
สรุปผลการดําเนินงานตามขอสังเกต / ขอเสนอแนะของ ผตร.อก.  

จากการตรวจราชการกรณีปกติ รอบท่ี 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

(1 ตุลาคม 2558 – 31 มีนาคม 2559) 

ประเด็นการตรวจราชการ ขอคนพบ/ 
ปญหา อุปสรรค 

ขอสังเกต/ 
เสนอแนะของ ผตร. 

ผลการดําเนินงานตามขอเสนอแนะ 

ขอบเขตการสอบทานผลการตรวจ
ราชการของผูตรวจราชการกระทรวง
อุตสาหกรรม ตามแผนและผลการ
ตรวจราชการ ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 ไดกําหนดขอบขายงาน
หรือเปาหมายไวดังนี ้

   

1. งานกํากับดูแลสถานประกอบการ 
    1.1 การพิจารณาอนุญาตและ
การดําเนินการตาม พ.ร.บ.       
ก า ร อํา น ว ยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของทางราชการ 
พ.ศ. 2558 
 
 

การดําเนินการตาม พ.ร.บ. โรงงาน ฯ                          
-   ในภาพรวม สอจ. สามารถดําเนินการ
ไดตามขอกําหนดและกรอบเวลาตามท่ี พ.ร.บ. 
การอํานวยความสะดวก 1ในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558   
ไดกําหนดไว แตยังพบประเด็นปญหา
และความกังวลเก่ียวกับการดําเนินการตาม
คูมือสําหรับประชาชนของ พ.ร.บ. การ
อํานวยความสะดวกฯ ท่ีอาจสงผลใหเกิด
การรองเรียน ดังนี้ 
   1)  ประเด็นการขอเอกสารเพ่ิมเติม
จากผูยื่นขอประกอบกิจการโรงงานตามคูมือ
สําหรับประชาชน สามารถขอไดเพียงครั้งเดียว 
เม่ือ สอจ. ดําเนินการแจงเรื่องแกผูประกอบการ 

 
- ให สอจ. ดําเนินการตามคูมือสําหรับ
ประชาชนอยางเครงครัด หากพบปญหาใน
การดําเนินการ ขอใหรวบรวมขอมูล ปญหา 
อุปสรรค  และสรุปผลการดําเนินการ พรอม
ขอเสนอแนะตาง ๆ  เพ่ือรายงานแกผูบังคับบัญชา
ตามลําดับชั้น และผูท่ีเก่ียวของสําหรับพิจารณา
ปรับปรุงแกไขเพ่ือใหสอดคลองในทางปฏิบัติ
ตอไป 
- ข้ันตอนการพิจารณาเอกสาร แบงเปน 2 สวน 
คือ สอจ. พิจารณาความครบถวนของเอกสาร 
สวน กรอ. พิจารณาความถูกตองของเอกสาร 
ดั ง นั้ น ก า ร ข อ เ อ กส า ร เ พ่ิ ม เ ติ ม จ า ก
ผูประกอบการโดย กรอ. อาจจะทําได     

 
กรอ. ไดกําหนดแนวทางไวดังนี้  
- ดําเนินการจัดประชุม หารือ สรางความเขาใจเพ่ือให
สามารถปฏิบัติไดอยางถูกตอง 
- จัดทําเอกสารชี้แจง เชน เอกสารเพ่ิมเติม เพ่ืองายตอ
ความเขาใจและตรงกับ Checklist ของเจาหนาท่ี 
สอจ. 
1- ไดบรรจกุรณีการสงเรื่องกลับจาก กรอ. เปนวาระการประชุม 
คณะกรรมการสงเสริมการดําเนินงานการพัฒนาประสิทธิภาพ
องคกร  
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เม่ือสงเอกสารเพ่ิมเติมแลว กรอ.สามารถ
ดําเนินการอีกไดอีกหรือไม 
2)  ความไมชัดเจนของการดําเนินงานระหวาง  
สอจ. และ กรอ. เชน บางกรณีเม่ือสงเรื่องให 
กรอ. พิจารณา พบวา มีการสงเรื่องกลับ 
2 - 3 ครั้ง สงผลใหการดําเนินงานลาชา  
 
 
 

การดําเนินการตาม พ.ร.บ. แร ฯ   
-  เจาหนาท่ี สอจ. บางจังหวัด มีความกังวล
เก่ียวกับการพิจารณาและการดําเนินการ
ตามคูมือสําหรับประชาชนในสวนของระยะเวลา
ท่ีตองดําเนินการใหแลวเสร็จ และข้ันตอน
ตาง ๆ ซ่ึงบางกรณีไมอาจดําเนินการไดตาม
คูมือสําหรับประชาชน เชน กรณีรับชวง
ทําเหมือง โดยตองดําเนินการใหแลวเสร็จ
ภายใน 7 วัน ซ่ึงปจจุบันไมสามารถดําเนินการ
ได เนื่องจากติดปญหาในการอนุญาตของ
ผูวาราชการจังหวัด 
 
 

โดยเสนอให สอจ. นําประเด็นนี้เขาหารือใน
การประชุมกลุมประสิทธิภาพฯ และจัด
ประชุมรวมกับ กรอ. เพ่ือกําหนดแนวทางการ
ปฏิบัติงานให เปนไปในทิศทางเดียวกัน 
รวมถึงหารือแนวทางการดําเนินการในประเด็น
การสงเรื่องกลับจาก กรอ. เพ่ือทําความเขาใจ
รวมกันใหชัดเจน และทําการรวบรวมเพ่ือเปน
องคความรูสําหรับ สอจ. ตอไป 
 

-  ให สอจ. ศึกษาและรวบรวมขอปญหาจาก
กระบวนงานท่ีควรปรับปรุงแกไขเพ่ือนําเสนอ
ให อก. ดําเนินการตอไป  
-  กําหนดใหจังหวัดหลักทําหนาท่ีเปนพ่ีเลี้ยง
ในการแนะนําและชวยเหลือจังหวัดพ้ืนท่ี ท้ังนี้
เสนอแนะใหหารือกับ กพร. /สรข. 1 และ 4 
เพ่ือขอคําปรึกษา แนะนําในการหาแนว
ทางแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึน 

 
 
 

 
 
 
 
 
- จังหวัดหลักบางจังหวัดไดดําเนินการสรางความเขาใจ
รวมกับจังหวัดท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับแนวทางการดําเนินงาน 
แนะนําชวยเหลือจังหวัดพ้ืนท่ี ไดแก สอจ.อางทอง , 
สุพรรณบุรี , ปราจีนบุรี , อุบลราชธานี , กาฬสินธุ , 
ขอนแกน  
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    1.2 การตรวจสอบกํากับดูแล 
 
 

ในภาพรวม สอจ. สามารถดําเนินการกํากับ
ดูแลเปนไปตามแผน แตยังพบประเด็นปญหา
จากการดําเนินการ ดังนี ้
- สอจ. ท่ีตั้งอยูในพ้ืนท่ีเขตปริมณฑล หรือ 
สอจ. ท่ีมีโรงงานตั้งอยูในพ้ืนท่ีจํานวนมาก มี
อัตรากําลังเจาหนาท่ีในการกํากับดูแลไม
เพียงพอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- แนวทางการดําเนินการและความถ่ีใน
การกํากับดูแลโรงงานท่ีตองเฝาระวังเปน
พิเศษของ สอจ.  แตละจังหวัดยังไม
เปนไปในแนวทางเดียวกัน 
 
 
 
 
 

  
 
 
-  สําหรับ สอจ. ในเขตปริมณฑล และ สอจ. 
ท่ีมีโรงงานจํานวนมาก ตองจัดทําแผนตรวจกํากับ
ดูแลโรงงานใหชดัเจน อีกท้ังโรงงานท่ีมีปญหา
รองเรียนซํ้าซาก โรงงานท่ีมีความเสี่ยงในการ
เกิดอุบัติเหตุ หรือกอมลภาวะสิ่งแวดลอมโรงงาน
ท่ีมีปริมาณน้ําท้ิงมาก ตองตรวจกํากับอยาง
เครงครัด และหากพบการกระทําผิดตอง
ดําเนินการตามกฎหมายอยางเครงครัด 
และพิจารณากระจายการกํากับดูแลตามแผน
ให กรอ. หรือเอกชนดําเนินการ (Third Party) 
 
 

- ใหดําเนินการจัดประชุมกลุมสงเสริม
ประสิทธิภาพฯ เพ่ือชี้แจงทําความเขาใจ
และมอบหมายให สอจ. ทําการทบทวน
บัญชีรายชื่อโรงงานท่ีตองเฝาระวังเปนพิเศษ
ใหม 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
สอจ. ไดวางแนวทางดําเนินการดังนี้  
- จัดทําแบบตรวจกํากับดูแลโรงงานและโรงงานท่ีมีความ
เสี่ยงสูง  
- ทบทวนบัญชีรายชื่อโรงงานท่ีตองเฝาระวังเปนพิเศษใหม 
- ดําเนินการกํากับ ดูแลโรงงานอุตสาหกรรมใหปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับท่ีเก่ียวของอยางเครงครัด
ตามแผนปฏิบัติงานประจําป และมีแผนปฏิบัติงานโรงงานท่ี
มีความเสี่ยงหรือรองเรียนซํ้าซากตามนโยบาย รวอ. 
- แจงเตือนและกําชับใหผูประกอบการ ประกอบกิจการ
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- สอจ. ในหลายจังหวัดยังมีความเขาใจ
ตอหลักเกณฑ และแนวทางการปฏิบัติใน
เรื่องตาง ๆ ตาม พ.ร.บ.โรงงาน ไม
เ ป น ไ ป ใ น แน ว ท า ง เ ดี ย ว กั น  เ ช น 
วิธี ดํ า เนินการ กับใบอนุญาตฯ  ของ
ผูประกอบการท่ีไมแจงประกอบกิจการ
ในระยะเวลาท่ีกําหนด และผูท่ีมีอํานาจ
สั่งการโรงงานลําดับท่ี 101 , 105 และ 
106 
 
 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ไดนําเสนอ ปกอ. เพ่ือมอบหมาย สตป. 
รวบรวมหลักเกณฑ หลักปฏิบัติตาง ๆ ให
เปนปจจุบนัแลว  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

โรงงานดวยความระมัดระวัง รวมถึงไดตรวจ เฝาระวัง
ปองกันอุบัติเหตุและอัคคีภัยในโรงงานท่ีอาจเกิดข้ึนได 
- แนะนําใหผูประกอบการจัดทําระบบการปองกันเพ่ิมเติม 
เพ่ือไมใหมีการรองเรียนจากปญหาดานสิ่งแวดลอม 
- ติดตาม ตรวจสอบโรงงานท่ีมีปญหารองเรียนซํ้าซากหรือ
กอมลภาวะสิ่งแวดลอม หากพบเจอใหผูประกอบการ
ดําเนินการแกไขปรับปรุง และติดตามผลการแกไขปรับปรุง
ดังกลาว 
 

- สตป.สปอ.   
ไดรวบรวมบันทึกฯ ขอสั่งการ กฎ ระเบียบท่ีสําคัญและ
จําเปนเพ่ือให สอจ. ใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานใน
เบื้องตนจํานวน 5 ฉบับ ดังนี้  
   1. เรื่องแนวทางการประสานงานระหวาง กรอ. และ 
สอจ.  
   2. เรื่องการมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด 
   3. เรื่องมอบหมายใหอุตสาหกรรมจังหวัดมีอํานาจหนาท่ี
ตาม พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ. 2535  
   4. เรื่องหลักเกณฑการพิจารณาการดําเนินการใหผูรับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ประกอบกิจการภายใน
ระยะเวลาท่ีกําหนดในใบอนุญาต 
    5. เรื่องการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในการ
พิจารณาออกใบรับแจงการประกอบกิจการโรงงาน
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- ในบางพ้ืนท่ีมีการคัดคานการต้ังโรงงาน 
ไฟฟา และอ่ืน ๆ จากประชาชน เนื่องจาก 
กังวลถึงผลกระทบทางดานสิ่งแวดลอม
และสุขภาพ สงผลใหการลงทุน ในภาค 
อุตสาหกรรมเกิดการชะลอตัว ซ่ึงเปน
อุปสรรคตอการกระตุนเศรษฐกิจ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ควรจัดใหมีการชี้แจง สรางความเขาใจ
กับประชาชนในพ้ืนท่ี ซ่ึงเปนผู คัดคาน
โดยตรง อีกท้ังควรมีการประชาสัมพันธ
ผานสื่อมวลชน เครือขายอุตสาหกรรมรักษ
สิ่งแวดลอมในพ้ืนท่ี และหนวยงานอ่ืนๆ 
โดย อก. จะตองใชเครื่องมือท่ีมีอยูอยางเต็มท่ี 
เพ่ือใหภาคอุตสาหกรรมเติบโตไปในทิศทาง
ท่ีดีอยางยั่งยืน สามารถอยูรวมกับชุมชน 
และสังคมได 
 

ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน และใบอนุญาตขยาย
โรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงาน พ.ศ. 2535 ท้ังนี้ 
สตป . ส ปอ .  อยู ร ะ ห ว า ง ดํ า เ นิ น ก า ร แ จ ง เ วี ย น ใ ห            
สอจ.ทุกจังหวัดทราบตอไป  
        น อ ก จ า ก นี้  ใ น ก ร ณี ท่ี มี ก า ร ป ร ะ ชุ ม  VDO 
conference ในเรื่องสําคัญๆ เชน เรื่องความคืบหนาการ
ดําเนินการเรื่องผังเมือง การดําเนินการทางกฎหมายใน
กรณีผูประกอบกิจการท่ีไดรับ ร.ง.4 แลว ไมแจงเริ่ม
ประกอบกิจการ เปนตน โดย Upload 10 กรณีรายงาน
สรุปการประชุมตางๆ ใน Intranet หนังสือเวียน สตป.สปอ. 
เพ่ือให สอจ. ใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานในเรื่องท่ี
เก่ียวของตอไป  

 
- สอจ. ท่ีมีประเด็นคัดคาน ไดแก สอจ.กําแพงเพชร , 
อางทอง , ปราจีนบรุี , ตรัง , นครศรีธรรมราช               
ไดประชาสัมพันธทําความเขาใจกับชุมชน เพ่ือสรางความรู
ความเขาใจท่ีถูกตอง 
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ผลการดําเนินงานตามขอเสนอแนะ 

- ผูประกอบการทําการฝาฝนและไม
ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ ตามท่ี
กฎหมายกําหนด เชน ลักลอบท้ิงสิ่ ง
ปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไมใชแลวท้ังท่ีเปนวัตถุ
อันตรายและไมใชวัตถุอันตราย ลักลอบ
ทําเหมืองหรือขุดบอดิน และมีการคาง
ชําระคาภาคหลวงแรเปนระยะเวลานาน 
และการคางชําระคาธรรมเนียมรายป   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- การเผาออยจากการประกอบกิจการ
โ ร ง ง า นน้ํ า ต า ล  ส ง ผ ลก ร ะทบต อ
สิ่งแวดลอมกอใหเกิดปญหาฝุนหิมะดํา 
โดยมีสาเหตุมาจากการขาดแรงงานใน
การตัดออยสด ผูประกอบการสวนใหญ

- ควรผลักดันใหมีการแกไขและจัดทําผัง
เมืองในแตละจังหวัด เพ่ือรองรับโรงงาน
อุตสาหกรรมในหลายประเภทท่ีมีการ
ประกอบกิจการในพ้ืนท่ีเปนจํานวนมาก    
ท่ียังติดปญหาไมสามารถประกอบกิจการ
ไดใหเปนรูปธรรมอยางเรงดวน เพ่ือแกไข
ปญหาการลักลอบประกอบกิจการโรงงาน 
และผลักดันใหโรงงานลําดับท่ี 3 (2) การ
ขุดหรือลอก กรวด ทราย หรือดิน ใหแก
หนวยงานทองถ่ินดูแล เนื่องจากปจจุบัน
ประสบปญหาในการกํากับดูแลเปนอยาง
มาก และการดําเนินงานมีความเก่ียวของ
กับกฎหมายหลายฉบับ อีกท้ังยังไดมีการ
กําชับเจาหนาที่ สอจ. ใหปฏิบัติตามกฎ
ขอบังคับ ของ พ.ร.บ. ท่ีเก่ียวของอยางเครงครัด
จะชวยให สอจ. จัดเก็บคาภาคหลวงแรและ
คาธรรมเนียมรายปไดตามกําหนดเวลา  
 
- ควรมีมาตรการในการสงเสริมและสนับสนุน
ใหเกษตรกรชาวไรออยและโรงงานน้ําตาล
หันมาทําการตัดออยสดเพ่ิมมากข้ึน  เพ่ือจะ
ไดผลผลิตน้ําตาลมากข้ึนและเพ่ือลดปญหา
ดานสิ่งแวดลอม โดยสรางแรงจูงใจในการ

- สอจ. ท่ีได มีการดําเนินการไปบางแลว  ไดแก สอจ.
อุบลราชธานี , มหาสารคาม , จันทบุรี ,กาฬสินธุ , ลพบุรี , 
นครนายก , ระนองผลักดันเรื่องการกําหนดผังเมืองรวม
จังหวัด ใหสามารถรองรับกับความเปลี่ยนแปลงในการ
ประกอบกิจการโรงงานโดยเสนอผานคณะกรรมการระดับ
จังหวัด           
- สอจ.ปราจีนบุรี , ฉะเชิงเทรา , สตูล , ลพบุรี ไดเขารวม
ประชุมคณะกรรมการผังเมืองประจําจังหวัด และให
ขอเสนอแกไขพ้ืนท่ีและประเภทโรงงานใหมีการเปดพ้ืนท่ี
เพ่ือตั้งโรงงานได  
- สอจ.อางทอง , สุพรรณบุรี , ตรัง , ตราด , กระบี่ ไดสั่ง
การใหเจาหนาท่ีรังวัด เขาทําการรังวัด ตรวจสอบการทํา
เหมือง เพ่ือเปนการตรวจสอบการชําระคาภาคหลวงแรทุกรอบ 
6 เดือน  
 
 
 
 
สอน. 
- ไ ด มี หนั ง สื อ ถึ ง ผู ว า ร า ช ก า ร จั ง ห วั ด  ทุ ก จั ง ห วั ด 
อุตสาหกรรมจังหวัด  โรงงานน้ําตาล และสมาคม/สถาบัน
ชาวไรออย (คณะอนุกรรมการบริหารสวนทองถ่ิน) เพ่ือขอ
ความรวมมือในการกํากับดูแลไมใหมีการเก็บเก่ียวออยดวย
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จะเนนท่ีความสะดวกรวดเร็ว ซ่ึงทํา
ใหผลผลิตจากการเผาออยลดนอยกวา
การตัดออยสด 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ตัดออยสดใหแกผูประกอบการ เชน จัดหา
อุปกรณ และอํานวยความสะดวกในดาน
เครื่องมือ รถตัดออย และอุปกรณในการ
ตั ดอ อย ในร าคา ถูก  คุณภาพดี ให แก
เกษตรกร มีมาตรการควบคุมกลไกทางการ
ตลาดใหออยตัดสดมีราคาสูงกวาออยจาก
การเผา จัดรายการสงเสริมเพ่ือสรางแรง
กระตุน และสิ่งจูงใจใหแกผูประกอบการท่ี
ใชวิธีตัดออยสด เปนตน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

วิธีการเผาไรออย กอนตัดสงเขาโรงงานน้ําตาล โดยเฉพาะ
ในพ้ืนท่ีแปลงปลูกออยท่ีอยูใกลกับชุมชนหรือบานเรือนของ
ประชาชน รวมท้ังประชาสัมพันธใหเกษตรกรชาวไรออย
ทราบวาการเผาไรออยจะมีความผิดตามกฎหมายหลายฉบับ 
- มีมาตรการแกไขปญหาดวยการตัดราคาออยไฟไหมท่ีสงเขา
หีบเปนเงิน 20 บาทตอตนออย โดยนําเงินสวนนี้ไปเพ่ิม
ใหกับเกษตรกรชาวไรออยท่ีตัดออยสดแทน 
- จัดอบรมสรางความรู ความเขาใจ โดยชี้ใหเห็นถึงขอดีของ
การตัดออยสด และผลกระทบของการเผาออย 
- ในปท่ีผานมาดําเนินโครงการสินเชื่อสําหรับการจัดซ้ือรถตัด
ออย โดยรัฐบาลไดสนับสนุนสินเชื่อเงินกูใหกับเกษตรกร
ชาวไรออยในอัตราดอกเบี้ยต่ํา วงเงิน 1,500 ลานบาท สามารถ
เพ่ิมรถตัดออยไดประมาณ 100 คัน 
สอจ. 
- คณะอนุกรรมการออยและน้ําตาลจังหวัดกาญจนบุรี       
มีมาตรการสําหรับออยไฟไหม จะมีการหักคาออยตันละ 20 บาท 
- สอจ.กาญจนบุรี , กําแพงเพชร , กาฬสินธุ , สิงหบุรี , 
ลพบุรี ไดประชาสัมพันธ อบรม ใหความรูแกเกษตรกร
ชาวไรออยใหลดเผาออยอยางตอเนื่อง  
- สอจ.อุตรดิตถ , อุบลราชธานี , กําแพงเพชร , สระแกว  
ไดประสานความรวมมือกับเกษตรจังหวัดฯ เพ่ือใหความรู
กับเกษตรกรใหตัดออยสดเพ่ิมข้ึน 
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- ดานกฎหมายผังเมือง ซ่ึงแนวทางใน
การดําเนินการปรับปรุงแกไขผังเมืองแต
ละจังหวัดยังไมชัดเจน โดยมีขอหามตั้ง
โรงงานหลายประเภท ซ่ึงไมสอดคลอง
กับสภาพพ้ืนท่ีในปจจุบัน เชน การหาม
ตั้ ง โ ร ง ง านส กั ดน้ํ า มั นป าล ม  หรื อ
โรงงานผลิตผลิตภัณฑจากยางพารา และ
โรงงานอ่ืน ๆ ท่ีตอเนื่องจากการเกษตร 
ใ น พ้ื น ท่ี ท่ี มี ก า ร ป ลู ก ป า ล ม น้ํ า มั น 
ยางพารา และพืชผลทางการเกษตรอ่ืน ๆ 
เปนตน 
 
 

- ใหดําเนินการปรับแกผังเมืองตามมติ ครม. 
หากยังพบปญหาอีกใหรวบรวมข้ึนมา อนึ่ง
การดําเนินการปรับแกผังเมืองตามมติ 
ครม. ควรให กรอ. ชี้แจงแนวทางการ
ดําเนินการให สอจ. เขาใจการปฏิบัต ิ
ในแนวทางเดียวกัน 
 
 
 
 
 
 
- ขอใหเรง สอจ. พิจารณาดําเนินการตอ
อายุใบอนุญาต โดยควรจัดทําประกาศเชิญ
ชวน และลงพ้ืนท่ีพบผูประกอบการ หาก
พนระยะ เวลา ท่ี กํ าหนดไว แล ว มีการ
ปร ะกาศ เขตผั ง เ มื อ ง จะ ไม ส า มา ร ถ
ดําเนินการตอได 

สอจ. 
- สอจ.บางจังหวัด อยูระหวางการทบทวนการจัดทําผังเมือง
ใหม เพ่ือใหมีความสอดคลองตามกฎหมายดานผังเมือง  
 
กรอ. / สตป.สปอ. 
- ไดมีการประชุมผานทาง VDO conference ระหวาง
ผูบริหารระดับสูง  กรอ.  สปอ. และ สอจ.ทุกจังหวัด     
เพ่ือชี้แจงแนวทางการดําเนินการตามมติ ครม. เรื่องการ
ดําเนินการปรับแกผังเมือง ณ หองประชุมชุณหะวัณ 
เรียบรอยแลว เม่ือวันท่ี 20 เมษายน 2559  
 
 
สอจ. 
- ตามปกติ สอจ. ไดจัดทําหนังสือแจงผูประกอบการท่ี
ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานจะสิ้นอายุใบอนุญาตฯ 
มายื่นคําขอตออายุใบอนุญาตฯ พรอมท้ังลงพ้ืนท่ีติดตาม
ผูประกอบการท่ีไมมายื่นคําขอตออายุใบอนุญาตดวยแลว 
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    1.3 กากอุตสาหกรรม 
 
 

- ปริมาณการนํากากของเสียอันตรายเขา
สูระบบยังตํ่ากวาเปาหมายท่ีกําหนด    
ไวมาก การดําเนินการโดยภาพรวมของ 
สอจ. ท้ังหมด ในป 2557 และ 2558 
ส า ม า ร ถ นํ า ก า ก เ ข า สู ร ะ บ บ ไ ด 
461,168.11 ตัน และ 423,282.47 ตัน 
ตามลําดับ คิดเปน 14.9 % และ 13.7 % 
ของปริมาณกากท่ีประเมินวาจะเกิดข้ึน 
ตามลําดับ  ท้ั งนี้  พบวาการประเมิน
เปาหมายการนํากากของเสียอันตรายเขา
สูระบบของ กรอ. อาจยังไมสอดคลอง
กับขอเท็จจริงของปริมาณกากของแตละ
จังหวัด ซ่ึงมีสาเหตุ ดังนี้  
- จังหวัดท่ีมีจํานวนโรงงานหรือมีประเภท
ลําดับท่ีมีกากของเสียอันตรายนอยกวา
จังหวัดท่ีมีจํานวนโรงงานหรือมีประเภท
ลําดับท่ีมีกากของเสียอันตรายมากกวา 
แตประเมินคาเปาหมายการนํากากเขาสู
ระบบสูงกวา  
- อุตสาหกรรมบางประเภทจะทําการ
ผลิตเปนชวงฤดูกาล ไมไดทําการผลิต
ตลอดท้ังป ซ่ึงการคํานวณคาเปาหมายใน
การนํากากเขาสูระบบโดยคิดเฉลี่ยท้ังป 

- ไดจัดการประชุมหารือรวมกันระหวางกลุม
สงเสริมประสิทธิภาพฯ กับ กรอ. ในประเด็น
การประเมินคาปริมาณกากท่ีเกิดข้ึน สอจ. 
อาจดําเนินการทบทวนการประเมินได 2 
รูปแบบ ดังนี้ 
    1) การทบทวนการประเมินกากท่ีเกิดข้ึน
ของโรงงานทุกลําดับ ทําไดโดยให สอจ. 
สํารวจขอมูลกากท่ีเ กิดข้ึนจริงของทุก
โรงงาน 
    2) การทบทวนสัมประสิทธิ์กากท่ีเกิดข้ึน
ตอ 1 แรงมา ของโรงงานในลําดับใด ๆ ทําได
โดยใหสํารวจกากท่ีเกิดข้ึนจริงของโรงงาน
ลํ า ดั บ นั้ น  ๆ  และนํ า ม าป ร ะ เ มิ นค า
สัมประสิทธิ์ใหม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สตป.สปอ. 
- ในวาระท่ี ผตร.อก. ตรวจเยี่ยม กรอ. เม่ือวันท่ี 27 
พฤษภาคม 2559  กรอ. ไดรับขอสังเกต/ขอเสนอแนะ
ดังกลาวของ ผตร.อก. เพ่ือไปพิจารณาดําเนินการรวมกับ 
สอจ. ตอไป  
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สงผลใหไดการประเมินคาเปาหมายการ
นํากากเขาระบบสูงกวาขอเท็จจริง 
 

- ผูประกอบการบางจังหวัดท่ีแจงขอมูล
เขาสูระบบเปนเจาหนาท่ีจากสํานักงาน
ใหญ หรือบางแหงเปนเจาหนาท่ีจากผู
ขนสงกากอุตสาหกรรม ไมใชเจาหนาท่ี
จากสวนการผลิตของโรงงาน ซ่ึงยังขาด
ความเขาใจในการแจงขอมูลลงระบบ 
สงผลใหขอมูลในระบบเกินความเปนจริง  
ทําใหขอมูลการติดตามเรงรัดนํากากเขา
สูระบบต่ํากวาความเปนจริง 
 
- ขาดการซักซอม ทําความเขาใจในการ
ดําเนินการเก่ียวกับการกํากับดูแลกาก
อุตสาหกรรมใหแกเจาหนาท่ี และขาด
การสรางความเขาใจใหกับผูประกอบการ
ได เ ข า ใจ ถึ งข อกฎหมาย  ประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องการกําจัดสิ่ง
ปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไมใชแลว พ.ศ. 2548  
พรอมการนํากากอุตสาหกรรมเขาสูระบบ    
 
 

 
 
 

- ควรทําการชี้แจงใหผูประกอบการรับทราบ
สาเหตุ ขอเท็จจริง และทําความเขาใจถึง
ผลกระทบ ท่ีตามมาของปญหา  ซ่ึ ง ผู
ประกอบควรทําการประเมินขอมูลกาก
อุตสาหกรรมของตนตามความเปนจริง 
- ควร มีการ เ พ่ิมชองการกรอกขอ มูล
ปริมาณวัสดุท่ี ไมใชแลวในการกําจัดหรือรี
ไซเคิลภายในโรงงานท่ีกอกําเนิด 
 
 
- กําหนดการประชุมเนนย้ําการดําเนินการ
เปนประจําทุกป เพ่ือเปนการกระตุนเตือน
ในการดําเนินงาน และปองกันมิใหมีการ
ลักลอบท้ิงกากอุตสาหกรรม ซ่ึงเจาหนาท่ีท่ี
เก่ียวของตองชี้แจงทําความเขาใจใหเกิดข้ึน
เปนรูปธรรม เพ่ือทําใหมีการนํากากเขาสู
ระบบเปนไปตามเปาหมาย อีกท้ังยังควร
กําหนดคําจํากัดความของเสียใหชัดเจน
มากยิ่ ง ข้ึน ซ่ึงของเสียบางชนิดเปนผล
พลอยไดท่ีมีราคา ใชสําหรับอุตสาหกรรม

 

 
สอจ.  
- ชี้แจง ใหความรูแกผูประกอบการใหเห็นถึงความสําคัญ
ของการนํากากอุตสาหกรรมเขาสูระบบ โดยการลงพ้ืนท่ีให
ความรูแกผูประกอบการโดยตรง และการจัดสัมมนาฯ  
- ดําเนินการใหผูประกอบการรายเดิมและรายใหมเขาสู
ระบบการจัดกากอุตสาหกรรมอยางตอเนื่อง 
 
 
 
 
- กลุมประสิทธิภาพฯ ท่ี 2 ไดจัดทําโครงการเพ่ิมขีด
ความสามารถการจัดการกากอุตสาหกรรมโรงงานกําจัดสิ่ง
ปฏิกูลและวัสดุท่ีไมใชแลว ใหแกผูประกอบกิจการ ลําดับท่ี 
105, 106  
- กลุมประสิทธิภาพฯ ท่ี 3 ได ดําเนินโครงการศึกษาระบบ
บริหารจัดการกากอุตสาหกรรมและการจัดการศูนยรวบรวม
และคัดแยกกากอุตสาหกรรม (ธนาคารกากอุตสาหกรรม) 
โดยมีการสํารวจขอมูลปริมาณกากอุตสาหกรรมท่ีเกิดข้ึน   
ในพ้ืนท่ี 5 จังหวัดชายแดนภาคใต เพ่ือนําไปวิเคราะหหา
วิธีการบริหารจัดการท่ีเหมาะสม เชน การจัดตั้งศูนย
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- ผูประกอบการหลายรายไมเห็นความสําคัญ
ของการนํากากอุตสาหกรรมเขาสูระบบ 
เนื่องจากไมมีสิ่งปฏิกูลท่ีเปนอันตราย 
กอใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมอีกท้ัง
ยังไมมีผูรับกําจัดกากอุตสาหกรรมของโรงงาน
ขนาดเลก็ 
 
- ควรมีการมอบอํานาจการพิจารณา
อนุญาต สก.2 สําหรับสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุ
ท่ีไมใชแลว ท่ีไมเปนอันตรายใหแก สอจ. 
เปนผู ดําเนินการอนุญาต เ พ่ือใหเกิด
ความรวดเร็ว  

ประเภทอ่ืนหรือในกิจการอ่ืน 
 
 
 

 
 

 
 

 
- คว ร ได มี ก า ร ส รุ ปป ร ะ เ มิ นผ ลกา ร
ดําเนินการของ  สอจ. ระยอง  ท่ี ไดรับ
มอบหมายใหเปนผูอนุญาต สก.2 และ
ติดตามผลความคืบหนาตามแผนท่ีจะได
มอบหมายให สอจ.ชลบุร ีเปนผูอนุญาต สก.2 

รวบรวมกาก หรือการจัดตั้งสถานประกอบการรับบําบัด/
กําจัดกากอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ี 5 จังหวัดชายแดนภาคใต 
 
 
 
 

 
 

 
 

2. งานสงเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม 
/ มผช. 
 
 

สอจ. สวนใหญสามารถดําเนินการไดผล
ในระดับดีในวงเงินงบประมาณท่ีไดรับ
อย างจํ ากั ด แต ยั งพบป ญหาในการท่ี
ผูประกอบการยื่นขอ มผช. ลดลง เนื่องจาก  
- ผูประกอบการไมไดทําการผลิตเปน
อาชีพหลัก แตผลิตเปนครั้งคราว จึงไม
เห็นถึงความจําเปนในการขอ มผช. 
- ผูประกอบการดานผลิตภัณฑอาหาร

- ตองชี้แจงและทําความเขาใจกับผูประกอบการ
ใหเห็นถึงประโยชนในรับรองมาตรฐาน 
มผช. ซ่ึงจะชวยใหผลิตภัณฑมีความนาเชื่อถือ
ไดรับการยอมรับจากผูบริโภค สามารถ
แข ง ขัน ได  และควร พิจารณาจั ดสรร
งบประมาณเพ่ิมในการตรวจติดตามผลสินคา 
OTOP หลังจากท่ีได มผช. แลว เพ่ือใหคง
รักษาคุณภาพเปนไปตามมาตรฐานอยาง

สมอ. 
- ไดจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การรักษาคุณภาพการ
ยกระดับผลิตภัณฑชุมชน” ดําเนินการจัด 5 ครั้ง ผูเขารวม 
1,427 ราย  เรื่อง “การเตรียมความพรอม เพ่ือรองรับ
ผลกระทบของระเบียบขอกฎหมายท่ีมีผลตอผลิตภัณฑ
ชุมชนประเภทอาหารและเครื่องดื่ม ดําเนินการจัด 2 ครั้ง 
ผูเขารวม 234 ราย และ เรื่อง “การเตรียมความพรอม
ผูผลิตชุมชนเพ่ือรองรับการเขารวมในประชาคมอาเซียน     
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และเครื่องดื่มท่ีตองการขอ มผช. บางราย
ไมสามารถขอได เนื่องจากตองได อย. กอน 
ซ่ึงไมมีเงินทุนเพียงพอในการสรางสถานท่ี
ตามท่ี อย. กําหนด และบางรายท่ีได อย.
แลว ก็ไมตองการขอ มผช. เนื่องจากเห็น
วาได อย. จึงไมจําเปนตองขอ มผช. อีก 
- ผูประกอบการขาดทักษะในการหาตลาด 
ไมคอยลงทุน ทําใหการขยายตลาดมี
นอย และขาดทักษะดานการพัฒนา
บรรจุภัณฑ จึงตองการใหภาครัฐชวย
ดานการออกแบบผลิตภัณฑ  
- การขอ มผช. ดานผลิตภัณฑผาและ
เครื่องแตงกาย เชน ผาไหม ตองมีการนํา
ปริมาณผาไปทดสอบ ซ่ึงผูประกอบเห็นวา
เปนปริมาณท่ีมาก (1 เมตร)เปนตนทุนท่ี
สูงทําใหไมยื่นขอ มผช. 
- ผูประกอบการ OTOP ท่ีไดรับ มผช. 
ขาดการควบคุมคุณภาพและไมใสใจใน
การรักษามาตรฐาน  
- ปจจุบันงานสงเสริมไดรับการจัดสรร
งบประมาณนอยลงจากปท่ีผาน ๆ มา
อยางตอเนื่อง  

ต อ เ นื่ อ ง  อี ก ท้ั ง ค ว ร มุ ง เ น น ส ง เ ส ริ ม
ผูประกอบการถึงชองทางการตลาดและ
การพัฒนาบรรจุภัณฑ นอกเหนือจากการ
สงเสริมทางดานเทคนิค  
 
 
- ควรชี้แจงผูประกอบการใหเห็นประโยชน
การไดรับการรับรอง มผช. ซ่ึงกําหนด
เกณฑคุณภาพครอบคลุมท้ังเรื่องความ
ปลอดภัย (Safety) และคุณภาพ (Quality) 
โดยมีขอกําหนดระบุเรื่อง รสชาติ ลักษณะ
ปรากฏ ซ่ึง อย. จะมีเพียงเกณฑดานความ
ปลอดภัยเทานั้น 
- ให สอจ. เรงรัดแผนการดําเนินการเก็บ
ตัวอยางผลิตภัณฑชุมชนจากงานสงเสริม
มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน (มผช.) โดย
ขอใหเก็บตัวอยางตามแผนงานใหแลวเสร็จ
ภายในไตรมาสที่ 2 ของปงบประมาณ 
เนื่องจากมีคาใชจายในการตรวจสอบ
ผลิตภัณฑท่ีตองดําเนินการใหแลวเสร็จ
ภายในปงบประมาณ ซ่ึงตอง ใชระยะเวลา
ในการตรวจสอบผลิตภัณฑของหนวย
ตรวจสอบ ทําใหการเรียกเก็บคาใชจายใน

เ พ่ือ พัฒนาและส ง เสริ มผู ป ระกอบการใหอยู รอด” 
ดําเนินการจัด 3 ครั้ง ผูเขารวม 452 ราย 
 
 
 
 

 

สอจ. 
- สอจ. สวนใหญไดชี้แจงทําความเขาใจกับผูประกอบการให
ทราบถึงประโยชนในการไดรับการรับรองมาตรฐาน 
ประชาสัมพันธและใหความรูแกผูประกอบการชุมชนใน
จังหวัด 
- สอจ . ร อย เ อ็ ด  ,  ลํ าปา ง  ,  พะ เย า  ,  กาฬสิ น ธุ  , 
สมุทรสงคราม , นครนายก ไดประสานขอความรวมมือกับ
หนวยงานภาคีในการชวยเผยแพรประชาสัมพันธและเชิญ
ชวนขอรับใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน (มผช.)  
- สอจ. พิษณุโลก  ,  นนทบุรี  ,  ชัยนาท  ,  นครนายก          
ไดจัดสัมมนาเก่ียวกัน การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑชุมชน   
แกผูผลิตชุมชน  
- สอจ.รอยเอ็ด , ลําปาง , พะเยา , เชียงราย ไดสงเสริม
ชองทางการจํ าหนายผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑของ
หนวยงานตาง ๆ  
- สอจ.อํานาจเจริญ , อางทอง , เชียงใหม ไดออกหนวย
เคลื่อนท่ีในระดับจังหวัดเพ่ือกระตุนใหผูประกอบการและ
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การตรวจสอบลาชา มีผลกระทบตอตัวเลข
ก า ร เ บิ ก จ า ย แ ล ะ เ ป า ห ม า ย ใ น ก า ร
ดําเนินการ 

ประชาชนเล็งเห็นประโยชนของการรับรองมาตรฐาน มผช.  
- สอจ. สวนใหญ ไดจัดทําแผนการจัดเก็บตัวอยาง และ
ดําเนินการตามแผนเรียบรอยแลวเสร็จในบางจังหวัด 
 

3. โครงการท่ีสําคัญของ อก. 
    3.1 โครงการ OPOAI 

เปนโครงการท่ีดีและมีประโยชน กับ
ผูประกอบการท่ีเขารวมโครงการอยาง
แทจริง แตพบวา 
- ผูประกอบการสนใจเขารวมโครงการ
นอยลง   
-  การดําเนินการลาชา เนื่องจากบางจังหวัด
ไมไดรับมอบอํานาจจากผูวาราชการ
จังหวัด อีกท้ังการจัดสรรงบประมาณไป
ให สอจ. ลาชา   

 
 
 
ประเด็นของผูประกอบการ 
- ควรมีการชี้แจงทําความเขาใจใหผูประกอบการ
ไดรับทราบ ถึงประโยชนและการปรับปรุง
ประสิทธิภาพของธุรกิจ เพ่ือนําไปสูการเปน
มืออาชีพ และเตรียมความพรอมในการ
แขงขันและปรับตัวเพ่ือรองรับการเขาสู
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
สอจ. 
- สอจ.สวนใหญ ไดมอบหมายเจาหนาท่ีเพ่ือชี้แจงทําความ
เขาใจแกผูประกอบการถึงประโยชนของการเขารวม
โครงการ 
สตป.สปอ. 
1) ในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ไดจัดการสัมมนาชี้แจง
กรอบและแนวทางการดําเนินโครงการ OPOAI ใหกับ อสจ. 
และเจาหนาท่ี สอจ. ท่ีรับผิดชอบดําเนินโครงการ เพ่ือสราง
ความรู ความเขาใจ และสามารถชี้แจง สรางความเขาใจให
ผูประกอบการท่ีเขารวมโครงการฯ ใหเห็นถึงประโยชนท่ีจะ
ไดรับจากการเขารวมโครงการ รวมถึงเพ่ือให สอจ. สามารถ
ตรวจรับงานของท่ีปรึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังนี้  
  ครั้งท่ี 1  22 ต.ค. 58 ณ จ.เชียงใหม (13 จังหวัด
ภาคเหนือ) 
  ครั้งท่ี 2  5 พ.ย. 58 ณ จ.ขอนแกน (24 จังหวัดภาค
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ประเด็นการตรวจราชการ ขอคนพบ/ 
ปญหา อุปสรรค 

ขอสังเกต/ 
เสนอแนะของ ผตร. 

ผลการดําเนินงานตามขอเสนอแนะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-  ควรเพ่ิมแผนงานใหผูประกอบการไดเลือก
หลากหลายแผนงาน และขยายระยะเวลา
การดําเนินโครงการใหมากกวา 1 ป 
 
 
- ควรมีการตอยอดโครงการ โดยให
ผูประกอบการท่ีเขารวมโครงการแลวเปนผู
อธิบายเผยแพร เพ่ือใหผูประกอบการราย

ตะวันออกเฉียงเหนือ) 
  ครั้งท่ี 3  10 พ.ย. 58 ณ จ.สุราษฎรธานี (14 จังหวัด
ภาคใต) 
  ครั้งท่ี 4  27 พ.ย. 58 ณ กรุงเทพฯ (25 จังหวัดภาค
กลาง) 
2) ไดจัดการสัมมนาฯ เพ่ือชี้แจงกรอบ และแนวทางการ
ติดตามประเมินผลโครงการ OPOAI ประจําป 2559 
ใหกับกลุมเปาหมายรวมประมาณ 160 คน ประกอบดวย 
อสจ.และเจาหนาท่ี ผูประกอบการท่ีเขารวมโครงการ และ
ท่ีปรึ กษา พัฒนาสถานประกอบการ  เ ม่ื อวั น ท่ี  24 
พฤษภาคม 2559 ณ กรุงเทพฯ รวมถึงไดอบรมเก่ียวกับ
การตรวจรับงานของท่ีปรึกษาใหกับ สอจ. อยางเขมขนดวย 
เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดตอผูประกอบการท่ีเขารวม
โครงการ 
 
สตป.สปอ. 
- ในป พ.ศ. 2559 ไดเพ่ิมแผนงานพัฒนาอีก 1 แผนงาน 
คือ การบริหารจัดการดานการเงิน รวมเปน 7 แผนงานจาก
เดิม 6 แผนงาน  
 
สตป.สปอ. 
- โครงการ OPOAI ไดพิจารณาตอยอดโครงการในแตละ
ปงบประมาณอยางตอเนื่อง เชนการเพ่ิมแผนงานพัฒนาฯ 
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ประเด็นการตรวจราชการ ขอคนพบ/ 
ปญหา อุปสรรค 

ขอสังเกต/ 
เสนอแนะของ ผตร. 

ผลการดําเนินงานตามขอเสนอแนะ 

อ่ืนเขาใจโครงการมากข้ึน รวมถึงมีการ
ปรับเปลี่ยนวัตถุประสงคของโครงการ
เ พ่ื อ ใ ห ภ า ค อุ ต ส า ห ก ร ร ม อ่ื น ท่ี มิ ใ ช
อุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรเขารวม
โครงการได  
 
 
ประเด็นของ สอจ. 
- การดําเนินโครงการ OPOAI ดําเนินการ
ตอเนื่องมาหลายปแลว แต สอจ. จะเนน
บทบาทการหาโรงงานเขารวมโครงการ 
การจัดหาท่ีปรึกษา และติดตามผลการ
ดําเนินงานใหทันกําหนด แตขาดการเรียนรู
เ พ่ือพัฒนาบุคลากรของ สอจ . ใหมีขีด
ความสามารถในการวินิจฉัยปญหาของ
โรงงานและใหคําแนะนําปรึกษาเพ่ือแกไข
ปญหา  ซ่ึงในการเลือกท่ีปรึกษาแตละ
แผนงานของโครงการ OPOAI สอจ. ควร
ทําการ ศึกษาขอมูลประวัติสวนตัวพรอม
ประสบการณในสายงานท่ีเก่ียวของของท่ี
ปรึกษาเปนอยางดี เพ่ือใหการดําเนินการ
เกิดประโยชนสูงสุดแกผูประกอบการ และ
เจาหนาท่ีควรศึกษาและทําความเขาใจใน

จาก 6 เปน 7 แผนงาน แตวัตถุประสงคของโครงการตาม
นโยบายของผูบริหารระดับสูง มุงสรางมูลคาเพ่ิมใหกับ
ผลิตผลทางการเกษตร ท่ีสอดคลองตามนโยบายของรัฐบาล
และเปนจุดแข็งของประเทศไทย จึงไมสามารถปรับเปลี่ยน
ใหภาคอุตสาหกรรมอ่ืน ท่ี มิ ใช อุตสาหกรรมแปรรูป
การเกษตรเขารวมโครงการได  
 
 
- สอจ. สวนใหญ มอบหมายใหบุคลากรเขารวมรับฟงการ
ใหคําปรึกษาของท่ีปรึกษา ณ สถานประกอบการ 
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ประเด็นการตรวจราชการ ขอคนพบ/ 
ปญหา อุปสรรค 

ขอสังเกต/ 
เสนอแนะของ ผตร. 

ผลการดําเนินงานตามขอเสนอแนะ 

แผนงาน TOR ของที่ปรึกษาโครงการให
เขาใจ พรอมท้ังเรียนรูและติดตามการให
คําปรึกษาแนะนําของท่ีปรึกษาอยางใกลชิด 
เพ่ือเพ่ิมทักษะความรูในแผนงานท่ีปฏิบัติ
จนสามารถพัฒนาใหมีความเชี่ยวชาญ เพ่ือ
นําไปถายทอดและแนะนําผูประกอบการ
รายอ่ืน ๆ ตอไปได อีกท้ัง สอจ. ควรจัดเตรียม
ขอมูลผูประกอบการรายอ่ืน ๆ เพ่ิมเติม
สําหรับปตอไป เ พ่ือใหการดําเนินการ
เปนไปอยางรวดเร็ว ตอเนื่อง และควรทํา
การประเมินผลการปฏิบัติงานของท่ีปรึกษา
สงให สตป.สปอ. ทราบดวย 
- ผลักดันใหกองคลังแบงงบประมาณเปน 
2 สวน โดยสวนท่ี 1 จัดสรรงบประมาณ
ใหกับจังหวัดท่ีมีความพรอมกอน และสวน
ท่ี 2 จัดสรรใหกับจังหวัดท่ีเหลือ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สตป.สปอ.  
- จะไดนําแนวทางนี้มาประยุกตใชในปงบประมาณ พ.ศ. 
2560 ตอไป  
 

    3.2 โครงการดานสิ่งแวดลอม 
 
 

- โครงการอุตสาหกรรมสีเขียวหลาย สอจ. 
ยังไมชัดเจน เก่ียวกับวิธีการดําเนินการ และ
การนับผลสําเร็จของการสงเสริมอุตสาหกรรม
สีเขียวเชิงลึก  
 
 

- ควรจัดใหมีการชี้แจงโดย สนย. ทาง VDO 
Conference และ สนย. ควรกําหนดหลักเกณฑ
และสรางความเขาใจให สอจ. การดําเนิน
โครงการอุตสาหกรรมสีเขียวโดยกําหนด
โครงการและขอบเขตใหชัดเจนในเชิงพ้ืนท่ี
ดวย และจะตองสามารถลดและตรวจ

สอจ.  
- สอจ.อุบลราชธานี ไดมอบหมายใหเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ
โครงการฯ ทําการศึกษาหลักเกณฑและแนวทางการดําเนิน
โครงการฯ เพ่ือจะไดดําเนินโครงการอยางมีประสิทธิภาพ 
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ประเด็นการตรวจราชการ ขอคนพบ/ 
ปญหา อุปสรรค 

ขอสังเกต/ 
เสนอแนะของ ผตร. 

ผลการดําเนินงานตามขอเสนอแนะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ผูประกอบการขาดแรงจูงใจและงบประมาณ
ในการพัฒนาเพ่ือยกระดับอุตสาหกรรมสี
เขียวใหสูงข้ึน 
 
 

- โครงการสรางและพัฒนาเครือขาย
อุตสาหกรรมรักษสิ่งแวดลอม เปนโครงการ
ท่ีสรางประโยชนแกสังคมและชวยงาน 
สอจ. เปนอยางมากในการเฝาระวังดาน
สิ่งแวดลอม ในพ้ืนท่ีกอนท่ีปญหาจะ
ลุกลามใหญข้ึน 
 

- การตั้งคาเปาหมายในการดําเนินโครงการ
ตาง ๆ ยังไมสอดคลองกับขอเท็จจริงของ
จังหวัด โดยสวนใหญสวนกลางเปนผู
กําหนดนโยบาย วิธีการดําเนินงานและ

ประเมินผลการลดการปลดปลอย CO2 
ท้ังนี้ใหเปนไปตามหลักเกณฑของ ค.ต.ป.อก. 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

- ควรสนับสนุนงบประมาณและดําเนินการ
อยางตอเนื่องจริงจัง เนื่องจากเปนโครงการ
ท่ีดี ท่ีจะนําไปสูการปองกันปญหาดาน
สิ่งแวดลอม 
 

- ควรสนับสนุนงบประมาณและดําเนินการ
อยางตอเนื่องจริงจัง อีกท้ังกรณีมีการสง
มอบครุภัณฑใหหนวยงานทองถ่ินดูแล ควร
จะตองมีการอบรมใหความรูแกทองถ่ินใน
การนําประโยชนและการบํารงุรักษา พรอม
คํานึงถึงความยั่งยืนในการดําเนินการดวย  
 

- สวนกลางกับ สอจ. ควรรวมกันในการกําหนด
นโยบาย แผนการดําเนินงาน และเปาหมาย
ดวย เพ่ือใหการดําเนินงานเกิดประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลสูงสุด ตรงตามขอเท็จจริง

สนย.สปอ.  
- ไดจัดชี้แจงทําความเขาใจการดําเนินงานกิจกรรมให
คําปรึกษาแนะนําเชิงลึกแกสถานประกอบการเพ่ือยกระดับ
อุตสาหกรรมสีเขียวเปนท่ีเรียบรอย เม่ือวันท่ี 25 – 27 
มกราคม 2559 และ วันท่ี 28 – 30 มกราคม 2559 ซ่ึง
สวนใหญเปนเจาหนาท่ีของ สอจ. เปนผูเขารวมการอบรม  

 
สนย.สปอ. 
- จัดอบรมสัมมนา 4 ภาค ณ จังหวัดอุดรธานี , ตราด , 
ภูเก็ต , เชียงใหม เพ่ือติดตามปญหาอุปสรรคการดําเนิน
โครงการดานสิ่งแวดลอมของ อก. ซ่ึงไดรับทราบปญหา
อุปสรรคการดําเนินงานของโครงการในแตละทองท่ี และ
เพ่ือให สอจ. จัดทําแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช
จายเงินงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ท่ีมี
ความเหมาะสมกับพ้ืนท่ีเรียบรอยแลว และพรอมจะนํา
ขอเสนอแนะของ ผตร.อก. มาพิจารณาประกอบการขอ
งบประมาณในปตอไป  
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ประเด็นการตรวจราชการ ขอคนพบ/ 
ปญหา อุปสรรค 

ขอสังเกต/ 
เสนอแนะของ ผตร. 

ผลการดําเนินงานตามขอเสนอแนะ 

เปาหมายให สอจ. ซ่ึง สอจ. สวนใหญไม
คอยมีโอกาสในการกําหนดเปาหมาย
รวมกับสวนกลาง ทําใหขาดโอกาสในการ
พัฒนางานใหเหมาะสมและสอดคลองกับ
ลักษณะสภาพและขอเท็จจริงของจังหวัด 
อีกท้ังการดําเนินงานอาจจะซํ้าซอนกับ
การดําเนินงานอ่ืน ๆท่ีไดรับมอบหมาย
จากสวนภูมิภาคใหดําเนินการ 
 

 
 

ของแตละจังหวัด และ สอจ. ควรมีการ
สื่อสารเพ่ือสะทอนผลการดําเนินงานไปท่ี
สวนกลางดวย ใหทราบปญหา อุปสรรค 
ขอเท็จจริง และขอจํากัดของจังหวัด 
 
 
 
 
 
- ควรมีการนําโครงการรองดานสิ่งแวดลอม
เก่ียวกับสถานประกอบการท่ีประสบปญหา
ดานสิ่งแวดลอม เชน โรงงานยางพาราท่ีถูก
รองเรียนเรื่องกลิ่นเหม็นจากยางพารา เพ่ือ
เปนแบบอยางและใหผูประกอบการเล็งเห็น
ถึงความสําคัญดานสิ่งแวดลอม 
- โครงการดานสิ่งแวดลอมควรเปดโอกาส
ใหหลาย ๆ สอจ. ทํางานรวมกัน โดย
ยืดหยุ นลั กษณะกิจกรรม  แต กํ าหนด
เปาหมายท่ีจะบรรจุไว 

3.3 โครงการสงเสริมประสิทธิภาพ 
SMEs 

โครงการปรับแผนธุรกิจและเพ่ิมขีด
ความสามารถ SMEs  เปนนโยบายของ
รัฐท่ีดี แตผูประกอบการใหความสนใจ
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ประเด็นการตรวจราชการ ขอคนพบ/ 
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ผลการดําเนินงานตามขอเสนอแนะ 

นอย  เนื่องจาก 
สวนของ SMEs  
-  สวนใหญตองการความชวยเหลือจาก
ภาครัฐดานสินเชื่อดอกเบี้ยต่ําและจัดหา
ตลาดรองรับ 
-  ขาดความเชื่อม่ันตอท่ีปรึกษา และ
ภาครัฐ ไม คิดวาท่ีปรึกษาโครงการฯ  มี
ศักยภาพเพียงพอท่ีจะมาชวยเหลือ อีกท้ัง
กังวลวาจะมาสร างภาระและความ
ยุงยากในการดําเนินงานเพ่ิมข้ึน 
- ไมตองการใหขอมูลเก่ียวกับสถานะทาง
การเงิน เนื่องจากกังวลถึงขอมูลของ
บริษัทอาจรั่วไหล อาจมีผลกระทบตอ
คูแขงทางการคาและผลกระทบดานภาษี  
- ระยะเวลาดําเนินการนอย 
 
สวนของเจาหนาท่ี 
- การกําหนดวัตถุประสงคของโครงการ
ยังไมชัดเจน ขาดขอมูลและรายละเอียด
ท่ีจําเปนในการสื่อสารใหผูประกอบการ
ทราบ  ส งผลใหแนวทางปฏิบั ติของ
เจาหนาท่ีไมชัดเจน อีกท้ังขาดสิ่งจูงใจท่ี
ชักจูงใหผูประกอบการเขารวมโครงการ   

 
 
- ควรชี้แจงทําความเขาใจกับผูประกอบการ
เก่ียวกับรายละเอียดและวิธีการดําเนิน
โครงการ เพ่ือใหเห็นถึงประโยชนท่ีจะไดรับ
ทางด านเทคนิคต าง  ๆ  จากท่ีปรึกษา 
เพ่ือใหธุรกิจสามารถแขงขันไดอยางยั่งยืน  
- ควรมีโครงการสงเสริมดานการตลาดให
ผูประกอบการ โดยจัดใหมีพ้ืนท่ีการแสดง
สินคาของทองถ่ินรายท่ีโดดเดนภายใน
จังหวัดและจังหวัดพ้ืนท่ีใกลเคียง  
 
 
 
 
 
 
 
 

- ควรศึกษาขอมูลเชิงลึกและความตองการ
ของผูประกอบการ เพ่ือใหสงเสริมไดตรง
ตามวัต ถุประสงคของผู ประกอบการ      
ทันตอเหตุการณ และเกิดประโยชนสูงสุด  
อีกท้ังเปนการดึงจุดแข็งของผูประกอบการ
ออกมาตอยอด  ซ่ึงอาจจัดใหผูประกอบการ

 
 
กสอ. 
- ไดดําเนินการจัดต้ังคณะทํางานบริหารโครงการปรับแผน
ธุรกิจและเพ่ิมความสามารถ SMEs ระดับกระทรวง และ
คณะทํางานยอยบริหารโครงการปรับแผนธุรกิจและเพ่ิม
ความสามารถ SMEs ระดับ เพ่ือเปนการสรางทีมปฏิบัติงาน
รวมกันในการบริหารโครงการฯ  
- กําหนดให สอจ. เปนผูคัดเลือกผูประกอบการเขารวม
โครงการฯ โดยมีหนาท่ีหลักในการขับเคลื่อนโครงการ
รับผิดชอบในจังหวัดพ้ืนท่ี 
- ไดพัฒนาระบบบริหารโครงการในเชิงนวัตกรรมซ่ึงเปน
การรับบริการผานหนวยรวมโครงการ สอจ. และ ระบบ
ออนไลน ผานทางเว็บไซต www.ชวยเอสเอ็มอี.com  
 
 
 
 
 

- สอจ.ราชบุรี , ตราด , อุบลราชธานี ไดมอบหมายให
เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบโครงการฯ ทําการศึกษาขอมูลความ
ตองการของผูประกอบการ และศึกษาขอมูลเชิงลึกในการ
ประกอบกิจการของ SMEs ภายในจังหวัด เพ่ือจะไดใชเปน
ขอมูลในการวางแผนการดําเนินงานตอไป  
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- สอจ. สวนใหญดําเนินการไดตามเปาหมาย
ท่ีกําหนด ยกเวนบาง สอจ.ไดรับจํานวน
เปาหมายมาก เนื่องจากมีจํานวนโรงงาน
มาก จึงไดรับเปาหมายสูงกวา สอจ. ท่ีมี
จํานวนโรงงานนอย แตมีอัตราเจาหนาท่ี
ไมแตกตางกัน สงผลใหการดําเนินการ
ลาชาและไมไดตามเปาหมายในกรอบ
เวลาท่ีกําหนด  อีกท้ังยังมีความแตกตาง
ในภาพรวมของลกัษณะของแตละจังหวัด
อีกดวย 

รายท่ีมีศักยภาพโดดเดนท่ีประสบความสําเร็จ 
(Success Case) ของจังหวัดมาเปนตนแบบ
ในการสงเสริมพัฒนา ตอยอด และถายทอด
ใหแกรายอ่ืน ๆ ตอไป นอกจากนี้ ควรจัดให
มีการเชื่อมโยงองคความรูในแตละทองถ่ิน
เพ่ือนําภูมิปญญามาพัฒนาตอยอดผลิตภัณฑ
ท่ีโดดเดน สงผลใหผูประกอบการเกิดแรง
บันดาลใจ และเกิดความคิดสรางสรรคใน
ก า ร ป รั บ ป รุ ง พั ฒ น า สิ น ค า ข อ ง ต น        
เพ่ือยกระดับใหสามารถแขงขันในระดับ
สากลได 
- แมจะไดจัดประชุมเรงรัดการดําเนินการ
และติดตามความกาวหนาเปนรายจังหวัด 
แตจังหวัดปริมณฑลบางจังหวัดยังไมอาจ
ดําเนินการใหเปนไปตามเปาหมาย ซ่ึงควร
ไดมีการประเมินปญหาอุปสรรคท่ีชัดเจน
อีกครั้ง และไดกําชับให สอจ. เรงดําเนินการ
ใหเปนไปตามเปาหมายดวยความรวดเร็ว  
เพ่ือใหโครงการฯ บรรลุซ่ึงวัตถุประสงค 
รวมท้ังติดตามผลการดําเนินงานตลอดจน
กวาโครงการจะเสร็จสิ้น 
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4. บุคลากรและการบริหารงาน 1. โครงสรางบุคลากรและอัตรากําลัง 
    - อัตรากําลังของฝายโรงงานอุตสาหกรรม
ไมเพียงพอและไมสอดคลองกับภาระงาน 
เชน จังหวัดขนาดกับจังหวัดขนาดเล็กท่ี
มีภาระแตกตา ง กันแต มี อัตรากําลั ง
ใกลเคียงกัน รวมถึงบางจังหวัดตองการ
พนักงานราชการเพ่ือชวยดําเนินการตาม
ภารกิจไดรับมอบหมายเพ่ิมข้ึน สงผลให
การทํางานขาดประสิทธิภาพ ผลการ
ปฏิบัติ งานล าช า  อนึ่ งบางจั งหวัด มี
อัตรากําลังท่ีวาง แตยังไมดําเนินการ
บรรจุทดแทน 

    - อัตรากําลังของฝายพ้ืนฐานและการเหมือง
แรไมเพียงพอและไมสอดคลองกับการ
กําหนดจังหวัดหลักและจังหวัดรอง ซ่ึง
จังหวัดรองบางแหงมีภาระงานมากกวา
จังหวัดหลักท่ีอยูและในบางจังหวัดท่ีมีงาน
ดานเหมืองแรมากแตในโครงสรางไมมี
อัตรากําลังของฝายพ้ืนฐานและการเหมืองแร 
    - ฝายสงเสริมอุตสาหกรรมยังวาง
บทบาทเชิ ง ต้ั งรับและไม มีการปรับ
บทบาทใหแตกตางกันระหวางจังหวัดท่ีมี
โรงงานหนาแนนกับจังหวัดท่ีมีโรงงาน

 
- ควรจัดใหมีการขับเคลื่อนในแกไขปญหา
เชิงโครงสรางดังกลาว  โดยอาจมีการจัด
ประชุมเพ่ือหารืออยางใกลชิดระหวาง 
สบก.สปอ. และ ผตร.อก. และจัดใหมีการ
ประชุมรวมกันระหวาง สบก.สปอ. และ 
สอจ .ทุกจังหวัด เพื่อชี ้แจงขั้นตอนการ
ดําเนินการดานบุคลากร และมีการทบทวน
กรอบอัตรากําลังใหม ใหสอดคลอง เหมาะสม 
อีกท้ังอาจจัดใหมี Third Party ในการกํากับ 
ดูแลโรงงาน โดยมีการจัดทํา Check list 
รายการตรวจใหแกหนวยงาน ท่ีเขารวม 
และกําหนดใหมีหนวยงานกลางในการ
กํากับดูแล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
สบค.สปอ. 
- ไดดําเนินการขอรับการจัดสรรอัตรากําลังเพ่ิมใหมให 
สอจ.มาโดยตลอด แตเนื่องจากขอจํากัดของมาตรการ
บริหารและพัฒนากําลังคนภาครัฐ (พ.ศ. 2557 – 2561) 
ซ่ึงการขอรับจัดสรรอัตรากําลังเพ่ิมใหมตองเปนไปตาม
แนวทางท่ี คณะกรรมการกําหนดเปาหมายและนโยบาย
กําลังคนภาครัฐ กําหนด  
- อ.ก.พ. อก. ไดมีมติใหปรับปรุงโครงสราง ฝ.พร. ใหม 
เพ่ือใหมีความเหมาะสมสอดคลองกับปริมาณงานและ
คุณภาพในแตละพ้ืนท่ี สําหรับอัตรากําลังใน ฝ.พร. อยู
ระหวางนําเสนอ อ.ก.พ. สปอ. เพ่ือพิจารณาใหความ
เห็นชอบการเกลี่ยอัตรากําลังระหวาง ฝ.พร. ในแตละ
จังหวัดใหมีความเหมาะสมตอไป 

สอจ. 
- บางจังหวัดแกปญหาเรื่องอัตรากําลังโดยใหฝายอ่ืนมาชวย
ทํางานเปนครั้ง ๆ  
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เบาบาง และควรมีบทบาทเชิงรุกดาน 
Productivity และการกอใหเกิด Innovation 
2. ศักยภาพของบุคลากร 
    - กรณี อสจ. ท่ีไดรับการแตงตั้ง แต
ยังขาดประสบการณ ท่ีครอบคลุมการ
ดําเนินงานดานโรงงานอุตสาหกรรมและ
ดานนโยบายและแผนงาน กอนท่ีจะ
ข้ึนมารับตํ าแหน ง  อาจส งผลให ไม
ส า ม า ร ถ ป ฏิ บั ติ ง า น ไ ด อ ย า ง เ ต็ ม
ประสิทธิภาพ 
   - บุคลากรขาดทักษะ ความชํานาญ 
และขาดการถายทอดองคความรูในการ
ปฏิบัติ งานท่ี เ ก่ียวของ  สงผลตอการ
ปฏิบัติหนาท่ีในดานตาง ๆ เชน การ
ตีความทางดานกฎหมายตาม พ.ร.บ. ท่ี
เก่ียวของกับการปฏิบัติหนาท่ี  การตรวจสอบ 
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.)  
ระบบสารสนเทศ ระเบียบการเบิกจายเงิน 
และภาษาอังกฤษ เปนตน สงผลใหการ
ปฏิบัติงานไมเปนไปในแนวทางเดียวกัน 
หรือผิดตามหลักปฏิบัติ และอาจไมกลา
ตัดสินใจในบางกรณี ตองรอเจาหนาท่ี
จากสวนกลาง สงผลใหการดําเนินการ

 
 
 
 

 
- เห็นควรแจง สบก.สปอ. ดําเนินการจัด
อบรม ให ค ว ามรู กั บ เจ าหน า ท่ี  สอจ . 
เก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีตองใชเทคนิคและ
ความรูเฉพาะดาน เพ่ือเปนองคความรูแก
เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน เชน การตรวจกํากับ
ดูแลโรงงานและเหมืองแร การตีความ
กฎระเบียบขอกฎหมายตาม พ.ร.บ. ท่ีเก่ียวของ
ในประเด็นท่ียัง  ไมชัดเจน และแนวทาง
ปฏิบัติ เพ่ือใหเปนไปในแนวทางเดียวกัน 
การดําเนินการดานการเงิน และภาษาอังกฤษ  
อีกท้ังจัดใหมีการจัดการความรู (Knowledge 
Management) อยางมีประสิทธิภาพ เปนตน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
สบค.สปอ. 
- ไดมีการสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรใน สอจ. ไดรับ
การพัฒนาความรูความสามารถ และทักษะอยางตอเนื่อง 

สอจ. 
- ใหบุคลากรท่ีมีความเชี่ยวชาญในแตละดานถายทอดองค
ความรูในระหวางปฎิบัติงาน (On the job training)  
- มอบหมายใหบุคลากรเขารวมการฝกอบรมในหลักสูตร
ตาง ๆ ท่ีสวนกลางและจังหวัดจัดข้ึน เชน  หลักสูตร
ภาษาอังกฤษ เปนระยะ ๆ   
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ลาชา 
 
3. ความกาวหนาของบุคลากร 
    - ควรมีแนวทางหรือสายงานท่ีชัดเจน
ในความกาวหนาของพนักงานราชการ 
หรือเจาหนาท่ีตรวจโรงงาน หรือนายชาง
รังวัด  
    - พนักงานจางเหมาและพนักงาน
ชั่วคราวของ สอจ. ท่ีปฏิบัติงานมานาน
จนมีความชํานาญ แตยังขาดโอกาสบรรจุ
เปนขาราชการ หรือพนักงานราชการ 
 

 4. ระบบการกําหนดเปาหมายและ
แผนการทํางาน 
    - ท่ีผานมากําหนดโดยสวนกลาง ซ่ึง
อาจไมยืดหยุนและสอดคลองกับการ
ทํางานของแตละ สอจ. ขาดการสะทอน
กลับและการประเมินผลความคุมคาและ
ผลลัพธของการทํางาน 
 

5. การบริหารจัดการการสงมอบงาน 
    - มีการกําหนดวันท่ีสงรายงานแตละเรื่อง
ของ สอจ. ใหสวนกลางท่ีหลากหลาย 
สงผลใหมีภาระตองจัดสงรายงานตาม

 
 
 
- ควรมีแผนสงเสริมตาม Career Path 
ของแตละสายงานและแผนพัฒนาบุคลากร
ใหชัดเจน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  ผตร. จะไดหารือ สบค. ในคราวตรวจ
เยี่ยมงานตอไป 
 
 
 
 
 

การแกไขระยะสั้น  
ให สตป. รวบรวมขอมูลท่ีจังหวัดตองรายงาน
ท้ังหมดอยูในรายงานชุดเดียวและกําหนด

 
 
 
สบค.สปอ. 
- ไดจัดทําแผนเสนทางความกาวหนาของตําแหนง (Career 
Path) ของแตละสายงาน และไดมีการเผยแพรทางระบบ
อินทราเน็ตของ สปอ. ตั้งแตป พ.ศ. 2556 
- สํานักงาน ก.พ. ไดกําหนดหลักเกณฑการบรรจุขาราชการ
และการจางพนักงานราชการอยางชัดเจน ซ่ึงสวนราชการ
จะตองดําเนินการใหเปนไปตามระเบยีบ 
 
 
 
 

- ในการตรวจเยี่ยม สนย.สปอ. ไดนําเสนอประเด็นการ
กําหนดแผนงานของ สอจ. เขาหารือเพ่ือใหมีการเตรียมการ
ในการจัดแผนของปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 
 

 
สตป.สปอ. 
- ไดปรับการรายงานตางๆ ท่ี สอจ. ตองรายงานท้ังหมด 
เปนภายในวันท่ี 5 ของเดือนเรียบรอยแลว 
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ประเด็นการตรวจราชการ ขอคนพบ/ 
ปญหา อุปสรรค 

ขอสังเกต/ 
เสนอแนะของ ผตร. 

ผลการดําเนินงานตามขอเสนอแนะ 

วันท่ีกําหนดในแตละเดือนหลายรอบ  
และเปนภาระของสวนกลางท่ีจะตอง
รวบรวมรายงานดังกลาว สรุปและจัดทํา
รายงานเสนอผูบริหารดวย  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
6. การดําเนินการของ สอจ. มีหลาย
กรณีท่ีถูกฟองรอง  ซ่ึงเจาหนาท่ีไมมี
ความชํานาญในการแกตางคด ี

วันสงเปนทุกวันท่ี  5 ของเดือน จะทํารายงาน
สงเพียงเดือนละครั้ง  
การแกไขระยะยาว  
ควรมีการรายงานผานระบบสารสนเทศ 
โดยให สอจ. บันทึกขอมูลการดําเนินงานใน
แตละวัน เม่ือ สตป.สปอ. หรือหนวยงาน
อ่ืนตองการขอมูล สามารถคลิกเลือกขอมูล
ท่ีตองการ และจัดพิมพเปนรายงานนําเสนอ
ผูบริหารไดทันที 
- ควรมีการสรุปประเมินผลการปฏิบัติตาม
แผน/เปาหมาย โดยเฉพาะผลลัพธการ
ทํางาน/การบรรลุยุทธศาสตรของ อก. และ
ผลทางลบท่ีเกิดข้ึนจากการกําหนดเปาหมาย
ตาง ๆ เพ่ือนํามาประมวลเปนแนวทางในการ
กําหนดแผน/เปาหมายในปตอ  ๆไป 
 
 - ควรประมวลประเด็นตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึน
จัดทําเปนองคความรูใหเจาหนาท่ีทราบ 
เพ่ือหลีกเลี่ยงความผิดพลาดท่ีจะเปนผลให
เกิดการฟองรองคดี ขณะเดียวกัน สกม. 
ต อ ง พิ จ า รณาก า ร ใ ห ก า ร ส นั บ ส นุ น
ความสามารถในการจัดทําคําชี้แจง แกตาง
คดีใหแกเจาหนาท่ี สอจ. ดวย 

 
 
 
- บางรายงานไดปรับให มีการรายงานผลผานระบบ
สารสนเทศแลว โดยไดรับความรวมมือจาก กรอ. เนื่องจาก
ระบบสารสนเทศของ สปอ. ยังไมมีความพรอม / ขาด
งบประมาณ ซ่ึง สตป.สปอ. ไดเสนอของบประมาณเพ่ือจัด
จางจัดทําระบบสําหรับการรายงานตางๆ อยางตอเนื่องทุกป  
- ไดมีการจัดทํารายงานสรุปผูบริหารระดับสูงเปนระยะ 
อยางตอเนื่อง  
 
 
 
 
 
 
 สอจ. 
- ใหเจาหนาท่ีศึกษาระเบียบ ขอกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการ
ปฏิบัติงาน รวมท้ังประสาน สกม. และ กรอ. เพ่ือสนับสนุน
ขอมูลการปฏิบัติงานและองคความรูเพ่ือหลีกเลี่ยงความ
ผิดพลาดท่ีอาจเกิดข้ึนได 
- กรณีท่ีมีแนวทางปฏิบัติงานไมชัดเจน จะหารือ สกม.    
เพ่ือทราบแนวทางปฏิบัติในการทํางานท่ีถูกตองตอไป 
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