ด้ำนประสิทธิภำพ
การดาเนินงานผลิต ต้นกล้าปาล์มนามันพันธุ์ดี จะได้รับงบประมาณจากกองแผนงานและ
วิชาการ โดยจัดสรรเงินให้เป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการตามขันตอนการปฏิบัติงานของกิจกรรมการผลิต
ต้นกล้าปาล์มนามันพันธุ์ดี คิดเป็นต้นทุนต่อหน่วยการผลิต (Unit Cost เฉพาะงบดาเนินงาน) ตามแผน
เป้าหมายการผลิตที่กาหนดให้แต่ละหน่วยงานที่ผลิต (งบตาม KPI) ผลการใช้จ่ายเงิน สรุปผลได้ดังนี
๑.๑ ผลกำรใช้จ่ำยเงินตำมกิจกรรมกำรผลิตต้นกล้ำปำล์มน้ำมัน
ในปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๕๖, ๒๕๕๗ และ ๒๕๕๘
หน่วยงาน/รายการ
ศวพ.ชัยภูมิ
งบประมาณที่ได้รับ (ตาม KPI)
ค่าใช้จ่ายจริง
คิดเป็นร้อยละ

ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๖

ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๗

ปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๘ (เพียง ก.ค.๕๘)

๑๗๐,๐๐๐.๐๐
๑๑๙,๓๓๐.๐๐
๗๐.๑๙

๑๗๐,๐๐๐.๐๐
๑๔๗,๔๑๒.๐๐
๘๖.๗๑

-

การตรวจสอบการดาเนินงาน การผลิตต้นกล้าปาล์มนามันพันธุ์ดี

๖๒
๑.๑ ผลกำรใช้จ่ำยเงินตำมกิจกรรมกำรผลิตต้นกล้ำปำล์มน้ำมัน
ในปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๕๖, ๒๕๕๗ และ ๒๕๕๘
หน่วยงาน/รายการ
ศวพ.เลย
งบประมาณที่ได้รับ (ตาม KPI)
ค่าใช้จ่ายจริง
คิดเป็นร้อยละ
ศวพ.อุดรธำนี
งบประมาณที่ได้รับ (ตาม KPI)
ค่าใช้จ่ายจริง
คิดเป็นร้อยละ
ศวพ.สกลนคร
งบประมาณที่ได้รับ (ตาม KPI)
ค่าใช้จ่ายจริง
คิดเป็นร้อยละ
ศวพ.นครพนม
งบประมาณที่ได้รับ (ตาม KPI)
ค่าใช้จ่ายจริง
คิดเป็นร้อยละ
ศวพ.มุกดำหำร
งบประมาณที่ได้รับ (ตาม KPI)
ค่าใช้จ่ายจริง
คิดเป็นร้อยละ
ศวพ.หนองคำย
งบประมาณที่ได้รับ (ตาม KPI)
ค่าใช้จ่ายจริง
คิดเป็นร้อยละ
ศวพ.ชุมพร
งบประมาณที่ได้รับ (ตาม KPI)
ค่าใช้จ่ายจริง
คิดเป็นร้อยละ

ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๖

ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๗

ปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๘ (เพียง ก.ค.๕๘)

๒,๗๒๐,๐๐๐.๐๐
๑,๘๓๒,๕๖๑.๙๐
๖๗.๓๗

๑,๓๖๐,๐๐๐.๐๐
๑,๐๘๙,๒๙๔.๕๒
๘๐.๑๐

-

๑,๐๒๐,๐๐๐.๐๐
๔๔๙,๒๗๐.๐๐
๔๔.๐๕

๖๘๐,๐๐๐.๐๐
๓๖๖,๕๐๐.๐๐
๕๓.๙๐

-

-

๑๗๐,๐๐๐.๐๐
๓๕,๑๕๔.๘๙
๒๐.๖๘

-

-

๓๔๐,๐๐๐.๐๐
๑๖๘,๑๔๐.๐๐
๔๙.๔๕

-

๑๗๐,๐๐๐.๐๐
๖๐,๕๕๕.๐๐
๓๕.๖๒
๓,๔๐๐,๐๐๐.๐๐
๑,๔๑๑,๘๕๐.๐๐
๔๑.๕๓

๓,๔๐๐,๐๐๐.๐๐
๑,๖๘๓,๐๙๘.๐๐
๔๙.๕๐

๖๘๐,๐๐๐.๐๐
๕๘๘,๐๕๙.๐๐
๘๖.๔๘

๑,๒๑๐,๐๐๐.๐๐
๕๓๐,๔๐๗.๐๐
๔๓.๘๔

๑,๒๒๐,๐๐๐.๐๐
๖๕๒,๖๓๐.๐๐
๕๓.๔๙

๑,๒๒๐,๐๐๐.๐๐
๓๔๙,๓๔๓.๐๐
๒๘.๖๔

การตรวจสอบการดาเนินงาน การผลิตต้นกล้าปาล์มนามันพันธุ์ดี

๖๓
๑.๑ ผลกำรใช้จ่ำยเงินตำมกิจกรรมกำรผลิตต้นกล้ำปำล์มน้ำมัน
ในปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๕๖, ๒๕๕๗ และ ๒๕๕๘
หน่วยงาน/รายการ
ศวพ.สุรำษฎร์ธำนี
งบประมาณที่ได้รับ (ตาม KPI)
ค่าใช้จ่ายจริง
คิดเป็นร้อยละ
ศวพ.กระบี่
งบประมาณที่ได้รับ (ตาม KPI)
ค่าใช้จ่ายจริง
คิดเป็นร้อยละ
ศวพ.พังงำ
งบประมาณที่ได้รับ (ตาม KPI)
ค่าใช้จ่ายจริง
คิดเป็นร้อยละ
ศวพ.ระนอง
งบประมาณที่ได้รับ (ตาม KPI)
ค่าใช้จ่ายจริง
คิดเป็นร้อยละ

ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๖

ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๗

ปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๘ (เพียง ก.ค.๕๘)

๔๔๐,๐๐๐.๐๐
๓๕๗,๑๑๖.๒๕
๘๑.๑๖

๔๔๐,๐๐๐.๐๐
๒๖๙,๕๐๖.๒๕
๖๑.๒๕

๕๑๐,๐๐๐.๐๐
๓๓๒,๒๔๐.๐๐
๖๕.๑๕

๑,๐๒๐,๐๐๐.๐๐
๔๔๒,๔๓๕.๐๐
๔๓.๓๘

๖๔๐,๐๐๐.๐๐
๕๕๒,๙๖๘.๘๘
๘๖.๔๐

๖๔๐,๐๐๐.๐๐
๔๓๒,๔๘๐.๒๐
๖๗.๕๘

๖๔๐,๐๐๐.๐๐
๓๑๘,๕๙๘.๘๕
๔๙.๗๘

๓๙๐,๐๐๐.๐๐
๑๙๗,๔๑๕.๐๐
๕๐.๖๒

๕๖๐,๐๐๐.๐๐
๓๕๓,๓๙๔.๖๘
๖๓.๑๑

๗๓๐,๐๐๐.๐๐
๒๘๖,๙๒๑.๐๐
๓๙.๓๐

การตรวจสอบการดาเนินงาน การผลิตต้นกล้าปาล์มนามันพันธุ์ดี

๖๔

ภำพที่ ๗ : ผลกำรใช้จ่ำยเงินในกำรดำเนินงำน-กำรผลิตต้นกล้ำปำล์มน้ำมัน

การตรวจสอบการดาเนินงาน การผลิตต้นกล้าปาล์มนามันพันธุ์ดี

๖๕
๒.๒ ผลกำรใช้จ่ำยเงินตำมกิจกรรมกำรผลิตต้นกล้ำปำล์มน้ำมัน
ในปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๕๗, ๒๕๕๘ และ ๒๕๕๙
หน่วยงาน/รายการ
ศวป.สุรำษฎร์ธำนี
งบประมาณที่ได้รับ (ตาม KPI)
ค่าใช้จ่ายจริง
คิดเป็นร้อยละ
ศวป.กระบี่
งบประมาณที่ได้รับ (ตาม KPI)
ค่าใช้จ่ายจริง
คิดเป็นร้อยละ
ศวพ.ตรัง
งบประมาณที่ได้รับ (ตาม KPI)
ค่าใช้จ่ายจริง
คิดเป็นร้อยละ
ศวส.ตรัง
งบประมาณที่ได้รับ (ตาม KPI)
ค่าใช้จ่ายจริง
คิดเป็นร้อยละ
ศวพ.นครศรีธรรมรำช
งบประมาณที่ได้รับ (ตาม KPI)
ค่าใช้จ่ายจริง
คิดเป็นร้อยละ
ศวพ.พัทลุง
งบประมาณที่ได้รับ (ตาม KPI)
ค่าใช้จ่ายจริง
คิดเป็นร้อยละ
ศวส.จันทบุรี
งบประมาณที่ได้รับ (ตาม KPI)
ค่าใช้จ่ายจริง
คิดเป็นร้อยละ

ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๘

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘

๑๗,๓๐๐,๐๐๐.๐๐
๗,๓๖๙,๗๑๔.๘๐
๔๒.๖๐

๑๖,๙๐๐,๐๐๐.๐๐
๘,๓๐๙,๒๑๔.๙๖
๔๙.๑๗

๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
๑,๔๙๒,๘๘๙.๒๕
๗๔.๖๕

๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
๑,๑๔๑,๗๙๕,๓๘
๕๗.๐๙

๑,๒๗๐,๐๐๐.๐๐
๑,๐๑๓,๒๙๗.๗๐
๗๙.๗๙

๖๘๐,๐๐๐.๐๐
๑๓๗,๙๓๖.๐๐
๒๐.๒๙

๖๘๐,๐๐๐.๐๐
๒๘๙,๗๒๓.๗๕
๔๒.๖๑

๖๘๐,๐๐๐.๐๐
๓๘๒,๑๑๒.๕๐
๕๖.๑๙

๖๘๐,๐๐๐.๐๐
๒๒๖,๓๐๖.๐๐
๓๓.๒๘

๖๘๐,๐๐๐.๐๐
๑๐๗,๑๙๒.๐๐
๑๕.๗๖

๖๑๒,๐๐๐.๐๐
๑๙๕,๖๔๐.๑๒
๓๑.๙๗

-

๓๔๐,๐๐๐.๐๐
๑๖๕,๘๗๘.๐๐
๔๘.๗๙

๓๔๐,๐๐๐.๐๐
๓๒๕,๖๖๔.๔๕
๙๕.๗๘

-

๑๗๐,๐๐๐.๐๐
๑๐๒,๒๐๔.๐๐
๖๐.๑๒

๑๗๐,๐๐๐.๐๐
๑๑๑,๖๒๒.๕๗
๖๕.๖๖

๒๗๒,๐๐๐.๐๐
๑๒๘,๓๘๓.๗๖
๔๗.๒๐

๓๔๐,๐๐๐.๐๐
๑๒๐,๔๐๘.๗๘
๓๕.๔๑

-

ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๗

การตรวจสอบการดาเนินงาน การผลิตต้นกล้าปาล์มนามันพันธุ์ดี

(ณ ๓๑ ส.ค.๕๙)

๖๖

ภำพที่ ๘ : ผลกำรใช้จ่ำยเงินในกำรดำเนินงำน - กำรผลิตต้นกล้ำปำล์มน้ำมัน

การตรวจสอบการดาเนินงาน การผลิตต้นกล้าปาล์มนามันพันธุ์ดี

๖๗

ภำพที่ ๙ : ผลกำรใช้จ่ำยเงินในกำรดำเนินงำน – ศูนย์วิจัยปำล์มน้ำมันสุรำษฎร์ธำนี

การตรวจสอบการดาเนินงาน การผลิตต้นกล้าปาล์มนามันพันธุ์ดี

๖๘
การใช้จ่ายงบประมาณตามกิจกรรมการผลิตเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้ โดยมุ่งเน้นให้
ได้ต้นกล้าปาล์มน้ามันที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาการ และช่วยลดต้นทุนของเกษตรกรในการซื้อพันธุ์
ต้นกล้าปาล์มน้ามันไปปลูกในราคาต่ากว่าท้องตลาดที่มีการจาหน่าย สรุปผลการใช้จ่ายเงิน ดังนี
๑. การใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับ ตามกิจกรรมเกี่ยวกับการผลิต ที่เป็นค่าใช้จ่ายทังทางตรง
และทางอ้อมต่ากว่าจานวนเงินต้นทุนต่อหน่วยการผลิต (Unit Cost เฉพาะงบดาเนินงาน) ตามแผนการ
ผลิตทีจ่ ัดสรรให้ ทาให้ประเมินได้ว่ามีการใช้จ่ายเงินอย่างมีประสิทธิภาพ
๒. หน่วยงานไม่ได้วิเคราะห์รายการค่าใช้จ่ายที่เกิดขึนจริง เพื่อบันทึกบัญชีแยกตามกิจกรรม
ที่เกี่ยวข้องในการผลิต
๓. ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในกิจกรรมการผลิต ส่วนใหญ่เป็นการดูแลรักษาต้นกล้าปาล์มนามันอย่าง
ต่อเนื่ องในแปลงอนุ บาลแรก และแปลงอนุบาลหลั ก ตลอดระยะเวลาระหว่างการผลิ ตก่อนนาไปใช้
ประโยชน์
๔. หน่วยงานที่มีผลผลิตต้นกล้าปาล์มนามันคงเหลืออยู่ในแปลงอนุบาลหลัก รวมทังกรณี
เริ่มกระบวนการผลิตล่าช้าช่วงปลายปีงบประมาณ และมิได้กันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปีสาหรับการดูแลรักษา
ต้น กล้ าปาล์ มฯ ได้ เบิ กค่าใช้จ่ ายจากเงินงบประมาณปี ถัดไปมาใช้ในการดาเนินงาน โดยอาจไม่ได้ มี
แผนการผลิต และไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมเพื่อดูแลรักษาต้นกล้าปาล์มนามันที่ยังเหลืออยู่
๔.๓ ปัญหำและอุปสรรคในกำรดำเนินงำนกิจกรรมกำรผลิตต้นกล้ำปำล์มน้ำมัน
การดาเนิ นงานการผลิ ต – กิจกรรมการผลิ ตต้นกล้ าปาล์ มนามัน พันธุ์ดี หน่ว ยงานได้
ดาเนินการภายในพืนที่แปลงเพาะของหน่วยงานเอง โดยมีการปฏิบัติงานทุกขันตอนตามคู่มือคาแนะนา
ของศูนย์วิจัยปาล์มนามันสุราษฎร์ธานี เพื่อให้ได้ต้นกล้าปาล์มนามันที่มีคุณภาพตามมาตรฐานหลักวิชาการ
ให้เกษตรกรมีความเชื่อมั่นในคุณภาพผลผลิตที่มาจากกรมวิชาการเกษตร สาหรับปัญหาและอุปสรรค
ในการด าเนิ น งานส่ ว นใหญ่ ห น่ ว ยงานมี ก ารบริ ห ารจั ด การได้ แต่ อ ย่ า งไรก็ ต าม ได้ พ บปั ญ หาในการ
ดาเนินงาน ดังนี
๑. การขาดบุคลากรที่รับผิดชอบงานการผลิตโดยตรง เนื่องจากบุคลากรที่มีอยู่จากัดต้อง
รับผิดชอบงานตามภารกิจของกรมวิชาการเกษตร ซึ่งมีพันธุ์พืชหลายชนิดจานวนมาก และรับผิดชอบงาน
ทังด้านภารกิจหลัก และภารกิจสนับสนุน
๒. บางหน่วยงานผู้ปฏิบัติงานขาดความชานาญในการปฏิบัติงาน – กิจกรรมการผลิตต้น
กล้าปาล์มนามันพันธุ์ดี ทาให้ผลผลิตที่ได้ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
๓. การเผยแพร่การนาไปใช้ประโยชน์ ไม่มีหน่ว ยงานกลางทาหน้าที่ในการกระจายผลผลิต
ต้น กล้ าปาล์ มนามัน (ด้านการตลาด) แต่ล ะหน่วยงานที่มีการผลิตต้องดาเนินการเองในการกระจาย
ผลผลิตให้มีการนาไปใช้ประโยชน์ เพื่อให้เป็นไปตามตัวชีวัดเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ
การตรวจสอบการดาเนินงาน การผลิตต้นกล้าปาล์มนามันพันธุ์ดี

๖๙
๔. ไม่มีการบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่มีการผลิตต้นกล้าปาล์มนามัน กรณีที่หน่วยงานใด
หน่วยงานหนึ่ง เกษตรกรมีความต้องการต้นกล้าปาล์มนามัน ในขณะที่อีกหน่วยงานหนึ่งเกษตรกรไมมี
ความต้องการ หรือเปลี่ยนความต้องการ ทาให้มีผลผลิตคงเหลือตกค้างเป็นภาระที่ต้องดูแลรักษาต่อไป
๕. หน่วยงานที่ดาเนินงานการผลิตไม่มีอานาจในการต่อรอง กรณีที่เกษตรกรหรือผู้ต้องการ
ต้นกล้าปาล์มนามัน ส่งใบคาขอจองผลผลิตแต่ถูกยกเลิกไม่มารับต้นกล้าฯ โดยไม่มีหลักประกัน ทาให้
ราชการต้องรับภาระต้นทุนค่าใช้จ่ายในการผลิตที่ได้จ่ายไปแล้ว และค่าใช้จ่ายที่ต้องดูแลรักษาต่อเนื่อง
จนกว่าจะมีการนาไปใช้ประโยชน์

การตรวจสอบการดาเนินงาน การผลิตต้นกล้าปาล์มนามันพันธุ์ดี

๗๐

บทที่ ๕
สรุปผลการตรวจสอบ ข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะ
ผลการตรวจสอบการดาเนินงาน – กิจกรรมการผลิตต้นกล้าปาล์มนามัน พันธุ์ดี เพื่อให้ได้
ต้นกล้าปาล์มนามันที่มีคุณภาพ และเพิ่มผลผลิตตามมาตรฐานของกรมวิชาการเกษตร และการจาหน่าย
จ่ายแจกพันธุ์พืชคุณภาพดี สาหรับเกษตรกรที่จะได้รับต้นกล้าปาล์มนามันคุณภาพดีมาใช้ในการเพาะปลูก
ให้ได้ผลผลิตเพิ่มขึน ช่วยสร้างรายได้ และคุณภาพชีวิต ที่ดีขึ น มีประเด็นข้อตรวจพบ ที่มีสาเหตุ และ
ผลกระทบต่อการดาเนินงานการผลิตต้นกล้าปาล์มนามัน และมีข้อเสนอแนะเพื่อเพิ่มคุณค่า ปรับปรุง
การดาเนินงาน การควบคุม กากับดูแลการดาเนินงานการผลิตต้นกล้าปาล์มนามัน รวมถึงการผลิต
พั น ธุ์ พื ช อื่ น ๆ และปั จ จั ย การผลิ ต ให้ เ ป็ น ไปตาม เป้ า หมาย ที่ กาหนดอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ประสิ ท ธิ ผ ลยิ่งๆ ขึนไป ดังนี
๕.๑ ระบบควบคุมภำยในด้ำนกำรผลิตพันธุ์พืช ยังไม่เหมำะสม และไม่มีประสิทธิผลเพียงพอ
๕.๑.๑ หลักเกณฑ์ / สิ่งที่ควรจะเป็น (Criteria)
กรมวิช าการเกษตรได้ จั ดวางระบบการควบคุมภายในด้านการผลิ ตพันธุ์พืช เพื่อให้ ทุ ก
หน่วยงานใช้เป็นแนวทางในการดาเนินงานด้านการผลิตให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลทุกขันตอน
โดยได้กาหนดกิจกรรมการควบคุมในแต่ละขันตอนของการดาเนินงาน ตามผลการประเมินและวิเคราะห์
ความเสี่ยง ซึ่งการดาเนินงานตามขันตอนของระบบควบคุมภายในด้านการผลิตพันธุ์พืช จะประกอบด้วย
๖ ขันตอนการดาเนินงาน ได้แก่ ๑) การวางแผนการผลิต ๒) กระบวนการผลิต ๓) การควบคุมการผลิต
(ปริมาณ ต้นทุน) ๔) การตรวจสอบคุณภาพสินค้า ๕) การบริหารผลผลิตและทรัพยากรการผลิต
๖) การควบคุมบัญชีในส่วนของการผลิต
๕.๑.๒ ข้อเท็จจริง / สิ่งที่เป็นจริง (Condition)
หน่วยงานที่ดาเนินงานการผลิต ส่วนใหญ่ยังมิได้นาแนวปฏิบัติระบบการควบคุมภายในด้าน
การผลิตพันธุ์พืช ที่กรมวิชาการเกษตรกาหนดมาประยุกต์ใช้ ให้เหมาะสม การดาเนินงานส่วนใหญ่ถือ
ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน จากการสอบทานระบบการควบคุม
ภายในตามขันตอนการดาเนินงาน พบประเด็น ดังนี
๑. กำรวำงแผนกำรผลิต หน่วยงานไม่ได้จัดทาแผนการจัดหาทรัพยากรที่ใช้ในการผลิต
เสนอผู้ บ ริห าร เพื่อขออนุ มัติหลั กการก่อนการดาเนินงาน ให้ ส อดคล้ องกับ เป้าหมายการผลิ ต ที่ได้รับ
มอบหมาย แต่มีการจัดทาแผนขันตอนการผลิต และระยะเวลาการดาเนินงานแต่ละขันตอน ตังแต่เริ่มต้น
การผลิตโดยรับเมล็ดงอกปาล์มนามันมาเพาะเป็นต้นกล้าจนถึงขันตอนสุดท้ายที่พร้อมนาไปใช้ประโยชน์ได้
๒. กระบวนกำรผลิต
๒.๑ มีการมอบหมายผู้ รับผิ ดชอบการผลิต แต่ไม่ได้กาหนดเป็นลายลักษณ์อักษรที่
ชัดเจน หรือบางหน่วยงานไม่มีการมอบหมายและแบ่งแยกหน้าที่ผู้รับผิดชอบกันอย่างชัดเจน
การตรวจสอบการดาเนินงาน การผลิตต้นกล้าปาล์มนามันพันธุ์ดี

๗๑
๒.๒ มีการกาหนดมาตรฐานการผลิ ต และมีดัชนีวัดผลการผลิ ต รวมทังการควบคุม
คุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐาน
๒.๓ มี การจั ด ทาคู่ มือ การปฏิ บัติ งาน และการกากั บดู แลที่ดี ต ามคู่มือ คาแนะนาของ
ศูนย์วิจัยปาล์มนามันสุราษฎร์ธานีเป็นแนวทางการดาเนินงาน
๓. กำรควบคุมกำรผลิต
๓.๑ ด้านปริมาณ ในแต่ละขันตอนการผลิตเริ่ มตังแต่ การรับเมล็ดงอกจากศูนย์วิจัย
ปาล์มนามันสุร าษฎร์ธานี มีเอกสารแสดงการส่ งมอบจานวนแต่ล ะครังครบถ้ว น แต่การดาเนินงานที่
หน่วยงานผลิตต้นกล้าปาล์มนามัน ไม่มีเอกสารแสดงการรับ – ส่ง จานวนต้นกล้าปาล์มนามันพันธุ์ดี
ระหว่างการผลิต แต่ละขันตอน รวมถึง ต้นกล้ าที่ อยู่ในระหว่างการดูแลรักษา แต่ละขันตอนของการ
ด าเนิ น งานไม่ มี เ อกสารแสดงการบั น ทึ ก ข้ อ มู ล ผลการปฏิ บั ติ ง าน เช่ น จ านวนต้ น กล้ า ที่ อ ยู่ ใ นความ
รับผิดชอบดูแล การส่งมอบต้นกล้าปาล์มนามันที่ พร้อมนาไปใช้ประโยชน์ และผลเสียหายจากการคัดทิง
ต้นกล้าที่ไม่สมบูรณ์ ตายหรือผิดปกติ ทุกขันตอนของการควบคุมการผลิตด้านปริมาณ ไม่ มีหลักฐาน
การรายงานที่เป็นเอกสาร มีเพียงการจดบันทึกข้อมูลของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการปฏิบัติงาน
๓.๒ ด้ า นต้ น ทุ น มี ก ารควบคุ ม การใช้ จ่ า ยเงิ น ให้ ส อดคล้ อ งกั บ แผนการผลิ ต ตาม
เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ เพียงแต่ไม่มีการบันทึกค่าใช้จ่ายแยกตามกิจกรรมที่ดาเนินงาน
๔. กำรตรวจสอบคุณ ภำพของผลผลิ ต ต้ น กล้ ำ ปำล์ ม น้ ำมั น มี ก ารควบคุ ม คุ ณ ภาพ
ทุกขันตอนการผลิต เพื่อให้ผลผลิตมีคุณภาพได้ตามมาตรฐานที่กาหนด ส่วนใหญ่ได้มีการปฏิบัติตามคู่มือ
มาตรฐานการผลิตที่ศูนย์วิจัยปาล์มนามันสุราษฎร์ธานีให้คาแนะนา และหน่วยงานได้นามาจัดทาเป็นคู่มือ
การปฏิ บั ติง าน แต่ มี บ างหน่ ว ยงานด าเนิ น การผลิ ต ตามคาแนะน าของเจ้ าหน้ าที่ ผู้ ที่มี ป ระสบการณ์
ปฏิบัติงานมาก่อน โดยไม่ได้ปฏิบัติตามคู่มือคาแนะนาการผลิ ตของศู นย์วิจัยปาล์มนามัน สุราษฎร์ธานี
มาใช้ศึกษาเป็นแนวทาง
๕. กำรบริหำรผลผลิต และทรัพยำกรกำรผลิต
๕.๑ ไม่ได้จัดทาทะเบียนคุมผลผลิต ที่แสดงยอดรายการเคลื่อนไหวของผลผลิต และ
ผลผลิตคงเหลือ ตังแต่การรับเมล็ด งอกจนถึงเป็นต้นกล้า ปาล์มนามันที่พร้อมนาไปใช้ประโยชน์ มีเพียง
การบันทึกข้อมูลการรับเมล็ดงอก และบางหน่วยงานก็บันทึกจานวนต้นกล้าที่คัดทิง ตายหรือไม่สมบูรณ์
๕.๒ ไม่ได้จัดทาทะเบียนคุมการนาไปใช้ประโยชน์ ที่แสดงยอดรายการเคลื่อนไหวของ
ผลผลิตต้น กล้า ปาล์มนามันที่พร้อมนาไปใช้ป ระโยชน์ และได้มีการจาหน่าย จ่าย แจก ออกไป เพื่อให้
ทราบจานวนที่รับเข้า จ่ายออก และที่คงเหลือในแปลงเพาะต้นกล้า ส่วนใหญ่บันทึกเพียงจานวนต้นกล้า
ปาล์มนามันที่มีการจาหน่ายออกไป
๕.๓ ไม่มีการสอบทานผลผลิตที่ได้ หรือที่คงเหลือ ระหว่างยอดที่ตรวจนับได้จริงกับยอด
ตามทะเบียนคุมทังทะเบียนคุมผลผลิต และทะเบียนคุมการนาไปใช้ประโยชน์ เพื่อยืนยันยอดระหว่างกัน
การตรวจสอบการดาเนินงาน การผลิตต้นกล้าปาล์มนามันพันธุ์ดี

๗๒
๕.๔ รายงานผลการดาเนินงานตามแบบ พป. ๕๖ (พป : แบบรายงานพั น ธุ์ พื ช และ
ปั จ จั ย การผลิตปรับปรุงปี ๕๖) ที่กลุ่มงานติดตามและประเมินผล กองแผนงานและวิชาการ กาหนด
ได้รายงานยอดจานวนการนาไปใช้ประโยชน์ (การจาหน่าย จ่าย แจก) เป็นจานวนผลผลิตที่ หน่วยงาน
ดาเนินการผลิตได้ ไม่ได้แสดงให้เห็นถึงผลการดาเนินงานที่เป็นจริง (ผลผลิตที่ได้ทังหมด) เป็นการรายงาน
ที่ไม่สะท้อนความเป็นจริงในการดาเนินงาน รวมทังไม่มีการตรวจนับและรายงานจานวนผลผลิตคงเหลือ
ทั งนี หากหน่ ว ยงานใดที่ มี ผ ลผลิ ต คงเหลื อ และไม่ ไ ด้ รั บ เป้ า หมายแผนการผลิ ต ให้ ด าเนิ น การผลิ ต ใน
ปีงบประมาณถัดไปก็จะยุติการรายงาน ทาให้ขาดความต่อเนื่องและไม่สามารถประเมินผลการดาเนินงานได้
๕.๕ บางหน่วยงานที่ต้องดาเนินงานผลิตต่อเนื่องทุกปีงบประมาณ จึงทาให้มีผลผลิต
ออกมาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาการผลิต กอปรกับการนาไปใช้ประโยชน์มีเพียงเล็กน้อย ดังนันจึงมี
ผลผลิตคงเหลือในแปลงเพาะต้นกล้าเป็นจานวนมาก อาจประเมินได้ว่าการวางแผนการผลิตไม่สอดคล้อง
กับการนาไปใช้ประโยชน์หรือความต้องการของเกษตรกร ทาให้เป็นภาระและมีค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษา
ต้นกล้าปาล์มนามันที่คงเหลือ
๖. กำรควบคุมบัญชีในส่วนของกำรผลิต และกำรใช้จ่ำยเงิน
๖.๑ หน่วยงานไม่มีการจัดทาผังขันตอนการส่งเอกสาร และการรายงาน
๖.๒ ไม่ได้บันทึกค่าใช้จ่ายที่ใช้จริงในการผลิตต้นกล้าปาล์มนามันพันธุ์ดี แยกตาม
กิจกรรมการผลิตที่เกิดขึนจริง เพื่อบันทึกเป็นต้นทุนการผลิต มีเพียงการบันทึกการเบิกจ่ายในทะเบียน
คุมเงินประจางวดของหน่วยงานทุกรายการ แต่มีบางหน่วยงานที่นางบประมาณที่ได้รับไปใช้ในกิจกรรม
อื่นที่มิใช่ค่าใช้จ่ายในการผลิตต้นกล้าปาล์มตามกิจกรรมที่กาหนด
๖.๓ ไม่มีการสอบทานข้อมูลทางบัญชี เพื่อให้ข้อมูลถูกต้องเป็นปัจจุบัน และน่าเชื่อถือ
จากข้อตรวจพบ และการสอบถามเจ้าหน้าที่ผู้เ กี่ยวข้อง การดาเนินงานการผลิต ต้นกล้า
ปาล์มนามันพันธุ์ดี มีสาเหตุซึ่งทาให้เกิดผลกระทบ และมีข้อเสนอแนะ ดังนี
๕.๑.๓ สาเหตุ (Cause)
๑. หน่วยงานยังขาดความรู้ และไม่มีความเข้าใจเพียงพอเรื่องระบบการควบคุมภายใน
จึงมิได้นาแนวปฏิบัติการควบคุมภายในด้านการผลิตพันธุ์พืชที่กรมวิชาการเกษตรกาหนด มาประยุกต์ใช้
ให้เหมาะสม ส่วนใหญ่ยึดถือการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องเป็นแนวทางการ
ปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าหมาย
๒. เจ้ าหน้ า ที่ อาจขาดความรู้ ความเข้า ใจ ในระบบการควบคุ มภายในด้า นการผลิ ต
พันธุ์พืช – ขันตอนการวางแผนการผลิต จึงไม่ได้จัดทาแผนการจัดหาทรัพยากรการผลิตให้สอดคล้อง
กับเป้าหมายการผลิตเพื่อขออนุมัติหลักการก่อนเริ่มการดาเนินงาน
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๗๓
๓. ระบบการควบคุมภายในด้านการผลิตพันธุ์พืช - ขันตอนการควบคุม การผลิ ต และ
ขันตอนการบริหารผลผลิต เจ้าหน้าที่ไม่เห็นความสาคัญของการจัดทาทะเบียนคุมผลผลิต และการจัดทา
ทะเบียนคุมการนาไปใช้ประโยชน์ รวมถึงการใช้ประโยชน์จากข้อมูลตามทะเบียนคุมผลผลิต และทะเบียน
คุมการนาไปใช้ประโยชน์ ที่ต้องจัดทา
๔. เจ้าหน้าที่อาจขาดความรู้ ความเข้าใจในการบันทึกทะเบียนคุมผลผลิต ซึ่งเป็นการส่ง
มอบงานต่อกันระหว่างขันตอนการผลิต และการคัดทิงต้นกล้าปาล์มนามันที่ตาย ไม่สมบูรณ์หรือผิดปกติ
ไม่เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพ จึงไม่มีหลักฐานแสดงผลการปฏิบัติงานประกอบ อีกทังทะเบียนคุมการ
นาไปใช้ประโยชน์มีเพียงการบันทึกจานวนที่ได้จาหน่ายออกไป ไม่ได้แสดงยอดคงเหลือเป็นปัจจุบัน
๕. การจัดทาต้นทุนต่อหน่วยการผลิต (unit cost) เจ้าหน้าที่อาจไม่เข้าใจถึงการวิเคราะห์
รายการค่าใช้จ่าย รวมถึงวิธีการบันทึกต้นทุนการผลิต และการนาข้อมูลที่ได้บันทึกไปใช้ประโยชน์ ใน
เชิงบริหาร จึงไม่มีการบันทึกต้นทุนแยกตามกิจกรรมทีไ่ ด้ใช้ไปจริง
๖. อาจเกิดจากการกากับดูแลไม่ทั่ว ถึง และขาดหน่ว ยงานที่รับผิ ดชอบในการติดตาม
ประเมินผลการดาเนินงานอย่างต่อเนื่องและจริงจังอย่างเป็นระบบ
๕.๑.๔ ผลกระทบ (Effect)
๑. การที่ ห น่ ว ยงานมิ ไ ด้ นาแนวปฏิ บั ติ ก ารควบคุ ม ภายใน ด้ า นการผลิ ต พั น ธุ์ พื ช
ที่กรมวิชาการเกษตรกาหนด มาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม อาจทาให้การดาเนินงานไม่บรรลุตามเป้าหมาย
และวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ ทังนีการที่ไม่ได้มอบหมายการดาเนินงานผลิตเป็นลายลักษณ์อักษร
ทีช่ ัดเจน อาจทาให้การดาเนินงานมีอุปสรรคเนื่องจากขาดผู้รับผิดชอบ
๒. การไม่ได้จัดทาแผนการจัดหาทรัพยากรการผลิตให้สอดคล้องกับเป้าหมายการผลิตเพื่อ
ขออนุมัติหลักการก่อนการดาเนินงาน อาจทาให้การเบิกจ่ายเงินซาซ้อน รวมถึงการต้องดูแลรักษาต้นกล้า
ปาล์มนามันที่ยังไม่ได้นาไปใช้ประโยชน์ โดยใช้งบประมาณปีถัดมาซึ่งไม่ได้รับการจัดสรรเงินมาดาเนินงาน
อาจส่งผลกระทบต่อการดาเนินงานกิจกรรมอื่นๆ ตามมา และอาจเป็นการกระทาผิดวินัยทางงบประมาณ
และการคลัง
๓. ขันตอนการควบคุมการผลิต ตังแต่การบรรจุดินใส่ถุง การนาเมล็ดงอกลงเพาะในถุง
การดูแลรักษาต้นกล้า การคัดทิงต้นกล้าที่ผิดปกติ จนถึงวันที่ต้นกล้าอยู่ในสภาพสมบูรณ์แล้ว พร้อมที่จะ
นาไปใช้ประโยชน์ ไม่มีหลั กฐานประกอบการรับ – ส่ง ระหว่างการดาเนินงานแต่ละขันตอนที่ชัดเจน
และไม่สามารถสอบยันข้อมูลระหว่างกันได้ ทาให้ผลผลิตอาจสูญหายระหว่างการดาเนินงานได้
๔. การทีเ่ จ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเข้าใจในการบันทึกทะเบียนคุมผลผลิต และทะเบียน
คุมการนาไปใช้ประโยชน์ ซึ่งเป็นการควบคุมด้านปริมาณในการผลิตและการนาไปใช้ประโยชน์ (จาหน่าย
จ่าย แจก) หากจั ด ทาไม่ ถู ก ต้ อ ง ไม่ ค รบถ้ ว น ไม่ เ ป็ น ปั จ จุ บั น หรื อ ไม่ มี ห ลั ก ฐานประกอบการบั น ทึ ก
อาจทาให้ การรายงานข้อมูล ขาดความน่าเชื่อถือ อาจเกิด การรั่ว ไหล และไม่ส ามารถใช้ข้อ มูล เพื่อ
การบริหารการผลิตได้
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๗๔
๕. การไม่ได้บันทึกค่าใช้จ่ายแยกตามกิจกรรมการผลิตต้นกล้าปาล์มนามันที่เกิดขึนจริง
รวมถึงเจ้าหน้าที่ไม่เข้าใจวิธีการวิเคราะห์รายการค่าใช้จ่ายที่ต้องบันทึกเป็นต้นทุนการผลิต จะทาให้การ
คานวณต้นทุนการผลิตที่แท้จริงไม่ถูกต้อง และไม่น่าเชื่อถือ หากจะนาต้นทุน การผลิตมาใช้เป็นเครื่องมือ
ด้านงบประมาณตาม Unit Cost ที่สานักงบประมาณกาหนดและจัดสรร
๖. การกากับดูแลไม่ทั่วถึง และขาดหน่วยงานที่รับผิดชอบในการติดตามประเมินผลการ
ดาเนินงานอย่างจริงจังและต่อเนื่อง อาจส่งผลให้การดาเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ
๕.๑.๕ ข้อเสนอแนะ (Recommendation)
จากข้ อ ตรวจพบที่ ไ ด้ เ สนอดั ง กล่ า วข้ า งต้ น มี ข้ อ เสนอแนะให้ ห น่ ว ยงานพิ จ ารณา
เพื่อควบคุม กากับดูแล การดาเนินงานการผลิต ต้นกล้าปาล์มนามันให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
ยิ่งขึน ดังนี
๑. ให้หน่วยงานนาแนวปฏิบัติระบบการควบคุมภายในด้านการผลิ ตพันธุ์พืช ที่กรมวิชาการเกษตร
กาหนดมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม เพื่อควบคุมความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึนจากการดาเนินงาน และให้มีการ
ประเมิ น ผลการควบคุ ม ภายในเพื่ อ การปรั บ ปรุ ง เป็ น ประจาทุ ก ปี ตามแนวทางการจั ด วางระบบ
และการประเมินผลการควบคุมภายใน ที่สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินกาหนด
๒. ขันตอนการวางแผนการผลิต ให้มีการจัดทาแผนการจัดหาทรัพยากรในการผลิต เสนอ
ผู้บริหารเพื่อขออนุมัติหลักการก่อนการดาเนินงานทุกครัง ให้ สอดคล้องกับเป้าหมายการผลิต ครอบคลุม
ตลอดระยะเวลาถึงต้นกล้าปาล์มนามันพร้อมนาไปใช้ประโยชน์ และเพื่อสอบทานการเบิกจ่ายเงินว่า
เป็นไปตามขันตอนการดาเนินงาน และไม่เบิกจ่ายซาซ้อน
๓. การดาเนินงานผลิต ควรมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบ และมีการแบ่งแยกหน้าที่ โดยจัดทา
เป็นลายลักษณ์อักษรไว้อย่างชัดเจน
๔. ในแต่ละขันตอนการผลิต ตังแต่เริ่มแรกรับเมล็ดงอกจนเป็น ต้นกล้าปาล์มนามันที่อยู่ใน
ระหว่างการดูแลรักษา ควรจัดให้มีเอกสารแสดงการรับ – ส่ง จานวนต้นกล้าปาล์มนามันพันธุ์ดี ระหว่าง
การผลิตแต่ละขันตอน รวมทังเอกสารแสดงการบันทึกข้อมูลการปฏิบัติงานอย่างสม่าเสมอ เช่น จานวน
ต้นกล้าที่อยู่ในความรับผิดชอบดูแล หรือผลเสียหายจากการคัดทิงต้นกล้าที่ตาย ไม่สมบูรณ์หรือผิดปกติ
เพื่อเป็นหลักฐานการขออนุมัติทาลาย
๕. การควบคุมการใช้จ่ายเงิน ควรให้มีการบันทึกค่าใช้จ่ายแยกตามกิจกรรมที่ดาเนินงาน
เพื่อควบคุมต้นทุนการผลิตให้อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ
๖. คุณภาพของผลผลิตต้นกล้าปาล์มนามัน ทุกหน่วยงานที่ดาเนินการผลิต ควรปฏิบัติตาม
คู่มือคาแนะนาของศูนย์วิจัยปาล์มนามันสุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นหน่วยงานต้นแบบที่มีความชานาญ
๗. ให้ ห น่ ว ยงาน น ารู ป แบบทะเบีย นคุ ม การผลิ ต พั นธุ์ พืช และทะเบี ยนคุม การน าไปใช้
ประโยชน์ ไปใช้เป็นแนวปฏิบัติ โดยจัดให้มีเอกสารหลักฐานประกอบการรับ - จ่าย ทุกขันตอนระหว่าง
การผลิต รวมทังการจ่ายผลผลิตออกจากทะเบียนคุมการนาไปใช้ประโยชน์ทุกครัง ทังนีรูปแบบทะเบียน
คุมการนาไปใช้ประโยชน์ สามารถนาไปปรับใช้กับการผลิตพันธุ์พืชอื่นๆ และปัจจัยการผลิตได้ต่อไป
การตรวจสอบการดาเนินงาน การผลิตต้นกล้าปาล์มนามันพันธุ์ดี

๗๕
๘. ควรให้กองแผนงานและวิชาการ ทบทวนรายงานผลการดาเนิน งานตามแบบ พป.๕๖
( พป : แบบรายงานพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิต ปรับปรุงปี ๕๖) ซึ่งควรเป็นรายงานที่แสดงให้เห็นถึง
ผลการดาเนิ น งานที่ ดาเนิ น การได้ จ ริ ง รวมทั งควรมี ก ารสอบทานผลผลิ ต ที่ ผ ลิ ต ได้ หรื อ ที่ ค งเหลื อ
เพื่อ เปรีย บเทีย บระหว่า งยอดที่ต รวจนับ ได้จ ริง กับ ยอดตามท ะเบีย นคุม ผลผลิต และทะเบีย นคุม
การนาไปใช้ประโยชน์ เป็นการยืนยันยอดระหว่างกัน
๙. ต้นกล้าปาล์มนามันที่ยังไม่ได้นาไปใช้ประโยชน์ ควรจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อมิให้
ส่งผลกระทบต่อการดาเนินงานกิจกรรมอื่นๆ และไม่เป็นภาระต่องบประมาณปีถัดไป หากไม่ได้รับ
การจัดสรรงบประมาณมาดาเนินงาน
๑๐. ควรให้มีการจัดทาผังขันตอนการส่งเอกสาร และการรายงาน รวมทังจัดให้มีการเก็บ
ข้อมูลระหว่างการดาเนินการผลิต ทังด้านการดาเนินงานและการใช้จ่ายเงิน แยกตามกิจกรรมการผลิต
ที่เกิดขึนจริง เพื่อเป็นข้อมูลใช้ในการวางแผนการผลิต และการตัดสินใจของผู้บริหาร
๑๑. ควรมีการกากับดูแลผู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลัง และการพัสดุ
ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และระเบียบที่กาหนด มีการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบ เพื่อให้มีการ
ดาเนินงานที่มีประสิทธิภาพ และมีระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผลเพียงพอ
ทะเบียนคุมกำรผลิตพันธุ์พืช (ระบุ) .............................. ปีงบประมำณ พ.ศ. .........................
วันเดือนปี

ยอดยกมา

เมล็ ด งอก จานวนที่สูญเสีย
ที่ได้รับ
ตาย ผิดปกติ

อื่นๆ

จ านวนต้ น กล้ า ที่ ยอดคงเหลื อ รหั ส พั น ธุ์
หมายเหตุ
สภาพสมบูรณ์แล้ว ต้องอนุบาล Lot No.

ทะเบียนคุมกำรใช้ประโยชน์พนั ธุพ์ ืช/ปัจจัยกำรผลิต (ระบุ).....................ของหน่วยงำน..............................
ปีงบประมำณ พ.ศ. .....................
วันเดือนปี

เลขที่
เอกสาร

รับจาก/จ่ายให้/ฝากให้

รับ

จานวนการใช้ประโยชน์
จาหน่าย

วิจัย

การตรวจสอบการดาเนินงาน การผลิตต้นกล้าปาล์มนามันพันธุ์ดี

แจกจ่าย

คงเหลือ
เสียหาย

หมายเหตุ

๗๖
๕.๒ กำรดำเนินงำนบรรลุผลสำเร็จ ได้ตำมเป้ำหมำยที่กำหนด แต่กำรดูแลรักษำระหว่ำงกำรผลิต
มีประสิทธิภำพไม่เพียงพอ
๕.๒.๑ หลักเกณฑ์ / สิ่งที่ควรจะเป็น (Criteria)
ปัจจัยสาคัญในการจัดการแปลงเพาะต้นกล้าปาล์มนามัน คือ ให้ได้ต้นกล้าที่มีคุณภาพสูง
สมบูรณ์แข็งแรงไม่มีความผิดปกติเพื่อนาไปปลูก ซึ่งจะทาให้ได้ผลผลิตสูงและใช้ระยะสันในการเริ่มให้
ผลผลิตและสมดุลกับค่าใช้จ่าย รวมทังให้ผลตอบแทนสูงสุด ในการดาเนินงานผลิตต้นกล้าปาล์มนามัน
พันธุ์ดี มีวิธีการจัดการแปลงเพาะตามคู่มือคาแนะนาของศูนย์วิจัยปาล์มนามันสุราษฎร์ธานี ๒ วิธี ได้แก่
๑. กำรเพำะต้นกล้ำแบบอนุบำลสองครั้ง (double stage nursery) มีการปฏิบัติดูแล
รักษาต้นกล้าปาล์มนามัน ๒ ระยะ คือ
๑.๑ ระยะอนุบาลแรก (pre-nursery) เริ่มตังแต่นาเมล็ดงอกเพาะในถุงพลาสติกสีดา ขนาด
เล็ก ๑๓ x ๑๘ หรือ ๑๕ x ๒๓ เซนติเมตร (๕ x ๗ หรือ ๖ x ๙ นิว) หนา ๐.๐๖ มิลลิเมตร ในแปลงเพาะ
ที่มีวัสดุพรางแสงได้ ๖๐% ถุงพลาสติกเมื่อบรรจุดินแล้วมีนาหนักประมาณ ๑.๒๐ - ๑.๕๐ กิโลกรัม
จากนันดูแลรักษาจนต้นกล้ามีอายุ ๑๒ – ๑๔ สัปดาห์ หรือต้นกล้าสร้างใบได้ จานวน ๓ – ๕ ใบ จึงย้าย
ต้นกล้าลงปลูกในถุงพลาสติกขนาด ๑๕ x ๑๘ นิว
กำรจัดกำรแปลงเพำะกล้ำปำล์มน้ำมันในระยะอนุบำลแรก (pre-nursery)

วัตถุประสงค์ของการเพาะต้นกล้าแบบนี เพื่อทาให้สามารถดูแลรักษาต้นกล้าปาล์มนามัน
อย่างใกล้ชิดในระยะแรกของการเจริญเติบโต
๑.๒ ระยะอนุบาลหลัก (main-nursery) เริ่มจากการย้ายต้นกล้าจากระยะอนุบาลแรกอายุ
๑๒ – ๑๔ สัปดาห์ลงปลูกในถุงใหญ่ขนาด ๓๘ x ๔๕ เซนติเมตร (๑๕ x ๑๘ นิว) หนา ๐.๑๒ มิลลิเมตร
เมื่อบรรจุดินแล้วจะมีนาหนัก ประมาณ ๑๘ – ๒๐ กิโลกรัม ซึ่งขึนอยู่กับชนิดของดินที่นามาบรรจุถุง ดูแล
รักษาต้นกล้าจนมีอายุ ๑๐ – ๑๔ เดือน จากนันสามารถย้ายต้นกล้าที่สมบูรณ์ลงปลูกในแปลงจริงได้

การตรวจสอบการดาเนินงาน การผลิตต้นกล้าปาล์มนามันพันธุ์ดี

๗๗
กำรจัดกำรแปลงเพำะกล้ำปำล์มน้ำมันในระยะอนุบำลหลัก (Main-Nursery)

๒. กำรเพำะต้นกล้ำแบบอนุบำลครั้งเดียว (single stage nursery) การเพาะต้นกล้า
แบบนี เป็ น ที่ นิ ย มปฏิ บั ติ ในประเทศแหล่ ง ปลู ก ปาล์ ม น ามั น ในแอฟริ ก าตะวั น ตก และลาติ น อเมริ ก า
(Turner และ Gillbanks, ๑๙๘๒) การเพาะต้นกล้าแบบนีเป็นวิธีที่นาเมล็ดงอกลงเพาะในถุงพลาสติก
ขนาด ๓๘ x ๔๖ เซนติเมตร (๑๕ x ๑๘ นิว) โดยไม่ต้องผ่านระยะ Pre-nursery ซึ่งเป็นลักษณะเดียวกัน
กับระยะอนุบาลหลัก (Main-nursery) ของรูปแบบการเพาะแบบอนุบาลสองครัง และมีการปฏิบัติดูแล
รักษาเหมือนกับการดูแลรักษา ตามอายุการพัฒนาของต้นกล้าในแบบอนุบาลสองครังทุกประการ แต่จะ
แตกต่างกันตรงที่การเพาะต้นกล้าแบบ Single stage มีการเลียงภายใต้วัสดุ พรางแสง ๖๐% ในช่วงอายุ
๐ – ๑๐ สัปดาห์แรกของการเพาะเมล็ด โดยให้ทิศทางการบังแสงด้านทิศตะวันออก - ตก การจัดการ
แปลงเพาะกล้าปาล์มนามันที่นาเสนอนี จะเน้นในการจัดการแปลงเพาะแบบอนุบาลสองครัง (double
stage nursery) ทังนีเพราะการจัดการแปลงเพาะแบบอนุบาลสองครัง มีการปฏิบัติการที่ครอบคลุมการ
จัดการแปลงเพาะแบบอนุบาลครังเดียว คือ ในขันตอนการอนุบาลหลัก (main-nursery)
การผลิตต้นกล้าปาล์มนามันพันธุ์ดี หน่วยงานที่ดาเนินการผลิตจะได้รับเมล็ดงอกมาใช้ใน
การเพาะเป็นต้นกล้าจากศูนย์วิจัยปาล์มนามันสุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นหน่วยงานเดียวที่ผลิตเมล็ดงอกของ
กรมวิชาการเกษตร เนื่องจากมีต้นพ่อแม่พันธุ์ปาล์มนามันในพืนที่ของหน่วยงานเอง การจัดสรรเมล็ดงอก
ให้หน่วยงานที่ดาเนินการผลิต จะมีหลักเกณฑ์ในการส่งมอบเมล็ดงอกเผื่อการคัดทิงต้นกล้าที่ไม่สมบูรณ์
ตายหรือผิดปกติเพิ่มขึนจากเป้าหมายการผลิต ดังนี
การตรวจสอบการดาเนินงาน การผลิตต้นกล้าปาล์มนามันพันธุ์ดี

๗๘
การผลิตต้นกล้าที่มีอายุ ๓ - ๕ เดือน จะส่งมอบเพิ่มขึนร้อยละ ๑๕ ของเป้าหมายการผลิต
การผลิตต้นกล้าที่มีอายุ ๘-๑๒ เดือน จะส่งมอบเพิ่มขึนร้อยละ ๒๕ ของเป้าหมายการผลิต
๕.๒.๒ ข้อเท็จจริง / สิ่งที่เป็นจริง (Condition)
หน่วยงานมีเป้าหมายการผลิตต้นกล้าปาล์มนามันพันธุ์ดี ลูกผสมอายุ ๓ – ๕ เดือน และ
ลูกผสมอายุ ๘ - ๑๒ เดือน ตามแผนที่ไ ด้รับอนุมัติประจาแต่ละปีงบประมาณ ซึ่งได้ดาเนินการภายใน
แปลงเพาะพืนที่ของหน่วยงาน โดยได้รับเมล็ดงอกจากศูนย์วิจัยปาล์มนามันสุราษฎร์ธานี มาผลิตเป็น
ต้น กล้าปาล์มน ามัน พัน ธุ์ดี จากการสอบทานข้อมูลผลการดาเนินงาน การปฏิบัติงานตามขันตอนที่
กาหนดตามแผนการปฏิบัติงาน การสังเกตการณ์ รวมถึงการสอบถามเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ผลการ
ดาเนินงานมีข้อตรวจพบ เป็นดังนี
๑. การดาเนินงานผลิตต้นกล้าปาล์มนามันพันธุ์ดี บรรลุผลสาเร็จตามขันตอนวิธีการผลิตที่
กาหนด เพื่อให้ได้ต้นกล้าปาล์มนามันพันธุ์ดี ที่มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานที่กาหนด จากการสอบทาน
ข้อมูลการดาเนินงานผลิต พบว่า การผลิตต้นกล้าปาล์มนามันพันธุ์ดี ได้ผลผลิต ตามเป้าหมายหรือสูงกว่า
เป้าหมาย ที่กาหนด
๒. หน่วยงานเลือกวิธีการเพาะต้นกล้าแบบอนุบาลสองครัง (double stage nursery) ซึ่ง
ดาเนินงานในแปลงเพาะพืนที่ภายในหน่วยงานเอง โดยการจ้างเหมาบริการเอกชนดาเนินงาน ตังแต่การ
เตรียมดินปลูก บรรจุดินใส่ถุง การนาเมล็ดงอกลงเพาะในถุง การกาจัดวัชพืช การย้ายเปลี่ยนถุงต้นกล้า
รวมถึงการดูแลบารุงรักษาต้นกล้า ตามขันตอนมาตรฐานการผลิตที่ ศูนย์วิจัยปาล์มนามัน สุราษฎร์ธานี
กาหนด จนถึงขันตอนสุดท้ายได้ผลผลิตต้นกล้าปาล์มนามันพันธุ์ดี พร้อมนาไปใช้ประโยชน์ได้
๓. ในการปฏิบัติงาน พบว่าหน่วยงานมีแผนกาหนดระยะเวลาการปฏิบัติงานเป็นรายพืช
แต่ไม่ได้จัดทาผังขันตอนการดาเนินงานผลิตต้นกล้าปาล์มนามัน ไว้เป็นแนวทางปฏิบัติงาน
๔. การดาเนินงานผลิตในแต่ละขันตอน ได้ปฏิบัติตามคู่มือการผลิตที่ศูนย์วิจัยปาล์มนามัน
สุราษฎร์ธานีให้คาแนะนา แต่ก็มีบางหน่วยงานที่ดาเนินงานผลิต โดยผู้ปฏิบัติงานไม่ได้นาคู่มือการผลิตที่
ศูน ย์ วิ จั ย ปาล์ มน ามัน สุ ร าษฎร์ ธ านี แนะนา มาใช้เ ป็นแนวทางในการด าเนิ นงาน ปฏิ บัติ งานโดยการ
สอบถามจากผู้ที่มีประสบการณ์ในการผลิตต้นกล้าปาล์มนามันมาก่อน
๕. ต้นกล้าปาล์มนามันในแปลงอนุบาลหลัก บางหน่วยงานมีพืนที่จากัดไม่เพียงพอในการ
บริหารจัดการแปลงเพาะต้นกล้าให้ถูกต้องตามมาตรฐานคาแนะนา การจัดวางไม่เป็นระเบียบ โดยจัดวาง
เรียงชิดกันตังแต่ขันตอนการย้ายเปลี่ยนถุงจากแปลงอนุบาลแรก ทาให้ต้นกล้า ฯ โตสูงขึนเบียดชิดกัน มี
หญ้าและวัชพืชขึนปกคลุม รกรุงรังมาก เจ้าหน้าที่จะดาเนินการคัดเลือกต้นกล้าที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน
มาจ าหน่ายให้เกษตรกร ส่ว นต้นกล้าที่ตาย ผิ ดปกติ หรือไม่ส มบูรณ์ ไม่มีคุณภาพจะรวมอยู่ในแปลง
อนุบาลหลัก จึงไม่สามารถตรวจนับจานวนต้นกล้าที่มีอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานได้
การตรวจสอบการดาเนินงาน การผลิตต้นกล้าปาล์มนามันพันธุ์ดี

๗๙
๖. ต้นกล้าปาล์มนามันที่ดาเนินการผลิตในพืนที่การผลิตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จากการ
สอบทานข้อมูลการนาไปใช้ประโยชน์ พบว่า มีการนาไปใช้ประโยชน์ได้น้อยกว่าภาคอื่นๆ คงเหลือต้นกล้า
ที่อยู่ในแปลงอนุบาลหลักเป็นจานวนมาก เมื่อเทียบกับจานวนต้นกล้าที่ผลิตได้ พร้อมนาไปใช้ประโยชน์
ไม่สามารถตรวจนับจานวนได้ถูกต้อง และไม่อยู่ในลักษณะที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ดังภาพ
ศูนย์วจิ ัยและพัฒนำกำรเกษตรเลย

ศูนย์วจิ ัยและพัฒนำกำรเกษตรอุดรธำนี

จากข้อตรวจพบ และการสอบถามเจ้าหน้ าที่ผู้เกี่ยวข้อง การดาเนินงานการผลิต ต้นกล้า
ปาล์มนามันพันธุ์ดี มีสาเหตุซึ่งทาให้เกิดผลกระทบ และมีข้อเสนอแนะ ดังนี
๕.๒.๓ สาเหตุ (Cause)
๑. สืบเนื่องจากหน่วยงานยังขาดความรู้ และไม่มีความเข้าใจเพียงพอเรื่องระบบการควบคุม
ภายในด้านการผลิตพันธุ์พืชที่กรมวิชาการเกษตรกาหนด จึงไม่ได้จัดทาผังขันตอนการดาเนินงานผลิตต้น
กล้าปาล์มนามัน ไว้เป็นแนวทางปฏิบัติงาน
๒. บางหน่วยงานที่ดาเนินงานผลิต โดยไม่ปฏิบัติตามคู่มือการผลิตที่ศูนย์วิจัยปาล์มนามัน
สุราษฎร์ธานีให้คาแนะนา เนื่องจากผู้ปฏิบัติงานเห็นว่าผู้ที่มีประสบการณ์ในการผลิตต้นกล้าปาล์มนามัน
มาก่อน จะสามารถให้ความรู้ในการดาเนินงานผลิตต้นกล้าปาล์มนามันได้ตามเป้าหมาย

การตรวจสอบการดาเนินงาน การผลิตต้นกล้าปาล์มนามันพันธุ์ดี

๘๐
๓. หน่วยงานที่ไม่ได้มีการบริหารจัดการแปลงเพาะต้นกล้าให้ถูกต้องตามมาตรฐานคาแนะนา
เนื่องจากมีพืนที่จากัดไม่เพียงพอ มีการนาไปใช้ประโยชน์ได้น้อยกว่าที่ผลิตได้ กอปรกับการขาดแรงงาน
ในการดูแลรักษาแปลงเพาะต้นกล้าปาล์มนามันในแปลงอนุบาลหลัก
๔. ต้นกล้าปาล์มนามันที่นาไปใช้ประโยชน์ได้น้อยกว่าที่ผลิตได้ ทาให้มี ผลผลิตคงเหลือใน
แปลงเพาะต้นกล้าจานวนมาก เนื่องจากเกษตรกรประสบปัญหาภัยแล้ง พันธุ์ปาล์มนามันไม่เป็นที่ต้องการ
การกาหนด Zoning ของรัฐบาล เป็นผลให้มีผลผลิตคงเหลือในแปลงเพาะจานวนมาก ต้นกล้าที่มีอายุ
เกิน ๑๒ เดือนขึนไป มีรากงอกลงในดินขนย้ายไม่ได้เพราะจะทาให้ต้นกล้าตาย การดูแลรักษาผลผลิตใน
แปลงทาได้ยากเนื่องจากมีหญ้าและวัชพืชขึนรกมาก
๕. การขาดหน่วยงานหลักที่รับผิ ดชอบในการกระจายผลผลิตไปใช้ประโยชน์ หรือขาดการ
ประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึง
๕.๒.๔ ผลกระทบ (Effect)
๑. การไม่ได้ จัดทาผั งขันตอนการดาเนินงานผลิตต้นกล้าปาล์ มนามัน ไว้เป็นแนวทาง
ปฏิบัติงาน อาจทาให้การดาเนินงานไม่บรรลุเป้าหมายตามที่กาหนด อย่างมีประสิทธิภาพ
๒. การไม่ปฏิบัติตามคู่มือการผลิตที่ศูนย์วิจัยปาล์มนามันสุราษฎร์ธานีให้คาแนะนา อาจทา
ให้คุณภาพของผลผลิตต้นกล้าปาล์มนามันไม่เป็นไปตามมาตรฐานหลักวิชาการที่กาหนด หากเกษตรกร
นาไปปลูกจะทาให้ได้ผลผลิตไม่ดีเท่าที่ควร
๓. การบริห ารจัดการแปลงเพาะต้นกล้า หากหน่วยงานไม่ปฏิบั ติตามวิธีการดูแลรักษา
ผลผลิตต้นกล้าปาล์มนามันตามคู่มือคาแนะนาการผลิต ที่ศูนย์วิจัยปาล์มนามันสุราษฎร์ธานีให้คาแนะนา
อาจส่งผลให้ต้นกล้าฯ ในแปลงเพาะได้รับความเสียหายจากการดูแลรักษาที่ไม่ถูกต้อง รวมทังต้นกล้าฯ ที่
ผลิตได้อาจไม่มีคุณภาพ
๔. จากการที่ผลผลิตถูกนาไปใช้ประโยชน์ได้น้อย ส่งผลให้มีต้นกล้าปาล์มนามัน คงเหลือใน
แปลงเพาะจานวนมาก และเป็นต้นกล้าฯ ที่มีอายุเกิน ๑๒ เดือนขึนไป มีรากงอกลงในดินขนย้ายไม่ได้
ทาให้ผลผลิตเสียหาย สูญเสียงบประมาณ และทาให้เป็นภาระด้านค่าใช้จ่ายของหน่วยงานผลิตที่ต้องดูแล
รักษาต้นกล้าต่อไป
๕. การที่ไม่มีหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ หรือช่องทางการประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึงในการ
กระจายผลผลิต ทาให้การนาต้นกล้าปาล์มนามันไปใช้ประโยชน์ได้น้อย มีผลผลิตคงเหลือในแปลงเพาะ
จานวนมาก

การตรวจสอบการดาเนินงาน การผลิตต้นกล้าปาล์มนามันพันธุ์ดี

๘๑
๕.๒.๕ ข้อเสนอแนะ (Recommendation)
จากข้อตรวจพบที่ได้เสนอดั งกล่ าวข้างต้น มีข้อเสนอแนะให้ ห น่ว ยงานพิจารณาเพื่ อ
ควบคุม กากับดูแล การดาเนินงานการผลิต ต้นกล้าปาล์มนามันให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ยิ่งขึน
ดังนี
๑. ให้ ห น่ ว ยงานจั ด ท าผั ง ขั นตอนการด าเนิ น งาน พร้ อ มแผนการปฏิ บั ติ ง านที่ ก าหนด
ระยะเวลาด าเนิ น งานเป็ น รายพื ช ตามแนวปฏิ บั ติ ร ะบบการควบคุ ม ภายในด้ า นการผลิ ต พั น ธุ์ พื ช
ที่ ก รมวิ ช าการเกษตรกาหนด ไว้ เ ป็ น แนวทางปฏิ บั ติ ง าน เพื่ อ ให้ ก ารดาเนิ น งานบรรลุ เ ป้ า หมาย
อย่ า งมีประสิทธิภาพ และมีระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล
๒. ทุกหน่วยงาน ควรดาเนินการผลิตต้นกล้าปาล์มนามัน และปฏิบัติตามคู่มือคาแนะนาของ
ศูนย์วิจัยปาล์มนามันสุราษฎร์ธานี เพื่อให้ได้ผลผลิตต้นกล้าปาล์มนามันที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กาหนด
ซึ่งเป็นหน่วยงานต้นแบบที่มีความชานาญ
๓. หน่ วยงานที่ได้รับ เป้ าหมายในการผลิ ตต้นกล้าปาล์มนามัน ควรมีการศึกษาและวาง
แผนการดาเนินงานทังในเรื่องพืนที่ดาเนินการ และการบริหารจัดการแปลงเพาะต้นกล้าตามคู่มือการผลิต
ที่ศูนย์วิจัยปาล์มนามันสุราษฎร์ธานีให้คาแนะนา เพื่อให้การดาเนินงานมีประสิทธิภาพ รวมทังไม่เป็น
แหล่ง อาหารของสัต ว์ที่เ ข้า ทาลายต้น กล้า ปาล์ม นามัน เช่น หนู กระรอก และลดความเสีย หาย
จากการดูแลรักษาที่ไม่ถูกต้อง
๔. หน่ ว ยงาน ควรมี ก ารสารวจความต้ อ งการของเกษตรกร เพื่ อ นาข้ อ มู ล มาใช้ ใ น
การวางแผนการผลิ ต และจั ด ทาแผนบริ ห ารความเสี่ ย งฉุ ก เฉิ น เผื่ อ การเปลี่ ย นแปลง กรณี ที่
เกษตรกรไม่มารับต้นกล้าปาล์มนามันที่มีการจองไว้แล้ว และช่วยลดความเสี่ยงในการดูแลรักษาผลผลิต
ทีค่ งเหลือในแปลงเพาะจานวนมาก
๕. ควรกาหนดให้มีหน่วยงานที่รับผิดชอบในการกระจายผลผลิตเพื่อนาไปใช้ประโยชน์ และ
เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรรับรู้ข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง
๕.๓ กำรจัดสรร และกำรใช้จ่ำยเงินไม่สอดคล้องตำมแผนที่ได้รับอนุมัติ
๕.๓.๑ หลักเกณฑ์ / สิ่งที่ควรจะเป็น (Criteria)
การดาเนินงานผลิตต้นกล้า ปาล์มนามันพันธุ์ดี หน่วยงานที่ได้รับเป้าหมายให้มีการผลิต จะ
ได้รับงบประมาณ โดยกองแผนงานและวิชาการ ได้จัดสรรเงินให้เป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการผลิต
แบ่งเป็น ๒ ส่วน ได้แก่
๑. งบ KPI เป็น ต้นทุน ต่อหน่ว ยการผลิ ต (Unit Cost เฉพาะงบดาเนินงาน) ตามแผน
เป้าหมายการผลิตที่กาหนด แยกตามผลผลิตแต่ละประเภท ดังนี
การตรวจสอบการดาเนินงาน การผลิตต้นกล้าปาล์มนามันพันธุ์ดี

๘๒
๑.๑ ค่าใช้จ่ายในการผลิต การผลิตเมล็ด พันธุ์ปาล์มนามัน (germinated seeds)
ประกอบด้วย
หมวดค่าใช้จ่าย
๑. ค่าจ้างเหมา

รายการ
๑.๑ ค่าจ้างในการเตรียมช่อดอกตัวเมีย
๑.๒ ค่าจ้างเตรียมเมล็ดพันธุ์ (Pre heated seed)
๑.๓ ค่าผลิตเมล็ดงอก (germinated seeds)
๑.๔ ค่าจ้างในการดูแลรักษาสวนพ่อ – แม่พันธุ์
รวม
๒. ค่าตอบแทนใช้สอย ๒.๑ ค่าวัสดุที่ใช้ในการผสมเกสร
๒.๒ ค่าวัสดุในการทา Pre heated seed
๒.๓ ค่าวัสดุในการทาเมล็ดงอก
๒.๔ ค่าวัสดุในการดูแลรักษาสวนพ่อ – แม่พันธุ์
รวม
รวมค่าใช้จ่ายในการผลิตเมล็ดพันธุ์

บาท/เมล็ด
๒.๖๐
๓.๕๐
๑.๒๐
๑.๒๐
๘.๕๐
๑.๗๐
๐.๗๐
๐.๘๐
๐.๓๐
๓.๕๐
๑๒.๐๐

๑.๒ ค่าใช้จ่ายในการเพาะต้นกล้าปาล์มนามันระยะ pre nursery (๓ – ๕ เดือน)
ประกอบด้วย
หมวดค่าใช้จ่าย
๑. ค่าจ้างเหมา

๒. ค่าวัสดุ

รายการ
๑.๑ ค่าบรรจุดิน ขนย้าย และจัดวางถุง
๑.๒ ค่าเพาะเมล็ดลงถุง
๑.๓ ค่าแรงงานใส่ปุ๋ย
๑.๔ ค่าแรงงานกาจัดวัชพืช
๑.๕ ค่าให้นา
รวม
๒.๑ ค่าถุงพลาสติก
๒.๒ ค่าดิน
๒.๓ ค่าปุ๋ย
๒.๔ ค่าให้นา
๒.๕ ค่าสารเคมีป้องกันกาจัดโรคและแมลง
๒.๖ ค่าขนย้าย ค่าวัสดุอุปกรณ์ดูแลรักษาต้นกล้า
๒.๗ ค่าบารุงรักษาระบบโรงเรือน
รวม
รวมค่าใช้จ่ายการผลิตต้นกล้าปาล์มนามันระยะ pre nursery

การตรวจสอบการดาเนินงาน การผลิตต้นกล้าปาล์มนามันพันธุ์ดี

บาท/ต้น
๑.๐๐
๐.๖๐
๐.๘๐
๐.๘๐
๐.๘๐
๔.๐๐
๑.๐๐
๑.๒๐
๑.๕๐
๐.๗๐
๑.๕๐
๐.๗๐
๐.๔๐
๗.๐๐
๑๑.๐๐

๘๓
๑.๓ ค่าใช้จ่ายในการเพาะต้นกล้าปาล์มนามันระยะ main nursery (๘ – ๑๒ เดือน)
ประกอบด้วย
หมวดค่าใช้จ่าย
๑. ค่าจ้างเหมา

รายการ
๓.๑ ค่ากาจัดวัชพืช
๓.๒ ค่าแรงงานใส่ปุ๋ย
๓.๓ ค่าให้นา
๓.๔ ค่าจ้างยาม
รวม

๒. ค่าวัสดุ

๓.๑ ค่าจ้างเหมาบรรจุดิน
๓.๒ ค่าจ้างเหมาวางถุง และปลูก
๓.๓ ค่าถุง
๓.๔ ค่าดิน
๓.๕ ค่าปุ๋ยเคมี
๓.๖ ค่าสารเคมีป้องกันกาจัดโรคและแมลง
๓.๗ ค่าการใช้นา และแสงสว่าง
๓.๘ ค่าขนย้าย
๓.๙ ค่าบารุงรักษาโรงเรือน พืนที่
รวม
รวมค่าใช้จ่ายการผลิตต้นกล้าปาล์มนามันระยะ main nursery

บาท/ต้น
๑.๗๐
๑.๗๕
๑.๗๕
๐.๕๐
๕.๗๐
๑.๐๐
๒.๕๐
๒.๘๐
๑.๗๐
๔.๐๐
๒.๐๐
๑.๕๐
๑.๕๐
๐.๓๐
๑๗.๓๐
๒๓.๐๐

๒. งบบริหาร KPI ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่จัดสรรไว้สาหรับการติดตาม ควบคุม กากับดูแลการ
ผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด จัดสรรให้ร้อยละ ๑๐ ของต้นทุนการผลิตตามเป้าหมาย (งบ KPI)
๕.๓.๒ ข้อเท็จจริง / สิ่งที่เป็นจริง (Condition)
จากการตรวจสอบหลักฐานใบสาคัญคู่จ่าย ผลผลิตที่ ๒ : พันธุ์พืชและปัจจัยการผลิต
ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึนจากการดาเนินงาน และการสอบทานการบันทึกค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการดาเนินงาน
จากทะเบียนคุมเงินงบประมาณ รายงานการใช้จ่ายเงินตามแบบ สงป.๓๐๑ ,๓๐๒ (สงป. : แบบรายงาน
ของสานักงบประมาณ) รวมทังใช้การวิเคราะห์ เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน มีประเด็น
ข้อตรวจพบ ดังนี
๑. การดาเนิน งานผลิต ต้นกล้ าปาล์ มนามันพันธุ์ดี ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในกิจกรรมการผลิ ต
ส่วนใหญ่เป็นการดูแลรักษาต้นกล้าปาล์มนามันระหว่างการผลิต อย่างต่อเนื่อง และการสอบทานการใช้
จ่ายเงินตามกิ จ กรรมประจาแต่ ล ะปี ง บประมาณที่ มี ก ารตรวจสอบ พบว่ า มี ก ารใช้ จ่ า ยงบประมาณ
ที่ ไ ด้ รั บ อย่างมีประสิทธิภาพมีการใช้จ่ายเงิน ต่ากว่า จานวนต้นทุนต่อหน่วยการผลิต (Unit Cost) ตาม
แผนการผลิตที่กาหนดให้
การตรวจสอบการดาเนินงาน การผลิตต้นกล้าปาล์มนามันพันธุ์ดี

๘๔
๒. จากการสอบทานผลการด าเนิ น งานของหน่ ว ยงานที่ต รวจสอบ พบว่า มี ผ ลการ
ด าเนิ น งานได้ ผ ลส าเร็ จ ตามเป้ า หมายแล้ ว แต่ มี ผ ลการใช้ จ่ า ยเงิ น ในกิ จ กรรมการผลิ ต จริ ง แต่ ล ะ
ปีงบประมาณคิดเป็นร้อยละ ๒๐ – ๘๕ ของงบประมาณต่อกิจกรรมที่ได้รับ
๓. หน่วยงานที่ได้รับเมล็ดงอกมาเพาะเป็นต้นกล้าอายุ ๘ – ๑๒ เดือน ล่าช้า ไม่สามารถ
นาไปใช้ประโยชน์ได้ทันภายในรอบปีงบประมาณ ไม่ได้กันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปีสาหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดูแลรักษาต้นกล้าฯ จนกว่าจะพร้อมนาไปใช้ประโยชน์
๔. ผลผลิตต้นกล้าปาล์มนามัน ที่ยังเหลืออยู่ในแปลงอนุบาลหลัก ของหน่วยงานที่ไม่ได้
รับเป้าหมายในการผลิตในปีงบประมาณถัดไป แต่ยังต้องมีการดูแลรักษาต้นกล้าปาล์มนามันที่ยังเหลืออยู่
ในแปลงเพาะ โดยใช้ค่าใช้จ่ายจากกิจกรรมอื่นมาสนับสนุน
จากข้อตรวจพบ และการสอบถามเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง การดาเนินงานการผลิต ต้นกล้า
ปาล์มนามันพันธุ์ดี มีสาเหตุซึ่งทาให้เกิดผลกระทบ และมีข้อเสนอแนะ ดังนี
๕.๓.๓ สาเหตุ (Cause)
๑. การใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับต่ากว่าจานวนต้นทุนต่อหน่วยการผลิต (Unit Cost) ตาม
แผนการผลิตที่กาหนดให้ เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายอื่นที่มิใช่ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องโดยตรงในการผลิ ตตาม
กิจกรรมที่จัดสรรให้
๒. การจัดทาต้นทุนต่อหน่วยการผลิต (Unit Cost) เจ้าหน้าที่อาจไม่เข้าใจถึงการวิเคราะห์
รายการค่าใช้จ่ายรวมถึง วิธีการบันทึกต้นทุน และการนาข้อมูลที่ได้บันทึกไปใช้ประโยชน์ ในเชิงบริหาร
จึงไม่มีการบันทึกต้นทุนตามกิจกรรมที่ใช้ไปจริง
๓. ต้ น กล้ า อายุ ๘ – ๑๒ เดื อ น ที่ ไ ม่ ส ามารถน าไปใช้ ป ระโยชน์ ไ ด้ ทั น ภายในรอบ
ปีงบประมาณ และไม่ได้กันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปีสาหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาต้นกล้าฯ จนกว่าจะ
พร้อมนาไปใช้ประโยชน์ อาจเกิดจากเจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจด้านการเงิน การคลัง และการพัสดุ
๔. การใช้ค่าใช้จ่ายจากกิจกรรมอื่น มาสนับสนุน ในการดูแลรักษาต้นกล้าปาล์มนามันที่
ยังเหลืออยู่ในแปลงเพาะ อาจเนื่องมาจากการจัดทาแผนการปฏิบัติงานไม่สอดคล้องกับแผนการใช้จ่ายเงิน
๕. อาจเกิดจากการขาดหน่วยงานที่รับผิดชอบ ในการติดตามประเมินผลการดาเนินงาน
อย่างต่อเนื่องและจริงจังอย่างเป็นระบบ
๕.๓.๔ ผลกระทบ (Effect)
๑. การเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายที่ใช้ในกิจกรรมต่างๆ ตามผลผลิต ได้ถูกกาหนดตามขันตอน
การปฏิบัติงานของกิจกรรมนันๆ การใช้จ่ายเงินต่ากว่าแผนที่กาหนดตามเป้าหมายการผลิต ทาให้อาจมอง
ได้ว่ามีการตังงบประมาณต้นทุนการผลิตต่อหน่วย ( Unit Cost เฉพาะงบดาเนินงาน ) สูงเกินจริง
การตรวจสอบการดาเนินงาน การผลิตต้นกล้าปาล์มนามันพันธุ์ดี

๘๕
๒. การที่เจ้าหน้าที่ไม่เข้าใจหลักการวิเคราะห์รายการค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้ในการจัดทาต้นทุน
ต่อหน่วยการผลิต (Unit Cost) อาจทาให้การบันทึกต้นทุนตามกิจกรรมที่ใช้ ไปจริงไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน
และข้อมูลขาดความน่าเชื่อถือ
๓. ในการปฏิบัติงานหากเจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจด้านการเงิน การคลัง และการ
พัสดุ อาจทาให้การเบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้อง ไม่เป็นไปตามแผนการใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทัง
อาจเป็นการปฏิบัติผิดระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลัง
พ.ศ.๒๕๔๔ ด้วย
๔. การจัดทาแผนการปฏิบัติงานไม่สอดคล้องกับแผนการใช้จ่ายเงิน อาจส่งผลกระทบต่อ
ความสาเร็จในการดาเนินงานกิจกรรมอื่นๆ
๕. ในการติดตามประเมินผลการดาเนินงาน หากไม่มีหน่วยงานที่รับผิดชอบอย่างเป็นระบบ
อาจทาให้การดาเนินงานไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ อย่างมีประสิทธิภาพ และประหยัด
๕.๓.๕ ข้อเสนอแนะ (Recommendation)
จากข้อตรวจพบที่ได้เสนอดั งกล่ าวข้างต้น มีข้อเสนอแนะให้ ห น่ว ยงานพิจารณาเพื่ อ
ควบคุม กากับดูแล การใช้จ่ายเงินในการดาเนินงานการผลิต ต้นกล้าปาล์มนามันให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ยิ่งขึน ดังนี
๑. ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในกิจกรรมการผลิต ควรเป็นค่าใช้จ่ายตามกิจกรรมที่จัดสรรให้ ซึ่ง
เกี่ยวข้องโดยตรงในการดาเนินงานผลิตต้นกล้าปาล์มนามันพันธุ์ดี
๒. ควรให้ความรู้ความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ในการวิเคราะห์รายการค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน เพื่อ
บันทึกต้นทุนต่อหน่วยการผลิต (Unit Cost) ตามกิจกรรมที่ใช้ไปจริงให้ถูกต้อง ครบถ้วน สามารถใช้เป็น
เครื่องมือในเชิงบริหาร และการจัดทาคาขอตังงบประมาณ
๓. ควรให้ความรู้ความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลัง และการพัสดุ
เพื่อให้ปฏิบัติงานได้ถูกต้อง รวมทังให้มีการกัน เงินไว้จ่ายเหลื่อมปีสาหรับเป็นค่าใช้จ่ ายในการดูแลรักษา
ต้นกล้าฯ จนกว่าจะพร้อมนาไปใช้ประโยชน์
๔. ให้ จั ดทาแผนการปฏิ บัติงานให้ ส อดคล้ อ งกับแผนการใช้จ่ายเงิน
ดาเนินงานผลิตต้นกล้าปาล์มนามันพันธุ์ดี มีผลกระทบกับการดาเนินงานกิจกรรมอื่นๆ

เพื่ อมิให้ การ

๕. ควรให้มีผู้ รับผิดชอบในการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานอย่างเป็นระบบ
เพื่อให้การดาเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ อย่างมีประสิทธิภาพ

การตรวจสอบการดาเนินงาน การผลิตต้นกล้าปาล์มนามันพันธุ์ดี

๘๖
๕.๔ ข้อเสนอแนะในกำรดำเนินงำนกิจกรรมกำรผลิตต้นกล้ำปำล์มน้ำมันพันธุ์ดี
จากปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินงานการผลิต – กิจกรรมการผลิตต้นกล้าปาล์มนามัน
พันธุ์ดี หน่วยงานมีการบริหารจัดการปัญหาเร่งด่วนเฉพาะหน้าได้ แต่ยังมีปัญหาอุปสรรคบางประการที่
ควรมีการบริหารจัดการในระดับนโยบายของกรมวิช าการเกษตร ดังนัน ผู้เสนอผลงานจึงมีข้อเสนอ
แนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึน เพื่อให้การดาเนินงานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ดังนี
๑. กรมวิชาการเกษตร ควรกาหนดบุ คลากร หรือหน่วยงานที่มีศักยภาพเพียงพอในการ
รับผิดชอบงานด้านการผลิตพันธุ์พืชทุกชนิดให้ชัดเจน และควรแบ่งแยกงานภารกิจหลักออกจากภารกิจ
สนับสนุน เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มความสามารถ
๒. ควรจัดให้มีหน่วยงานกลางทาหน้าที่ในการกระจายผลผลิตพันธุ์พืชทุกชนิด (ทาหน้าที่
ด้านการตลาด) เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลผลิตของกรมวิชาการเกษตร ให้เกษตรกรนาไปใช้ประโยชน์ได้
อย่า งทั่ว ถึง เป็น การบูร ณาการระหว่างหน่ว ยงานที่มีการผลิต พัน ธุ์พืช และเป็น ศูน ย์ก ลางรวบรวม
ความต้องการพันธุ์พืชต่างๆ ตามแต่ละพืนที่ รวมทังเป็นช่องทางการติดต่อที่เป็ นแหล่งข้อมูลพันธุ์พืชของ
กรมวิชาการเกษตร ที่มีข้อมูลเชื่อถือได้ และมีการเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการวางแผนการผลิตต่อไป
๓. กรมวิชาการเกษตร ควรจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงรองรับเหตุการณ์ กรณีที่เกษตรกร
ยกเลิกการจองผลผลิต เพื่อมิให้ราชการต้องรับภาระต้นทุนค่าใช้จ่ายในการผลิตที่ได้จ่ายไปแล้ว และ
ค่าใช้จ่ายที่ต้องดูแลรักษาต้นกล้าปาล์มนามัน ต่อเนื่องจนกว่าจะมีการนาไปใช้ประโยชน์

การตรวจสอบการดาเนินงาน การผลิตต้นกล้าปาล์มนามันพันธุ์ดี

๘๗

บทที่ ๖

การน้าผลงานการตรวจสอบการด้าเนินงานไปใช้ประโยชน์และการติดตามผล
การตรวจสอบการดาเนินงาน (Performance Audit) เข้ามามีบทบาทร่วมกับการตรวจสอบ
ทางบัญชีและการเงิน เนื่องจากการตรวจสอบทางบัญชี และการเงินเพียงด้านเดียวไม่เพียงพอที่จะเป็น
เครื่องชีให้เห็นถึงผลการดาเนินงานว่าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประหยัดและได้ผลคุ้มค่า
หรือไม่ ระบบงบประมาณแผ่นดินที่ใช้กันอยู่ในประเทศไทย ก็เป็นระบบงบประมาณแบบแสดงแผนงาน
(Planning Programming Budgeting System) หรืองบประมาณแบบแสดงผลงาน (Performance
based Budgeting) ซึ่งเป็นระบบที่เน้นความสัมฤทธิ์ผลของการกาเนินงานเป็นสาคัญ หรือ งบประมาณ
แบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ (Strategic Performance-Based Budgeting -SPBB) และต้องมี
การวัดผลการดาเนินงานที่เป็นระบบและเป็นรูปธรรม
หลังจากที่ได้ผลสรุปการตรวจสอบการดาเนินงาน - การผลิตต้นกล้าปาล์มน้ามันพันธุ์ดี เพื่อ
จัดทาร่ างรายงานผลการตรวจสอบเสนอหน่วยรับตรวจ เพื่อให้ทราบผลการดาเนินงาน ข้อตรวจพบ
สาเหตุ ผลกระทบ และมีข้อเสนอแนะ เพื่อแก้ไขปรับปรุงการดาเนินงานให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
พร้อมทังให้หน่วยรับตรวจแสดงข้อคิดเห็นต่อร่างรายงานการตรวจสอบ ภายในเวลาที่กาหนด แล้วจึง
รวบรวมผลการตรวจสอบทังหมดจัดทารายงานฉบับสมบูรณ์ เสนอหัวหน้าส่วนราชการเห็นชอบพิจารณา
สั่งการ แล้วจึงแจ้งเวียนหน่วยรับตรวจให้ถือปฏิบัติ และมีการติดตามผลการดาเนินการตามข้อเสนอแนะ
ของผู้ตรวจสอบภายในตามที่หัวหน้าส่วนราชการได้สั่งการ พร้อมทังสรุปเสนอหัวหน้าส่วนราชการเพื่อ
ทราบอีกครัง ภายหลังจากการติดตามผลการตรวจสอบ ทังนีรายงานผลการตรวจสอบการดาเนินงาน
ฉบับสมบูรณ์ สามารถนาข้อเสนอแนะไปปรับใช้เป็นแนวทางสาหรับการดาเนินงานการผลิตพันธุ์พืชอื่นๆ
และปัจจัยการผลิตได้อีกด้วย
หลักการสาคัญของการตรวจสอบการดาเนินงาน (Performance Audit) จะมีลักษณะของ
การแก้ ไขข้อ บกพร่ องปั จ จุ บั น เพื่อ การด าเนิน งานในอนาคตให้ มี ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิผ ล เกิ ด
ประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร มีสัญญาณการเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) เพื่อให้ทราบจุดอ่อนที่มี
ความเสี่ยงต่อการบรรลุเป้าหมายที่กาหนด ผู้เสนอผลงานได้จัดทาผลงานการตรวจสอบการดาเนินงาน
และติดตามผล - การผลิตต้นกล้าปาล์มน้ามันพันธุ์ดี โดยมี หลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบตามแนว
ปฏิบัติการตรวจสอบการดาเนินงาน ที่กรมบัญชีกลางกาหนด ซึ่งมีกระบวนการวางแผน ขั้นตอน เทคนิค
ที่ใช้ในการตรวจสอบ และที่สาคัญสามารถสรุปประมวล และวิเคราะห์ผล ปัญหาอุปสรรค ที่ได้นาเสนอ
มาทั้งหมด ผู้เสนอผลงานจึงมีข้อเสนอเป็นแนวทางเพือ่ พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพสาหรับหน่วยรับตรวจ
ของกรมวิชาการเกษตร และผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบการดาเนินงาน ดังนี้
การตรวจสอบการดาเนินงาน การผลิตต้นกล้าปาล์มนามันพันธุ์ดี

๘๘
๑. หน่วยรับตรวจ
๑.๑ ควรต้องพัฒนาบุคลากรในองค์กร ให้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดทาแผนงาน
กิจ กรรม และการเขี ย นข้ อ เสนอโครงการให้ ชั ด เจน ว่ า แผนงาน กิ จ กรรม โครงการ ตอบสนอง
ยุทธศาสตร์กรม ยุทธศาสตร์กระทรวง หรือเพื่อแก้ไขปัญหา โดยระบุเหตุผลความจาเป็น วัตถุประสงค์
เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ วิธีดาเนินการ ค่าใช้จ่าย ตัวชีวัด ผลผลิต ผลลัพธ์ ฯลฯ ที่ชัดเจน โดยใช้วิธีการ
ต่างๆ เช่น ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม การจัดทาแผน แผนงาน โครงการ การฝึกปฏิบัติ การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ การศึกษาจากตัวแบบที่ดี หรือการใช้เครื่องมือช่วยในการจัดทา เช่น RBM รวมทังมีการนาเทคนิค
วิธีการในด้านการวางแผนและการบริหารโครงการมาใช้ประกอบ เป็นต้น ทังนีการจะบรรลุเป้า หมาย
ข้างต้น ผู้ที่รับผิดชอบกลั่นกรองข้อเสนอ แผนงาน กิจกรรม โครงการในระดับกรม จะต้องช่วยผลั กดัน
อีกทางหนึ่ง โดยให้มีการกลั่นกรองอย่างรอบคอบ และพิจารณาเสนออธิบดีหรือผู้มีอานาจ อนุมัติเฉพาะ
แผนงาน โครงการ ที่มีองค์ประกอบครบถ้วน มีความชัดเจนในการจัดทาเท่านัน
๑.๒ พัฒนาฐานข้อมูลการปฏิบัตงิ านให้ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน โดยนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใช้ สามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลได้โดยสะดวกรวดเร็ว
๑.๓ ควรพิจารณาความพร้อมและความสามารถในการบริหารจัดการแผนงาน กิจกรรม
โครงการ โดยมีการชีแจงทาความเข้าใจ สอนงานให้ทีมงานบุคลากร รวมทังพิจารณาถึงการบริหารความ
เสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่งเป็นปัจจัยสาคัญที่จะทาให้แผนงาน กิจกรรม โครงการบรรลุผลสาเร็จได้
๒. ผู้ตรวจสอบภำยใน
ควรพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพของผู้ตรวจสอบภายใน ทังด้านความรู้ความสามารถ
และทักษะแขนงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานที่จะตรวจสอบให้กว้างขวางครอบคลุมทุกสาขา นอกเหนือจาก
ความรู้ทางด้านการเงินและบัญชี การทาความเข้าใจเกี่ยวกับยุทธศาสตร์กรม ยุทธศาสตร์กระทรวง เพื่อ
จะได้เข้าใจในเนือหาสาระของแผนงาน กิจกรรม โครงการ ที่จะตรวจสอบได้อย่างถ่องแท้ รวมถึงพัฒนา
และเพิ่มทักษะด้านการวิเคราะห์โครงการ การติดตามและประเมินผลโครงการและการบริหารจัดการ
สมัยใหม่ ซึ่งอาจสรุปภาพรวมการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพของผู้ตรวจสอบภายใน แยกเป็น ๓ ด้าน
ดังนี
๒.๑ พัฒนาคน (Man)
๑.) เพิ่มพูนศักยภาพด้านวิชาชีพ โดยการพัฒนายกระดับความรู้ความสามารถด้านต่างๆ
ให้ได้มาตรฐานทัดเทียมระดับสากล เพื่อสร้างการยอมรับ ความน่าเชื่อถือและความมั่นใจในความเป็นมือ
อาชีพให้ ปรากฏแก่ผู้ บริห าร หน่ วยรั บตรวจ และผู้ รับบริการอื่นๆ เช่น การเข้ารับการอบรมหลักสูตร
ประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) หรือการเข้ารับการอบรมหลักสูตรที่มีการสอบเพื่อให้
ได้วุฒิบัตรเป็นที่รับรองกันในระดับสากลของสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย (IIA) เป็นต้น
การตรวจสอบการดาเนินงาน การผลิตต้นกล้าปาล์มนามันพันธุ์ดี

๘๙
๒.) ฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้ใฝ่รู้ สนใจศึกษาค้นคว้า แสวงหาความรู้และทักษะเพิ่มเติม
เพื่อพัฒนาตนเองอยู่เสมอ ทังการศึกษาในแนวกว้างและแนวลึ ก ในสหวิทยาการสมัยใหม่แขนงต่างๆ
เพื่อวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล ก่อให้เกิดทักษะความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ จากหลายช่องทาง เช่น E-Book ,
E-Learning สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) และผลงานวิจัยต่างๆที่เกี่ ยวข้องทังภายในและภายนอก
องค์กร
๓.) เทคนิคการคิดและวิธีคิด ที่เปิดกว้าง หลากหลาย มีกรอบความคิด หรือกระบวน
ทัศน์ ( Paradigm ) ที่ยืดหยุ่น มีความสามารถการคิดในเชิงกลยุทธ์ (Strategy Thinking) คิดในภาพรวม
เชิงระบบ (Systematic Thinking) คิดให้กว้างอย่างสร้างสรรค์ (Creative Thinking) และคิดให้ลึก
เชิงวิเคราะห์ (Analytical Thinking) จึงจะสามารถเปรียบเทียบทางเลือกและตัดสินใจได้ถูกต้อง ในการ
สรุปผลการตรวจสอบการดาเนินงานได้อย่างถูกต้อง สมเหตุสมผล มีประสิทธิภาพ
๔.) มีระบบการสอนงาน การจัดทาองค์ความรู้ (Knowledge Management) ภายใน
กลุ่ ม ตรวจสอบภายใน สนั บ สนุ น การเรี ย นรู้ ร่ ว มกั น เป็ น ที ม มี ก ารแลกเปลี่ ย นความรู้ (Sharing
Knowledge) พร้ อ มรั บ การเปลี่ ย นแปลง เพื่ อ ให้ เ กิ ด การปรั บ ปรุ ง ที่ ดี โดยน ามาประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการ
ปฏิบัติงานให้องค์กรมีประสิทธิภาพยิ่งขึน โดยเฉพาะแนวคิด หลักการหรือเทคนิควิธีการใหม่ๆ เกี่ยวกับ
การพัฒนาการตรวจสอบการดาเนินงาน
๕.) การศึกษาดูงานทังของภาครัฐและเอกชนที่ได้รับการยอมรับว่าประสบผลสาเร็จ มี
แนวทางการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practices) ด้านการตรวจสอบการดาเนินงาน หรือมีการบริหาร
จัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ เพื่อจะได้เรียนรู้แนวทางการบริหารจัดการองค์กรสมัยใหม่ การบริ หาร
ความเสี่ยงและการบริหารงานตรวจสอบ โดยนามาประยุกต์ใช้พัฒนาการทางานของตนเอง และองค์กร
ให้มีศักยภาพดียิ่งขึน
๒.๒ พัฒนาวิธีปฏิบัติงาน (Procedures)
๑.) เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงาน ควรเป็นการทางานเชิงรุกที่ใช้กลยุทธ์ และ
ยุทธศาสตร์ร่วมกับการทางานเป็นทีมที่ใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม ระหว่างกลุ่มติดตามประเมินผล
หน่ ว ยรั บ ตรวจ และกลุ่ มตรวจสอบภายใน ในการเรียนรู้ ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่ว มปฏิบัติ และร่ว ม
รับผิดชอบ เพื่อให้บุคลากรทุกคนมีความรู้สึกว่าเป็นผู้ร่วมดาเนินการ มีความผูกพัน โดยการบูร ณาการ
แนวคิด ทฤษฎี และการบริหารเชิงกลยุทธ์ (Strategy Management) การบริหารแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
(Results Based Management : RBM) การบริหารงานเชิงผลสัมฤทธิ์สมดุล (Balanced Score Card :
BSC) และการบริ ห ารแบบมี ส่ ว นร่ ว ม (Participation) ซึ่ ง การท างานเช่ น นี จะมี ลั ก ษณะเป็ น แบบ
การเรียนรู้ร่วมกัน โดยใช้ทักษะความรู้และประสบการณ์ตามสมรรถนะของแต่ละบุคคล หรือกลุ่มงาน
มาปฏิบัติงานร่วมกัน
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๒.) พัฒนาวิธีการตรวจสอบไปสู่การตรวจสอบแบบมีส่วนร่วม (Participative Audit)
ให้ผู้รับการตรวจหรือหน่วยรับตรวจเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบมากขึน โดยจะมีการประชุมปรึกษา
หารือประสานงานร่วมกันระหว่างผู้บริหาร หรือผู้ปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ และผู้ตรวจสอบภายใน
ทังในระหว่างการตรวจสอบ และหลังการตรวจสอบ เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาจากการดาเนินงาน เป็น
กระบวนการตรวจสอบที่สร้างความเข้าใจและยอมรับผลการตรวจสอบของทังสองฝ่าย ซึ่งจะเป็นประโยชน์
ในการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานและการบริหารงานให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน
๓.) เปิดมุมมองแนวความคิด เทคนิคและวิธีการตรวจสอบใหม่ๆ โดยการเทียบเคียง
(Benchmarking) การตรวจสอบการดาเนินงานในลักษณะเดียวกัน กับกลุ่ มตรวจสอบภายในอื่น หรือ
หน่ ว ยงานตรวจสอบภายนอกที่มีผ ลงาน หรื อวิธี การปฏิ บัติที่ ดีกว่ า เพื่อ นามาวิเ คราะห์ สั ง เคราะห์
ประเมินและสรุปผลความแตกต่าง เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาปรับปรุงงานตรวจสอบ ช่วยเพิ่ม
คุณค่าและศักยภาพของกลุ่มตรวจสอบภายในกรมวิชาการเกษตรต่อไป
๔.) นาเสนอหัวหน้าส่วนราชการจัดให้มีทีมที่ปรึกษาการตรวจสอบการดาเนินงาน หรือ
แต่งตังคณะบุคคลที่มีความชานาญ หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะ ในแขนงวิชาสาขาต่างๆ เพื่อให้ความ
ช่ว ยเหลื อ ให้ คาปรึ กษา ข้อ คิ ดเห็ น เกี่ ย วกับ เทคนิ ค หรื อ วิช าการเฉพาะสาขา ที่ มี ก ารตรวจสอบการ
ดาเนินงานเรื่องนันๆ
๕.) ปรั บ เปลี่ ย นวิธี การทางานโดยบูร ณาการการปฏิบั ติง านตรวจสอบ (Integrated
Audit) ร่ว มกับผู้ ตรวจสอบภายในระดับกระทรวง โดยเฉพาะการตรวจสอบการดาเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์กระทรวง เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงการดาเนินงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในภาพรวม
๒.๓ พัฒนาเครื่องมือ หรือปัจจัยสนับสนุน
๑.) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการใช้ทรัพยากรด้านเทคโนโลยี วัสดุอุปกรณ์ที่ทันสมัย
เช่น Software ด้านการวิเคราะห์ วิจัย ที่ใช้ในการประมวลผลด้านสถิติประยุกต์ที่เกี่ยวข้อง สาหรับ
ประกอบ การพิจารณาตัดสินใจสรุปผลการตรวจสอบการดาเนินงาน เพื่อความแม่นยาให้มีความน่าเชื่อถือ
ยิ่งขึนตามหลักวิชาการ เช่น โปรแกรมสาเร็จรูปใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ SPSS (Statistical
Package for the Social Sciences)
๒.) พัฒนาการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเป็นเครื่องมือช่วยในการตรวจสอบ เช่น โปรแกรม
หรือ Software ACL หรือ Excel เป็นต้น สาหรับการตรวจสอบการดาเนินงานที่ใช้วิธีสุ่มตัวอย่าง กรณี
ประชากรกลุ่มตัวอย่างมีเป็นจานวนมาก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประหยัดเวลา
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