กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
Ministry of Tourism and Sports
รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 (ครั้งที่ 2)

โดย คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล
ประจากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2
ของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ส่วนที่ 1 บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (ค.ต.ป.กก.) ได้ดาเนินการตรวจสอบและ
ประเมิ นผลการดาเนินงานของกระทรวงการท่ องเที่ ยวและกีฬาตามแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.) กาหนดเเพื่อเสริมสร้างความน่าเชื่อถือและ
ความมั่นใจแก่สาธารณชนต่อผลการดาเนินงานของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาว่าได้มีการตรวจสอบและกากับดูแลอย่างรอบคอบ
เและเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งของการกากับดูแลและควบคุมตนเองที่ดีของกระทรวงฯ อันจะนาไปสู่การบรรลุเจตนารมณ์ตาม
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ค.ต.ป. ได้กาหนดประเด็นการตรวจสอบและประเมินผลภาค
ราชการ ในการรายงานครัง้ ที่ 2 เป็นการตรวจสอบโครงการที่ดาเนินการแล้วเสร็จ ตามแผนงานบูรณาการที่สาคัญประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 ซึ่งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามีโครงการทีเ่ กีย่ วข้องในแผนงานบูรณาการการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้า
มนุษย์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้แก่ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการท่องเที่ยวทีเ่ กี่ยวกับการค้ามนุษย์และการแสวงหา
ประโยชน์ทางเพศจากเด็ก งบประมาณ 5,000,000 บาท ทั้งนี้จากผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการดังกล่าว
ของ ค.ต.ป.กก. สรุปได้ ดังนี้
•
ประสิ ทธิ ผลของโครงการ : การด าเนิ นโครงการเป็ นไปตามวั ตถุ ประสงค์ และบรรลุ ค่ าเป้ าหมาย
ตามตัวชี้วัดของโครงการ กล่าวคือ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามีเครือข่ายเฝ้าระวังในการป้องกันมิให้นักท่องเที่ยวแสวงหา
ประโยชน์ทางเพศจากเด็กและสตรีเพิ่มขึ้นมากกว่าเป้าหมายที่กาหนด ส่งผลให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อประเทศไทย
•
ประสิทธิภาพของโครงการ : การดาเนินโครงการเป็นไปตามแผนทีว่ างไว้ และมีการดาเนินกิจกรรมครบถ้วนตามที่
กาหนด รวมทั้งได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ เป็นอย่างดี
•
ความโปร่งใส : การดาเนินโครงการเป็นไปตามระเบียบการจัดซือ้ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
•
การมีส่วนร่วม : ผู้ประกอบการประกอบด้วย ผู้ประกอบการโรงแรม/ที่ พัก บริษัทนาเที่ ยว/มั คคุเทศก์
ผู้ประกอบการขนส่ง/รถโดยสารสาธารณะ หน่วยงานราชการ/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/ผู้นาชุมชน/องค์กรอิสระ เข้ามามีส่วนร่วมใน
การฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมและรณรงค์เพื่อป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศจากเด็กและสตรี และสร้างเครือข่ายเฝ้าระวัง
การท่องเที่ยวที่แสวงประโยชน์ทางเพศจากเด็กและสตรี
•
ข้อเสนอแนะ :เหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ควรจัดทาระบบการ
แจ้งเหตุการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กและสตรีในการเดินทางและการท่องเที่ยว ตลอดจนออกระเบียบข้อบังคับในการคุ้มครอง
เด็กและสตรี และแนวทางปฏิบัติที่มีความเข้มงวดสาหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว นอกจากนี้สานักงบประมาณควรสนับสนุน
งบประมาณให้ดาเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการท่องเทีย่ วที่เกี่ยวกับการค้ามนุษย์และการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก
อย่างต่อเนื่อง และกระทรวงการท่ องเที่ ยวและกี ฬาควรก าหนดห้วงเวลาการฝึกอบรมให้เหมาะสม รวมทั้ งควรมี การติดตาม
และประเมินผลจากผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมแล้วเป็นระยะ รวมทั้งจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างอาสาสมัคร เนื่องจากบุคลากร
เหล่านี้มีความพร้อมในการช่วยภาครัฐดาเนินการเฝ้าระวังและมีความรู้พื้นฐานเป็นอย่างดี
นอกจากนี้ ค.ต.ป.กก. ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบและประเมินผลการดาเนินงานของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในพื้นที่
จั งหวั ด รวม 4 จั งหวั ด พบว่ าการด าเนิ นงานของกระทรวงการท่ องเที่ ยวและกี ฬาสามารถตอบสนองต่ อความต้ องการ
ของประชาชนในพื้นที่ ตามเป้าหมายที่ จังหวัดก าหนด โดยการพัฒนาด้านการท่ องเที่ ยวเป็ นการเน้นการพัฒนาการท่ องเที่ ยว
โดยชุมชนซึ่งมีเป้าหมายในการกระจายรายได้ไปสู่ฐานราก ส่งผลให้คุณภาพชีวิตประชาชนดีขึ้นเป็นไปตามเป้าหมายรัฐบาล ในขณะที่
ด้านการกีฬามีการส่งเสริมให้ประชาชนออกกาลังกายอย่างสม่ าเสมอ และในบางพื้นที่ จังหวัดได้รับเลือกให้จัดการแข่งขันกีฬา
ระดับชาติ รวมทั้งมีการเสนอตัวเป็นเมืองกีฬา ทาให้ประชาชนในจังหวัดมีการตื่นตัวในการออกกาลังกาย และร่วมแรงร่วมใจกัน
เตรียมการจัดการแข่งขันกีฬา ส่งผลให้เกิดความสามัคคี ประชาชนสุขภาพแข็งแรง อย่างไรก็ตามจากการสุ่มตรวจสอบโครงการที่
ดาเนินการในพื้ นที่ จังหวัดพบว่า โครงการที่เป็นลักษณะสิ่งปลูกสร้างประสบปัญหาการส่งมอบพื้นที่ และขึ้นทะเบียนอาคาร
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และสิ่งปลูกสร้าง ทาให้หน่วยงานทีเ่ บิกจ่ายแทนกันไม่สามารถตั้งงบประมาณเพื่อซ่อมแซมได้ ประกอบกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
บางแห่งไม่พร้อมรับมอบโครงการ ดังนั้นกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาควรกากับและติดตามการดาเนินการขึ้นทะเบียนอาคาร
และสิ่งปลูกสร้าง เพื่อให้การใช้ประโยชน์จากอาคารและสิ่งปลูกสร้างเป็นไปอย่างถูกต้อง ตามพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุเพ.ศ.เ2518
ส่วนที่ 2 ข้อมูลส่วนราชการ
1. ชื่อกระทรวง กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
2. ข้อมูลพื้นฐานของกระทรวง
2.1 หน่วยงานในความรับผิดชอบ
 สานักงานรัฐมนตรี
 สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
 กรมการท่องเที่ยว
 กรมพลศึกษา
 สถาบันพลศึกษา
 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
 การกีฬาแห่งประเทศไทย
 กองบัญชาการตารวจท่องเที่ยว
2.2 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
วิสัยทัศน์
“ มุ่งพัฒนาและบูรณาการด้านการท่องเที่ยวและการกีฬา สร้างเสริมความเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศ ”
พันธกิจ
1. จัดทานโยบายและยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬาที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนา
ของประเทศ
2. กาหนดแนวทางในการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานของทุกภาคส่วนอย่างมีประสิทธิภาพ
และนานโยบายและยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติจริงอย่างได้ผล
3. พัฒนาปัจจัยสนับสนุนด้านการท่ องเที่ยวและกี ฬาที่ จาเป็น ทั้ งในด้านบุคลากร โครงสร้างพื้นฐาน
และปัจจัยสนับสนุนอื่นๆ ที่จาเป็นอย่างครบถ้วนและได้มาตรฐาน
4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการบริหารและเพื่อการให้บริการ ตลอดจนองค์ ความรู้
และนวัตกรรมต่าง ๆ ที่สามารถเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและกีฬา
5. สร้างให้เกิดการทางานร่วมกันระหว่างหน่วยงานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและกีฬาในแบบบูรณาการ
ร่วมกันกับทุกภาคส่วนที่มีความเกี่ยวข้อง
2.3 เป้าประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร์
เป้าหมายของยุทธศาสตร์กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) เป็นเป้าหมาย
ที่เน้นการพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬาในมิติที่สาคัญต่าง ๆ โดยเป้าหมาย (Goal) ของการดาเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์คือ
“ การพัฒนาและบูรณาการตามมิติราชการ (Function Base) มิติยุทธศาสตร์ (Agenda Base) และมิติพื้นที่ (Area Base) ” โดยสามารถ
แยกออกเป็ นเป้ าหมายย่ อยที่ สอดคล้ องตามพั นธกิ จข้ างต้ น และเป็ นรากฐานของการก าหนดประเด็ นยุ ท ธศาสตร์
(Strategic Issues) ของยุทธศาสตร์กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ดังนี้
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๑. นโยบายและยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬาประสบความสาเร็จในการพัฒนาแหล่ง
สินค้า บริการ และการอานวยความสะดวกในตลาดการท่องเที่ยวและกีฬาอย่างมีความสมดุลและยั่งยืน และสอดคล้องกับแนวทาง
การพัฒนาของประเทศในภาพรวม
๒. การจัดสรรทรัพยากรเพื่อการดาเนินงานของทุกภาคส่วนนั้นเป็นไปอย่างสมดุลและเพียงพอ การกระจาย
การพัฒนานั้นเป็นไปอย่างทั่วถึงในระดับพื้นที่ทาให้ชุมชนมีความสามารถในการแข่งขันและได้รับโอกาสจากตลาดการท่องเที่ยว
และกีฬาอย่างทั่วถึง
๓. บุคลากรและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในตลาดการท่องเที่ยวและกีฬามีคุณภาพและสามารถแข่งขันได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนได้รบั ปัจจัยสนับสนุนและมาตรฐานต่าง ๆ ที่จาเป็นในการส่งเสริมให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและกีฬา
ของประเทศประสบความสาเร็จในระดับสากล
๔. อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นอุตสาหกรรมที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้ผ่านการ
พัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการบริหารและให้บริการ ตลอดจนการพัฒนาองค์ความรู้และสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ
อย่างเป็นระบบ
๕. การบริหารและการจัดการการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีการบูรณาการร่วมกัน
กับทุกระดับและทุกภาคส่วนที่มีความเกี่ยวข้องและทุกฝ่ายสามารถมีส่วนร่วมในการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและกีฬา
ได้อย่างแท้จริง
2.4 งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จานวน 7,818,589,800 บาท โดยจาแนกตาม
แผนงานได้ดังนี้
1. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
รวมทั้งสิ้น 7,818,589,800 บาท
1.1 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถ
1,796,005,200 บาท
ในการแข่งขันของประเทศ
1.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
2,939,303,200 บาท
1.3 แผนงานยุทธศาสตร์สง่ เสริมและพัฒนา
3,083,281,400 บาท
การกีฬาและนันทนาการ
2. สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รวมทั้งสิ้น 371,884,300 บาท
2.1 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถ
187,437,000 บาท
ในการแข่งขันของประเทศ
2.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
184,447,300 บาท
3. กรมพลศึกษา
รวมทั้งสิ้น 1,343,717,800 บาท
3.1 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
603,266,500 บาท
3.2 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนา
740,451,300 บาท
การกีฬาและนันทนาการ
4. กรมการท่องเที่ยว
รวมทั้งสิ้น 249,601,500 บาท
4.1 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถ
249,601,500 บาท
ในการแข่งขันของประเทศ
5. สถาบันการพลศึกษา
รวมทั้งสิ้น 1,836,229,700 บาท
5.1 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
1,471,545,900 บาท
5.2 แผนงานยุทธศาสตร์สง่ เสริมและพัฒนา
364,683,800 บาท
การกีฬาและนันทนาการ
หน้า 3

6. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
รวมทั้งสิ้น
6.1 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ
7. การกีฬาแห่งประเทศไทย
รวมทั้งสิ้น
7.1 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
7.2 แผนงานยุทธศาสตร์สง่ เสริมและพัฒนา
การกีฬาและนันทนาการ

1,358,966,700 บาท
1,358,966,700 บาท
2,658,189,800 บาท
680,043,500 บาท
1,978,146,300 บาท

ส่วนที่ 3 ความก้าวหน้าการดาเนินงานตามข้อเสนอแนะ
ความก้าวหน้าการดาเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรีและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมิ นผลฯ
จากห้วงเวลาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2560
มติคณะรัฐมนตรี/ข้อเสนอแนะของ ค.ต.ป.
ความก้าวหน้า
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
1. ควรเปิด โอกาสให้ทุ ก ภาคส่วนในท้ อ งถิ่ น โดยเฉพาะ 1. กระทรวงการท่ องเที่ยวและกีฬาได้กาหนดให้มีขั้นตอน
ภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนและจัดทา การประชุ ม รั บ ฟั ง ความคิ ดเห็ นต่ อร่ า งยุ ท ธศาสตร์
แผนแม่บทการพัฒนาพื้นที่ท่องเที่ยว
ทั้งยุทธศาสตร์กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา แผนพัฒนา
การท่ องเที่ ยวแห่ งชาติ แผนพั ฒนาการกี ฬาแห่ งชาติ
แผนพัฒนาการท่องเที่ยว กีฬาและนันทนาการระดับจังหวัด
จากผู้ รั บ บริ ก ารและผู้ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ องจากภาครั ฐ
และภาคประชาสั งคม ทั้ งในพื้ นที่ ส่ วนกลาง และส่ วน
ภูมิภาค เพื่อร่วมพิจารณาให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
พร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคของการดาเนินงาน เพื่อเป็นข้อมูล
สนับสนุนในการวางแผนและจัดทาแผนยุทธศาสตร์ฯ
2. ควรแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบตามภารกิจ ที่เกี่ยวข้อง 2. กระทรวงการท่ องเที่ ยวและกี ฬามี การจั ดสั มมนา
ด้านการท่องเที่ ยวของแต่ละหน่วยงานให้ชัดเจน เพื่อลด บูรณาการความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างหน่วยงาน
ความซ้ าซ้ อ นในการด าเนิ น งาน และควรมี ก ารติ ด ตาม ในสังกัด เพื่อส่งเสริมความร่วมมือ และสร้างเครือข่ายในการ
ประเมินผลการดาเนินโครงการเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการ พัฒนาการท่องเที่ยวให้เกิดความยั่งยืนและเป็นไปในทิศทาง
จัดท าโครงการที่ ตอบสนองต่ อ การพั ฒ นาศั ก ยภาพด้า น เดียวกั น นอกจากนี้ ได้มีการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
การท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
เพื่อติดตามและรายงานผลการดาเนินโครงการในระดั บ
กระทรวงเป็นประจาทุกเดือน และได้มีการประชุมหารือกับ
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาบทบาทในการทางาน
ร่วมกัน และลดความซ้าซ้อนในการดาเนินงาน ยิ่งไปกว่านั้น
ยังได้จัดท าระบบการติดตามและประเมินผลโครงการผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นข้อมูลย้อนกลับให้หน่วยงาน
นาไปปรับปรุงประสิทธิภาพในการดาเนินงาน
3. ในการกาหนดกิจกรรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการแข่งขัน 3. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้สนับสนุนงบประมาณ
ด้านการท่องเที่ ยวควรพิ จารณาส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อรักษา ในการจัดกิ จกรรม ส่งเสริ มวัฒนธรรม ประเพณีท้ องถิ่ น
วัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิมไว้ด้วย เพื่อให้การส่งเสริมการท่องเที่ยว เพื่อการท่องเที่ยว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรม
มีความยั่งยืน เพื่อให้นักท่องเที่ยวมีความสนใจมาเที่ยวได้ตลอดทั้ง ประเพณี ที่ เป็นอัตลักษณ์ให้คงอยู่ เพื่อเป็นจุดเน้นด้าน
การท่องเที่ยวภายในชุมชน และก่อให้เกิดกระจายได้รายได้
ปี มิใช่ส่งเสริมเฉพาะช่วงฤดูกาลหรือเทศกาลเท่านั้น
จากการท่องเที่ยวและบริการภายในชุมชนด้วย นอกจากนี้
หน้า 4

มติคณะรัฐมนตรี/ข้อเสนอแนะของ ค.ต.ป.
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ความก้าวหน้า

4. ควรจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับคาของบประมาณ
และเร่งรัดการจ่ายเงินตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พร้อมทั้งกาหนด
มาตรการเพื่อเร่งรัดให้ส่วนราชการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
5. ส่วนราชการและจังหวัดควรเตรียมความพร้อมในการ
ดาเนิน โครงการให้ส ามารถดาเนินการได้ทั นที เ มื่ อได้รั บ
จัดสรรงบประมาณ

มติคณะรัฐมนตรี/ข้อเสนอแนะของ ค.ต.ป.
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
1. โครงการจัดทาป้ายบอกทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวทั่วประเทศ
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559)
หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ควรจะมีการบูรณาการการดาเนินการ
ร่วมกัน เพื่อลดความซ้าซ้อน เช่น
1. กระทรวงคมนาคมและกระทรวงการท่ องเที่ ยวและกี ฬา
ควรร่วมกันกาหนดหน่วยงานที่จัดทาและกาหนดมาตรฐานของป้าย
ท่องเที่ยวให้ชัดเจน
2. กระทรวงการท่ องเที่ ยวและกี ฬ าและการท่ องเที่ ย ว
แห่งประเทศไทยควรบูรณาการในการพัฒนาและการประชาสัมพันธ์
แหล่งท่องเที่ยว

หน้า 5

ยังได้กาหนดนโยบายท่องเที่ยวเมืองรอง เพื่อกระจายรายได้
มิให้กระจุกตัวเฉพาะเมืองท่องเที่ยวหลัก รวมทั้งส่งเสริมให้
เกิดการท่องเที่ยวตลอดทั้งปี โดยใช้มาตรการในการลดหย่อน
ภาษีเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อน
4. กระทรวงการท่ องเที่ ยวและกี ฬาได้ ด าเนิ นการตาม
มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณตามที่คณะรัฐมนตรี
และส านักงบประมาณก าหนด โดยได้มีการประชุมเร่งรัด
ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ และรายงานเป็นประจ า
ทุกเดือน
5. กระทรวงการท่ อ งเที่ ย วและกี ฬ าได้ ก าหนดให้
ทุ กหน่ วยงานเตรี ยมการจั ดท ารายละเอี ยดโครงการ
เพื่ อประกอบการขอรั บการจั ดสรรงบประมาณจาก
ส านั กงบประมาณ และให้ สามารถด าเนิ นการขอนุ มั ติ
หลั กการโครงการให้ แล้วเสร็ จโดยเร็ว หลั งทราบวงเงิ น
งบประมาณรายจ่ ายประจ าปี และมี การติ ดตามผลการ
ดาเนินงานทุกเดือน
ความก้าวหน้า
1. กระทรวงการท่ องเที่ยวและกีฬา โดยกรมการท่องเที่ยว
ได้มีการดาเนินการจัดทาคู่มือการจัดทาป้ายบอกทางแหล่ง
ท่ องเที่ ยวซึ่งอ้างอิ งจากข้อมู ลกระทรวงคมนาคมเพื่อให้
สอดคล้องและเป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน อย่างไรก็ตาม
เนื่องจากพฤติกรรมนักท่องเที่ยวเปลี่ยนแปลงไป โดยนิยม
หาข้อมู ลทางออนไลน์ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจึง
จัดทา Digital Tourism ซึ่งเป็นคลังข้อมูลด้านการท่องเที่ยว
สามารถค้ นหาเส้ นทางเข้ าสู่ ท่ องเที่ ยวได้ อย่ างรวดเร็ ว
และแม่นยา
2. การท่ องเที่ ยวแห่ งประเทศไทย มี บทบาทหลักในการ
โฆษณาประชาสั มพั นธ์ สร้ างการรั บรู้ แหล่ งท่ องเที่ ยว
และกิจกรรมเที่ยวในพื้นที่ นอกจากนี้ยังร่วมให้ความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในเวทีต่างๆ
อยู่เสมอโดยเฉพาะอย่างยิ่งการประชุมบูรณาการภายใน
จังหวัด ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน มีหัวหน้าส่วน
ราชการทุกแห่งเข้าร่วมประชุม ซึ่งมีการประชุมเป็นรายเดือน
โดยมีการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเป็นผู้แทนหน่วยราชการ
ของกระทรวงการท่องเที่ ยวและกีฬาร่วมอยู่ด้วย จะมี การ
หารือเรื่องการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ การจัดกิจกรรม
ใหม่ในจังหวัดโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

มติคณะรัฐมนตรี/ข้อเสนอแนะของ ค.ต.ป.
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
2. โครงการพัฒนาการกีฬาและนันทนาการมวลชน
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559)
กระทรวงการท่องเที่ ยวและกี ฬา (กรมพลศึกษา) ควรแก้ ไข
ปัญหาการดาเนินการสารองจ่ายของเจ้าหน้าที่พลศึกษา ซึ่งมีฐานะ
เป็นเพียงลูกจ้างสัญญาจ้างโครงการปีต่อปีที่ ต้ องรั บผิดชอบ
กิจกรรมของกรมพลศึกษาในส่วนภูมิภาค จานวน 954 คน

ความก้าวหน้า
กรมพลศึ กษา โดยกลุ่ ม พั ฒนาการพลศึ กษา กี ฬา
และนันทนาการภูมิภาค สถาบันพัฒนาบุคลากร การพล
ศึกษาและการกีฬา ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
พัฒนาการกีฬาและนันทนาการมวลชนได้เสนอแนวทางในการ
แก้ไขปัญหาการสารองจ่ายค่าดาเนินงานให้ส านักงานการ
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดดาเนินการ ดังนี้
(1) ให้เจ้าหน้าที่พลศึกษา เป็นผู้ยืมเงินทดรองราชการ
ด้วยตนเอง โดยใช้หลักทรัพย์ในการค้าประกันเงินยืม
ทดรองราชการ หรือ
(2) ให้ข้าราชการในอาเภอที่ สัง กัดเป็นผู้รับ ผิดชอบ
ยืมเงินทดรองราชการให้เจ้าหน้าที่พลศึกษา
(3) ให้เจ้าหน้าที่สานักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
ที่สังกัดเป็นผู้รับผิดชอบยืมเงินทดรองราชการ
ปั จจุ บั นได้ มี การด าเนิ นการตามแนวทางที่ เสนอ
ในข้างต้นแล้ว ทั้งนี้ยังมี บางจังหวัดที่ เจ้าหน้าที่ พลศึกษา
ยอมรับสภาพปัญหาการสารองจ่ายค่าดาเนินงานจึงไม่ได้
ดาเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดตามแนวทางที่เสนอ

ส่วนที่ 4 การรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
1) แผนงานบูรณาการการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 :
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการท่องเที่ยวที่เกี่ยวกับการค้ามนุษย์และการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก
2) วัตถุประสงค์ของการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ เสริมสร้างความน่าเชื่อถือ
และความมั่นใจแก่สาธารณชนต่อผลการดาเนินงานของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาว่าได้มีการตรวจสอบและกากับ
ดูแลอย่างรอบคอบ อันจะนาไปสู่การบรรลุเจตนารมณ์ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
3) ข้อมูลโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการท่องเที่ยวที่เกี่ยวกับการค้ามนุษย์และการแสวงหาประโยชน์
ทางเพศจากเด็ก
เป็นการดาเนินการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังปัญหาการท่องเที่ยวที่แสวงประโยชน์ทางเพศ
จากเด็กและสตรี ประกอบด้วย 2 กิจกรรม ได้แก่
1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและรณรงค์เพื่อป้องกันมิให้นักท่องเที่ยวแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก
และสตรี ในพื้นที่เขตพัฒนาการท่องเที่ยว วงเงินงบประมาณ 4,000,000 บาท ได้ดาเนินการจัดทาหลักสูตรสาหรั บ
ฝึกอบรมเพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานและผูป้ ระกอบการที่เกี่ยวข้องสามารถนาไปประยุกต์ใช้ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศ
สานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง มาตรการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ในสถานประกอบการ นอกจากนี้ยังได้จัดการ
อบรมผู้ประกอบการ บุคลากรด้านการท่องเที่ยว และผู้เกี่ยวข้องจานวน 832 คน ภายใน 12 เมืองต้องห้ามพลาด
และ 12 เมืองต้องห้ามพลาดพลัส รวมทั้งสิ้น 6 รุ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและรณรงค์เพื่อป้องกันการแสวงหา
ผลประโยชน์ทางเพศจากเด็กและสตรี และสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังการท่องเที่ ยวที่แสวงประโยชน์ทางเพศจากเด็ก
และสตรี
2) ค่าใช้จ่ายในการส่ง เสริมการท่องเที่ ยวที่ปลอดจากการบริก ารทางเพศ (Sex Tour) งบประมาณ
1,000,000 บาท ดาเนินการจัดทาสื่อประชาสัม พันธ์ในการส่งเสริมการท่อ งเที่ยวที่ปลอดจากการบริการทางเพศ
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เพื่อประชาสัมพันธ์สื่อไปยังผู้ประกอบการ บุคลากรด้านการท่องเที่ยว และผู้ที่เกี่ยวข้อง ประกอบไปด้วย ภาพยนตร์สั้น
แผ่นพับ ที่คั่นหนังสือ สติ๊กเกอร์ ป้ายประชาสัมพันธ์ อินโฟกราฟฟิก และจัดทานิทรรศการเคลื่อนที่
4) สรุปผลการปฏิบัติงานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
(4.1) สรุปผลการติดตามการดาเนินงานในพื้นที่ (ถ้ามี)
เนื่องจากโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการท่องเที่ยวที่เกี่ยวกับการค้ามนุษย์และการแสวงหา
ประโยชน์ทางเพศจากเด็ก ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดาเนินการในลักษณะการจ้างทีป่ รึกษาเพื่อจัดทาหลักสูตร
และฝึกอบรมสาหรับเด็กและสตรี บุคลากรที่เกี่ ยวข้อง เพื่อป้องกันมิให้นักท่ องเที่ยวแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศ
และจัดจ้างเพื่อดาเนินการผลิตสื่อและประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ปลอดจากบริการทางเพศ ซึ่งดาเนินการ
แล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
จึงติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลได้จากเอกสารหลักฐานเท่านั้น
(4.2) สรุปผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลในภาพรวมของแผนงาน/โครงการ
แบบรายงานครั้งที่ 1 : โครงการป้อ งกั นและแก้ ไขปัญหาการท่องเที่ ยวที่ เกี่ ยวกั บ การค้ามนุษย์และการแสวงหา
ประโยชน์ทางเพศจากเด็ก ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ประสิทธิผลของโครงการ : การดาเนินโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และบรรลุค่าเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัดของโครงการ กล่าวคือ ได้แนวทางการสร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อป้องกันมิให้นักท่องเที่ยว
แสวงประโยชน์ท างเพศจากเด็กและสตรี สามารถจัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ บุคลากรด้านการท่องเที่ยว
และผู้เกี่ยวข้อง จานวนมากกว่าที่กาหนดไว้ และมีเครือข่ายเฝ้าระวังการท่องเที่ยวที่แสวงประโยชน์ทางเพศจากเด็ก
และสตรีเพิ่มขึ้น
ประสิทธิภาพของโครงการ : การดาเนินโครงการเป็นไปตามแผนที่วางไว้ และได้รับความร่วมมือ
จากหน่วยงานต่าง ๆ เป็นอย่างดี
ความโปร่งใส : กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ
พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
การมีส่วนร่วม : หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน บุคคลที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในกระบวนการ
ศึกษาแนวทางการสร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อป้องกันมิให้นักท่องเที่ยวแสวงประโยชน์ทางเพศจากเด็ก
และสตรี การจัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้ป ระกอบการ บุคลากรด้านการท่ องเที่ ยวและผู้เกี่ ยวข้อง โดยสามารถสร้าง
เครือข่ายเฝ้าระวังการท่องเที่ยวที่แสวงประโยชน์ทางเพศจากเด็กและสตรีเพิ่มขึ้น
ปัจจัยที่ทาให้โครงการประสบความสาเร็จ : การได้รับการจัดสรรงบประมาณที่เหมาะสมเพียงพอ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการและผู้เกี่ยวข้องมีความเข้าใจในรายละเอียดของโครงการ และความร่วมมือจากหน่วยงาน
ต่าง ๆ ตลอดจนการมีส่วนร่วมของบุคคลที่เกี่ยวข้องในทุกระดับ
ปัญหาและอุปสรรคที่ส าคัญของโครงการ : ไม่ พบว่าการดาเนินโครงการประสบปัญ หาใด
เนื่องจากเป็นโครงการที่ไม่มีความซับซ้อน ใช้งบประมาณไม่มาก และมีการวางแผนที่ดี
แบบรายงานครั้งที่ 2 : โครงการป้อ งกั นและแก้ ไขปัญหาการท่องเที่ ยวที่ เกี่ ยวกั บ การค้ามนุษย์และการแสวงหา
ประโยชน์ทางเพศจากเด็ก ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ประสิทธิผลของโครงการ : การดาเนินโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และบรรลุค่าเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัดของโครงการ กล่าวคือ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามีเครือข่ายเฝ้าระวังในการป้องกันมิให้นักท่องเที่ยว
แสวงประโยชน์ทางเพศจากเด็กและสตรีเพิ่มขึ้นมากกว่าเป้าหมายที่กาหนด ส่งผลให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อประเทศไทย
ประสิทธิภาพของโครงการ : การดาเนินโครงการเป็นไปตามแผนที่วางไว้ และมีการดาเนินกิจกรรม
ครบถ้วนตามที่กาหนด รวมทั้งได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ เป็นอย่างดี
ความโปร่งใส : การดาเนินโครงการเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
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การมีส่วนร่วม : ผู้ประกอบการประกอบด้วย ผู้ป ระกอบการโรงแรม/ที่พัก บริษัท นาเที่ ยว/
มัคคุเทศก์ ผู้ป ระกอบการขนส่ง/รถโดยสารสาธารณะ หน่วยงานราชการ/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/ผู้นาชุมชน/
องค์กรอิสระ เข้ามามีส่วนร่วมในการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมและรณรงค์เพื่อป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศ
จากเด็กและสตรี และสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังการท่องเที่ยวที่แสวงประโยชน์ทางเพศจากเด็กและสตรี
ปัจจัยที่ทาให้โครงการประสบความสาเร็จ : การได้รับการจัดสรรงบประมาณทีเ่ หมาะสมเพียงพอ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการและผู้เกี่ยวข้องมีความเข้าใจในรายละเอียดของโครงการ รวมทั้งการให้ความร่วมมือ
ของหน่วยงานต่าง ๆ ตลอดจนการมีส่วนร่วมของบุคคลที่เกี่ยวในทุกระดับ
ปัญ หาและอุป สรรคที่ ส าคั ญ ของโครงการ : ไม่ พ บว่ า การด าเนิ น โครงการประสบปั ญ หา
ในเชิง ปฏิบัติ แต่ป ระสบปัญ หาที่ มีสัดส่วนผู้เ ข้าร่วมอบรมที่ เ ป็นภาคเอกชนค่อนข้างน้อย รวมทั้ ง หลายหน่วยงาน
ยังไม่เห็นความสาคัญของการฝึกอบรม
ส่วนที่ 5 สรุปภาพรวมข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ
1. สรุปข้อค้นพบและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ข้อค้นพบ
ข้อเสนอแนะ
โครงการป้ อ งกั นและแก้ ไขปั ญหาการท่ องเที่ ยว หน่วยงานที่ เกี่ ยวข้องกั บการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว
ที่ เกี่ ยวกั บ การค้ ามนุ ษย์ และการแสวงหาประโยชน์ และการค้ามนุษย์ ควรรวบรวมสถิติของการแสวงหาผลประโยชน์
ทางเพศจากเด็ก มีการดาเนินกิจกรรมที่สอดคล้องกับแนว ทางเพศจากเด็กและสตรีจากการท่องเที่ยว เพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุ
ทางการพัฒนาที่ 2.1.3 การป้องกัน ในแผนงานบูรณาการ ของปัญหาและกาหนดแนวทางการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้ง
จั ดการปั ญหาแรงงานต่ างด้ าวและการค้ ามนุ ษย์ ที่ มี จัดท าระบบการแจ้งเหตุการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก
กลุ่มเป้าหมายเป็นเด็กและสตรีที่อาจตกเป็นเหยื่อจากการ และสตรีในการเดินทางและการท่องเที่ยว ตลอดจนออกระเบียบ
แสวงหาประโยชน์ของนักท่องเที่ยว และเป็นการดาเนินการ ข้อบังคับในการคุ้มครองเด็กและสตรี และแนวทางปฏิ บัติที่ มี
ที่สอดคล้องกับภารกิจของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ความเข้มงวดสาหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
ซึ่ งเป็ นประโยชน์ ต่ อประเทศชาติ ในการเสริ มสร้ าง
ภาพลั กษณ์ ต่ อการท่ องเที่ ยวของประเทศ ส่ ง ผลให้
นักท่องเที่ยวเกิดความเชื่อมั่นในการเดินทางมาท่องเที่ยว
2. สรุปข้อค้นพบและข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานกลางเพื่อสนับสนุนการดาเนินงาน
ข้อค้นพบ
ข้อเสนอแนะ
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการท่องเที่ยวที่เกี่ยวกับ สานักงบประมาณควรสนับสนุนงบประมาณให้ดาเนินโครงการ
การค้ามนุษย์และการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก ป้องกั นและแก้ ไขปัญหาการท่ องเที่ ยวที่ เกี่ ยวกั บการค้ามนุษย์
เป็นโครงการที่มีประโยชน์ ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของประเทศ และการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กอย่างต่อเนื่อง
อย่างไรก็ ตามได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพียง 2 ปี
คือ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2560 ซึ่งท าให้ขาด
ความต่อเนื่องในการป้องกันและแก้ไขปัญหาฯ
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3. สรุปข้อค้นพบและข้อเสนอแนะต่อผู้รับผิดชอบโครงการและผู้ดาเนินงาน
ข้อค้นพบ
โครงการป้องกันและแก้ ไขปัญหาการท่องเที่ยวที่ เกี่ยวกั บ
การค้ ามนุษย์ และการแสวงหาประโยชน์ ทางเพศจากเด็ ก
ดาเนินการจัดทาหลักสูตรสาหรับฝึกอบรม และจัดการอบรม
ให้ ความรู้ และสร้ างเครื อข่ ายแก่ ผู้ ประกอบการบุ คลากร
ด้านการท่องเที่ยว และผู้ที่เกี่ยวข้อง จานวน 6 ครั้ง ในพื้นที่
จังหวัดพิษณุโลก ราชบุรี บุรีรัมย์ สุพรรณบุรี ระยอง และตรัง
รวมทั้ ง มี ก ารผลิ ตสื่ อประชาสั มพั นธ์ ในการส่ งเสริ ม
การท่ องเที่ ยวที่ ปลอดจากการบริการทางเพศและแจกจ่าย
ไปยั งสถานประกอบการ บุ คลาการด้ านการท่ องเที่ ยว
และผู้ที่เกี่ยวข้อง

ข้อเสนอแนะ
1. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาควรกาหนดห้วงเวลาการฝึกอบรม
ที่ ไม่ ตรงกั บฤดู การท่ องเที่ ยวในพื้ นที่ เนื่ องจากจะได้ มี ผู้ อบรม
จากภาคเอกชนเข้าร่วมมากขึ้น
2. กระทรวงการท่ องเที่ ยวและกี ฬาควรดาเนิ นการจั ดฝึกอบรม
ในรูปแบบของการบูรณาการเนื้อหาความรู้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
3. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาควรมีการติดตามและประเมินผล
จากผู้ที่ ผ่านการฝึกอบรมแล้วเป็ นระยะ รวมทั้ งจัดกิ จกรรมสร้าง
ความสั มพั นธ์ ระหว่ างอาสาสมั คร เนื่ องจากบุ คลากรเหล่ านี้
มี ความพร้อมในการช่ วยภาครัฐด าเนินการเฝ้าระวังและมี ความรู้
พื้นฐานเป็นอย่างดี
4. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ควรเลือกจังหวัดที่มีนักท่องเที่ยว
ต่ างชาติ จ านวนมากในการจั ดฝึ กอบรม เนื่ องจากการแสวงหา
ผลประโยชน์ทางเพศจากเด็กและสตรีส่วนใหญ่เกิดจากนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติ

ส่วนที่ 6 การตรวจสอบและประเมินผลตามแผนของ ค.ต.ป.กก.
นอกจากการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการตามแนวทางที่คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล
ภาคราชการได้ก าหนดแล้ ว คณะกรรมการตรวจสอบและประเมิ น ผลประจ ากระทรวงการท่ องเที่ ย วและกี ฬ า
ได้ดาเนินการตรวจสอบและประเมินผลการดาเนินงานของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ดังนี้
ลำดับ
ข้อค้นพบ
ข้อเสนอแนะ
การตรวจสอบและประเมินผลตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
1.

การสอบทานโครงการที่ยังไม่แล้วเสร็จ และโครงการ
ที่ดาเนินการแล้วเสร็จ แต่ไม่สามารถใช้ประโยชน์
และขาดการดูแลบารุงรักษาให้อยู่ ในสภาพพร้อม
ให้บริการระหว่างปี 2550 – 2560
ด้ วยรั ฐมนตรี ว่ าการกระทรวงการท่ องเที่ ยว
และกี ฬาได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ
และประเมิ นผลประจ ากระทรวงการท่ องเที่ ยว
และกีฬา (ค.ต.ป.กก.) พิจารณาติดตามโครงการที่มี
ความเสี่ยงไม่ สามารถด าเนินการแล้วเสร็จอันจะ
ก่อให้เกิดความเสียหาย และโครงการที่ดาเนินการ
แล้วเสร็จ แต่ไม่สามารถใช้ประโยชน์ และขาดการ
ดูแลบ ารุ งรั กษาให้อยู่ ในสภาพพร้ อมให้ บริ การ
แล้ วเสนอรั ฐมนตรี ฯ ทราบพร้ อมข้ อเสนอแนะ
จากการสอบทานในประเด็นดังกล่าวสรุปได้ดังนี้
1. โครงการของสานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา ไม่ มีโครงการแล้วเสร็จแต่ไม่ใช้ประโยชน์

การดาเนินงานแก้ไขปัญหาของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
เป็นไปในทิศทางที่ถูกต้อง และสามารถแก้ไขปัญหาในเบื้องต้นได้มี
ประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตามเพื่อมิให้เกิดปัญหาดังกล่าวขึ้นในอนาคต
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาควรดาเนินการเพิ่มเติม ดังนี้
ข้อเสนอแนะประเด็นโครงการที่ยังไม่แล้วเสร็จ
1. กระทรวงการท่องเที่ ยวและกีฬาควรมีนโยบายในการก าหนด
ให้มีการอนุมัติโครงการให้เสร็จภายในเดือนแรกของปีงบประมาณ
และจัดทาข้อกาหนดของผู้ว่าจ้าง (TOR) ให้เสร็จภายใน 2 เดือน
2. กระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬาควรจัดทาระบบการกากับติดตาม
การดาเนินโครงการและเบิกจ่ายงบประมาณอย่างใกล้ชิดเป็นประจา
3. กระทรวงการท่ องเที่ ยวและกี ฬาควรก าหนดผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ/ผลการด าเนิ นโครงการตามแผนเป็ นตั วชี้ วั ด
ของหน่วยงานและตัวชี้วัดของบุคคล เพื่อใช้ประกอบการพิจารณา
เลื่อนขั้น เลื่อนตาแหน่ง และเลื่อนเงินเดือน
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ลำดับ

ข้อค้นพบ
มีเพียงโครงการที่ยังดาเนินการไม่แล้วเสร็จซึ่งทั้งหมด
เป็นโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สาเหตุ
สาคัญมาจากการลงนามจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า
2. โครงการของกรมพลศึกษา ที่ ยังไม่ แล้ วเสร็ จ
จานวน 17 รายการ โดยปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากการ
แก้ไขสัญญาระหว่างก่อสร้าง เนื่องจากในระหว่าง
ก่อสร้างมีเหตุปจั จัยทีผ่ ู้รบั จ้างไม่สามารถดาเนินการ
ตามสั ญ ญาได้ จึ ง จ าเป็ นต้ องแก้ ไขสั ญญาให้
เหมาะสมทาให้การก่อสร้างล่าช้าไปกว่าระยะเวลาที่
ก าหนดแล้ วเสร็ จในสัญญาจ้ าง ปั จจุ บั นทั้ ง 17
โครงการแก้ไขสัญญาครบทุกโครงการแล้ว ในขณะที่
โครงการที่ ดาเนินการแล้วเสร็จ แต่ไม่ สามารถใช้
ประโยชน์ได้ และขาดการดูแลบ ารุงรักษาทั้งหมด
เป็นโครงการก่อสร้างสนามกีฬาจานวน 39 รายการ
ทั้งนี้ปัญหาอุ ปสรรคที่ ไม่ สามารถใช้ประโยชน์ได้
เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังขาดความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกั บการส่งมอบสนามกีฬา ประกอบ
กับประเด็นปัญหาการสื่อสารกับองค์กรปกครองส่วน
ท้ องถิ่ น กล่ าวคื อองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น
ดาเนินการตามแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
ระบุว่าหากสนามกีฬาสร้างในจังหวัดที่มีสถาบันการ
พลศึ กษา ให้ สถาบั นการพลศึ กษาเป็ นผู้ รั บมอบ
หรือ หากสร้างในเขตโรงเรียนให้โรงเรียนเป็นผู้รับมอบ
อย่างไรก็ตามแผนฯ ดังกล่าวได้รับข้อยกเว้นซึ่งเป็นไป
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์
2554 ในประเด็นหลักการแผนการก่อสร้างสนาม
กี ฬาอ าเภอและต าบล (พ.ศ. 2555 - 2559)
ที่ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นมี บทบาท
และมี ส่วนร่วมในการบริหารจัดการด้านการกี ฬาฯ
ดังนั้น ในระหว่างที่กรมพลศึกษา ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียน
สนามกีฬาอาเภอและตาบลเป็นที่ราชพัสดุ หน่วยงาน
ท้องถิ่นในพื้นที่นั้นๆจะดูแลบริหารจัดการไปพลาง
ก่ อน เมื่ อกรมพลศึ กษาด าเนิ นการขึ้ นทะเบี ยน
ที่ราชพัสดุเสร็จเรียบร้อย จะแจ้งให้หน่วยงานท้องถิ่น
นั้ น ๆ ยื่ นขอใช้ ที่ ร าชพั ส ดุ จ ากกรมธนารั ก ษ์
(ส านักงานธนารักษ์พื้ นที่ ) ต่อไป นอกจากนี้ปัญหา
อีกประการที่ส าคัญ คือ สภาพสนามบางส่วนชารุด
ไม่พร้อมใช้งานส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ไม่รับมอบ ดังนั้นกรมพลศึกษาจึงได้แก้ไขในเบื้องต้น

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะประเด็นโครงการที่ยั งมิได้ดาเนินการตามระเบียบ
ที่ราชพัสดุฯ
1. กระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬาควรจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อแก้ไข
ปัญหาการส่ งมอบที่ ดิน สิ่ งปลู กสร้างให้ถู กต้ องตามกฎหมาย
และระเบียบข้อบังคับ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการจัดทาแนวทางการ
ด าเนิ นงานให้ เ ป็ นแนวปฏิ บั ติ เ ดี ยวกั นทั้ ง กระทรวง ทั้ ง นี้
องค์ประกอบคณะกรรมการควรประกอบไปด้วยบุคลากรภายใน
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ผู้แทนจากกรมธนารักษ์ ผู้แทนจาก
กรมบัญชีกลาง และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาควรจัดทาคู่มือกระบวนการถ่าย
โอนสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานและหน่วยเบิกจ่าย
แทนกัน เพื่อเป็นแนวปฏิบัติเดียวกั นทั้งกระทรวง โดยขอให้แยก
ประเภทโครงการที่ เป็ นที่ ของธนารั กษ์ และประเภทที่ ไม่ ใช่
ที่ของธนารักษ์

หน้า 10

ลำดับ

ข้อค้นพบ
ข้อเสนอแนะ
โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดผู้รับจ้าง
ซ่อมแซมในทุ กพื้ นที่ หลั งจากนั้ นได้ ท าข้ อตกลง
ร่วมกัน (MOU) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการ
ใช้และดูแลสนามในเบื้องต้น โดยดาเนินการคู่ขนาน
กับการส่งมอบพื้นที่แก่กรมธนารักษ์
3. โครงการของกรมการท่ องเที่ยวที่ ยังดาเนินการ
ไม่แล้วเสร็จประสบปัญหาเช่นเดียวกันกับสานักงาน
ปลั ดกระทรวง คื อ ปั ญหาการตรวจรั บ ,ปั ญหา
โครงการอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล , ปัญหาการ
แก้ ไขสัญญา , ปัญหาการยกเลิกสัญญา ซึ่งอธิบดี
กรมการท่ อ งเที่ ยวได้ ติ ดตามการด าเนิ นงาน
ในการประชุ ม ผู้ บริ หาร ในขณะที่ โครงการที่
ดาเนินการแล้วเสร็จ แต่ไม่สามารถใช้ประโยชน์ตั้งแต่
ปีงบประมาณ 2550 – 2559 มี โครงการที่ เกิ ด
ปัญหา 717 โครงการ ซึ่งมิได้หมายความว่าทุกแห่ง
ใช้ ประโยชน์ ไม่ ได้ บางแห่ งมี การใช้ ประโยชน์
ตามวัตถุประสงค์ แต่เกิดปัญหาเรื่องการดาเนินการ
ขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ (สิ่งก่ อสร้าง) โดยหน่วยงาน
ผู้รับโอนเงินงบประมาณเบิกแทนกันส่งรายละเอียด
ครุ ภั ณฑ์ ไม่ ชั ดเจนท าให้ ไม่ สามารถส่งเรื่ องไปยั ง
กรมธนารักษ์ได้ กรมการท่องเที่ยวจึงได้แก้ไขปัญหา
ดังกล่าวในเบื้องต้นโดยการทาหนังสือเร่งรัดพร้อมทั้ง
ส่งตั วอย่ างการกรอกรายละเอี ยดให้ แก่ หน่วยงาน
เบิกจ่ายแทนกัน ปัจจุบันขอเอกสารสาหรับการขึ้น
ทะเบียนที่ราชพั สดุจากหน่วยงานเบิกจ่ายแทนกั น
600 โครงการ และส่งขึ้ นทะเบียนฯ 52 โครงการ
ทั้ งนี้ ได้ ด าเนิ นการแก้ ไขในเบื้ องต้ นโดยส่ งมอบ
ชั่ วคราวให้ หน่ วยเบิ กจ่ ายแทนกั นใช้ ประโยชน์
และบารุงรักษาชั่วคราว คู่ขนานไปกับการดาเนินการ
ตามระเบียบฯ
การตรวจสอบและประเมินผลการดาเนินงานของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในพื้นที่จังหวัด
คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจา
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (ค.ต.ป.กก.) ได้เสนอ
แผนการตรวจสอบและประเมินผลการดาเนินงานของ
กระทรวต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา และได้ลงพื้นที่จังหวัดที่กาหนดไว้ในแผนฯ
ดังนี้

ในภาพรวมการดาเนินงานตามภารกิจของกระทรวงการท่องเที่ยว
และกี ฬาเป็ นไปอย่ างมี ป ระสิ ทธิ ภาพและเกิ ดประสิ ทธิ ผ ล
ต่อประชาชนในพื้นที่ ค.ต.ป.กก. เสนอให้มีการพัฒนาเพิ่มเติม ดังนี้
ด้านการท่องเที่ยว
1. กระทรวงการท่ องเที่ ยวและกี ฬาควรมี การก าหนดจ านวน
นั กท่ องเที่ ยวในแหล่ งท่ องเที่ ยวที่ มี ความเปราะบางทางระบบ
นิเวศวิทยา โดยดาเนินการควบคู่ไปกับมาตราการบรรเทาผลกระทบ
ของผู้ประกอบการ
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ลำดับ

ข้อค้นพบ
1. จั งหวั ดอุ บลราชธานี ระหว่ างวั นที่ 26-27
เมษายน 2561
2. จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 23-25 พฤษภาคม
2561
3. จังหวัดกระบี่ ระหว่างวันที่ 21 – 22 มิถุนายน
2561
4. จังหวัดตราด ระหว่างวันที่ 23 -24 สิงหาคม
2561
ทั้ งนี้ ก าหนดประเด็ นในการตรวจสอบ
และประเมินผล ดังนี้

ข้อเสนอแนะ
2. กระทรวงการท่ องเที่ ยวและกี ฬาควรจั ดกิ จกรรมส่ งเสริ ม
การท่องเที่ยวเพื่อให้นักท่องเที่ยวเดินทางท่องเที่ยวตลอดทั้งปี
3. กระทรวงการท่ องเที่ ยวและกี ฬาควรมี การส่งเสริมและพัฒนา
มาตรฐานด้านสิ่งอานวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน
ตามที่กรมการท่องเที่ยวกาหนด เช่น มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ
มาตรฐานห้องน้าสาธารณะด้านการท่ องเที่ ยว มาตรฐานบุคลากร
ด้านการท่องเที่ยว เป็นต้น
4. ในจังหวัดที่มีนักท่องเที่ยวชาวจีนจานวนมาก ควรหารือร่วมกั บ
สถานศึ กษาในจั งหวั ดในการเปิ ดสอนหลั กสู ตรภาษาจี น เพื่ อให้
บุคลากรด้านการท่องเที่ยวมีทักษะในการให้บริการนักท่องเที่ยวชาว
จีนซึ่งเป็นเป้าหมายหลักของจังหวัด
ด้านการกีฬา
1) หน่วยงานด้านการกีฬาในจังหวัดควรร่วมมือกันในการพัฒนากีฬา
ของจังหวัดสู่ระดับประเทศ โดยให้มีการสอดแทรกการแข่งขันกีฬาใน
งานเทศกาลต่ างๆ ของจังหวั ด เพื่อส่งเสริมให้เกิ ดการท่ องเที่ ยว
เชิงกีฬา
2) หน่วยงานด้านการกี ฬาในจังหวัดควรหารือร่ วมกั นในการวาง
ตาแหน่งทางการกีฬา เพื่อสร้างจุดเด่นของชนิดกีฬาในจังหวัด (Sport
Leader) เช่นกี ฬาทางน้าในจังหวัดอุบลราชธานี เนื่องจากมี พื้นที่
ติดริมน้าโขง เป็นต้น
3) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาควรพัฒนากีฬาพื้นบ้านในท้องถิ่น
ต่างๆ ให้เป็นที่แพร่หลายและเป็นที่ยอมรับในวงกว้าง

1) การสร้ า งความเข้ ม แข็ งของชุ มชนเพื่ อ
การท่องเที่ยว
ข้อค้นพบ
ในภาพรวมทุกจังหวัดดาเนินการเป็นไปด้วยความ
เรี ยบร้ อย ถู กต้ องตามหลั กการบริ หารจั ดการ
การท่ องเที่ ยวโดยชุมชน (CBT) โดยมี กลไกในการ
บริ หารจั ดการภายในชุ ม ชน ผ่ านผู้ น าชุ ม ชน
โดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเข้าไปสนับสนุน
ให้ ชุ มชนพั ฒ นาสิ นค้ าและบริ ก ารและแหล่ ง
ท่องเที่ยวให้มีมาตรฐาน ตลอดจนส่งเสริมการตลาด
เพื่อเพิ่มจานวนนักท่องเที่ยว

1) การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเพื่อการท่องเที่ยว
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
1.1 ค.ต.ป.กก. เสนอแนวทางในการพัฒนาการท่ องเที่ ยวชุมชน
เพิ่มเติมคือ ในอันดับแรกต้องสร้างความรู้ความเข้าใจต่อประชาชนใน
พื้ นที่ ในการเป็ นแหล่ งท่ องเที่ ยวชุ มชน เมื่ อประชาชนในพื้ นที่
เห็นพ้ องและมี ฉันทามติ ร่วมกั นในการพัฒนาพื้นที่ ให้ เป็นแหล่ ง
ท่องเที่ ยวชุมชน ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด จึงเข้าไป
พัฒนาทั้ งสิ่งอานวยความสะดวก โครงสร้างพื้นฐาน ศักยภาพของ
บุคลากร รวมทั้งสนับสนุนในการพัฒนามัคคุเทศก์ท้องถิ่นเพื่อสร้าง
รายได้ให้แก่คนในชุมชน โดยมุ่งเน้นให้ชุมชนบริหารจัดการด้วยตนเอง
นอกจากนี้ควรหาชุมชนต้นแบบและถอดบทเรียนเพื่อนาเป็นแนวทาง
ในการบริ หารจั ดการชุ มชนอื่ นต่ อไป หลั งจากนั้ นส านั กงาน
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยประจาจังหวัดจึงส่งเสริมด้านการตลาด
ต่อไป
1.2 หน่ วยงานด้านการท่ องเที่ ยวในจั งหวั ดควรน ามาตรฐานการ
บริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนของ อ.พ.ท. และมาตรฐาน
โฮมสเตย์ไทยของกรมการท่องเที่ยว มาเป็นต้นแบบในการพัฒนา
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ลำดับ

ข้อค้นพบ

ข้อเสนอแนะ
1.3 ส านักงานการท่องเที่ ยวและกีฬาจังหวัดควรส่งเสริมให้ ชุมชน
ท่องเที่ยวขึ้นทะเบียนตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถของอุตสาหกรรมด้านการท่องเที่ยวภายในชุมชน และให้
เกิดความคล่องตัวในการบริหารจัดการ รวมทั้งเพื่อให้มีโอกาสได้รับ
การส่งเสริมจากภาคราชการมากยิ่งขึ้น

2) การส่งเสริมการออกกาลังกาย
ข้อค้นพบ
ประชาชนในพื้นที่จังหวัดมีความตื่นตัวในการออก
กาลังกายอย่างมาก ดังจะเห็นได้จากการจัดกิจกรรม
ในการออกก าลังกายหรื อจัดการแข่งขั นกี ฬาจะมี
ผู้เข้าร่วมเกิ นกว่าเป้าหมายที่ ตั้งไว้แทบจะทุ กครั้ ง
นอกจากนี้ผู้บริหารของจังหวัด ได้ให้ความสาคัญโดย
รั บเชิ ญเป็ นประธานกิ จกรรมด้ านการกี ฬาเกื อบ
ทุ กครั้ ง ท าให้ ทุ กส่ วนราชการและประชาชนให้
ความส าคั ญและตระหนั กในประโยชน์ ของการ
ออกกาลังกาย

2) การส่งเสริมการออกกาลังกาย
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
2.1 หน่วยงานด้านการกีฬาในจังหวัดควรสนับสนุนกีฬาเพื่อ
การออกกาลังกายที่ใช้อุปกรณ์น้อย เพื่อให้เข้าถึงคนทุกกลุ่ม
วัย นอกจากนี้ควรมี การส่งเสริม การออกก าลังกายในกลุ่ม
ผู้ สู ง อายุ โดยเน้ น ความสนุ ก สนาน และค านึ ง ถึ ง ความ
ปลอดภัยเป็นอันดับแรก
2.2 หน่วยงานด้านการกีฬาในจังหวัด ควรจัดให้มีเดือนแห่ ง
มหกรรมกีฬา เพื่อสร้างความตื่นตัวให้ประชาชนในพื้นที่

3) การดาเนิ นการตามนโยบายรั ฐมนตรี ว่ าการ
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประเด็นการจัดการ
ขยะและห้องสุขา
ข้อค้นพบ
ส านั กงานการท่ องเที่ ยวและกี ฬาจั งหวั ด
รั บ สนองนโยบายรั ฐ มนตรี ว่ าการกระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา ในการดาเนินการส่งเสริมการ
จัดการขยะและห้องสุขา โดยร่วมมือกับหน่วยงานทั้ง
ภาครัฐและเอกชนในจังหวัด จัดกิจกรรมส่งเสริมการ
จัดการขยะและห้องสุขาตามสถานที่ ต่าง ๆ ภายใต้
กิ จกรรมรณรงค์ ห้องน้าสาธารณะสะอาดเพื่ อการ
ท่ องเที่ ยว “ห้ องน้ าสะอาด สุ ขใจ ไปเที่ ยวไหนก็
“ WC OK” เป็นประจา นอกจากนี้ยังมี การพบปะ
สถานประกอบการเพื่ อขอความร่ วมมื อโรงแรม
และผู้ประกอบการในการรณรงค์การลดใช้พลาสติก

3) การด าเนิ นการตามนโยบายรั ฐมนตรี ว่ าการกระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา ประเด็นการจัดการขยะและห้องสุขา
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
3.1 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาควรเผยแพร่มาตรฐานห้องน้า
สาธารณะเพื่อการท่องเที่ยวไปยังแหล่งท่ องเที่ยวของภาคเอกชน
เพื่อเป็นต้นแบบในการพัฒนาด้วย
3.2 ในการสร้างห้องน้าสาธารณะตามแบบของกรมการท่องเที่ยว
ควรมี การตกแต่งเพิ่มเติมเพื่อให้ สอดคล้องกั บลักษณะภูมิ ทั ศน์
และอัตลักษณ์ของพื้นที่
3.3 สร้างแรงจูงใจในการเสริมสร้างมาตรฐานห้องน้า
3.4 ประสานความร่วมมือกับกรมอนามัยในการรณรงค์และสร้าง
มาตรฐานความสะอาดของห้องน้า โดยจัดกิจกรรมประกวดห้องน้า
มาตรฐานเพื่อการท่องเที่ยว ผ่านการประเมินผลของคณะกรรมการ
ซึ่งควรกาหนดให้ผู้สูงอายุในพื้นที่เป็นคณะกรรมการ เพื่อเป็นการ
สร้างงานสร้างรายได้ให้กับผู้สูงอายุอีกทางหนึ่ง

4) การดาเนินงานของศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
ข้อค้นพบ
การดาเนินงานของศูนย์ช่วยเหลือนักท่ องเที่ ยว
ได้ปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนตามวัตถุประสงค์ของศูนย์
ช่วยเหลื อนั กท่ องเที่ ยวทุ กประการ ไม่ ว่ าจะเป็ น
การเป็นล่ามแปลภาษา งานให้บริการในเรื่องของการ
อานวยความสะดวกและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวทั้งชาว

4) การดาเนินงานของศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ค.ต.ป.กก. เห็นว่าศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวเป็นประโยชน์ต่อ
ประเทศอย่างมาก เนื่องจากเป็นด่านหน้าในการป้องกันและ แก้ไข
ปั ญ หาที่ มี ต่ อนั ก ท่ องเที่ ย ว เพื่ อสร้ างความประทั บ ใจให้
นักท่องเที่ยว โดยเห็นควรให้พัฒนาประสิทธิภาพในการดาเนินงาน
เพิ่มเติม ดังนี้
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ข้อค้นพบ
ไทยและชาวต่างชาติ งานรวบรวมและจัดทาข้อมู ล
สถิติ /โดยศูนย์ช่วยเหลือนั กท่ องเที่ ยว และเป็นที่
ยอมรั บของหน่ วยงานด้ านการท่ องเที่ ยวในพื้ นที่
จั งหวั ด รวมทั้ งสามารถสร้ างความพึ งพอใจต่ อ
นั กท่ องเที่ ยวได้ เป็ นอย่ างดี อย่ างไรก็ ตามยั งพบ
ปัญหาและอุ ปสรรคในการดาเนินงานบางประการ
ดังนี้
1) การประสานงานกับหน่วยงานอื่น ในการท างาน
ช่วยเหลือนักท่ องเที่ ยว ค่อนข้างล าบาก เนื่องจาก
ไม่มีเครือข่ายทางานร่วมกัน และหน่วยงานราชการ
หลายหน่วยงาน ไม่เข้าใจบทบาทหน้าที่ และขอบเขต
การทางานของศูนย์
2) การประสานของเจ้ าหน้ าที่ ในบางกรณี กั บ
หน่วยงานอื่ นๆ ยังไม่ ได้รับความเชื่อมั่ นเท่ าที่ ควร
เนื่องจากสถานภาพของเจ้าหน้าที่เป็นการจ้างชั่วคราว
3) ส่วนราชการ รวมทั้ งนักท่ องเที่ ยวจ านวนมาก
ยั งไม่ ทราบถึ งการมี อยู่ และบทบาทของศู นย์
ช่ วยเหลื อ นั ก ท่ อ งเที่ ย ว ท าให้ ในหลายครั้ ง
การท างานของเจ้าหน้ าที่ ของศู นย์ ฯ ไม่ มี ความ
น่าเชื่อถือ
4) การดาเนินการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวในบางเรื่อง
เกิดความล่าช้าเนื่องจากเกินขอบเขตอานาจหน้าที่
ของเจ้าหน้าที่ รวมทั้งผู้ประกอบการบางรายไม่ให้
ความร่วมมือ

ข้อเสนอแนะ
1) ยกสถานภาพของเจ้ าหน้ าที่ เพื่ อเพิ่ มความมั่ นคงในอาชี พ
เสริมสร้างขวัญกาลังใจ รวมทั้งเพิ่มความน่าเชื่อถือ อันจะส่งผลให้
การทางานเกิดประสิทธิภาพสูงขึ้น สามารถตอบสนองความต้องการ
ของนักท่องเที่ยวได้มากขึ้น
2) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาควรมีการจัดทา MOU ร่วมกับ
หน่วยงานราชการและองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องใน
การช่วยเหลือนักท่องเที่ยว เพื่อให้การทางานเป็นไปอย่างคล่องตัว
และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์ศูนย์ช่วยเหลือ
นักท่องเที่ยวอีกทางหนึ่ง
3) กระทรวงการท่ องเที่ยวและกีฬาควรจัดโครงการเชิงรุกในการ
ประชาสั มพั นธ์ บ ทบาทหน้ าที่ ศู นย์ ช่ วยเหลื อนั กท่ องเที่ ยว
ให้นักท่ องเที่ ยวทราบ โดยในเบื้องต้นสามารถดาเนินการได้ทันที
ที่สถานที่ตั้งของศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวที่มีอยู่

5) การตรวจสอบและประเมินผลโครงการในพื้นที่
จังหวัด
ค.ต.ป.กก. ลงพื้นที่ตรวจสอบและประเมินผลการ
ดาเนินโครงการในพื้ นที่ จังหวั ด โดยเป็นการสุ่ ม
ตรวจสอบโครงการ และใช้ วิ ธี การสอบทานกั บ
ผู้รับผิดชอบโครงการพร้อมทั้งลงพื้ นที่ ตรวจสอบ
และประเมินผลโครงการ ดังนี้
- โครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ เทียนพรรษาจังหวั ด
อุบลราชธานี
- โครงการพัฒนาห้องน้าสาธารณะเพื่อการท่องเที่ยว
จังหวัดกระบี่
- โครงการพั ฒนาปรั บปรุ งท่ าเที ยบเรื อเพื่อการ
ท่องเที่ยว
ตาบลคลองประสงค์ อาเภอเมือง จังหวัดกระบี่
- โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสามเหลี่ยมทองคา

5) การตรวจสอบและประเมินผลโครงการในพื้นที่จังหวัด
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ค.ต.ป.กก. ลงพื้นที่สอบทาน ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการ
มีข้อเสนอแนะในการพัฒนาเพิ่มเติม ดังนี้
โครงการด้านการท่องเที่ยว
1) หน่วยงานที่ ดาเนิ นโครงการก่ อสร้าง/พัฒนาแหล่ งท่ องเที่ ยว
ควรพิ จารณาถึ งแผนการใช้ ประโยชน์ ของสถานที่ ท่ องเที่ ยว
แผนบ ารุงรักษา แผนหารายได้ และแผนกาจัดขยะ นอกเหนือจาก
แผนการก่อสร้าง
2) ในการก่ อสร้ างแหล่ งท่ องเที่ ยวและสิ่ งอานวยความสะดวก
ควรคานึงถึงนวัตกรรมที่มีอยู่ในปัจจุบนั โดยใช้นวัตกรรมทีเ่ หมาะสม
และเกิดความคุ้มค่ามากที่สุด นอกจากนี้ควรคานึงถึงจานวนห้อง
สุขาให้เพียงพอต่อนักท่องเที่ยวและการออกแบบให้สามารถเข้าถึง
คนทุกกลุ่ม
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ลำดับ

ข้อค้นพบ
และโครงการก่ อสร้างอาคารศูนย์จ าหน่ายอาหาร
และบริการนักท่องเที่ยวบริเวณสามเหลี่ยมทองคา
จังหวัดเชียงราย
- โครงการก่ อสร้ างสนามกี ฬาอ าเภอเชี ยงของ
จังหวัดเชียงราย
- โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอาเภอบ่อไร่
จังหวัดตราด
- โครงการสีสันสดใสเมืองไทยน่าเที่ยว
(แต่งสีประเทศไทย)
ข้อค้นพบ
จากการตรวจสอบและประเมิ นผลโครงการใน
พื้นที่ จังหวัดพบว่ าส่วนใหญ่ โครงการได้ก่ อสร้าง
เสร็จสิ้นตามระยะเวลาที่กาหนดในสัญญาจ้างและมี
การใช้ ประโยชน์ ตามวั ตถุ ประสงค์ ก่ อให้ เกิ ด
ประสิทธิผลต่อประชาชนในพื้นที่และนักท่องเที่ยว
อย่ างไรก็ ตามจากการสุ่ มตรวจสอบโครงการที่
ดาเนินการในพื้ นที่ จังหวั ดพบว่า โครงการที่ เป็ น
ลักษณะสิ่งปลูกสร้างประสบปัญหาการส่งมอบพื้นที่
และขึ้ นทะเบี ยนอาคารและสิ่ งปลู กสร้ าง
ท าให้หน่วยงานที่ เบิกจ่ายแทนกั นไม่ สามารถตั้ ง
งบประมาณเพื่ อซ่อมแซมได้ ประกอบกั บองค์กร
ปกครองส่ วนท้ องถิ่ นบางแห่ งไม่ พร้ อมรั บมอบ
โครงการ
นอกจากนี้ยังพบว่าบางโครงการมีการบันทึกบัญชี
ผิดประเภท ท าให้ไม่ มี สินทรัพย์ในระบบ GFMIS
ได้แก่บัญชีค่าจ้างเหมาบริการ – บุคคลภายนอก
และบัญชีค่าวัสดุ

ข้อเสนอแนะ
3) โครงการที่ เ ป็ นลั ก ษณะการเบิ ก จ่ ายแทนกั นระหว่ า ง
กรมการท่ องเที่ ยวและส านักงานการท่ องเที่ ยวและกี ฬาจังหวัด
สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดควรประสานและติดตามการ
ดาเนินการขึ้นทะเบียนอาคารและสิ่งปลูกสร้าง จากกรมท่องเที่ยว
( เจ้ าของงบประมาณ ) เพื่ อให้ การใช้ ประโยชน์ จากอาคาร
และสิ่งปลูกสร้าง เป็นไปอย่างถูกต้อง ตาม พ.ร.บ.ที่ราชพัสดุ รวมทั้ง
ประสานส่วนกลาง (สป.กก) เพื่อดาเนินการเกีย่ วกับการโอนสินทรัพย์
ในระบบ GFMIS เพื่อให้ข้อมูลทางการเงินบัญชี ถูกต้องตรงตาม
ข้ อเท็ จ จริ ง นอกจากนี้ ควรเร่ ง รั ดการตรวจสอบโครงการ
ที่ มี การบั นทึ กบั ญชี ผิ ดประเภท และแจ้ งไปยั งส านั กงานการ
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพื่อดาเนินการแก้ไขตามขั้นตอน
โครงการด้านการกีฬา
1) สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ร่วมกับกรมพลศึกษา
ควรเร่ งประสานผู้ รั บจ้ างให้ ด าเนิ นการซ่ อมแซมสนามกี ฬา
ให้ใช้การได้โดยเร็วก่อนจะหมดระยะประกันของสัญญา
2) สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดควรดาเนินการร่วมกับ
กรมพลศึกษาในการชี้แจงทาความเข้าใจกั บองค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่นเจ้าของพื้นที่ เพื่อจะได้รับมอบสนามกีฬาไปบริหารจัดการ
ให้ถูกต้องเป็นไปตาม พ.ร.บ. ที่ราชพัสดุ และเป็นไปตามมติ ครม.
เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2554 และประสานส่วนกลาง (สป.กก)
เพื่ อด าเนิ นการเกี่ ยวกั บ การโอนสิ นทรั พย์ ในระบบ GFMIS
เพื่อให้ข้อมูลทางการเงินบัญชี ถูกต้องตรงตามข้อเท็จจริง
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ส่วนที่ 7 การลงนามรับรองรายงาน (เป็นการลงนามทั้งคณะ)
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สรุปรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลโครงการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2
โดย ค.ต.ป. ประจากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการท่องเที่ยวที่เกี่ยวกับการค้ามนุษย์
และการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก หน่วยงาน กรมการท่องเที่ยว
ภายใต้แผนงานบูรณาการการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
1. ผลสัมฤทธิ์/ประสิทธิผลของโครงการ
1.1 ผลลัพธ์ : การบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์หรือตามมาตรฐานที่กาหนดไว้มากน้อยเพียงใด
วัตถุประสงค์/เป้าประสงค์
 เพื่อจัดทาหลักสูตรการฝึกอบรม
สาหรับเด็กและสตรี เพื่อป้องกันมิให้
นักท่องเที่ยวแสวงประโยชน์ทางเพศ
จากเด็กและสตรี
 เพื่ อ อบรมให้ ค วามรู้ ส ร้ า งความ
ตระหนักถึงความสาคัญในการป้องกัน
มิให้นักท่องเที่ยวแสวงประโยชน์ทาง
เพศจากเด็กและสตรี

ตัวชี้วัดผลลัพธ์
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง
 ได้ห ลัก สูต รฝึก อบรมส าหรับเด็ก และ  มี ห ลั ก สู ต รฝึ ก อบรมส าหรั บ เด็ ก และสตรี
สตรี เพื่ อป้ อ งกั นมิ ใ ห้ นักท่ องเที่ ย วแสวง เพื่ อป้ องกันมิใ ห้นักท่ องเที่ย วแสวงประโยชน์
ประโยชน์ทางเพศจากเด็กและสตรี
ทางเพศจากเด็กและสตรี

เพื่อสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังในการ
ป้ อง กั น มิ ใ ห้ นั ก ท่ อง เ ที่ ย วแ ส ว ง
ประโยชน์ทางเพศจากเด็กและสตรี
 เพื่อผลิตสื่อในการประชาสัมพันธ์
และส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ปลอดจาก
การบริการทางเพศ (Sex Tour)





จั ด อบ รมให้ ความรู้ แ ก่ เ ด็ ก ส ต รี
บุ ค ล า ก ร ด้ า น ก า ร ท่ อ ง เ ที่ ย ว แ ล ะ
ผู้ เ กี่ ย วข้ อง จานวน 800 คน ตระหนั ก
และเห็นถึงความสาคัญในการป้องกันมิให้
นักท่องเที่ยวแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศ
จากเด็กและสตรี
 มีเครือข่ายเฝ้าระวังในการป้องกันมิให้
นักท่องเที่ ยวแสวงประโยชน์ทางเพศจาก
เด็กและสตรีเพิ่มขึ้น 800 คน
 ผลิ ต สื่ อ เพื่ อ ใช้ ใ นการประชาสั ม พั น ธ์
และส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ปลอดจากการ
บริการทางเพศ (Sex Tour)


เกณฑ์ระดับความสาเร็จ :
 ดีมาก = สาเร็จตามเป้าประสงค์/ตัวชี้วัดผลลัพธ์ร้อยละ 81 ขึ้นไป
 ดี
= สาเร็จตามเป้าประสงค์/ตัวชี้วัดผลลัพธ์อยู่ในช่วงร้อยละ 71-80
 พอใช้ = สาเร็จตามเป้าประสงค์/ตัวชี้วัดผลลัพธ์ อยู่ในช่วงร้อยละ 61-70
 ควรปรับปรุง = สาเร็จตามเป้าประสงค์/ตัวชี้วัดผลลัพธ์ น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 60
(อ้างอิงข้อมูลตามเอกสารประกอบ พ.ร.บ. รายจ่ายประจาปี/เอกสารโครงการที่เกี่ยวข้อง)
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จัดอบรมให้ความรู้แก่เด็ก สตรี บุคลากรด้าน
การท่ องเที่ ยว และผู้เ กี่ย วข้ องจานวน 6 ครั้ ง
ในจังหวัดพิษณุโลก ราชบุรี บุรีรัมย์ สุพรรณบุรี
ระยอง ตรัง มีผู้เข้าอบรมจานวน 832 คน


มี เ ครื อ ข่ า ยเฝ้ า ระวั ง ในการป้ อ งกั น มิ ใ ห้
นักท่องเที่ย วแสวงประโยชน์ ทางเพศจากเด็ ก
และสตรีเพิ่มขึ้น 832 คน
 มีการจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ไป
ยังผู้ ประกอบการ บุ คลากรด้ านการท่ องเที่ ยว
และผู้ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย
- ผลิตดีวีดีภาพยนตร์สั้น 1,000 แผ่น
- พิ ม พ์ ห ลั ก จรรยาบรรณการท่ อ งเที่ ย วโลก
2,000 เล่ม
- พิ ม พ์ แ ผ่ น พั บ ไทย-อั ง กฤษ และ ไทย-จี น
160,000 แผ่น
- จัดทาที่คั่นหนังสือ 100,000 ชิ้น
- พิมพ์สติ๊กเกอร์ 52,000 ชิ้น
- จัดทาป้ายประชาสัมพันธ์ 400 ชิ้น
- จัดทาอินโฟกราฟฟิกสามภาษา
- จัดทานิทรรศการเคลื่อนที่
ระดับความสาเร็จ : (ระบุระดับความสาเร็จที่ได้
ตามเกณฑ์)
การด าเนิ นโครงการบรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละ
เป้าหมายในระดับดีมาก

1.2 ผลกระทบ : ผลลัพธ์ขั้นสุดท้ายที่เกิดจากการดาเนินโครงการและการใช้ประโยชน์จากโครงการทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ รวมทั้ง
ผลกระทบที่ไม่คาดหมายหลังจากโครงแล้วเสร็จ (Side effect)
ผลกระทบที่เกิดขึ้น

ผลกระทบ




ผลกระทบทางบวก
การท่องเที่ยวไทยมีภาพลักษณ์ที่ดี ในการเป็ น
แหล่ ง ท่ องเที่ ย วที่ มี คุ ณภาพและมี ค วาม
ปลอดภัยต่อเด็กและสตรี ส่งผลให้นักท่องเที่ยว
เดินทางมาท่องเที่ยวมากขึ้น สามารถนารายได้
เข้าประเทศเพิ่มขึ้น
สังคมมีความสงบสุข เด็กและสตรีปลอดภัยจาก
การท่องเที่ยวที่แสวงประโยชน์ทางเพศ
ไม่มี
ไม่มี

ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ

ผลกระทบด้านสังคม/วัฒนธรรม

ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
 ผลกระทบด้านอื่น ๆ (ระบุ)


ผลกระทบทางลบ
ไม่มี

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

1.3 ความยั่งยืนของโครงการ : ผลผลิตของโครงการยังคงอยู่ถึงปัจจุบันในสภาพที่ดี มีการใช้ประโยชน์จากผลผลิตนั้นอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันตรง
ตามวัตถุประสงค์การใช้งานเดิม มีการดาเนินการตามแผนการบารุงรักษาที่ได้ระบุไว้ หรือมีการพัฒนาผลผลิตจากเดิม ไม่พบข้อบกพร่อง
ผลผลิต
ของโครงการ

การใช้ประโยชน์ตรง
ตามวัตถุประสงค์

ได้ ห ลั กสู ต ร ฝึ ก อ บ ร ม
ส าหรั บ เด็ ก แ ละสต รี เพื่ อ
ป้องกันมิให้นักท่องเที่ยวแสวง
ประโยชน์ทางเพศจากเด็กและ
สตรี
 จัดอบรมให้ความรู้ แก่เด็ก
ส ต รี บุ ค ล า ก ร ด้ า น ก า ร
ท่ อ งเที่ ย ว และผู้ เ กี่ ย วข้ อ ง
จานวน 800 คน ตระหนั ก
และเห็นถึงความสาคัญในการ
ป้ อง กั นมิ ใ ห้ นั กท่ อง เ ที่ ย ว
แสวงหาผลประโยชน์ทางเพศ
จากเด็กและสตรี
 มีเครือข่ายเฝ้าระวังในการ
ป้องกันมิให้นักท่องเที่ยวแสวง
ประโยชน์ทางเพศจากเด็กและ
สตรีเพิ่มขึ้น 800 คน
 ผ ลิ ต สื่ อ เ พื่ อใ ช้ ใ นกา ร
ประชาสั ม พั น ธ์ แ ละส่ ง เสริ ม
การท่องเที่ยวที่ปลอดจากการ
บริการทางเพศ (Sex Tour)

ความเหมาะสมของการใช้ประโยชน์จากผลผลิต
ในปัจจุบัน

/

ไม่มี
/

ระดับ
ความเหมาะสม
ดี

/

/

ดี

/

/

ดี

/

/

ดี

ใช่


แผนการบารุงรักษา/
พัฒนาผลผลิต
ที่ระบุไว้ในอดีต

ไม่ใช่

มี

ภาพรวม
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ข้อค้นพบ

ดี

เกณฑ์ระดับความเหมาะสม :
 ดีมาก
หมายถึง ผลผลิตของโครงการยังคงอยู่ถึงปัจจุบันในสภาพที่ดี มีการใช้ประโยชน์จากผลผลิตนั้นอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันตรง
ตามวัตถุประสงค์การใช้งานเดิม มีการดาเนินการตามแผนการบารุงรักษาที่ได้ระบุไว้ หรือมีการพัฒนาผลผลิตจากเดิ ม ไม่พบ
ข้อบกพร่อง
 ดี
หมายถึง ผลผลิตของโครงการยังคงอยู่ถึงปัจจุบันในสภาพพอใช้ มีการใช้ประโยชน์จากผลผลิตนั้นอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน
แต่ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์การใช้งานเดิม มีการดาเนินการตามแผนการบารุงรักษาที่ได้ระบุไว้ พบข้อบกพร่องเล็กน้อย
 พอใช้
หมายถึง ผลผลิตของโครงการยังคงอยู่ถึงปัจจุบันในสภาพพอใช้ มีการใช้ประโยชน์จากผลผลิตนั้นในอดีตแต่ไม่ต่อเนื่องจนถึง
ปัจจุบัน การใช้งานอาจตรงหรือไม่ตรงตามวัตถุประสงค์การใช้งานเดิม ขาดการดาเนินงานตามแผนการบารุงรักษาที่ได้ระบุไว้
พบข้อสังเกตหลายประการ
 ควรปรับปรุง หมายถึง ผลผลิตของโครงการไม่คงอยู่ถึงปัจจุบัน หรือคงอยู่ในสภาพที่ไม่สามารถใช้งานได้ ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากผลผลิต
นั้นได้ใ นปัจ จุบั น หรือ ไม่เ คยมีการใช้งานในอดี ต ขาดแผนการบ ารุง รัก ษา พบว่ามี ข้อ บกพร่อ ง และหรือ มีข้อสัง เกตอย่ างมี
นัยสาคัญที่ควรนาไปปรับปรุง

2. ประสิทธิภาพของโครงการ
2.1 ผลผลิต : การบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดผลผลิตการให้บริการ/การดาเนินงานตามที่ได้กาหนดไว้
เป้าหมาย
 ได้หลักสูตรฝึกอบรมสาหรับ
เด็ ก และสตรี เพื่ อ ป้ อ งกั น มิ ใ ห้
นักท่องเที่ยวแสวงประโยชน์ทาง
เพศจากเด็กและสตรี
 จัดอบรมให้ความรู้แก่เด็ก สตรี
บุ คลากรด้ านการท่ องเที่ ยว และ
ผู้ เ กี่ ย วข้ อง จ านวน 800 คน
ตระหนักและเห็นถึงความสาคั ญใน
การป้ องกั นมิ ใ ห้ นั กท่ อ งเที่ ยว
แสวงหาผลประโยชน์ ทางเพศจาก
เด็กและสตรี
 มีเ ครื อ ข่ ายเฝ้ า ระวั ง ในการ
ป้ องกั นมิ ใ ห้ นั กท่ อ งเที่ ย วแสวง
ประโยชน์ ทางเพศจากเด็กและ
สตรีเพิ่มขึ้น 800 คน
 ผ ลิ ต สื่ อ เ พื่ อ ใ ช้ ใ น ก า ร
ประชาสั มพั นธ์แ ละส่ งเสริมการ
ท่องเที่ยวที่ปลอดจากการบริการ
ทางเพศ (Sex Tour)

ตัวชี้วัดผลผลิต
ผลผลิตที่เกิดขึน้ จริง
 ได้ห ลัก สูต รฝึก อบรมส าหรับเด็ก และ  มี ห ลั ก สู ต รฝึ ก อบรมส าหรั บ เด็ ก และสตรี เพื่ อ
สตรี เพื่ อป้ อ งกั นมิ ใ ห้ นักท่ องเที่ ย วแสวง ป้องกันมิให้นักท่องเที่ยวแสวงประโยชน์ทางเพศจาก
ประโยชน์ทางเพศจากเด็กและสตรี
เด็กและสตรี
จั ด อบ รมให้ ความรู้ แ ก่ เ ด็ ก ส ต รี  จัดอบรมให้ความรู้แก่เด็ก สตรี บุคลากรด้านการ
บุ ค ล า ก ร ด้ า น ก า ร ท่ อ ง เ ที่ ย ว แ ล ะ ท่องเที่ยว และผู้เกี่ยวข้อง 6 ครั้ง ในจังหวัดพิษณุโลก
ผู้ เ กี่ ย วข้ อง จานวน 800 คน ตระหนั ก ราชบุรี บุรีรัมย์ สุพรรณบุรี ระยอง ตรัง มีผู้เข้าอบรม
และเห็นถึงความสาคัญในการป้องกันมิให้ จานวน 832 คน
นักท่องเที่ยวแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศ
จากเด็กและสตรี


มีเครือข่ายเฝ้าระวังในการป้องกันมิให้  มี เ ค รื อ ข่ าย เ ฝ้ า ร ะ วั ง ใ น ก า ร ป้ อ ง กั น มิ ใ ห้
นักท่องเที่ ยวแสวงประโยชน์ทางเพศจาก นักท่ องเที่ย วแสวงประโยชน์ ทางเพศจากเด็ กและ
เด็กและสตรีเพิ่มขึ้น 800 คน
สตรีเพิ่มขึ้น 832 คน


ผลิ ต สื่ อเพื่ อใช้ ใ นการประชาสั มพั นธ์  มี การจั ดท าสื่ อประชาสั มพั นธ์ และเผยแพร่ ไปยั ง
และส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ปลอดจากการ ผู้ ประกอบการ บุ คลากรด้ านการท่ องเที่ ยวและผู้ ที่
บริการทางเพศ (Sex Tour)
เกีย่ วข้อง ประกอบด้วย
- ผลิตดีวีดีภาพยนตร์สั้น 1,000 แผ่น
- พิมพ์หลักจรรยาบรรณการท่องเที่ยวโลก 2,000 เล่ม
- พิมพ์แผ่นพับไทย-อังกฤษ และ ไทย-จีน 160,000
แผ่น
- จัดทาที่คั่นหนังสือ 100,000 ชิน้
- พิมพ์สติ๊กเกอร์ 52,000 ชิ้น
- จัดทาป้ายประชาสัมพันธ์ 400 ชิ้น
- จัดทาอินโฟกราฟฟิกสามภาษา
- จัดทานิทรรศการเคลื่อนที่
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เป้าหมาย
ตัวชี้วัดผลผลิต
ผลผลิตที่เกิดขึน้ จริง
เกณฑ์ระดับความสาเร็จ :
ระดั บความส าเร็ จ : การด าเนิ นโครงการบรรลุ
 ดีมาก = สาเร็จตามเป้าหมาย/ตัวชี้วัดผลผลิต ร้อยละ 81 ขึ้นไป
วัตถุประสงค์และเป้าหมายในระดับดีมาก
 ดี = สาเร็จตามเป้าหมาย/ตัวชี้วัดผลผลิตอยู่ในช่วง ร้อยละ 71-80
 พอใช้ = สาเร็จตามเป้าหมาย/ตัวชี้วัดผลผลิตในช่วง ร้อยละ 61-70
 ควรปรับปรุง = สาเร็จตามเป้าหมาย/ตัวชี้วัดผลผลิต น้อยกว่าหรือเท่ากับ
ร้อยละ 60
(อ้างอิงข้อมูลตามเอกสารประกอบ พ.ร.บ. รายจ่ายประจาปี/เอกสารโครงการที่
เกี่ยวข้อง)
2.2 การดาเนินงานตามแผน : การเปรียบเทียบระยะเวลาดาเนินงานตามแผนงานกับระยะเวลาดาเนินงานจริง
ระยะเวลาที่กาหนดตามแผน
ไม่มีแก้ไขแผน

การดาเนินงาน
ระยะเวลาที่กาหนด
ตามการแก้ไขแผน

วันทีด่ าเนินการ
แล้วเสร็จ
 210 วัน
   23 เม.ย. 61
เกณฑ์ระดับความสาเร็จ :
ระดั บความส าเร็ จ : (ระบุ ระดั บ
 ดีมาก = ดาเนินการแล้วเสร็จก่อนระยะเวลาที่กาหนด
ความสาเร็จที่ได้ตามเกณฑ์)
 ดี = ดาเนินการแล้วเสร็จตามกาหนดเวลา โดยไม่มีการแก้ไขแผน/สัญญา
การดาเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงค์
 พอใช้ = ดาเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่าแผนงาน หรือดาเนินการแล้วเสร็จตามแผนที่ และเป้าหมายในระดับดี
ได้แก้ไข
 ควรปรับปรุง = ดาเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่าแผนงานที่แก้ไข
2.3 การใช้จ่ายงบประมาณ : การเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับกับงบประมาณที่เบิกจ่ายจริง
งบประมาณที่ได้รับ
งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง
 5,000,000 บาท
 4,764,504.50 บาท
เกณฑ์ระดับความสาเร็จ :
 ดีมาก = มีผลการเบิกจ่ายร้อยละ 96 ขึ้นไป
 ดี = มีผลการเบิกจ่ายอยู่ในช่วงร้อยละ 86 - 95
 พอใช้ = มีผลการเบิกจ่ายอยู่ในช่วงร้อยละ 76 - 85
 ควรปรับปรุง = ร้อยละการเบิกจ่ายน้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 75
(เกณฑ์อ้างอิง ตามมติค ณะรั ฐมนตรีเ รื่องมาตรการเพิ่มประสิทธิ ภาพการใช้จ่ายงบประมาณ
รายจ่ายฯ ปี 60)

ร้อยละการเบิกจ่าย
 ร้อยละ 95.3
ระดั บความส าเร็ จ : (ระบุ ระดั บ
ความสาเร็จที่ได้ตามเกณฑ์)
การด าเนิ น เบิ ก จ่ า ยงบประมาณ
โครงการอยู่ในระดับดี

3. ความโปร่งใส : ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชาชน สามารถรับรู้ถึงการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในทุกขั้นตอน
มีช่องทางการให้ข้อมูลที่เหมาะสมและสามารถเข้าถึงได้
ระดับความโปร่งใส
ในการดาเนินโครงการ

 1) การเปิดเผยข้อมูล

ข้อค้นพบ





มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารการดาเนินโครงการ
มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารการให้บริการ
มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง
มีระบบสารสนเทศในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
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ระดับความโปร่งใส
ในการดาเนินโครงการ
 2) การปฏิบัติงานเป็นไปตาม
แผนงาน วิธีการ หรือ
มาตรฐานที่กาหนด

 3) การติดตาม ตรวจสอบ
และรายงานผล

 4) มีกลไกจัดการ
ร้องเรียน
และการทุจริต
อย่างเหมาะสม

ข้อ

ข้อค้นพบ





มีการกาหนดแผนงาน วิธีการดาเนินงาน หรือมีคู่มือ หรือกาหนดมาตรฐานการดาเนินงาน
มีการกาหนดตัวชี้วัดผลการดาเนินงาน
มีการดาเนินงานเป็นไปตามแผนงาน/วิธีการไว้อย่างเหมาะสม
การดาเนินโครงการไม่ขัดแย้งต่อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

 มีกลไกการตรวจสอบ หรือการสอบทาน หรื อการตรวจสอบภายใน หรื อการควบคุ ม
ภายใน ตรวจสอบการดาเนินโครงการ
 การติ ดตาม/ตรวจสอบการรั บบริ การหรื อการใช้ ประโยชน์ ของโครงการหลั งด าเนิ นการ
แล้วเสร็จ
 มีกลไกการรายงานผลการดาเนินโครงการต่อผู้บริหาร
 มีระบบสารสนเทศในการติดตามผลการดาเนินงานของหน่วยงาน ที่ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงและ
ใช้งานได้จริง
 มีช่ องทางรับ ข้ อร้องเรีย นเกี่ย วกั บปั ญ หาการด าเนินงานและปัญ หาการทุ จริ ต ระหว่ าง
ดาเนินโครงการ
 มีช่องทางรับข้อร้องเรียนเรื่องปัญหาการใช้บริการหรือการใช้ประโยชน์หลังดาเนินโครงการ
แล้วเสร็จ
 มีการวางกลไกการติดตาม แก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน/การทุจริตไว้อย่างเหมาะสม
 มีกลไกการแจ้งผลการจัดการข้อร้องเรียนไปยังผู้บริหารและแจ้งกลับยังผู้ร้องเรียน

ข้อค้นพบอืน่ ๆ
.................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................... ...........................................................................

4. การมีส่วนร่วม : ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชน มีส่วนในการรับรู้ รับทราบ เข้าใจ ให้ความเห็น การร่วมตัดสินใจรวมทั้งการปฏิบัติ
4.1 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ประชาชน มีส่วนร่วมในโครงการหรือไม่
 มีส่วนร่วมในโครงการ (ประเมินระดับการมีส่วนร่วมตามข้อ 4.2)
 ไม่มีส่วนร่วมในโครงการ เนื่องจาก ..................................................................................................................................
4.2 ระดับการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ประชาชน ในการดาเนินโครงการ
ระดับการมีส่วนร่วม

 1) การให้ข้อมูลข่าวสาร
(To Inform)

ข้อค้นพบ
 มีการเผยแพร่ ข้ อมูล ข่ าวสารก่อ นเริ่มด าเนิ นโครงการ ให้ผู้ มีส่ วนได้ ส่วนเสีย /ประชาชน
ได้รับทราบ
 มีการเผยแพร่ข้ อมู ล ข่าวสารระหว่างด าเนิ นโครงการ ให้ ผู้ มีส่ วนได้ ส่ วนเสี ย /ประชาชน
ได้รับทราบ
 มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารหลังดาเนินโครงการแล้วเสร็จ ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ประชาชน
ได้รับทราบ
 มีช่องทางให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ประชาชน สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดาเนิน
โครงการได้ มากกว่า 1 ช่องทาง
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ระดับการมีส่วนร่วม

ข้อค้นพบ
 เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ประชาชนได้ให้ข้อมูล ข้อเท็จจริง ก่อนเริ่มดาเนินโครงการ
 เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ประชาชนได้ให้ข้อมูล ข้อเท็จจริง ระหว่างดาเนินโครงการ

 2) การปรึกษาหารือ
(To Consult)

 เปิดโอกาสให้ ผู้มีส่ วนได้ส่วนเสีย /ประชาชนได้ให้ ข้อมู ล ข้ อเท็จจริง หลั งดาเนินโครงการ
แล้วเสร็จ
 นาประเด็ นข้ อเสนอแนะที่ ผู้ มีส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย /ประชาชนเป็ นห่ วงไปประกอบเป็ นแนว
ทางการดาเนินโครงการ
 เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมหรือเกี่ยวข้องในกระบวนการ
ตัดสินใจในการกาหนดนโยบาย

 3) การเข้ามามีบทบาท
(To Involve)

 เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมหรือเกี่ยวข้องในกระบวนการ
ตัดสินใจ ในการวางแผนและวิธีการปฏิบัติงาน
 จัดกิจกรรมการมีส่วนร่วม หรือประชุมเชิงปฏิบัติการในลักษณะกลุ่ม เพื่อให้กลุ่มผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย/ประชาชนมาร่วมพูดคุย แลกเปลี่ยนความเห็นภายในกลุ่มเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงและ
การตัดสินใจร่วมกัน
 จั ด ให้ มี ค ณะกรรมการที่ มี ตั ว แทนภาคประชาชนเข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มหรื อ เกี่ ย วข้ อ งใน
กระบวนการตัดสินใจ

 4) การร่วมมือ
(To Collaborate)

 การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ประชาชนร่วมเป็นภาคีในการดาเนินกิจกรรมโครงการ
ภาครัฐ
 เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ประชาชน เข้ามามีบทบาทในลักษณะการเป็นหุ้นส่วนใน
ทุกขั้นตอนของการตัดสินใจ
 นาข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ประชาชนมาเป็นส่วนหนึ่งของการตัดสินใจมากที่สุด
เท่าที่ทาได้
 จั ด ให้ มี รู ป แบบการด าเนิ นงานในลั กษณะของคณะกรรมการร่ ว มภาครั ฐ และเอกชน /
คณะที่ปรึกษา ภาคประชาชน

ข้อค้นพบอืน่ ๆ
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................. ...

5. ปัจจัยที่ทาให้โครงการประสบความสาเร็จ : (ระบุ)

การได้รับการจัดสรรงบประมาณที่เหมาะสมเพียงพอ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการและผู้เกี่ยวข้องมีความเข้าใจในรายละเอียดของ
โครงการ รวมทั้งการให้ความร่วมมือของหน่วยงานต่าง ๆ ตลอดจนการมีส่วนร่วมของบุคคลที่เกี่ยวในทุกระดับ
6. ปัญหา อุปสรรคที่สาคัญของโครงการ :
ประเภท
 1) กลยุทธ์ (นโยบาย/ยุทธศาสตร์)
 2) การปฏิบัติงาน(กระบวนการ
ขั้นตอน/การบริหารจัดการ/
เทคโนโลยี)

ข้อค้นพบ

ข้อเสนอแนะ

-

-

ผู้รับผิดชอบ
-

-
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-

ประเภท
 3) ทรัพยากร (การบริหารเงิน
งบประมาณ/บุคลากร)

ข้อค้นพบ

ข้อเสนอแนะ

-

-

ผู้รับผิดชอบ
-

 4) กฎ/ระเบียบ (ข้อขัดข้อง/ปัญหาการ
ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง)

-

-

 5) อื่น ๆ

-

-

-

7. ข้อเสนอแนะ
7.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย (ระบุ)
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ ควรรวบรวมสถิติของการแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศจากเด็ก
และสตรีจากการท่องเที่ยว เพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาและกาหนดแนวทางการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งจัดทาระบบการแจ้งเหตุการแสวงหา
ประโยชน์ทางเพศจากเด็กและสตรีในการเดินทางและการท่องเที่ยว ตลอดจนออกระเบียบข้อบังคับในการคุ้มครองเด็กและสตรี และแนวทางปฏิบัติที่มี
ความเข้มงวดสาหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
7.2 ข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานกลางที่เกี่ยวข้อง (ระบุ)
สานักงบประมาณควรสนุบสนุนงบประมาณให้ดาเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการท่องเที่ยวที่เกี่ยวกับการค้ามนุษย์
และการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กอย่างต่อเนื่อง
7.3 ข้อเสนอแนะต่อผู้รับผิดชอบโครงการ (ระบุ)
- กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาควรกาหนดห้วงเวลาการฝึกอบรมที่ไม่ตรงกับฤดูการท่องเที่ยวในพื้นที่ เนื่องจากจะได้มีผู้อบรม
จากภาคเอกชนเข้าร่วมมากขึ้น
- กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาควรดาเนินการจัดฝึกอบรมในรูปแบบของการบูร ณาการเนื้อหาความรู้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
- กระทรวงการท่องเที่ยวและกี ฬาควรมีการติดตามและประเมินผลจากผู้ ที่ผ่านการฝึ กอบรมแล้วเป็นระยะ รวมทั้งจั ดกิ จกรรมสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างอาสาสมัคร เนื่องจากบุคลากรเหล่านี้มีความพร้อมในการช่วยภาครัฐดาเนินการเฝ้าระวังและมีความรู้พื้นฐานเป็นอย่างดี
- กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาควรเลือกจังหวัดที่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติจานวนมาก ในการจัดฝึกอบรม เนื่องจากการแสวงหา
ผลประโยชน์ทางเพศจากเด็กและสตรีส่วนใหญ่เกิดจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

หน้า 23

“มุ่งพัฒนาและบูรณาการด้านการท่องเที่ยว
และการกีฬา สร้างเสริมความเจริญเติบโต
ของเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ”

www.mots.go.th

