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คํานํา
ระเบี ย บสํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี ว  า ด ว ยการตรวจสอบและประเมิ น ผลภาคราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘
ไดกําหนดใหมีคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.) เพื่อทําหนาที่ในการกําหนด
นโยบาย แนวทาง และประเด็นหัวขอการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ โดยระเบียบดังกลาว ค.ต.ป.
ไดกําหนดกลไกการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ซึ่งประกอบดวยคณะกรรมการตรวจสอบและ
ประเมินผลประจํากระทรวง ๒๐ คณะ คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (อ.ค.ต.ป.)
เกีย่ วกับการกําหนดแนวทาง วิธกี าร การตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ๑ คณะ อ.ค.ต.ป. กลุม กระทรวง
๔ คณะ อ.ค.ต.ป. กลุมจังหวัด ๔ คณะ เพื่อทําหนาที่ในการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการตาม
แนวทางที่ ค.ต.ป. กําหนด โดยมีเจตนารมณเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งของการกํากับดูแลและควบคุมตนเอง
ที่ดีของสวนราชการ
สําหรับการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะกรรมการตรวจสอบ
และประเมิ น ผลภาคราชการ (ค.ต.ป.) ได กํ า หนดประเด็ น การตรวจสอบและประเมิ น ผลภาคราชการ
ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑ เปนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการที่ได
ดําเนินการเสร็จสิ้นแลว โดย ค.ต.ป. เปนผูกําหนดโครงการที่จะใชประเมินผลสัมฤทธิ์ ในลักษณะของ
การ Top Down จากระดับนโยบาย ที่เปนโครงการสําคัญตามนโยบายเรงดวนของรัฐบาล เพื่อใชในการติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการที่ดําเนินการแลวเสร็จ ตามความจําเปนเรงดวนและความเหมาะสม
ซึ่งโครงการที่จะใชในการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ค.ต.ป. ไดกําหนด
โครงการเพื่อใชในการดําเนินงาน จํานวน ๒ มาตรการ ไดแก โครงการตามมาตรการกระตุนการลงทุนขนาดเล็ก
ของรัฐบาลทัว่ ประเทศ และโครงการตามมาตรการสงเสริมความเปนอยูร ะดับตําบล ทัง้ นี้ ค.ต.ป. ประจํากระทรวง
อ.ค.ต.ป. กลุมกระทรวง และ อ.ค.ต.ป. กลุมจังหวัด ไดดําเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการ
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ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๑) พรอมทั้งจัดทําขอเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงการดําเนินงาน
เพื่อใหการดําเนินงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
ค.ต.ป. หวังเปนอยางยิ่งวารายงานฉบับนี้จะเปนประโยชนใหกับสวนราชการในการมีระบบการกํากับ
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สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓
บันทึกความเห็นของ ค.ต.ป.
เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
และรายงานผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล
ภาคราชการคณะต่าง ๆ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
--------------------------------------------------------๑. ที่มา
๑.๑ ระเบี ย บส ำนั กนำยกรัฐ มนตรี ว่ ำ ด้ ว ยกำรตรวจสอบและประเมิ น ผลภำครำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๘
กำหนดให้มีคณะกรรมกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำร (ค.ต.ป.) เพื่อทำหน้ำที่ในกำรวำงนโยบำย แนวทำง
กำรตรวจสอบและประเมินผลในภำครำชกำร กำหนดประเด็นหัวข้อกำรตรวจสอบและประเมินผล รวมทั้งส่งเสริม ผลักดัน
สอบทำน และเสนอแนะมำตรกำรเพื่อเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของกำรกำกับดูแลและควบคุมตนเองที่ดีของส่วนรำชกำร
อันจะนำไปสู่กำรบรรลุผลตำมเจตนำรมณ์ตำมหลักกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี
ทั้งนี้ กำหนดให้ ค.ต.ป. ต้องจัดทำรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนตำมหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ รวมทั้งให้
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกำรตรวจสอบและประเมินผลต่อนำยกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี พร้อมทั้งรำยงำนกำรประเมินผล
กำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรอย่ำงน้อยปีละสองครั้ง
๑.๒ กลไกกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำร
ค.ต.ป. ได้ ก ำหนดให้ มี ก ลไกในกำรตรวจสอบและประเมิ น ผลภำครำชกำร โดยแต่ ง ตั้ ง
คณะอนุกรรมกำร รวม ๑๐ คณะ และ ค.ต.ป. ประจำกระทรวง จำนวน ๒๐ คณะ ดังนี้
 คณะอนุกรรมกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำร เกี่ยวกับกำรกำหนดแนวทำง วิธีกำร
กำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำร จำนวน ๑ คณะ
 คณะอนุกรรมกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำรเฉพำะกิจ เกี่ยวกับกำรกำหนดแนวทำง
วิธีกำรกำรบู รณำกำรระบบกำรตรวจสอบและประเมิ นผลของหน่ วยงำนกลำงที่อยู่ในกำกับของรำชกำรฝ่ ำยบริหำร
จำนวน ๑ คณะ
 คณะอนุกรรมกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำรกลุ่มกระทรวง (อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวง)
จำนวน ๔ คณะ และคณะอนุกรรมกำรตรวจสอบและประเมิ นผลภำครำชกำรกลุ่ม จั งหวั ด (อ.ค.ต.ป. กลุ่ม จั งหวั ด )
จำนวน ๔ คณะ
 คณะกรรมกำรตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวง ในทุกกระทรวง รวม ๒๐ คณะ
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- กระทรวงกำรคลัง
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- กระทรวงกำรท่องเที่ยวฯ
- กระทรวงกำรพัฒนำสังคมฯ
- กระทรวงเกษตรฯ
- กระทรวงคมนำคม
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- กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
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- กระทรวงมหำดไทย
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- กระทรวงวัฒนธรรม
- กระทรวงวิทยำศำสตร์ฯ
- กระทรวงศึกษำธิกำร
- กระทรวงสำธำรณสุข
- กระทรวงอุตสำหกรรม
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๓

๑.๓ แนวทำงกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้กำหนดให้
มีกำรดำเนินกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรดำเนินงำนตำมโครงกำรของส่วนรำชกำรและจังหวัด ดังนี้
(๑) กลุ่มโครงกำรประเภทที่ ๑ : โครงกำรตำมยุทธศำสตร์สำคัญ
(๑.๑) กำรด ำเนิ น งำนภำยใต้ น โยบำยยุ ท ธศำสตร์ กระทรวงและจั ง หวั ด โดยพิ จ ำรณำถึ ง
ควำมสอดคล้องเชื่อมโยงกันของยุทธศำสตร์กระทรวงและจังหวัด และแผนงำนโครงกำรที่สำคัญของกระทรวงและจังหวัด
โดยให้ ค.ต.ป. ประจำกระทรวง และ อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัด พิจำรณำคัดเลือกโครงกำรมำดำเนินกำรอย่ำงน้อยจำนวน ๑ โครงกำร
(๑.๒) กำรด ำเนิ น งำนภำยใต้ ยุ ท ธศำสตร์ที่ส อดคล้องกับ นโยบำยของรัฐบำลที่ สำคั ญ ตำม
แผนงำนบูรณำกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยให้ ค.ต.ป. ประจำกระทรวง และ อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวง
ร่วมกันพิจำรณำคัดเลือกแผนงำนบูรณำกำร อย่ำงน้อยจำนวน ๑ แผนงำน สำหรับใช้ในกำรติดตำม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลของส่วนรำชกำร และให้ อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัด พิจำรณำคัดเลือกแผนงำนบูรณำกำรมำดำเนินกำร อย่ำงน้อย
จำนวน ๑ แผนงำน สำหรับใช้ในกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลของจังหวัด (แผนงำนที่คัดเลือกมำดำเนินกำร
จะต้องไม่ซ้ำซ้อนกับแผนงำนที่ ค.ต.ป. กำหนดไว้ สำหรับกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงกำรในกลุ่มโครงกำร
ประเภทที่ ๒ : โครงกำรสำคัญตำมที่ ค.ต.ป. กำหนด)
(๒) กลุ่มโครงกำรประเภทที่ ๒ : โครงกำรสำคัญตำมที่ ค.ต.ป. กำหนด สำหรับกำรดำเนินงำนใน
ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ค.ต.ป. ได้กำหนดโครงกำร Top Down เพื่อให้ ค.ต.ป. ประจำกระทรวง/อ.ค.ต.ป.กลุ่มกระทรวง
และ อ.ค.ต.ป.กลุ่มจังหวัด ติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงกำร คือ แผนงานบูรณาการด้านการส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม
(๓) กลุ่มโครงกำรประเภทที่ ๓ : กำรประเมินผลสัมฤทธิ์โครงกำร เป็นกำรติดตำม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลสัมฤทธิ์โครงกำรที่ได้ดำเนินกำรเสร็จเรียบร้อย โดยในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ค.ต.ป. กำหนดโครงกำรที่จะใช้
ในกำรติดตำมประเมินผลสัมฤทธิ์ จำนวน ๒ มำตรกำร ดังนี้
(๓.๑) โครงกำรตำมมำตรกำรกระตุ้นกำรลงทุนขนำดเล็กของรัฐบำลทั่วประเทศ
(๓.๒) โครงกำรตำมมำตรกำรส่งเสริมควำมเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ ๕ ล้ำนบำท)
ทั้งนี้ ค.ต.ป. ได้ กำหนดรอบกำรรำยงำนผลกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำรของ ค.ต.ป.
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็น ๒ ครั้ง ดังนี้
รำยงำนครั้ ง ที่ ๑ เป็ น กำรรำยงำนผลกำรติ ด ตำม ตรวจสอบ และประเมิ น ผลสั ม ฤทธิ์ โ ครงกำร
(กลุ่มโครงกำรประเภทที่ ๓ : กำรประเมินผลสัมฤทธิ์โครงกำร) รวมทั้งรำยงำนผลกำรประเมินตนเองของคณะกรรมกำร
ตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำรคณะต่ำง ๆ
รำยงำนครั้งที่ ๒ เป็นกำรรำยงำนผลกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงกำร (กลุ่มโครงกำร
ประเภทที่ ๑ : โครงกำรตำมยุทธศำสตร์สำคัญ คือ กำรดำเนินงำนภำยใต้นโยบำยยุทธศำสตร์กระทรวงและจังหวัด และ
กำรดำเนินงำนภำยใต้ยุทธศำสตร์ที่สอดคล้องกับนโยบำยของรัฐบำลที่สำคัญ ตำมแผนงำนบูรณำกำร ประจำปีงบประมำณ
พ.ศ. ๒๕๕๙ และกลุ่มโครงกำรประเภทที่ ๒ : โครงกำรสำคัญตำมที่ ค.ต.ป. กำหนด คือ แผนงำนบูรณำกำรด้ำนกำรส่งเสริม
วิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม) รวมทั้งรำยงำนผลกำรประเมินตนเองของคณะกรรมกำรตรวจสอบและประเมินผล
ภำครำชกำรคณะต่ำง ๆ
๒. สรุปผลการพิจารณาของ ค.ต.ป.
ค.ต.ป. ในกำรประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๐ เมษำยน ๒๕๖๐ ได้พิจำรณำรำยงำนผลกำรตรวจสอบ
และประเมินผลภำครำชกำร และรำยงำนผลกำรประเมินตนเองของคณะกรรมกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำร
คณะต่ำง ๆ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑ และ ครั้งที่ ๒ และ ค.ต.ป. มีมติเห็นชอบกับรำยงำนดังกล่ำวตำมที่
ฝ่ำยเลขำนุกำรฯ เสนอพร้อมทั้งมอบหมำยให้ฝ่ำยเลขำนุกำรฯ รับควำมเห็นของคณะกรรมกำรไปเพิ่มเติมในรำยงำนฯ
ก่อนเสนอนำยกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีพิจำรณำต่อไป

IX

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๑)
การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ
๔

ฝ่ำยเลขำนุกำร ค.ต.ป. ได้ดำเนินกำรเพิ่มเติมควำมเห็นของคณะกรรมกำรในรำยงำนผลกำรตรวจสอบและ
ประเมินผลภำครำชกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้สอดคล้องกับควำมเห็นของที่ประชุม ค.ต.ป. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐
พร้อมทั้งจัดทำเป็นรำยงำนผลกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๑) และ
(ฉบับที่ ๒) และรำยงำนผลกำรประเมินตนเองของคณะกรรมกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำรคณะต่ำง ๆ ประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๑) และ (ฉบับที่ ๒) เพื่อเสนอต่อนำยกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีพิจำรณำ ดังนี้
๒.๑ รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕
๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๑)
ค.ต.ป. ได้กำหนดประเด็นกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำร ในปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙
ครั้งที่ ๑ เป็นกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ในลักษณะของกำร Top Down จำกระดับนโยบำยสำคัญเร่งด่วนของรัฐบำล จำนวน
๒ มำตรกำร ได้แก่ ๑) โครงกำรตำมมำตรกำรกระตุ้นกำรลงทุนขนำดเล็กของรัฐบำลทั่วประเทศ และ ๒) โครงกำรตำม
มำตรกำรส่งเสริมควำมเป็นอยู่ระดับตำบล ซึ่งมีผลกำรติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์โครงกำรตำมมำตรกำร
ดังกล่ำว สรุปภำพรวมได้ ดังนี้
๒.๑.๑ โครงการตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ
๑) ภาพรวมผลการดาเนินงาน
๑.๑) โครงกำรตำมมำตรกำรกระตุ้ น กำรลงทุ น ขนำดเล็ กของรัฐ บำลทั่ ว ประเทศ
มีวัตถุประสงค์กระตุ้นให้เกิดกำรจ้ำงงำนและส่งเสริมให้มีกำรลงทุนทั้งในส่วนกลำงและต่ำงจังหวัด โดยกำหนดวงเงินใน
กำรด ำเนิ น งำนรำยกำรละไม่ เ กิ น ๑ ล้ ำ นบำท ส ำนั ก งบประมำณได้ จั ด สรรงบประมำณภำพรวมเป็ น เงิ น ทั้ ง สิ้ น
๓๙,๗๙๓.๖๗๙๓ ล้ำนบำท คืนเงินงบประมำณจำนวน ๑,๙๗๔.๔๙๓๗ ล้ำนบำท (ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ ๒ กุมภำพันธ์
๒๕๕๙ ขยำยระยะเวลำก่อหนี้รำยจ่ำยลงทุนฯ จนสิ้นเดือนมีนำคม ๒๕๕๙ และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ ๒๙ มีนำคม ๒๕๕๙
รำยกำรที่ น ำงบประมำณมำจัด ท ำร่ำง พ.ร.บ. โอนฯ เป็ น รำยกำรในลั กษณะงบลงทุ น ในทุ กงบรำยจ่ ำ ยตำม พ.ร.บ.
งบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่ลงนำมจัดซื้อจัดจ้ำงไม่ทันภำยใน ๓๑ มีนำคม ๒๕๕๙) จัดสรร
(หลัง พ.ร.บ.โอนฯ) ๓๗,๘๑๙.๑๘๕๖ ล้ำนบำท ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น ๑๑๕,๑๔๑ รำยกำร ผู้รับผิดชอบดำเนินโครงกำร/
รำยกำร ได้แก่ ส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ และหน่วยงำนอื่น ยกเว้นองค์กรปกครองส่วนท้อ งถิ่นและกองทุนและเงินทุน
หมุนเวียน โดยมีกำรจำแนกโครงกำรได้ ๕ ลักษณะ ได้แก่ ๑) กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน ๒) กำรลงทุนเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม (ไม่รวมโครงสร้ำงพื้นฐำน) ๓) กำรบริหำรจัดกำรน้ำของประเทศ ๔) กำรพัฒนำศักยภำพกำรผลิตของชุมชน และ
๕) กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรให้บริกำรประชำชน
๑.๒) สรุ ป ข้ อ มู ล ภำพรวมกำรเบิ ก จ่ ำ ยงบประมำณ พบว่ ำ จำกรำยงำนของ
ส่วนรำชกำรต่ำง ๆ ข้อมูลสิ้นสุด ณ เดือนกรกฎำคม ๒๕๕๙ พบว่ำ ส่วนรำชกำรกว่ำร้อยละ ๗๙.๓๒ สำมำรถดำเนินกำร
และเบิกจ่ำยงบประมำณได้ตำมแผนงำนที่กำหนดไว้ โดยมีบำงส่วนที่มีกำรดำเนินงำนล่ำช้ำ (ประมำณร้อยละ ๑๙.๙๓) และ
มีส่ วนน้อยที่ พบอุปสรรคจนไม่ สำมำรถดำเนิ นโครงกำรได้ (ประมำณร้อยละ ๐.๗๕ โดยโครงกำรประเภทกำรพัฒ นำ
ศักยภำพกำรผลิตของชุมชนมีร้อยละกำรเบิกจ่ำยงบประมำณมำกที่สุด รองลงมำคือกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน ในขณะที่
โครงกำรด้ำนกำรลงทุนเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ไม่รวมโครงสร้ำงพื้นฐำน) มีร้อยละกำรเบิกจ่ำยน้อยที่สุด จำกรำยงำน
ผลของสำนักงบประมำณ และข้อมูลระบบ GFMIS ณ วันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๕๙ มีกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ ๓๕,
๓๕๓๘๗.๖๐๙๕
๐๙๕ ล้ำนบำท
คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๕๗ ของงบประมำณจัดสรร (หลัง พ.ร.บ.โอนฯ) ก่อหนี้ผูกพันแล้ว ๒๒๓,.๕๓๖๓ ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ
๐.๕๙ ของงบประมำณจัดสรร (หลัง พ.ร.บ.โอนฯ) และยังไม่เบิกจ่ำย ๒,๒๐๘.๐๓๙๘ ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ ๕.๘๔ ของ
งบประมำณจัดสรร (หลัง พ.ร.บ.โอนฯ)
พ.ร.บ.โอนฯ)
๑.๓) ประโยชน์ ทำงตรงและทำงอ้อม พบว่ำกำรดำเนินงำนตำมมำตรกำรฯ ทำให้เกิ ด
ประโยชน์ ทำงตรงและทำงอ้ อมต่ อประชำชนและกิจกำรในพื้ นที่ ดั งนี้ จ ำนวนผู้ ได้ รั บประโยชน์ ทำงตรงจำกกำรจ้ ำงงำน
๑๖๔,๓๘๕ รำย จ ำนวนกิ จกำรที่ ได้ รั บประโยชน์ ทำงตรง ๖,๔๒๕
๖
รำย จ ำนวนประชำชนที่ ไ ด้ รั บประโยชน์ ทำงอ้ อม
๕๐,๓๑๒,๑๘๖ รำย (ข้ข้อมูลจำกส่วนรำชกำรที่รำยงำนมำยัง ค.ต.ป. ประจำกระทรวง)
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๒) สรุปผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ
ค.ต.ป. ประจำกระทรวง และ อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวง ได้ดำเนินกำรติดตำม ตรวจสอบและ
ประเมินผลสัมฤทธิ์โครงกำรตำมมำตรกำรฯ มีสรุปผลกำรติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงกำรตำมมำตรกำรฯ ดังนี้
๒.๑) การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ จำกกำรวิเครำะห์กำรดำเนินโครงกำรตำม
มำตรกำรฯ พบว่ำ สำมำรถบรรลุวัตถุประสงค์ของมำตรกำรฯ ในกำรกระตุ้นให้เกิดกำรจ้ำงงำนและส่งเสริมให้มีกำรลงทุนใน
พื้นที่ สำมำรถดำเนินกำรเป็นไปตำมแผนงำนที่กำหนด ประชำชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในฐำนะผู้รับจ้ำงงำนและผู้รับบริกำร
และบำงพื้นที่ประชำชนมีส่วนร่วมเนื่องจำกโครงกำรได้ ผ่ ำนเวที ประชำคม ทั้งนี้ ประชำชนส่วนใหญ่มีควำมพึงพอใจต่ อ
โครงกำรตำมมำตรกำรในประเด็นผลผลิตของโครงกำรทำให้ได้รับควำมสะดวกสบำยและปลอดภัยในกำรใช้บริกำรจำกสถำนที่
รำชกำรหรือพื้นที่สำธำรณะ รวมทั้งพอใจที่มีกำรจ้ำงงำนรำยย่อย เกิดกำรกระจำยรำยได้ไปสู่ชุมชนในพื้นที่
๒.๒) ผลผลิตโครงการ โดยส่วนใหญ่มีกำรดำเนินกำรเป็นไปตำมแผนงำนที่กำหนด
(ร้อยละ ๗๙.๓๒) สำมำรถบรรลุตำมวัตถุประสงค์ย่อย ด้ำนกำรลงทุนเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ด้ำนกำรเพิ่มประสิทธิภำพ
กำรให้บริกำรประชำชนและเพิ่มประสิทธิภำพกำรปฏิบัติรำชกำร โครงกำรส่วนใหญ่ตำมมำตรกำรฯ ได้รับงบประมำณที่
เพี ย งพอและเหมำะสมกับ ผลผลิ ต ที่ ไ ด้ รั บ มี ระยะเวลำที่ เพี ย งพอต่ อกำรด ำเนิ น งำนเมื่ อได้ รั บ กำรขยำยระยะเวลำ
กำรดำเนินงำน (จำกเดิมกำหนดให้กำรเบิกจ่ำยแล้วเสร็จภำยในวันที่ ๓๑ ธันวำคม ๒๕๕๘ โดยมีระยะเวลำดำเนินงำน
๓ เดือน ต่อมำคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๒ กุมภำพันธ์ ๒๕๕๙ ให้ขยำยระยะเวลำกำรก่อหนี้รำยจ่ำยลงทุนออกไปจนถึง
สิ้นเดือนมีนำคม ๒๕๕๙)
๒.๓) ผลลัพธ์โครงการ เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ ที่มุ่งเน้นกระตุ้นให้เกิดกำรจ้ำงงำน
กำรลงทุน และกำรจัดซื้อจัดจ้ำงทั้งในส่วนกลำงและต่ำงจังหวัด เพื่อให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนในระบบ เกิดกำรกระจำย
รำยได้ ประชำชนและผู้ที่เกี่ยวข้องมีควำมพึงพอใจต่อผลลัพธ์และใช้ประโยชน์จำกผลผลิตของโครงกำรมีผลลัพธ์ทำงบวก
ที่มีควำมยั่งยืนต่อกำรพัฒนำประเทศในระดับพื้นที่ ส่งเสริมกำรปฏิบัติรำชกำรของภำครัฐให้สำมำรถตอบสนองควำม
ต้องกำรของประชำชนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพอีกด้วย
๒.๔) ผลกระทบโครงการ ในภำพรวมมีผลกระทบในเชิงบวกในทุกด้ำน โดยเฉพำะใน
ด้ำนนโยบำยและด้ำนเศรษฐกิจ โดยทำให้เกิดภำพลักษณ์ที่ดีต่อรัฐบำลในกำรดำเนินนโยบำยที่ทำให้เกิด กำรขับเคลื่อน
เศรษฐกิจ ประชำชนมีควำมเชื่อมั่นในกำรดำเนินงำนของรัฐบำล ในส่วนของผลกระทบด้ำนสังคมและวัฒนธรรม พบว่ำ
กำรดำเนินโครงกำรส่งผลให้ชุมชนมีกำรช่วยกันดำเนินงำน เกิดควำมสำมัคคี ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และจำกที่มีกำรจ้ำงงำน
และเพิ่มรำยได้ไปยังพื้นที่ยังช่วยลดปัญหำกำรก่ออำชญำกรรมได้ในทำงอ้อม นอกจำกนี้ผลกระทบด้ำนสิ่งแวดล้อม พบว่ำ
บำงพื้นที่มีกำรปรับภูมิทัศน์ให้สวยงำม มีสภำพแวดล้อมกำรทำงำนและกำรบริกำรมีควำมเหมำะสมมำกขึ้น และยั ง
สำมำรถแก้ไขปัญหำกำรขำดแคลนครุภัณฑ์ของหน่วยงำนรำชกำรเพื่อให้สำมำรถบริกำรประชำชนได้ดียิ่งขึ้น
๒.๕) ความเสี่ยงในการดาเนินงาน พบว่ำ มีระดับควำมเสี่ยงต่ำจนถึงไม่มีควำมเสี่ยงเลย
เป็นส่วนใหญ่ โดยเฉพำะโครงกำรที่เป็นกำรจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนและกำรให้บริกำรต่ำง ๆ
สำมำรถดำเนินกำรได้ตำมแผน ทั้งนี้ ควำมเสี่ยงที่มีกำรรำยงำน ได้แก่ ปัญหำด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง เนื่องมำจำกผู้รับจ้ำง
ในพื้นที่มีจำนวนน้อยรำย รวมถึงปัญหำเรื่องแบบรูปรำยกำรก่อสร้ำงที่ต้องใช้ประกอบกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
๒.๖) ปัจจัยที่ส่งเสริมให้การดาเนินงานประสบความสาเร็จนั้น ได้แก่
- ปัจจัยภำยใน เช่น ควำมพร้อมของหน่วยงำนผู้รับผิดชอบ ควำมเอำใจใส่ของ
ผู้บริหำรส่วนรำชกำรในกำรติดตำม เร่งรัดกำรดำเนินงำน มีระบบติดตำมควำมก้ำวหน้ำตลอดระยะเวลำกำรดำเนินงำน
ลักษณะของโครงกำรที่มีขนำดเล็กและงบประมำณไม่มำก จึงสำมำรถดำเนินกำรได้แล้วเสร็จภำยในระยะเวลำสั้ น รวมถึง
คณะรัฐมนตรีได้ผ่อนปรนระเบียบ/วิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงให้มีควำมคล่องตัวยิ่งขึ้น
- ปัจจัยภำยนอก เช่น ควำมพร้อมของผู้รับจ้ำง/ผู้รับเหมำ ควำมร่วมมือจำก
ทุกภำคส่วน ทั้งภำครัฐ ภำคประชำชน และภำคเอกชน ที่สนับสนุนในด้ำนต่ำง ๆ รวมถึงมีกำรสมทบทุนเพิ่มเติมเพื่ อให้ได้
ผลผลิตที่ดียิ่งขึ้นและสำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของผู้รับประโยชน์ได้อย่ำงแท้จริง
- ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อกำรดำเนินงำน ได้แก่ ควำมไม่พร้อมของส่วนรำชกำร
ควำมไม่พร้อมของผู้รับจ้ำง/ผู้รับเหมำ งบประมำณและระยะเวลำที่ยังไม่เพียงพอสำหรับบำงโครงกำร
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๒.๑.๒ โครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตาบล (ตาบลละ ๕ ล้านบาท)
๑) ภาพรวมผลการดาเนินงาน
๑.๑) สรุ ป ข้ อ มู ล จำกส ำนั ก นโยบำยและแผน ส ำนั ก งำนปลั ด กระทรวงมหำดไทย
ได้สรุปข้อมูลจำนวนโครงกำรภำยใต้มำตรกำรส่งเสริมควำมเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ ๕ ล้ำนบำท) โดยมีภำพรวม
งบประมำณที่ ได้รับจัดสรร ๓๖,๒๗๕ ล้ำนบำท มีจำนวนโครงกำรที่ได้รับอนุมัติ ๑๒๐,๐๒๒ โครงกำร แบ่งออกเป็น
๑) โครงกำรเกี่ยวกับกำรซ่อมแซมหรือบูรณะทรัพย์สินที่เป็นประโยชน์ต่อสำธำรณะ ๑๐๐,๘๕๔ โครงกำร ๒) โครงกำร
ส่งเสริมพัฒนำชุมชนตำมแนวทำงเศรษฐกิจพอเพียง ๖,๕๗๗ โครงกำร ๓) โครงกำรด้ำนเศรษฐกิจสังคม ๑๒,๕๙๐ โครงกำร
๑.๒) กำรดำเนินกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณของโครงกำรตำมมำตรกำรฯ ณ วันที่ ๔
พฤศจิกำยน ๒๕๕๙ พบว่ำ มีผลกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณ เป็นจำนวนเงิน ๓๔,๑๓๔.๒๖ ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๑๐
ของเงินงบประมำณที่ได้รับจัดสรร รวมก่อหนี้ ผูกพันแล้วทั้งหมดเป็นจำนวนเงิน ๓๔,๑๘๘.๔๖ ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ
๙๔.๒๕ และ ณ วันที่ ๒๐ มีนำคม ๒๕๖๐ พบว่ำ มีผลกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณแล้ว เป็นจำนวนเงิน ๓๔,๑๖๕ ล้ำนบำท
คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๑๘ ของเงินงบประมำณที่ได้รับจัดสรร รวมก่อหนี้ผูกพันแล้วทั้งหมดเป็นจำนวนเงิน ๓๔,๑๘๑.๗๔ ล้ำนบำท
คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๒๓ (ข้อมูลจำกสำนักนโยบำยและแผนสำนักงำนปลัดกระทรวงมหำดไทย)
๑.๓) สำนักงำนสถิติแห่งชำติได้ทำกำรประเมินผลถึงระดับอำเภอ สรุปควำมคิดเห็น
ของประชำชนจำกกลุ่มตัวอย่ำงทั้งสิ้น ๑๘๐,๔๑๕ รำย สรุปผลกำรสำรวจได้ คือ มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับโครงกำร ร้อยละ
๙๘.๙ มีส่วนร่วมในกำรดำเนินโครงกำร ร้อยละ ๘๑.๑ โครงกำรที่เกิดขึ้นตรงกับควำมต้องกำร ร้อยละ ๙๘.๘ โครงกำร
ดำเนินกำรโดยคนในหมู่บ้ำน/ชุมชน ร้อยละ ๕๗.๔ มีควำมโปร่งใส/สำมำรถตรวจสอบได้ ร้อยละ ๙๕.๓ โครงกำรมีประโยชน์
ร้อยละ ๙๘.๙ โครงกำรที่เกิดขึ้นมีควำมยั่งยืน ร้อยละ ๙๘.๔ ช่วยให้เกิดควำมร่วมมือหรือควำมสำมัคคีของคนในหมู่บ้ำน/
ชุมชน ร้อยละ ๙๘.๑ เกิดควำมร่วมมือหรือควำมสำมัคคีระหว่ำงประชำชนกับหน่วยงำนภำครัฐ ร้อยละ ๙๗.๓ สร้ำงอำชีพ/
รำยได้หรือกระตุ้นเศรษฐกิจ/สำมำรถพึ่งพำตนเองได้ ร้อยละ ๘๘.๗ และโดยรวมมีควำมพึงพอใจ ร้อยละ ๙๙.๓
๑.๔) ประโยชน์ ทำงตรงและทำงอ้อมพบว่ำ กำรด ำเนิ นงำนตำมมำตรกำรฯ ทำให้เกิ ด
ประโยชน์ทำงตรงและทำงอ้อมต่อประชำชนและกลุ่มเป้ำหมำยในพื้นที่ ดังนี้ (๕.๑) จำนวนผู้ได้รับผลประโยชน์ทำงตรงจำกกำร
จ้ำงงำน ๔,๐๐๒,๔๑๔
๔๑๔ รำย และคิดเป็นจำนวนเงิน ๑,๓๕๗,๔๐๓,๗๗๐ บำท (๕.๒) จำนวนประชำชนที่ได้รับประโยชน์ทำงอ้อม
๑๑,๔๖๓,๐๒๒ รำย และ (๕.๓) จำนวนครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์ทำงอ้อม ๒๘,๙๗๗,๒๗๒ ครัวเรือน (ข้อมูลจำก เว็บไซต์
http://tambon1.dopa.go.th : ทั้งนี้ สรุปข้อมูลจำนวนครัวเรือน (จำนวนบ้ำน) ในประเทศไทย ณ เมษำยน ๒๕๖๐ จำกระบบ
สถิติทำงกำรทะเบียน กระทรวงมหำดไทย พบว่ำมีจำนวนทั้งสิ้น ๒๕,๔๐๐,๔๔๐ ครัวเรือน (วันที่ ๓ พฤษภำคม ๒๕๖๐)
ซึ่งมีควำมแตกต่ำงจำกข้อมูลในระบบฯ ของกรมกำรปกครอง ซึ่งเกิดจำกกำรนับซ้ำของจำนวนครัวเรือนภำยในระบบฯ)
๒) สรุปผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์
อ.ค.ต.ป. กลุ่ ม จั ง หวั ด และ ค.ต.ป. ประจ ำกระทรวงมหำดไทย รวมทั้ ง อ.ค.ต.ป.
กลุ่มกระทรวงด้ำนควำมมั่นคงและกำรต่ำงประเทศ ได้ดำเนินกำรติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์โครงกำรตำม
มำตรกำรฯ มีสรุปผลกำรติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงกำรตำมมำตรกำรฯ ดังนี้
๒.๑) การประเมิ นผลสั มฤทธิ์ ของโครงการตำมมำตรกำรฯ โดยภำพรวมพบว่ ำ
กำรดำเนินงำนโครงกำรเกิดผลที่เป็นรูปธรรม และบรรลุตำมวัตถุประสงค์หรือเป้ำหมำยที่ประชำชนในชุมชนต้องกำร
ในลักษณะของกำรดำเนินงำนที่หลำกหลำย ได้แก่ กำรพัฒนำแหล่งน้ำเพื่อส่งเสริมกำรมีน้ำใช้ในกำรเกษตรและกำรบริโภค
กำรส่งเสริมอำชีพและเศรษฐกิจในพื้นที่ให้เกิดกำรขยำยตัว รวมทั้งกำรกระจำยรำยได้สู่ประชำชน เป็นต้น ซึ่งกำรดำเนิน
โครงกำรได้สะท้อนให้เห็นถึงผลของกำรดำเนินงำนที่เป็นไปตำมวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยของรัฐบำล คือ ประชำชนระดับ
ฐำนรำกได้รับประโยชน์โดยตรงจำกกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชีพ สร้ำงรำยได้ รวมทั้งสำมำรถแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนของ
ประชำชนและช่วยพัฒนำคุณภำพชีวิตด้ำนต่ำง ๆ ของประชำชนในพื้นที่ได้เป็นอย่ำงดี นอกจำกนี้ ยังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ
ในชุมชนจำกกำรเพิ่มกำรจ้ำงงำน สนับสนุนอำชีพหลักและสร้ำงอำชีพเสริม และช่วยให้ประชำชนมีกำลังซื้อที่เพิ่มมำกขึ้น
พร้อมทั้ง กระตุ้ นกำรบริโภคในชุ มชน ในขณะที่ ผลผลิ ตจำกโครงกำรประเภทสิ่ งก่อสร้ำ งยั งช่ วยอำนวยควำมสะดวก
ในกำรเพิ
กำรเพิ่มผลผลิตและเพิ่มมูลค่ำในภำคกำรเกษตร ช่วยพัฒนำแหล่งน้ำเพื่อกำรอุปโภคบริโภคและแก้ไขปัญหำทรัพยำกรน้ำ
และผลผลิตที่ได้จำกโครงกำรยังส่งเสริมให้เกิดกำรจัดกิจกรรมต่ำง ๆ ภำยในชุมชน เป็นกำรสร้ำงควำมสำมัคคีให้กับ
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คนในชุมชน อีกทั้งประชำชนได้ดำเนินงำนตำมแนวทำงประชำรัฐ และตอบสนองต่อกำรขับเคลื่อนนโยบำย มีผลทำให้
ประชำชนเชื่อมั่น และไว้วำงใจรัฐบำล เกิดภำพลักษณ์ที่ดีต่อเป้ำหมำยของรัฐบำลอีกด้วย
๒.๒) ผลผลิ ต โครงการ กำรด ำเนิ น กำรโครงกำรส่ ว นใหญ่ ไ ด้ ผ ลผลิ ต เป็ น ไปตำม
เป้ำหมำย บรรลุตำมวัตถุประสงค์ มีควำมสอดคล้องกับงบประมำณที่ได้รับ แม้จะมีระยะเวลำจำกัด แต่สำมำรถดำเนินกำร
ได้ทันตำมระยะเวลำที่กำหนด รวมทั้ง กำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน และผู้นำชุมชน ให้ควำมสำคัญกับกำรดำเนินโครงกำรซึ่งเป็น
ควำมต้องกำรของประชำชนอย่ำงแท้จริง หลำยโครงกำรมีกำรต่อยอดและพัฒนำให้ยั่งยืนได้ นอกจำกนี้ ผลผลิตที่ได้จำก
โครงกำรยังส่งเสริมให้เกิดกำรจัดกิจกรรมต่ำง ๆ ภำยในชุมชน เป็นกำรสร้ำงควำมสำมัคคีให้กับคนในชุมชน ซึ่งมุ่งเน้น
กำรมีส่วนร่วมในกำรคิด กำรทำ กำรตรวจสอบ และกำรบำรุงรักษำ ทำให้เกิดควำมหวงแหนทรัพย์สินในชุมชนที่ตัวเองมีส่วน
ร่วมปลูกจิตสำนึกในกำรรักบ้ำนเกิด ช่วยลดปัญหำอบำยมุข ลดปัญหำกำรเล่นกำรพนัน ประชำชนสำมำรถพึ่งพำตนเองได้
สำมำรถแก้ไขปัญหำในชุมชนมำกขึ้น และมีคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น อย่ำงยั่งยืน อย่ำงไรก็ดี ยังมีโครงกำรอีกบำงส่วนที่ยังขำด
กำรบริหำรจัดกำรที่ดีพอที่จะต่อยอดพัฒนำโครงกำรให้เกิดควำมยั่งยืน ได้แก่ กำรจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ของชุมขน ที่ยังมี
แนวทำงกำรใช้งำน กำรเก็บและกำรบำรุงรักษำที่ไม่ชัดเจน กำรปรับปรุงถนนที่งบประมำณมีไม่เพียงพอ จึงไม่คงทนถำวรต่อ
กำรใช้งำน โครงกำรฝึกอำชีพที่ขำดกำรพัฒนำเทคโนโลยีกำรผลิต และกำรบริหำรจัดกำรตลำดแบบรวมกลุ่มกันจำหน่ำย
๒.๓) ผลลัพธ์โครงการ กำรดำเนินโครงกำรเกิดประโยชน์และประสบควำมสำเร็จ
อย่ำงมำกต่อกำรสร้ำงงำนสร้ำงอำชีพให้กับประชำชนที่ประสบปัญหำภัยแล้ง รวมทั้งผู้ประกอบกำรในพื้นที่ ทำให้มีรำยได้
เพิ่มมำกขึ้น และมีคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น ชุมชนมีควำมพอใจที่มีส่วนร่วมในทุกกระบวนกำร ทำให้ชุมชนเกิดควำมรู้สึกเป็นเจ้ำของ
เกิดควำมหวงแหน และร่วมกันบริหำรจัดกำรทรัพย์สินที่ได้จำกโครงกำร ทั้งนี้ จำกกำรดำเนินโครงกำรประชำชนโดยส่วนใหญ่
ให้ควำมเห็นว่ำกำรดำเนินโครงกำรในหมู่บ้ำน/ชุมชน มีควำมโปร่งใส่/ตรวจสอบได้
๒.๔) ผลกระทบโครงการ โครงกำรส่วนใหญ่เป็นไป
ไปในทำงบวก
ในทำงบวก ประชำชนมีควำมพึงพอใจ
ต่อกำรดำเนินโครงกำร สำมำรถตอบสนองต่อควำมต้องกำรของประชำชนในกำรช่วยแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนของ
ประชำชน ทั้งในด้ำนกำรพัฒนำแหล่งน้ำ ส่งเสริมอำชีพเกษตร และกำรกระจำยรำยได้ให้แก่ประชำชน เกิดกำรประหยัด
รำยจ่ำย และระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนดีขึ้น ซึ่งสำมำรถช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ และตอบสนองต่อกำรขับเคลื่อนนโยบำยของ
รัฐบำลได้เป็นอย่ำงดี ส่งผลทำให้หมู่บ้ำน/ชุมชน ให้เข้มแข็ง สำมำรถพึ่งพำตนเองได้ นอกจำกนี้ ยังช่วยให้เกิดกำรบูรณำกำร
กำรทำงำนร่วมกัน โดยเจ้ำหน้ำที่ระดับจังหวัด ระดับอำเภอ และระดับตำบล ได้รู้จักกันและสำมำรถช่วยเหลือซึ่งกันและ
กันมำกยิ่งขึ้น รวมทั้งส่งเสริมให้คณะกรรมกำรหมู่บ้ำน ผู้นำชุมชน และผู้ที่เกี่ยวข้องมีควำมสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกันมำกขึ้น
อันเป็นกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งให้แก่บุคลำกรในพื้นที่ ซึ่งปัจจัยสำคัญที่ส่งเสริมให้กำรดำเนินงำนประสบควำมสำเร็จนั้น
ได้แก่ กลไกของผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดและนำยอำเภอที่ร่วมกันบูรณำกำรแก้ไขปัญหำ รวมทั้งหน่วยงำนส่วนกลำงที่เกี่ยวข้อง
ได้แก่ กระทรวงมหำดไทย สำนักงบประมำณ และกรมบัญชีกลำง ร่วมกันแก้ไขปัญหำ เพื่อให้กำรดำเนินงำนประสบ
ณำกำรในทุกภำคส่วนให้ทำงำนร่วมกัน เป็นต้น
ควำมสำเร็จ โดยกำหนดให้มีกำรบูรณำกำร
๒.๑.๓ ภาพรวมปัญหา และอุปสรรค
ในกำรดำเนินโครงกำรตำมมำตรกำร ๒ มำตรกำรคือ มำตรกำรกระตุ้นกำรลงทุนขนำดเล็ก
ของรัฐบำลทั่วประเทศ และมำตรกำรส่งเสริมควำมเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ ๕ ล้ำนบำท) มีภำพรวมปัญหำและ
อุปสรรค ดังนี้
๑) ภาพรวมปัญหาและอุปสรรคทั่วไป จำกกำรดำเนินโครงกำรของทั้ง ๒ มำตรกำรฯ
๑.๑) กำรก ำหนดกรอบเวลำในกำรด ำเนิน งำนที่ก ระชั้ นชิ ด มี เวลำค่ อนข้ ำงจำกั ด
ทำให้กำรคัดเลือก/สรรหำผู้ประกอบกำรและกำรจ้ำงแรงงำนในบำงพื้นที่ไม่เป็นไปตำมแผน และบำงพื้นที่ต้องมีกำรเร่งรัด
กำรดำเนินงำนซึ่งอำจส่งผลต่อคุณภำพงำนได้ รวมทั้งกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในระยะเวลำเร่งด่วนภำยใต้กำรดำเนินงำนตำม
ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และระเบียบที่เกี่ยวข้องยังคงมีบำงขั้นตอนต้องใช้ระยะเวลำ
ในกำรดำเนินงำน ส่งผลให้กำรดำเนินงำนล่ำช้ำในบำงโครงกำร
๑.๒) ควำมพร้อมของหน่วยงำนและจำนวนบุ คลำกรที่เกี่ยวข้องมีไม่มำกเท่ำที่ควร
สำหรับดำเนินโครงกำรจำนวนมำกภำยในระยะเวลำเร่งด่วน โดยเฉพำะบุคลำกรที่ดำเนินกำรในขั้นตอนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
และกำรจัดทำแบบรูปรำยกำรที่ต้องใช้ประกอบกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ทำให้กำรดำเนินโครงกำร กำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรเบิกจ่ำยเงิน
บำงโครงกำรเกิดควำมล่ำช้ำ
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๑.๓) พื้น ที่ กำรด ำเนิน งำนบำงโครงกำรไม่พ ร้อ มด ำเนิน งำนโดยประสบปั ญหำภั ย

ธรรมชำติ หรือสภำพภูมิประเทศไม่เอื้ออำนวย เช่น เกิดน้ำท่วม หรือบำงโครงกำรอยู่ห่ำงไกลและยำกแก่กำรเข้ำถึงพื้นที่
๒.๑.๔

สรุปข้อเสนอแนะ และแนวทางการแก้ไข
คณะกรรมกำรตรวจสอบและประเมิน ผลภำครำชกำรคณะต่ ำง ๆ ได้ มีข้ อเสนอแนะ
และแนวทำงแก้ไขปัญหำต่อผู้ดำเนินงำน ผู้รับผิดชอบโครงกำรไว้ในรำยงำนผลกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำร
ประจำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับ ที่ ๑) และยังได้ มี ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย เพื่อเป็น กำรเตรียมควำมพร้อ ม
หำกจะมีกำรดำเนินงำนตำมมำตรกำรในลักษณะเช่นนี้อีกในอนำคต ดังนี้
๑) โครงการตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ
ปัญหา/อุ
//อุปสรรค
(๑) กำรด ำเนิ น งำนตำมมำตรกำรกระตุ้ น
กำรลงทุนฯ ส่วนใหญ่มีกำรดำเนินงำนที่สอดคล้องกับ
วัตถุ ประสงค์ และเป้ ำหมำย และมี ผลสั มฤทธิ์ อยู่ ใน
ระดับดี อย่ำงไรก็ตำมยังพบปัญหำอุปสรรคอยู่บ้ำงใน
กำรดำเนินกำร

XIV

ข้อเสนอแนะ
 ส ำนั ก งบปร ะม ำณ และ กรม บั ญ ชี กล ำง
ใ น ฐ ำ น ะ ห น่ ว ย ง ำ น ก ล ำ ง ค ว ร บู ร ณ ำ ก ำ ร
ในกำรด
กำรดำเนินงำนตั้งแต่กำรวำงแผนกำหนดโครงกำร
กำรจัดสรรงบประมำณ โดยกำหนดกลุ่มหรือประเภท
ของโครงกำรให้ชัดเจนตั้งแต่กำรขอจัดตั้งงบประมำณ
รำยจ่ ำ ยประจ ำปี จะท ำให้ ก ำรด ำเนิ น งำนและ
กำรประเมิ น ผลมี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพมำกยิ่ งขึ้ น รวมทั้ ง
ก ำหนดให้ มี ร ะบบกำรติ ด ตำมและประเมิ น ผล
โครงกำรอย่ำงต่ อเนื่อง เพื่อกระตุ้นกำรด ำเนินงำน
และกำรต่อยอดโครงกำรโดยใช้ชุมชนบริหำรจัดกำร
ได้ด้วยตนเองและเกิดควำมต่อเนื่องอย่ำงยั่งยืน
 ควรเพิ่ ม ระยะเวลำและงบประมำณใน
กำรด ำเนิ น โครงกำรให้ ม ำกขึ้ น รวมทั้ ง ก ำหนด
หลักเกณฑ์ในกำรดำเนินงำนตำมมำตรกำรโดยให้
ส่ ว นรำชกำรจ้ ำ งงำนกั บ ผู้ รั บ จ้ ำ งรำยย่ อ ยภำยใน
ชุมชน กำหนดสัดส่วนผู้ใช้งำนแรงงำนที่เป็นสัญชำติ
ไทยอย่ำงน้อยร้อยละ ๗๐ ของแรงงำนทั้งหมด และ
ให้ใช้วัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ำยในท้องถิ่นเป็น
หลัก เพื่อให้เกิดกำรหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจใน
พื้นที่และภำพรวมของประเทศ
 ส ำหรั บ โครงกำรเร่ ง ด่ ว นของรั ฐ บำลที่ มี
กำรดำเนินงำนร่วมของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องหลำย
หน่ ว ย ควรสนั บ สนุ น ให้ มี ก ำรก ำหนดรู ป แบบ
กำรบริหำรโครงกำรเป็นกำรเฉพำะเพื่อให้มีควำม
ค ล่ อ ง ตั ว ห รื อ อ ยู่ ภ ำ ย ใ ต้ ก ำ ร บ ริ ห ำ ร ข อ ง
คณะกรรมกำรฯ ที่ คั ด เลื อ กมำจำกหน่ ว ยงำน
ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ดั ง เช่ น รู ป แบบกำรด ำเนิ น กำรของ
โครงกำรสร้ ำ งรำยได้ แ ละพั ฒ นำกำรเกษตรแก่
ชุมชนเพื่อบรรเทำปัญหำภัยแล้ง 
 กำรดำเนินงำนในโอกำสต่อไป ควรพิจำรณำ
เพิ่มหลักเกณฑ์กำรกำหนดสัดส่วนของงบประมำณ
กำรด ำเนิ น โครงกำรแต่ ล ะประเภท เช่ น หำกมี
เป้ ำ หมำยในกำรส่ ง เสริ ม กำรจ้ ำ งงำนในพื้ น ที่ อ ำจ
กำหนดสัดส่วนงบประมำณกำรจ้ำงงำน (ร้อยละ ๕๐)
ต่อกำรซื้อวัสดุ (ร้อยละ ๕๐) เป็นต้น โดยพิจำรณำ
ตำมควำมเหมำะสมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ของมำตรกำรนั้น ๆ 

ผู้รับผิดชอบ
 สำนักงบประมำณ
 กรมบัญชีกลำง
 ส่วนรำชกำร
ผู้รับผิดชอบโครงกำร

 กระทรวงกำรคลัง
 สำนักงบประมำณ

 กระทรวงกำรคลัง
 สำนักงบประมำณ

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๑)
การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ
๙
ปัญหา/อุ
//อุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

(๒) กำรดำเนินกำรบำงโครงกำรมีควำมล่ำช้ำ
และยังไม่แล้วเสร็จตำมแผน ซึ่งมีสำเหตุส่วนหนึ่งมำ
จำกควำมล่ำช้ำจำกกำรจั
กำรจัดทำแบบรูปรำยกำรเพื่อใช้
ในกระบวนกำรจั
กระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงงำนก่อสร้ำงที่มีปริมำณ
มำกไม่ ส ำมำรถด ำเนิ น กำรได้ แ ล้ ว เสร็ จ ภำยใน
ระยะเวลำเร่งด่วน

(๓) มีหน่วยงำน ทีย่ ังขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจ
เกี่ยวกับกำรดำเนินงำนตำมกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
กับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงทำให้ไม่สำมำรถจัดซื้อจัดจ้ำง
ได้ เ ป็ น ผลส ำเร็ จ ภำยในระยะเวลำที่ ก ำหนดของ
โครงกำรเร่งด่วนตำมนโยบำยรัฐบำลได้

ผู้รับผิดชอบ
 หำกมี กำรด ำเนิ นโครงกำรในลั กษณะเช่ นนี้ อี ก  สำนักงำน ก.พ.
ควรมี กำรประเมิ นผลผู้ บริ หำรระดั บสู งในบทบำท  ส่วนรำชกำร
กำรกำกับเร่งรัดกำรดำเนินกำรตำมมำตรกำรดังกล่ำวโดย ผู้รับผิดชอบโครงกำร
อำจน ำไปก ำหนดไว้ในกำรประเมินผู้บริหำรตำมคำสั่ ง
หัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติที่ ๕/
๕/๒๕๕๙
/๒๕๕๙ เรื่อง
มำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำร 
 กระทรวงมหำดไทยควรพิ จ ำรณำแนวทำง  กระทรวงมหำดไทย
กำรแก้ ปั ญหำในขั้ นตอนกำรจั ดท ำ กำรตรวจ และ
กำรอนุมัติแบบรูปรำยกำรก่อสร้ำงของกรมโยธำธิกำร
และผังเมืองในช่วงเวลำกำรด ำเนินงำนเร่งด่วนตำม
มำตรกำรที่ จะมี ขึ้ นในอนำคต โดยอำจจั ดท ำแผน
เตรี ยมกำรจั ดจ้ำงเจ้ำหน้ ำที่ ช่วยด ำเนิ นกำรในเวลำ
เร่งด่วน หรือศึกษำควำมเป็นไปได้ในกำรจ้ำงคนนอก
(Outsource) เพื่อมำแบ่งเบำภำรกิจใน กำรจัดทำและ
ตรวจแบบรูปรำยกำรด้ำนก่อสร้ำงในอนำคต
 หน่ ว ยงำนหลั ก ที่ รั บ ผิ ด ชอบมำตรกำรควร  กระทรวงกำรคลัง
ก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนิ น งำนให้ กั บ หน่ ว ยงำน
ผู้ปฏิบัติเพื่อให้สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงถูกต้อง
และคล่ อ งตั ว และมอบหมำยหน่ ว ยงำนกลำงให้
คำปรึกษำแนะนำในกำรดำเนิน งำนตำมระเบียบที่
เกี่ ย วข้อ งฯ เพื่ อ ให้ กำรปฏิบั ติ ง ำนเกิ ด ผลสั ม ฤทธิ์
มำกยิ่งขึ้นต่อไป
 ควรจัดทำเอกสำรถอดบทเรียนกำรดำเนินกำร  กระทรวงกำรคลัง
ของกระทรวงที่ ส ำมำรถด ำเนิ น กำรจั ดซื้ อ จัด จ้ ำ ง
ตำมมำตรกำรฯ ได้รวดเร็วและถูกระเบียบฯ เช่น
กระทรวงกำรคลัง เพื่อเผยแพร่วิธีกำรดำเนินกำร
ตำมระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัสดุฯ
อย่ำงถูกต้องในโครงกำรเร่
ในโครงกำรเร่งด่วนตำมนโยบำยรัฐบำล
ใน
แก่ส่วนรำชกำรอื่น ๆ 

๒) โครงการตามมาตรการการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตาบล (ตาบลละ ๕ ล้านบาท)
ปัญหา/อุ
//อุปสรรค
ข้อเสนอแนะ
ผู้รับผิดชอบ
(๑) กำรดำเนินโครงกำรที่เป็นลักษณะโครงกำรทีม่ ี
 หำกจะดำเนินโครงกำรลักษณะเดียวกันนี้อีก  กระทรวงมหำดไทย
ขนำดเล็กอำจไม่สำมำรถส่งผลกระทบต่อกำรกระตุ้น ในปี ต่ อ ไป กระทรวงมหำดไทย ควรก ำหนดให้ มี
เศรษฐกิจได้กว้ำงขวำงเพียงพอตำมวัตถุประสงค์ ของ กำรประเมิ น ผลโครงกำรในภำพรวมของจั ง หวั ด
โครงกำรได้อย่ำงแท้จริง
เพื่อให้ทรำบถึงผลกระทบของโครงกำรในภำพรวม
ในระดับจังหวัดและระดับประเทศ เพื่อมำใช้เป็ น
แนวทำงในกำรปรั บ ปรุ งและพั ฒนำโครงกำรให้ มี
ประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น

XV

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๑)
การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ
๑๐
//อุปสรรค
ปัญหา/อุ
(๒) กำรจัดสรรงบประมำณสำหรับดำเนินกำรตำม
มำตรกำรส่งเสริมควำมเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ
๕ ล้ ำ นบำท) ได้ รั บ จั ด สรรจำกเงิ น งบกลำง และ
รำยกำรเงินสำรองจ่ำยเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น
ซึ่งกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงต้องดำเนินกำรตำม
ระเบี ย บส ำนั ก นำยกรั ฐ มนตรี ว่ ำ ด้ ว ยกำรพั ส ดุ
พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้งระเบียบที่
เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด อำจทำให้เกิดควำมล่ำช้ำใน
กำรปฏิบัติงำนเนื่องจำกมีระยะเวลำที่เร่งด่วน

(๓) โครงกำรส่วนหนึ่งเป็นโครงกำรที่ขอใช้พื้นที่
สำธำรณะ ซึ่ งตำมหลัก เกณฑ์ ก ำรจัด ท ำโครงกำร
กำหนดให้ต้องมีหนังสืออนุญำตให้ใช้ประโยชน์จำก
หน่วยงำนที่ดูแลหรือหำกเป็นสถำนที่ส่วนบุคคลต้อง
มี เ อกสำรยื น ยั น กำรใช้ ส ถำนที่ โดยระบุ เ ป็ น ลำย
ลักษณ์อักษร จึงทำให้กำรดำเนินกำรบำงโครงกำร
ล่ำช้ำ เนื่องจำกมีระยะเวลำและขั้นตอนในกำรขอใช้
ประโยชน์ในพื้นที่ เช่ น โครงกำรที่ด ำเนินกำรในเขต
พื้นที่ป่ ำสงวนแห่ งชำติ อุท ยำนแห่ งชำติ และเขต
รักษำพันธุ์สัตว์ป่ำ เป็นต้น ซึ่งบำงแห่งต้องยกเลิก
โครงกำรไม่สำมำรถดำเนินกำรได้

หมำยเหตุ:

(ฉบับที่ ๑)

ข้อเสนอแนะ
 กระทรวงกำรคลัง ควรซักซ้อมควำมเข้ำใจใน
ประเด็นนโยบำยของกำรดำเนินงำนตำมมำตรกำร
ในเรื่องกระบวนกำรและขั้นตอนกำรเบิ กจ่ำยเงิน
งบประมำณ โดยเฉพำะในเรื่องกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
ให้ กั บ หมู่ บ้ ำ น/ชุ ม ชน รวมทั้ ง ส่ ว นรำชกำร ที่
เกี่ ย วข้อ ง โดยก ำหนดเป็ น แนวทำงกำรปฏิ บั ติ ที่
ชัด เจน เพื่ อ ให้ สำมำรถด ำเนิ น กำรตำมระเบี ย บ
สำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕
และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้งระเบียบต่ำง ๆได้อย่ำง
ถูกต้อง เพื่อเป็นกำรลดปัญหำที่อำจจะเกิดขึ้นจำก
กำรจั ดซื้ อจั ดจ้ ำงที่ คำดว่ ำจะเกิ ดขึ้ น และช่ วย ลด
ควำมล่ำช้ำของกำรปฏิบัติงำนโครงกำรได้
 กำรด ำเนิ น โครงกำรโดยขอใช้ พื้ น ที่ ส ำธำรณะ
โดยเฉพำะกำรด ำเนิ น โครงกำรในพื้ น ที่ ป่ ำ สงวน
แห่ ง ชำติ อุ ท ยำนแห่ ง ชำติ เขตรั ก ษำพั น ธุ์ สั ต ว์ ป่ ำ
ควรมี ก ำรด ำเนิ น กำรในกำรขอใช้ ป ระโยชน์ จ ำก
หน่ ว ยงำนที่ รั บ ผิ ด ชอบไว้ เ ป็ น กำรล่ ว งหน้ ำ ทั้ ง นี้
กระทรวงมหำดไทย กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง กรมป่ำไม้ และกรมอุทยำน
แห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช ควรได้หำรือร่วมกัน
เกี่ยวกับกำรกำหนดแนวทำงกำรปฏิบัติ ในกำรขอใช้
พื้นที่สำธำรณะสำหรับกำรดำเนินโครงกำรในกรณี
ตำมมำตรกำรนโยบำยที่สำคัญเร่งด่วนของรัฐบำล
และหำกเป็นพื้นที่เอกชน ควรมีกำรจัดทำเอกสำร
กำรมอบกำรใช้ พื้ นที่ เ ป็ นลำยลัก ษณ์ อัก ษรชัด เจน
รวมถึง กำรกำหนดให้ค รอบคลุ มระยะเวลำกำรใช้
ประโยชน์ด้วย

ผู้รับผิดชอบ
 กระทรวงกำรคลัง

 กระทรวงมหำดไทย
 กระทรวง

ทรัพยำกร
ธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม
 กรมป่ำไม้
 กรมอุทยำน
แห่งชำติ สัตว์ป่ำ
และพันธุ์พืช

 แผนกำรดำเนินกำรระยะสั้น (ระยะเวลำดำเนินกำรไม่เกิน ๖ เดือน)
 แผนกำรดำเนินกำรระยะปำนกลำง (ระยะเวลำดำเนินกำรไม่เกิน ๑๒ เดือน)
 แผนกำรดำเนินกำรระยะยำว (ระยะเวลำดำเนินกำรตั้งแต่ ๑๒ เดือนขึ้นไป)

รำยละเอี ยดรำยงำนผลกำรตรวจสอบและประเมิ นผลภำครำชกำร ประจ ำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙

๒.๒ รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
๒๕๕ (ฉบับที่ ๒)
๒.๒.๑ สรุปผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลโครงการ
ค.ต.ป. ได้กำหนดประเด็น กำรตรวจสอบและประเมิ นผลภำครำชกำร ในปี งบประมำณ
พ.ศ. ๒๕๕๙ ครั้ งที่ ๒ ได้ แก่ กลุ่ มโครงกำรประเภทที่ ๑ : โครงกำรตำมยุ ท ธศำสตร์ส ำคั ญ ซึ่ งแบ่ ง ออกเป็ น ๒ กลุ่ ม
กำรดำเนินงำนภำยใต้นโยบำยยุทธศำสตร์กระทรวงและจังหวัด และกำรดำเนินงำนภำยใต้ยุทธศำสตร์ที่สอดคล้องกับ
นโยบำยของรัฐบำลที่สำคัญตำมแผนงำนบูรณำกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙ และกลุ่มโครงกำรประเภทที่ ๒ :
โครงกำรสำคัญตำมที่ ค.ต.ป. กำหนด โดยมีผลกำรติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลโครงกำร สรุปภำพรวมได้ ดังนี้
๑) กลุ่มโครงการประเภทที่ ๑ : โครงการตามยุทธศาสตร์สาคัญ
๑.๑) การดาเนินงานภายใต้นโยบายยุทธศาสตร์กระทรวงและจังหวัด โดย อ.ค.ต.ป.
กลุ่มกระทรวง ค.ต.ป. ประจำกระทรวง และ อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัด ได้ดำเนินกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลรวมทั้งสิ้น
๔๖ โครงกำร โดยภำพรวมพบว่ำ โครงกำรส่วนใหญ่มีผลกำรเบิกจ่ำยและมีควำมสำเร็จของผลผลิตที่ได้อยู่ในระดับดี-ดีมำก
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รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๑)
การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ
๑๑

โดยโครงกำรสำมำรถสนองตอบนโยบำย ยุท ธศำสตร์กระทรวง ยุทธศำสตร์จังหวัด และกลุ่มจังหวัด รวมทั้งสำมำรถ
สนองตอบต่อควำมต้องกำรของประชำชนได้เป็นอย่ำงดี จึงได้รับกำรสนับสนุนและได้รับควำมร่วมมือจำกผู้ที่มีส่วนได้
ส่วนเสียและภำคส่วนต่ำง ๆ เช่น ส่วนรำชกำรอื่น ภำคประชำชน ภำคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นอย่ำงดี
เกิดกำรรวมกลุ่มและพึ่งพำตนเอง สร้ำงควำมเข้มแข็งให้ภำคส่วนต่ำง ๆ เนื่องจำกมีกำรแบ่งปันควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญและ
ข้อมูล รวมทั้งมีกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีให้แก่กันและพยำยำมหำเทคโนโลยีใหม่ ๆ มำใช้ประโยชน์ ทำให้เกิดกำรเรียนรู้และ
ประสบกำรณ์ ในกำรด ำเนิ น กำรต่ ำ ง ๆ ร่ว มกั น โดยมี ส่ ว นรำชกำรให้ควำมช่ ว ยเหลื อ ดู แล และสนั บ สนุ น และเกิ ด
กำรกระจำยรำยได้ สร้ำงอำชีพ ลดรำยจ่ำยของประชำชน ช่วยให้ประชำชนมีคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น จำกช่องทำง วิธีกำร
แหล่งในกำรประกอบอำชีพใหม่ ๆ ช่วยลดกำรเคลื่อนย้ำยออกจำกพื้นที่ของประชำชน
๑.๒) การด าเนิ นงานภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ ที่ ส อดคล้ อ งกั บ นโยบายของรั ฐ บาล
ที่สาคัญตามแผนงานบูรณาการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดย ค.ต.ป. ประจำกระทรวง อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวง
และ อ.ค.ต.ป.กลุ่มจังหวัด ได้ดำเนินกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผล รวมทั้งสิ้น ๖ แผนงำนและได้มีผลกำรติดตำม
ตรวจสอบและประเมินผลแยกตำมแผนงำนบูรณำกำร ดังนี้
(๑) การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ภำพรวมกำรดำเนิน
โครงกำรตำมแผนงำนฯ ของกระทรวงในกลุ่ ม เศรษฐกิจ ๙ กระทรวง ๖๓ ส่ ว นรำชกำร ๒๖๒ โครงกำร/กิจ กรรม
งบประมำณ ๖,๙๓๗.๗๐ ล้ำนบำท (คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๘๗๒๒ ของงบประมำณทั้งแผนงำน ๑๙,๓๔๐.๓๓๓๓ ล้ำนบำท)
โดยมีภำพรวมผลกำรเบิกจ่ำยร้อยละ ๗๕ และมีควำมสำเร็จของผลผลิตอยู่ในระดับดี ภำพรวมกำรดำเนินงำนส่วนใหญ่
สอดคล้องตำมวัตถุประสงค์ของแผนงำน โดยส่วนใหญ่มีกำรบริหำรแผนงำน/โครงกำรตำมกำหนดระยะเวลำ สำมำรถ
เบิกจ่ำยงบประมำณได้ตำมแผนงำนที่กำหนด แต่มีบำงส่วนรำชกำรที่ยังมีปัญหำกำรเบิกจ่ำยที่ไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำย
เนื่องจำกมีกำรก่อหนี้ผูกพัน และมีกำรเบิกจ่ำยงำนบำรุงรักษำด้ำน IT ล่ำช้ำ ภำพรวมด้ำนผลกระทบ พบว่ำ ทุกโครงกำร
ส่งผลกระทบด้ำนบวก เกิดประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติภำรกิจและอำนวยควำมสะดวกแก่ ส่วนรำชกำร ผู้ประกอบกำร
ชุมชน และประชำชน ให้มีควำมทันสมัย ปลอดภัย รวดเร็ว และเชื่อถือได้ ผลกระทบทำงลบที่เกิดขึ้นได้แก่ เทคโนโลยี
สำรสนเทศที่มีกำรพัฒนำและเปลี่ยนแปลงไปอำจก่อให้เกิดขยะอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มสู งขึ้น ส่งผลต่อกำรบริหำรจัดกำร
สิ่งแวดล้อม
(๒) การสร้า งรายได้ จากการท่ องเที่ ยวและบริการ ภำพรวมกำรด ำเนิ น
โครงกำรตำมแผนงำนฯ ของกระทรวงด้ ำ นสั ง คม (กระทรวงกำรท่ อ งเที่ ย วและกี ฬ ำ กระทรวงวั ฒ นธรรม และ
กระทรวงศึกษำธิกำร) จำนวน ๑๘๖ โครงกำร ๗ กิจกรรม งบประมำณทั้งสิ้น ๓,๘๕๑.๔๘๗๐ ล้ำนบำท (คิดเป็นสัดส่วน
งบประมำณร้อยละ ๒๕.๖๙ ของงบประมำณทั้งแผนงำน ๑๔,๙๙๑.๙๒๖๑ ล้ำนบำท) และโครงกำรในควำมรับผิดชอบของ
อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัดคณะที่ ๒ และ คณะที่ ๔ รวม ๑๘ กิจกรรมมีงบประมำณทั้งสิ้น ๔๑.๖๙ ล้ำนบำท จำกกำรติดตำม
ตรวจสอบ พบว่ำ โครงกำรที่ติดตำม ตรวจสอบมีภำพรวมผลกำรเบิกจ่ำย ประมำณร้อยละ ๖๑ - ๗๐ และมีควำมสำเร็จของ
ผลผลิตอยู่ในระดับพอใช้ โดยผลผลิต ผลลัพธ์ จำกโครงกำรที่ดำเนินกำรแล้วเสร็จ พบว่ำ สำมำรถส่งผลให้เศรษฐกิจ
หมุนเวียนโดยกำรนำทุนทำงวัฒนธรรมมำสร้ำงมูลค่ำเพิ่มทำงเศรษฐกิจ เพิ่มรำยได้ให้กับชุมชน และกำรพัฒนำรูปแบบ
กิจกรรมกำรท่องเที่ยวที่เป็นระบบและยั่งยืน และทุกโครงกำรส่งผลกระทบด้ำนบวก โดยตอบสนองนโยบำยของรัฐบำลที่
ส่งเสริมให้เกิดกำรพัฒนำศักยภำพด้ำนกำรท่องเที่ยวของประเทศ
(๓) การจั ด การแรงงานต่ า งด้ า วและการค้ า มนุ ษ ย์ ภำพรวมกำรด ำเนิ น
โครงกำรตำมแผนฯ ของกระทรวงในกลุ่มสังคม (กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงกำรท่องเที่ยว
และกีฬำ กระทรวงแรงงำน และกระทรวงสำธำรณสุข) จำนวน ๓ แผนงำน และ ๑ กิจกรรม งบประมำณ ๗๖๓.๙๙๕๗ ล้ำนบำท
(คิดเป็นสัดส่วนงบประมำณร้อยละ ๖๗.๘๑ ของงบประมำณทั้งแผนงำน ๑,๑๒๖.๗๓๖๓ ล้ำนบำท) มีภำพรวมผลกำรเบิกจ่ำย
มำกกว่ำร้อยละ ๘๐ กำรดำเนินงำนของโครงกำร สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงำนบูรณำกำร และโครงกำรส่วนใหญ่
สำมำรถบรรลุตำมวัตถุประสงค์ มีผลผลิตและผลลัพธ์โครงกำรในภำพรวมอยู่ในระดับที่ดี -ดีมำก กำรใช้จ่ำยงบประมำณ
ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ดี โครงกำรมีควำมคุ้มค่ำต่อกำรลงทุน เนื่องจำกเป็นกำรจัดระบบบริหำรกำรใช้แรงงำนต่ำงด้ำวและ
ช่วยแก้ไขปัญหำกำรค้ำมนุษย์ ซึ่งจะส่งผลให้ประเทศไทยมีภำพลักษณ์ที่ดีเพิ่มขึ้น ภำพรวมด้ำนผลกระทบ พบว่ำ ส่วนใหญ่
เกิดขึ้นในทำงบวก โดยประชำชนมีควำมเชื่อมั่นนโยบำยรัฐบำล ลดปัญหำอำชญำกรรมในพื้นที่ ทำให้เกิดควำมปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของประชำชน กลุ่มเป้ำหมำยได้รับโอกำสในกำรปรับตัวเข้ำสู่สังคมและดำรงชีวิตได้อย่ำงปกติสุข
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(๔) การป้องกัน ปราบปราม และบ าบั ดรัก ษาผู้ติ ดยาเสพติ ด ภำพรวม
กำรดำเนินโครงกำรตำมแผนงำนฯ ของกระทรวงในกลุ่มควำมมั่นคงและกำรต่ำงประเทศ (กระทรวงมหำดไทยและกระทรวง
ยุติธรรม) จำนวน ๑๔ โครงกำร งบประมำณ ๖,๐๐๔.๗๐๔๕ ล้ำนบำท (คิดเป็นสัดส่วนงบประมำณร้อยละ ๕๖.๒๐ ของ
งบประมำณทั้งแผนงำน ๑๐,๖๘๔.๗๔๓๓ ล้ำนบำท) โดยมีภำพรวมผลกำรเบิกจ่ำยมำกกว่ำร้อยละ ๙๓ และมีควำมสำเร็จ
ของผลผลิตอยู่ในระดับดีมำก โครงกำรที่ดำเนินกำรส่วนใหญ่ก่อให้เกิดประโยชน์ในพื้นที่ชุมชนที่ได้ดำเนินโครงกำร อย่ำงไรก็ดี
พบว่ำยังมีโครงกำรบำงส่วนที่ควรได้รับกำรสนับสนุนงบประมำณอย่ำงเพียงพอและต่อเนื่องเพื่อให้มี ผลควำมสำเร็จที่ยั่งยืน และ
ประชำชนบำงพื้นที่ไม่อยำกเข้ำมำมีส่วนร่วมกับกำรดำเนินงำนเนื่องจำกเกรงกลัวผู้มีอิทธิพล ภำพรวมด้ำนผลกระทบ พบว่ำ
ส่วนใหญ่เกิดขึ้นในทำงบวก โดยประชำชนมีควำมเชื่อมั่นนโยบำยรัฐบำล ลดปัญหำอำชญำกรรมในพื้นที่ ทำให้เกิดควำมปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินของประชำชน กลุ่มเป้ำหมำยได้รับโอกำสในกำรปรับตัวเข้ำสู่สังคมและดำรงชีวิตได้อย่ำงปกติสุข

(๕) การส่งเสริมการวิจัยและการพัฒนา ภำพรวมกำรดำเนินโครงกำรตำม
แผนงำนฯ ของ ส่วนรำชกำรในควำมรับผิดชอบของ อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวงด้ำนบริหำรและส่วนรำชกำรไม่สังกัดฯ และ
ส่วนรำชกำรในสังกัดสำนักนำยกรัฐมนตรี รวม ๖ ส่วนรำชกำร จำนวนรวม ๑๑ โครงกำร งบประมำณ ๒,๘๓๔.๘๘๐๑ ล้ำนบำท
(คิดเป็นสัดส่วนงบประมำณร้อยละ ๑๑.๓๕ ของงบประมำณทั้งแผนงำน ๒๔,๙๘๑.๐๕๓๙ ล้ำนบำท) โดยมีภำพรวมผล
กำรเบิกจ่ำยร้อยละ ๙๘.๐๒ มีภำพรวมกำรบริหำรแผนงำน/โครงกำรและเบิกจ่ำยงบประมำณและควำมสำเร็จของผลผลิต
อยู่ในระดับดี มำก โดยสำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติมีควำมสำเร็จในกำรดำเนินงำนเกินกว่ำเป้ำหมำยที่วำงไว้
สำหรับโครงกำรบำงส่วนที่ดำเนินงำนไม่เป็นไปตำมแผนจะเป็นโครงกำรจ้ำงศึกษำวิจัยด้ำนกฎหมำย/ระเบียบ ผลลัพธ์ของ
โครงกำรวิ จัยมีควำมคุ้ มค่ำเมื่ อเที ยบกับงบประมำณที่ได้รับ โดยสำมำรถเพิ่มประสิทธิภำพกำรดำเนินงำนของภำครัฐ
และสำมำรถนำไปต่อยอดเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน ของประเทศได้ และทุกโครงกำรส่งผลกระทบด้ำนบวก
โดยสำมำรถส่ง เสริม กำรสร้ำงควำมเข้มแข็ง ทำงเศรษฐกิจ ได้ มีกำรสร้ำ งนวัต กรรมใหม่ และผลกำรด ำเนิน งำน ยัง มี
ควำมสำคัญในกำรเป็นข้อมูลประกอบกำรตัดสินใจสำคัญของรัฐบำลได้
(๖) การบูรณาการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ภำพรวมกำรดำเนินโครงกำร
ตำมแผนงำนฯ รวมทั้ง สิ้น ๖ จังหวัด (จำกพื้ นที่เป้ำ หมำย ๑๐ จัง หวัด) ได้แก่ ตรำด มุ กดำหำร หนองคำย สระแก้ว
กำญจนบุรี และนครพนม ภำพรวมพบว่ำ กำรกำหนดวัตถุประสงค์โครงกำรสอดคล้องกับนโยบำยสำคัญของรัฐบำล เป็นไป
ตำมมติของคณะกรรมกำรนโยบำยเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) ควำมสำเร็จของโครงกำรเมื่อเทียบกับควำมเหมำะสม
ของงบประมำณที่ใช้ดำเนินโครงกำรอำจยังไม่เห็นภำพควำมสำเร็จที่ชัดเจน กำรดำเนินงำนหลำยโครงกำรยังล่ำช้ำ และยังมี
ควำมไม่ชัดเจนในส่วนของพื้นที่ดำเนินกำร โครงกำรบำงส่วนยังได้รับกำรจัดสรรงบประมำณที่ไม่เพียงพอ และมีกำรจัดสรร
งบประมำณไม่ เหมำะสมกับพื้ นที่ ซึ่ งควรได้ รับกำรปรับปรุง รวมทั้ ง พบว่ ำ ยั ง ขำดกำรวำงแผนด้ ำนกำรบริหำรจั ด กำร
สิ่งแวดล้อมที่เหมำะสม คำดว่ำหำกโครงกำรแล้วเสร็จจะสำมำรถตอบสนองต่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจได้ โดยมีกำรขยำยตัว
ทำงเศรษฐกิจกำรค้ำชำยแดน มีกำรขนส่งที่จะเชื่อมโยงภูมิภำคอินโดจีน เกิดกำรเปลี่ยนจำกสังคมเกษตรเป็นอุตสำหกรรม
มำกขึ้น ประชำชน/ชุมชนในพื้นที่มีรำยได้เพิ่มขึ้น
๒) กลุ่มโครงการประเภทที่ ๒ : โครงการสาคัญตามที่ ค.ต.ป. กาหนด (แผนงานบูรณาการ
ด้านการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม) คณะกรรมกำรตรวจสอบและประเมินผลฯ คณะต่ำง ๆ ได้ติ ดตำม
ตรวจสอบและประเมิ น ผลโครงกำรในส่ ว นที่ ไ ด้ รับ งบประมำณ ๑,๒๔๖.๔๐๐๘ ล้ ำ นบำท (คิ ด เป็ น ร้อ ยละ ๘๑.๖๖
ของงบประมำณทั้งแผนงำน ๑,๕๒๖.๔๐๐๘ ล้ำนบำท) โดยมีภำพรวมผลกำรเบิกจ่ำยมำกกว่ำร้อยละ ๙๐ สำมำรถบรรลุตำม
วัตถุประสงค์ของแผนงำนฯ ได้ในระดับดี-ดีมำก มีกำรวำงแผนก่อนกำรดำเนินงำนอย่ำงละเอียด เหมำะสม และคำนึงถึงควำม
พร้อมก่อนกำรดำเนินงำน สำมำรถดำเนินงำนให้เป็นไปตำมแผนงำนและแผนกำรเบิกจ่ำยงบประมำณอย่ำงมีประสิทธิภำพ
ภำยในระยะเวลำและวงเงินงบประมำณที่จำกัด เกิดผลผลิตและผลลัพธ์ที่ตรงตำมเป้ำหมำยหรือสูงกว่ำเป้ำหมำยที่กำหนดไว้
มีควำมสำเร็จของกำรดำเนินงำนทั้งระดับผลผลิตและระดับผลลัพธ์ได้ในระดับดี -ดีมำก พบว่ำ ผู้ประกอบกำรสำมำรถ
เพิ่มผลิตภำพได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และสำมำรถตอบสนองต่อควำมต้องกำรของกลุ่มเป้ำหมำย รวมทั้ง ส่งผลกระทบทำงบวก
ในด้ำนเศรษฐกิจ ได้แก่ ผู้ประกอบกำรสำมำรถเพิ่มประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำร ลดต้นทุนกำรผลิต และประชำชนใน
และประชำชน
พื้นทีมีรำยได้เพิ่มขึ้นจำกกำรจ้ำงงำน เป็นต้น
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รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๑)
การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ
๑๓

ซึ่งข้อค้นพบจำกผลกำรติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลและข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำร
ตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำรคณะต่ำง ๆ ต่อผู้ดำเนินงำน ผู้รับผิดชอบโครงกำร มีรำยละเอียดตำมรำยงำนผล
กำรตรวจสอบและประเมิ น ผลภำครำชกำร ประจ ำปี ง บประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบั บ ที่ ๒) และได้ มี ข้อค้ น พบและ
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย ดังนี้
๒.๒.๒ สรุปข้อค้นพบและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย โครงการตามยุทธศาสตร์สาคัญภายใต้
นโยบายยุทธศาสตร์กระทรวงและจังหวัด

หน่วยงาน
ข้อเสนอแนะ
ที่พบปัญหา
• ยั ง คงพบข้ อ จ ำกั ด ด้ ำ นจ ำนวน • ส่ ว นรำชกำร : กต • ผู้บริหำรหน่วยงำนควรต้องบริหำรและใช้
บุคลำกรไม่เพียงพอต่อภำระงำน
พม คค ทส พณ ศธ ทรัพยำกรบุคคลให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุด 
สธ อก
• ควรพิจำรณำอัตรำกำลังให้เหมำะสมกับ
ภำระงำนของแต่ละหน่วยงำน 
• ยังไม่มีตำแหน่งวิชำชีพในสหสำขำ • ส่วนรำชกำร : สธ
• ควรกำหนดควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพให้กับ
ที่จำเป็นในกำรดำเนินงำน
บุคลำกรที่มีลักษณะงำนที่มีควำมเฉพำะทำง 
• พบโครงกำรที่ ไ ด้ รั บ กำรจั ด สรร • ส่วนรำชกำร : กต
• ควรจัดสรรงบประมำณให้สอดคล้องกับ
งบประมำณไม่เพียงพอที่จะขับเคลื่อน พม กษ ทส พน ศธ คำของบประมำณ และเร่งรัด กำรจ่ำยเงิน
ห รื อ ผ ลั ก ดั น โ ค ร ง ก ำ ร ใ ห้ เ กิ ด • จังหวัดใน อ.ค.ต.ป. งบประมำณตั้งแต่ต้นปีงบประมำณ พร้อมทั้ง
ประสิ ท ธิ ภ ำพสู ง สุ ด จ ำนวน ๑๖ กลุ่มจังหวัดคณะที่ ๑ กำหนดมำตรกำรเพื่อเร่งรัดให้ส่วนรำชกำร
โครงกำร (ร้อยละ ๓๔.๗๘)
• จังหวัดในอ.ค.ต.ป. เบิกจ่ำยเงินงบประมำณ 
กลุ่มจังหวัดคณะที่ ๔
• ส่ ว นรำชกำรและจั ง หวั ด ควรเตรี ย ม
ควำมพร้ อ มในกำรด ำเนิ น โครงกำรให้
• ยังพบควำมล่ำช้ำจำกกำรเบิกจ่ำย • ส่วนรำชกำร : กก
งบประมำณ
พม กษ คค ดส มท สำมำรถดำเนินกำรได้ทันทีเมื่อได้รับจัดสรร
งบประมำณ 
ยธ สธ
• ส่วนรำชกำรใน อ.ค.ต.ป.
กลุม่ กระทรวงด้ำน
บริหำรฯ
• จังหวัดใน อ.ค.ต.ป.
กลุ่มจังหวัดคณะที่ ๑
• จังหวัดใน อ.ค.ต.ป.
กลุ่มจังหวัดณะที่ ๔
• พบข้อบกพร่องของกำรดำเนินกำร • ส่วนรำชกำร : กต ศธ • ควรกำหนดนโยบำยโดยคำนึงถึงภำพรวม
และไม่ มี หน่
หน่ วยงำนในกำรก ำกั บ ดู แล อก
ของทั้งประเทศและเป้ำหมำยสุดท้ำย รวมทั้ง
ติ ดตำม รวมทั้ งขำดกำรบู รณำกำรใน • จั งหวั ดใน อ.ค.ต.ป. ควรก ำหนดภำพรวมให้ ชั ดเจน และก ำหนด
ภำพรวมซึ่งยังไม่ครอบคลุมทุกหน่วยงำน กลุ่มจังหวัดคณะที่ ๑ แนวทำงกำรบู รณำกำร กำรทำงำนร่วมกันทั้ ง
ที่เกี่ยวข้อง หรือทุกกิจกรรมที่จำเป็น ใน
ภำครั ฐ ภำคเอกชน และภำคประชำชน เพื่ อ
๑๑ โครงกำร (ร้อยละ ๒๓.๙๑)
ขับเคลื่อนโครงกำร 
• กฎ ระเบีย บ ข้ อบั งคั บบำงอย่ ำ ง • ส่วนรำชกำร :นร ทส รง • ในบำงกรณีอำจจำเป็นต้องพิจำรณำเพื่อ
ก่อให้เกิดอุปสรรคในกำรดำเนินกำร • ส่วนรำชกำรใน อ.ค.ต.ป. ยกเว้ นกฎ ระเบี ยบ ข้ อบั งคั บต่ ำง ๆ ที่ เป็ น
กลุ่ มกระทรวงด้ ำน อุ ปสรรคต่ อกำรด ำเนิ นกำร และเร่ งรั ดกำร
บริหำรฯ
ออกข้อบังคับที่จำเป็น 
ข้อค้นพบ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
• กระทรวง
• กรม
• จังหวัด
• สำนักงำน ก.พ.
• สำนักงำน ก.พ.

• สำนักงบประมำณ
• กระทรวง
• กรม
• จังหวัด

• สศช.

• หน่วยงำนที่
เกี่ยวข้อง

XIX

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๑)
การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ
๑๔
ข้อค้นพบ
-

หน่วยงาน
ที่พบปัญหา
-

ข้อเสนอแนะ
• ข้อเสนอแนะอื่น ๆ
ควรพิ จำรณำให้แ ผนงำนที่ ต้อ งด ำเนิน กำร
เป็นประจำทุกปี หรือมีควำมสำคัญ ได้จัดทำ
เป็ น แผนแม่ บ ทหรื อ แผนบูร ณำกำร เพื่ อ ที่
สำนักงบประมำณจะได้จัดสรรงบประมำณ
ในแต่ล ะระยะกำรดำเนินกำรให้เหมำะสม
รวมทั้ง เพื่อให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องได้มีส่วน
ร่วมในกำรดำเนินกำร ทั้งภำครัฐ ภำคเอกชน
และภำคประชำชน เพื่อขับเคลื่อนโครงกำร
หรื อ ก ำหนดให้เ ป็ น ยุ ทธศำสตร์ ชำติ ซึ่ ง จะ
ส่งผลให้เกิดประสิทธิภำพ ประสิทธิผล และ
เป็นประโยชน์ต่อประชำชนยิ่งขึ้น 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
• สศช.

๒.๒.๓ สรุปข้อค้นพบและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย โครงการตามยุทธศาสตร์สาคัญที่สอดคล้อง
กับนโยบายของรัฐบาลที่สาคัญตามแผนงานบูรณาการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
ข้อค้นพบ

ภาพรวม
• กำรดำเนินโครงกำรตำมแผนงำน
บูรณำกำร พบว่ำขำดกำรบูรณำกำรกัน
อย่ ำ งแท้ จ ริ ง เป็ น เพี ย งกำรรวม
กิ จ ก ร ร ม แ ล ะ ง บ ป ร ะ ม ำ ณ ข อ ง
หน่วยงำนเท่ำนั้น

หน่วยงาน
ที่พบปัญหา

ข้อเสนอแนะ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ



• ในกำรด ำเนิ น งำนโครงกำรตำมแผน
บูรณำกำรยังไม่สำมำรถบูรณำกำรข้อมูลและ
เชื่อมโยงฐำนข้อมูลระหว่ำงหน่วยงำนเพื่อใช้
ประโยชน์ ร่ วมกั นได้ เท่ ำที่ ควร และมี กำร
บันทึกข้อมูลซ้ำซ้อนกัน
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•ส่วนรำชกำร
ในควำม
รั บผิ ดชอบ
ของ อ.ค.ต.ป.
กลุ่มกระทรวง
ด้ำนเศรษฐกิจ
//สั งคม/ควำม
/
มั่นคงและกำร
ต่ำงประเทศ

• ส ำนั ก งบประมำณ ส ำนั ก งำนคณะกรรมกำร
พัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ และสำนักงำน
ก.พ.ร. ควรร่ ว มกั น ส่ ง เสริ ม ควำมรู้ ค วำมเข้ ำ ใจให้
ส่ ว นรำชกำรเจ้ ำ ภำพแผนงำนบู ร ณำกำร และ
ส่ ว นรำชกำรผู้ รั บ ผิ ด ชอบโครงกำรร่ ว มกั น ก ำหนด
เป้ำหมำยกำรดำเนินงำนตำมแผนที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม
สำมำรถเชื่ อ มโยงกั บ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ แผนพั ฒ นำ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติฉบับที่ ๑๒ รวมทั้งร่วมกัน
กลั่นกรองโครงกำร/กิจกรรม ของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
ให้สอดคล้องกับเป้ำหมำยแผนงำน 
• ส่วนรำชกำรเจ้ำภำพ ควรสนับสนุนให้มีกำรบูรณำกำร
ข้อมูล และกำหนดหน้ำที่ควำมรับผิดชอบตำมภำรกิจ
ใ ห้ ชั ด เ จ น เ พื่ อ ไ ม่ ใ ห้ มี ปั ญ ห ำ ค ว ำ ม ซ้ ำ ซ้ อ น ใ น
กำรดำเนินงำน 
• ส ำนั ก งบประมำณ ส่ ว นรำชกำรเจ้ ำ ภำพ และ
ส่วนรำชกำรผู้รั บผิ ดชอบโครงกำร ควรจั ดให้ มี ระบบ
กำรก ำกั บติ ดตำมโครงกำรอย่ ำ งต่ อเนื่ อง โดยแสดง
ผลสั มฤทธิ์ ของกำรด ำเนิ นงำนพร้ อมประเมิ นปั ญหำ
อุปสรรคและแนวทำงแก้ไข 
•ส่ วนรำชกำร : • ผู้ ด ำ เ นิ น ง ำ น แ ต่ ล ะ แ ผ น ง ำ น / โ ค ร ง ก ำ ร
มท ยธ พม
ควรรวบรวมและจั ด ท ำฐำนข้ อ มู ล ของแต่ ล ะงำนให้
•จัจังหวัด: สต ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน 
• ส่วนรำชกำรเจ้ำภำพแผนงำนบูรณำกำรในเรื่อง
ต่ ำ ง ๆ ควรก ำหนดให้ มี ก ำรเชื่ อ มโยง/บั น ทึ ก ข้ อ มู ล
ลงในระบบ เพื่อแลกเปลี่ ยนข้อมู ลกำรด ำเนินงำนที่
สำมำรถขยำยผลกำรด ำเนิ น งำนในเชิ ง บู ร ณำกำร
ร่วมกันในทุกมิติ และสำนักงบประมำณควรสนับสนุนให้
มีกำรบูรณำกำรเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่ำงแผน
บูรณำกำรต่ำง ๆ เพิ่มเติมด้วย 

• สำนักงบประมำณ
• สศช.
• สำนักงำน ก.พ.ร.
• ส่วนรำชกำร
เจ้ำภำพแผนงำน
บูรณำกำร
• ส่วนรำชกำร
ผู้รับผิดชอบ
โครงกำร

• ส่วนรำชกำร
เจ้ำภำพแผนงำน
แ
แผนงำน
บูรณำกำร
• ส่วนรำชกำร
ผู้รับผิดชอบ
โครงกำร
• สำนัก
งบประมำณ

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๑)
การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ
๑๕
ข้อค้นพบ

หน่วยงาน
ข้อเสนอแนะ
ที่พบปัญหา
 การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
• ก ำ ร ด ำ เ นิ น ง ำ น บู รณำก ำ ร •ส่วนรำชกำร • กระทรวงดิ จิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสั ง คมควร
กำรพั ฒนำเทคโนโลยี สำรสนเทศและ ใน อ.ค.ต.ป. ก ำหนดหลั ก เกณฑ์ ก ำรบู ร ณำกำรด้ ำ นโครงสร้ ำ ง
กำรสื่ อ สำร ยั ง ไม่ เ ป็ น ภำพรวมใน กลุ่มกระทรวง พื้ น ฐำนและนวั ต กรรมที่ ชัด เจนเพื่ อ ให้ ส่ ว นรำชกำร
กำรดำเนินงำนในทิศทำงเดียวกัน
ด้ำนเศรษฐกิจ ต่ ำ ง ๆ น ำไปปฏิ บั ติ ใ ห้ เ ป็ น ไปในแนวทำงเดี ย วกั น
รวมทั้งเข้ำมำมีบทบำทในกำรกำหนดมำตรฐำนของ
ครุภัณฑ์มำกขึ้น 
• ขำดกำรเชื่ อ มโยงข้ อ มู ล ระหว่ ำ ง •ส่วนรำชกำร • กระทรวงดิ จิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสั ง คมควร
หน่วยงำน
ใน อ.ค.ต.ป. ผลักดันให้เกิดควำมสำเร็จของยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
กลุ่มกระทรวง รัฐ บำลดิ จิ ทั ล ด้ ำ นกำรพั ฒนำศู น ย์ ข้ อ มู ล ในประเทศ
ด้ำนเศรษฐกิจ (Data Center) โดยมีกำรบูรณำกำรเชื่อมโยงข้อมูล
ผ่ ำ นระบบกลำง เพื่ อ ให้ มี ก ำรบู ร ณำกำรข้ อ มู ล และ
ด ำเนิ น กำรเชิ ง รุ ก สำมำรถแลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล ทุ ก
ภำคส่ ว นให้ ค รบวงจร ลดขั้ น ตอนกำรปฏิ บั ติ ง ำน
ลดค่ำใช้จ่ำย และเกิดผลประโยชน์ร่วมกัน 
• เทคโนโลยี ส ำรสนเทศที่ มี ก ำร •ส่วนรำชกำร • ควรเร่งรัดผลักดันให้ร่ำง พ.ร.บ. กำรจัดกำรซำก
พัฒนำและเปลี่ยนแปลงอำจก่อให้เกิด ใน อ.ค.ต.ป. ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้ำและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ขยะอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งส่งผล กลุ่มกระทรวง พ.ศ. .... ให้มีผลบังคับใช้ เพื่อให้เกิดกำรบริหำรและ
ต่อกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม
ด้ำนเศรษฐกิจ จัดกำรขยะและกำรดูแลสิ่งแวดล้อมมีประสิทธิภำพ
ยิ่งขึ้น 
• ข้ อ เสนอแนะเพิ่ ม เติ ม เพื่ อ กำร • ส่วนรำชกำรต่ำง ๆ ควรให้ควำมสำคัญในกำรดูแล
พัฒนำด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ด้ ำ นมำตรฐำนควำมมั่ น คงปลอดภั ย ทำงเทคโนโลยี
สำรสนเทศ (Security) เพิ่มมำกขึ้น 
• กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมควรศึกษำ
และรวมรวบข้อมูลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงเพื่อกำรพัฒนำงำน
ด้ ำ น เ ท ค โ น โ ล ยี ส ำ ร ส น เ ท ศ ข อง ภ ำ ค รั ฐ ว่ ำ มี
กำรด ำเนิ นงำนโดยหน่ วยงำน/บริ
//บริ ษั ทเอกชนรำยใหญ่
ใดบ้ำง และมีปัญหำ อุปสรรคอย่ำงไร ทังนี
้ ้เพื่อเป็ นข้ อมูล
ประกอบการบูรณาการระบบสารสนเทศภาครัฐ 
• ส ำนั ก งำน ก.พ. ร่ ว มกั บ กระทรวงดิ จิ ทั ล เพื่ อ
เศรษฐกิจและสังคม ควรวิเครำะห์ และพิจำรณำกำหนด
อัตรำกำลังและคุณสมบัติของบุคลำกรด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ ทั้ งภำพรวมและจ ำแนกตำมภำรกิ จของ
แต่ ละส่ วนรำชกำรให้ มีควำมเหมำะสม ทั้งนี้เพื่ อเป็ น
กำรเตรี ย มบุ ค ลำกรรองรั บ กำรพั ฒ นำเทคโนโลยี
สำรสนเทศได้อย่ำงเหมำะสมต่อไป 
 การสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ
• จั ง หวั ด /ส่ ว นรำชกำรในฐำนะ •ส่ วนรำชกำร : • ควรเปิดโอกำสให้ทุกภำคส่วนในท้องถิ่น โดยเฉพำะ
ผู้รับผิดชอบโครงกำรและผู้เกี่ยวข้อง กก ศธ วธ
ภำคประชำชนได้เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรวำงแผนและ
ทุ ก ภำคส่ ว นต้ อ งร่ ว มกั น ด ำเนิ น กำร •จังหวัด : สท จัดทำแผนแม่บทกำรพัฒนำพื้นที่ท่องเที่ยว 
เพื่อให้กำรท่องเที่ยวประสบผลสำเร็จ พท สต
• ควรแบ่ ง หน้ ำ ที่ ค วำมรั บ ผิ ด ชอบตำมภำรกิ จ ที่
มำกขึ้น
เกี่ ยวข้ องด้ ำนกำรท่ องเที่ ยวของแต่ ล ะหน่ วยงำนให้
ชัดเจน เพื่อลดควำมซ้ำซ้อนในกำรดำเนินงำน และควรมี
กำรติ ดตำมประเมิ นผลกำรด ำเนิ นโครงกำรเพื
โครงกำร ่ อเป็ น
ข้ อ มู ล ประกอบกำรจั ด ท ำโครงกำรที่ ต อบสนองต่ อ
กำรพั ฒ นำศั ก ยภำพด้ ำ นกำรท่ อ งเที่ ย วได้ อย่ ำ งมี
ประสิทธิภำพต่อไป 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
• กระทรวงดิ จิ ทั ล
เพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม
• ส่ วนรำชกำรที่
เกี่ยวข้อง
• กระทรวงดิ จิ ทั ล
เพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม
• ส่ วนรำชกำรที่
เกี่ยวข้อง

• กรมควบคุม
มลพิษ

• ส่วนรำชกำร
• กระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม

• สำนักงำน
ก.พ.
• กระทรวง
ดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและ
สังคม
• กระทรวง
กำรท่องเที่ยวฯ
• จังหวัด
• ส่วนรำชกำร
ผู้รับผิดชอบ
โครงกำร
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รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๑)
การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ
๑๖
ข้อค้นพบ

หน่วยงาน
ที่พบปัญหา

ข้อเสนอแนะ
• ในกำรกำหนดกิจกรรมโครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพ
กำรแข่ งขั นด้ ำนกำรท่ องเที่ ยวควรพิ จำรณำส่ งเสริ ม
กำรท่องเที่ยวเพื่อรักษำวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิมไว้ด้วย
เพื่ อ ให้ ก ำรกำรส่ ง เสริ ม กำรท่ อ งเที่ ย วมี ค วำมยั่ ง ยื น
เพื่อให้นักท่องเที่ยวมีควำมสนใจมำเที่ยวได้ตลอดทั้งปี
มิใช่ส่งเสริมเฉพำะช่วงฤดูกำลหรือเทศกำลเท่ำนั้น

การจัดการแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์
• กำรบูรณำกำรกำรจัดกำรแรงงำน •ส่ วนรำชกำร : • ส่วนรำชกำรเจ้ำภำพได้แก่ กระทรวงกำรพัฒนำ
ต่ ำ งด้ ำ วและกำรค้ ำ มนุ ษ ย์ ยั ง ไม่ เ กิ ด พม รง
สังคมฯ ร่วมกับกระทรวงแรงงำน ควรกำหนดนโยบำย
กำรบูรณำกำรกำรทำงำนร่วมกันอย่ำง
ด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรค้ำมนุษย์เสนอต่อ
แท้จริง
รัฐบำลให้มีควำมต่อเนื่องและชัดเจนมำกยิ่งขึ้น และ
ควรเพิ่ม กำรรณรงค์ประชำสัมพันธ์ เพื่อให้เ กิดควำม
รับรู้เข้ำใจและตระหนักถึงปัญหำในทุกภำคส่วน 
• ก ำหนดนโยบำยให้ มุ่ ง เน้ น กำรแสวงหำควำม
ร่วมมือกำรดำเนินงำนในระดับพื้นที่ เพื่อบูรณำกำร
ร่วมกันแก้ปัญหำในทุกภำคส่วน ทั้งภำครัฐและเอกชน
และควรสร้ ำ งพั น ธมิ ต รกำรแก้ ไ ขปั ญ หำในระดั บ
ภูมิภำคอำเซียนร่วมกันด้วย 
• พัฒนำระบบฐำนข้อ มูล ในเรื่อ งแรงงำนต่ ำงด้ำ ว
และกำรค้ำ มนุ ษ ย์ ใ ห้ส มบู ร ณ์ แ ละสำมำรถเชื่ อ มโยง
ข้อมูลระหว่ำงทุกหน่วยรำชกำรได้ 
 การป้องกัน ปราบปราม และบาบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด
• สังคมยังไม่ตระหนักรับรู้ในพิษภัย •ส่ วนรำชกำร : • สนับสนุนให้มีกำรรณรงค์อย่ำงเข้มข้นโดยใช้สื่อ
ข อ ง ย ำ เ ส พ ติ ด แ ล ะ ยั ง ไ ม่ เ ห็ น มท ยธ
ประชำสั ม พั น ธ์ ทุ ก ช่ อ งทำง เพื่ อ ให้ เ กิ ด กำรค ำนึ ง ถึ ง
ควำมส ำคั ญ ในกำรให้ ค วำมร่ ว มมื อ
เยำวชนที่อำจสูญเสียต่อ พิษภัยยำเสพติดซึ่งกระทบ
แก้ไขปัญหำยำเสพติดของส่วนรวม
ควำมมั่นคงของชำติ และกำรสร้ำงชุ มชน/ครอบครัว
ให้เข้มแข็ง โดยใช้กลไกประชำรัฐ 
• ส่งเสริมกำรจัดกิจกรรมต้ำนยำเสพติดต่ำง ๆ ใน
ชุมชน และควรตั้งเครือข่ำยรับฟังข่ำวจำกเยำวชน โดย
เทคโนโลยีเพื่อติดตำมยำเสพติด 
• ปัญหำผู้ผ่ำ นกำรบำบั ดและฟื้น ฟู •ส่ วนรำชกำร: • สนับสนุนให้มีนโยบำยส่งเสริมอำชีพโดยจัดตั้งเป็น
แล้ ว แต่ ไ ม่ มี อ ำชี พ และสั ง คมยั ง ไม่ ยธ
กองทุนส่งเสริมอำชีพให้กับผู้ผ่ำนกำรบำบัดที่มีควำม
ยอมรั บ อำจหวนกลั บ ไปสู่ ก ำรติ ด ยำ
ประพฤติดี และทำควำมเข้ำใจให้ ชุมชน ภำคเอกชน
เสพติดซ้ำ
องค์กรต่ำง ๆ ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคม 
• ประเทศเพื่ อ นบ้ ำ นขำดควำม •ส่ วนรำชกำร: • ในระดับภูมิภำคอำเซียนรัฐบำลควรทำควำมตกลง
เข้มแข็งจริงจัง ในกำรดำเนินป้องกัน มท ยธ
ให้เกิดควำมร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้ำนอย่ำงจริงจัง
ป ร ำ บ ป ร ำ ม ร ว ม ทั้ ง ข ำ ด แ ค ล น
โดยใช้ ก ลไกกำรด ำเนิ น งำนส ำนั ก งำนประสำนงำน
บุ ค ลำกร/วั ส ดุ อุ ป กรณ์ เครื่ อ งมื อ ที่
ปรำบปรำมยำเสพติ ดชำยแดน (BLO) ให้ ประสบผล
ทันสมัยไม่เพี ยงพอ โดยบำงครั้ง ฝ่ำ ย
ส ำเร็ จ ในกำรประสำนควำมร่ ว มมื อ ด้ ำ นกำรข่ ำ ว
ไทยต้องให้กำรช่วยเหลือสนับสนุน
กำรปรำบปรำม กำรวำงแผนงำนกฎหมำยและ
กำรสนับสนุนองค์ควำมรู้ด้ำนยำเสพติดในภูมิภำค 
• กำรด ำเนิ น คดี กั บ ผู้ ค้ ำ ผู้ เ สพ •ส่ส่ วนรำชกำร
น
: • ควรบังคับใช้กฎหมำยกับผู้กระทำผิดด้ำนยำเสพติด
พบว่ำยังไม่ประสบผลสำเร็จเท่ำที่ควร มท ยธ
อย่ำงจริงจัง 
โดยผู้ ก ระท ำผิ ด ยั ง ไม่ เ กรงกลั ว ต่ อ
• ควรทบทวนระบบกฎหมำยให้ มี ม ำตรฐำนใน
กฎหมำย
กำรลงโทษและกำรดำเนินกำรทำงกฎหมำยควรเป็นไป
อย่ำงรวดเร็ว 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
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• กระทรวงกำร
พัฒนำสังคมฯ
• กระทรวง
แรงำน
• ส่วนรำชกำร
ที่เกี่ยวข้อง

• กระทรวงมหำดไทย
• กระทรวงยุติธรรม
• ป.ป.ส.

• กระทรวงยุติธรรม
• ป.ป.ส.
• กระทรวงมหำดไทย
• ป.ป.ส.

• กระทรวงยุติธรรม
• ป.ป.ส.

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๑)
การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ
๑๗
ข้อค้นพบ

หน่วยงาน
ที่พบปัญหา
 การส่งเสริมการวิจัยและการพัฒนา
• กำรวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วกั บ ผลกำรศึ ก ษำ •ส่วนรำชกำร :
บำงโครงกำร ไม่ ไ ด้ แ สดงข้ อ มู ล •สคก.
รำยละเอี ย ดที่ ชัด เจนเกี่ย วกั บกำรใช้
ประโยชน์จำกผลกำรศึกษำฯ
• ข้อเสนอแนะอื่น ๆ เพื่อสนับสนุน •อ.ค.ต.ป. กลุ่ ม
ให้งำนด้ ำนกำรวิ จัยและพั ฒนำบรรลุ กระทรวงด้ ำน
เป้ำหมำยในกำรสนับสนุนกำรพัฒนำ บริหำรฯ
ประเทศได้อย่ำงเหมำะสม และยั่งยืน

การบูรณาการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
• กำรบริ ห ำรจั ดกำรเพื่ อขั บเคลื่ อน •จังหวัด : กจ
แผนบู ร ณำกำรเขตเศรษฐกิ จ พิ เ ศษ สก ตร นค นพ
มีอุปสรรคจำกดำเนินกำรโดยต้องรอกำร
จัดสรรงบประมำณปกติของหน่วยงำน ซึ่ง
ท ำให้ ห น่ ว ยงำนต่ ำ ง ๆ ไม่ ส ำมำรถ
ดำเนินกำรต่อเนื่องตำมแผนบูรณำกำรให้
สอดคล้องกันได้
• รูปแบบของเขตพัฒนำเขตเศรษฐกิจ •จังหวัด : กจ
พิ เ ศษ ยั ง ไม่ มี ค วำมชั ด เจนแน่ น อน สก ตร มก นค
ส ำหรั บนั กลงทุ น ท ำให้ นั กลงทุ นที่ มี นพ
ควำมสนใจเข้ำมำลงทุนไม่มำกเท่ำที่ควร
และภำคเอกชนไม่ได้รับข้อมูลที่ชัดเจน
จำกหน่วยงำนที่ติดต่อด้วย

ข้อเสนอแนะ
• ส่วนรำชกำรเจ้ำของโครงกำรควรรำยงำนข้อมูลกำรใช้
ประโยชน์ของรำยงำนผลกำรศึกษำที่ได้รับเพื่อใช้ประเมินผล
สำเร็จ และเพื่อให้ทรำบแนวคิด ควำมเป็นมำและใช้เป็น
แนวทำงในกำรนำไปต่อยอดในกำรดำเนินงำนได้ต่อไป 
• สภำนโยบำยวิ จั ยและนวั ตกรรมแห่ งชำติ ส่ งเสริ ม
สนั บสนุ นกำรวิ จั ยของภำคเอกชนให้ มี สั ดส่ วนที่ สู งขึ้ น
เพื่อให้เป็นไปตำมนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรวิจัยของชำติ
ฉบับที่ ๘ โดยเปิดโอกำสให้เอกชน ผู้ประกอบกำรเข้ำมำมี
ส่วนร่วมในทุกระดับตั้งแต่กำรกำหนดโจทย์ กำรร่วมลงทุน
ท ำวิ จั ย และเป็ น เจ้ ำ ของผลงำนวิ จั ย ร่ ว ม ตลอดจน
กำรจัดสรรทรัพย์สินทำงปัญญำที่เหมำะสมเป็นธรรม 
• ควรมี ก ำรเน้ น กำรใช้ ท รั พ ยำกรกำรวิ จั ย และ
เครื อ ข่ ำ ยภำคี ก ำรวิ จั ย ที่ มี อ ยู่ อ ย่ ำ งมี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพ
โดยเฉพำะกำรต่อยอดภูมิ ปัญญำให้ เกิ ดประโยชน์ เชิ ง
พำณิ ชย์ และผลั กดั นให้ เกิ ดกำรน ำผลงำนวิ จั ยไปใช้
ประโยชน์ต่อชุมชน ท้องถิ่น และสำธำรณะให้มำกขึ้น
และมุ่งเน้นกำรกำหนดตัวชี้วัดระดับผลผลิตและระดับ
ผลลัพธ์ในด้ำนกำรต่อยอดงำนวิจัยไปสู่นวัตกรรม 
• ภำครัฐควรกำหนดหน่วยงำนหลักในกำรติดตำม
ประเมิ น ผลสั ม ฤทธิ์ ข องแผนงำนบู ร ณำกำรด้ ำ น
กำรส่งเสริมกำรวิจัยและกำรพัฒนำ รวมทั้งทำหน้ำที่ใน
กำรประเมินผลสำเร็จของวิจัยภำพรวมของประเทศ 
• กรมทรัพย์สินทำงปัญญำควรมีกำรปรับปรุงระบบ
กำรจดแจ้
จดแจ้งทรัพย์สินทำงปัญญำ
ญำให้มีควำมสะดวกรวดเร็ว
มำกขึ้น และหน่วยงำนที่ทำหน้ำที่ส่งเสริมกำรวิจัยและ
กำรพั ฒ นำ เช่ น วช. สวทช. สกว. ควรช่ ว ยอ ำนวย
ควำมสะดวกในกำรจดแจ้งทรัพย์สินทำงปัญญำให้ กับ
ผู้ขอรับบริกำรด้วย 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
• ส่วนรำชกำร
ผู้รับผิดชอบ
โครงกำร
• สภำนโยบำยวิจัย
และนวั ตกรรม
แห่งชำติ
• กรมทรัพสินทำง
ปัญญำ
• วช
• สวทช
• สกว.



• คณะกรรมกำรนโยบำยเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษ • กนพ.
(กนพ.) ควรเสนอรั ฐ บำลพิ จ ำรณำก ำหนดให้ ก ำร
ดำเนินกำรพัฒนำเขตเศรษฐกิจพิเศษได้รับกำรจัดสรร
งบประมำณในลักษณะพิเศษแยกจำกงบประมำณปกติ
และมอบหมำยหน่วยงำนที่ปฏิบั ติงำนด้ำนต่ำง ๆ ใน
ระดับพื้นที่ให้มีควำมชัดเจน 
• รัฐบำลควรมอบหมำยให้ BOI พิ จำรณำกำรเพิ่ ม • กนพ.
สิทธิประโยชน์ให้กับผู้ประกอบกำรเพื่อเป็นกำรจูงใจนัก • คณะกรรมกำร
ลงทุน และกระทรวงพำณิ
กระทรวงพำณิชย์เพิ่มกำรประชำสัมพันธ์ให้ ส่งเสริมกำรลงทุน
คำปรึกษำข้อมูลกำรลงทุนให้กับภำคเอกชน 
• กระทรวงพำณิชย์
• ภำครั ฐ ควรจั ด ตั้ ง หน่ ว ยงำนรั บ ผิ ด ชอบในกำร
ประสำนงำนและให้ ข้ อ มู ล ที่ ถู ก ต้ อ ง ชั ด เจนแก่
ภำคเอกชน โดยมีกำรบูรณำกำรข้
ณำกำรข้อมูลจำกส่วนรำชกำร
ที่ เกี่ ยวข้ องกั บ กำรด ำเนิ นงำน และควรจั ด ตั้ งหน่ ว ย
บริกำรภำคเอกชนแบบเบ็ดเสร็จ (One
(
Stop Service)
เพื่อช่วยผลักดันนโยบำยไปสู่กำรปฏิบัติอย่ำงแท้จริง 
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รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๑)
การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ
๑๘
ข้อค้นพบ

หน่วยงาน
ที่พบปัญหา
• กำรดำเนินงำนด้ำนกำรค้ำชำยแดน •จังหวัด :นค
ไทยพบปัญหำอุปสรรคที่ควรได้รับกำร
แก้ไขในเชิงนโยบำย เช่น แนวโน้ มกำร
เสี ยดุ ลกำรค้ ำ กั บ สปป.ลำวที่ น ำเข้ ำ
มำ กก ว่ ำส่ ง ออ ก //รว ม ทั้ ง จั ดเ ก็ บ
ภำษีมูลค่ำเพิ่มสินค้ำนำเข้ำเพิ่มขึ้น และ
กำรพั ฒ นำพื้ น ที่ ก ำรค้ ำ ชำยแดนให้
เหมำะสม

• ยังไม่มีควำมชัดเจนเกี่ยวกับประเด็น
กำรจั ดเก็บภำษี ท้องถิ่ นของเขตพัฒนำ
เศรษฐกิจพิเศษ
• พื้ น ที่ ก ำรเกษตรจ ำนวนมำกถู ก
นำยทุ นกว้ำนซื้ อก่ อนกำรประกำศเป็ น
เขตเศรษฐกิจพิเศษ ก่อให้เกิดปัญหำเรื่อง
ที่ ดิ นท ำกิ นส ำหรั บภำคกำรเกษตรใน
อนำคต

ข้อเสนอแนะ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
• ควรมี แผนจัดกำรแก้ ปัญหำกำรเสียดุลกำรค้ำกั บ • กนพ.
สปป.ลำว ในอนำคต และพิจำรณำผลกระทบที่ สปป. • กรมส่งเสริมกำรค้ำ
ลำวได้ออกประกำศกำรจัดเก็บภำษีมูลค่ำเพิ่มสำหรับ ระหว่ำงประเทศ
สินค้ำนำเข้ำเพิ่มขึ้น รวมทั้งติดตำมท่ำทีของ สปป. ลำว
เกี่ ยวกั บปั ญหำควำมขั ดแย้ ง/กรณี มีกำรสร้ ำงเขื่ อนที่
อำจจะมีผลกระทบกำรค้ำชำยแดนต่อประเทศ
ประเทศไทย 
• ก ำหนดหน่ วยงำนระดั บจั งหวั ดให้ มี บทบำทที่ จะ
รับผิดชอบดูแลกำรค้ำชำยแดนให้ชัดเจน และควรมีกำร
ประสำนควำมร่ วมมือระหว่ำงหน่วยงำนรัฐและเอกชน
ของไทย ในกำรแก้ไขปัญหำกำรค้ำชำยแดนต่ำง ๆ ให้เป็น
รูปธรรมมำกยิ่งขึ้น
• ควรส่งเสริมให้จังหวัดหนองคำยเป็นเขตเศรษฐกิจ
พิเศษที่มุ่งเน้นในเรื่องของกำรทำธุรกรรมทำงกำรเงิน
(Financial trade zone) 
•จังหวัด : สก
• กนพ.พิจำรณำมอบหมำย อกนพ. ร่วมหำรือหน่วยงำน • เทศบำลในพื้นที่
กลำงและผู้รับผิดชอบกำรดูแลจัดเก็บภำษีในระดับพื้นที่
เพื่อพิจำรณำกำหนดกรอบแนวทำงกำรจัดเก็บภำษีท้องถิ่น
ของเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษให้ชัดเจนต่อไป 
•จังหวัด : สก • ในกำรพัฒนำพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ กรมโยธำธิ • กรมโยธำธิ ก ำร
กจ
กำรและผั ง เมื อ ง ร่ ว มกั บ หน่ ว ยงำนที่ เ กี่ ย วข้ อ งควร และผังเมือง
พิ จ ำรณำก ำหนด Zoning ของพื้ น ที่ ก ำรพั ฒ นำให้
ชัดเจน เพื่อให้พื้นที่กำรเกษตรได้รับกำรสงวนไว้มิให้
นำไปใช้ทำประโยชน์ในด้ำนอื่น ๆ 

๒.๒.๔ สรุ ป ข้ อค้น พบและข้ อเสนอแนะเชิ งนโยบาย แผนงานบู ร ณาการด้ า นการส่ งเสริ ม

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ข้อค้นพบ
• กำรกำหนดทิศทำงกำรบูรณำกำร
กำรท ำงำนรวมถึ ง กำรบู ร ณำกำร
ก ำ ร จั ด ส ร ร ง บ ป ร ะ ม ำ ณ น
ระดับประเทศยังไม่ชัดเจนเท่ ำที่ควร
ส่งผลให้กำรดำเนินงำนในระดับพื้นที่
ยั ง มี ค วำมซ้ ำซ้ อ นเช่ น กำรก ำหนด
กลุ่ ม เป้ ำ หมำยของโครงกำรส่ ง เสริ ม
วิ ส ำหกิ จ นำดกลำงและขนำดย่ อ ม
(SME) โครงกำรส่ ง เสริ ม วิ ส ำหกิ จ
ชุ ม ชน และโครงกำรหนึ่ ง ต ำบลหนึ่ ง
ผลิตภัณฑ์ (OTOP) มีควำมซ้ำซ้อนกัน
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หน่วยงาน
ที่พบปัญหา
• ส่วนรำชกำร
: กษ อก
• จั งหวั ดใน
อ.ค.ต.ป.
กลุ่ มจั งหวั ด
คณะที่ ๑
• จั งหวั ดใน
อ.ค.ต.ป.
กลุ่ มจั งหวั ด
คณะที่ ๓

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
• หน่วยงำนกลำงที่เ กี่ยวข้องควรมี กำรบูรณำกำร • สศช.
เชิงนโยบำยให้มีควำมชัดเจน และกำหนดให้มีกำรบูรณำกำร • สำนักงบประมำณ
แต่ละกระบวนกำรตั้งแต่ต้นน้ำ กลำงน้ำ ปลำยน้ำ โดย • สสว.
คำนึงถึงห่วงโซ่คุณค่ำ (Value chain) ของกำรพัฒนำ
วิสำหกิจฯ โดยกำหนดหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ภำรกิจ
อ ำนำจหน้ ำ ที่ ข องแต่ ล ะหน่ ว ยงำนให้ ค รบถ้ ว นทุ ก
กระบวนกำร กำหนดกลไกกำรส่งต่อกลุ่มเป้ำหมำยใน
แต่ละระดับให้สำมำรถต่อยอดควำมรู้ได้อย่ำงต่อเนื่อง
และไม่
ไม่ ใ ห้ เ กิ ด ปั ญ หำควำมซ้ ำซ้ อ นของกำรปฏิ บั ติ
ภำรกิ จ ในระดั บ พื้ น ที่ เช่ น ก ำหนดให้ ก ระทรวง
กำรท่องเที่ยวและกีฬำร่วมดำเนินงำนที่เกี่ยวข้องกับ
กำรพั ฒ นำแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วเชิ ง เกษตร ส่ ว นด้ ำ น
มำตรฐำนกำรผลิตอำจกำหนดให้กระทรวงสำธำรณสุข
ดำเนินกำรกำหนดมำตรฐำนด้ำนสุขอนำมัย กำหนดให้
กระทรวงวัฒนธรรมร่วมส่งเสริมกำรพัฒนำสินค้ำจำก
ภู มิ ปั ญ ญำท้ อ งถิ่ น และกำรท่ อ งเที่ ย วเชิ ง วั ฒ นธรรม
เป็นต้น 
ข้อเสนอแนะ

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๑)
การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ
๑๙
ข้อค้นพบ

หน่วยงาน
ที่พบปัญหา

• ตัวชี้วัดรำยโครงกำรยังไม่สำมำรถ • ส่วน
สะท้ อ นผลสั มฤทธิ์ และควำมส ำเร็ จ รำชกำร :
ภำพรวมของแผนงำนฯ ได้ อ ย่ ำ ง ศธ อก
ชัดเจน

• ภำครั ฐ ด ำเนิ น กำรส่ ง เสริ ม กำร • ส่วน
พั ฒ นำวิ ส ำหกิ จ ฯ ได้ ไ ม่ ค รอบคลุ ม รำชกำร :
ก ลุ่ ม เ ป้ ำ ห ม ำ ย เ ท่ ำ ที่ ค ว ร ศธ
ผู้ ป ระกอบกำรบำงส่ ว นยั ง ไม่ ไ ด้ รั บ • จังหวัดใน
โอกำสในกำรพัฒนำอย่ำงเท่ำเทียม มี อ.ค.ต.ป.
ข้ อ จ ำกั ด ทำงด้ ำ นเงิ น ทุ น และกำร กลุ่มจังหวัด
เข้ำถึงข้อมูลกำรตลำดเชิงลึก
คณะที่ ๓

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
• ส ำนั กงบประมำณควรบู รณำกำรร่ วมกั บหน่ วยงำน • สำนักงบประมำณ
เจ้ ำภำพและหน่ วยงำนร่ วมด ำเนิ นกำรในกำรจั ดสรร
งบประมำณระยะสั้น กลำง ยำว ให้สอดคล้องกับยุทธศำสตร์
นโยบำย เป้ ำหมำยกำรด ำเนินงำน เพื่ อให้เกิ ดประโยชน์
สูงสุดและสำมำรถดำเนินกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
• กรมส่งเสริมกำรเกษตรและสำนักงำนเกษตรจังหวัด • กรมส่งเสริม
ควรเป็นเจ้ำภำพในกำรจัดทำแผนพัฒนำวิสำหกิจชุมชน กำรเกษตร
แบบองค์ ร วมส ำหรั บ แต่ ล ะจั ง หวั ด ให้ เ ชื่ อ มโยงกั บ (กระทรวง
แผนงำนฯ ระดับประเทศ โดยคำนึงถึงควำมต้องกำรใน เกษตรและ
กำรพัฒนำและศักยภำพ/ควำมพร้อมของแต่ละพื้นที่ เพื่อ สหกรณ์)
ทดแทนกำรกำหนดโครงกำรส่งเสริมวิสำหกิจชุมชนแยก • สำนักงำน
ตำมภำรกิจของแต่ละกระทรวง ซึ่งอำจซ้ำซ้อนหรือไม่ตรง เกษตรจังหวัด
ตำมควำมต้องกำรที่แท้จริงของกลุ่มเป้ำหมำย 
• หน่วยงำนกลำงที่เกี่ยวข้องกับกำรดำเนินงำนตำม • สสว.
แผนงำนฯ ควรก ำหนดกลไกกำรติ ดตำม ตรวจสอบ • สศช.
และประเมินผลกำรดำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่อง ทั้งระยะ • สำนัก
สั้น และระยะยำว ภำยหลังจำกดำเนินกำรเสร็จสิ้น โดย งบประมำณ
เปรียบเทียบสภำพก่อนและหลังกำรดำเนินงำน และ • สำนักงำน
สรุปเป็นภำพรวมผลสัมฤทธิ์ของแผนงำนฯ ด้วยตัวชี้วัด ก.พ.ร.
ที่สำมำรถวัดผลได้ชัดเจน สำมำรถสะท้อนควำมสำเร็จ • สำนักงำนสถิติ
ในกำรขับเคลื่อนนโยบำยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม 
แห่งชำติ
• ภำครัฐควรดำเนินกำรในเชิงรุกมำกยิ่งขึ้น เพื่อสนับสนุน • กระทรวง
กำรพั ฒนำผู้ ประกอบกำรได้ ตรงตำมศั กยภำพ อ ำนวยควำม • กรม
สะดวกในกำรประกอบกิ จกำรแบบครบวงจร ในรู ปแบบ • จังหวัด
กำรจัดตั้งศูนย์ให้คำปรึกษำแนะนำ ศูนย์อำนวยควำมสะดวก
ผู้ประกอบกำรวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม เป็นต้น 
• ภำครัฐควรมีนโยบำยส่งเสริมให้ธนำคำรเฉพำะกิจ • สสว.
ของรัฐ เช่น ธนำคำรออมสิน ธนำคำรเพื่ อกำรเกษตร • ธนำคำรแห่ ง
และสหกรณ์ กำรเกษตร และธนำคำรพั ฒนำวิ สำหกิ จ ประเทศไทย
ขนำดกลำงและขนำดย่อมแห่งประเทศไทย (SME
SME Bank
Bank) • กระทรวงกำรคลัง
ให้กำรสนับสนุนแก่วิสำหกิจที่มีศักยภำพในระดับต่ำง ๆ
และมีควำมพร้อมที่จะยกระดับธุรกิจให้ขยำยตัวยิ่งขึ้น
เพิ่มเติมจำกมำตรกำรที่รัฐบำลได้ดำเนินกำรแล้ว เช่น
กำรจั ด ตั้ งกองทุ นเพื่ อร่ ว มลงทุ น กั บวิ ส ำหกิ จ เริ่ มต้ น
มำตรกำรฟื้ น ฟู กิ จ กำรวิ ส ำหกิ จ ฯ โครงกำรสิ น เชื่ อ
ดอกเบี้ยต่ำสำหรับวิสำหกิจฯ เป็นต้น 
• ปัจจุบันสำนักงำนส่งเสริ มวิสำหกิจขนำดกลำงและ • สสว.
ขนำดย่ อม (สสว.) เป็ นผู้ รวบรวมข้ อมู ลทำงสถิ ติ ของ
หน่ วยงำนที่ เกี่ ยวข้ อง เช่ น ข้ อมู ลจ ำนวนวิ สำหกิ จที่
จดทะเบี ยน ดั งนั้ นจึ งเห็นควรมอบหมำย ให้ สสว. เป็ น
เจ้ำภำพในกำรจัจัดทำระบบฐำนข้อมูลแบบเบ็ดเสร็จ (One
(
Stop Service) ที่ประกอบด้วยผลกำรด
ย
ำเนินงำนของ
ผู้ประกอบกำรที่ประสบควำมส
ควำมสำเร็จในกำรเพิ่มศักยภำพด้ำน
ต่ำง ๆ วิธีแก้ไขปัญหำจำแนกตำมประเภทธุรกิจ ประเภท
สินค้ำและบริกำรในระดับพื้นที่ เพือใช้ในกำรติดตำมผล
กำรส่งเสริมวิสำหกิจฯ แต่ละแห่ง ว่ำได้รับกำรพัฒนำต่อ
ยอดในเรื่องใดบ้ำง พร้อมทั้งเพื่อเผยแพร่แนวกำรปฏิบัติที่
ข้อเสนอแนะ
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รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๑)
การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ
๒๐
หน่วยงาน
ที่พบปัญหา

ข้อค้นพบ

ข้อเสนอแนะ
เป็นเลิศ (Best practices) และสนับสนุนข้อมูลที่จำเป็น
องค์ควำมรู้ที่ทันสมัยในกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งของธุรกิจให้
พร้ อมต่ อกำรขยำยตลำด ให้ แก่ ผู้ สนใจ/ผู้ ประกอบกำร
สำมำรถนำไปใช้ได้อย่ำงสะดวก 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หมำยเหตุ:  แผนกำรดำเนินกำรระยะสั้น (ระยะเวลำดำเนินกำรไม่เกิน ๖ เดือน)
 แผนกำรดำเนินกำรระยะปำนกลำง (ระยะเวลำดำเนินกำรไม่เกิน ๑๒ เดือน)
 แผนกำรดำเนินกำรระยะยำว (ระยะเวลำดำเนินกำรตั้งแต่ ๑๒ เดือนขึ้นไป)

(ฉบับที่ ๒)

รำยละเอี ยดรำยงำนผลกำรตรวจสอบและประเมิ นผลภำครำชกำร ประจ ำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙

๒.๓ ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการคณะต่าง ๆ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๑) และ (ฉบับที่ ๒)
ค.ต.ป. ได้ มี ม ติ รับ ทราบผลการประเมิ น ตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมิ น ผล
ภาคราชการคณะต่าง ๆ สรุปได้ดังนี้
๒.๓.๑ ผลการประเมินตนเองของอนุกรรมการ/กรรมการ (รายคณะ)
แนวปฏิบัติรายด้าน
1. องค์ประกอบและแนวปฏิบัติของ
คณะอนุกรรมการ/คณะกรรมการ
2. กิจกรรมของคณะอนุกรรมการ/
คณะกรรมการ
3. การฝึกอบรมและการใช้ทรัพยากร
4. การประชุม

ผลการประเมินตนเอง รายคณะ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
อ.ค.ต.ป.
อ.ค.ต.ป.
ค.ต.ป.
เฉลี่ยรวม
กลุ่มกระทรวง
กลุ่มจังหวัด
ประจากระทรวง
รายด้าน

ครั้งที่ 1

(ฉบับที่ ๑)

4.85
(ดีเยี่ยม)
4.88
(ดีเยี่ยม)
3.65
(ดีมาก)
4.77
(ดีมาก)
เฉลี่ยรวมรายกลุ่ม (ดี4.79
เยี่ยม)

ครั้งที่ 2

(ฉบับที่ ๒)

4.57
(ดีเยี่ยม)
4.50
(ดีเยี่ยม)
4.09
(ดีมาก)
4.67
(ดีเยี่ยม)
4.46
(ดีเยี่ยม)

ครั้งที่ 1

(ฉบับที่ ๑)

4.75
(ดีเยี่ยม)
4.84
(ดีเยี่ยม)
2.88
(ดี)
4.92
(ดีเยี่ยม)
4.34
(ดีเยี่ยม)

ครั้งที่ 2

(ฉบับที่ ๒)

4.80
(ดีเยี่ยม)
4.75
(ดีเยี่ยม)
3.75
(ดีมาก)
4.92
(ดีเยี่ยม)
4.55
(ดีเยี่ยม)

ครั้งที่ 1

(ฉบับที่ ๑)

4.83
(ดีเยี่ยม)
4.85
(ดีเยี่ยม)
4.29
(ดีเยี่ยม)
4.83
(ดีเยี่ยม)
4.70
(ดีเยี่ยม)

ครั้งที่ 2

(ฉบับที่ ๒)

4.89
(ดีเยี่ยม)
4.87
(ดีเยี่ยม)
4.21
(ดีเยี่ยม)
4.79
(ดีเยี่ยม)
4.69
(ดีเยี่ยม)

ครั้งที่ 1

(ฉบับที่ ๑)

4.81
(ดีเยี่ยม)
4.86
(ดีเยี่ยม)
3.94
(ดีมาก)
4.84
(ดีเยี่ยม)
4.61
(ดีเยี่ยม)

ครั้งที่ 2

(ฉบับที่ ๒)

4.75
(ดีเยี่ยม)
4.71
(ดีเยี่ยม)
4.02
(ดีมาก)
4.79
(ดีเยี่ยม)
4.57
(ดีเยี่ยม)

๒.๓.๒ ผลการประเมินตนเองของอนุกรรมการ/กรรมการ (รายบุคคล)

แนวปฏิบัติรายด้าน

ผลการประเมินตนเอง รายบุคคล ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
อ.ค.ต.ป.
อ.ค.ต.ป.
ค.ต.ป.
เฉลี่ยรวม
กลุ่มกระทรวง
กลุ่มจังหวัด
ประจากระทรวง
รายด้าน

ครั้งที่ 1

(ฉบับที่ ๑)

ครั้งที่ 2

(ฉบับที่ ๒)

ครั้งที่ 1

(ฉบับที่ ๑)

ครั้งที่ 2

(ฉบับที่ ๒)

4.54
4.48
4.48
4.54
(มากที่สุด) (มากที่สุด) (มากที่สุด) (มากที่สุด)
4.69
4.65
4.61
4.64
2. ความเป็นอิสระ
(มากที่สุด) (มากที่สุด) (มากที่สุด) (มากที่สุด)
4.43
4.30
4.55
4.29
3. ความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจ
(มากที่สุด) (มากที่สุด) (มากที่สุด) (มากที่สุด)
4. ความเอาใจใส่ต่อหน้าที่และ
4.76
4.64
4.67
4.74
ความรับผิดชอบ
(มากที่สุด) (มากที่สุด) (มากที่สุด) (มากที่สุด)
5. การปฏิบัติหน้าที่ในคณะ
4.79
4.61
4.75
4.76
อนุกรรมการ/คณะกรรมการ
(มากที่สุด) (มากที่สุด) (มากที่สุด) (มากที่สุด)
4.67
4.56
4.56
4.60
เฉลี่ยรวมรายกลุ่ม (มากที
่สุด) (มากที่สุด) (มากที่สุด) (มากที่สุด)
1. ความรู้ความสามารถ
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ครั้งที่ 1

(ฉบับที่ ๑)

ครั้งที่ 2

(ฉบับที่ ๒)

ครั้งที่ 1

(ฉบับที่ ๑)

ครั้งที่ 2

(ฉบับที่ ๒)

4.56
4.62
4.52
4.55
(มากที่สุด) (มากที่สุด) (มากที่สุด) (มากที่สุด)
4.51
4.53
4.60
4.61
(มากที่สุด) (มากที่สุด) (มากที่สุด) (มากที่สุด)
4.48
4.40
4.43
4.42
(มากที่สุด) (มากที่สุด) (มากที่สุด) (มากที่สุด)
4.77
4.76
4.73
4.71
(มากที่สุด) (มากที่สุด) (มากที่สุด) (มากที่สุด)
4.76
4.75
4.77
4.71
(มากที่สุด) (มากที่สุด) (มากที่สุด) (มากที่สุด)
4.60
4.63
4.61
4.60
(มากที่สุด) (มากที่สุด) (มากที่สุด) (มากที่สุด)

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๑)
การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ
๒๑

ภำพรวมผลกำรประเมินตนเองของ ค.ต.ป. รำยคณะในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙ พบว่ำมีผลกำรประเมินอยู่ในระดับ
ดีเยี่ยม (คะแนนเฉลี่ย ครั้งที่ ๑ = ๔.๕๔ และ ครั้งที่ ๒ = ๔.๖๐) นอกจำกนี้ผลกำรประเมินตนเองของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
และประเมินผลภำครำชกำรคณะต่ำง ๆ ในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙ พบว่ำ ผลกำรประเมินตนเองรำยคณะ มีภำพรวมเฉลี่ย
อยู่ในระดับดีเยี่ยม (คะแนนเฉลี่ย ครั้งที่ ๑ = ๔.๖๑ และ ครั้งที่ ๒ = ๔.๕๗) และมีภำพรวมผลกำรประเมินตนเองรำยบุคคล
อยู่ในระดับมำกที่สุด (คะแนนเฉลี่ย ครั้งที่ ๑ = ๔.๖๑ และ ครั้งที่ ๒ = ๔.๖๐)
๒.๓.๓ แผนการดาเนินงาน (Action Plan) มีความคืบหน้าดังนี้
(๑) แผนระยะสั้น (Quick Win) ระยะ ๑ ปี : เพื่อสร้ำงควำมรู้และควำมเข้ำใจใน
ทิ ศ ทำงกำรตรวจสอบและประเมิ น ผลภำครำชกำรแนวใหม่ และกำรส่ ง เสริ ม ให้ มี ร ะบบกำรจั ด ท ำฐำนข้ อ มู ล ด้ ำ น
กำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำรในส่วนรำชกำร
(๑.๑) ส ำนั กงำน ก.พ.ร. ในฐำนะฝ่ ำยเลขำนุ กำร ค.ต.ป. ได้ จั ดกำรสั มมนำเพื่ อชี้ แจง
แนวทำงกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ในวันที่ ๑๐ พฤศจิกำยน ๒๕๕๙ โดย
เชิญ อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวง อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัด และ ค.ต.ป. ประจำกระทรวง เข้ำร่วมกำรสัมมนำดังกล่ำว นอกจำกนี้ยังจัด
ให้มีกำรประชุมวีดีทัศน์ทำงไกลร่วมกับจังหวัดต่ำง ๆ ทั้ง ๗๖ จังหวัดในวันที่ ๑๘ พฤศจิกำยน ๒๕๕๙ อีกด้วย
(๑.๒) เพื่ อให้ กำรจั ดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนิ นงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบและ
ประเมินผลภำครำชกำรและรำยงำนผลกำรประเมินตนเองของคณะกรรมกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำร คณะต่ำง ๆ
มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น โดยสำมำรถใช้เป็นเครื่องมือประกอบกำรตัดสินใจเชิงนโยบำยให้กับคณะรัฐมนตรีได้อย่ำงเหมำะสม รวดเร็ว
และถูกต้องสำนักงำน ก.พ.ร. ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำร ค.ต.ป. จึงได้จัดทำระบบฐำนข้อมูลผลกำรตรวจสอบและประเมินผล
ภำครำชกำร เพื่อสนับสนุนกำรดำเนินงำนของ ค.ต.ป. คณะต่ำง ๆ ขณะนี้อยู่ระหว่ำงเริ่มดำเนินกำรโครงกำรพัฒนำสำรสนเทศ
กำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำร เพื่อกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐที่ดี ซึ่งเป็นกำรพัฒนำต่อจำกงำนระบบฐำนข้อมูลผล
กำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำร
(๑.๓) เผยแพร่ประชำสัมพันธ์กำรดำเนินงำนของ ค.ต.ป. ผ่ำนทำงhttp://kortorpor.com
เพื่อให้เกิดกำรรับรู้ในวงกว้ำง ให้ประชำชนและผู้เกี่ยวข้องทั่วไปได้รู้จักและรับทรำบบทบำทกำรดำเนินงำนของ ค.ต.ป.
(๒) แผนระยะกลาง (ระยะ ๓ ปี ) : กำรบู รณำกำรกำรด ำเนิ นงำนด้ ำนกำรตรวจสอบและ
ประเมินผลภำครำชกำร และกำรเสริมสร้ำงศักยภำพบุคลำกร ผู้ปฏิบัติงำนด้ำนกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำร
(๒.๑) กำรดำเนินกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำรในแต่ละปีงบประมำณ
ค.ต.ป. จะกำหนดแนวทำงในกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำรประจำปีงบประมำณขึ้น เพื่อให้ ค.ต.ป. คณะต่ำง ๆ
ได้นำไปประกอบกำรดำเนินงำน ซึ่ง ค.ต.ป. ได้ดำเนินกำรปรับปรุงพัฒนำและยกระดับกำรตรวจสอบและประเมินผล
ภำครำชกำร ให้มี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพมำกยิ่ ง ขึ้น มุ่ ง เน้ น ให้เกิด กำรบูรณำกำรทั้ง ด้ ำ นกำรปฏิบั ติ ง ำน ด้ ำ นข้อมูล และด้ ำ น
กำรรำยงำนผลอย่ำงต่อเนื่องมำโดยตลอด
(๒.๒) นอกจำกที่ ค.ต.ป. ได้กำหนดแนวทำงกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำร
ประจำปีงบประมำณแล้วนั้น เพื่อเป็นกำรส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดกำรบูรณำกำรด้ำนข้อมูลและกำรใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่ำง
ค.ต.ป. แต่ละคณะ สำนักงำน ก.พ.ร. ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำร ค.ต.ป. จึงดำเนินกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศกำรตรวจสอบ
และประเมินผลภำครำชกำรโดยเป็นกำรติดตำมกำรใช้งำนและปรับปรุงระบบฐำนข้อมูลผลกำรตรวจสอบและประเมินผล
ภำครำชกำรให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรใช้งำนมีควำมถูกต้อง เหมำะสม และมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น พร้อมทั้งมีระบบ
จัดกำรกำรตรวจสอบและประเมินผลโครงกำรกรณีพิ เศษ ระบบจั ดกำรช่ วยค้นหำข้อมู ลผลกำรตรวจสอบ และระบบ
กำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำในกำรดำเนินงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำร ให้มีควำมเหมำะสม
สำมำรถตอบสนองต่ อกำรดำเนิ นงำน รวมทั้ งสอดคล้ องกับแนวทำงกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำรที่มุ่ งเน้ น
กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงกำรอีกด้วย
(๓) แผนระยะยาว (ระยะ ๕ ปี) : สำหรับกำรยกระดับกำรดำเนินงำนด้ำนกำรตรวจสอบ
และประเมินผลภำครำชกำรให้เป็นกลไกกำรตรวจสอบและประเมินผลโครงกำรสำคัญของรัฐบำล ยุทธศำสตร์ชำติ และ
ระบบกำรบริหำรจัดกำรงบประมำณของส่วนรำชกำรนั้น อยู่ระหว่ำงกำรดำเนินกำรรวบรวมข้อมูลเพื่อศึกษำ วิเครำะห์
สังเครำะห์ อันจะนำไปสู่กำรยกระดับกลไกกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำรให้สำมำรถเป็นเครื่องมือสำคัญของ
ผู้บริหำรและรัฐบำลในกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐต่อไป
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รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๑)
การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ
๒๒

รำยละเอียดรำยงำนผลกำรประเมิ น ตนเองของคณะกรรมกำรตรวจสอบและประเมิ น ผลภำครำชกำร
คณะต่ ำ ง ๆ ประจ ำปี ง บประมำณ พ.ศ.๒๕๕๙ (ฉบั บ ที่ ๑) และรำยละเอี ยดรำยงำนผลกำรประเมิ น ตนเองของ
คณะกรรมกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำรคณะต่ำง ๆ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๒)
๓. ประเด็นเสนอคณะรัฐมนตรีมีมติ
๓.๑ รับทรำบรำยงำนผลกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙
(ฉบับที่ ๑) และ (ฉบับที่ ๒) ตำมข้อ ๒.๑ และ ๒.๒
๓.๒ เห็นชอบกับข้อเสนอแนะตำมบันทึกควำมเห็นของ ค.ต.ป. และเห็นควรแจ้งให้รัฐมนตรี หัวหน้ำส่วนรำชกำร
ระดับกระทรวง กรม และจังหวัด ที่มีประเด็นสมควรปรับปรุงแก้ไขได้ดำเนินกำรตำมข้อเสนอแนะของ ค.ต.ป. ดังกล่ำว พร้อมทั้ง
รำยงำนผลควำมก้ำวหน้ำในกำรดำเนินกำรต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำรคณะต่ำง ๆ ต่อไป
๓.๓ รับทรำบรำยงำนผลกำรประเมินตนเองของคณะกรรมกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำร
คณะต่ำง ๆ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๑) และ (ฉบับที่ ๒) ตำมข้อ ๒.๓
ขอเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อโปรดพิจำรณำ
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สิ่งที่ส่งมาด้วย
บันทึกสรุปเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี
เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
และรายงานผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล
ภาคราชการคณะต่าง ๆ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๑) และ (ฉบับที่ ๒)
---------------------------------------------------------

๑. เรื่องเดิม
๑.๑ ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๘ กำหนดให้มี
คณะกรรมกำรตรวจสอบและประเมิน ผลภำครำชกำร (ค.ต.ป.) และกำหนดให้ ค.ต.ป. ต้องจัดทำรำยงำนผล
กำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำรต่อนำยกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี และให้คณะกรรมกำรตรวจสอบ
และประเมินผลภำครำชกำรคณะต่ำง ๆ รำยงำนผลประเมินตนเองต่อคณะรัฐมนตรี อย่ำงน้อยปีละ ๒ ครั้ง
๑.๒ ค.ต.ป. ในกำรประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๐ เมษำยน ๒๕๖๐ ได้มีมติเห็นชอบรำยงำนผลกำร
ตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำร และรำยงำนผลกำรประเมินตนเองของคณะกรรมกำรตรวจสอบและประเมินผล
ภำครำชกำรคณะต่ำง ๆ ประจ ำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ครั้ งที่ ๑ และครั้ งที่ ๒ พร้ อมทั้งมอบหมำยให้ ฝ่ ำย
เลขำนุกำรฯ รับควำมเห็ นของคณะกรรมกำรไปเพิ่มเติมในรำยงำนฯ ก่อนเสนอนำยกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี
พิจำรณำ และฝ่ำยเลขำนุกำร ค.ต.ป. ได้ดำเนินกำรแล้วพร้อมทั้งจัดทำเป็นรำยงำนผลกำรตรวจสอบและประเมินผล
ภำครำชกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๑) และ (ฉบับที่ ๒) และรำยงำนผลกำรประเมินตนเองของ
คณะกรรมกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำรคณะต่ำง ๆ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๑) และ
(ฉบับที่ ๒) เพื่อเสนอต่อนำยกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีพิจำรณำ
๒. เหตุผลความจาเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี
รำยงำนผลกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำร และรำยงำนผลกำรประเมินตนเองของคณะกรรมกำร
ตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำรคณะต่ำง ๆ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๑) และ (ฉบับที่ ๒)
จัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริม ผลักดัน สอบทำน และเสนอแนะมำตรกำร พร้อมทั้งให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
กำรปรับปรุงคุณภำพของกำรบริหำรงำน ตลอดจนกำรปรับปรุงขีดสมรรถนะและศักยภำพ เพื่อเสริมสร้ำงควำม
เข้มแข็งของกำรกำกับดูแลและควบคุมตนเองที่ดีของส่วนรำชกำร อันจะนำไปสู่กำรบรรลุผลตำมเจตนำรมณ์ตำม
หลักกำรบริห ำรกิจกำรบ้ ำนเมืองที่ดี ซึ่งเป็ นเรื่ องที่ต้องเสนอต่อคณะรั ฐมนตรี ตำมมำตรำ ๔ (๑) แห่งพระรำช
กฤษฎีกำว่ำด้วยกำรเสนอเรื่องและกำรประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘
๓. ความเร่งด่วนของเรื่อง
เรื่องดังกล่ำวมีควำมเร่งด่วนในระดับปกติ
๔. สาระสาคัญ/ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย
๔.๑ สำนักงำน ก.พ.ร. ได้จัดทำรำยงำนผลกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำร และรำยงำนผลกำร
ประเมินตนเองของคณะกรรมกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำรคณะต่ำง ๆ ประจำปีงบประมำณ พ .ศ.
๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๑) และ (ฉบับที่ ๒) ซึ่งมีสำระสำคัญตำมระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยกำรตรวจสอบและ
ประเมินผลภำครำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๑๓ (๔) และข้อ ๑๔
๔.๒ ข้อกฎหมำย
๔.๒.๑ ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๘
ข้อ ๑๓ (๔) กำหนดให้คณะกรรมกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำร (ค.ต.ป.) จัดทำ
รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนตำมหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกำรตรวจสอบและประเมินผล

XXX

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๑)
การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ
๒

ต่ อ นำยกรั ฐ มนตรี แ ละคณะรั ฐ มนตรี อ ย่ ำ งน้ อ ยปี ล ะสองครั้ ง และส่ ง ส ำเนำรำยงำนดั ง กล่ ำ วให้ ส่ ว นรำชกำร
ที่เกี่ยวข้องด้วย
ข้อ ๑๔ กำหนดให้คณะกรรมกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำร (ค.ต.ป.).) ต้องจั ดให้ มี
กำรประเมิ นผลกำรปฏิ บั ติ งำนของคณะกรรมกำรเองอย่ ำงน้ อยปี ละสองครั้ ง แล้ วรำยงำนผลกำรปฏิ บั ติ งำนให้
คณะรัฐมนตรีทรำบ
๔.๒.๒ พระรำชกฤษฎีกำ ว่ำด้วยกำรเสนอเรื่องและกำรประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘
มำตรำ ๔ กำรเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีให้เสนอได้ เฉพำะเรื่องดังต่อไปนี้
(๑) เรื่ อ งที่ ก ฎหมำยก ำหนดให้ เ ป็ น อ ำนำจหน้ ำ ที่ ข องคณะรั ฐ มนตรี ห รื อ ให้ ต้ อ งเสนอ
คณะรัฐมนตรี
มำตรำ ๖ กำรเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีตำมมำตรำ ๔ ให้เป็นอำนำจของรัฐมนตรีเจ้ำสังกัด
เป็นผู้ลงนำมเสนอเรื่อง
๔.๒.๓ หนั งสือส ำนั กเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว
//ว (ล) ๑๖๗๑๒ ลงวันที่ ๑๒
กันยำยน ๒๕๕๗ เรื่องกำรกำหนดขั้นตอนกำรเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี ดังนี้
(๑) ให้ส่วนรำชกำรจัดทำเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีตำมแบบหนังสือเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี ซึ่งมี
กำรระบุว่ำเรื่องที่เสนอได้รับควำมเห็นชอบจำกรองนำยกรัฐมนตรีที่กำกับกำรบริหำรรำชกำรแล้ว
(๒) ในกำรเสนอเรื่องดังกล่ำว ให้ส่วนรำชกำรส่งหนังสือที่รองนำยกรัฐมนตรีลงนำมเห็นชอบ
และสั่งกำรให้เลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีนำเรื่องดังกล่ำวกรำบเรียนนำยกรัฐมนตรีเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีแล้วมำด้วย
ทุกครั้ง เพื่อสำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีจะได้นำประกอบกำรเสนอเรื่องต่อนำยกรัฐมนตรีต่อไป
๕. ประเด็นเสนอคณะรัฐมนตรี
๕.๑ ประเด็นเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ
เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อรับทรำบรำยงำนผลกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำร และรำยงำนผล
กำรประเมินตนเองของคณะกรรมกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำรคณะต่ำง ๆ ประจำปีงบประมำณ
พ.ศ. ๒๕๕๙ ดังนี้
๕.๑.๑ รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๑)
ค.ต.ป. ได้กำหนดประเด็นกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำร ในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙
ครั้งที่ ๑ เป็นกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงกำรตำมนโยบำยสำคัญเร่งด่วนของรัฐบำล จำนวน ๒ มำตรกำร ซึ่งมีผล
กำรติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์โครงกำรตำมมำตรกำรดังกล่ำว สรุปภำพรวมได้ ดังนี้
๑) โครงการตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ
ส่วนรำชกำรต่ำง ๆ ได้รับจัดสรรงบประมำณโครงกำรตำมมำตรกำรกระตุ้นกำรลงทุนขนำด
เล็กของรัฐบำลทั่วประเทศ (หลังพ.ร.บ. โอนงบประมำณฯ) ๓๗,๘๑๙.๑๙ ล้ำนบำท รวม ๑๑๕,๑๔๑ รำยกำร
มีภำพรวมผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ ณ วันที่ ๓๐ ก.ย. ๒๕๕๙ เป็นจำนวนเงิน ๓๕,๓๘๗.๖๑ ล้ำนบำท คิดเป็น
ร้ อ ยละ ๙๓.๕๗ ก่ อ หนี้ ผู ก พั น แล้ ว ๒๒๓.๕๔ ล้ ำ นบำท คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ ๐.๕๙ และคงเหลื อ ที่ ยั ง ไม่ เ บิ ก จ่ ำ ย
๒,๒๐๘.๐๔
๒๐๘.๐๔ ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ ๕.๘๔ (ข้อมูลจำกระบบรำยงำนผลของสำนักงบประมำณ) โดยภำพรวม
พบว่ำ กำรดำเนินโครงกำรสำมำรถบรรลุวัตถุประสงค์ของมำตรกำรฯ ในกำรกระตุ้นให้เกิดกำรจ้ำงงำนและส่งเสริม
ให้มีกำรลงทุนในพื้นที่ สำมำรถดำเนินกำรเป็นไปตำมแผนงำนที่กำหนด ประชำชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในฐำนะ
ผู้รับ จ้ำงงำนและผู้ รับ บริกำร และบำงพื้นที่ประชำชนมีส่ว นร่ วมเนื่องจำกโครงกำรได้ผ่ำนเวทีป ระชำคม ทั้งนี้
กำรดำเนินงำนตำมมำตรกำรฯ ทำให้เกิดประโยชน์ทำงตรงและทำงอ้อมต่อประชำชนและกิจกำรในพื้นที่ โดยมีจำนวน
ผู้ได้รับประโยชน์ทำงตรงจำกกำรจ้ำงงำน ๑๖๔,๓๘๕
๓๘๕ รำย จำนวนกิจกำรที่ได้รับประโยชน์ทำงตรง ๖,๔๒๕
๖
รำย
จำนวนประชำชนที่ได้รับประโยชน์ทำงอ้อม ๕๐,๓๑๒,๑๘๖
๑๘๖ รำย ประชำชนส่วนใหญ่ มีควำมพึงพอใจต่อโครงกำร

XXXI

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๑)
การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ

๓

ตำมมำตรกำรในประเด็นผลผลิตของโครงกำรทำให้ได้รับควำมสะดวกสบำยและปลอดภัยในกำรใช้บริกำรจำกสถำนที่
รำชกำรหรือพื้นที่สำธำรณะ รวมทั้งพอใจที่มีกำรจ้ำงงำนรำยย่อย เกิดกำรกระจำยรำยได้ไปสู่ชุมชนในพื้นที่
๒) โครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตาบล (ตาบลละ ๕ ล้านบาท)
กระทรวงมหำดไทย ได้รับจัดสรรเพื่อดำเนินโครงกำรเป็นจำนวนเงิน ๓๖,๒๗๕ ล้ำนบำท
มีจำนวนโครงกำรที่ได้รับอนุมัติ ๑๒๐,๐๒๒ โครงกำร ผลกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณของโครงกำร ณ วันที่ ๒๐
มีนำคม ๒๕๖๐ เป็นจ ำนวนเงิน ๓๔,๑๖๕ ล้ำนบำท คิดเป็น ร้อยละ ๙๔.๑๘ รวมก่อหนี้ผูกพันแล้วทั้งหมดเป็ น
จ ำนวนเงิ น ๓๔,๑๘๑.๗๔ ล้ ำ นบำทคิ ด เป็ น ร้ อ ยละ ๙๔.๒๓ (ข้ อ มู ล จำกส ำนั ก นโยบำยและแผนส ำนั ก งำน
ปลัดกระทรวงมหำดไทย) และพบว่ำ ภำพรวมกำรดำเนิ นงำนโครงกำรตำมมำตรกำรฯ เกิดผลที่เป็นรู ปธรรม
สะท้อนให้เห็นถึงผลของกำรดำเนินงำนที่เป็นไปตำมวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยของรัฐบำล คือ ประชำชนระดับ
ฐำนรำกได้รั บประโยชน์ โดยตรงจำกกำรสร้ ำงงำน สร้ ำงอำชีพ สร้ ำงรำยได้ รวมทั้งสำมำรถแก้ไขปัญหำควำม
เดือดร้ อนของประชำชนและช่วยพัฒ นำคุณภำพชีวิตด้ำนต่ำง ๆ ของประชำชนในพื้นที่ได้ นอกจำกนี้ ยังช่ว ย
กระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชนจำกกำรเพิ่มกำรจ้ำงงำน สนับสนุนอำชีพหลักและสร้ำงอำชีพเสริม และช่วยให้ประชำชน
มีกำลังซื้อที่เพิ่มมำกขึ้น พร้อมทั้งกระตุ้นกำรบริโภคในชุมชน ในขณะที่ผลผลิตจำกโครงกำรประเภทสิ่งก่อสร้ำงยัง
ช่วยอำนวยควำมสะดวก ในกำรเพิ่มผลผลิตและเพิ่มมูลค่ำในภำคกำรเกษตร ช่วยพัฒนำแหล่งน้ำเพื่อกำรอุปโภค
บริโภคและแก้ไขปัญหำทรัพยำกรน้ำ กำรดำเนินงำนตำมมำตรกำรฯ ทำให้เกิดประโยชน์ทำงตรงและทำงอ้อมต่อ
ประชำชนและกลุ่มเป้ำหมำยในพื้นที่ ดังนี้ (๑) จำนวนผู้ได้รับผลประโยชน์ทำงตรงจำกกำรจ้ำงงำน ๔,๐๐๒,๔๑๔ รำย
และคิดเป็นจำนวนเงิน ๑,๓๕๗,๔๐๓,๗๗๐ บำท (๒) จำนวนประชำชนที่ได้รับประโยชน์ทำงอ้อม ๑๑,๔๖๓,๐๒๒ รำย
และ (๓) จ ำนวนครั วเรื อนที่ได้รั บประโยชน์ทำงอ้อม ๒๘,๙๗๗,๒๗๒ ครัว เรือน และผลผลิ ตที่ได้จำกโครงกำรยั ง
ส่งเสริมให้เกิดกำรจัดกิจกรรมต่ำง ๆ ภำยในชุมชน เป็นกำรสร้ำงควำมสำมัคคีให้กับคนในชุมชน อีกทั้งประชำชนได้
ดำเนิ น งำนตำมแนวทำงประชำรั ฐ และตอบสนองต่อกำรขับ เคลื่ อนนโยบำยมีผ ลทำให้ ป ระชำชนเชื่อมั่น และ
ไว้วำงใจรัฐบำลเกิดภำพลักษณ์ที่ดีต่อเป้ำหมำยของรัฐบำลอีกด้วย
ทั้งนี้ กำรดำเนินโครงกำรตำมมำตรกำร ๒ มำตรกำรข้ำงต้น มีภำพรวมปัญหำและอุปสรรค ดังนี้
(๑) กำรกำหนดกรอบเวลำในกำรดำเนิ นงำนที่กระชั้นชิด มีเวลำค่อนข้ำงจ ำกัด ทำให้
กำรคัด เลื อก/สรรหำผู้ ป ระกอบกำรและกำรจ้ ำงแรงงำนในบำงพื้น ที่ไ ม่เ ป็ น ไปตำมแผน และบำงพื้น ที่ต้ องมี
กำรเร่ งรัดกำรดำเนิ นงำนซึ่งอำจส่ งผลต่อคุณภำพงำนได้ รวมทั้งกำรจัดซื้อจั ดจ้ำงในระยะเวลำเร่งด่วนภำยใต้
กำรดำเนินงำนตำมระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และระเบียบที่เกี่ยวข้องยังคงมี
บำงขั้นตอนต้องใช้ระยะเวลำในกำรดำเนินงำน ส่งผลให้กำรดำเนินงำนล่ำช้ำในบำงโครงกำร
(๒) ควำมพร้อมของหน่วยงำนและจำนวนบุคลำกรที่เกี่ยวข้องมีไม่มำกเท่ำที่ควรสำหรับ
ดำเนินโครงกำรจำนวนมำกภำยในระยะเวลำเร่งด่วน โดยเฉพำะบุคลำกรที่ ดำเนินกำรในขั้นตอนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
และกำรจัดทำแบบรูปรำยกำรที่ ต้องใช้ประกอบกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ทำให้กำรดำเนินโครงกำร กำรจัดซื้อจัดจ้ำงและ
กำรเบิกจ่ำยเงินบำงโครงกำรเกิดควำมล่ำช้ำ
(๓) พื้นที่กำรดำเนินงำนบำงโครงกำรไม่พร้อมดำเนินงำนโดยประสบปัญหำภัยธรรมชำติ
หรือสภำพภูมิประเทศไม่เอื้ออำนวย เช่น เกิดน้ำท่วม หรือบำงโครงกำรอยู่ห่ำงไกลและยำกแก่กำรเข้ำถึงพื้นที่
๕.๑.๒ รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๒)
ในปี ง บประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ค.ต.ป. ได้ ก ำหนดประเด็ น กำรตรวจสอบและประเมิ น ผล
ภำครำชกำร ครั้งที่ ๒ เป็นกำรติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลโครงกำร ๒ กลุ่มโครงกำร ได้แก่ โครงกำรตำม
ยุทธศำสตร์สำคัญ และโครงกำรสำคัญตำมที่ ค.ต.ป. กำหนด ซึ่งมีสรุปผลกำรติดตำม ตรวจสอบและประเมินผล ดังนี้
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รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๑)
การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ

๔

๑) กลุ่มโครงการที่ ๑ : โครงการตามยุทธศาสตร์สาคัญ
๑.๑) การดาเนินงานภายใต้นโยบายยุทธศาสตร์กระทรวงและจังหวัด
ค.ต.ป. ได้ดำเนิน กำรติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลรวมทั้งสิ้ น ๔๖ โครงกำร
(โครงกำรของกระทรวง ๓๖ โครงกำร/จั ง หวั ด ๑๐ โครงกำร) โดยภำพรวมพบว่ ำ โครงกำรส่ ว นใหญ่ มี ผ ล
กำรเบิกจ่ำยและมีควำมสำเร็จของผลผลิตที่ได้อ ยู่ในระดับดี - ดีมำก สำมำรถสนองตอบนโยบำย ยุทธศำสตร์
กระทรวง ยุทธศำสตร์จังหวัดและกลุ่มจังหวัด รวมทั้งสำมำรถสนองตอบต่อควำมต้องกำรของประชำชนได้เป็น
อย่ำงดี จึงได้รับกำรสนับสนุนและได้รับควำมร่วมมือจำกผู้ที่ มีส่วนได้ส่วนเสียและภำคส่วนต่ำง ๆ โดยมีสรุปผล
เบิกจ่ำยเปรียบเทียบกับระดับควำมสำเร็จของผลผลิตของโครงกำร ดังตำรำงด้ำนล่ำงนี้

กระทรวง/จั
//จังหวัด
ผลผลิต
ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง
รวม

ควรปรับปรุง
สุโขทัย

คค

พอใช้

(๑) คค

หนองคำย
(๑)
กก
(๔)
ประจวบคีรีขันธ์ (๑)
๗

(๑)
(๑)

ผลเบิกจ่าย
ดี
นร กษ รง วท สธ (๗)

-

กค พม ศธ สธ
ตรำด จันทบุรี
ตรำด
รำชบุรี ปรำจีนบุรี

๒

๒๐

(๖)
(๔)
(๑)
(๒)

ดีมาก
กห กต ทส พน พณ ยธ
อก พศ
(๑๑)
วธ
(๑)
มท
ดศ พน

(๑)
(๓)
๑๖

รวม
๑๙
๑๓
๓
๑๐
๔๕

หมายเหตุ : รวมโครงกำรที่ระบุผลผลิต จำนวน ๔๕ โครงกำร โดยที่โครงกำรรับซื้อไฟฟ้ำจำกประเทศเพื่อนบ้ำน (พน) เป็นแผนระยะยำว
(ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑) จึงยังไม่สำมำรถประเมินผลผลิตและไม่มีข้อมูลผลกำรเบิกจ่ำย จำนวน ๑ โครงกำร

๑.๒) การดาเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่สาคัญตาม
แผนงานบูรณาการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
ค.ต.ป. ได้ดำเนินกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผล รวมทั้งสิ้น ๖ แผนงำน โดย
มีผลกำรติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลในภำพรวมทั้ง ๖ แผน ดังนี้
ชื่อแผนงาน

ผลการเบิกจ่าย
(ล้านบาท
นบาท///ร้ร้อยละ)

ระดับผลผลิต
(โดยรวม)

๑.กำรพัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
มำกกว่ำ
• สุ่มตรวจ ๖,๙๓๗.๗๒๒๙
,
ลบ. คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๘๗
ดี
ร้อยละ ๗๕
ของทัทั้งแผนงำน (๑๙,๓๔๐.๐๓๓๓ ลบ.)
๒.กำรสร้ำงรำยได้จำกกำรท่องเที่ยวและบริกำร
อยละ
• สุ่มตรวจ ๓,๘๕๑.๔๘๗ ลบ. คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๖๙ ประมำณร้
พอใช้
๖๑-๗๐
ของทัทั้งแผนงำน (๑๔,๙๙๑.๙๒๖๑ ลบ.)
๓.กำรจัดกำรแรงงำนต่ำงด้ำวและกำรค้ำมนุษย์
มำกกว่ำ
• สุ่มตรวจ ๗๖๓.๙๙๕๗ ลบ. คิดเป็นร้อยละ ๖๘.๘๑
ดีมำก
ร้
อ
ยละ ๘๐
ของทัทั้งแผนงำน (๑,๑๒๖.๗๓๖๓ ลบ.)
๔.กำรป้
กำรป้องกัน ปรำบปรำม และบำบัด รักษำผู้ติดยำเสพติด
มำกกว่ำ
• สุ่มตรวจ ๖,๐๐๔.๗๐๔๕
,
ลบ. คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๒๐
ดีมำก
ร้อยละ ๙๓
(ของทัทั้งแผนงำน ๑๐,๖๘๔.๗๔๓๓ ลบ.)
๕.กำรส่งเสริมกำรวิจัยและกำรพัฒนำ
ประมำณ
• สุ่มตรวจ ๒,๘๓๔.๘๘๐๑
,
ลบ. คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๓๕
ดีมำก
ร้
อยละ ๙๘
ของทัทั้งแผนงำน ๒๔,๙๘๑.๐๕๓๙ ลบ.
๖.กำรบูรณำกำรเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษ
ส่วนใหญ่ยัง
• สุ่ ม ตรวจบำงโครงกำร(งบประมำณทั้ ง แผนงำน
N/A
ดำเนินงำน
๖,๑๖๘.๙๑๔๒ ลบ.)
ไม่แล้วเสร็จ
ภาพรวมเบิกจ่ายมากกว่าร้อยละ ๘๒ (ภำพรวมเฉพำะแผนงำนที่ ๑ - ๕)

ผลการประเมินในภาพรวม
• ภ า พ ร ว ม ข้ อ ค้ น พ บ ก า ร
ดาเนินงานในเชิงนโยบาย
ข้ อ ค้ น พบกำรด ำเนิ น งำนในเชิ ง
นโ ย บำ ย ที่ พ บ เ หมื อนกั น ทั้ ง ๖
แผนงำน
- กำรดำเนินโครงกำรตำมแผนงำน
บูรณำกำร พบว่ำขำดกำรบูรณำกำรกัน
อย่ำงแท้จริงเป็นเพียงกำรรวมกิจกรรม
และงบประมำณของหน่วยงำนเท่ำนั้น
- ในกำรด ำเนิ น งำนโครงกำรตำม
แผนบูรณำกำรยังไม่สำมำรถบูรณำกำร
ข้อมูลและเชื่อมโยงฐำนข้อมูลระหว่ำง
หน่ ว ยงำนเพื่ อ ใช้ ประโยชน์ร่ ว มกั น ได้
เท่ำที่ควรและมีกำรบันทึกข้อมูลซ้ำซ้อนกัน
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รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๑)
การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ
๕

ทั้งนี้ รำยงำนผลกำรเบิกจ่ำยเปรียบเทียบกับและระดับควำมสำเร็จผลผลิตของโครงกำรที่ตรวจติดตำมแยก
ตำมกระทรวงและจังหวัดและตำมรำยแผนงำนบูรณำกำรทั้ง ๖ แผน มีสรุปผลดังตำรำงต่อไปนี้
กระทรวง
ผลผลิต
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

รวม

กระทรวง
ผลผลิต
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
รวม
กระทรวง
ผลผลิต
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
รวม
กระทรวง
ผลผลิต
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
รวม
กระทรวง
ผลผลิต
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
รวม

XXXIV

๑) การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ผลการเบิกจ่าย
 กำรด ำเนิ นงำนส่ วนใหญ่ บรรลุ วัตถุ ประสงค์ และเป้ ำหมำยของโครงกำร โดย
ปรับปรุง พอใช้
ดี
ดีมาก
รวม
ผลผลิต ผลลัพธ์ และประสิทธิภำพ มีควำมสำเร็จในกำรดำเนินกำรของกระทรวง
อก(๒๑) พณ(๔๘)
กษ(๒๐) ๑๐๑ ต่ำง ๆ ส่วนใหญ่อยู่ในระดับดี สำมำรถเบิกจ่ำยงบประมำณได้ตำมแผนงำนที่
คค(๙)
กำหนด แต่มีบำงส่วนรำชกำรที่ยังมีปัญหำกำรเบิกจ่ำยที่ไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำย
พน(๓)
วท(๒)
เนื่องจำกมีกำรก่อหนี้ผูกพัน และมีกำรเบิกจ่ำยงำนบำรุงรักษำด้ำน IT ล่ำช้ำ
ดศ(๓)
ดศ(๓)
๒๔
 ภำพรวมด้ ำ นผลกระทบ พบว่ ำ ทุ ก โครงกำรส่ ง ผลกระทบด้ ำ นบวกเกิ ด
ทส(๑๖)
ประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติภำรกิจและอำนวยควำมสะดวกแก่ส่วนรำชกำร
รวดเร็ว
กค (๑๓๗)
๑๓๗ ผู้ประกอบกำร ชุมชน และประชำชน ให้มีควำมทันสมัย ปลอดภัย รวดเ
และเชื
อ
่
ถื
อ
ได้
ส่
ว
นผลกระทบทำงลบที
ผลกระทบทำงลบที
เ
่
กิ
ด
ขึ
น
้
ได้
แ
ก่
เกิ
ด
ขยะอิ
เ
ล็
ก
ทรอนิ
กส์
๑๔๐
๓๐
๙๒
๒๖๒
๒) การสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ
ผลการเบิกจ่าย
โครงกำรส่วนใหญ่มีกำรกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงกำรที่สอดคล้องกับ
ปรับปรุง
พอใช้
ดี
ดีมาก
รวม
นโยบำยสำคัญของรัฐบำล มีผลผลิต ผลลัพธ์ และประสิทธิภำพโดยรวมอยู่ใน
วธ(๑๗) สุโขทัย(๑๓) ๓๐
ระดับดี ยกเว้นโครงกำรในสังกัดกระทรวงกำรท่
กำรท่องเที่ยวและกีฬำมีภำพรวม
ศธ(๗)
๗
แล้ วเสร็จ คิ ดเป็น ร้ อยละ ๔๒.๕๓ โครงกำรที่ ดำเนิ น กำรแล้ วเสร็จ พบว่ ำ
พัทลุง(๑)
๑
สำมำรถส่ ง ผลให้ เ ศรษฐกิ จ หมุ น เวี ย น และกำรพั ฒ นำรู ป แบบกิ จ กรรม
กก(๑๖๙)
สุโขทัย(๓)
๑๗๓ กำรท่องเที่ยวที่เป็นระบบและยั่งยืน ทุกโครงกำรส่งผลกระทบด้ำนบวก โดย
ตอบสนองนโยบำยของรัฐบำลที่ส่งเสริมให้เกิดกำรพัฒนำศักยภำพด้ำนกำร
สตูล(๑)
๑๗๔
๒๔
๑๓
๒๑๑ ท่องเที่ยวของประเทศ
๓) การจัดการแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์
ผลการเบิกจ่าย
ดี
ดีมาก
สธ(๑)
รง(๑)
กก(๑)
พม(๑)

กำรดำเนินงำนของโครงกำร สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงำนบูรณำกำร
และโครงกำรส่วนใหญ่สำมำรถบรรลุตำมวัตถุประสงค์ มีผลผลิตและผลลัพธ์
๓
โครงกำรในภำพรวมอยู่ในระดับที่ดี - ดีมำก กำรใช้จ่ำยงบประมำณส่วนใหญ่อยู่
ในเกณฑ์ ดี ภำพรวมด้ ำนผลกระทบ พบว่ ำ ส่ วนใหญ่ เกิ ดขึ้ นในทำงบวก
๑
โดยประชำชนมีควำมเชื่อมั่นนโยบำยรัฐบำล ลดปัญหำอำชญำกรรมในพื้นที่ ทำ
ให้เกิดควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชำชน กลุ่มเป้ำหมำยได้รับ
โอกำสในกำรปรับตัวเข้ำสู่สังคมและดำรงชีวิตได้อย่ำงปกติสุข
๒
๒
๔
๔) การป้องกัน ปราบปราม และบาบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด
ผลการเบิกจ่าย
กำรดำเนินงำนภำพรวมบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้ำหมำยของโครงกำร
อยู่ ใ นระดั บ ดี ม ำก โดยพบว่ ำ โครงกำรที่ ด ำเนิ น กำรส่ ว นใหญ่ ก่ อ ให้ เ กิ ด
ปรับปรุง พอใช้
ดี
ดีมาก
รวม
ประโยชน์ในพื้นที่ชุมชนที่ได้ดำเนินโครงกำร พบว่ำยังมีโครงกำรบำงส่วนที่
มท(๔)
๑๔
ยธ(๑๐)
ควรได้รับกำรสนับสนุนงบประมำณอย่ำงเพียงพอและต่อเนื่องเพื่อให้มีผล
ควำมสส ำเร็ จ ที่ ยั่ ง ยื น และพบว่ ำ ประชำชนบำงพื้ น ที่ ไ ม่ อ ยำกเข้ ำ มำมี
ส่วนร่วมกับกำรดำเนินงำนเนื่องจำกเกรงกลัวผู้มีอิทธิพล ภำพรวมด้ำ น
ผลกระทบ พบว่ำ ส่วนใหญ่เกิดขึ้นในทำงบวก โดยประชำชนมีควำมเชื่อมั่น
นโยบำยรัฐ บำล ลดปั ญ หำอำชญำกรรม กลุ่ ม เป้ำ หมำยได้ รั บโอกำสใน
๑๔
๑๔
กำรปรับตัวเข้ำสู่สังคมและดำรงชีวิตได้อย่ำงปกติสุข
๕) การส่งเสริมการวิจัยและการพัฒนา
ผลการเบิกจ่าย
 ภำพรวมกำรบริหำรแผนงำน/โครงกำรและเบิกจ่ำยงบประมำณอยู่ ใน
ปรับปรุง
พอใช้
ดี
ดีมาก
รวม
ระดับดีมำก โดยโครงกำรส่วนใหญ่ดำเนินกำรแล้วเสร็จและเบิกจ่ำยได้ตำม
วช(๒)
วช(
แผน ผลลั พ ธ์ ข องโครงกำรวิ จั ย มี ค วำมคุ้ ม ค่ ำ เมื่ อ เที ย บกั บ งบประมำณ
ตช(๔)
ศอ.บต.(๑)
ศอ.บต.(
๙
ที่ ได้รับ โดยสำมำรถเพิ่มประสิทธิภำพกำรดำเนินงำนของภำครัฐ และ
นร(๒)
นร(
สำมำรถนำไปต่อยอดเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศได้
 ทุกโครงกำรส่งผลกระทบด้ำนบวก โดยสำมำรถส่ง เสริมกำรสร้ำงควำม
นร(๑)
นร(
๑
เข้มแข็งทำงเศรษฐกิจได้ มีกำรสร้ำงนวัตกรรมใหม่ และผลกำรดำเนินงำนยัง
ปปง(๑)
๑
มีควำมสำคัญในกำรเป็นข้อมูลประกอบกำรตัดสินใจสำคัญของรัฐบำลได้
๕
๖
๑๑
ปรับปรุง

พอใช้

รวม

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๑)
การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ

๖
๖) การบูรณาการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
 ผลกำรเบิกจ่ำย = N/A และผลผลิตส่วนใหญ่ยังดำเนินงำนไม่แล้วเสร็จ
 ควำมส ำเร็จของโครงกำรเมื่อเทียบกับควำมเหมำะสมของงบประมำณที่ใช้ด ำเนินโครงกำรอำจยั งไม่ เห็นภำพควำมส ำเร็ จที่ชัดเจนกำรด ำเนินงำน
หลำยโครงกำรยังล่ำช้ำ และยังมีควำมไม่ชัดเจนในส่วนของพื้นที่ดำเนินกำร โครงกำรบำงส่วนยังได้รับกำรจัดสรรงบประมำณที่ไม่เพียงพอ และมี
กำรจัดสรรงบประมำณไม่เหมำะสมกับพื้นที่ซึ่งควรได้รับกำรปรับปรุง รวมทั้งพบว่ำยังขำดกำรวำงแผนด้ำนกำรบริหำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมที่เหม
หมำะสม
 ข้อจำกัดในภำพรวม เช่น รูปแบบของเขตพัฒนำเขตเศรษฐกิจพิเศษและกำรจัดเก็บภำษีท้องถิ่นยังไม่มีควำมชัดเจน เป็นต้น

๒) กลุ่มโครงการที่ ๒ : โครงการสาคัญตามที่ ค.ต.ป. กาหนด ได้แก่ แผนงานบูรณาการด้านการ
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

กระทรวง
ผลผลิต ปรับปรุง

ผลการเบิกจ่าย
พอใช้
ดี
พณ
ยธ (๑)
(๑๕)
รง (๑)

ดีมาก
กษ (๑)
อก
(๒๓)

รวม

ดี

นร (๑)

๑

พอใช้
ปรับปรุ
ง
รวม

ศธ (๑)

๑

ศธ (๑)

๑

๒๗

๔๕

ดีมาก

ยธ (๑)

๑

๑

๑๖

๔๒

ค.ต.ป. ได้ดำเนินกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผล โครงกำรภำยใต้
กระทรวง/กรม จำนวน ๔๕ โครงกำร/รำยกำร และโครงกำรที่ดำเนินกำรใน
มิ ติ พื้ น ที่ จั ง หวั ด จ ำนวน ๙ โครงกำร/รำยกำร โดยเป็ น งบประมำณ
๑,๒๔๖.๔๐๐๘ ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๖๖ ของงบประมำณทั้งแผนงำน
สรุป ภำพรวมกำรด ำเนิ นโครงกำรภำยใต้ แผนงำนฯ สำมำรถบรรลุ ตำม
วัตถุประสงค์ของแผนงำนฯ ได้ในระดับดี -ดีมำก พบว่ำ มีกำรวำงแผนก่อน
กำรด ำเนิ น งำนอย่ ำ งละเอี ย ด เหมำะสม และค ำนึ ง ถึ ง ควำมพร้ อ มก่ อ น
กำรดำเนินงำน สำมำรถดำเนินงำนให้เป็นไปตำมแผนงำนและแผนกำรเบิกจ่ำย
งบประมำณอย่ำงมีประสิทธิภำพภำยในระยะเวลำและวงเงินงบประมำณที่จำกัด
เกิดผลผลิตและผลลัพธ์ที่ตรงตำมเป้ำหมำยหรือสูงกว่ำเป้ำหมำยที่กำหนดไว้
และสำมำรถตอบสนองต่อควำมต้องกำรของกลุ่มเป้ำหมำย

รำยละเอียดผลกำรติดตำม ตรวจสอบและประเมินผล ดังแสดงตำมรำยงำนผลกำรตรวจสอบ
และประเมินผลภำครำชกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๑) และ (ฉบับที่ ๒)
๕.๑.๓ ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการคณะต่าง ๆ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๑) และ (ฉบับที่ ๒)
สรุปผลกำรประเมินตนเองของคณะกรรมกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำรคณะต่ำง ๆ
มีดังนี้ ภำพรวมผลกำรประเมินตนเองของ ค.ต.ป. รำยคณะในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙ พบว่ำมีผลกำรประเมินอยู่ใน
ระดั บดี เยี่ ยม (คะแนนเฉลี่ ย ครั้ งที่ ๑ = ๔.๕๔ และ ครั้ ง ที่ ๒ = ๔.๖๐) นอกจำกนี้ ผลกำรประเมิ นตนเองของ
คณะกรรมกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำรคณะต่ำง ๆ ในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙ พบว่ำ ผลกำรประเมิน
ตนเองรำยคณะ มีภำพรวมเฉลี่ยอยู่ในระดับดีเยี่ยม (คะแนนเฉลี่ย ครั้งที่ ๑ = ๔.๖๑ และ ครั้งที่ ๒ = ๔.๕๗) และมี
ภำพรวมผลกำรประเมินตนเองรำยบุคคล อยู่ในระดับมำกที่สุด (คะแนนเฉลี่ย ครั้งที่ ๑ = ๔.๖๑ และ ครั้งที่ ๒ = ๔.๖๐)
รำยละเอี ยดรำยงำนผลกำรประเมิ น ตนเองของคณะกรรมกำรตรวจสอบและประเมิ น ผล
ภำครำชกำรคณะต่ำง ๆ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๑) และ (ฉบับที่ ๒)
๕.๒ ประเด็นเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา
เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจำรณำเห็นชอบกับข้อเสนอแนะตำมบันทึกควำมเห็นของ ค.ต.ป. และเห็นควร
แจ้ งให้ รั ฐ มนตรี หั ว หน้ ำส่ ว นรำชกำรระดับ กระทรวง กรม และจั งหวั ด ที่มี ป ระเด็น สมควรปรั บ ปรุ งแก้ ไขได้
ดำเนินกำรตำมข้อเสนอแนะของ ค.ต.ป. พร้อมทั้ง รำยงำนผลควำมก้ำวหน้ำในกำรดำเนินกำรต่อคณะกรรมกำร
ตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำรคณะต่ำง ๆ ต่อไป
ทั้งนี้ สรุปข้อเสนอแนะที่สำคัญตำมบันทึกควำมเห็นของ ค.ต.ป. มีดังนี้
๑) กำรด ำเนิ น โครงกำรในควำมรั บ ผิ ด ชอบของจั ง หวั ด กระทรวงมหำดไทย ควรก ำหนดให้ มี
กำรประเมินผลโครงกำร เพื่อให้ทรำบถึงผลกระทบของโครงกำรในภำพรวมในระดับจังหวัดและระดับประเทศ
เพื่ อ มำใช้ เ ป็ น แนวทำงในกำรปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นำโครงกำรให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพมำกยิ่ ง ขึ้ น (ผู้ รั บ ผิ ด ชอบ :
กระทรวงมหำดไทย)
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๒) กำรด ำเนิ น โครงกำรในพื้ น ที่ เช่ น โครงกำรตำมมำตรกำรส่ ง เสริ ม ควำมเป็ น อยู่ ร ะดั บ ต ำบล
กระทรวงกำรคลังควรซักซ้อมควำมเข้ำใจในเรื่องกระบวนกำรและขั้นตอนกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณ โดยเฉพำะ
ในเรื่องกำรจัดซื้อจัดจ้ำงให้กับหมู่บ้ำน/ชุมชน รวมทั้งส่ วนรำชกำรที่ เกี่ยวข้อง เพื่อให้ส ำมำรถดำเนิน กำรตำม
ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยกำรพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้งระเบียบต่ำง ๆ ได้อย่ำง
ถูกต้อง เพื่อเป็นกำรลดปัญหำที่อำจจะเกิดขึ้นจำกกำรจัดซื้อจัดจ้ำงที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น และช่วยลดควำมล่ำช้ำของ
กำรปฏิบัติงำนโครงกำรได้ (ผู้รับผิดชอบ : กระทรวงกำรคลัง)
๓) กำรขอใช้พื้นที่สำธำรณะ โดยเฉพำะกำรดำเนินโครงกำรในพื้นที่ป่ำสงวนแห่งชำติ อุทยำนแห่งชำติ
เขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำ ควรมีกำรดำเนินกำรในกำรขอใช้ประโยชน์จำกหน่วยงำนที่รับผิดชอบไว้เป็นกำรล่วงหน้ำ
ทั้งนี้กระทรวงมหำดไทย กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งกรมป่ำไม้ และกรมอุทยำนแห่งชำติ
สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช ควรได้หำรือร่วมกัน เกี่ยวกับกำรกำหนดแนวทำงกำรปฏิบัติ ในกำรขอใช้พื้นที่สำธำรณะ และ
หำกเป็ น พื้ น ที่ เ อกชน ควรมี ก ำรจั ด ท ำเอกสำรกำรมอบกำรใช้ พื้ น ที่ เ ป็ น ลำยลั ก ษณ์ อั ก ษรชั ด เจน รวมถึ ง
กำรก ำหนดให้ ค รอบคลุ ม ระยะเวลำกำรใช้ ป ระโยชน์ ด้ ว ย(ผู้ รั บ ผิ ด ชอบ : กระทรวงมหำดไทย กระทรวง
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม กรมป่ำไม้ และกรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช)
๔) ในกำรดำเนินโครงกำรตำมแผนงำนบูรณำกำร หน่ วยงำนกลำงที่เกี่ยวข้องควรมีกำรบูรณำกำร
เชิงนโยบำยให้มีควำมชัดเจน และกำหนดให้มีกำรบูรณำกำร แต่ละกระบวนกำรตั้งแต่ต้นน้ำ กลำงน้ำ ปลำยน้ำ
โดยคำนึ งถึงห่ ว งโซ่คุณค่ำ (Value chain) โดยกำหนดหน่ ว ยงำนที่เกี่ย วข้อง ภำรกิจ อำนำจหน้ ำที่ของแต่ล ะ
หน่วยงำนให้ครบถ้วนทุกกระบวนกำร กำหนดกลไกกำรส่งต่อกลุ่มเป้ำหมำยในแต่ละระดับให้สำมำรถต่อยอด
ควำมรู้ ไ ด้ อ ย่ ำ งต่ อ เนื่ อ ง รวมทั้ ง ร่ ว มส่ ง เสริ ม ควำมรู้ ค วำมเข้ ำ ใจให้ ส่ ว นรำชกำรเจ้ ำ ภำพแผนงำนบู ร ณำกำร
ส่วนรำชกำรผู้ รับผิดชอบโครงกำรควรร่วมกัน กำหนดเป้ ำหมำยกำรดำเนินงำนตำมแผนที่ชัดเจนเป็ นรู ปธรรม
สำมำรถเชื่อมโยงกับยุทธศำสตร์ชำติ แผนพั ฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติฉบับที่ ๑๒ รวมทั้งร่วมกันกลั่นกรอง
โครงกำร/กิจกรรมของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับเป้ำหมำยแผนงำน และสนับสนุนให้มีกำรบูรณำกำร
ข้อมูล และกำหนดหน้ำที่ควำมรับผิดชอบตำมภำรกิจให้ชัดเจนเพื่อไม่ให้มีปัญหำควำมซ้ำซ้อนในกำรดำเนินงำน
นอกจำกนี้ สำนักงบประมำณ ส่วนรำชกำรเจ้ำภำพ และส่ วนรำชกำรผู้รับผิ ดชอบโครงกำร ควรจัดให้มีระบบ
กำรกำกับติดตำมโครงกำรอย่ำงต่อเนื่อง โดยแสดงผลสัมฤทธิ์ของกำรดำเนินงำนพร้อมประเมินปัญหำอุปสรรคและ
แนวทำงแก้ไข (ผู้รับผิดชอบ : สำนักงบประมำณ สศช. สำนักงำน ก.พ.ร. ส่วนรำชกำรเจ้ำภำพแผนงำนบูรณำกำร
ส่วนรำชกำรผู้รับผิดชอบโครงกำร)
๕) ผู้ดำเนินงำนแต่ละแผนงำน/โครงกำรควรรวบรวมและจัดทำฐำนข้อมูลของแต่ละงำนให้ครบถ้วน
เป็นปัจจุบัน ทั้งนี้ ส่วนรำชกำรเจ้ำภำพแผนงำนบูรณำกำรในเรื่องต่ำง ๆ ควรกำหนดให้มีกำรเชื่อมโยง/บันทึก
ข้อมูลลงในระบบ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลกำรดำเนินงำนที่สำมำรถขยำยผลกำรดำเนินงำนในเชิงบูรณำกำรร่วมกันใน
ทุกมิติ และสำนักงบประมำณควรสนับสนุนให้มีกำรบูรณำกำรเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่ำงแผนบูรณำกำร
ต่ำง ๆ เพิ่มเติมด้วย (ผู้รับผิดชอบ : ส่วนรำชกำรเจ้ำภำพแผนงำนบูรณำกำร ส่วนรำชกำรผู้รับผิดชอบโครงกำร
และสำนักงบประมำณ)

๖) ส่วนรำชกำรเจ้ำของโครงกำรตำมแผนงำนบูรณำกำรส่งเสริมกำรวิจัยและพัฒนำ ควรรำยงำนข้อมูล
กำรใช้ประโยชน์ของรำยงำนผลกำรศึกษำที่ได้รับเพื่อใช้ประเมินผลสำเร็จของโครงกำร และเพื่อให้ทรำบแนวคิด
ควำมเป็ น มำและใช้เป็น แนวทำงในกำรนำไปต่อยอดในกำรดำเนิ น งำนได้ต่อไป (ผู้ รั บ ผิ ดชอบ : ส่ ว นรำชกำร
ผู้รับผิดชอบโครงกำร)
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๗) กำรพัฒนำเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษ คณะกรรมกำรนโยบำยเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.)
ควรเสนอรัฐบำลพิจำรณำกำหนดให้ กำรดำเนินกำรพัฒนำเขตเศรษฐกิจพิเศษได้รับกำรจัดสรรงบประมำณใน
ลักษณะพิเศษแยกจำกงบประมำณปกติและมอบหมำยหน่วยงำนที่ปฏิบัติงำนด้ำนต่ำง ๆ ในระดับพื้นที่ให้มีควำม
ชัดเจน รวมทั้งพิจำรณำมอบหมำย อกนพ. ร่วมหำรือหน่วยงำนกลำงและผู้รับผิดชอบกำรดูแลจัดเก็บภำษีในระดับ
พื้นที่เพื่อพิจำรณำกำหนดกรอบแนวทำงกำรจัดเก็บภำษีท้องถิ่นของเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษให้ชัดเจนต่อไป
(ผู้รับผิดชอบ : กนพ. อ.ก.น.พ. ที่เกี่ยวข้อง และเทศบำลในพื้นที่)
หมำยเหตุ:

 แผนกำรดำเนินกำรระยะสั้น (ระยะเวลำดำเนินกำรไม่เกิน ๖ เดือน)
 แผนกำรดำเนินกำรระยะปำนกลำง (ระยะเวลำดำเนินกำรไม่เกิน ๑๒ เดือน)
 แผนกำรดำเนินกำรระยะยำว (ระยะเวลำดำเนินกำรตั้งแต่ ๑๒ เดือนขึ้นไป)

ทั้งนี้ ข้อเสนอแนะเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจำรณำมีรำยละเอียดตำมบันทึกควำมเห็นของ ค.ต.ป.
เรื่องรำยงำนผลกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำรและรำยงำนผลกำรประเมินตนเองของคณะกรรมกำร
ตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำรคณะต่ำง ๆ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙
๖. ข้อเสนอของส่วนราชการ
สำนักงำน ก.พ.ร. เห็นควรเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจำรณำมีมติ
๖.๑ รับทรำบรำยงำนผลกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำร และรำยงำนผลกำรประเมินตนเองของ
คณะกรรมกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำรคณะต่ำง ๆ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๑)
และ (ฉบับที่ ๒) ตำมข้อ ๕.๑
๖.๒ เห็นชอบกับข้อเสนอแนะตำมบันทึกควำมเห็นของ ค.ต.ป. และเห็นควรแจ้งให้รัฐมนตรี หัวหน้ำส่วน
รำชกำรระดับกระทรวง กรม และจังหวัด ที่มีประเด็นสมควรปรับปรุงแก้ไขได้ดำเนินกำรตำมข้อเสนอแนะของ
ค.ต.ป. ดังกล่ำว พร้อมทั้งรำยงำนผลควำมก้ำวหน้ำในกำรดำเนินกำรต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบและประเมินผล
ภำครำชกำรคณะต่ำง ๆ ต่อไป ตำมข้อ ๕.๒
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๒
และ ๒) โครงกำรตำมมำตรกำรส่งเสริมควำมเป็นอยู่ระดับตำบล ซึ่งมีผลกำรติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์
โครงกำรตำมมำตรกำรดังกล่ำว สรุปภำพรวมได้ ดังนี้
๒.๑.๑ โครงการตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ
๑) ภาพรวมผลการดาเนินงาน
โครงกำรตำมมำตรกำรกระตุ้ น กำรลงทุ น ขนำดเล็ ก ของรั ฐ บำลทั่ ว ประเทศ
มีวัตถุประสงค์กระตุ้นให้เกิดกำรจ้ำงงำนและส่งเสริมให้มีกำรลงทุนทั้งในส่วนกลำงและต่ำงจังหวัด โดยกำหนด
วงเงิ น ในกำรด ำเนิ น งำนรำยกำรละไม่ เ กิ น ๑ ล้ ำ นบำท ทั้ ง นี้ ส่ ว นรำชกำรต่ ำ ง ๆ ได้ รั บ จั ด สรรงบประมำณ
(หลั งพ.ร.บ. โอนงบประมำณฯ) ๓๗,๘๑๙.๑๙ ล้ ำนบำท รวม ๑๑๕,๑๔๑ รำยกำร มี ส รุ ป ข้อมูล ภำพรวมผล
กำรเบิกจ่ำยงบประมำณ ณ วันที่ ๓๐ ก.ย. ๒๕๕๙ มีผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ ๓๕,๓๘๗.๖๑ ล้ำนบำท คิดเป็น
ร้ อ ยละ ๙๓.๕๗ ก่ อ หนี้ ผู ก พั น แล้ ว ๒๒๓.๕๔ ล้ ำ นบำทคิ ด เป็ น ร้ อ ยละ ๐.๕๙ และคงเหลื อ ที่ ยั ง ไม่ เ บิ ก จ่ ำ ย
๒,๒๐๘.๐๔ ล้ำนบำท คิดเป็น ร้อยละ ๕.๘๔ (ข้อมูล จำกระบบรำยงำนผลของส ำนักงบประมำณ) และพบว่ำ
กำรดำเนินงำนตำมมำตรกำรฯ ทำให้เกิดประโยชน์ทำงตรงและทำงอ้อมต่อประชำชนและกิจกำรในพื้นที่ โดยมีจำนวน
ผู้ได้รับประโยชน์ทำงตรงจำกกำรจ้ำงงำน ๑๖๔,๓๘๕ รำย จำนวนกิจกำรที่ได้รับประโยชน์ทำงตรง ๖,๔๒๕ รำย
จำนวนประชำชนที่ได้รับประโยชน์ทำงอ้อม ๕๐,๓๑๒,๑๘๖ รำย (ข้อมูลจำกส่วนรำชกำรที่รำยงำนมำยัง ค.ต.ป.
ประจำกระทรวง)
๒) สรุปผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ
ค.ต.ป. ประจ ำกระทรวง และ อ.ค.ต.ป. กลุ่ มกระทรวง ได้ดำเนิ นกำรติดตำม
ตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์โครงกำรตำมมำตรกำรฯ โดยภำพรวมพบว่ำ กำรดำเนินโครงกำรตำมมำตรกำร
สำมำรถบรรลุวัตถุประสงค์ของมำตรกำรฯ ในกำรกระตุ้นให้เกิดกำรจ้ำงงำนและส่งเสริมให้มีกำรลงทุน ในพื้นที่
สำมำรถดำเนินกำรเป็นไปตำมแผนงำนที่กำหนด ประชำชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในฐำนะผู้รับจ้ำงงำนและผู้รับบริกำร
และบำงพื้นที่ประชำชนมีส่วนร่วมเนื่องจำกโครงกำรได้ผ่ำนเวทีประชำคม ทั้งนี้ ประชำชนส่วนใหญ่มีควำมพึงพอใจ
ต่อโครงกำรตำมมำตรกำรในประเด็น ผลผลิตของโครงกำรทำให้ ได้รับควำมสะดวกสบำยและปลอดภัยในกำรใช้
บริ กำรจำกสถำนที่รำชกำรหรือพื้น ที่สำธำรณะ รวมทั้งพอใจที่มี กำรจ้ ำงงำนรำยย่ อย เกิด กำรกระจำยรำยได้
ไปสู่ชุมชนในพื้นที่
๒.๑.๒ โครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตาบล (ตาบลละ ๕ ล้านบาท)
๑) ภาพรวมผลการดาเนินงาน
สรุปข้อมูลจำกสำนักนโยบำยและแผน สำนักงำนปลัดกระทรวงมหำดไทยได้สรุป
โครงกำรภำยใต้มำตรกำรส่งเสริมควำมเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ ๕ ล้ำนบำท) โดยมีภำพรวมงบประมำณที่
ได้รับจัดสรร ๓๖,๒๗๕ ล้ำนบำท มีจำนวนโครงกำรที่ได้รับอนุมัติ ๑๒๐,๐๒๒ โครงกำร ผลกำรเบิกจ่ำยเงิน
งบประมำณของโครงกำร ณ วันที่ ๒๐ มีนำคม ๒๕๖๐ พบว่ำ มีผลกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณแล้ว เป็นจำนวนเงิน
๓๔,๑๖๕ ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๑๘ ของเงินงบประมำณที่ได้รับจัดสรร รวมก่อหนี้ผูกพันแล้วทั้งหมดเป็น
จ ำนวนเงิ น ๓๔,๑๘๑.๗๔ ล้ ำ นบำทคิ ด เป็ น ร้ อ ยละ ๙๔.๒๓ (ข้ อ มู ล จำกส ำนั ก นโยบำยและแผนส ำนั ก งำน
ปลัดกระทรวงมหำดไทย) และพบว่ำ กำรดำเนินงำนตำมมำตรกำรฯ ทำให้เกิดประโยชน์ทำงตรงและทำงอ้อมต่อ
ประชำชนและกลุ่มเป้ำหมำยในพื้นที่ ดังนี้ (๑) จำนวนผู้ได้รับผลประโยชน์ทำงตรงจำกกำรจ้ำงงำน ๔,๐๐๒,๔๑๔
๔
๔๑๔ รำย
และคิดเป็นจำนวนเงิน ๑,๓๕๗,๔๐๓,๗๗๐
๗๗๐ บำท (๒) จำนวนประชำชนที่ได้รับประโยชน์ทำงอ้อม ๑๑,๔๖๓
๔ ,๐๒๒ รำย
๔๖๓
และ (๓) จ ำนวนครั ว เรื อ นที่ ไ ด้ รั บ ประโยชน์ ท ำงอ้ อ ม ๒๘,๙๗๗,๒๗๒ ครั ว เรื อ น (ข้ อ มู ล จำก เว็ บ ไซต์
http://tambon1.dopa.go.th)
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๓
๒) สรุปผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์
อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัด และ ค.ต.ป. ประจำกระทรวงมหำดไทย รวมทั้ง อ.ค.ต.ป.
กลุ่ มกระทรวงด้ำนควำมมั่นคงและกำรต่ำงประเทศ ได้ดำเนิ นกำรติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์
โครงกำรตำมมำตรกำรฯ โดยพบว่ำ ภำพรวมกำรดำเนินงำนโครงกำรตำมมำตรกำรฯ เกิดผลที่เป็นรูปธรรม และ
บรรลุตำมวัตถุประสงค์หรือเป้ำหมำยที่ประชำชนในชุมชนต้องกำรในลักษณะของกำรดำเนินงำนที่หลำกหลำย
ได้แก่ กำรพัฒนำแหล่งน้ำเพื่อส่งเสริมกำรมีน้ำใช้ในกำรเกษตรและกำรบริโภค กำรส่งเสริมอำชีพและเศรษฐกิจใน
พื้นที่ให้เกิดกำรขยำยตัว รวมทั้งกำรกระจำยรำยได้สู่ประชำชน เป็นต้น ซึ่งกำรดำเนินโครงกำรได้สะท้อนให้เห็นถึง
ผลของกำรดำเนินงำนที่เป็นไปตำมวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยของรัฐบำล คือ ประชำชนระดับฐำนรำกได้รั บ
ประโยชน์โ ดยตรงจำกกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชีพ สร้ำงรำยได้ รวมทั้ง สำมำรถแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนของ
ประชำชนและช่วยพัฒนำคุณภำพชีวิตด้ำนต่ำง ๆ ของประชำชนในพื้นที่ได้เป็นอย่ำงดี นอกจำกนี้ ยังช่วยกระตุ้น
เศรษฐกิจในชุมชนจำกกำรเพิ่มกำรจ้ำงงำน สนับสนุนอำชีพหลักและสร้ำงอำชีพเสริม และช่วยให้ประชำชนมีกำลัง
ซื้อที่เพิ่มมำกขึ้น พร้อมทั้งกระตุ้นกำรบริโภคในชุมชน ในขณะที่ผลผลิตจำกโครงกำรประเภทสิ่งก่อสร้ำงยังช่วย
อำนวยควำมสะดวก ในกำรเพิ่มผลผลิตและเพิ่มมูลค่ำในภำคกำรเกษตร ช่วยพัฒนำแหล่งน้ำเพื่อกำรอุปโภคบริโภค
และแก้ไขปัญหำทรัพยำกรน้ำ และผลผลิตที่ได้จำกโครงกำรยังส่งเสริมให้เกิดกำรจัดกิจกรรมต่ำง ๆ ภำยในชุมชน
เป็นกำรสร้ำงควำมสำมัคคีให้กับคนในชุมชน อีกทั้งประชำชนได้ดำเนินงำนตำมแนวทำงประชำรัฐ และตอบสนอง
ต่อกำรขับเคลื่อนนโยบำยมีผลทำให้ประชำชนเชื่อมั่น และไว้วำงใจรัฐบำล เกิดภำพลักษณ์ที่ดีต่อเป้ำหมำยของ
รัฐบำลอีกด้วย
๒.๑.๓ ภาพรวมปัญหา และอุปสรรค
ในกำรดำเนินโครงกำรตำมมำตรกำร ๒ มำตรกำรคือ มำตรกำรกระตุ้นกำรลงทุน
ขนำดเล็กของรัฐบำลทั่วประเทศ และมำตรกำรส่งเสริมควำมเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ ๕ ล้ำนบำท) มีภำพรวม
ปัญหำและอุปสรรค ดังนี้
๑) ภาพรวมปัญหาและอุปสรรคทั่วไป จำกกำรดำเนินโครงกำรของทั้ง ๒ มำตรกำรฯ
(๑) กำรกำหนดกรอบเวลำในกำรดำเนินงำนที่กระชั้นชิด มีเวลำค่อนข้ำงจำกัด
ทำให้กำรคัดเลือก/สรรหำผู้ประกอบกำรและกำรจ้ำงแรงงำนในบำงพื้นที่ไม่เป็นไปตำมแผน และบำงพื้นที่ต้องมี
กำรเร่ งรัดกำรดำเนินงำนซึ่งอำจส่ งผลต่อคุณภำพงำนได้ รวมทั้งกำรจัดซื้อจั ดจ้ำงในระยะเวลำเร่งด่วนภำยใต้
กำรดำเนินงำนตำมระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และระเบียบที่เกี่ยวข้องยังคงมี
บำงขั้นตอนต้องใช้ระยะเวลำในกำรดำเนินงำน ส่งผลให้กำรดำเนินงำนล่ำช้ำในบำงโครงกำร
(๒) ควำมพร้ อ มของหน่ ว ยงำนและจ ำนวนบุ ค ลำกรที่ เ กี่ ย วข้ อ งมี ไ ม่ ม ำก
เท่ำที่ควรสำหรับดำเนินโครงกำรจำนวนมำกภำยในระยะเวลำเร่งด่วน โดยเฉพำะบุคลำกรที่ดำเนินกำรในขั้นตอน
กำรจัดซื้อจัดจ้ำง และกำรจัดทำแบบรูปรำยกำรที่ต้องใช้ประกอบกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ทำให้กำรดำเนินโครงกำร กำรจัดซื้อ
จัดจ้ำงและกำรเบิกจ่ำยเงินบำงโครงกำรเกิดควำมล่ำช้ำ
(๓) พื้นที่กำรดำเนินงำนบำงโครงกำรไม่พร้อมดำเนินงำนโดยประสบปัญหำ
ภัยธรรมชำติ หรือสภำพภูมิประเทศไม่เอื้ออำนวย เช่น เกิดน้ ำท่ว ม หรือบำงโครงกำรอยู่ห่ ำงไกลและยำกแก่
กำรเข้ำถึงพื้นที่
๒.๑.๔ สรุปข้อเสนอแนะ และแนวทางการแก้ไข
คณะกรรมกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำรคณะต่ำง ๆ ได้มีข้อเสนอแนะ
และแนวทำงแก้ไขปัญหำต่อผู้ดำเนินงำน ผู้รับผิดชอบโครงกำรไว้ในรำยงำนผลกำรตรวจสอบและประเมินผล
ภำครำชกำร ประจำปีง บประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบั บ ที่ ๑) และยั ง ได้ มี ข้ อเสนอแนะเชิง นโยบำย เพื่ อเป็ น
กำรเตรียมควำมพร้อมหำกจะมีกำรดำเนินงำนตำมมำตรกำรในลักษณะเช่นนี้อีกในอนำคต ดังนี้

LXIII

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๑)
การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ

๔
๑) โครงการตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ
ปัญหา/อุ
//อุปสรรค
(๑) กำรด ำเนิ น งำนตำมมำตรกำรกระตุ้ น
กำรลงทุนฯ ส่วนใหญ่มีกำรดำเนินงำนที่สอดคล้องกับ
วัตถุ ประสงค์ และเป้ ำหมำย และมี ผลสั มฤทธิ์ อยู่ ใน
ระดับดี อย่ำงไรก็ตำมยังพบปัญหำอุปสรรคอยู่บ้ำงใน
กำรดำเนินกำร

LXIV

ข้อเสนอแนะ
 ส ำนั ก งบปร ะมำณ และกรมบั ญ ชี กล ำง
ใ น ฐ ำ น ะ ห น่ ว ย ง ำ น ก ล ำ ง ค ว ร บู ร ณ ำ ก ำ ร
ในกำรด
กำรดำเนินงำนตั้งแต่กำรวำงแผนกำหนดโครงกำร
กำรจัดสรรงบประมำณ โดยกำหนดกลุ่มหรือประเภท
ของโครงกำรให้ชัดเจนตั้งแต่กำรขอจัดตั้งงบประมำณ
รำยจ่ ำ ยประจ ำปี จะท ำให้ ก ำรด ำเนิ น งำนและ
กำรประเมิ น ผลมี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพมำกยิ่ งขึ้ น รวมทั้ ง
ก ำหนดให้ มี ร ะบบกำรติ ด ตำมและประเมิ น ผล
โครงกำรอย่ำงต่ อเนื่อง เพื่อกระตุ้นกำรด ำเนินงำน
และกำรต่อยอดโครงกำรโดยใช้ชุมชนบริหำรจัดกำร
ได้ด้วยตนเองและเกิดควำมต่อเนื่องอย่ำงยั่งยืน
 ควรเพิ่ ม ระยะเวลำและงบประมำณใน
กำรด ำเนิ น โครงกำรให้ ม ำกขึ้ น รวมทั้ ง ก ำหนด
หลักเกณฑ์ในกำรดำเนินงำนตำมมำตรกำรโดยให้
ส่ ว นรำชกำรจ้ ำ งงำนกั บ ผู้ รั บ จ้ ำ งรำยย่ อ ยภำยใน
ชุมชน กำหนดสัดส่วนผู้ใช้งำนแรงงำนที่เป็นสัญชำติ
ไทยอย่ำงน้อยร้อยละ ๗๐ ของแรงงำนทั้งหมด และ
ให้ใช้วัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ำยในท้องถิ่นเป็น
หลัก เพื่อให้เกิดกำรหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจใน
พื้นที่และภำพรวมของประเทศ
 ส ำหรั บ โครงกำรเร่ ง ด่ ว นของรั ฐ บำลที่ มี
กำรดำเนินงำนร่วมของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องหลำย
หน่ ว ย ควรสนั บ สนุ น ให้ มี ก ำรก ำหนดรู ป แบบ
กำรบริหำรโครงกำรเป็นกำรเฉพำะเพื่อให้มีควำม
คล่ อ งตั ว หรื อ อยู่ ภ ำยใต้ ก ำรบริ ห ำรของคณะ
กรรมกำรฯ ที่คัดเลือกมำจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
ดังเช่น รูปแบบกำรดำเนินกำรของโครงกำรสร้ำง
รำยได้และพัฒนำกำรเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทำ
ปัญหำภัยแล้ง 
 กำรดำเนินงำนในโอกำสต่อไป ควรพิจำรณำ
เพิ่มหลักเกณฑ์กำรกำหนดสัดส่วนของงบประมำณ
กำรด ำเนิ น โครงกำรแต่ ล ะประเภท เช่ น หำกมี
เป้ ำ หมำยในกำรส่ ง เสริ ม กำรจ้ ำ งงำนในพื้ น ที่ อ ำจ
กำหนดสัดส่วนงบประมำณกำรจ้ำงงำน (ร้อยละ ๕๐)
ต่อกำรซื้อวัสดุ (ร้อยละ ๕๐) เป็นต้น โดยพิจำรณำ
ตำมควำมเหมำะสมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ของมำตรกำรนั้น ๆ 
 หำกมีกำรดำเนินโครงกำรในลักษณะเช่นนี้อีก
ควรมีก ำรประเมิน ผลผู้บ ริหำรระดับ สูงในบทบำท
กำรก ำกั บ เร่ ง รั ด กำรด ำเนิ น กำรตำมมำตรกำร
ดั ง กล่ ำ ว โดยอำจน ำไปก ำหนดไว้ ใ นกำรประเมิ น
ผู้ บ ริ ห ำรตำมค ำสั่ ง หั ว หน้ ำ คณะรั ก ษำควำมสงบ
แห่ ง ชำติ ที่ ๕/๒๕๕๙ เรื่ อ งมำตรกำรปรั บ ปรุ ง
ประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำร 

ผู้รับผิดชอบ
 สำนักงบประมำณ
 กรมบัญชีกลำง
 ส่วนรำชกำร
ผู้รับผิดชอบโครงกำร

 กระทรวงกำรคลัง
 สำนักงบประมำณ

• กระทรวงกำรคลัง
• สำนักงบประมำณ

 กระทรวงกำรคลัง
 สำนักงบประมำณ

 สำนักงำน ก.พ.
 ส่วนรำชกำร

ผู้รับผิดชอบโครงกำร

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๑)
การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ

๕
ปัญหา/อุ
//อุปสรรค
(๒) กำรดำเนินกำรบำงโครงกำรมีควำมล่ำช้ำ
และยังไม่แล้วเสร็จตำมแผน ซึ่งมีสำเหตุส่วนหนึ่งมำ
จำกควำมล่ำช้ำจำกกำรจั
กำรจัดทำแบบรูปรำยกำรเพื่อใช้
ในกระบวนกำรจั
กระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงงำนก่อสร้ำงที่มีปริมำณ
มำกไม่ ส ำมำรถด ำเนิ น กำรได้ แ ล้ ว เสร็ จ ภำยใน
ระยะเวลำเร่งด่วน

(๓) มีหน่วยงำน ทีย่ ังขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจ
เกี่ยวกับกำรดำเนินงำนตำมกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
กับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงทำให้ไม่สำมำรถจัดซื้อจัดจ้ำง
ได้ เ ป็ น ผลส ำเร็ จ ภำยในระยะเวลำที่ ก ำหนดของ
โครงกำรเร่งด่วนตำมนโยบำยรัฐบำลได้

ข้อเสนอแนะ
ผู้รับผิดชอบ
 กระทรวงมหำดไทยควรพิ จ ำรณำแนวทำง  กระทรวงมหำดไทย
กำรแก้ ปั ญหำในขั้ นตอนกำรจั ดท ำ กำรตรวจ และ
กำรอนุมัติแบบรูปรำยกำรก่อสร้ำงของกรมโยธำธิกำร
และผังเมืองในช่วงเวลำกำรด ำเนินงำนเร่งด่วนตำม
มำตรกำรที่ จะมี ขึ้ นในอนำคต โดยอำจจั ดท ำแผน
เตรี ยมกำรจั ดจ้ำงเจ้ำหน้ ำที่ ช่วยด ำเนิ นกำรในเวลำ
เร่งด่วน หรือศึกษำควำมเป็นไปได้ในกำรจ้ำงคนนอก
(Outsource) เพื่อมำแบ่งเบำภำรกิจใน กำรจัดทำและ
ตรวจแบบรูปรำยกำรด้ำนก่อสร้ำงในอนำคต
 หน่ ว ยงำนหลั ก ที่ รั บ ผิ ด ชอบมำตรกำรควร  กระทรวงกำรคลัง
ก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนิ น งำนให้ กั บ หน่ ว ยงำน
ผู้ปฏิบัติเพื่อให้สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงถูกต้อง
และคล่ อ งตั ว และมอบหมำยหน่ ว ยงำนกลำงให้
คำปรึกษำแนะนำในกำรดำเนิน งำนตำมระเบียบที่
เกี่ ย วข้อ งฯ เพื่ อ ให้ กำรปฏิบั ติ ง ำนเกิ ด ผลสั ม ฤทธิ์
มำกยิ่งขึ้นต่อไป
 ควรจัดทำเอกสำรถอดบทเรียนกำรดำเนินกำร  กระทรวงกำรคลัง
ของกระทรวงที่ ส ำมำรถด ำเนิ น กำรจั ดซื้ อ จัด จ้ ำ ง
ตำมมำตรกำรฯ ได้รวดเร็วและถูกระเบียบฯ เช่น
กระทรวงกำรคลัง เพื่อเผยแพร่วิธีกำรดำเนินกำร
ตำมระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัสดุฯ
อย่ำงถูกต้องในโครงกำรเร่
ในโครงกำรเร่งด่วนตำมนโยบำยรัฐบำล
ใน
แก่ส่วนรำชกำรอื่น ๆ 

๒) โครงการตามมาตรการการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตาบล (ตาบลละ ๕ ล้านบาท)
ปัญหา/อุ
//อุปสรรค
ข้อเสนอแนะ
ผู้รับผิดชอบ
(๑) กำรดำเนินโครงกำรที่เป็นลักษณะโครงกำรทีม่ ี
 หำกจะดำเนินโครงกำรลักษณะเดียวกันนี้อีก  กระทรวงมหำดไทย
ขนำดเล็กอำจไม่สำมำรถส่งผลกระทบต่อกำรกระตุ้น ในปี ต่ อ ไป กระทรวงมหำดไทย ควรก ำหนดให้ มี
เศรษฐกิจได้กว้ำงขวำงเพียงพอตำมวัตถุประสงค์ ของ กำรประเมิ น ผลโครงกำรในภำพรวมของจั ง หวั ด
โครงกำรได้อย่ำงแท้จริง
เพื่อให้ทรำบถึงผลกระทบของโครงกำรในภำพรวม
ในระดับจังหวัดและระดับประเทศ เพื่อมำใช้เป็ น
แนวทำงในกำรปรั บ ปรุ งและพั ฒนำโครงกำรให้ มี
ประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น
(๒) กำรจัดสรรงบประมำณสำหรับดำเนินกำรตำม
 กระทรวงกำรคลัง ควรซักซ้อมควำมเข้ำใจใน  กระทรวงกำรคลัง
มำตรกำรส่งเสริมควำมเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ ประเด็นนโยบำยของกำรดำเนินงำนตำมมำตรกำร
๕ ล้ ำ นบำท) ได้ รั บ จั ด สรรจำกเงิ น งบกลำง และ ในเรื่องกระบวนกำรและขั้นตอนกำรเบิกจ่ำยเงิน
รำยกำรเงินสำรองจ่ำยเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น งบประมำณ โดยเฉพำะในเรื่องกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
ซึ่งกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงต้องดำเนินกำรตำม ให้ กั บ หมู่ บ้ ำ น/ชุชุ ม ชน รวมทั้ ง ส่ ว นรำชกำรที
น
่
ระเบี ย บส ำนั ก นำยกรั ฐ มนตรี ว่ ำ ด้ ว ยกำรพั ส ดุ เกี่ ย วข้อ ง โดยก ำหนดเป็ น แนวทำงกำรปฏิ
แนว
บั ติ ที่
พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้งระเบียบที่ ชัด เจน เพื่ อ ให้ สำมำรถดด ำเนิ น กำรตำมระเบี ย บ
เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด อำจทำให้เกิดควำมล่ำช้ำใน สำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕
กำรปฏิบัติงำนเนื่องจำกมีระยะเวลำที่เร่งด่วน
และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้งระเบียบต่ำง ๆได้อย่ำง
ถู ก ต้ อ ง เพื่ อ เป็ น กำรลดปั ญ หำที่ อ ำจจะเกิ ด ขึ้ น
จำกกำรจัดซื้อจัดจ้ำงที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น และช่วยลด
ควำมล่ล่ำช้ำของกำรปฏิบัติงำนโครงกำรได้
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๖
ปัญหา/อุ
//อุปสรรค
(๓) โครงกำรส่วนหนึ่งเป็นโครงกำรที่ขอใช้พื้นที่
สำธำรณะ ซึ่ งตำมหลัก เกณฑ์ ก ำรจัด ท ำโครงกำร
กำหนดให้ต้องมีหนังสืออนุญำตให้ใช้ประโยชน์จำก
หน่วยงำนที่ดูแลหรือหำกเป็นสถำนที่ส่วนบุคคลต้อง
มี เ อกสำรยื น ยั น กำรใช้ ส ถำนที่ โดยระบุ เ ป็ น
ลำยลั ก ษณ์ อั ก ษร จึ ง ท ำให้ ก ำรด ำเนิ น กำรบำง
โครงกำรล่ำช้ำ เนื่องจำกมีระยะเวลำและขั้นตอนใน
กำรขอใช้ประโยชน์ในพื้นที่ เช่น โครงกำรที่ดำเนินกำร
ในเขตพื้นที่ป่ำสงวนแห่งชำติ อุทยำนแห่งชำติ และ
เขตรั ก ษำพั น ธุ์ สั ต ว์ ป่ ำ เป็ น ต้ น ซึ่ ง บำงแห่ ง ต้ อ ง
ยกเลิกโครงกำรไม่สำมำรถดำเนินกำรได้

หมำยเหตุ:

ข้อเสนอแนะ
 กำรด ำเนิ น โครงกำรโดยขอใช้ พื้ น ที่ ส ำธำรณะ
โดยเฉพำะกำรด ำเนิ น โครงกำรในพื้ น ที่ ป่ ำ สงวน
แห่ ง ชำติ อุ ท ยำนแห่ ง ชำติ เขตรั ก ษำพั น ธุ์ สั ต ว์ ป่ ำ
ควรมี ก ำรด ำเนิ น กำรในกำรขอใช้ ป ระโยชน์ จ ำก
หน่ ว ยงำนที่ รั บ ผิ ด ชอบไว้ เ ป็ น กำรล่ ว งหน้ ำ ทั้ ง นี้
กระทรวงมหำดไทย กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง กรมป่ำไม้ และกรมอุทยำน
แห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช ควรได้หำรือร่วมกัน
เกี่ยวกับกำรกำหนดแนวทำงกำรปฏิบัติ ในกำรขอใช้
พื้นที่สำธำรณะสำหรับกำรดำเนินโครงกำรในกรณี
ตำมมำตรกำรนโยบำยที่สำคัญเร่งด่วนของรัฐบำล
และหำกเป็นพื้นที่เอกชน ควรมีกำรจัดทำเอกสำร
กำรมอบกำรใช้ พื้ นที่ เ ป็ นลำยลัก ษณ์ อัก ษรชัด เจน
รวมถึง กำรกำหนดให้ค รอบคลุ มระยะเวลำกำรใช้
ประโยชน์ด้วย

ผู้รับผิดชอบ
 กระทรวงมหำดไทย
 กระทรวงทรัพยำกร
ธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม
 กรมป่ำไม้
 กรมอุทยำนแห่งชำติ
สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช

 แผนกำรดำเนินกำรระยะสั้น (ระยะเวลำดำเนินกำรไม่เกิน ๖ เดือน)
 แผนกำรดำเนินกำรระยะปำนกลำง (ระยะเวลำดำเนินกำรไม่เกิน ๑๒ เดือน)
 แผนกำรดำเนินกำรระยะยำว (ระยะเวลำดำเนินกำรตั้งแต่ ๑๒ เดือนขึ้นไป)

รำยละเอียดรำยงำนผลกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙
(ฉบับที่ ๑) ปรำกฏตำมเอกสำรแนบท้ำย ๒
(ฉบับที่ ๒)

๒.๒ รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
๒.๒.๑ สรุปผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลโครงการ

ผลกำรติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลโครงกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙
ครั้งที่ ๒ เป็นกำรติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลโครงกำรตำมตำมยุทธศำสตร์สำคัญของกระทรวงและจังหวัด
โครงกำรที่สอดคล้องกับนโยบำยของรัฐบำลที่สำคัญตำมแผนงำนบู รณำกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙
และโครงกำรสำคัญตำมที่ ค.ต.ป. กำหนด โดยมีสรุปภำพรวมได้ ดังนี้
๑) กลุ่มโครงการประเภทที่ ๑ : โครงการตามยุทธศาสตร์สาคัญ
๑.๑) การดาเนินงานภายใต้นโยบายยุทธศาสตร์กระทรวงและจังหวัด โดย
อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวง ค.ต.ป. ประจำกระทรวง และ อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัด ได้ดำเนินกำรติดตำม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลรวมทั้งสิ้น ๔๖ โครงกำร โดยภำพรวมพบว่ำ โครงกำรส่วนใหญ่มีผลกำรเบิกจ่ำยและมีควำมสำเร็จของ
ผลผลิตที่ได้อยู่ในระดับดี-ดีมำก โดยโครงกำรสำมำรถสนองตอบนโยบำย ยุทธศำสตร์กระทรวง ยุทธศำสตร์จังหวัด
และกลุ่มจังหวัด รวมทั้งสำมำรถสนองตอบต่อควำมต้องกำรของประชำชนได้เป็นอย่ำงดี จึงได้รับกำรสนับสนุนและ
ได้รับควำมร่วมมือจำกผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียและภำคส่วนต่ำง ๆ เช่น ส่ว นรำชกำรอื่น ภำคประชำชน ภำคเอกชน
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นอย่ำงดี เกิดกำรรวมกลุ่มและพึ่งพำตนเอง สร้ำงควำมเข้มแข็งให้ภำคส่วนต่ำง ๆ
เนื่องจำกมีกำรแบ่งปันควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญและข้อมูล รวมทั้งมีกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีให้แก่กันและพยำยำมหำ
เทคโนโลยีใหม่ ๆ มำใช้ ประโยชน์ ทำให้เกิดกำรเรียนรู้ และประสบกำรณ์ในกำรดำเนินกำรต่ำง ๆ ร่วมกัน โดยมี
ส่ว นรำชกำรให้ ควำมช่วยเหลื อ ดูแล และสนั บสนุ น และเกิดกำรกระจำยรำยได้ สร้ ำงอำชีพ ลดรำยจ่ำยของ
ประชำชน ช่วยให้ประชำชนมีคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น จำกช่องทำง วิ ธีกำร แหล่งในกำรประกอบอำชีพใหม่ ๆ ช่วยลด
กำรเคลื่อนย้ำยออกจำกพื้นที่ของประชำชน
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๗
๑.๒) การดาเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่
สาคัญตามแผนงานบูรณาการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดย ค.ต.ป. ประจำกระทรวง อ.ค.ต.ป.
กลุ่มกระทรวงและ อ.ค.ต.ป.กลุ่มจังหวัด ได้ดำเนินกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผล รวมทั้งสิ้น ๖ แผนงำน
และได้มีผลกำรติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลแยกตำมแผนงำนบูรณำกำร ดังนี้
(๑) การพั ฒ นาเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร ภำพรวม
กำรดำเนินโครงกำรตำมแผนงำนฯ ของกระทรวงในกลุ่มเศรษฐกิจ ๙ กระทรวง ๖๓ ส่วนรำชกำร ๒๖๒ โครงกำร/
กิ จ กรรม งบประมำณ ๖,๙๓๗.๗๐ ล้ ำ นบำท (คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ ๓๕.๘๗๒๒ ของงบประมำณทั้ ง แผนงำน
๑๙,๓๔๐.๓๓๓๓ ล้ำนบำท) โดยมีภำพรวมผลกำรเบิกจ่ำยร้อยละ ๗๕ และมีควำมสำเร็จของผลผลิตอยู่ ในระดับดี
ภำพรวมกำรดำเนินงำนส่วนใหญ่สอดคล้องตำมวัตถุประสงค์ของแผนงำน โดยส่วนใหญ่มีกำรบริหำรแผนงำน/
โครงกำรตำมกำหนดระยะเวลำ สำมำรถเบิกจ่ำยงบประมำณได้ตำมแผนงำนที่กำหนด แต่มีบำงส่วนรำชกำรที่ยังมี
ปัญหำกำรเบิกจ่ำยที่ไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำย เนื่ องจำกมีกำรก่อหนี้ ผู กพัน และมีกำรเบิกจ่ ำยงำนบ ำรุ งรั กษำ
ด้ำน IT ล่ำช้ำ ภำพรวมด้ำนผลกระทบ พบว่ำ ทุกโครงกำรส่งผลกระทบด้ำนบวก เกิดประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติ
ภำรกิจและอำนวยควำมสะดวกแก่ ส่วนรำชกำร ผู้ประกอบกำร ชุมชน และประชำชน ให้มีควำมทันสมัย ปลอดภัย
รวดเร็ว และเชื่อถือได้ ผลกระทบทำงลบที่เกิดขึ้นได้แก่ เทคโนโลยีสำรสนเทศที่มีกำรพัฒนำและเปลี่ยนแปลงไป
อำจก่อให้เกิดขยะอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มสูงขึ้น ส่งผลต่อกำรบริหำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม
(๒) การสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ ภำพรวมกำรดำเนิน
โครงกำรตำมแผนงำนฯ ของกระทรวงด้ ำ นสั ง คม (กระทรวงกำรท่ อ งเที่ ย วและกี ฬ ำ กระทรวงวั ฒ นธรรม
และกระทรวงศึกษำธิกำร) จ ำนวน ๑๘๖ โครงกำร ๗ กิจ กรรม งบประมำณทั้งสิ้น ๓,๘๕๑.๔๘๗๐ ล้ ำนบำท
(คิดเป็นสัดส่วนงบประมำณร้อยละ ๒๕.๖๙ ของงบประมำณทั้งแผนงำน ๑๔,๙๙๑.๙๒๖๑ ล้ำนบำท) และโครงกำร
ในควำมรับผิดชอบของ อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัดคณะที่ ๒ และ คณะที่ ๔ รวม ๑๘ กิจกรรมมีงบประมำณทั้งสิ้น
๔๑.๖๙ ล้ ำนบำท จำกกำรติดตำม ตรวจสอบ พบว่ำ โครงกำรที่ติดตำม ตรวจสอบมีภ ำพรวมผลกำรเบิ กจ่ำย
ประมำณร้อยละ ๖๑ - ๗๐ และมีควำมสำเร็จของผลผลิตอยู่ในระดับพอใช้ โดยผลผลิต ผลลัพธ์ จำกโครงกำร
ที่ดำเนินกำรแล้วเสร็จ พบว่ำ สำมำรถส่งผลให้เศรษฐกิจหมุนเวียนโดยกำรนำทุนทำงวัฒนธรรมมำสร้ำงมูลค่ำเพิ่ม
ทำงเศรษฐกิ จ เพิ่ มรำยได้ใ ห้ กั บ ชุม ชน และกำรพั ฒ นำรู ป แบบกิ จ กรรมกำรท่อ งเที่ ย วที่เ ป็ น ระบบและยั่ ง ยื น
และทุกโครงกำรส่งผลกระทบด้ำนบวก โดยตอบสนองนโยบำยของรัฐบำลที่ ส่งเสริมให้เกิดกำรพัฒนำศักยภำพ
ด้ำนกำรท่องเที่ยวของประเทศ
(๓) การจัดการแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ ภำพรวมกำรดำเนิน
โครงกำรตำมแผนฯ ของกระทรวงในกลุ่มสังคม (กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ กระทรวง
กำรท่องเที่ย วและกีฬำ กระทรวงแรงงำน และกระทรวงสำธำรณสุ ข) จ ำนวน ๓ แผนงำน และ ๑ กิจ กรรม
งบประมำณ ๗๖๓.๙๙๕๗ ล้ำนบำท (คิดเป็นสัดส่วนงบประมำณร้อยละ ๖๗.๘๑ ของงบประมำณทั้งแผนงำน
๑,๑๒๖.๗๓๖๓ ล้ำนบำท) มีภำพรวมผลกำรเบิกจ่ำยมำกกว่ำร้อยละ ๘๐ กำรดำเนินงำนของโครงกำร สอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ของแผนงำนบูรณำกำร และโครงกำรส่วนใหญ่สำมำรถบรรลุตำมวัตถุประสงค์ มีผ ลผลิตและ
ผลลั พธ์โครงกำรในภำพรวมอยู่ในระดับที่ดี -ดีมำก กำรใช้จ่ำยงบประมำณส่ วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ดี โครงกำรมี
ควำมคุ้ ม ค่ ำ ต่ อ กำรลงทุ น เนื่ อ งจำกเป็ น กำรจั ด ระบบบริ ห ำรกำรใช้ แ รงงำนต่ ำ งด้ ำ วและช่ ว ยแก้ ไ ขปั ญ หำ
กำรค้ำมนุษย์ ซึ่งจะส่งผลให้ประเทศไทยมีภำพลักษณ์ที่ดีเพิ่มขึ้น ภำพรวมด้ำนผลกระทบ พบว่ำ ส่วนใหญ่เกิดขึ้น
ในทำงบวก โดยประชำชนมีควำมเชื่อมั่นนโยบำยรัฐบำล ลดปัญหำอำชญำกรรมในพื้นที่ ทำให้เกิดควำมปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินของประชำชน กลุ่มเป้ำหมำยได้รับโอกำสในกำรปรับตัวเข้ำสู่สังคมและดำรงชีวิตได้อย่ำงปกติสุข
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๘
(๔) การป้องกัน ปราบปราม และบาบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด ภำพรวม
กำรดำเนินโครงกำรตำมแผนงำนฯ ของกระทรวงในกลุ่มควำมมั่นคงและกำรต่ำงประเทศ (กระทรวงมหำดไทย
และกระทรวงยุติธรรม) จำนวน ๑๔ โครงกำร งบประมำณ ๖,๐๐๔.๗๐๔๕ ล้ำนบำท (คิดเป็นสัดส่วนงบประมำณ
ร้อยละ ๕๖.๒๐ ของงบประมำณทั้งแผนงำน ๑๐,๖๘๔.๗๔๓๓ ล้ำนบำท) โดยมีภำพรวมผลกำรเบิกจ่ำยมำกกว่ำ
ร้อยละ ๙๓ และมีควำมสำเร็จของผลผลิตอยู่ในระดับดีมำก โครงกำรที่ดำเนินกำรส่วนใหญ่ก่อให้เกิดประโยชน์ใน
พื้นที่ชุมชนที่ได้ดำเนินโครงกำร อย่ำงไรก็ ดีพบว่ำยังมีโครงกำรบำงส่วนที่ควรได้รับกำรสนับสนุนงบประมำณอย่ำง
เพี ย งพอและต่ อ เนื่ อ งเพื่ อ ให้ มี ผ ลควำมส ำเร็ จ ที่ ยั่ ง ยื น และประชำชนบำงพื้ น ที่ ไ ม่ อ ยำกเข้ ำ มำมี ส่ ว นร่ ว มกั บ
กำรด ำเนิ น งำนเนื่ อ งจำกเกรงกลั ว ผู้ มี อิ ท ธิ พ ล ภำพรวมด้ ำ นผลกระทบ พบว่ ำ ส่ ว นใหญ่ เ กิ ด ขึ้ น ในทำงบวก
โดยประชำชนมีควำมเชื่อมั่นนโยบำยรัฐบำล ลดปัญหำอำชญำกรรมในพื้นที่ ทำให้เกิดควำมปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชำชน กลุ่มเป้ำหมำยได้รับโอกำสในกำรปรับตัวเข้ำสู่สังคมและดำรงชีวิตได้อย่ำงปกติสุข
(๕) การส่งเสริมการวิจัยและการพัฒนา ภำพรวมกำรดำเนินโครงกำร
ตำมแผนงำนฯ ของ ส่วนรำชกำรในควำมรับผิดชอบของ อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวงด้ำนบริหำรและส่วนรำชกำรไม่
สังกัดฯ และส่วนรำชกำรในสังกัดสำนักนำยกรัฐมนตรี รวม ๖ ส่วนรำชกำร จำนวนรวม ๑๑ โครงกำร งบประมำณ
๒,๘๓๔.๘๘๐๑ ล้ ำ นบำท (คิ ด เป็ น สั ด ส่ ว นงบประมำณร้ อ ยละ ๑๑.๓๕ ของงบประมำณทั้ ง แผนงำน
๒๔,๙๘๑.๐๕๓๙ ล้ำนบำท) โดยมีภำพรวมผลกำรเบิกจ่ำยร้อยละ ๙๘.๐๒ มีภำพรวมกำรบริหำรแผนงำน/โครงกำร
และเบิกจ่ำยงบประมำณและควำมสำเร็จของผลผลิตอยู่ในระดับดีมำก โดยสำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติมี
ควำมสำเร็จในกำรดำเนินงำนเกินกว่ำเป้ำหมำยที่วำงไว้ สำหรับโครงกำรบำงส่วนที่ดำเนินงำนไม่เป็นไปตำมแผนจะ
เป็นโครงกำรจ้ำงศึกษำวิจัยด้ำนกฎหมำย/ระเบียบ ผลลัพธ์ของโครงกำรวิจัยมีควำมคุ้มค่ำเมื่อเทียบกับงบประมำณ
ที่ได้รับโดยสำมำรถเพิ่มประสิทธิภำพกำรดำเนินงำนของภำครัฐ และสำมำรถนำไปต่อยอดเพิ่มขีดควำมสำมำรถใน
กำรแข่งขันของประเทศได้ และทุกโครงกำรส่งผลกระทบด้ำนบวก โดยสำมำรถส่งเสริมกำรสร้ำงควำมเข้มแข็ง
ทำงเศรษฐกิจได้ มีกำรสร้ำงนวัตกรรมใหม่ และผลกำรดำเนินงำน ยังมีควำมสำคัญในกำรเป็นข้อมูลประกอบ
กำรตัดสินใจสำคัญของรัฐบำลได้
(๖) การบูร ณาการเขตพัฒนาเศรษฐกิ จ พิเ ศษ ภำพรวมกำรด ำเนิ น
โครงกำรตำมแผนงำนฯ รวมทั้งสิ้น ๖ จังหวัด (จำกพื้นที่เป้ำหมำย ๑๐ จังหวัด) ได้แก่ ตรำด มุกดำหำร หนองคำย
สระแก้ว กำญจนบุรี และนครพนม ภำพรวมพบว่ำ กำรกำหนดวัตถุประสงค์โครงกำรสอดคล้องกับนโยบำยสำคั ญ
ของรัฐบำล เป็นไปตำมมติของคณะกรรมกำรนโยบำยเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) ควำมสำเร็จของโครงกำร
เมื่ อ เที ย บกั บ ควำมเหมำะสมของงบประมำณที่ ใ ช้ ด ำเนิ น โครงกำรอำจยั ง ไม่ เ ห็ น ภำพควำมส ำเร็ จ ที่ ชั ด เจน
กำรดำเนินงำนหลำยโครงกำรยังล่ำช้ำ และยังมีควำมไม่ชัดเจนในส่วนของพื้นที่ดำเนินกำร โครงกำรบำงส่วนยัง
ได้ รั บ กำรจั ด สรรงบประมำณที่ ไ ม่ เ พี ย งพอ และมี ก ำรจั ด สรรงบประมำณไม่ เ หมำะสมกั บ พื้ น ที่ ซึ่ ง ควรได้ รั บ
กำรปรับปรุง รวมทั้งพบว่ำยังขำดกำรวำงแผนด้ำนกำรบริหำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมที่เหมำะสม คำดว่ำหำกโครงกำร
แล้ ว เสร็ จ จะสำมำรถตอบสนองต่ อ กำรพั ฒ นำเศรษฐกิ จ ได้ โดยมี กำรขยำยตั ว ทำงเศรษฐกิ จ กำรค้ำ ชำยแดน
มีกำรขนส่งที่จะเชื่อมโยงภูมิภำคอินโดจีน เกิดกำรเปลี่ยนจำกสังคมเกษตรเป็นอุตสำหกรรมมำกขึ้น ประชำชน/
ชุมชนในพื้นที่มีรำยได้เพิ่มขึ้น
๒) กลุ่มโครงการประเภทที่ ๒ : โครงการสาคัญตามที่ ค.ต.ป. กาหนด (แผนงาน
บูรณาการ ด้านการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม) คณะกรรมกำรตรวจสอบและประเมินผลฯ
คณะต่ำง ๆ ได้ติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลโครงกำรในส่วนที่ได้รับงบประมำณ ๑,๒๔๖.๔๐๐๘
๑
ล้ำนบำท
(คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๖๖ ของงบประมำณทั้งแผนงำน ๑,๕๒๖.๔๐๐๘
๑
ล้ำนบำท) โดยมีภำพรวมผลกำรเบิกจ่ำย
มำกกว่ ำ ร้ อยละ ๙๐ สำมำรถบรรลุ ต ำมวั ต ถุป ระสงค์ของแผนงำนฯ ได้ ในระดั บ ดี -ดี มำก มีกำรวำงแผนก่อ น
กำรดำเนินงำนอย่ำงละเอียด เหมำะสม และคำนึงถึงควำมพร้อมก่อนกำรดำเนินงำน สำมำรถดำเนินงำนให้เป็นไป
ตำมแผนงำนและแผนกำรเบิกจ่ำยงบประมำณอย่ำงมีประสิทธิภำพภำยในระยะเวลำและวงเงินงบประมำณที่จำกัด
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๙
เกิดผลผลิตและผลลัพธ์ที่ ตรงตำมเป้ำหมำยหรือสูงกว่ำเป้ำหมำยที่กำหนดไว้ มีควำมสำเร็จของกำรดำเนินงำน
ทั้งระดับผลผลิตและระดับผลลัพธ์ได้ในระดับดี -ดีมำก พบว่ำ ผู้ประกอบกำรสำมำรถเพิ่มผลิตภำพได้อย่ำงเป็น
รู ป ธรรม และสำมำรถตอบสนองต่ อควำมต้ องกำรของกลุ่ ม เป้ ำหมำย รวมทั้ ง ส่ งผลกระทบทำงบวกใ นด้ำ น
เศรษฐกิจ ได้แก่ ผู้ประกอบกำรสำมำรถเพิ่มประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำร ลดต้นทุนกำรผลิต และประชำชน
ในพื้นทีมีรำยได้เพิ่มขึ้นจำกกำรจ้ำงงำน เป็นต้น
ซึ่ ง ข้ อ ค้ น พบจำกผลกำรติ ด ตำม ตรวจสอบและประเมิ น ผลและข้ อ เสนอแนะของ
คณะกรรมกำรตรวจสอบและประเมิ น ผลภำครำชกำรคณะต่ ำ ง ๆ ต่ อ ผู้ ด ำเนิ น งำน ผู้ รั บ ผิ ด ชอบโครงกำร
มีรำยละเอียดตำมรำยงำนผลกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๒)
และได้มีข้อค้นพบและข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย ดังนี้
๒.๒.๒ สรุ ปข้ อค้ น พบและข้อ เสนอแนะเชิง นโยบาย โครงการตามยุ ทธศาสตร์ ส าคั ญ
ภายใต้นโยบายยุทธศาสตร์กระทรวงและจังหวัด

หน่วยงาน
ข้อเสนอแนะ
ที่พบปัญหา
• ยั ง คงพบข้ อ จ ำกั ด ด้ ำ นจ ำนวน • ส่ ว นรำชกำร : กต • ผู้บริหำรหน่วยงำนควรต้องบริหำรและใช้
บุคลำกรไม่เพียงพอต่อภำระงำน
พม คค ทส พณ ศธ ทรัพยำกรบุคคลให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุด 
สธ อก
• ควรพิจำรณำอัตรำกำลังให้เหมำะสมกับ
ภำระงำนของแต่ละหน่วยงำน 
• ยังไม่มีตำแหน่งวิชำชีพในสหสำขำ • ส่วนรำชกำร : สธ
• ควรกำหนดควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพให้กับ
ที่จำเป็นในกำรดำเนินงำน
บุคลำกรที่มีลักษณะงำนที่มีควำมเฉพำะทำง 
• พบโครงกำรที่ ไ ด้ รั บ กำรจั ด สรร • ส่วนรำชกำร : กต
• ควรจัดสรรงบประมำณให้สอดคล้องกับ
งบประมำณไม่เพียงพอที่จะขับเคลื่อน พม กษ ทส พน ศธ คำของบประมำณ และเร่งรัด กำรจ่ำยเงิน
ห รื อ ผ ลั ก ดั น โ ค ร ง ก ำ ร ใ ห้ เ กิ ด • จังหวัดใน อ.ค.ต.ป. งบประมำณตั้งแต่ต้นปีงบประมำณ พร้อมทั้ง
ประสิ ท ธิ ภ ำพสู ง สุ ด จ ำนวน ๑๖ กลุ่มจังหวัดคณะที่ ๑ กำหนดมำตรกำรเพื่อเร่งรัดให้ส่วนรำชกำร
โครงกำร (ร้อยละ ๓๔.๗๘)
• จังหวัดในอ.ค.ต.ป. เบิกจ่ำยเงินงบประมำณ 
กลุ่มจังหวัดคณะที่ ๔
• ส่ ว นรำชกำรและจั ง หวั ด ควรเตรี ย ม
ควำมพร้ อ มในกำรด ำเนิ น โครงกำรให้
• ยังพบควำมล่ำช้ำจำกกำรเบิกจ่ำย • ส่วนรำชกำร : กก
งบประมำณ
พม กษ คค ดส มท สำมำรถดำเนินกำรได้ทันทีเมื่อได้รับจัดสรร
งบประมำณ 
ยธ สธ
• ส่วนรำชกำรในอ.ค.ต.ป.
กลุ่มกระทรวงด้ำนบริหำรฯ
• จังหวัดใน อ.ค.ต.ป.
กลุ่มจังหวัดคณะที่ ๑
• จังหวัดใน อ.ค.ต.ป.
กลุ่มจังหวัดณะที่ ๔
• พบข้อบกพร่องของกำรดำเนินกำร • ส่วนรำชกำร : กต ศธ • ควรกำหนดนโยบำยโดยคำนึงถึงภำพรวม
และไม่ มี หน่
หน่ วยงำนในกำรก ำกั บ ดู แล อก
ของทั้งประเทศและเป้ำหมำยสุดท้ำย รวมทั้ง
ติ ดตำม รวมทั้ งขำดกำรบู รณำกำรใน • จั งหวั ดใน อ.ค.ต.ป. ควรก ำหนดภำพรวมให้ ชัชั ดเจน และก ำหนด
ภำพรวมซึ่งยังไม่ครอบคลุมทุกหน่วยงำน กลุ่มจังหวัดคณะที่ ๑ แนวทำงกำรบู รณำกำร กำรทำงำนร่วมกันทั้ ง
ที่ เกี่ ยวข้ อง หรื อทุ กกิ จกรรมที่ จ ำเป็ น
ภำครั ฐ ภำคเอกชน และภำคประชำชน เพื่ อ
ใน ๑๑ โครงกำร (ร้อยละ ๒๓.๙๑)
ขับเคลื่อนโครงกำร 
• กฎ ระเบีย บ ข้ อบั งคั บบำงอย่ ำ ง • ส่วนรำชกำร :นร ทส รง • ในบำงกรณีอำจจ
อำจจำเป็นต้องพิจำรณำเพื่อ
ก่อให้เกิดอุปสรรคในกำรดำเนินกำร
• ส่วนรำชกำรใน อ.ค.ต.ป. ยกเว้ นกฎ ระเบี ยบ ข้ อบั งคั บต่ ำง ๆ ที่ เป็ น
กลุ่ มกระทรวงด้ ำน อุ ป สรรคต่ อ กำรด ำเนิ น กำร และเร่ ง รั ด
บริหำรฯ
กำรออกข้อบังคับที่จำเป็น 
ข้อค้นพบ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
• กระทรวง
• กรม
• จังหวัด
• สำนักงำน ก.พ.
• สำนักงำน ก.พ.

• สำนักงบประมำณ
• กระทรวง
• กรม
• จังหวัด

• สศช.

• หน่วยงำนที่
เกี่ยวข้อง
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รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๑)
การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ

๑๐
ข้อค้นพบ
-

หน่วยงาน
ที่พบปัญหา
-

ข้อเสนอแนะ
• ข้อเสนอแนะอื่น ๆ
ควรพิ จำรณำให้แ ผนงำนที่ ต้อ งด ำเนิน กำร
เป็นประจำทุกปี หรือมีควำมสำคัญ ได้จัดทำ
เป็ น แผนแม่ บ ทหรื อ แผนบูร ณำกำร เพื่ อ ที่
สำนักงบประมำณจะได้จัดสรรงบประมำณ
ในแต่ล ะระยะกำรดำเนินกำรให้เหมำะสม
รวมทั้ง เพื่อให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วม
ในกำรด ำเนิ น กำร ทั้ ง ภำครั ฐ ภำคเอกชน
และภำคประชำชน เพื่อขับเคลื่อนโครงกำร
หรื อ ก ำหนดให้เ ป็ น ยุ ทธศำสตร์ ชำติ ซึ่ ง จะ
ส่งผลให้เกิดประสิทธิภำพ ประสิทธิผล และ
เป็นประโยชน์ต่อประชำชนยิ่งขึ้น 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
• สศช.

๒.๒.๓ สรุปข้อค้น พบและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย โครงการตามยุทธศาสตร์สาคัญที่
สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่สาคัญตามแผนงานบูรณาการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
ข้อค้นพบ

ภาพรวม
• กำรดำเนินโครงกำรตำมแผนงำน
บูรณำกำร พบว่ำขำดกำรบูรณำกำรกัน
อย่ ำ งแท้ จ ริ ง เป็ น เพี ย งกำรรวม
กิ จ ก ร ร ม แ ล ะ ง บ ป ร ะ ม ำ ณ ข อ ง
หน่วยงำนเท่ำนั้น

หน่วยงาน
ที่พบปัญหา

ข้อเสนอแนะ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ



• ในกำรด ำเนิ น งำนโครงกำรตำมแผน
บูรณำกำรยังไม่สำมำรถบูรณำกำรข้อมูลและ
เชื่อมโยงฐำนข้อมูลระหว่ำงหน่วยงำนเพื่อใช้
ประโยชน์ ร่ วมกั นได้ เท่ ำที่ ควร และมี
กำรบันทึกข้อมูลซ้ำซ้อนกัน
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•ส่วนรำชกำร
ในควำม
รั บผิ ดชอบ
ของ อ.ค.ต.ป.
กลุ่มกระทรวง
ด้ำนเศรษฐกิจ
//สั งคม/ควำม
/
มั่นคงและกำร
ต่ำงประเทศ

• ส ำนั ก งบประมำณ ส ำนั ก งำนคณะกรรมกำร
พัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ และสำนักงำน
ก.พ.ร. ควรร่ ว มกั น ส่ ง เสริ ม ควำมรู้ ค วำมเข้ ำ ใจให้
ส่ ว นรำชกำรเจ้ ำ ภำพแผนงำนบู ร ณำกำร และ
ส่ ว นรำชกำรผู้ รั บ ผิ ด ชอบโครงกำรร่ ว มกั น ก ำหนด
เป้ำหมำยกำรดำเนินงำนตำมแผนที่ชัดเจนเป็นรู ปธรรม
สำมำรถเชื่ อ มโยงกั บ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ แผนพั ฒ นำ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติฉบับที่ ๑๒ รวมทั้งร่วมกัน
กลั่นกรองโครงกำร/กิจกรรม ของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
ให้สอดคล้องกับเป้ำหมำยแผนงำน 
• ส่วนรำชกำรเจ้ำภำพ ควรสนับสนุนให้มีกำรบูรณำกำร
ข้อมูล และกำหนดหน้ำที่ควำมรับผิดชอบตำมภำรกิจให้
ชัดเจนเพื่อไม่ให้มีปัญหำควำมซ้ำซ้อนในกำรดำเนินงำน 
• ส ำนั ก งบประมำณ ส่ ว นรำชกำรเจ้ ำ ภำพ และ
ส่วนรำชกำรผู้รั บผิ ดชอบโครงกำร ควรจั ดให้ มี ระบบ
กำรก ำกั บติ ดตำมโครงกำรอย่ ำ งต่ อเนื่ อง โดยแสดง
ผลสั มฤทธิ์ ของกำรด ำเนิ นงำนพร้ อมประเมิ นปั ญหำ
อุปสรรคและแนวทำงแก้ไข 
•ส่ วนรำชกำร : • ผู้ ด ำเนิ น งำนแต่ ล ะแผนงำน/โครงกำร ควร
มท ยธ พม
รวบรวมและจั ด ท ำฐำนข้ อ มู ล ของแต่ ล ะงำนให้
•จัจังหวัด: สต
ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน 
• ส่วนรำชกำรเจ้ำภำพแผนงำนบูรณำกำรในเรื่อง
ต่ ำ ง ๆ ควรก ำหนดให้ มี ก ำรเชื่ อ มโยง/บั น ทึ ก ข้ อ มู ล
ลงในระบบ เพื่อแลกเปลี่ ยนข้อมู ลกำรด ำเนินงำนที่
สำมำรถขยำยผลกำรด ำเนิ น งำนในเชิ ง บู ร ณำกำร
ร่วมกันในทุกมิติ และสำนักงบประมำณควรสนับสนุนให้
มีกำรบูรณำกำรเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่ำงแผน
บูรณำกำรต่ำง ๆ เพิ่มเติมด้วย 

• สำนักงบประมำณ

• สศช.
• สำนักงำน ก.พ.ร.
• ส่วนรำชกำร
เจ้ำภำพแผนงำน
บูรณำกำร
• ส่วนรำชกำร
ผู้รับผิดชอบ
โครงกำร

• ส่วนรำชกำร
เจ้ำภำพแผนงำน
แ
แผนงำน
บูรณำกำร
• ส่วนรำชกำร
ผู้รับผิดชอบ
โครงกำร
• สำนัก
งบประมำณ

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๑)
การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ

๑๑
ข้อค้นพบ

หน่วยงาน
ข้อเสนอแนะ
ที่พบปัญหา
 การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
• ก ำ ร ด ำ เ นิ น ง ำ น บู รณำก ำ ร •ส่วนรำชกำร • กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมควรกำหนด
กำรพั ฒนำเทคโนโลยี สำรสนเทศและ ใน อ.ค.ต.ป. หลั กเกณฑ์ กำรบู รณำกำรด้ ำนโครงสร้ ำงพื้ นฐำนและ
กำรสื่ อ สำร ยั ง ไม่ เ ป็ น ภำพรวมใน กลุ่มกระทรวง นวั ตกรรมที่ ชั ดเจนเพื่ อให้ ส่ วนรำชกำรต่ ำง ๆ น ำไป
กำรดำเนินงำนในทิศทำงเดียวกัน
ด้ำนเศรษฐกิจ ปฏิ บั ติ ให้ เป็ นไปในแนวทำงเดี ยวกั น รวมทั้ งเข้ ำมำมี
บทบำทในกำรกำหนดมำตรฐำนของครุภัณฑ์มำกขึ้น 
• ขำดกำรเชื่ อ มโยงข้ อ มู ล ระหว่ ำ ง •ส่วนรำชกำร • กระทรวงดิ จิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสั ง คมควร
หน่วยงำน
ใน อ.ค.ต.ป. ผลักดันให้เกิดควำมสำเร็จของยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
กลุ่มกระทรวง รัฐ บำลดิ จิ ทั ล ด้ ำ นกำรพั ฒนำศู น ย์ ข้ อ มู ล ในประเทศ
ด้ำนเศรษฐกิจ (Data Center) โดยมีกำรบูรณำกำรเชื่อมโยงข้อมูล
ผ่ ำ นระบบกลำง เพื่ อ ให้ มี ก ำรบู ร ณำกำรข้ อ มู ล และ
ด ำเนิ น กำรเชิ ง รุ ก สำมำรถแลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล
ทุกภำคส่
คส่วนให้ครบวงจร ลดขั้นตอนกำรปฏิบั ติงำน
ลดค่ำใช้จ่ำย และเกิดผลประโยชน์ร่วมกัน 
• เทคโนโลยี ส ำรสนเทศที่ มี ก ำร •ส่วนรำชกำร • ควรเร่งรัดผลักดันให้ร่ำง พ.ร.บ. กำรจัดกำรซำก
พัฒนำและเปลี่ยนแปลงอำจก่อให้เกิด ใน อ.ค.ต.ป. ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้ำและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ขยะอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งส่งผล กลุ่มกระทรวง พ.ศ. .... ให้มีผลบังคับใช้ เพื่อให้เกิดกำรบริหำรและ
ต่อกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม
ด้ำนเศรษฐกิจ จัดกำรขยะและกำรดูแลสิ่งแวดล้อมมีประสิทธิภำพ
ยิ่งขึ้น 
• ข้ อ เสนอแนะเพิ่ ม เติ ม เพื่ อ กำร • ส่วนรำชกำรต่ำง ๆ ควรให้ควำมสำคัญในกำรดูแล
พัฒนำด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ด้ ำ นมำตรฐำนควำมมั่ น คงปลอดภั ย ทำงเทคโนโลยี
สำรสนเทศ (Security) เพิ่มมำกขึ้น 
• กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมควรศึกษำ
และรวมรวบข้อมูลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงเพื่อกำรพัฒนำงำน
ด้ ำ น เ ท ค โ น โ ล ยี ส ำ ร ส น เ ท ศ ข อง ภ ำ ค รั ฐ ว่ ำ มี
กำรด ำเนิ นงำนโดยหน่ วยงำน/บริ
//บริ ษั ทเอกชนรำยใหญ่
ใดบ้ำง และมีปัญหำ อุปสรรคอย่ำงไร ทังนี
้ ้เพื่อเป็ นข้ อมูล
ประกอบการบูรณาการระบบสารสนเทศภาครัฐ 
• ส ำนั ก งำน ก.พ. ร่ ว มกั บ กระทรวงดิ จิ ทั ล เพื่ อ
เศรษฐกิจและสังคม ควรวิเครำะห์ และพิจำรณำกำหนด
อัตรำกำลังและคุณสมบัติของบุคลำกรด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ ทั้ งภำพรวมและจ ำแนกตำมภำรกิ จของ
แต่ ละส่ วนรำชกำรให้ มีควำมเหมำะสม ทั้งนี้เพื่ อเป็ น
กำรเตรี ย มบุ ค ลำกรรองรั บ กำรพั ฒ นำเทคโนโลยี
สำรสนเทศได้อย่ำงเหมำะสมต่อไป 
 การสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ
• จั ง หวั ด /ส่ ว นรำชกำรในฐำนะ •ส่ วนรำชกำร : • ควรเปิดโอกำสให้ทุกภำคส่วนในท้องถิ่น โดยเฉพำะ
ผู้รับผิดชอบโครงกำรและผู้เกี่ยวข้อง กก ศธ วธ
ภำคประชำชนได้เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรวำงแผนและ
ทุ ก ภำคส่ ว นต้ อ งร่ ว มกั น ด ำเนิ น กำร •จังหวัด : สท จัดทำแผนแม่บทกำรพัฒนำพื้นที่ท่องเที่ยว 
เพื่อให้กำรท่องเที่ยวประสบผลสำเร็จ พท สต
• ควรแบ่ ง หน้ ำ ที่ ค วำมรั บ ผิ ด ชอบตำมภำรกิ จ
มำกขึ้น
ที่เกี่ ยวข้ องด้ ำนกำรท่ องเที่ยวของแต่ ละหน่ วยงำนให้
ชัดเจน เพื่อลดควำมซ้ำซ้อนในกำรดำเนินงำน และควรมี
กำรติ ดตำมประเมิ นผลกำรด ำเนิ นโครงกำรเพื
โครงกำร ่ อเป็ น
ข้ อ มู ล ประกอบกำรจั ด ท ำโครงกำรที่ ต อบสนองต่ อ
กำรพั ฒ นำศั ก ยภำพด้ ำ นกำรท่ อ งเที่ ย วได้ อย่ ำ งมี
ประสิทธิภำพต่อไป 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
• กระทรวงดิ จิ ทั ล
เพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม
• ส่ วนรำชกำรที่
เกี่ยวข้อง
• กระทรวงดิ จิ ทั ล
เพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม
• ส่ วนรำชกำร
ที่เกี่ยวข้อง

• กรมควบคุม
มลพิษ

• ส่วนรำชกำร
• กระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม

• สำนักงำน
ก.พ.
• กระทรวง
ดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและ
สังคม
• กระทรวง
กำรท่องเทีย่ วฯ
• จังหวัด
• ส่วนรำชกำร
ผู้รับผิดชอบ
โครงกำร
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รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๑)
การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ

๑๒
ข้อค้นพบ

หน่วยงาน
ที่พบปัญหา

ข้อเสนอแนะ
• ในกำรกำหนดกิจกรรมโครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพ
กำรแข่ งขั นด้ ำนกำรท่ องเที่ ยวควรพิ จำรณำส่ งเสริ ม
กำรท่องเที่ยวเพื่อรักษำวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิมไว้ด้วย
เพื่ อ ให้ ก ำรกำรส่ ง เสริ ม กำรท่ อ งเที่ ย วมี ค วำมยั่ ง ยื น
เพื่อให้นักท่องเที่ยวมีควำมสนใจมำเที่ยวได้ตลอดทั้งปี
มิใช่ส่งเสริมเฉพำะช่วงฤดูกำลหรือเทศกำลเท่ำนั้น

การจัดการแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์
• กำรบูรณำกำรกำรจัดกำรแรงงำน •ส่ วนรำชกำร : • ส่วนรำชกำรเจ้ำภำพได้แก่ กระทรวงกำรพัฒนำ
ต่ ำ งด้ ำ วและกำรค้ ำ มนุ ษ ย์ ยั ง ไม่ เ กิ ด พม รง
สังคมฯ ร่วมกับกระทรวงแรงงำน ควรกำหนดนโยบำย
กำรบูรณำกำรกำรทำงำนร่วมกันอย่ำง
ด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรค้ำมนุษย์เสนอต่อ
แท้จริง
รัฐบำลให้มีควำมต่อเนื่องและชัดเจนมำกยิ่งขึ้น และ
ควรเพิ่ม กำรรณรงค์ประชำสัมพันธ์ เพื่อให้เ กิดควำม
รับรู้เข้ำใจและตระหนักถึงปัญหำในทุกภำคส่วน 
• ก ำหนดนโยบำยให้ มุ่ ง เน้ น กำรแสวงหำควำม
ร่วมมือกำรดำเนินงำนในระดับพื้นที่ เพื่อบูรณำกำร
ร่วมกันแก้ปัญหำในทุกภำคส่วน ทั้งภำครัฐและเอกชน
และควรสร้ ำ งพั น ธมิ ต รกำรแก้ ไ ขปั ญ หำในระดั บ
ภูมิภำคอำเซียนร่วมกันด้วย 
• พัฒนำระบบฐำนข้อ มูล ในเรื่อ งแรงงำนต่ ำงด้ำ ว
และกำรค้ำ มนุ ษ ย์ ใ ห้ส มบู ร ณ์ แ ละสำมำรถเชื่ อ มโยง
ข้อมูลระหว่ำงทุกหน่วยรำชกำรได้ 
 การป้องกัน ปราบปราม และบาบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด
• สังคมยังไม่ตระหนักรับรู้ในพิษภัย •ส่ วนรำชกำร : • สนับสนุนให้มีกำรรณรงค์อย่ำงเข้มข้นโดยใช้สื่อ
ข อ ง ย ำ เ ส พ ติ ด แ ล ะ ยั ง ไ ม่ เ ห็ น มท ยธ
ประชำสั ม พั น ธ์ ทุ ก ช่ อ งทำง เพื่ อ ให้ เ กิ ด กำรค ำนึ ง ถึ ง
ควำมส ำคั ญ ในกำรให้ ค วำมร่ ว มมื อ
เยำวชนที่อำจสูญเสียต่อ พิษภัยยำเสพติดซึ่งกระทบ
แก้ไขปัญหำยำเสพติดของส่วนรวม
ควำมมั่นคงของชำติ และกำรสร้ำงชุมชน/ครอบครัว
ให้เข้มแข็ง โดยใช้กลไกประชำรัฐ 
• ส่งเสริมกำรจัดกิจกรรมต้ำนยำเสพติดต่ำง ๆ ใน
ชุมชน และควรตั้งเครือข่ำยรับฟังข่ำวจำกเยำวชน โดย
เทคโนโลยีเพื่อติดตำมยำเสพติด 
• ปัญหำผู้ผ่ำ นกำรบำบั ดและฟื้น ฟู •ส่ วนรำชกำร: • สนับสนุนให้มีนโยบำยส่งเสริมอำชีพโดยจัดตั้งเป็น
แล้ ว แต่ ไ ม่ มี อ ำชี พ และสั ง คมยั ง ไม่ ยธ
กองทุนส่งเสริมอำชีพให้กับผู้ผ่ำนกำรบำบัดที่มีควำม
ยอมรั บ อำจหวนกลั บ ไปสู่ ก ำรติ ด ยำ
ประพฤติดี และทำควำมเข้ำใจให้ ชุมชน ภำคเอกชน
เสพติดซ้ำ
องค์กรต่ำง ๆ ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคม 
• ประเทศเพื่ อ นบ้ ำ นขำดควำม •ส่ วนรำชกำร: • ในระดับภูมิภำคอำเซียนรัฐบำลควรทำควำมตกลง
เข้มแข็งจริงจัง ในกำรดำเนินป้องกัน มท ยธ
ให้เกิดควำมร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้ำนอย่ำงจริงจัง
ป ร ำ บ ป ร ำ ม ร ว ม ทั้ ง ข ำ ด แ ค ล น
โดยใช้ ก ลไกกำรด ำเนิ น งำนส ำนั ก งำนประสำนงำน
บุ ค ลำกร/วั ส ดุ อุ ป กรณ์ เครื่ อ งมื อ ที่
ปรำบปรำมยำเสพติ ดชำยแดน (BLO) ให้ ประสบผล
ทันสมัยไม่เพี ยงพอ โดยบำงครั้ง ฝ่ำ ย
ส ำเร็ จ ในกำรประสำนควำมร่ ว มมื อ ด้ ำ นกำรข่ ำ ว
ไทยต้องให้กำรช่วยเหลือสนับสนุน
กำรปรำบปรำม กำรวำงแผนงำนกฎหมำยและ
กำรสนับสนุนองค์ควำมรู้ด้ำนยำเสพติดในภูมิภำค 
• กำรด ำเนิ น คดี กั บ ผู้ ค้ ำ ผู้ เ สพ •ส่ส่ วนรำชกำร
น
: • ควรบังคับใช้กฎหมำยกับผู้กระทำผิดด้ำนยำเสพติด
พบว่ำยังไม่ประสบผลสำเร็จเท่ำที่ควร มท ยธ
อย่ำงจริงจัง 
โดยผู้ ก ระท ำผิ ด ยั ง ไม่ เ กรงกลั ว ต่ อ
• ควรทบทวนระบบกฎหมำยให้ มี ม ำตรฐำนใน
กฎหมำย
กำรลงโทษและกำรดำเนินกำรทำงกฎหมำยควรเป็นไป
อย่ำงรวดเร็ว 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
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• กระทรวง
กำรพัฒนำ
สังคมฯ
• กระทรวง
แรงำน
• ส่วนรำชกำร
ที่เกี่ยวข้อง

• กระทรวงมหำดไทย
• กระทรวงยุติธรรม
• ป.ป.ส.

• กระทรวงยุติธรรม
• ป.ป.ส.
• กระทรวงมหำดไทย
• ป.ป.ส.

• กระทรวงยุติธรรม
• ป.ป.ส.

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๑)
การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ

๑๓
ข้อค้นพบ

หน่วยงาน
ข้อเสนอแนะ
ที่พบปัญหา
 การส่งเสริมการวิจัยและการพัฒนา
• กำรวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วกั บ ผลกำรศึ ก ษำ •ส่วนรำชกำร :
• ส่วนรำชกำรเจ้ำของโครงกำรควรรำยงำนข้อมูล
บำงโครงกำร ไม่ ไ ด้ แ สดงข้ อ มู ล •สคก.
กำรใช้ ป ระโยชน์ ข องรำยงำนผลกำรศึ ก ษำที่ ไ ด้ รั บ
รำยละเอี ย ดที่ ชัด เจนเกี่ย วกั บกำรใช้
เพื่ อ ใช้ ป ระเมิ น ผลส ำเร็ จ และเพื่ อให้ ทรำบแนวคิ ด
ประโยชน์จำกผลกำรศึกษำฯ
ควำมเป็นมำและใช้เป็นแนวทำงในกำรนำไปต่อยอดใน
กำรดำเนินงำนได้ต่อไป 
• ข้อเสนอแนะอื่น ๆ เพื่อสนับสนุน •อ.ค.ต.ป. กลุ่ ม • สภำนโยบำยวิ จั ยและนวั ตกรรมแห่ งชำติ ส่ งเสริ ม
ให้งำนด้ ำนกำรวิ จัยและพั ฒนำบรรลุ กระทรวงด้ ำน สนั บสนุ นกำรวิ จั ยของภำคเอกชนให้ มี สั ดส่ วนที่ สู งขึ้ น
เป้ำหมำยในกำรสนับสนุนกำรพัฒนำ บริหำรฯ
เพื่อให้เป็นไปตำมนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรวิจัยของชำติ
ประเทศได้อย่ำงเหมำะสม และยั่งยืน
ฉบับที่ ๘ โดยเปิดโอกำสให้เอกชน ผู้ประกอบกำรเข้ำมำมี
ส่วนร่วมในทุกระดับตั้งแต่กำรกำหนดโจทย์ กำรร่วมลงทุน
ท ำวิ จั ย และเป็ น เจ้ ำ ของผลงำนวิ จั ย ร่ ว ม ตลอดจน
กำรจัดสรรทรัพย์สินทำงปัญญำที่เหมำะสมเป็นธรรม 
• ควรมี ก ำรเน้ น กำรใช้ ท รั พ ยำกรกำรวิ จั ย และ
เครื อ ข่ ำ ยภำคี ก ำรวิ จั ย ที่ มี อ ยู่ อ ย่ ำ งมี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพ
โดยเฉพำะกำรต่อยอดภูมิ ปัญญำให้ เกิ ดประโยชน์ เชิ ง
พำณิ ชย์ และผลั กดั นให้ เกิ ดกำรน ำผลงำนวิ จั ยไปใช้
ประโยชน์ต่อชุมชน ท้องถิ่น และสำธำรณะให้มำกขึ้น
และมุ่งเน้นกำรกำหนดตัวชี้วัดระดับผลผลิตและระดับ
ผลลัพธ์ในด้ำนกำรต่อยอดงำนวิจัยไปสู่นวัตกรรม 
• ภำครัฐควรกำหนดหน่วยงำนหลักในกำรติดตำม
ประเมิ น ผลสั ม ฤทธิ์ ข องแผนงำนบู ร ณำกำรด้ ำ น
กำรส่งเสริมกำรวิจัยและกำรพัฒนำ รวมทั้งทำหน้ำที่ใน
กำรประเมินผลสำเร็จของวิจัยภำพรวมของประเทศ 
• กรมทรัพย์สินทำงปัญญำควรมีกำรปรับปรุงระบบ
กำรจดแจ้
จดแจ้งทรัพย์สินทำงปัญญำ
ญำให้มีควำมสะดวกรวดเร็ว
มำกขึ้น และหน่วยงำนที่ทำหน้ำที่ส่งเสริมกำรวิจัยและ
กำรพั ฒ นำ เช่ น วช. สวทช. สกว. ควรช่ ว ยอ ำนวย
ควำมสะดวกในกำรจดแจ้งทรัพย์สินทำงปัญญำให้กับ
ผู้ขอรับบริกำรด้วย 
 การบูรณาการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
• กำรบริ ห ำรจั ดกำรเพื่ อขั บเคลื่ อน •จังหวัด : กจ • คณะกรรมกำรนโยบำยเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษ
แผนบู ร ณำกำรเขตเศรษฐกิ จ พิ เ ศษ สก ตร นค นพ (กนพ.) ควรเสนอรั ฐ บำลพิ จ ำรณำก ำหนด ให้
มีอุปสรรคจำกดำเนินกำรโดยต้องรอกำร
กำรด ำเนิ น กำรพั ฒ นำเขตเศรษฐกิ จ พิ เ ศษได้ รั บ
จัดสรรงบประมำณปกติของหน่วยงำน ซึ่ง
กำรจั ด สรรงบประมำณในลั ก ษณะพิ เ ศษแยกจำก
ท ำให้ ห น่ ว ยงำนต่ ำ ง ๆ ไม่ ส ำมำรถ
งบประมำณปกติ และมอบหมำยหน่วยงำนที่ปฏิบัติงำน
ดำเนินกำรต่อเนื่องตำมแผนบูรณำกำรให้
ด้ำนต่ำง ๆ ในระดับพื้นที่ให้มีควำมชัดเจน 
สอดคล้องกันได้
• รูปแบบของเขตพัฒนำเขตเศรษฐกิจ •จังหวัด : กจ • รัฐบำลควรมอบหมำยให้ BOI พิจำรณำกำรเพิ่มสิทธิ
พิ เ ศษ ยั ง ไม่ มี ค วำมชั ด เจนแน่ น อน สก ตร มก นค ประโยชน์ให้กับผู้ประกอบกำรเพื่อเป็นกำรจูงใจนักลงทุน
ส ำหรั บนั ก ลงทุ น ท ำให้ นั กลงทุ นที่ มี นพ
และกระทรวงพำณิ
กระทรวงพำณิ ช ย์ เ พิ่ ม กำรประชำสั ม พั น ธ์ ใ ห้
ควำมสนใจเข้ำมำลุงทุนไม่มำกเท่ำที่ควร
คำปรึกษำข้อมูลกำรลงทุนให้กับภำคเอกชน 
และภำคเอกชนไม่ได้รับข้อมูลที่ชัดเจน
จำกหน่วยงำนที่ติดต่อด้วย

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
• ส่วนรำชกำร
ผู้รับผิดชอบ
โครงกำร
• สภำนโยบำยวิจัยและ
นวัตกรรมแห่งชำติ
• กรมทรัพสินทำง
ปัญญำ
• วช
• สวทช
• สกว.

• กนพ.

• กนพ.
• คณะกรรมกำร
ส่งเสริมกำรลงทุน
• กระทรวงพำณิชย์

LXXIII

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๑)
การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ

๑๔
ข้อค้นพบ

หน่วยงาน
ที่พบปัญหา

• ก ำ ร ด ำ เ นิ น ง ำ น ด้ ำ น ก ำ ร ค้ ำ
ชำยแดนไทยพบปัญหำอุปสรรคที่ควร
ได้ รั บ กำรแก้ ไ ขในเชิ ง นโยบำย เช่ น
แนวโน้ มกำรเสี ยดุ ลกำรค้ำ กับ สปป.
ลำวที่น ำเข้ ำ มำกกว่ ำ ส่ง ออก/รวมทั้ ง
จั ด เก็ บ ภำษี มู ล ค่ ำ เพิ่ ม สิ น ค้ ำ น ำเข้ ำ
เพิ่ ม ขึ้ น และกำรพั ฒ นำพื้ น ที่ ก ำรค้ ำ
ชำยแดนให้เหมำะสม

• ยังไม่มีควำมชัดเจนเกี่ยวกับประเด็น
กำรจั ดเก็บภำษี ท้องถิ่ นของเขตพัฒนำ
เศรษฐกิจพิเศษ
• พื้ น ที่ ก ำรเกษตรจ ำนวนมำกถู ก
นำยทุ นกว้ำนซื้ อก่ อนกำรประกำศเป็ น
เขตเศรษฐกิจพิเศษ ก่อให้เกิดปัญหำเรื่อง
ที่ ดิ นท ำกิ นส ำหรั บภำคกำรเกษตรใน
อนำคต

ข้อเสนอแนะ

• ภำครั ฐ ควรจั ด ตั้ ง หน่ ว ยงำนรั บ ผิ ด ชอบในกำร
ประสำนงำนและให้ ข้ อ มู ล ที่ ถู ก ต้ อ ง ชั ด เจนแก่
ภำคเอกชน โดยมีกำรบูรณำกำรข้อมูลจำกส่วนรำชกำร
ที่ เกี่ ยวข้ องกั บ กำรด ำเนิ นงำน และควรจั ด ตั้ งหน่ ว ย
บริกำรภำคเอกชนแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)
เพื่อช่วยผลักดันนโยบำยไปสู่กำรปฏิบัติอย่ำงแท้จริง 
•จังหวัด :นค
• ควรมี แผนจัดกำรแก้ ปัญหำกำรเสียดุลกำรค้ำกั บ
สปป.ลำว ในอนำคต และพิจำรณำผลกระทบที่ สปป.
ลำวได้ออกประกำศกำรจัดเก็บภำษีมูลค่ำเพิ่ม สำหรับ
สินค้ำนำเข้ำเพิ่มขึ้น รวมทั้งติดตำมท่ำทีของ สปป. ลำว
เกี่ ยวกั บปั ญหำควำมขั ดแย้ ง/กรณี มีกำรสร้ ำงเขื่ อนที่
อำจจะมีผลกระทบกำรค้ำชำยแดนต่อประเทศไทย 
• ก ำหนดหน่ วยงำนระดั บจั งหวั ดให้ มี บทบำทที่ จะ
รั บผิ ดชอบดู แลกำรค้ ำชำยแดนให้ ชั ดเจน และควรมี
กำรประสำนควำมร่ วมมื อระหว่ ำงหน่ วยงำนรั ฐและ
เอกชนของไทย ในกำรแก้ไขปัญหำกำรค้ำชำยแดนต่ำง ๆ
ให้เป็นรูปธรรมมำกยิ่งขึ้น
• ควรส่งเสริมให้จังหวัดหนองคำยเป็นเขตเศรษฐกิจ
พิเศษที่มุ่งเน้นในเรื่องของกำรทำธุรกรรมทำงกำรเงิน
(Financial trade zone) 
•จังหวัด : สก
• กนพ.พิ จ ำรณำมอบหมำย อกนพ. ร่ ว มหำรื อ
หน่วยงำนกลำงและผูผู้รับผิดชอบกำรดูแลจัดเก็บภำษี
ในระดั บ พื้ น ที่ เ พื่ อ พิ จ ำรณำก ำหนดกรอบแนวทำง
กำรจัดเก็บภำษีท้องถิ่นของเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษ
ให้ชัดเจนต่อไป 
•จังหวัด : สก • ในกำรพัฒนำพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ กรมโยธำธิกำร
กจ
และผังเมือง ร่วมกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องควรพิจำรณำ
กำหนด Zoning ของพื้นที่กำรพัฒนำให้ชัดเจน เพื่อให้
พื้ น ที่ ก ำรเกษตรได้ รั บ กำรสงวนไว้ มิ ใ ห้ น ำไปใช้ ท ำ
ประโยชน์ในด้ำนอื่น ๆ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

• กนพ.
• กรมส่ ง เสริ ม
กำรค้ำระหว่ำง
ประเทศ

• เทศบำลในพื้นที่

• กรมโยธำธิกำร
และผังเมือง

๒.๒.๔ สรุ ป ข้ อค้น พบและข้ อเสนอแนะเชิ งนโยบาย แผนงานบู ร ณาการด้ า นการส่ งเสริ ม

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ข้อค้นพบ
• กำรกำหนดทิศทำงกำรบูรณำกำร
กำรท ำงำนรวมถึ ง กำรบู ร ณำกำร
ก ำ ร จั ด ส ร ร ง บ ป ร ะ ม ำ ณ ใ น
ระดับประเทศยังไม่ชัดเจนเท่ ำที่ควร
ส่งผลให้กำรดำเนินงำนในระดับพื้นที่
ยั ง มี ค วำมซ้ ำซ้ อ นเช่ น กำรก ำหนด
กลุ่ ม เป้ ำ หมำยของโครงกำรส่ ง เสริ ม
วิ ส ำหกิ จ นำดกลำงและขนำดย่ อ ม
(SME) โครงกำรส่ ง เสริ ม วิ ส ำหกิ จ
ชุ ม ชน และโครงกำรหนึ่ ง ต ำบลหนึ่ ง
ผลิตภัณฑ์ (OTOP) มีควำมซ้ำซ้อนกัน

LXXIV

หน่วยงาน
ที่พบปัญหา
• ส่วนรำชกำร
: กษ อก
• จั งหวั ดใน
อ.ค.ต.ป.
กลุ่ มจั งหวั ด
คณะที่ ๑
• จั งหวั ดใน
อ.ค.ต.ป.
กลุ่ มจั งหวั ด
คณะที่ ๓

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
• หน่วยงำนกลำงที่เ กี่ยวข้องควรมี กำรบูรณำกำร • สศช.
เชิงนโยบำยให้มีควำมชัดเจน และกำหนดให้มีกำรบูรณำกำร • สำนักงบประมำณ
แต่ละกระบวนกำรตั้งแต่ต้นน้ำ กลำงน้ำ ปลำยน้ำ โดย • สสว.
คำนึงถึงห่วงโซ่คุณค่ำ (Value chain) ของกำรพัฒนำ
วิสำหกิจฯ โดยกำหนดหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ภำรกิจ
อ ำนำจหน้ ำ ที่ ข องแต่ ล ะหน่ ว ยงำนให้ ค รบถ้ ว น
ทุกกระบวนกำร กำหนดกลไกกำรส่งต่อกลุ่มเป้ำหมำย
ในแต่ ล ะระดั บ ให้ ส ำมำรถต่ อ ยอดควำมรู้ ไ ด้ อ ย่ ำ ง
ต่อเนื่อง และไม่ให้ เกิดปัญ หำควำมซ้ำซ้ อนของกำร
ปฏิบัติภำรกิจในระดับพื้นที่ เช่น กำหนดให้กระทรวง
กำรท่องเที่ยวและกีฬำร่วมดำเนินงำนที่เกี่ยวข้องกับ
ข้อเสนอแนะ

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๑)
การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ

๑๕
ข้อค้นพบ

หน่วยงาน
ที่พบปัญหา

• ตัวชี้วัดรำยโครงกำรยังไม่สำมำรถ • ส่วน
สะท้ อ นผลสั มฤทธิ์ และควำมส ำเร็ จ รำชกำร :
ภำพรวมของแผนงำนฯ ได้ อ ย่ ำ ง ศธ อก
ชัดเจน

• ภำครั ฐ ด ำเนิ น กำรส่ ง เสริ ม กำร • ส่วน
พั ฒ นำวิ ส ำหกิ จ ฯ ได้ ไ ม่ ค รอบคลุ ม รำชกำร :
ก ลุ่ ม เ ป้ ำ ห ม ำ ย เ ท่ ำ ที่ ค ว ร ศธ
ผู้ ป ระกอบกำรบำงส่ ว นยั ง ไม่ ไ ด้ รั บ • จังหวัดใน
โอกำสในกำรพัฒนำอย่ำงเท่ำเทียม มี อ.ค.ต.ป.
ข้ อ จ ำกั ด ทำงด้ ำ นเงิ น ทุ น และกำร กลุ่มจังหวัด
เข้ำถึงข้อมูลกำรตลำดเชิงลึก
คณะที่ ๓

ข้อเสนอแนะ
กำรพั ฒ นำแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วเชิ ง เกษตร ส่ ว นด้ ำ น
มำตรฐำนกำรผลิตอำจกำหนดให้กระทรวงสำธำรณสุข
ด ำเนิ น กำรก ำหนดมำตรฐำนด้ ำ นสุ ข อนำมั ย
กำหนดให้กระทรวงวัฒนธรรมร่วมส่งเสริมกำรพัฒนำ
สิ น ค้ ำ จำกภู มิ ปั ญ ญำท้ อ งถิ่ น และกำรท่ อ งเที่ ย วเชิ ง
วัฒนธรรม เป็นต้น 
• สำนักงบประมำณควรบูรณำกำรร่วมกับหน่วยงำน
เจ้ ำภำพและหน่ วยงำนร่ วมด ำเนิ นกำรในกำรจั ดสรร
งบประมำณระยะสั้ น กลำง ยำว ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
ยุทธศำสตร์ นโยบำย เป้ำหมำยกำรดำเนินงำน เพื่อให้
เกิ ดประโยชน์ สูงสุดและสำมำรถด ำเนินกำรได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 
• กรมส่ ง เสริ ม กำรเกษตรและส ำนั ก งำนเกษตร
จั ง หวั ด ควรเป็ น เจ้ ำ ภำพในกำรจั ด ท ำแผนพั ฒ นำ
วิ ส ำหกิ จ ชุ ม ชนแบบองค์ ร วมส ำหรั บ แต่ ล ะจั ง หวั ด
ให้เชื่อมโยงกับแผนงำนฯ ระดับประเทศ โดยคำนึงถึง
ควำมต้องกำรในกำรพัฒนำและศักยภำพ/ควำมพร้อม
ของแต่ ล ะพื้ น ที่ เพื่ อ ทดแทนกำรก ำหนดโครงกำร
ส่ ง เสริ ม วิ ส ำหกิ จ ชุ ม ชนแยกตำมภำรกิ จ ของแต่ ล ะ
กระทรวง ซึ่งอำจซ้ำซ้อนหรือไม่ตรงตำมควำมต้องกำร
ที่แท้จริงของกลุ่มเป้ำหมำย 
• หน่วยงำนกลำงที่เกี่ยวข้องกับกำรดำเนินงำนตำม
แผนงำนฯ ควรกำหนดกลไกกำรติดตำม ตรวจสอบ
และประเมินผลกำรดำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่อง ทั้งระยะ
สั้น และระยะยำว ภำยหลังจำกดำเนินกำรเสร็จสิ้น
โดยเปรียบเทียบสภำพก่อนและหลังกำรดำเนินงำน
และสรุ ป เป็ น ภำพรวมผลสั ม ฤทธิ์ ข องแผนงำนฯ
ด้วยตัวชี้วัดที่สำมำรถวัดผลได้ชัดเจน สำมำรถสะท้อน
ควำมส ำเร็ จ ในกำรขั บ เคลื่ อ นนโยบำยได้ อ ย่ ำ งเป็ น
รูปธรรม 
• ภำครั ฐ ควรด ำเนิ น กำรในเชิ ง รุ ก มำกยิ่ ง ขึ้ น
เพื่ อ สนั บ สนุ น กำรพั ฒ นำผู้ ป ระกอบกำรได้ ต รงตำม
ศักยภำพ อำนวยควำมสะดวกในกำรประกอบกิจกำร
แบบครบวงจร ในรูปแบบกำรจัดตั้งศูนย์ให้คำปรึกษำ
แนะน ำ ศู น ย์ อ ำนวยควำมสะดวกผู้ ป ระกอบกำร
วิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม เป็นต้น 
• ภำครัฐควรมีนโยบำยส่งเสริมให้ธนำคำรเฉพำะกิจ
ของรัฐ เช่น ธนำคำรออมสิน ธนำคำรเพื่ อกำรเกษตร
และสหกรณ์ กำรเกษตร และธนำคำรพั ฒนำวิ สำหกิ จ
ขนำดกลำงและขนำดย่อมแห่งประเทศไทย (SME
(SME Bank
Bank)
ให้กำรสนับสนุนแก่วิสำหกิจที่มีศักยภำพในระดับต่ำง ๆ
และมีควำมพร้อมที่จะยกระดับธุรกิจให้ ขยำยตัวยิ่งขึ้น
เพิ่มเติมจำกมำตรกำรที่รัฐบำลได้ดำเนินกำรแล้ว เช่น
กำรจั ด ตั้ งกองทุ นเพื่ อร่ ว มลงทุ น กั บวิ ส ำหกิ จ เริ่ มต้ น
มำตรกำรฟื้ น ฟู กิ จ กำรวิ ส ำหกิ จ ฯ โครงกำรสิ น เชื่ อ
ดอกเบี้ยต่ำสำหรับวิสำหกิจฯ เป็นต้น 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

• สำนักงบประมำณ

• กรมส่งเสริม
กำรเกษตร
กระทรวง
เกษตรและ
สหกรณ์
• สำนักงำน
เกษตรจังหวัด
• สสว.
• สศช.
• สำนัก
งบประมำณ
• สำนักงำน
ก.พ.ร.
• สำนักงำนสถิติ
แห่งชำติ
• กระทรวง
• กรม
• จังหวัด

• สสว.
• ธนำคำรแห่ ง
ประเทศไทย
• กระทรวงกำรคลัง
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๑๖
ข้อค้นพบ

หน่วยงาน
ที่พบปัญหา

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
• ปัจจุบันสำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและ • สสว.
ขนำดย่อม (สสว.) เป็นผู้รวบรวมข้อมูลทำงสถิติของ
หน่ว ยงำนที่เ กี่ย วข้ อง เช่น ข้ อมู ลจ ำนวนวิส ำหกิจ ที่
จดทะเบียน ดังนั้นจึงเห็นควรมอบหมำย ให้ สสว. เป็น
เจ้ำภำพในกำรจัดทำระบบฐำนข้อมูลแบบเบ็ดเสร็ จ
( One Stop Service) ที่ ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย ผ ล
กำ ร ด ำ เ นิ น งำน ข องผู้ ป ร ะ ก อบ ก ำ ร ที่ ป ร ะ ส บ
ควำมสำเร็จในกำรเพิ่มศักยภำพด้ำนต่ำง ๆ วิธีแก้ไข
ปัญหำจำแนกตำมประเภทธุรกิจ ประเภทสินค้ำและ
บริ ก ำรในระดั บ พื้ น ที่ เพื อ ใช้ ใ นกำรติ ด ตำมผล
กำรส่งเสริมวิสำหกิจฯ แต่ละแห่ง ว่ำได้รับกำรพัฒนำต่อ
ยอด
ยอดในเรื่องใดบ้ำง พร้อมทั้งเพื่อเผยแพร่แนวกำรปฏิบัติ
ที่เป็นเลิ ศ (Best practices) และสนั บสนุ นข้ อมู ลที่
จำเป็น องค์ควำมรู้ที่ทันสมัยในกำรสร้ำงควำมเข้มแข็ง
ของธุ รกิ จให้ พร้ อมต่ อกำรขยำยตลำด ให้ แก่ ผู้ สนใจ/
ผู้ประกอบกำรสำมำรถนำไปใช้ได้อย่ำงสะดวก 
ข้อเสนอแนะ

หมำยเหตุ:  แผนกำรดำเนินกำรระยะสั้น (ระยะเวลำดำเนินกำรไม่เกิน ๖ เดือน)
 แผนกำรดำเนินกำรระยะปำนกลำง (ระยะเวลำดำเนินกำรไม่เกิน ๑๒ เดือน)
 แผนกำรดำเนินกำรระยะยำว (ระยะเวลำดำเนินกำรตั้งแต่ ๑๒ เดือนขึ้นไป)

รำยละเอียดรำยงำนผลกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙
(ฉบับที่ ๒) ปรำกฏตำมเอกสำรแนบท้ำย ๓
๒.๓ ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการคณะต่าง ๆ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
๒๕๕ (ฉบับที่ ๑) และ (ฉบับที่ ๒)
ค.ต.ป. ได้มีมติรับทราบผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล
ภาคราชการคณะต่าง ๆ โดยมีสรุปผลกำรประเมินตนเองฯ ดังนี้ ภำพรวมผลกำรประเมินตนเองของ ค.ต.ป. รำยคณะ
ในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙ พบว่ำมีผลกำรประเมินอยู่ในระดับ ดีเยี่ยม (คะแนนเฉลี่ย ครั้งที่ ๑ = ๔.๕๔ และ
ครั้งที่ ๒ = ๔.๖๐) นอกจำกนี้ผลกำรประเมินตนเองของคณะกรรมกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำรคณะต่ำง ๆ
ในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙ พบว่ำ ผลกำรประเมินตนเองรำยคณะ มีภำพรวมเฉลี่ยอยู่ในระดับดีเยี่ยม (คะแนนเฉลี่ย
ครั้งที่ ๑ = ๔.๖๑ และ ครั้งที่ ๒ = ๔.๕๗) และมีภำพรวมผลกำรประเมินตนเองรำยบุคคล อยู่ในระดับมำกที่สุด
(คะแนนเฉลี่ย ครั้งที่ ๑ = ๔.๖๑ และ ครั้งที่ ๒ = ๔.๖๐)
รำยละเอียดรำยงำนผลกำรประเมิน ตนเองของคณะกรรมกำรตรวจสอบและประเมิน ผล
ภำครำชกำรคณะต่ำง ๆ ประจ ำปี งบประมำณ พ.ศ.๒๕๕๙
พ.ศ.๒๕๕ (ฉบั บ ที่ ๑) ปรำกฏตำมเอกสำรแนบท้ ำย ๔ และ
รำยละเอียดรำยงำนผลกำรประเมินตนเองของคณะกรรมกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำรคณะต่ำง ๆ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๒) ปรำกฏตำมเอกสำรแนบท้ำย ๕
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บทสรุปผูบริหาร
ตามมติคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมือ่ วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๘ ทีเ่ ห็นชอบมาตรการสงเสริมความเปน
อยูข องประชาชนผูม รี ายไดนอ ยและมาตรการกระตุน การลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทัว่ ประเทศ เพือ่ เปนมาตรการ
สงเสริมความเปนอยูของประชาชนผูมีรายไดนอย เพื่อฟนฟูเศรษฐกิจระดับฐานราก กอใหเกิดกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ และเงินทุนหมุนเวียนในระดับชุมชน เพื่อใหการเจริญเติบโตกระจายออกไปทุกจังหวัดและลงพื้นที่
ทั่วประเทศ รวมถึงการมีมาตรการกระตุนการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศที่สามารถเบิกจายเร็ว
เพื่อใหการใชจายภาครัฐมีสวนพยุงเศรษฐกิจใหสามารถขยายตัวตอไปได โดยมติคณะรัฐมนตรีดังกลาว ประกอบดวย
๒ มาตรการ ไดแก ๑) มาตรการสงเสริมความเปนอยูของประชาชนผูมีรายไดนอย ประกอบดวย มาตรการสงเสริม
ความเป น อยู  ร ะดั บ หมู  บ  า น และ มาตรการส ง เสริ ม ความเป น อยู  ร ะดั บ ตํ า บล (ตํ า บลละ ๕ ล า นบาท)
และ ๒) มาตรการกระตุนการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ
คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.) ไดกําหนดประเด็นการตรวจสอบและ
ประเมินผลภาคราชการ ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ รอบที่ ๑ เปนการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการที่ได
ดําเนินการเสร็จสิ้นแลว โดย ค.ต.ป. กําหนดโครงการที่จะใชประเมินผลสัมฤทธิ์ในลักษณะของการ Top Down
จากระดับนโยบายสําคัญเรงดวนของรัฐบาลตามมติคณะรัฐมนตรีขางตน จํานวน ๒ มาตรการ ไดแก
๑) โครงการตามมาตรการกระตุนการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ
๒) โครงการตามมาตรการสงเสริมความเปนอยูระดับตําบล
ทั้ ง นี้ จากผลการติ ด ตาม ตรวจสอบและประเมิ น ผลสั ม ฤทธิ์ โครงการตามมาตรการดั ง กล า ว
ของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการคณะตาง ๆ สรุปภาพรวมได ดังนี้
๑. โครงการตามมาตรการกระตุนการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ
๑) ที่มา
(๑) มติคณะรัฐมนตรี เมือ่ วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๘ เห็นชอบมาตรการเพิม่ ประสิทธิภาพการใชจา ย
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ และมาตรการกระตุน การลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทัว่ ประเทศ
อนุมตั งิ บประมาณในการดําเนินมาตรการฯ วงเงินรวมไมเกิน ๔๐,๐๐๐ ลานบาท โดยใหเบิกจายจากงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ งบกลาง รายการเงินสํารองจายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเปนวงเงิน
๒๔,๐๐๐ ลานบาท สมทบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ วงเงิน ๑๖,๐๐๐ ลานบาท
นอกจากนี้ มีมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของเพิ่มเติมที่สําคัญไดแก มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๙
ใหยกเลิกโครงการ/รายการที่ไมสามารถกอหนี้ผูกพันและเบิกจายงบประมาณป พ.ศ. ๒๕๕๘ สําหรับโครงการ
ตามมาตรการกระตุนการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศที่ใชจายจากงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๙ วงเงิ น ๑๖,๐๐๐ ล า นบาท มี ม ติ ข ยายระยะเวลาการก อ หนี้ ร ายจ า ยลงทุ น ออกไปจนถึ ง
สิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๕๙ (ทั้งนี้มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของทั้งหมดมีรายละเอียดตามบทที่ ๑)
(๒) โครงการตามมาตรการกระตุน การลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทัว่ ประเทศ มีวตั ถุประสงคกระตุน
ใหเกิดการจางงานและสงเสริมใหมีการลงทุนทั้งในสวนกลางและตางจังหวัด โดยกําหนดวงเงินในการดําเนินงาน
รายการละไมเกิน ๑ ลานบาท สํานักงบประมาณไดจดั สรรงบประมาณภาพรวมเปนเงินทัง้ สิน้ ๓๙,๗๙๓.๖๗๙๓ ลานบาท
คืนเงินงบประมาณจํานวน ๑,๙๗๔.๔๙๓๗ ลานบาท (ตามมติคณะรัฐมนตรีเมือ่ ๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ ขยายระยะเวลา
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กอหนี้รายจายลงทุนฯ จนสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๕๙ และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙ รายการที่นํา
งบประมาณมาจัดทําราง พ.ร.บ. โอนฯ เปนรายการในลักษณะงบลงทุนในทุกงบรายจายตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ทีล่ งนามจัดซือ้ จัดจางไมทนั ภายใน ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙) จัดสรร (หลัง พ.ร.บ. โอนฯ)
๓๗,๘๑๙.๑๘๕๖ ลานบาท ซึ่งมีจํานวนทั้งสิ้น ๑๑๕,๑๔๑ รายการ ผูรับผิดชอบดําเนินโครงการ/รายการ ไดแก
สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอื่น ยกเวนองคกรปกครองสวนทองถิ่น และกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน
โดยมีการจําแนกโครงการได ๕ ลักษณะ ไดแก ๑) การพัฒนาโครงสรางพืน้ ฐาน ๒) การลงทุนเพือ่ เศรษฐกิจและสังคม
(ไมรวมโครงสรางพื้นฐาน) ๓) การบริหารจัดการนํ้าของประเทศ ๔) การพัฒนาศักยภาพการผลิตของชุมชน และ
๕) การเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการประชาชน
(๓) สําหรับการดําเนินงานติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการตามมาตรการ
กระตุนการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ ค.ต.ป. ไดกําหนดให ค.ต.ป. ประจํากระทรวง ๒๐ คณะ และ
อ.ค.ต.ป. กลุม กระทรวง ๔ คณะเปนผูด าํ เนินการติดตามตรวจสอบฯ สวนราชการในระดับกระทรวง กรมทีอ่ ยูใ น
ความรับผิดชอบโดยไมรวมรัฐวิสาหกิจและหนวยงานอื่นที่ไมสังกัดราชการฝายบริหาร
๒) ภาพรวมผลการดําเนินงาน
(๑) สรุปขอมูลภาพรวมการเบิกจายงบประมาณ พบวา
• จากรายงานของสวนราชการตาง ๆ ขอมูลสิ้นสุด ณ เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙ พบวา
สวนราชการกวารอยละ ๗๙.๓๒ สามารถดําเนินการและเบิกจายงบประมาณไดตามแผนงานที่กําหนดไว โดยมี
บางสวนที่มีการดําเนินงานลาชา (ประมาณรอยละ ๑๙.๙๓) และมีสวนนอยที่พบอุปสรรคจนไมสามารถดําเนิน
โครงการได (ประมาณรอยละ ๐.๗๕ โดยโครงการประเภทการพัฒนาศักยภาพการผลิตของชุมชนมีรอยละ
การเบิกจายงบประมาณไดมากที่สุด รองลงมาคือการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ในขณะที่โครงการดานการลงทุน
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ไมรวมโครงสรางพื้นฐาน) มีรอยละการเบิกจายนอยที่สุด
• จากรายงานผลของสํานักงบประมาณ และขอมูลระบบ GFMIS ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙
มีการเบิกจายงบประมาณ ๓๕,๓๘๗.๖๐๙๕ ลานบาท คิดเปนรอยละ ๙๓.๕๗ ของงบประมาณจัดสรร (หลัง พ.ร.บ. โอนฯ)
กอหนี้ผูกพันแลว ๒๒๓,.๕๓๖๓ ลานบาท คิดเปนรอยละ ๐.๕๙ ของงบประมาณจัดสรร (หลัง พ.ร.บ. โอนฯ) และ
ยังไมเบิกจาย ๒,๒๐๘.๐๓๙๘ ลานบาท คิดเปนรอยละ ๕.๘๔ ของงบประมาณจัดสรร (หลัง พ.ร.บ. โอนฯ)
(๒) ลักษณะโครงการ
โครงการตามมาตรการฯ สามารถจําแนกตามลักษณะการดําเนินงานได ดังนี้ สิ่งกอสราง
(ที่มีการจางเหมา) คิดเปนรอยละ ๕๓.๐๔ เปนการจัดซื้อครุภัณฑรอยละ ๓๐.๐๗ สิ่งกอสราง (ที่ดําเนินการเอง)
คิดเปนรอยละ ๑๖.๗๗ และเปนโครงการในลักษณะอื่น ๆ คิดเปนรอยละ ๐.๑๒ โดยโครงการที่มีผลผลิต
ในลักษณะสิ่งกอสรางมีจํานวน ๔๓,๑๗๐ โครงการ/รายการ จากที่รายงานทั้งหมด ๗๑,๗๑๒ โครงการ/รายการ
โดยจําแนกผลผลิตทีไ่ ด ดังนี้ เปนงานอาคารจํานวน ๑๒,๓๙๑ โครงการ/รายการ งานทางจํานวน ๑๓,๔๐๑ โครงการ/
รายการ งานชลประทานจํานวน ๑๒,๕๖๔ โครงการ/รายการ และงานสิง่ กอสรางประเภทอืน่ ๆ เชน การซอมแซม
สํานักงาน มีจํานวน ๔,๘๑๔ โครงการ/รายการ
(๓) ปญหา อุปสรรค
สวนราชการตาง ๆ ไดรายงานปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานจากการดําเนินงานทั้งสิ้น
๗๑,๗๑๒ โครงการ/รายการ พบวา ภาพรวมมีปญหาอุปสรรคเพียงสวนนอยเทานั้น โดยแยกตามประเภทได ดังนี้
(๓.๑) ปญหาอุปสรรคเกีย่ วกับกระบวนการจัดซือ้ จัดจาง จํานวน ๓๑๔ โครงการ/รายการ (๓.๒) ปญหาอุปสรรค
การขาดแคลนแรงงาน/วัสดุ จํานวน ๑๔๒ โครงการ/รายการ (๓.๓) ปญหาอุปสรรคดานแบบรูปรายการ
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จํานวน ๑๓๗ โครงการ/รายการ (๓.๔) ปญหาอุปสรรคเกีย่ วกับสถานทีใ่ นการดําเนินการ จํานวน ๙๓ โครงการ/
รายการ (๓.๕) ปญหาอุปสรรคจากสภาพภูมิอากาศ/ภัยพิบัติ จํานวน ๖๘ โครงการ/รายการ (๓.๖) ปญหา
อุปสรรคอื่น ๆ จํานวน ๒๔๒ โครงการ/รายการ
(๔) ประโยชนทางตรงและทางออม
พบวาการดําเนินงานตามมาตรการฯ ทําใหเกิดประโยชนทางตรงและทางออมตอประชาชน
และกิ จ การในพื้ น ที่ ดั ง นี้ (๔.๑) จํ า นวนผู  ไ ด รั บ ประโยชน ท างตรงจากการจ า งงาน ๑๖๔,๓๘๕ ราย
(๔.๒) จํานวนกิจการที่ไดรับประโยชนทางตรง ๖,๔๒๕ ราย (๔.๓) จํานวนประชาชนที่ไดรับประโยชนทางออม
๕๐,๓๑๒,๑๘๖ ราย (ขอมูลจากสวนราชการที่รายงานมายัง ค.ต.ป. ประจํากระทรวง)
๓) สรุปผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์ โครงการตามมาตรการกระตุน
การลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ
ค.ต.ป. ประจํากระทรวง และ อ.ค.ต.ป. กลุมกระทรวง ไดดําเนินการติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลสัมฤทธิโ์ ครงการตามมาตรการฯ มีสรุปผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิข์ องโครงการ
ตามมาตรการฯ ดังนี้
(๑) การประเมินผลสัมฤทธิข์ องโครงการ จากการวิเคราะหการดําเนินโครงการตามมาตรการฯ
พบวา สามารถบรรลุวัตถุประสงคของมาตรการฯ ในการกระตุนใหเกิดการจางงานและสงเสริมใหมีการลงทุน
ในพื้นที่ สามารถดําเนินการเปนไปตามแผนงานที่กําหนด ประชาชนในพื้นที่มีสวนรวมในฐานะผูรับจางงานและ
ผูรับบริการ และบางพื้นที่ประชาชนมีสวนรวมเนื่องจากโครงการไดผานเวทีประชาคม ทั้งนี้ ประชาชนสวนใหญ
มีความพึงพอใจตอโครงการตามมาตรการในประเด็น ผลผลิตของโครงการทําใหไดรับความสะดวกสบาย
และปลอดภัยในการใชบริการจากสถานที่ราชการหรือพื้นที่สาธารณะ รวมทั้งพอใจที่มีการจางงานรายยอย
เกิดการกระจายรายไดไปสูชุมชนในพื้นที่
(๒) ผลผลิ ต โครงการ โดยส ว นใหญ มี ก ารดํ า เนิ น การเป น ไปตามแผนงานที่ กํ า หนด
(รอยละ ๗๙.๓๒) สามารถบรรลุตามวัตถุประสงคยอย ดานการลงทุนเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ดานการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใหบริการประชาชนและเพิม่ ประสิทธิภาพการปฏิบตั ริ าชการ โครงการสวนใหญตามมาตรการฯ
ไดรับงบประมาณที่เพียงพอและเหมาะสมกับผลผลิตที่ไดรับ มีระยะเวลาที่เพียงพอตอการดําเนินงานเมื่อไดรับ
การขยายระยะเวลาการดําเนินงาน (จากเดิมกําหนดใหการเบิกจายแลวเสร็จภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘
โดยมีระยะเวลาดําเนินงาน ๓ เดือน ตอมาคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ ใหขยายระยะเวลา
การกอหนี้รายจายลงทุนออกไปจนถึงสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๕๙)
(๓) ผลลัพธโครงการ เปนไปตามวัตถุประสงคที่มุงเนนกระตุนใหเกิดการจางงาน การลงทุน
และการจัดซื้อจัดจางทั้งในสวนกลางและตางจังหวัด เพื่อใหเกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนในระบบ เกิดการกระจาย
รายได ประชาชนและผูที่เกี่ยวของมีความพึงพอใจตอผลลัพธและใชประโยชนจากผลผลิตของโครงการมีผลลัพธ
ทางบวกที่มีความยั่งยืนตอการพัฒนาประเทศในระดับพื้นที่ สงเสริมการปฏิบัติราชการของภาครัฐใหสามารถ
ตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพอีกดวย
(๔) ผลกระทบโครงการ ภาพรวมมีผลกระทบเชิงบวกทุกดาน โดยเฉพาะดานนโยบาย
และดานเศรษฐกิจ โดยทําใหเกิดภาพลักษณทดี่ ตี อ รัฐบาลในการดําเนินนโยบายทีท่ าํ ใหเกิดการขับเคลือ่ นเศรษฐกิจ
ประชาชนมี ค วามเชื่ อ มั่ น ในการดํ า เนิ น งานของรั ฐ บาล ส ว นผลกระทบด า นสั ง คมและวั ฒ นธรรม พบว า
การดําเนินโครงการสงผลใหชุมชนมีการชวยกันดําเนินงาน เกิดความสามัคคี ชวยเหลือซึ่งกันและกัน และจากที่
มีการจางงานและเพิ่มรายไดไปยังพื้นที่ยังชวยลดปญหาการกออาชญากรรมไดในทางออม นอกจากนี้ผลกระทบ
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ดานสิ่งแวดลอม พบวา บางพื้นที่มีการปรับภูมิทัศนใหสวยงาม มีสภาพแวดลอมการทํางานและการบริการมี
ความเหมาะสมมากขึ้น และยังสามารถแกไขปญหาการขาดแคลนครุภัณฑของหนวยงานราชการเพื่อใหสามารถ
บริการประชาชนไดดียิ่งขึ้น
(๕) ความเสี่ยงในการดําเนินงาน พบวาสวนใหญมีระดับความเสี่ยงตํ่าจนถึงไมมีความเสี่ยงเลย
โดยเฉพาะโครงการที่เปนการจัดซื้อครุภัณฑเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและการใหบริการตาง ๆ
สามารถดําเนินการไดตามแผน ทั้งนี้ ความเสี่ยงที่มีการรายงาน ไดแก ปญหาดานการจัดซื้อจัดจาง เนือ่ งมาจาก
ผูร บั จางในพืน้ ทีม่ จี าํ นวนนอยราย รวมถึงปญหาเรือ่ งแบบรูปรายการกอสรางทีต่ อ งใชประกอบการจัดซือ้ จัดจาง
(๖) ปจจัยที่สงเสริมใหการดําเนินงานประสบความสําเร็จนั้น ไดแก
- ปจจัยภายใน เชน ความพรอมของหนวยงานผูรับผิดชอบ ความเอาใจใสของผูบริหาร
สวนราชการในการติดตามและเรงรัดการดําเนินงาน การมีระบบติดตามความกาวหนาตลอดระยะเวลา
การดําเนินงาน ลักษณะของโครงการที่มีขนาดเล็กและงบประมาณไมมากจึงสามารถดําเนินการไดแลวเสร็จ
ภายในระยะเวลาสั้น รวมถึงคณะรัฐมนตรีไดผอนปรนระเบียบ/วิธีการจัดซื้อจัดจางใหมีความคลองตัวยิ่งขึ้น
- ปจจัยภายนอก เชน ความพรอมของผูรับจาง/ผูรับเหมา ความรวมมือจากทุกภาคสวน
ทั้งภาครัฐ ภาคประชาชน และภาคเอกชน ที่สนับสนุนในดานตาง ๆ รวมถึงมีการสมทบทุนเพิ่มเติมเพื่อใหได
ผลผลิตที่ดียิ่งขึ้นและสามารถตอบสนองความตองการของผูรับประโยชนไดอยางแทจริง
- ป จ จั ย ที่ เ ป น อุ ป สรรคต อ การดํ า เนิ น งาน ได แ ก ความไม พ ร อ มของส ว นราชการ
ความไมพรอมของผูรับจาง/ผูรับเหมา งบประมาณและระยะเวลาที่ยังไมเพียงพอสําหรับบางโครงการ
๒. โครงการตามมาตรการสงเสริมความเปนอยูระดับตําบล (ตําบลละ ๕ ลานบาท)
๑) ที่มา
(๑) มาตรการสงเสริมความเปนอยูระดับตําบล (ตําบลละ ๕ ลานบาท) ทําใหเกิดการจางงาน
การบริโภค และการลงทุนในระบบเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นจากการจัดสรรงบประมาณลงในระดับตําบล โดยกระทรวง
มหาดไทยไดรับมอบหมายใหเปนผูรับผิดชอบมาตรการสงเสริมความเปนอยูระดับตําบล และสํานักงบประมาณ
อนุมัติงบประมาณในการดําเนินมาตรการดังกลาว ในวงเงินรวมไมเกิน ๓๖,๒๗๕ ลานบาท โดยใหจัดสรรงบ
ประมาณในระดับตําบล ตําบลละ ๕ ลานบาท จํานวน ๗,๒๕๕ ตําบล เพื่อดําเนินโครงการที่มีการจางแรงงาน
หรือกอใหเกิดการจัดซื้อจัดจางสินคา และบริการในจังหวัด
(๒) มาตรการดังกลาวมีวตั ถุประสงคทสี่ าํ คัญ คือเพือ่ ชวยเหลือประชาชนผูม รี ายไดนอ ยทีไ่ ดรบั
ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ และราคาสินคาการเกษตรตกตํา่ โดยมาตรการสงเสริมความเปนอยูใ นระดับตําบล
จะชวยใหเกิดการจางงาน การบริโภค และการลงทุนในระบบเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นจากการจัดสรรงบประมาณลงใน
ระดับตําบล โดยแบงตามลักษณะโครงการเปน ๓ ประเภท ดังนี้ ๑) โครงการซอมแซมหรือบูรณะทรัพยสินที่
เปนประโยชนตอสาธารณะ เชน การซอมแซมแหลงนํ้าและระบบสงนํ้า การซอมแซมสถานพยาบาล โรงเรียน
ตลาดกลาง และการปรับปรุงและฟน ฟูแหลงขยะ เปนตน ๒) โครงการสงเสริมการพัฒนาชุมชนตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง เชน การปรับเปลี่ยนการปลูกพืชใหมที่มีตลาด การเปลี่ยนแปลงอาชีพ การสรางฝาย ปลูกตนไม
หรือปาชุมชน เปนตน และ ๓) โครงการดานเศรษฐกิจและสังคม เชน การเพิ่มศักยภาพในการประกอบอาชีพ
ของคนในหมูบาน/ชุมชน สงเสริมการประกอบอาชีพ การปรับปรุงซอมแซมศูนยเด็กเล็กศูนยบริการผูสูงอายุ
เปนตน
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๒) ภาพรวมผลการดําเนินงาน
(๑) สรุปขอมูลจากสํานักนโยบายและแผน สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ไดสรุปขอมูล
จํานวนโครงการภายใตมาตรการสงเสริมความเปนอยูร ะดับตําบล (ตําบลละ ๕ ลานบาท) มีจาํ นวนโครงการทีไ่ ด
รับอนุมัติ ๑๒๐,๐๒๒ โครงการ แบงออกเปน ๑) โครงการเกี่ยวกับการซอมแซมหรือบูรณะทรัพยสินที่เปน
ประโยชนตอสาธารณะ รอยละ ๘๔.๐๓ (๑๐๐,๘๕๔ โครงการ) ๒) โครงการสงเสริมพัฒนาชุมชนตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง รอยละ ๕.๔๘ (๖,๕๗๗ โครงการ) ๓) โครงการดานเศรษฐกิจสังคม รอยละ ๑๐.๔๙
(๑๒,๕๙๐ โครงการ) อย า งไรก็ ดี เมื่ อ พิ จ ารณาโครงการที่ ตํ า บลเสนอขอรั บ การสนั บ สนุ น งบประมาณ
แยกตามลักษณะประเภท มีจํานวนโครงการที่ดําเนินการ รวม ๑๑๙,๙๔๑ โครงการ เปนเงินงบประมาณ
๓๖,๒๐๙.๖๘ ลานบาท โดยคิดเปนสัดสวนเงินงบประมาณ แยกตามประเภทโครงการ ไดแก ๑) โครงการ
เกี่ยวกับการซอมแซมหรือบูรณะทรัพยสินที่เปนประโยชนตอสาธารณะ รอยละ ๘๓ ๒) โครงการสงเสริมพัฒนา
ชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง รอยละ ๖ และ ๓) โครงการดานเศรษฐกิจสังคม รอยละ ๑๑
(๒) การดําเนินการเบิกจายเงินงบประมาณของโครงการตามมาตรการฯ ณ วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
พบวา มีผลการเบิกจายเงินงบประมาณของโครงการที่ดําเนินการแลวเสร็จ และเบิกจายแลว เปนจํานวนเงิน
๓๔,๑๓๔.๒๖ ลานบาท คิดเปนรอยละ ๙๔.๑๐ ของเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรร รวมกอหนี้ทั้งหมด (PO)
เปนจํานวนเงิน ๓๔,๑๘๘.๔๖ ลานบาท คิดเปนรอยละ ๙๔.๒๕ (ขอมูลจากสํานักนโยบายและแผนสํานักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย)
(๓) การดําเนินการเบิกจายเงินงบประมาณของโครงการตามมาตรการฯ ณ วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐
พบวา มีผลการเบิกจายเงินงบประมาณของโครงการที่ดําเนินการแลวเสร็จ และเบิกจายแลว เปนจํานวนเงิน
๓๔,๑๖๕ ลานบาท คิดเปนรอยละ ๙๔.๑๘ ของเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรร รวมกอหนี้ทั้งหมด (PO)
เป น จํ า นวนเงิ น ๓๔,๑๘๑.๗๔ ล า นบาท คิ ด เป น ร อ ยละ ๙๔.๒๓ (ข อ มู ล จากสํ า นั ก นโยบายและแผน
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย)
(๔) สํานักงานสถิติแหงชาติไดทําการประเมินผลถึงระดับอําเภอ สรุปความคิดเห็นของ
ประชาชนจากกลุม ตัวอยางทัง้ สิน้ ๑๘๐,๔๑๕ ราย สรุปผลการสํารวจได คือ มีความรูค วามเขาใจเกีย่ วกับโครงการ
รอยละ ๙๘.๙ มีสวนรวมในการดําเนินโครงการ รอยละ ๘๑.๑ โครงการที่เกิดขึ้นตรงกับความตองการ
รอยละ ๙๘.๘ โครงการดําเนินการโดยคนในหมูบ า น/ชุมชน รอยละ ๕๗.๔ มีความโปรงใส/สามารถตรวจสอบได
รอยละ ๙๕.๓ โครงการมีประโยชนรอยละ ๙๘.๙ โครงการที่เกิดขึ้นความยั่งยืน รอยละ ๙๘.๔ ชวยใหเกิด
ความรวมมือหรือความสามัคคีของคนในหมูบาน/ชุมชน รอยละ ๙๘.๑ เกิดความรวมมือหรือความสามัคคี
ระหวางประชาชนกับหนวยงานภาครัฐ รอยละ ๙๗.๓ สรางอาชีพ/รายไดหรือกระตุนเศรษฐกิจ/สามารถพึ่งพา
ตนเองได รอยละ ๘๘.๗ และโดยรวมมีความพึงพอใจ รอยละ ๙๙.๓
(๕) ประโยชนทางตรงและทางออม
พบวาการดําเนินงานตามมาตรการฯ ทําใหเกิดประโยชนทางตรงและทางออมตอประชาชน
และกลุมเปาหมายในพื้นที่ ดังนี้ (๕.๑) จํานวนผูไดรับผลประโยชนทางตรงจากการจางงาน ๔,๐๐๒,๔๑๔ ราย
และคิ ด เป น จํ า นวนเงิ น ๑,๓๕๗,๔๐๓,๗๗๐ บาท (๕.๒) จํ า นวนประชาชนที่ ไ ด รั บ ประโยชน ท างอ อ ม
๑๑,๔๖๓,๐๒๒ ราย และ (๕.๓) จํานวนครัวเรือนที่ไดรับประโยชนทางออม ๒๘,๙๗๗,๒๗๒ ครัวเรือน
(ขอมูลจาก เว็บไซต http://tambon๑.dopa.go.th กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ไดใหทางอําเภอบันทึกขอมูลทุกขัน้ ตอนในการดําเนินโครงการ สําหรับติดตามผลการดําเนินงาน เปนการสรุปผล
การดําเนินงานจากขอมูล ณ ชวงเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙)
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หมายเหตุ สรุปขอมูลจํานวนจํานวนครัวเรือน (จํานวนบาน) ในประเทศไทย ณ เมษายน
๒๕๖๐ จากระบบสถิติทางการทะเบียน กระทรวงมหาดไทย พบวามีจํานวนทั้งสิ้น ๒๕,๔๐๐,๔๔๐ ครัวเรือน
(วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐) ซึง่ มีความแตกตางจากขอมูลในระบบฯ ของกรมการปกครอง ซึง่ เกิดจากการนับซํา้
ของจํานวนภายในระบบฯ
๓) สรุปผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์ โครงการตามมาตรการสงเสริม
ความเปนอยูระดับตําบล (ตําบลละ ๕ ลานบาท)
อ.ค.ต.ป. กลุม จังหวัด และ ค.ต.ป. ประจํากระทรวงมหาดไทย รวมทัง้ อ.ค.ต.ป. กลุม กระทรวงดาน
ความมั่นคงและการตางประเทศ ไดดําเนินการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการตามมาตรการฯ
จากขอมูลที่สวนราชการรายงานตามแบบ ป.สก. ๘ และ ป.สก. ๙ ประกอบกับการติดตาม ตรวจสอบฯ ในระดับ
หนวยงานและพื้นที่ ซึ่งมีสรุปผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการตามมาตรการฯ ดังนี้
(๑) การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการตามมาตรการฯ โดยภาพรวมพบวา การดําเนินงาน
โครงการเกิดผลทีเ่ ปนรูปธรรม และบรรลุตามวัตถุประสงคหรือเปาหมายทีป่ ระชาชนในชุมชนตองการ ในลักษณะ
ของการดําเนินงานทีห่ ลากหลาย ไดแก การพัฒนาแหลงนํา้ เพือ่ สงเสริมการมีนาํ้ ใชในการเกษตรและการบริโภค
การสงเสริมอาชีพและเศรษฐกิจในพื้นที่ใหเกิดการขยายตัว รวมทั้งการกระจายรายไดสูประชาชน เปนตน ซึ่ง
การดําเนินโครงการไดสะทอนใหเห็นถึงผลของการดําเนินงานที่เปนไปตามวัตถุประสงคและเปาหมายของรัฐบาล คือ
ประชาชนระดับฐานรากไดรบั ประโยชนโดยตรงจากการสรางงาน สรางอาชีพ สรางรายได รวมทัง้ สามารถแกไข
ปญหาความเดือดรอนของประชาชนและชวยพัฒนาคุณภาพชีวติ ดานตาง ๆ ของประชาชนในพืน้ ทีไ่ ดเปนอยางดี
นอกจากนี้ ยังชวยกระตุนเศรษฐกิจในชุมชนจากการเพิ่มการจางงาน สนับสนุนอาชีพหลักและสรางอาชีพเสริม
และชวยใหประชาชนมีกาํ ลังซือ้ ทีเ่ พิม่ มากขึน้ พรอมทัง้ กระตุน การบริโภคในชุมชน ในขณะทีผ่ ลผลิตจากโครงการ
ประเภทสิ่งกอสรางยังชวยอํานวยความสะดวก ในการเพิ่มผลผลิตและเพิ่มมูลคาในภาคการเกษตร ชวยพัฒนา
แหลงนํ้าเพื่อการอุปโภคบริโภคและแกไขปญหาทรัพยากรนํ้า และผลผลิตที่ไดจากโครงการยังสงเสริมใหเกิด
การจัดกิจกรรมตาง ๆ ภายในชุมชน เปนการสรางความสามัคคีใหกับคนในชุมชน อีกทั้งประชาชนไดดําเนินงาน
ตามแนวทางประชารัฐ และตอบสนองตอการขับเคลือ่ นนโยบาย มีผลทําใหประชาชนเชือ่ มัน่ และไววางใจรัฐบาล
เกิดภาพลักษณที่ดีตอเปาหมายของรัฐบาลอีกดวย
(๒) ผลผลิตโครงการ การดําเนินการโครงการสวนใหญไดผลผลิตเปนไปตามเปาหมาย บรรลุ
ตามวัตถุประสงค มีความสอดคลองกับงบประมาณที่ไดรับ แมจะมีระยะเวลาจํากัด แตสามารถดําเนินการไดทัน
ตามระยะเวลาที่กําหนด รวมทั้งกํานัน ผูใหญบาน และผูนําชุมชน ใหความสําคัญกับการดําเนินโครงการซึ่งเปน
ความตองการของประชาชนอยางแทจริง หลายโครงการมีการตอยอดและพัฒนาใหยั่งยืนได นอกจากนี้ ผลผลิต
ที่ไดจากโครงการยังสงเสริมใหเกิดการจัดกิจกรรมตาง ๆ ภายในชุมชน เปนการสรางความสามัคคีใหกับคนใน
ชุมชน ซึ่งมุงเนนการมีสวนรวมในการคิด การทํา การตรวจสอบ และการบํารุงรักษา ทําใหเกิดความหวงแหน
ทรัพยสินในชุมชนที่ตัวเองมีสวนรวมปลูกจิตสํานึกในการรักบานเกิด ชวยลดปญหาอบายมุข ลดปญหาการเลน
การพนัน ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองได สามารถแกไขปญหาในชุมชนมากขึ้น และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
อยางยัง่ ยืน อยางไรก็ดี ยังมีโครงการอีกบางสวนทีย่ งั ขาดการบริหารจัดการทีด่ พี อทีจ่ ะตอยอดพัฒนาโครงการให
เกิดความยัง่ ยืน ไดแก การจัดซือ้ สิง่ ของเครือ่ งใชของชุมขน ทีย่ งั มีแนวทางการใชงาน การเก็บและการบํารุงรักษา
ที่ไมชัดเจน การปรับปรุงถนนที่งบประมาณมีไมเพียงพอ จึงไมคงทนถาวรตอการใชงาน โครงการฝกอาชีพที่ขาด
การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต และการบริหารจัดการตลาดแบบรวมกลุมกันจําหนาย
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(๓) ผลลัพธโครงการ การดําเนินโครงการเกิดประโยชนและประสบความสําเร็จอยางมาก
ตอการสรางงานสรางอาชีพใหกับประชาชนที่ประสบปญหาภัยแลง รวมทั้งผูประกอบการในพื้นที่ ทําใหมีรายได
เพิ่มมากขึ้น และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ชุมชนมีความพอใจที่มีสวนรวมในทุกกระบวนการ ทําใหชุมชนเกิด
ความรู  สึ ก เป น เจ า ของ เกิ ด ความหวงแหน และร ว มกั น บริ ห ารจั ด การทรั พ ย สิ น ที่ ไ ด จ ากโครงการ ทั้ ง นี้
จากการดําเนินโครงการประชาชนโดยสวนใหญใหความเห็นวาการดําเนินโครงการในหมูบ า น/ชุมชน มีความโปรงใส/
ตรวจสอบได
(๔) ผลกระทบโครงการ โครงการสวนใหญเปนในทางบวก ประชาชนมีความพึงพอใจตอ
การดําเนินโครงการ สามารถตอบสนองตอความตองการของประชาชนในการชวยแกไขปญหาความเดือดรอน
ของประชาชน ทั้งในดานการพัฒนาแหลงนํ้า สงเสริมอาชีพเกษตร และการกระจายรายไดใหแกประชาชน
เกิดการประหยัดรายจาย และระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนดีขึ้น ซึ่งสามารถชวยกระตุนเศรษฐกิจ และตอบสนอง
ตอการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลไดเปนอยางดี สงผลทําใหหมูบาน/ชุมชน เขมแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได
นอกจากนี้ ยังชวยใหเกิดการบูรณาการการทํางานรวมกัน โดยเจาหนาที่ระดับจังหวัด ระดับอําเภอและระดับตําบล
ไดรูจักกันและสามารถชวยเหลือซึ่งกันและกันมากยิ่งขึ้น รวมทั้งสงเสริมใหคณะกรรมการหมูบาน ผูนําชุมชน
และผูที่เกี่ยวของมีความสัมพันธที่ใกลชิดกันมากขึ้น อันเปนการสรางความเขมแข็งใหแกบุคลากรในพื้นที่
ซึ่งปจจัยสําคัญที่สงเสริมใหการดําเนินงานประสบความสําเร็จนั้น ไดแก กลไกของผูวาราชการจังหวัดและนายอําเภอ
ที่ ร  ว มกั น บู ร ณาการแก ไขป ญ หา รวมทั้ ง หน ว ยงานส ว นกลางที่ เ กี่ ย วข อ ง ได แ ก กระทรวงมหาดไทย
สํ า นั ก งบประมาณ และกรมบั ญ ชี ก ลาง ร ว มกั น แก ไขป ญ หา เพื่ อ ให ก ารดํ า เนิ น งานประสบความสํ า เร็ จ
โดยกําหนดใหมีการบูรณาการในทุกภาคสวนใหทํางานรวมกัน เปนตน
๓. ภาพรวมปญหา และอุปสรรค
ในการดําเนินโครงการตามมาตรการ ๒ มาตรการคือ มาตรการกระตุนการลงทุนขนาดเล็ก
ของรัฐบาลทั่วประเทศ และมาตรการสงเสริมความเปนอยูระดับตําบล (ตําบลละ ๕ ลานบาท) มีภาพรวมปญหา
และอุปสรรค ดังนี้
๑) ภาพรวมปญหาและอุปสรรคทั่วไป จากการดําเนินโครงการของทั้ง ๒ มาตรการฯ
(๑) การกํ า หนดกรอบเวลาในการดํ า เนิ น งานที่ ก ระชั้ น ชิ ด มี เวลาค อ นข า งจํ า กั ด ทํ า ให
การคัดเลือก/สรรหาผูประกอบการและการจางแรงงานในบางพื้นที่ไมเปนไปตามแผน และบางพื้นที่ตองมี
การเรงรัดการดําเนินงานซึ่งอาจสงผลตอคุณภาพงานได รวมทั้งการจัดซื้อจัดจางในระยะเวลาเรงดวนภายใต
การดําเนินงานตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และระเบียบที่เกี่ยวของยังคงมี
บางขั้นตอนตองใชระยะเวลาในการดําเนินงาน สงผลใหการดําเนินงานลาชาในบางโครงการ
(๒) ความพรอมของหนวยงานและจํานวนบุคลากรทีเ่ กีย่ วของมีไมมากเทาทีค่ วรสําหรับดําเนิน
โครงการจํานวนมากภายในระยะเวลาเรงดวน โดยเฉพาะบุคลากรที่ดําเนินการในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจาง และ
การจัดทําแบบรูปรายการที่ตองใชประกอบการจัดซื้อจัดจาง ทําใหการดําเนินโครงการ การจัดซื้อจัดจาง และ
การเบิกจายเงินบางโครงการเกิดความลาชา
(๓) พืน้ ที่การดําเนินงานบางโครงการไมพรอมดําเนินงานโดยประสบปญหาภัยธรรมชาติ หรือ
สภาพภูมิประเทศไมเอื้ออํานวย เชน เกิดนํ้าทวม หรือบางโครงการอยูหางไกลและยากแกการเขาถึงพื้นที่
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๒) ปญหาและอุปสรรคที่เปนลักษณะเฉพาะรายมาตรการ
๒.๑) โครงการตามมาตรการกระตุนการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ
(๑) พบปญหาในเรือ่ งขาดผูร บั จางงานหรือไมมผี ยู นื่ ซองในบางโครงการ เนือ่ งจากผูร บั จาง
เห็นวามีระยะเวลาดําเนินโครงการกระชั้นชิด หาผูรับจางในราคาที่ทางราชการกําหนดไดคอนขางยาก และ
ความไมพรอมของเอกสารผูประกอบการบางรายที่ขาดคุณสมบัติ ซึ่งทําใหการดําเนินโครงการลาชา หรือ
บางโครงการตองสงคืนงบประมาณตามมติคณะรัฐมนตรี
(๒) พบขอสังเกตวา โครงการในลักษณะจัดซื้อวัสดุครุภัณฑของบางสวนราชการ
ผูที่ไดรับประโยชนทางตรง คือ ผูจําหนายสินคารายใหญที่สามารถเขาเสนอราคากับสวนราชการ และมีอํานาจ
ตอรองทางการตลาดทําใหสามารถเสนอราคาที่ต่ํากวารานคารายยอยได จึงอาจยังไมสามารถสงเสริมใหมี
การกระตุนการลงทุนขนาดเล็กไดตามที่ตั้งเปาหมายไวเทาที่ควร
(๓) การจัดหาครุภณ
ั ฑบางรายการใหตรงตามความตองการยังไมสามารถดําเนินการไดทนั
ตามกําหนดเวลาอันเนื่องมาจากขาดความพรอมของแบบรูปรายการและบางครั้งตองจัดหาครุภัณฑจากตางประเทศ
๒.๒) โครงการตามมาตรการสงเสริมความเปนอยูระดับตําบล (ตําบลละ ๕ ลานบาท)
(๑) บางพื้นที่คณะกรรมการหมูบาน (กม.) ยังขาดความรูความเขาใจในการเขียน
โครงการ ซึ่งทําใหโครงการที่ไดไมสมบูรณเทาที่ควร
(๒) มีปญหาการประมาณราคาของโครงการ ซึ่งคณะกรรมการหมูบานคิดตามราคาตลาด
แตระดับอําเภอคิดตามราคาราชการ รวมทั้งปญหาการคิดราคากลางที่ตองอาศัยความรูและความเขาใจ
ในการดําเนินการซึ่งระดับกรรมการหมูบานในบางหมูบานไมสามารถคํานวณราคากลางไดในบางโครงการ
สงผลทําใหการเบิกจายเงินงบประมาณลาชาไมเปนไปตามแผนการใชจายงบประมาณ
(๓) อุปสรรคที่พบดานการเงินและการบัญชี สวนหนึ่งที่พบคือในแตละอําเภอซึ่งเปน
หนวยดําเนินการ เสมียนตราอําเภอจะเปนผูบันทึกรายการรับ-จายเงิน และบันทึกการจัดซื้อจัดจางในระบบ
การจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP) โดยที่เสมียนตราอําเภอ
ไมมีผูชวยทําใหตองรับผิดชอบบันทึกรายละเอียดโครงการ ซึ่งมีเปนจํานวนมาก ประกอบกับหลายอําเภอ
มีเครือ่ งคอมพิวเตอรไมเพียงพอและลาสมัย ทําใหกรมการปกครองตองเรงจัดซือ้ ครุภณ
ั ฑคอมพิวเตอรสง ใหอาํ เภอ
ที่ขาดแคลนอยางเรงดวน
(๔) การดําเนินโครงการ บางโครงการพบปญหาจากการขอใชทดี่ นิ ในพืน้ ทีส่ าธารณประโยชน/
เขตอุทยาน/ปาสงวนแหงชาติ ซึง่ มีขนั้ ตอนของการพิจารณาทีใ่ ชเวลาคอนขางนาน สงผลทําใหตอ งยกเลิกโครงการ
และมีการเปลี่ยนแปลงโครงการใหม ทําใหลาชาและประชาชนเสียโอกาสในการไดใชประโยชนจากผลผลิตของ
โครงการ
๔. ขอเสนอแนะ
จากการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิโ์ ครงการตามมาตรการมาตรการกระตุน การลงทุน
ขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ และมาตรการสงเสริมความเปนอยูระดับตําบล (ตําบลละ ๕ ลานบาท) พบวา
การดําเนินงานของทั้ง ๒ มาตรการสามารถบรรลุวัตถุประสงคของมาตรการ การดําเนินโครงการมีผลกระทบ
ในเชิงบวก ภาพรวมประชาชนมีความพึงพอใจ อยางไรก็ดใี นการดําเนินงานตามขัน้ ตอนตาง ๆ ภายใตระยะเวลา
เรงดวนทําใหพบปญหาอุปสรรคบางในการดําเนินงานบางโครงการ คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล
ภาคราชการคณะตาง ๆ จึงมีขอเสนอแนะเพื่อเปนการเตรียมความพรอมหากจะมีการดําเนินงานตามมาตรการ
ในลักษณะเชนนี้อีกในอนาคต ดังนี้
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๔.๑ โครงการตามมาตรการมาตรการกระตุนการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ ซึ่งมี
สวนราชการตาง ๆ เปนผูรับผิดชอบดําเนินงานตามมาตรการ ซึ่งหากมีการดําเนินงานตามมาตรการในลักษณะ
เชนนีอ้ กี ในอนาคต คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการคณะตาง ๆ ไดพจิ ารณาใหขอ เสนอแนะ
และแนวทางแกไขปญหาตามขอคนพบตาง ๆ ตอผูดําเนินการในระดับพื้นที่ สวนราชการ/ผูรับผิดชอบโครงการ
รวมทั้งขอเสนอแนะเชิงนโยบายตอรัฐบาล ดังนี้
๑) ขอเสนอแนะสําหรับผูดําเนินงาน
(๑) ผูด าํ เนินงานควรใหความสําคัญในการจัดทํารายละเอียดขอเสนอโครงการทีพ่ จิ ารณา
กลั่นกรองขอมูลใหครบถวนตรงตามความตองการของประชาชนเสนอตอสวนราชการ รวมทั้งมีการจัดเตรียม
ความพรอมในการดําเนินงานดานสถานที่และรายละเอียดของแบบรูปรายการเพื่อใหสามารถดําเนินการจัดซื้อจัดจางไดทันทีภายหลังจากที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณ รวมทั้งมีการวางแผนการบริหารความเสี่ยงไวดวย
(๒) ควรมีการประสานงานระหวางหนวยงานกลางที่เกี่ยวของ เชน หนวยงานในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย (ในสวนของการจัดทําแบบรูปการกอสราง) และสํานักงบประมาณ (ในสวนของการกําหนด
แนวทางการดําเนินงานตามมาตรการ) หลังไดรับอนุมัติใหดําเนินโครงการ เพื่อใหมีแนวทางการทํางานที่ชัดเจน
สําหรับผูปฏิบัติ
๒) ขอเสนอแนะสําหรับผูรับผิดชอบโครงการ
(๑) ส ว นราชการผู  รั บ ผิ ด ชอบโครงการ ควรมี ก ารเตรี ย มความพร อ มเพื่ อ รองรั บ
การดําเนินงานตามมาตรการเรงดวนของรัฐบาลทีอ่ าจมีขนึ้ ในอนาคต โดยสนับสนุนใหมกี ารจัดทําแผนตามความตองการ
ของประชาชนไวทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว
(๒) การพิจารณาคัดเลือกโครงการมาดําเนินงานตามมาตรการเรงดวนของรัฐบาล
สวนราชการควรพิจารณาลักษณะงานที่จะดําเนินการใหมีความสอดคลองกับสภาพแวดลอมที่เกิดขึ้นในแตละ
ชวงเวลาเพื่อใหโครงการมีความพรอมอยางแทจริงในการดําเนินงานในชวงเวลาเรงดวนตามมาตรการ และควร
พิจารณาผลกระทบในทางบวกตอการกระตุนเศรษฐกิจตอไปในระยะยาวดวย
(๓) ผูบริหารควรใหความสําคัญและกํากับติดตามการดําเนินงานตามมาตรการอยาง
เหมาะสมเพือ่ นํามาเปนแนวทางการปรับปรุงการทํางานใหมปี ระสิทธิภาพเพิม่ มากขึน้ รวมทัง้ วางระบบการสนับสนุน
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางบุคลากร งบประมาณ การกํากับดูแล การแกไขปญหาอุปสรรคในพื้นที่ใหทันทวงที
(๔) สรางความรูความเขาใจใหกับเจาหนาที่ที่เกี่ยวของทั้งในระดับสวนราชการและ
ผูด าํ เนินงานในพืน้ ทีใ่ นเรือ่ งการดําเนินงานดานการจัดซือ้ -จัดจาง โดยเฉพาะการจัดทําการประมาณราคา รวมทัง้
สงเสริมความรูในเรื่องการดําเนินงานตามระเบียบที่เกี่ยวของ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงานใหบรรลุ
วัตถุประสงคและเปาหมายของโครงการ
(๕) สวนราชการควรกําหนดใหมีผูประสานงานติดตามและใหความชวยเหลือแกไข
ปญหาใหแกผูปฎิบัติในระดับพื้นที่ในประเด็นการจัดซื้อ-จัดจาง และใหขอเสนอแนะระหวางดําเนินมาตรการ
ในเรื่องตาง ๆ เชนการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบที่เกี่ยวของ และเปนผูชวยประสานงานหนวยงานที่เกี่ยวของ
(๖) สวนราชการในฐานะผูรับผิดชอบโครงการควรดําเนินการติดตามการรายงานผล
การดําเนินงานและการเบิกจายของหนวยงานในระดับพืน้ ทีอ่ ยางใกลชดิ ตัง้ แตเริม่ ตนดําเนินการ ระหวางดําเนินการ
และสิ้นสุดดําเนินการ โดยกําหนดใหมีการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานใหเปนขั้นตอนอยางชัดเจน
๓) ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย การดําเนินงานตามมาตรการกระตุนการลงทุนฯ สวนใหญ
มีการดําเนินงานที่สอดคลองกับวัตถุประสงคและเปาหมาย และมีผลสัมฤทธิ์อยูในระดับดี ซึ่งหากจะดําเนิน
มาตรการเชนนี้อีกในระยะตอไป จึงมีขอเสนอแนะ ดังนี้
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(๑) สํานักงบประมาณและกรมบัญชีกลาง ในฐานะหนวยงานกลางควรบูรณาการ
การดําเนินงานตั้งแตการวางแผนกําหนดโครงการ การจัดสรรงบประมาณ โดยกําหนดกลุมหรือประเภทของ
โครงการใหชัดเจนตั้งแตการขอจัดตั้งงบประมาณรายจายประจําป จะทําใหการดําเนินงานและการประเมินผล
มีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ รวมทัง้ กําหนดใหมรี ะบบการติดตามและประเมินผลโครงการอยางตอเนือ่ ง เพือ่ กระตุน
การดําเนินงานและการตอยอดโครงการโดยใชชมุ ชนบริหารจัดการไดดว ยตนเองและเกิดความตอเนือ่ งอยางยัง่ ยืน
(๒) มีขอ เสนอเพือ่ ใหกระทรวงการคลังและสํานักงบประมาณพิจารณากําหนดหลักเกณฑ
เพิ่มเติมในกรณีที่มีการดําเนินงานตามมาตรการในลักษณะเชนนี้อีก ดังนี้
(๒.๑) เพิม่ ระยะเวลาและงบประมาณในการดําเนินโครงการใหมากขึน้ รวมทัง้ กําหนด
หลักเกณฑในการดําเนินงานตามมาตรการโดยใหสวนราชการจางงานกับผูรับจางรายยอยภายในชุมชน กําหนด
สัดสวนผูใชงานแรงงานที่เปนสัญชาติไทยอยางนอยรอยละ ๗๐ ของแรงงานทั้งหมดและใหใชวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ
ที่จําหนายในทองถิ่นเปนหลัก เพื่อใหเกิดการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจในพื้นที่และภาพรวมของประเทศ
(๒.๒) สําหรับโครงการเรงดวนของรัฐบาลที่มีการดําเนินงานรวมของหนวยงาน
ที่เกี่ยวของหลายหนวย ควรสนับสนุนใหมีการกําหนดรูปแบบการบริหารโครงการเปนการเฉพาะเพื่อใหมี
ความคลองตัว หรืออยูภายใตการบริหารของคณะกรรมการฯ ที่คัดเลือกมาจากหนวยงานที่เกี่ยวของ ดังเชน
รูปแบบที่เคยดําเนินการของโครงการสรางรายไดและพัฒนาการเกษตรแกชุมชนเพื่อบรรเทาปญหาภัยแลง
(๒.๓) พิจารณาเพิ่มหลักเกณฑการกําหนดสัดสวนของงบประมาณการดําเนิน
โครงการแตละประเภท เชน หากมีเปาหมายในการสงเสริมการจางงานในพื้นที่ อาจกําหนดสัดสวนงบประมาณ
การจางงาน (รอยละ ๕๐) ตอการซื้อวัสดุ (รอยละ ๕๐) เปนตน โดยพิจารณาตามความเหมาะสมและสอดคลอง
กับวัตถุประสงคของมาตรการนั้น ๆ
(๓) ควรมีการประเมินผลผูบริหารระดับสูงในบทบาทการกํากับเรงรัดการดําเนินการ
ตามมาตรการดังกลาวโดยอาจนําไปกําหนดไวในการประเมินผูบ ริหารตามคําสัง่ หัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ
ที่ ๕/๒๕๕๙ เรื่อง มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (สํานักงาน ก.พ. และสวนราชการ
ผูรับผิดชอบโครงการเปนผูรับผิดชอบดําเนินการ)
กระทรวงมหาดไทยควรพิจารณาแนวทางการแกปญ
 หาในขัน้ ตอนการจัดทําการตรวจ
และการอนุมตั แิ บบรูปรายการกอสรางของกรมโยธาธิการและผังเมืองในชวงเวลาการดําเนินงานเรงดวนตามมาตรการ
ที่จะมีขึ้นในอนาคต โดยอาจจัดทําแผนเตรียมการจัดจางเจาหนาที่ชวยดําเนินการในเวลาเรงดวน หรือศึกษา
ความเปนไปไดในการจางคนนอก (Outsource) เพื่อมาแบงเบาภารกิจในการจัดทําและตรวจแบบรูปรายการ
ดานกอสรางในอนาคต
หนวยงานหลักทีร่ บั ผิดชอบการกําหนดมาตรการ เชนกระทรวงการคลัง ควรกําหนด
แนวทางการดําเนินงานใหกับหนวยงานผูปฏิบัติเพื่อใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตองและคลองตัว และ
มอบหมายหนวยงานกลางใหคําปรึกษาแนะนําในการดําเนินงานตามระเบียบที่เกี่ยวของฯ เพื่อใหการปฏิบัติงาน
เกิดผลสัมฤทธิม์ ากยิง่ ขึน้ รวมทัง้ ควรจัดทําเอกสารถอดบทเรียนการดําเนินการจากกระทรวงทีส่ ามารถดําเนินการ
จัดซื้อจัดจางตามมาตรการฯ ไดรวดเร็วและและถูกระเบียบฯ เพื่อเผยแพรวิธีการดําเนินการตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุฯ อยางถูกตองในโครงการเรงดวนตามนโยบายรัฐบาลแกสวนราชการอื่น ๆ
๔.๒ โครงการตามมาตรการส ง เสริ ม ความเป น อยู  ร ะดั บ ตํ า บล (ตํ า บลละ ๕ ล า นบาท)
ซึ่งมีผูรับชอบดําเนินงานตามโครงการคือหมูบาน/ชุมชน โดยเบิกจายเงินงบประมาณผานทางอําเภอและจังหวัด
ซึ่งหากมีการดําเนินงานตามมาตรการในลักษณะเชนนี้อีกในอนาคต คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล
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ภาคราชการคณะตาง ๆ ไดพิจารณาใหขอเสนอแนะ และแนวทางแกไขปญหาตามขอคนพบตาง ๆ ตอผูดําเนินการ
ในระดับพื้นที่ สวนราชการ/ผูรับผิดชอบโครงการ รวมทั้งขอเสนอแนะเชิงนโยบายตอรัฐบาล ดังนี้
๑) ขอเสนอแนะสําหรับผูดําเนินงาน
(๑) คณะกรรมการหมูบ า นและชุมชนควรมีการเตรียมความพรอมและจัดทําแผนชุมชน/
หมูบานไวลวงหนา โดยเตรียมโครงการที่เปนความตองการของประชาชนไวและจัดเรียงตามลําดับความสําคัญ
เพื่อใหสามารถนําเสนอโครงการที่ตอบสนองความตองการของชุมชน และมีความพรอมที่จะดําเนินการไดทันที
(๒) กอนดําเนินโครงการตามาตรการฯ กระทรวงมหาดไทย รวมทั้งหนวยงานกลาง
ที่เกี่ยวของ ควรกําหนดแนวทางการดําเนินงานรวมกับจังหวัดและอําเภอเกี่ยวกับแนวปฏิบัติเรื่องการเบิกจาย
เพือ่ เตรียมความพรอมสําหรับการดําเนินงาน ทัง้ นี้ หากรัฐบาลกําหนดใหมโี ครงการตามมาตรการเรงดวนอีกในภายหนา
กรณีหากไดผรู บั จางและไดบนั ทึกในระบบการจัดซือ้ จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (e-GP) แลว ใหอาํ เภอทยอย
สงเอกสารมาจัดทําใบสั่งซื้อสั่งจาง (PO) ที่สํานักงานจังหวัด รวมทั้งควรแจงแนวทางการปฏิบัติในการเตรียม
เอกสารจัดทําหลักผูขาย การจัดทําใบ สั่งซื้อสั่งจาง (PO) และการเบิกจายใหอําเภอทราบและถือปฏิบัติดวย
๒) ขอเสนอแนะสําหรับผูรับผิดชอบโครงการ
(๑) การบริหารจัดการทรัพยสินของโครงการภายหลังจากโครงการแลวเสร็จ ซึ่งจะตอง
มีการดูแลรักษาซอมแซม เพื่อใหใชงานไดอยางตอเนื่อง ควรจะตองมีการเก็บคาใชจายจากผูใช เพื่อเปนคาใชจาย
ในการซอมแซมเพื่อใหใชงานไดในระยะเวลาที่ยาวนานที่สุด และเกิดความคุมคา โดยควรยกเวนหรือผอนผัน
การปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม ในบางขอเกี่ยวกับ
การจําหนายพัสดุตามระเบียบฯ ที่กําหนด ในกรณีโครงการที่มีการซื้อทรัพยสิน ควรโอนทรัพยสินใหกับชุมชน
เพื่อเปนการลดภาระคาดูแลรักษา ซอมแซม ซึ่งจะเปนการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการงบประมาณ
ของภาครัฐ ทัง้ นี้ กระทรวงมหาดไทย และกรมบัญชีกลางควรหารือรวมกันในการกําหนดแนวทางการบริหารจัดการ
ทรัพยสินของโครงการ สําหรับการใชประโยชน การบํารุงรักษา รวมถึงการโอนทรัพยสินใหสวนราชการเพื่อให
เกิดประโยชนสูงสุดตอทางราชการตอไป
(๒) กระทรวงมหาดไทย ควรกําชับใหจังหวัด/อําเภอ เรงรัดใหคณะกรรมการหมูบาน
ในทุกพืน้ ทีจ่ ดั เตรียมแผนชุมชุนซึง่ ประกอบดวยแผนพัฒนาในทุก ๆ ดาน เพือ่ เตรียมการไวสาํ หรับกรณีมกี ารจัดสรร
งบประมาณเรงดวนอีกในภายหนา ทั้งนี้ จังหวัดควรใหความสําคัญตอแผนชุมชนและผลักดันใหทําประชาคม
เพื่อกําหนดโครงการสําคัญไวในแผนหมูบาน/ชุมชน/ตําบล เพื่อใหพรอมดําเนินการไดทันที และจะทําให
การดําเนินโครงการแลวเสร็จอยางมีประสิทธิภาพ โดยกระทรวงมหาดไทยอาจจัดทําเปนระเบียบกระทรวงมหาดไทย
หรือระเบียบอื่น ๆ เพื่อกําหนดแนวทางเกี่ยวกับการประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ ตั้งแตระดับชุมชนหมูบ า น
ตําบล อําเภอ เพื่อใหเกิดความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด และกลุมจังหวัด รวมทั้งหนวยงานตาง ๆ
ที่เกี่ยวของ
(๓) กระทรวงมหาดไทย ควรชี้แจงทําความเขาใจกับหนวยงานกลางที่มีหนาที่ใน
การติดตาม ตรวจสอบโครงการตามมาตรการฯ เดียวกัน ซึง่ มีจาํ นวนหลายหนวยงาน โดยรวมกันกําหนดแนวทาง
และขอบเขตในการติดตาม ตรวจสอบโครงการ เพือ่ มิใหเกิดความซํา้ ซอน และเปนภาระกับหนวยรับตรวจ รวมทัง้
ยังสามารถใหขอเสนอแนะในการปฏิบัติงานแกจังหวัดไดอยางเปนระบบ และยังเปนการซักซอมความเขาใจ
รวมกันระหวางหนวยงานกลางที่เกี่ยวของ นอกจากนี้ ควรสั่งการใหทุกจังหวัดจัดทําสรุปการดําเนินงาน
ของทุกโครงการ โดยรวบรวมเฉพาะเอกสารที่จําเปน เพื่อใชในการเปนฐานขอมูล และเปนการถอดบทเรียน
สําหรับการดําเนินงานโครงการตาง ๆ ในอนาคต
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(๔) กอนกําหนดใหมีมาตรการในลักษณะนี้ หนวยงานกลางที่เกี่ยวของกับการดําเนิน
โครงการ ไดแก กระทรวงมหาดไทย กรมบัญชีกลาง รวมทั้งสํานักงบประมาณ ควรมีการเตรียมความพรอมใน
การดําเนินโครงการใหกับเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานและผูที่เกี่ยวของในการดําเนินโครงการ โดยการหารือรวมกัน
ในประเด็นเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่จะชวยใหการดําเนินโครงการเปนไปตามระยะเวลาตามที่มาตรการกําหนด
ทั้งในดานจํานวนบุคลากร รวมทั้งความรูและทักษะในการทํางาน โดยควรมีการฝกอบรมผูเกี่ยวของกอนเริ่ม
ดําเนินโครงการเพื่อลดความผิดพลาดโดยเฉพาะในเรื่องที่มีความสําคัญตอการดําเนินโครงการ เชน การอบรม
เรื่องการประมาณราคากลางสําหรับการจัดทําโครงการ และความรูเรื่องการจัดซื้อจัดจาง รวมทั้งใหความรู
การกรอกขอมูลในระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (e-GP) เพื่อใหการเสนอโครงการมีคุณภาพ
และตรงกับความตองการของประชาชน
(๕) หากจะมี ก ารกํ า หนดแนวทางการดํ า เนิ น การโครงการตามมาตรการเร ง ด ว น
ลักษณะเชนนีอ้ กี ในภายหนา ควรยกเวนหรือผอนผันการปฏิบตั ติ ามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา ดวยการพัสดุ
พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม ในบางขอเกี่ยวกับการกําหนดวงเงินในการจัดหาพัสดุตามระเบียบฯ
เพื่อใหหนวยปฏิบัติสามารถดําเนินการในกระบวนการตาง ๆ ไดทันเวลา โดยเฉพาะในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจาง
เพื่อใหเจาหนาที่ปฏิบัติงานสามารถดําเนินการตามระเบียบอยางถูกตอง และไมเปนปญหาในระยะยาวตอไป
ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทย และกรมบัญชีกลางควรหารือรวมกันในการกําหนดแนวทางการดําเนินการขอยกเวน
หรือผอนผันการปฏิบัติตามระเบียบฯ ตอไป
(๖) กระทรวงมหาดไทย ชี้แจง ฝกอบรมเจาหนาที่ที่เกี่ยวของใหสามารถปฏิบัติงานได
รวมทั้งควรมีการสรุปบทเรียนที่เกิดขึ้นจากการดําเนินการดานพัสดุ และหาแนวทางในแกไขปญหาที่เกิดขึ้น
เพื่อเปนการเตรียมความพรอมในกรณีที่รัฐบาลจะมีการจัดทําโครงการเรงดวนอีก
๓) ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
(๑) หากจะดําเนินโครงการลักษณะเดียวกันนี้อีกในปตอไป กระทรวงมหาดไทย
ควรกําหนดใหมีการประเมินผลโครงการในภาพรวมของจังหวัด เพื่อใหทราบถึงผลกระทบของโครงการใน
ภาพรวมในระดั บ จั ง หวั ด และระดั บ ประเทศ เพื่ อ มาใช เ ป น แนวทางในการปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาโครงการ
ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
(๒) กระทรวงการคลัง ควรซักซอมความเขาใจในประเด็นนโยบายของการดําเนินงาน
ตามมาตรการ ในเรื่องกระบวนการและขั้นตอนการเบิกจายเงินงบประมาณ โดยเฉพาะในเรื่องการจัดซื้อจัดจาง
ใหกบั หมูบ า น/ชุมชน รวมทัง้ สวนราชการทีเ่ กีย่ วของ โดยกําหนดเปนแนวทางการปฏิบตั ทิ ชี่ ดั เจน เพือ่ ใหสามารถ
ดําเนินการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม รวมทั้งระเบียบตาง ๆ
ไดอยางถูกตอง เพื่อเปนการลดปญหาที่อาจจะเกิดขึ้นจากการจัดซื้อจัดจางที่คาดวาจะเกิดขึ้น และชวยลด
ความลาชาของการปฏิบัติงานโครงการได
(๓) การดําเนินโครงการโดยขอใชพนื้ ทีส่ าธารณะ โดยเฉพาะการดําเนินโครงการในพืน้ ที่
ปาสงวนแหงชาติ อุทยานแหงชาติ เขตรักษาพันธุสัตวปา ควรมีการดําเนินการในการขอใชประโยชนจาก
หนวยงานทีร่ บั ผิดชอบไวเปนการลวงหนา ทัง้ นี้ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม
รวมทัง้ กรมปาไม และกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพ ชื ควรไดหารือรวมกัน เกีย่ วกับการกําหนดแนวทาง
การปฏิบัติในการขอใชพื้นที่สาธารณะสําหรับการดําเนินโครงการในกรณีตามมาตรการนโยบายที่สําคัญเรงดวน
ของรัฐบาล และหากเปนพื้นที่เอกชน ควรมีการจัดทําเอกสารการมอบการใชพื้นที่เปนลายลักษณอักษรชัดเจน
รวมถึงการกําหนดใหครอบคลุมระยะเวลาการใชประโยชนดวย
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สารบัญ
หนา
คํานํา
บทสรุปผูบริหาร
สารบัญ
บทที่ ๑ บทนํา
๑.๑ รายละเอียดมาตรการ
๑.๑.๑ มาตรการกระตุนการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ
๑.๑.๒ มาตรการสงเสริมความเปนอยูระดับตําบล (ตําบลละ ๕ ลานบาท)
๑.๒ สรุปผลการดําเนินงานตามมาตรการ
๑.๒.๑ มาตรการกระตุนการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ
๑.๒.๒ มาตรการสงเสริมความเปนอยูระดับตําบล (ตําบลละ ๕ ลานบาท)
บทที่ ๒ โครงการตามมาตรการกระตุนการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ
๒.๑ ผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ
โดยคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
๒.๑.๑ วิธีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ
๒.๑.๒ การรายงานผลการดําเนินงาน
๒.๑.๓ ผลการดําเนินงานจากการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ
๒.๑.๔ การประเมินผลสัมฤทธิ์ ผลผลิตโครงการ
๒.๑.๕ การประเมินผลสัมฤทธิ์ ผลลัพธโครงการ
๒.๑.๖ การประเมินผลสัมฤทธิ์ ผลกระทบโครงการ
๒.๑.๗ การประเมินผลสัมฤทธิ์ ประสิทธิผลโครงการ
๒.๑.๘ การประเมินผลสัมฤทธิ์ โครงการภาพรวม
๒.๒ ขอคนพบ ขอเสนอแนะ ปญหาอุปสรรคและแนวทางแกไข
๒.๒.๑ รายงานขอคนพบและขอเสนอแนะ
๑) ขอคนพบและขอเสนอแนะตอผูดําเนินงาน
๒) ขอคนพบและขอเสนอแนะตอผูรับผิดชอบโครงการ
๓) ขอคนพบและขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
๒.๒.๒ ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะเพื่อการแกไข

I
LXXIX - XC
XCI-XCIV

๑
๓
๓
๕
๑๑
๑๑
๑๓
๑๙
๒๑
๒๑
๒๓
๒๓
๔๙
๕๕
๖๑
๖๕
๖๙
๗๘
๗๘
๗๘
๗๙
๘๑
๙๒
XCI

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๑)
การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ

หนา
บทที่ ๓ โครงการตามมาตรการสงเสริมความเปนอยูร ะดับตําบล (ตําบลละ ๕ ลานบาท)
๓.๑ ผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลสัมฤทธิโ์ ครงการ โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
๓.๑.๑ วิธีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ
๓.๑.๒ การรายงานผลการดําเนินงาน
๓.๑.๓ ผลการดําเนินงานจากการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ
๓.๑.๔ การประเมินผลสัมฤทธิ์ ผลผลิตโครงการ
๓.๑.๕ การประเมินผลสัมฤทธิ์ ผลลัพธโครงการ
๓.๑.๖ การประเมินผลสัมฤทธิ์ ผลกระทบโครงการ
๓.๑.๗ การประเมินผลสัมฤทธิ์ ประสิทธิผลโครงการ
๓.๑.๘ การประเมินผลสัมฤทธิ์ โครงการภาพรวม
๓.๒ ขอคนพบ ขอเสนอแนะ ปญหาอุปสรรคและแนวทางแกไข
๓.๒.๑ รายงานขอคนพบและขอเสนอแนะ
๑) ขอคนพบและขอเสนอแนะตอผูดําเนินงาน
๒) ขอคนพบและขอเสนอแนะตอผูรับผิดชอบโครงการ
๓) ขอคนพบและขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
๓.๒.๒ ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะเพื่อการแกไข
บทที่ ๔ บทวิเคราะหผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ
๔.๑ บทวิเคราะหผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์ : โครงการตาม
มาตรการกระตุนการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ
๔.๑.๑ ดานผลผลิตโครงการ
๔.๑.๒ ดานผลลัพธโครงการ
๔.๑.๓ ดานผลกระทบโครงการ
๔.๑.๔ ดานประสิทธิผลโครงการ
๔.๑.๕ ภาพรวมของโครงการ
๔.๒ บทวิเคราะหผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์ : โครงการตาม
มาตรการสงเสริมความเปนอยูระดับตําบล (ตําบลละ ๕ ลานบาท)
๔.๒.๑ ดานผลผลิตโครงการ
๔.๒.๒ ดานผลลัพธโครงการ
๔.๒.๓ ดานผลกระทบโครงการ
๔.๒.๔ ดานประสิทธิผลโครงการ
๔.๒.๕ ภาพรวมของโครงการ
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หนา
บทที่ ๕ ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ
๕.๑ ภาพรวมปญหาและอุปสรรค
๑) ภาพรวมปญหาและอุปสรรคทั่วไป
๒) ปญหาและอุปสรรคที่เปนลักษณะเฉพาะรายมาตรการ
๒.๑) โครงการตามมาตรการกระตุนการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล
ทั่วประเทศ
๒.๒) โครงการตามมาตรการสงเสริมความเปนอยูระดับตําบล (ตําบลละ
๕ ลานบาท)
๕.๒ สรุปขอเสนอแนะ และแนวทางการแกไข
๕.๒.๑ โครงการตามมาตรการกระตุนการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล
ทั่วประเทศ
๑) ปญหา/อุปสรรค และขอเสนอแนะตอผูดําเนินงาน
๒) ปญหา/อุปสรรค และขอเสนอแนะตอผูรับผิดชอบโครงการ
๓) ปญหา/อุปสรรค และขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
๕.๒.๒ โครงการตามมาตรการสงเสริมความเปนอยูร ะดับตําบล
(ตําบลละ ๕ ลานบาท)
๑) ปญหา/อุปสรรค และขอเสนอแนะตอผูดําเนินงาน
๒) ปญหา/อุปสรรค และขอเสนอแนะตอผูรับผิดชอบโครงการ
๓) ปญหา/อุปสรรค และขอเสนอแนะเชิงนโยบาย

๑๙๙
๒๐๑
๒๐๑
๒๐๑
๒๐๑
๒๐๒
๒๐๒
๒๐๒
๒๐๓
๒๐๓
๒๐๔
๒๐๖
๒๐๖
๒๐๗
๒๐๙

XCIII

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๑)
การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ

สารบัญภาคผนวก
หนา
๑

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๒

๒๑๓

๒

องคประกอบและอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลคณะตาง ๆ

๒๒๕

๓

รายชื่อฝายสนับสนุนของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการคณะตาง ๆ

๒๔๓

๔

แผนบันทึกขอมูลรายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจํางบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๙ (ครัง้ ที่ ๑) ของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการคณะตาง ๆ

๒๔๗

XCIV

บทที่ ๑
บทนำ

PAEC

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๑)
การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ

บทที่ ๑
บทนํา
คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.) ไดกําหนดแนวทางการตรวจสอบ
และประเมินผลภาคราชการในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อใหคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล
ภาคราชการคณะตาง ๆ ใชเปนแนวทางในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานโครงการของ
สวนราชการและจังหวัด ทั้งนี้ เพื่อเสริมสรางความนาเชื่อถือและความมั่นใจแกสาธารณชนตอผลการดําเนินงาน
ของสวนราชการวาไดมีการตรวจสอบและกํากับดูแลอยางรอบคอบ และเปนการเสริมสรางความเขมแข็งของ
การกํากับดูแลและควบคุมตนเองที่ดีของสวนราชการ อันจะนําไปสูการบรรลุเจตนารมณตามหลักการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี
สําหรับในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ค.ต.ป. ไดกําหนดประเด็นการตรวจสอบและประเมินผล
ภาคราชการในรอบที่ ๑ เปนการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการที่ไดดําเนินการเสร็จเรียบรอย โดย ค.ต.ป. กําหนด
โครงการที่จะใชประเมินผลสัมฤทธิ์ในลักษณะของการ Top Down จากระดับนโยบายซึ่งเปนโครงการสําคัญ
ตามนโยบายเรงดวนของรัฐบาล โดยกําหนดโครงการเพื่อใชในการดําเนินงาน จํานวน ๒ มาตรการ ดังนี้
(๑) โครงการตามมาตรการกระตุนการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ
(๒) โครงการตามมาตรการสงเสริมความเปนอยูระดับตําบล (ตําบลละ ๕ ลานบาท)

๑.๑ รายละเอียดมาตรการ
๑.๑.๑ มาตรการกระตุนการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ
ในชวงทีผ่ า นมา เศรษฐกิจประเทศไทยประสบภาวะชะลอตัวอยางตอเนือ่ ง โดยในชวงครึง่ แรก
ของป ๒๕๕๘ เศรษฐกิจไทยขยายตัวรอยละ ๒.๙ ตอป ซึ่งเปนอัตราการขยายตัวที่ตํ่ากวาระดับศักยภาพ
ทางเศรษฐกิจ ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจาก (๑) การสงออกสินคาที่หดตัว เนื่องจากเศรษฐกิจประเทศคูคาหลักขยาย
ตัวในอัตราทีช่ ะลอลง และ (๒) ผลผลิตและราคาพืชผลเกษตรสําคัญตาง ๆ ปรับลดลง เนือ่ งจากไดรบั ผลกระทบ
จากปญหาภัยแลงในชวงทีผ่ า นมา และความผันผวนของราคาสินคาโภคภัณฑในตลาดโลก สงผลกระทบตอเนือ่ ง
ถึงรายไดเกษตรกรที่เปนประชากรสวนใหญของประเทศและกําลังซื้อของประชาชนที่มีรายไดนอย ประกอบกับ
ความเชือ่ มัน่ ของผูบ ริโภคและผูป ระกอบการมีแนวโนมลดลง จึงสงผลใหการบริโภคและการลงทุนของภาคเอกชน
ชะลอตัว
กระทรวงการคลังไดเสนอมาตรการสงเสริมความเปนอยูข องประชาชนผูม รี ายไดนอ ยเพือ่ ฟน ฟู
เศรษฐกิจระดับฐานราก กอใหเกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และเงินหมุนเวียนในระดับชุมชนเพือ่ ใหการเจริญเติบโต
กระจายออกไปทุกจังหวัดและลงพืน้ ทีท่ วั่ ประเทศ และมาตรการกระตุน การลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทัว่ ประเทศ
ที่สามารถเบิกจายไดเร็ว เพื่อใหการใชจายภาครัฐมีสวนในการพยุงเศรษฐกิจใหสามารถขยายตัวตอไปได
๑) คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๘ ไดมีมติเห็นชอบมาตรการ
สงเสริมความเปนอยูข องประชาชนผูม รี ายไดนอ ยและมาตรการกระตุน การลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทัว่ ประเทศ
เพื่อเปนมาตรการสงเสริมความเปนอยูของประชาชนผูมีรายไดนอย เพื่อฟนฟูเศรษฐกิจระดับฐานราก กอใหเกิด
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ และเงินทุนหมุนเวียนในระดับชุมชน เพื่อใหการเจริญเติบโตกระจายออกไปทุกจังหวัด
และลงพื้นที่ทั่วประเทศ รวมถึงการมีมาตรการกระตุนการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศที่สามารถ
๓

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๑)
การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ

เบิกจายเร็ว เพื่อใหการใชจายภาครัฐมีสวนพยุงเศรษฐกิจใหสามารถขยายตัวตอไปได โดยมติคณะรัฐมนตรี
ดังกลาว ประกอบดวย ๒ มาตรการ ไดแก
๑.๑) มาตรการสงเสริมความเปนอยูข องประชาชนผูม รี ายไดนอ ย วงเงินรวม ๙๖,๒๗๕ ลานบาท
(มาตรการสงเสริมความเปนอยูร ะดับหมูบ า น ๖๐,๐๐๐ ลานบาท และ มาตรการสงเสริมความเปนอยูร ะดับตําบล
(ตําบลละ ๕ ลานบาท) วงเงิน ๓๖,๒๗๕ ลานบาท)
๑.๒) มาตรการกระตุนการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ โดยมีวัตถุประสงค
กระตุน ใหเกิดการจางงานและสงเสริมใหมกี ารลงทุนทัง้ ในสวนกลางและตางจังหวัด วงเงินรวมไมเกิน ๔๐,๐๐๐ ลานบาท
โดยใหเบิกจายจากงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. ๒๕๕๘ งบกลาง รายการสํารองจายเพื่อกรณีฉุกเฉิน
หรือจําเปน และงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีสาระสําคัญดังนี้
(๑) ใหสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอื่น ยกเวนองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน ที่มีแผนการดําเนินงานที่สอดคลองกับมาตรการสงเสริมการลงทุน
ขนาดเล็กของรัฐบาลทัว่ ประเทศ จัดทําแผนการดําเนินการรายการทีม่ ลี กั ษณะเปนรายจายลงทุนทีม่ คี วามสําคัญ
และจําเปนตอการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหนวยงาน วงเงินในการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจาง
รายการละไมเกิน ๑ ลานบาท และตองดําเนินการเบิกจายใหแลวเสร็จภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘
โดยใหขอรับการจัดสรรงบกลางรายการเงินสํารองจายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน
(๒) ใหสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอื่น ดําเนินการตามมาตรการ
เพิม่ ประสิทธิภาพการใชจา ยงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ทีไ่ ดรบั การจัดสรรงบประมาณ
ไวแลว โดยจัดทําแผนการปฏิบตั งิ านและแผนการใชจา ยงบประมาณใหสอดคลองกับมาตรการสงเสริมการลงทุน
ขนาดเล็กนี้ โดยเฉพาะรายการรายจายลงทุนที่มีวงเงินไมเกิน ๑ ลานบาท ใหดําเนินการลงนามในสัญญาและ
เบิกจายใหแลวเสร็จภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘
ทั้งนี้ ใหสํานักงบประมาณจัดสรรงบประมาณจัดทําระบบการตรวจสอบ
ติดตามและรายงานผลการเบิกจายใหคณะรัฐมนตรีทราบทุกเดือน รวมทั้งรายงานผลสําเร็จของโครงการตอ
คณะรัฐมนตรีภายในเดือนมกราคม ๒๕๕๙ โดยในการดําเนินโครงการดังกลาว คณะรัฐมนตรีมีมติใหยกเวน
การปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ (เรื่อง แนวทางการเสนอเรื่องงบประมาณตอ
คณะรัฐมนตรี) สําหรับการดําเนินการเกี่ยวกับงบกลาง รายการเงินสํารองจายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน
เนื่องจากมีความจําเปนเรงดวนในการดําเนินมาตรการเพื่อชวยเหลือประชาชนผูมีรายไดนอยที่ไดรับผลกระทบ
ทางเศรษฐกิจโดยเร็ว ทัง้ นี้ การดําเนินการตามมาตรการดังกลาว สําหรับงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๙ ให นํ า แนวทางปฏิ บั ติ เ พื่ อ เร ง รั ด การจั ด หาพั ส ดุ ก  อ นพระราชบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ า ย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มีผลใชบังคับ รวมทั้งใหสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานที่เกี่ยวของ
พิจารณาดําเนินโครงการที่เปนการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม และการดําเนินโครงการ
ดวยวิธีการจัดซื้อจัดจางเพื่อกอใหเกิดการจางงานในพื้นที่
๒) คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ มีมติเห็นชอบมาตรการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพิ่มเติม ดังนี้
๒.๑.) โครงการตามมาตรการกระตุนการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศที่ใชจาย
จากงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ วงเงิน ๑๖,๐๐๐ ลานบาท และรายจายลงทุน
ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ทีม่ วี งเงินไมเกิน ๒ ลานบาท ทีย่ งั มิไดกอ หนีผ้ กู พันหรือยังมิไดเบิกจายงบประมาณ
ใหแลวเสร็จ ขอใหเรงดําเนินการกอหนี้ผูกพันภายในเดือนมกราคม ๒๕๕๙ และดําเนินการเบิกจายงบประมาณ
ใหแลวเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ ๒๕๕๙
๔
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๒.๒.) โครงการตามมาตรการกระตุนการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศที่ใชจาย
จากงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ งบกลาง รายการเงินสํารองจายเพื่อกรณีฉุกเฉิน
หรือจําเปน วงเงิน ๒๔,๐๐๐ ลานบาท ที่ไมสามารถกอหนี้ไดทันภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ เห็นสมควร
ใหยกเลิกโครงการ ทั้งนี้ หากมีความจําเปนเรงดวนที่จะตองดําเนินการ ใหเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณ
งบกลาง รายการเงินสํารองจายเพือ่ กรณีฉกุ เฉินหรือจําเปน ตามมติคณะรัฐมนตรีเมือ่ วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘
ตอไป
๓) คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ ใหยกเลิกโครงการ/รายการที่ไมสามารถ
กอหนี้ผูกพันและเบิกจายงบประมาณป พ.ศ. ๒๕๕๘ งบกลาง รายการเงินสํารองจายกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน
และสงคืนงบประมาณเพื่อนําไปใชในโครงการสําคัญเรงดวนตามนโยบายรัฐบาลตอไป สําหรับโครงการตาม
มาตรการกระตุน การลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทัว่ ประเทศทีใ่ ชจา ยจากงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๙ วงเงิน ๑๖,๐๐๐ ลานบาท มีมติขยายระยะเวลาเวลาการกอหนีร้ ายจายลงทุนออกไปจนถึงสิน้ เดือน
มีนาคม ๒๕๕๙ โดยคณะรัฐมนตรีในคราวประชุม เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙ วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๙
และวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ มีมติเห็นชอบหลักเกณฑและแนวทางการจัดทํารางพระราชบัญญัติ
โอนงบประมาณรายจาย พ.ศ. .... เห็นชอบการปรับปรุงหลักเกณฑและแนวทางการจัดทํารางพระราชบัญญัติ
โอนงบประมาณ และเห็นชอบ รางพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจาย พ.ศ. .... ตามลําดับ
๔) โดยสรุ ป โครงการตามมาตรการกระตุ  น การลงทุ น ขนาดเล็ ก ของรั ฐ บาลทั่ ว ประเทศ
มีวัตถุประสงคกระตุนใหเกิดการจางงานและสงเสริมใหมีการลงทุนทั้งในสวนกลางและตางจังหวัด โดยกําหนด
วงเงินในการดําเนินงานรายการละไมเกิน ๑ ลานบาท ทัง้ นีส้ ว นราชการตาง ๆ ไดรบั จัดสรรงบประมาณภาพรวม
เปนเงินทั้งสิ้น ๓๘,๖๖๕,๓๑๐,๖๕๐ บาท ซึ่งมีจํานวนทั้งสิ้น ๑๑๕,๑๔๑ รายการ ผูรับผิดชอบดําเนินโครงการ/
รายการ ไดแก สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอื่น ยกเวนองคกรปกครองสวนทองถิ่นและกองทุนและ
เงินทุนหมุนเวียน โดยมีการจําแนกโครงการได ๕ ลักษณะ ไดแก ๑) การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ๒) การลงทุน
เพือ่ เศรษฐกิจและสังคม (ไมรวมโครงสรางพืน้ ฐาน) ๓) การบริหารจัดการนํา้ ของประเทศ ๔) การพัฒนาศักยภาพ
การผลิตของชุมชน และ ๕) การเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการประชาชน
๑.๑.๒ มาตรการสงเสริมความเปนอยูระดับตําบล (ตําบลละ ๕ ลานบาท)
คณะรัฐมนตรีภายใตการนําของ พลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรีไดใหความสําคัญ
ตอการพัฒนาเศรษฐกิจไทยเปนอยางมาก โดยไดมีมติเห็นชอบในหลักการ (๑) มาตรการกระตุนเศรษฐกิจ
ในระยะ ๓ เดือนแรก (ระหวางเดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๕๗) เมือ่ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ และ (๒) มาตรการ
กระตุนเศรษฐกิจระยะที่ ๒ : โครงการและการกูเงินสําหรับโครงการเงินกูเพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ทรัพยากรนํ้าและระบบขนสงทางถนนระยะเรงดวน เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘ ซึ่งมาตรการเหลานี้มีสวนชวย
บรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจในชวงที่ผานมา อยางไรก็ตามเศรษฐกิจไทยยังคงมีสัญญาณการฟนตัวไดชากวา
ที่คาดการณโดยไดรับผลกระทบทั้งจากปจจัยภายในและภายนอก
กระทรวงการคลั ง จึ ง เห็ น สมควรมี ม าตรการทางเศรษฐกิ จ ระยะเร ง ด ว นออกมาเพิ่ ม เติ ม
เพื่ อ ส ง เสริมความเปนอยูของประชาชนผู  มี ร ายได น อ ย ฟ  นฟู เ ศรษฐกิ จระดั บฐานรากก อ ให เ กิ ด กิ จ กรรม
ทางเศรษฐกิจ และมีเงินหมุนเวียนในระดับชุมชนเพื่อใหการเจริญเติบโตกระจายออกไปทุกจังหวัดและลงพื้นที่
ทั่วประเทศ รวมทั้งควรมีการกระตุนการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศที่สามารถเบิกจายไดเร็ว เพื่อให
การใชจายภาครัฐมีสวนในการพยุงเศรษฐกิจใหสามารถขยายตัวตอไปได กระทรวงการคลังจึงไดมีหนังสือ
ดวนที่สุด ที่ กค ๑๐๐๓/๑๘๓๙๓ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณามาตรการ
สงเสริมความเปนอยูของประชาชนผูมีรายไดนอย โดยใชหมูบานและตําบลเปนกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
๕
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และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และมาตรการกระตุนการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศเพื่อ
กระจายการลงทุนไปในพืน้ ทีต่ า ง ๆ ในตางจังหวัดและผลักดันใหเกิดการพัฒนาในทองถิน่ และภูมภิ าคอยางทัว่ ถึง
๑) คณะรัฐมนตรีมมี ติเมือ่ วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๘ ลงมติเห็นชอบมาตรการสงเสริมความเปน
อยูระดับตําบล เพื่อชวยเหลือประชาชนผูมีรายไดนอย ที่ไดรับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ และราคาสินคา
เกษตรตกตํ่า ซึ่งมีผลกระทบตอกําลังซื้อของประชาชนผูมีรายไดนอยออนแอลง โดยมติคณะรัฐมนตรีดังกลาว
ประกอบดวย ๒ มาตรการ ไดแก
๑.๑) มาตรการกระตุนการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ โดยมีวัตถุประสงค
กระตุ  น ให เ กิ ด การจ า งงานและส ง เสริ ม ให มี ก ารลงทุ น ทั้ ง ในส ว นกลางและต า งจั ง หวั ด วงเงิ น รวมไม เ กิ น
๔๐,๐๐๐ ลานบาท โดยใหเบิกจายจากงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. ๒๕๕๘ งบกลาง รายการสํารองจาย
เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน และงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
๑.๒) มาตรการสงเสริมความเปนอยูข องประชาชนผูม รี ายไดนอ ย วงเงินรวม ๙๖,๒๗๕ ลานบาท
(มาตรการสงเสริมความเปนอยูร ะดับหมูบ า น ๖๐,๐๐๐ ลานบาท และ มาตรการสงเสริมความเปนอยูร ะดับตําบล
(ตําบลละ ๕ ลานบาท) วงเงิน ๓๖,๒๗๕ ลานบาท) โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้
ในสวนของมาตรการสงเสริมความเปนอยูระดับตําบลจะชวยใหเกิดการจางงาน
การบริโภค และการลงทุนในระบบเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นจากการจัดสรรงบประมาณลงในระดับตําบล ไดมอบหมาย
ใหกระทรวงมหาดไทยเปนผูรับผิดชอบมาตรการสงเสริมความเปนอยูระดับตําบล และอนุมัติงบประมาณ
ในการดําเนินมาตรการดังกลาว ในวงเงินรวมไมเกิน ๓๖,๒๗๕ ลานบาท โดยใหจดั สรรงบประมาณในระดับตําบล
ตําบลละ ๕ ลานบาท จํานวน ๗,๒๕๕ ตําบล เพื่อดําเนินโครงการที่มีการจางแรงงาน หรือกอใหเกิด
การจัดซื้อจัดจางสินคา และบริการในจังหวัด
๒) คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๘ มีมติเห็นชอบกับขอเสนอหลักเกณฑ
ขั้นตอน และคูมือการดําเนินงานตามมาตรการสงเสริมความเปนอยูระดับตําบล ดังนี้
๒.๑) เห็นชอบหลักเกณฑ ขั้นตอน แนวทาง และคูมือการดําเนินงานมาตรการสงเสริม
ความเปนอยูร ะดับตําบล โดยมีหลักเกณฑการจัดสรรงบประมาณ คือ จัดสรรงบประมาณใหตาํ บลละ ๕ ลานบาท
สําหรับโครงการที่มีลักษณะ (๑) เปนโครงการเกี่ยวกับการซอมแซมหรือบูรณะทรัพยสินที่เปนประโยชน
ตอสาธารณะ (๒) เปนโครงการสงเสริมการพัฒนาชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง การปรับเปลีย่ นการปลูกพืชใหม
ทีม่ ตี ลาด การเปลีย่ นแปลงอาชีพ การสรางฝายปลูกตนไมหรือปาชุมชน เปนตน และ (๓) โครงการดานเศรษฐกิจ
และสังคม เชน การเพิ่มศักยภาพในการประกอบอาชีพของคนในหมูบาน/ชุมชนสงเสริมการประกอบอาชีพ
การปรับปรุงซอมแซมศูนยเด็กเล็ก ศูนยบริการผูสูงอายุ เปนตน ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ และให
กระทรวงมหาดไทยดําเนินโครงการใหเปนไปอยางโปรงใส ตามกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีทเี่ กีย่ วของ
รวมทั้งคํานึงถึงความตองการและการมีสวนรวมของประชาชนในพื้นที่ดําเนินโครงการดวย
๒.๒) เห็นชอบใหจดั สรรงบประมาณเพิม่ เติมจากกรอบวงเงินทีค่ ณะรัฐมนตรีไดมมี ติอนุมตั ิ
หลักการไวเดิมเมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๘ (เรื่อง มาตรการสงเสริมความเปนอยูของประชาชนผูมีรายไดนอย
และมาตรการกระตุนการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ) วงเงิน ๓๖,๒๗๕ ลานบาท อีกจํานวน
๑,๖๓๘.๗๗๖๓ ล า นบาท รวมเป น กรอบวงเงิ น ใหม ข องมาตรการส ง เสริ ม ความเป น อยู  ร ะดั บ ตํ า บล
วงเงิน ๓๗,๙๑๓.๗๗๖๓ ลานบาท โดยใหใชจา ยจากงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ - พ.ศ. ๒๕๕๗
งบกลาง รายการเงินสํารองจายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน ที่ไดรับอนุมัติใหกันเงินไวเบิกเหลื่อมปจากกระทรวง
การคลังแลว และงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ งบกลาง รายการเงินสํารองจาย
เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ
๖
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๒.๓) ใหกระทรวงมหาดไทยรับความเห็นของสํานักงบประมาณและสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติทเี่ ห็นควรจัดทํารายละเอียดขอมูลวงเงินตามสัดสวนจํานวนตําบลและหลักเกณฑ
จําแนกเปนรายจังหวัดและตําบลผานรัฐมนตรีเจาสังกัดเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณจากสํานักงบประมาณ
ภายในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๘ และใหกระทรวงมหาดไทยและคณะกรรมการบูรณาการกลั่นกรองโครงการ
ในระดับจังหวัดและคณะกรรมการระดับอําเภอเรงรัดตรวจสอบกลัน่ กรองและจัดทํารายละเอียดโครงการและคาใชจา ย
ประกอบการพิจารณาใหครบถวน แลวสงสํานักจัดทํางบประมาณเขตพื้นที่ ๑-๑๘ สํานักงบประมาณ ภายใน
วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ เพือ่ พิจารณาอนุมตั กิ อ นเบิกจายตอไป รวมทัง้ ใหความสําคัญกับการรายงานความกาวหนา
อยางตอเนือ่ ง การติดตามประเมินผล และการประเมินผลสัมฤทธิข์ องโครงการ ไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย
๒.๔) รับทราบตามที่รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายสุวพันธุ ตันยุวรรธนะ)
รายงานวา คณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ อยูระหวางดําเนินการกําหนดหลักเกณฑและ
เงื่อนไขตามมาตรการสงเสริมความเปนอยูในระดับหมูบาน ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๘
และในวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๘ สํานักงานกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติจะจัดงานเปดโครงการตาม
มาตรการสงเสริมความเปนอยูในระดับหมูบาน ณ ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพ็คเมืองทองธานี โดยมี
นายกรัฐมนตรีเปนประธานและคาดวาจะมีประชาชนเขารวมงานประมาณ ๖,๐๐๐ คน ทัง้ นี้ ใหรองนายกรัฐมนตรี
(นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ) ประสานรัฐมนตรีที่เกี่ยวของเพื่อเขารวมงานและรวมตอบขอซักถามของประชาชน
ที่มารวมงานดังกลาวดวย
๓) คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ ลงมติเห็นชอบแนวทางการตรวจสอบ
ความซํ้าซอนของโครงการภายใตมาตรการชวยเหลือประชาชนผูมีรายไดนอย ดังนี้
โดยเห็ น ชอบตามที่ ร องนายกรั ฐ มนตรี (นายสมคิ ด จาตุ ศ รี พิ ทั ก ษ ) เสนอว า ตามที่
คณะรั ฐ มนตรี ไ ด มี ม ติ กํ า หนดมาตรการช ว ยเหลื อ ประชาชนผู  มี ร ายได น  อ ย โดยเฉพาะเกษตรกรที่ สํ า คั ญ
ไดแก มาตรการชวยเหลือเกษตรกรและคนยากจนในการสงเสริมความเขมแข็งอยางยั่งยืน (ตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๘) มาตรการในการจัดหาเครื่องจักรกลการเกษตรใหแกกลุมสหกรณ/กลุมเกษตรกร
(ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๘) และมาตรการสงเสริมความเปนอยูระดับตําบล (ตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมือ่ วันที่ ๑ และวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๘) นัน้ ใหสาํ นักงบประมาณดําเนินการตรวจสอบความซํา้ ซอน
ระหวางขอเสนอโครงการภายใตมาตรการสงเสริมความเปนอยูระดับตําบลกับโครงการตามมาตรการชวยเหลือ
เกษตรกรและคนยากจนในการสงเสริมความเขมแข็งอยางยัง่ ยืน และมาตรการในการจัดหาเครือ่ งจักรกลการเกษตร
ใหแกกลุมสหกรณ/กลุมเกษตรกร เพื่อพิจารณาจัดหาวงเงินงบประมาณรองรับหากมีความจําเปนตองใชเพิ่มเติม
ทัง้ นี้ คณะรัฐมนตรีไดประชุมปรึกษาเมือ่ วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ ลงมติเห็นชอบกับแนวทาง
การตรวจสอบความซํา้ ซอนของโครงการภายใตมาตรการชวยเหลือประชาชนผูม รี ายไดนอ ย เพิม่ เติมโดยเห็นชอบ
ใหดําเนินการ
๓.๑) เห็นชอบใหทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมือ่ วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๘ (เรือ่ ง มาตรการ
ส ง เสริ ม ความเป น อยู  ข องประชาชนผู  มี ร ายได น  อ ยและมาตรการกระตุ  น การลงทุ น ขนาดเล็ ก ของรั ฐ บาล
ทัว่ ประเทศ) และเมือ่ วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๘ (เรือ่ ง การเสนอหลักเกณฑ ขัน้ ตอน และคูม อื การดําเนินงานตาม
มาตรการสงเสริมความเปนอยูระดับตําบล) เกี่ยวกับกรอบวงเงินงบประมาณในการดําเนินมาตรการสงเสริม
ความเปนอยูระดับตําบล เปน “เห็นชอบใหดําเนินมาตรการสงเสริมความเปนอยูระดับตําบล และจัดสรร
งบประมาณใหระดับตําบล ตําบลละ ๕ ลานบาท วงเงิน ๓๖,๒๗๕ ลานบาท และใหนบั รวมโครงการตามมาตรการ
สําคัญเรงดวนเพื่อชวยเหลือเกษตรกรและคนยากจนในการเสริมสรางความเขมแข็งอยางยั่งยืน และการจัดหา
เครื่องจักรกลการเกษตรใหแกกลุมสหกรณ/กลุมเกษตรกร ตามมาตรการสําคัญเรงดวน เพื่อชวยเหลือเกษตรกร
๗
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ที่ไมซํ้าซอนกันดวย ทั้งนี้ เมื่อจังหวัดและกระทรวงมหาดไทยยืนยันวาโครงการตาง ๆ ภายใต ๓ มาตรการ
ไมมีความซํ้าซอนกันก็ใหสํานักงบประมาณจัดสรรงบประมาณสําหรับ ๓ มาตรการดังกลาว ในวงเงินรวม ไมเกิน
๓๙,๗๔๓.๗๗๖๓ ลานบาท โดยใหจังหวัดสงรายละเอียดโครงการใหสํานักจัดทํางบประมาณเขตพื้นที่ ๑ - ๑๘
ภายในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๘”
๓.๒) อนุมัติใหใชจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ งบกลาง
รายการเงินสํารองจายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน เพิ่มเติม จํานวน ๑,๘๓๐ ลานบาท ในการดําเนินมาตรการฯ
ตามขอ ๑ ทัง้ นี้ ใหสาํ นักงบประมาณรับขอสังเกตของคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใชจา ยงบประมาณ
ภาครัฐที่ใหมีการประเมินผลความเหมาะสม ความคุมคาและความพึงพอใจของเกษตรกรและคนยากจนที่มีตอ
โครงการภายใตมาตรการทั้ง ๓ มาตรการดังกลาว และการดําเนินการในทุกขั้นตอนการปฏิบัติ จะตองโปรงใส
และตรวจสอบได ไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย
๔) คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ เ มื่ อ วั น ที่ ๑๓ ตุ ล าคม ๒๕๕๘ ลงมติ เ ห็ น ชอบการขอแก ไข
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๘ และขออนุมัติงบบริหารจัดการโครงการตามมาตรการสงเสริม
ความเปนอยูระดับตําบล ดังนี้
๔.๑) อนุมัติใหขยายระยะเวลาการเบิกจายงบประมาณเกี่ยวกับการดําเนินงานตาม
มาตรการสงเสริมความเปนอยูระดับตําบลใหแลวเสร็จ จาก “ภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘” เปน “ภายใน
วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๙” และเห็นชอบใหผูวาราชการจังหวัดและนายอําเภออาศัยอํานาจการบริหารตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ บูรณาการการบริหารจัดการการดําเนินงานตาม
มาตรการสงเสริมความเปนอยูร ะดับตําบลรวมกับหัวหนาสวนราชการ องคกรปกครองสวนทองถิน่ และหนวยงาน
ของรัฐในพืน้ ทีจ่ งั หวัดหรืออําเภอ โดยใหกระทรวง กรม สวนราชการ องคกรปกครองสวนทองถิน่ และหนวยงาน
ของรัฐในพืน้ ทีจ่ งั หวัดหรืออําเภอเขามามีสว นรวมในการดําเนินงานตามมาตรการสงเสริมความเปนอยูร ะดับตําบล
ทั้งดานวัสดุ อุปกรณ บุคลากร หรือดานอื่น ๆ ตามที่ไดรับการรองขอจากผูวาราชการจังหวัดหรือนายอําเภอ
ตามทีก่ ระทรวงมหาดไทยเสนอ ทัง้ นี้ ใหกระทรวงมหาดไทยรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเกี่ยวกับการพิจารณาโครงการ ควรพิจารณากลั่นกรองโครงการใหเปนไปตาม
วัตถุประสงคของมาตรการอยางเครงครัด ไปพิจารณาดําเนินการดวย
๔.๒) อนุมัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ งบกลาง รายการ
เงินสํารองจายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน ภายในกรอบวงเงิน ๑๘๗,๑๘๗,๐๐๐ บาท เพื่อเปนคาใชจาย
ในการบริหารจัดการการติดตามตรวจสอบการดําเนินงานตามโครงการฯ การประชาสัมพันธ และอื่น ๆ ทั้งนี้
ใหกระทรวงมหาดไทยจัดทําแผนการใชจา ยเงินงบกลาง และขอทําความตกลงในรายละเอียดกับสํานักงบประมาณ
ตามความจําเปนและเหมาะสมตอไป ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ
๕) คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ลงมติเห็นชอบการขอแกไข
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ และ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๘ ที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานตามโครงการมาตรการ
สงเสริมความเปนอยูระดับตําบล ดังนี้
๕.๑) เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ โดยใหแกไขมติคณะรัฐมนตรี
เมือ่ วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ ทีเ่ กีย่ วของกับการดําเนินงานตามโครงการมาตรการสงเสริมความเปนอยูร ะดับตําบล
ในสวนทีก่ าํ หนดใหจงั หวัดสงรายละเอียดโครงการใหสาํ นักจัดทํางบประมาณเขตพืน้ ที่ ๑ - ๑๘ จาก “ภายในวันที่
๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๘” เปน “ภายในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘”
และใหแกไขมติคณะรัฐมนตรีเมือ่ วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๘ ทีเ่ กีย่ วของกับการดําเนินงาน
ตามโครงการมาตรการสงเสริมความเปนอยูระดับตําบลในสวนที่กําหนดใหเบิกจายงบประมาณตามโครงการดังกลาว
ใหแลวเสร็จ จาก “ภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๙” เปน “ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙”
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๕.๒) ใหกระทรวงมหาดไทยรับความเห็นของสํานักงบประมาณที่เห็นวา สมควรที่
กระทรวงมหาดไทย จังหวัด และหนวยงานทีเ่ กีย่ วของจะตองปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ เงือ่ นไข วิธกี าร และมาตรฐาน
ตามที่เคยดําเนินการมากอนนี้แลว โดยคํานึงถึงประโยชนของทางราชการและประชาชนในพื้นที่ที่จะไดรับเปนสําคัญ
รวมทั้งเรงรัดการดําเนินการใหแลวเสร็จตามระยะเวลาดังกลาวดวย ไปพิจารณาดําเนินการตอไป
๖) คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๙ ลงมติเห็นชอบเกี่ยวกับขอคิดเห็น
ของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี โดยมีความคืบหนาเกี่ยวกับมาตรการสงเสริมความเปนอยูระดับตําบล
(ตําบลละ ๕ ลานบาท) ดังนี้
๖.๑) รองนายกรัฐมนตรี (พลเรือเอก ณรงค พิพฒ
ั นาศัย) รายงานวา ในฐานะกํากับและ
ติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค เขต ๖ กลุมภาคใตฝงอาวไทย ไดลงพื้นที่เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙
โดยไดติดตามและรับทราบปญหาตาง ๆ ในพื้นที่ โดยเฉพาะโครงการตามมาตรการสงเสริมความเปนอยู
ระดับตําบล พบวา มีการเบิกจายเงินชามากเนื่องจากมีโครงการจํานวนมาก รวมทั้งเจาหนาที่ปฏิบัติงานที่มี
ความชํานาญในกฎหมายและระเบียบในการเบิกจายเงินในแตละพืน้ ทีม่ จี าํ นวนไมเพียงพอ ทําใหการดําเนินการลาชา
๖.๒) รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทย รายงานวา ไดมีการติดตามความคืบหนา
และแกปญ หาความลาชาตาง ๆ โดยใหองคกรปกครองสวนทองถิน่ มาติดตามในเรือ่ งการกําหนดราคากลางหรือการเบิกจาย
ที่ลาชาในลักษณะคอขวด นอกจากจัดเจาหนาที่สวนกลางจากกระทรวงมหาดไทยแลว ก็ยังไดรับความรวมมือ
จากกรมบัญชีกลางและสํานักงบประมาณในการลงไปปฏิบตั งิ านในพืน้ ทีด่ ว ย ทัง้ นี้ คาดวาชวงตนเดือนกุมภาพันธ
นาจะมีการเบิกจายไดถงึ ๑๐,๐๐๐ ลานบาท และไดประสานงานและติดตามความคืบหนาผานชองทางการสือ่ สารตาง ๆ
เชน VDO Conference Application Line เพื่อเรงดําเนินการแกไขปญหาการเบิกจายตอไป
๗) คณะรัฐมนตรีมมี ติเมือ่ วันที่ ๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ ลงมติเห็นชอบการขับเคลือ่ นและเรงรัด
การดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลในเรื่อง ความคืบหนามาตรการกระตุนเศรษฐกิจ
โดยมีมติรบั ทราบรายงานการขับเคลือ่ นและเรงรัดการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและ
ใหหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการตามความเห็นของ กขร. โดยในสวนความคืบหนามาตรการกระตุนเศรษฐกิจ
กขร. เห็นวา โครงการตําบลละ ๕ ลานบาท ยังมีการเบิกจายที่ตํ่ากวาเปาหมายมาก (กรอบเงิน ๓๖,๒๗๕ ลานบาท
อนุมัติแลว ๓๒,๗๕๙ ลานบาท เบิกจายแลวเพียง ๗.๓ ลานบาท) จึงเห็นควรใหหนวยงานที่เกี่ยวของเรงรัด
การดําเนินการและรายงานผลความคืบหนาใหทราบตอไป
๘) คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ เ มื่ อ วั น ที่ ๒๙ มี น าคม ๒๕๕๙ ลงมติ เ ห็ น ชอบการขอแก ไขมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานตามโครงการมาตรการสงเสริม
ความเปนอยูระดับตําบล ดังนี้
๘.๑) อนุมัติและเห็นชอบตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ ดังนี้
(๑) อนุมัติใหขยายระยะเวลาดําเนินการโครงการมาตรการสงเสริมความเปนอยู
ระดับตําบล โครงการสําคัญเรงดวนเพือ่ ชวยเหลือเกษตรกรและคนยากจนในการเสริมสรางความเขมแข็งอยางยัง่ ยืน
และการสนับสนุนการจัดหาเครือ่ งจักรกลการเกษตรใหแกกลุม สหกรณ/กลุม เกษตรกร เฉพาะโครงการทีไ่ ดมกี ารกอหนี้
ผูกพันจนถึงขัน้ จองเงินในระบบ PO (Purchase Order) ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ โดยแกไขมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ และวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๙ ซึ่งกําหนดใหการดําเนินโครงการและเบิกจาย
งบประมาณ จาก “ใหแลวเสร็จภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙” เปน “ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙”
(ใหการดําเนินโครงการและเบิกจายงบประมาณใหแลวเสร็จตามสัญญา (คาดวาจะไมเกินเดือนมิถุนายน ๒๕๕๙))
(๒) เห็นชอบใหกระทรวงมหาดไทย กรมบัญชีกลาง และสวนราชการที่เกี่ยวของ
หาแนวทางการดําเนินงานการบริหารจัดการทรัพยสินที่เกิดจากมาตรการฯ การใชประโยชน การบํารุงรักษา
รวมถึงการโอนทรัพยสินใหสวนราชการเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอทางราชการ
๙
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(๓) อนุมัติใหขยายระยะเวลาการเบิกจายในสวนของคาใชจายบริหารจัดการ
โครงการตามมาตรการสงเสริมความเปนอยูระดับตําบล (ตําบลละ ๕ ลานบาท) และโครงการสําคัญเรงดวนเพื่อ
ชวยเหลือเกษตรกรและคนยากจนในการเสริมสรางความเขมแข็งอยางยั่งยืนไดจนถึงเสร็จสิ้นโครงการ รวมถึง
การติดตามประเมินผลโครงการซึ่งจะตองดําเนินการภายหลังเสร็จสิ้นการดําเนินโครงการตามสัญญา
๘.๒) ใหกระทรวงมหาดไทยและหนวยงานทีเ่ กีย่ วของรับความเห็นของสํานักงบประมาณ
และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยสิน
ทีเ่ กิดจากมาตรการฯ จะตองคํานึงถึงความเหมาะสมในการถือครองและการใชประโยชนของทรัพยสนิ ทีไ่ ดมาจาก
เงินงบประมาณ รวมถึงการบํารุงรักษา หรือการจดทะเบียนทรัพยสินใหถูกตองตามขั้นตอนของกฎหมาย
ระเบียบ ขอบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของ โดยคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของทางราชการเปนสําคัญ
รวมทั้ ง ควรกํ า กั บ ดู แ ลการดํ า เนิ น งานให เ ป น ไปตามหลั ก เกณฑ วิ ธี ป ฏิ บั ติ ใ นการเบิ ก จ า ยเงิ น มาตรการฯ
รวมถึงกฎหมายและระเบียบทีเ่ กีย่ วของอยางเครงครัด ตลอดจนกําหนดใหมกี ลไกการติดตามประเมินผลโครงการ
ที่จะดําเนินการภายหลังจากเสร็จสิ้นการดําเนินโครงการตามสัญญาแลว เพื่อเปนการประเมินผลสัมฤทธิ์
ของโครงการ และนําไปเปนขอมูลสําหรับกําหนดมาตรการในอนาคต ไปพิจารณาดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของ
ตอไปดวย
๙) การประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ นายกรัฐมนตรีไดมีขอสั่งการ ดังนี้
โดยใหสํานักงบประมาณและสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์จากการดําเนินโครงการสําคัญตั้งแตรัฐบาลเขามาบริหารราชการแผนดิน
โดยเฉพาะอยางยิ่งโครงการตามมาตรการกระตุนเศรษฐกิจของรัฐบาล เชน โครงการเพิ่มความเขมแข็งของ
เศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ มาตรการสงเสริมความเปนอยูระดับตําบล และโครงการบูรณาการ
มาตรการชวยเหลือเกษตรกรที่ไดรับผลกระทบจากภัยแลง เพื่อเสนอนายกรัฐมนตรีทราบตอไป
๑๐) คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ ลงมติรับทราบรายงานผลการเบิกจาย
งบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ตามที่
สํานักงบประมาณและกรมบัญชีกลางเสนอ (เฉพาะในสวนของโครงการตามมาตรการสงเสริมความเปนอยู
ระดับตําบล (ตําบลละ ๕ ลานบาท)) สรุปได ดังนี้
“โครงการตามมาตรการสงเสริมความเปนอยูระดับตําบล (ตําบลละ ๕ ลานบาท) จัดสรร
งบประมาณใหกระทรวงมหาดไทย (จังหวัด) แลว จํานวน ๓๖,๔๖๒ ลานบาท เบิกจายแลว จํานวน ๒๘,๙๕๘ ลานบาท
หรือรอยละ ๗๙.๔๒ มีการกอหนี้แลว จํานวน ๓๔,๕๘๑ ลานบาท หรือรอยละ ๙๔.๘๔”
ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ลงมติรับทราบรายงานผลการเบิกจาย
งบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ไตรมาสที่ ๓) ตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙
ตามทีส่ าํ นักงบประมาณและกรมบัญชีกลางเสนอ (เฉพาะในสวนของโครงการตามมาตรการสงเสริมความเปนอยู
ระดับตําบล (ตําบลละ ๕ ลานบาท)) สรุปได ดังนี้
“โครงการตามมาตรการสงเสริมความเปนอยูระดับตําบล (ตําบลละ ๕ ลานบาท) จัดสรร
งบประมาณใหกระทรวงมหาดไทย (จังหวัด) แลว จํานวน ๓๖,๔๖๒ ลานบาท เบิกจายแลว จํานวน ๓๒,๔๖๖ ลานบาท
หรือรอยละ ๘๙.๐๔ มีการกอหนี้แลว จํานวน ๓๔,๕๖๕ ลานบาท หรือรอยละ ๙๔.๘๐”
๑๑) คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ลงมติเห็นชอบการขับเคลื่อนและเรงรัด
การดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลเรื่อง โครงการสงเสริมความเปนอยูระดับตําบล (ตําบลละ ๕ ลานบาท)
โดยมีมติรับทราบรายงานการขับเคลื่อนและเรงรัดการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
เรื่อง โครงการสงเสริมความเปนอยูระดับตําบล (ตําบลละ ๕ ลานบาท)
๑๐
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๑.๒ สรุปผลการดําเนินงานตามมาตรการ
๑.๒.๑ มาตรการกระตุนการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ
๑) ภาพรวมการเบิกจายตามมาตรการกระตุนการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ (ที่มาขอมูล : รายงานผลของสํานักงบประมาณ และขอมูลระบบ GFMIS
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙)
โครงการตามมาตรการกระตุน การลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทัว่ ประเทศ สํานักงบประมาณ
ไดจดั สรรงบประมาณรวมทัง้ สิน้ ๓๙,๗๙๓.๖๗๙๓ ลานบาท คืนเงินงบประมาณจํานวน ๑,๙๗๔.๔๙๓๗ ลานบาท
(ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ ๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ ขยายระยะเวลากอหนี้รายจายลงทุนฯ จนสิ้นเดือนมีนาคม
๒๕๕๙ และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙ รายการที่นํางบประมาณมาจัดทําราง พ.ร.บ. โอนฯ เปน
รายการในลักษณะงบลงทุนในทุกงบรายจายตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
ทีล่ งนามจัดซือ้ จัดจางไมทนั ภายใน ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙) จัดสรร (หลัง พ.ร.บ. โอนฯ) ๓๗,๘๑๙.๑๘๕๖ ลานบาท
หนวยงานสามารถทําสัญญาได จํานวน ๓๕,๖๑๑.๑๔๕๘ ลานบาท รอยละ ๙๔.๑๖ ของงบประมาณจัดสรร
(หลัง พ.ร.บ.โอนฯ) เบิกจายงบประมาณไปแลวจํานวน ๓๕,๓๘๗.๖๐๙๕ ลานบาท รอยละ ๙๓.๕๗
ของงบประมาณจัดสรร (หลัง พ.ร.บ.โอนฯ) ซึ่งจําแนกตามแหลงเงิน ดังนี้
๑.๑) งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ งบกลาง รายการเงินสํารองจาย
เพือ่ กรณีฉกุ เฉินหรือจําเปน วงเงิน ๒๔,๐๐๐ ลานบาท สํานักงบประมาณไดจดั สรรงบประมาณ ๒๒,๘๕๗.๐๕๑๔ ลานบาท
คืนเงินงบประมาณ จํานวน ๘๔๗.๗๘๓๒ ลานบาท จัดสรร (หลัง พ.ร.บ.โอนฯ) ๒๒,๐๐๙.๒๖๘๒ ลานบาท
หนวยงานสามารถทําสัญญาได ๒๑,๘๙๓.๐๗๗๐ ลานบาท รอยละ ๙๙.๔๗ ของงบประมาณจัดสรร (หลัง พ.ร.บ. โอนฯ)
เบิกจายงบประมาณไปแลว ๒๑,๘๖๐.๒๐๗๔ ลานบาท รอยละ ๙๙.๓๒ ของงบประมาณจัดสรร (หลัง พ.ร.บ. โอนฯ)
๑.๒) งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ วงเงิน ๑๖,๐๐๐ ลานบาท
สํานักงบประมาณ จัดสรร ๑๖,๙๓๖.๖๒๗๙ ลานบาท คืนเงินงบประมาณ จํานวน ๑,๑๒๖.๗๑๐๕ ลานบาท
จัดสรร (หลัง พ.ร.บ.โอนฯ) จํานวน ๑๕,๘๐๙.๙๑๗๔ ลานบาท หนวยงานสามารถทําสัญญาได ๑๓,๗๑๘.๐๖๘๘ ลานบาท
รอยละ ๘๖.๗๗ ของงบประมาณจัดสรร (หลัง พ.ร.บ. โอนฯ) เบิกจายงบประมาณไปแลว ๑๓,๕๒๗.๔๐๒๑ ลานบาท
รอยละ ๘๕.๕๖ ของงบประมาณจัดสรร(หลัง พ.ร.บ. โอนฯ)
แผนภูมิแสดงภาพรวมการเบิกจายตามมาตรการกระตุนการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ
กอหนี้ผูกพัน (PO) แลว ๒๒๓.๕๓๖๓ ลานบาท
(รอยละ ๐.๕๙)

ยังไมเบิกจาย ๒,๒๐๘.๐๓๙๘ ลานบาท
(รอยละ ๕.๘๔)

เบิกจาย ๓๕,๓๘๗.๖๐๙๕ ลานบาท
(รอยละ ๙๓.๕๗)

๑๑

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๑)
การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ

(รอยละ)

๐%

ขอมูลการเบิกจายจากระบบ GFMIS (กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง)
จําแนกตามหนวยงาน
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙
๑๐%

๒๐%

๓๐%

๔๐%

๕๐%

๖๐%

๗๐%

๘๐%

นร*
กห*
กค
กต
กก
พม
กษ*
คค*
ทส*
ทก
พน*
พณ*
มท*
ยธ*
รง*
วธ*
วท
ศธ*
สธ*
อก*
สวนราชการไมสังกัด*
หนวยงานของรัฐสภา
หนวยงานของศาล
หนวยราชอิสระของรัฐ
รัฐวิสาหกิจ
สภากาชาดไทย
จังหวัดและกลุมจังหวัด

เบิกจาย

๑๒

ยังไมเบิกจาย

กอหนี้ผูกพัน (PO)

๙๐% ๑๐๐% ๑๑๐%

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๑)
การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ

๒) การอนุมัติโครงการ/รายการ
มาตรการกระตุนการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศมีการอนุมัติรายการทั้งสิ้น
จํานวน ๑๑๕,๑๔๑ รายการ ซึ่งเปนรายการที่ทําสัญญาแลว และรายการที่อยูระหวางการเบิกจายงบประมาณ
ซึ่งไดบันทึกขอมูลในระบบแลว จํานวน ๑๐๗,๙๓๕ รายการ คิดเปนรอยละ ๙๓.๗๔ ของรายการที่ไดรับจัดสรร
และรายการที่ยังไมไดกอหนี้ จํานวน ๗,๒๐๖ รายการคิดเปนรอยละ ๖.๒๖ (ที่มาขอมูล : รายงานผลของ
สํานักงบประมาณ และขอมูลระบบ GFMIS ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙)
๓) รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจในระดับพื้นที่
ขอมูลจากสํานักงบประมาณ ในการลงพื้นที่ภาคสนามของสํานักงบประมาณ โดยมี
กลุม ตัวอยาง ๑,๕๘๑ โครงการ ขอมูล ๙,๔๙๔ ชุด พบวา มีผลการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนผูม สี ว นได
สวนเสียทั้งทางตรงและทางออม ณ เดือน ม.ค. ๕๙ มีผลสรุปในเรื่องความสอดคลองตรงกับความตองการ
ความพึงพอใจตอผลการปฏิบัติงานและ ผลประโยชนที่ไดรับจากโครงการ ดังนี้
๓.๑) ความสอดคลองตรงกับความตองการ พบวา ทุกลักษณะรายการ สวนใหญสอดคลอง
ตรงกับความตองการของผูม สี ว นไดสว นเสีย รอยละ ๙๗.๑๓ และมีระดับความพึงพอใจมากรอยละ ๕๘.๐๘ ระดับ
ความพึงพอใจรอยละ ๓๗.๒๓
๓.๒) ความพึงพอใจตอการปฏิบัติงานโครงการโดยรวม พบวา สวนใหญผลการประเมิน
ทุกประเด็นมีคาใกลเคียงกัน คือ อยูในระดับมาก แสดงใหเห็นวาผูรับประโยชนทางตรงและผูรับประโยชนทาง
ออมมีความพึงพอใจตอการปฏิบัติงานของหนวยงานอยูในระดับมาก
๓.๓) ความพึงพอใจตอผลประโยชนที่ไดรับจากโครงการโดยรวม พบวา ผลการประเมิน
ประโยชนที่ไดรับจากโครงการ ทุกลักษณะรายการอยูในระดับมาก แสดงใหเห็นวาผูรับประโยชนทางตรงและ
ผูรับประโยชนทางออมมีความพึงพอใจตอผลประโยชนที่ไดรับจากโครงการอยูในระดับมาก
(ที่มาขอมูล : รายงานผลของสํานักงบประมาณ)
๑.๒.๒ มาตรการสงเสริมความเปนอยูระดับตําบล (ตําบลละ ๕ ลานบาท)
ผลการเบิกจายเงินงบประมาณของโครงการตามมาตรการสงเสริมความเปนอยูระดับตําบล
(ตําบลละ ๕ ลานบาท) ขอมูลสรุปโดย สํานักนโยบายและแผน สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ณ วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ มีความกาวหนาในการดําเนินงาน ดังนี้
๑) ผลการเบิกจายเงินงบประมาณของโครงการที่ดําเนินการแลวเสร็จและเบิกจายแลว
เปนจํานวนเงิน ๓๔,๑๓๔.๒๖ ลานบาท คิดเปนรอยละ ๙๔.๑๐ ของเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรร รวมกอหนี้
ทั้งหมด (PO) เปนจํานวนเงิน ๓๔,๑๘๘.๔๖ ลานบาท คิดเปนรอยละ ๙๔.๒๕
๒) กอหนี้ (PO) คงเหลือ เปนจํานวนเงิน ๕๔.๒๐ ลานบาท คิดเปนรอยละ ๐.๑๕
๓) ยกเลิกโครงการ เปนจํานวนเงิน ๕๑๘.๑๖ ลานบาท คิดเปนรอยละ ๑.๔๓ ของเงินงบประมาณ
ที่ไดรับจัดสรร
๔) เงินเหลือจาย เปนจํานวนเงิน ๑,๕๙๖.๕๙ ลานบาท คิดเปนรอยละ ๔.๔๐ ของเงินงบประมาณ
ที่ไดรับจัดสรร

๑๓

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๑)
การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ

ทั้ ง นี้ จากการติ ด ตามผลการเบิ ก จ า ยเงิ น งบประมาณของโครงการตามมาตรการฯ
ลาสุด ณ วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐ พบวา มีผลการเบิกจายเงินงบประมาณของโครงการที่ดําเนินการแลวเสร็จ
และเบิกจายแลวเปนจํานวนเงิน ๓๔,๑๖๕ ลานบาท คิดเปนรอยละ ๙๔.๑๘ ของเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรร
รวมกอหนี้ทั้งหมด (PO) เปนจํานวนเงิน ๓๔,๑๘๑.๗๔ ลานบาท คิดเปนรอยละ ๙๔.๒๓
จากการดําเนินโครงการใน ๗๖ จังหวัด กระทรวงมหาดไทยไดขอความรวมมือสํานักงาน
สถิติแหงชาติในการตรวจติดตามประเมินผลโครงการมาตรการสงเสริมความเปนอยูระดับตําบล (ตําบลละ
๕ ลานบาท) โดยจัดทําแบบสอบถามที่เปนมาตรฐานกลางสําหรับใชสํารวจทั่วประเทศ สํารวจความคิดเห็นของ
ประชาชนตัวอยางทั้งสิ้น ๑๘๐,๔๑๕ ราย สรุปผลการสํารวจได คือ มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับโครงการ
รอยละ ๙๘.๙ มีสวนรวมในการดําเนินโครงการ รอยละ ๘๑.๑ โครงการที่เกิดขึ้นตรงกับความตองการ
รอยละ ๙๘.๘ โครงการดําเนินการโดยคนในหมูบ า น/ชุมชน รอยละ ๕๗.๔ มีความโปรงใส/สามารถตรวจสอบได
รอยละ ๙๕.๓ โครงการมีประโยชน รอยละ ๙๘.๙ โครงการที่เกิดขึ้นความยั่งยืน รอยละ ๙๘.๔ ชวยใหเกิด
ความรวมมือหรือความสามัคคีของคนในหมูบาน/ชุมชน รอยละ ๙๘.๑ เกิดความรวมมือหรือความสามัคคีระหวาง
ประชาชนกับหนวยงานภาครัฐรอยละ ๙๗.๓ สรางอาชีพ/รายไดหรือกระตุนเศรษฐกิจ/สามารถพึ่งพาตนเองได
รอยละ ๘๘.๗ และโดยรวมมีความพึงพอใจ รอยละ ๙๙.๓

๙๘.๙

๙๘.๔

๙๘.๑

๙๗.๓

เกิดความรวมมือหรือความสามัคคีระหวางประชาชนกับหนวยงานภาครัฐ

๙๕.๓

ชวยใหเกิดความรวมมือหรือความสามัคคีของคนในหมูบาน/ชุมชน

๙๘.๘

โครงการที่เกิดขึ้นมีความยั่งยืน

๙๘.๙

โครงการมีประโยชน

ภาพรวมผลการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนตัวอยาง (โครงการฯ ตําบลละ ๕ ลานบาท)

๘๑.๑

Avg = ๙๒.๐
๙๙.๓
๘๘.๗

๑๔

มีความพึงพอใจ

สรางอาชีพ/รายไดหรือกระตุนเศรษฐกิจ/สามารถพึ่งพาตนเองได

มีความโปรงใส/สามารถตรวจสอบได

โครงการดําเนินการโดยคนในหมูบาน/ชุมชน

โครงการที่เกิดขึ้นตรงกับความตองการ

มีสวนรวมในการดําเนินโครงการ

มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับโครงการ

๕๗.๔

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๑)
การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ

โครงการตามมาตรการสงเสริมความเปนอยูระดับตําบล (ตําบลละ ๕ ลานบาท)
ขอมูลการเบิกจายแยกรายจังหวัด (ขอมูลจากระบบ GFMIS ณ วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙)
สรุปขอมูลโดยกองคลัง สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
โครงการตามมาตรการสงเสริมความเปนอยูระดับตําบล
ลําดับ

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘

หนวยงาน

สวนกลาง
สมุทรปราการ
นนทบุรี
ปทุมธานี
พระนครศรีอยุธยา
อ่างทอง
ลพบุรี
สิงหบุรี
ชัยนาท
สระบุรี
ชลบุรี
ระยอง
จันทบุรี
ตราด
ฉะเชิงเทรา
ปราจีนบุรี
นครนายก
สระแกว
นครราชสีมา
บุรีรัมย
สุรินทร
ศรีสะเกษ
อุบลราชธานี
ยโสธร
ชัยภูมิ
อํานาจเจริญ
บึงกาฬ
หนองบัวลําภู
ขอนแกน
อุดรธานี
เลย
หนองคาย
มหาสารคาม
รอยเอ็ด
กาฬสินธุ์
สกลนคร
นครพนม
มุกดาหาร

ไดรับจัดสรร

PO คงเหลือ
ในระบบ GFMIS

เบิกจาย

คงเหลือ

๑

๒

๓

(๔)=(๑)-(๒)-(๓)

๐.๐๐
๒๕๐๐๐๐๐๐๐.๐๐
๒๓๙๗๘๘๘๐๐.๐๐
๓๐๐๐๐๐๐๐๐.๐๐
๑๐๔๕๐๐๐๐๐๐.๐๐
๓๖๕๐๐๐๐๐๐.๐๐
๖๒๐๐๐๐๐๐๐.๐๐
๒๑๕๐๐๐๐๐๐.๐๐
๒๖๕๐๐๐๐๐๐.๐๐
๕๕๕๐๐๐๐๐๐.๐๐
๔๖๐๐๐๐๐๐๐.๐๐
๒๙๐๐๐๐๐๐๐.๐๐
๓๘๐๐๐๐๐๐๐.๐๐
๑๙๐๐๐๐๐๐๐.๐๐
๔๖๕๐๐๐๐๐๐.๐๐
๓๒๕๐๐๐๐๐๐.๐๐
๒๐๕๐๐๐๐๐๐.๐๐
๒๙๕๐๐๐๐๐๐.๐๐
๑๔๔๕๐๐๐๐๐๐.๐๐
๙๔๕๐๐๐๐๐๐.๐๐
๗๙๕๐๐๐๐๐๐.๐๐
๑๐๓๐๐๐๐๐๐๐.๐๐
๑๐๙๕๐๐๐๐๐๐.๐๐
๓๙๕๐๐๐๐๐๐.๐๐
๖๒๐๐๐๐๐๐๐.๐๐
๒๘๐๐๐๐๐๐๐.๐๐
๒๖๕๐๐๐๐๐๐.๐๐
๒๙๕๐๐๐๐๐๐.๐๐
๙๙๕๐๐๐๐๐๐.๐๐
๗๘๐๐๐๐๐๐๐.๐๐
๔๕๐๐๐๐๐๐๐.๐๐
๓๑๐๐๐๐๐๐๐.๐๐
๖๖๕๐๐๐๐๐๐.๐๐
๙๖๕๐๐๐๐๐๐.๐๐
๖๗๕๐๐๐๐๐๐.๐๐
๖๒๕๐๐๐๐๐๐.๐๐
๔๙๕๐๐๐๐๐๐.๐๐
๒๖๕๐๐๐๐๐๐.๐๐

๐.๐๐
๘๒๐๐๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๑๑๐๔๖๔๗๗.๒๔
๐.๐๐
๑๕๓๕๘๐๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๒๗๕๐๐๐๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๕๔๕๘๐๐๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐

๐.๐๐
๐.๐๐
๑๓๑๕๒๓๓๕๓.๓๖ ๑๑๘๓๙๔๖๔๖.๖๔
๒๑๘๘๙๘๑๗๔.๖๗ ๒๐๘๙๐๖๒๕.๓๓
๒๕๙๓๘๔๒๗๖.๓๘ ๔๐๖๑๕๗๒๓.๖๒
๙๔๓๙๙๒๙๖๕.๓๙ ๘๙๙๖๐๕๕๗.๓๗
๓๔๖๔๕๙๙๓๕.๖๗ ๑๘๕๔๐๐๖๔.๓๓
๕๙๒๒๐๐๒๓๗.๙๕ ๒๖๒๖๓๙๖๒.๐๕
๒๐๖๗๗๓๗๙๑.๙๗
๘๒๒๖๒๐๘.๐๓
๒๕๙๓๕๒๒๔๔.๙๐
๕๖๔๗๗๕๕.๑๐
๕๓๐๔๓๕๓๔๔.๖๐ ๒๔๕๖๔๖๕๕.๔๐
๔๒๖๓๖๑๙๑๔.๔๕ ๓๓๖๓๘๐๘๕.๕๕
๒๖๔๒๕๖๔๐๖.๐๒ ๒๕๗๔๓๕๙๓.๙๘
๓๖๕๑๔๐๘๐๑.๗๖ ๑๔๘๕๙๑๙๘.๒๔
๑๗๕๓๐๓๘๓๑.๐๖ ๑๔๖๙๖๑๖๘.๙๔
๔๒๔๓๔๑๗๒๑.๖๓ ๔๐๖๕๘๒๗๘.๓๗
๓๑๗๗๖๗๒๗๐.๐๒
๗๒๓๒๗๒๙.๙๘
๑๘๘๓๘๙๕๗๔.๕๒ ๑๖๖๑๐๔๒๕.๔๘
๒๗๗๔๔๘๓๓๐.๐๓ ๑๗๕๕๑๖๖๙.๙๗
๑๓๑๐๗๖๒๔๓๔.๑๙ ๑๓๑๔๘๗๕๖๕.๘๑
๘๕๖๘๐๑๑๘๘.๔๐ ๘๘๑๙๘๘๑๑.๖๐
๗๕๗๖๗๒๔๓๓.๖๓ ๓๗๓๒๗๕๖๖.๓๗
๙๘๖๕๓๒๙๕๙.๕๙ ๔๓๔๖๗๐๔๐.๔๑
๑๐๒๙๗๗๙๐๑๒.๑๒ ๖๕๒๒๐๙๘๗.๘๘
๓๘๕๙๔๘๙๓๔.๕๓
๙๐๕๑๐๖๕.๔๗
๕๗๘๖๓๔๙๒๗.๔๖ ๔๑๓๖๕๐๗๒.๕๔
๒๖๙๕๙๐๘๐๙.๗๒ ๑๐๔๐๙๑๙๐.๒๘
๒๖๐๓๒๔๔๔๕.๑๐
๔๖๗๕๕๕๔.๙๐
๒๗๒๔๙๑๖๔๘.๓๓ ๒๒๕๐๘๓๕๑.๖๗
๙๕๗๒๐๓๖๔๕.๖๗ ๓๒๓๓๘๓๕๔.๓๓
๗๓๐๓๔๖๕๗๖.๗๒ ๔๙๖๕๓๔๒๓.๒๘
๔๓๓๓๔๙๔๕๓.๓๓ ๑๖๖๕๐๕๔๖.๖๗
๒๙๗๗๒๒๓๒๕.๙๕ ๑๒๒๗๗๖๗๔.๐๕
๖๔๖๒๖๖๗๔๘.๙๐ ๑๘๗๓๓๒๕๑.๑๐
๙๒๒๔๒๐๙๔๘.๓๑ ๔๒๕๗๙๐๕๑.๖๙
๖๕๔๔๕๙๙๗๗.๓๓ ๒๐๕๔๐๐๒๒.๖๗
๖๒๐๒๑๙๑๒๖.๙๐
๔๗๘๐๘๗๓.๑๐
๔๘๓๗๗๑๖๘๐.๔๓ ๑๑๒๒๘๓๑๙.๕๗
๒๕๙๕๙๑๓๑๙.๙๕
๕๔๐๘๖๘๐.๐๕

รอยละ PO
คงเหลือ จาก งปม.
ที่ไดรับจัดสรร

รอยละการเบิกจาย
จากงปม.
ที่ไดรับจัดสรร

รอยละคงเหลือ
จากการเบิกจาย
การกอหนี้

(๕)=(๒)* ๑๐๐/(๑) (๖)=(๓)* ๑๐๐/(๑) (๗)=(๔)* ๑๐๐/(๑)
๐.๐๐
๐.๐๓
๐.๐๐
๐.๐๐
๑.๐๖
๐.๐๐
๐.๒๕
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๑๙
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๕๕
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐

๐.๐๐
๕๒.๖๑
๙๑.๒๙
๘๖.๔๖
๙๐.๓๓
๙๔.๙๒
๙๕.๕๒
๙๖.๑๗
๙๗.๘๗
๙๕.๕๗
๙๒.๖๙
๙๑.๑๒
๙๖.๐๙
๙๒.๒๗
๙๑.๒๖
๙๗.๗๗
๙๑.๙๐
๙๔.๐๕
๙๐.๗๑
๙๐.๖๗
๙๕.๓๐
๙๕.๗๘
๙๔.๐๔
๙๗.๗๑
๙๓.๓๓
๙๖.๒๘
๙๘.๒๔
๙๒.๓๗
๙๖.๒๐
๙๓.๖๓
๙๖.๓๐
๙๖.๐๔
๙๗.๑๘
๙๕.๕๙
๙๖.๙๖
๙๙.๒๔
๙๗.๗๓
๙๗.๙๖

๐.๐๐
๔๗.๓๖
๘.๗๑
๑๓.๕๔
๘.๖๑
๕.๐๘
๔.๒๔
๓.๘๓
๒.๑๓
๔.๔๓
๗.๓๑
๘.๘๘
๓.๙๑
๗.๗๓
๘.๗๔
๒.๒๓
๘.๑๐
๕.๙๕
๙.๑๐
๙.๓๓
๔.๗๐
๔.๒๒
๕.๙๖
๒.๒๙
๖.๖๗
๓.๗๒
๑.๗๖
๗.๖๓
๓.๒๕
๖.๓๗
๓.๗๐
๓.๙๖
๒.๘๒
๔.๔๑
๓.๐๔
๐.๗๖
๒.๒๗
๒.๐๔

๑๕

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๑)
การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ
โครงการตามมาตรการสงเสริมความเปนอยูระดับตําบล
ลําดับ

๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔

หนวยงาน

เชียงใหม
ลําพูน
ลําปาง
อุตรดิตถ
แพร
นาน
พะเยา
เชียงราย
แมฮองสอน
นครสวรรค
อุทัยธานี
กําแพงเพชร
ตาก
สุโขทัย
พิษณุโลก
พิจิตร
เพชรบูรณ
ราชบุรี
กาญจนบุรี
สุพรรณบุรี
นครปฐม
สมุทรสาคร
สมุทรสงคราม
เพชรบุรี
ประจวบคีรีขันธ
นครศรีธรรมราช
กระบี่
พังงา
ภูเก็ต
สุราษฎรธานี
ระนอง
ชุมพร
สงขลา
สตูล
ตรัง
พัทลุง

หมายเหตุ

๑๖

ไดรับจัดสรร

PO คงเหลือ
ในระบบ GFMIS

เบิกจาย

๑
๑๐๒๐๐๐๐๐๐๐.๐๐
๒๕๕๐๐๐๐๐๐.๐๐
๕๐๐๐๐๐๐๐๐.๐๐
๓๓๔๕๐๓๐๐๐.๐๐
๓๘๖๕๐๖๕๐๐.๐๐
๔๙๕๐๐๐๐๐๐.๐๐
๓๔๐๐๐๐๐๐๐.๐๐
๖๒๐๐๐๐๐๐๐.๐๐
๒๒๔๕๓๔๗๐๐.๐๐
๖๔๙๗๘๒๘๐๐.๐๐
๓๕๐๐๐๐๐๐๐.๐๐
๓๙๐๐๐๐๐๐๐.๐๐
๓๑๕๐๐๐๐๐๐.๐๐
๔๓๐๐๐๐๐๐๐.๐๐
๔๖๕๐๐๐๐๐๐.๐๐
๔๔๕๐๐๐๐๐๐.๐๐
๕๘๕๐๐๐๐๐๐.๐๐
๕๒๐๐๐๐๐๐๐.๐๐
๔๙๐๐๐๐๐๐๐.๐๐
๕๕๐๐๐๐๐๐๐.๐๐
๕๓๐๐๐๐๐๐๐.๐๐
๑๙๙๙๑๑๐๐๐.๐๐
๑๘๐๐๐๐๐๐๐.๐๐
๔๖๕๐๐๐๐๐๐.๐๐
๒๓๙๑๖๑๒๐๐.๐๐
๘๔๕๐๐๐๐๐๐.๐๐
๒๖๕๐๐๐๐๐๐.๐๐
๒๔๐๐๐๐๐๐๐.๐๐
๘๕๐๐๐๐๐๐.๐๐
๖๕๕๐๐๐๐๐๐.๐๐
๑๕๐๐๐๐๐๐๐.๐๐
๓๔๙๙๘๕๐๐๐.๐๐
๖๓๕๐๐๐๐๐๐.๐๐
๑๘๐๐๐๐๐๐๐.๐๐
๔๓๕๐๐๐๐๐๐.๐๐
๓๒๕๐๐๐๐๐๐.๐๐

๒
๐.๐๐
๐.๐๐
๓๒๘๑๘๐๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๖๒๑๘๐๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๑๖๕๙๗๐๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๑๑๙๙๙.๕๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐

๓
๙๑๒๓๓๐๕๕๒.๑๔
๒๔๒๓๕๖๖๒๐.๑๒
๔๔๕๖๔๕๒๙๓.๒๔
๓๒๐๒๖๔๘๐๖.๒๖
๓๖๐๔๐๖๓๙๙.๓๘
๔๑๗๕๑๐๘๑๔.๘๐
๓๑๗๒๘๘๙๐๓.๙๓
๖๐๒๕๖๓๕๖๓.๔๘
๒๒๐๐๒๙๗๕๙.๑๗
๖๓๕๖๓๘๕๔๔.๕๑
๓๔๐๒๐๑๘๒๐.๗๓
๓๗๖๙๑๕๑๕๓.๕๒
๓๐๖๓๑๗๔๗๔.๔๙
๔๐๐๕๕๖๕๖๗.๑๒
๔๔๐๐๘๓๒๖๖.๖๒
๔๓๓๑๔๐๔๖๙.๑๗
๕๖๗๔๙๔๓๕๐.๓๒
๔๙๗๔๖๙๔๘๐.๕๔
๔๗๒๘๔๐๑๙๘.๒๖
๕๒๘๑๔๐๘๓๓.๑๔
๔๗๘๖๒๒๔๘๐.๖๗
๑๘๕๖๖๑๑๖๘.๕๕
๑๖๘๐๔๓๖๘๘.๓๐
๔๐๒๓๓๖๑๘๘.๗๕
๒๒๙๒๕๔๔๕๖.๐๗
๗๗๙๐๘๔๒๔๖.๑๙
๒๕๕๘๙๐๒๔๖.๗๙
๒๑๖๒๘๓๒๖๙.๔๖
๗๑๗๕๔๒๑๑.๘๕
๖๑๓๕๐๗๐๖๗.๔๒
๑๓๓๑๘๗๙๔๓.๗๙
๓๓๙๔๕๑๔๕๐.๑๓
๖๒๐๔๑๐๕๒๐.๗๙
๑๗๕๕๒๐๘๙๐.๓๘
๔๐๒๔๓๔๖๐๐.๓๖
๓๑๗๖๓๔๗๕๒.๗๕

คงเหลือ

รอยละ PO
คงเหลือ จาก งปม.
ที่ไดรับจัดสรร

รอยละการเบิกจาย
จากงปม.
ที่ไดรับจัดสรร

รอยละคงเหลือ
จากการเบิกจาย
การกอหนี้

(๔)=(๑)-(๒)-(๓) (๕)=(๒)* ๑๐๐/(๑) (๖)=(๓)* ๑๐๐/(๑) (๗)=(๔)* ๑๐๐/(๑)
๑๐๗๖๖๙๔๔๗.๘๖
๐.๐๐
๘๙.๔๔
๑๐.๕๖
๑๒๖๔๓๓๗๙.๘๘
๐.๐๐
๙๕.๐๔
๔.๙๖
๕๑๐๗๒๙๐๖.๗๖
๐.๖๖
๘๙.๑๓
๑๐.๒๑
๑๔๒๓๘๑๙๓.๗๔
๐.๐๐
๙๕.๗๔
๔.๒๖
๒๖๑๐๐๑๐๐.๖๒
๐.๐๐
๙๓.๒๕
๖.๗๕
๗๗๔๘๙๑๘๕.๒๐
๐.๐๐
๘๔.๓๕
๑๕.๖๕
๒๒๗๑๑๐๙๖.๐๗
๐.๐๐
๙๓.๓๒
๖.๖๘
๑๗๔๓๖๔๓๖.๕๒
๐.๐๐
๙๗.๑๙
๒.๘๑
๔๕๐๔๙๔๐.๘๓
๐.๐๐
๙๗.๙๙
๒.๐๑
๑๔๑๔๔๒๕๕.๔๙
๐.๐๐
๙๗.๘๒
๒.๑๘
๙๗๙๘๑๗๙.๒๗
๐.๐๐
๙๗.๒๐
๒.๘๐
๑๓๐๘๔๘๔๖.๔๘
๐.๐๐
๙๖.๖๔
๓.๓๖
๘๖๘๒๕๒๕.๕๑
๐.๐๐
๙๗.๒๔
๒.๗๖
๒๙๔๔๓๔๓๒.๘๘
๐.๐๐
๙๓.๑๕
๖.๘๕
๒๔๒๙๔๙๓๓.๓๘
๐.๑๓
๙๔.๖๔
๕.๒๒
๑๑๘๕๙๕๓๐.๘๓
๐.๐๐
๙๗.๓๓
๒.๖๗
๑๗๕๐๕๖๔๙.๖๘
๐.๐๐
๙๗.๐๑
๒.๙๙
๒๒๕๓๐๕๑๙.๔๖
๐.๐๐
๙๕.๖๗
๔.๓๓
๑๗๑๕๙๘๐๑.๗๔
๐.๐๐
๙๖.๕๐
๓.๕๐
๒๑๘๕๙๑๖๖.๘๖
๐.๐๐
๙๖.๐๓
๓.๙๗
๕๑๓๗๗๕๑๙.๓๓
๐.๐๐
๙๐.๓๑
๙.๖๙
๑๔๒๔๙๘๓๑.๔๕
๐.๐๐
๙๒.๘๗
๗.๑๓
๑๑๙๕๖๓๑๑.๗๐
๐.๐๐
๙๓.๓๖
๖.๖๔
๖๑๐๐๔๑๑๑.๒๕
๐.๓๖
๘๖.๕๒
๑๓.๑๒
๙๙๐๖๗๔๓.๙๓
๐.๐๐
๙๕.๘๖
๔.๑๔
๖๕๙๑๕๗๕๓.๘๑
๐.๐๐
๙๒.๒๐
๗.๘๐
๙๑๐๙๗๕๓.๒๑
๐.๐๐
๙๖.๕๖
๓.๔๔
๒๓๗๑๖๗๓๐.๕๔
๐.๐๐
๙๐.๑๒
๙.๘๘
๑๓๒๓๓๗๘๘.๖๕
๐.๐๑
๘๔.๔๒
๑๕.๕๗
๔๑๔๙๒๙๓๒.๕๘
๐.๐๐
๙๓.๖๗
๖.๓๓
๑๖๘๑๒๐๕๖.๒๑
๐.๐๐
๘๘.๗๙
๑๑.๒๑
๑๐๕๓๓๕๔๙.๘๗
๐.๐๐
๙๖.๙๙
๓.๐๑
๑๔๕๘๙๔๗๙.๒๑
๐.๐๐
๙๗.๗๐
๒.๓๐
๔๔๗๙๑๐๙.๖๒
๐.๐๐
๙๗.๕๑
๒.๔๙
๓๒๕๖๕๓๙๙.๖๔
๐.๐๐
๙๒.๕๑
๗.๔๙
๗๓๖๕๒๔๗.๒๕
๐.๐๐
๙๗.๗๓
๒.๒๗

สงป. อนุมัติใหคืนเงิน ตามหนังสือสํานักงบประมาณ ดวนที่สุดที่ นร๐๗๐๖/๑๔๒๔๖ ลว. ๑๑ มี.ค. ๕๙ จํานวน ๒๕,๘๒๗,๐๐๐ บาท ดังนี้
๑. นนทบุรี วงเงิน ๒๐,๒๑๑,๒๐๐ บาท
๕. นครสวรรค วงเงิน ๒๑๗,๒๐๐ บาท
๒. อุตรดิตถ วงเงน ๔๙๗,๐๐๐ บาท
๖. สมุทรสาคร วงเงิน ๘๙,๐๐๐ บาท
๓. แพร วงเงิน ๓,๔๙๓,๕๐๐ บาท
๗. ประจวบคีรีขันธ วงเงิน ๘๓๘,๘๐๐ บาท
๔. แมฮองสอน วงเงิน ๔๖๕,๓๐๐ บาท
๘. ชุมพร วงเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๑)
การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ
ผลการเบิกจายงลประมาณของจังหวัดตามมาตรการฯ (ตําบลละ ๕ ลานบาท)
ขอมูลการเบิกจายแยกรายจังหวัด (ณ วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙)
๐%

๑๐%

๒๐%

๓๐%

๔๐%

๕๐%

๖๐%

๗๐%

๘๐%

๙๐%

๑๐๐%

(๑) สมุทรปราการ
(๒) นนทบุรี
(๓) ปทุมธาานี
(๔) พระนครศรีอยุธยา
(๕) อางทอง
(๖) ลพบุรี
(๗) สิงหบุรี
(๘) ชัยนาท
(๙) สระบุรี
(๑๐) ชลบุรี
(๑๑) ระยอง
(๑๒) จันทบุรี
(๑๓) ตราด
(๑๔) ฉะเชิงเทรา
(๑๕) ปราจีนบุรี
(๑๖) นครนายก
(๑๗) สระแกว
(๑๘) นครราชสีมา
(๑๙) บุรีรัมย
(๒๐) สุรินทร
(๒๑) ศรีษะเกษ
(๒๒) อุบลราชธานี
(๒๓) ยโสธร
(๒๔) ชัยภูมิ
(๒๕) อํานาจเจริญ
(๒๖) บึงกาฬ
(๒๗) หนองบัวลําภู
(๒๘) ขอนแกน
(๒๙) อุดรธานี
(๓๐) เลย
(๓๑) หนองคาย
(๓๒) มหาสารคาม
(๓๓) รอยเอ็ด
(๓๔) กาฬสินธุ
(๓๕) สกลนคร
(๓๖) นครพนม
(๓๗) มุกดาหาร
(๓๘) เชียงใหม
(๓๙) ลําพูน
(๔๐) ลําปาง

รอยละเบิกจายจาก งปม. ที่ไดรับจัดสรร

รอยละคงเหลือจากการเบิกจาย การกอหนี้

รอยละ PO คงเหลือจาก งปม. ที่ไดรับจัดสรร

๑๗

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๑)
การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ
ผลการเบิกจายงลประมาณของจังหวัดตามมาตรการฯ (ตําบลละ ๕ ลานบาท)
ขอมูลการเบิกจายแยกรายจังหวัด (ณ วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙) (ตอ)
๗๕%

๘๐%

๘๕%

๙๐%

๙๕%

๑๐๐%

(๔๑) อุตรดิตถ
(๔๒) แพร
(๔๓) นาน
(๔๔) พะเยา
(๔๕) เชียงราย
(๔๖) แมฮองสอน
(๔๗) นครสวรรค
(๔๘) อุทัยธานี
(๔๙) กําแพงเพชร
(๕๐) ตาก
(๕๑) สุโขทัย
(๕๒) พิษณุโลก
(๕๓) พิจิตร
(๕๔) เพชรบูรณ
(๕๕) ราชบุรี
(๕๖) กาญจนบุรี
(๕๗) สุพรรณบุรี
(๕๘) นครปฐม
(๕๙) สมุทรสาคร
(๖๐) สมุทรสงคราม
(๖๑) เพชรบุรี
(๖๒) ประจวบคีรีขันธ
(๖๓) นครศรีธรรมราช
(๖๔) กระบี่
(๖๕) พังงา
(๖๖) ภูเก็ต
(๖๗) สุราษฎธานี
(๖๘) ระนอง
(๖๙) ชุมพร
(๗๐) สงขลา
(๗๑) สตูล
(๗๒) ตรัง
(๗๓) พัทลุง
(๗๔) ปตตานี
(๗๕) ยะลา
(๗๖) นราธิวาส

รอยละเบิกจายจาก งปม. ที่ไดรับจัดสรร

๑๘

รอยละคงเหลือจากการเบิกจาย การกอหนี้

รอยละ PO คงเหลือจาก งปม. ที่ไดรับจัดสรร

บทที่ ๒

โครงการตามมาตรการกระตุน
การลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ

PAEC

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๑)
การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ

บทที่ ๒
โครงการตามมาตรการกระตุนการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ
คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.) ในการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘
เมือ่ วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ไดกาํ หนดแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยได คั ด เลื อ กโครงการตามมาตรการกระตุ  น การลงทุ น ขนาดเล็ ก ของรั ฐ บาลทั่ ว ประเทศ
ซึ่งเปนโครงการตามนโยบายสําคัญเรงดวนของรัฐบาลมาใชในการดําเนินงานตามกลุมโครงการประเภทที่ ๓ :
การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ และกําหนดให ค.ต.ป. ประจํากระทรวง และ อ.ค.ต.ป. กลุมกระทรวง
เปนผูรับผิดชอบดําเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการดังกลาว

๒.๑ ผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ โดยคณะกรรมการตรวจสอบ
และประเมินผลภาคราชการ
๒.๑.๑ วิธีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ
แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ไดกาํ หนด
วิธีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลโครงการ เปน ๓ ระยะ คือการติดตามตรวจสอบ และประเมินผล
กอนเริ่มโครงการ ระหวางดําเนินโครงการ และหลังสิ้นสุดโครงการ ดังนี้
๑) การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล กอนเริ่มโครงการ มีวัตถุประสงคเพื่อใหมี
การประเมินบริบทของโครงการวามีความเหมาะสมหรือไม โดยพิจารณาจาก
(๑) ความจําเปนของโครงการ
(๒) ความตองการโครงการของกลุมเปาหมาย
(๓) ความเหมาะสมของโครงการตอกลุมเปาหมาย
(๔) ความเหมาะสมตอพื้นที่ดําเนินโครงการ
ดังนี้

๒) การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล ระหวางดําเนินโครงการ มีวัตถุประสงคที่สําคัญ

(๑) เพื่อประเมินความพรอมของทรัพยากรการบริหาร สําหรับใชในการดําเนินโครงการ
ทั้งในเรื่อง คน เงิน วัสดุอุปกรณ และการบริหารจัดการ
(๒) เพื่อประเมินการปฏิบัติงานตามนโยบาย แผนงาน/โครงการ วามีความถูกตองเหมาะสม
เพียงใด มีปญหาและอุปสรรคอยางไรบาง
(๓) เพื่อประเมินความกาวหนาของโครงการ เมื่อไดดําเนินโครงการไประยะหนึ่งเพื่อนําผล
ไปใชในการปรับปรุงแกไขการดําเนินงาน

๒๑

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๑)
การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ

หรือยุติโครงการ

๓) การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล หลังสิ้นสุดโครงการ มีวัตถุประสงคที่สําคัญ ดังนี้
(๑) เพื่อประเมินผลที่ไดจากโครงการวาเปนไปตามที่คาดหวังหรือไม เพียงใด
(๒) เพื่อนําขอมูลไปใชในการประกอบการตัดสินใจวา ควรจะมีการปรับปรุง แกไข สานตอ

(๓) การประเมินผลที่เกิดขึ้นจากโครงการทั้งหมด เพื่อใหทราบในสิ่งที่คาดหวังและไมคาดหวัง
ที่เกิดขึ้นจากการดําเนินโครงการ
(๔) การติดตามผลที่เกิดขึ้นจากโครงการ โดยมีการติดตามผลการดําเนินงานเปนระยะ
เพื่อตรวจติดตามความคงอยู ความกาวหนา และผลการพัฒนา อันเปนผลมาจากการดําเนินโครงการ
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการตามมาตรการกระตุน
การลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ ไดกําหนดกลไกการดําเนินงานไว ดังนี้
๑) ค.ต.ป. ประจํากระทรวง ๒๐ กระทรวง และ อ.ค.ต.ป. กลุมกระทรวง ๔ คณะ
ทําหนาที่ในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการตามมาตรการกระตุนการลงทุนขนาดเล็ก
ของรัฐบาลทั่วประเทศ ในสวนที่แตละกระทรวงไดรับอนุมัติโครงการใหมาดําเนินการทั้งหมด
๒) ให ค.ต.ป. ประจํากระทรวง ประสานการดําเนินงานรวมกับกรมในสังกัด กระทรวง
ที่เกี่ยวของ ที่ไดรับอนุมัติงบประมาณการดําเนินงานตามมาตรการกระตุนการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล
ทั่วประเทศ เพื่อติดตาม ตรวจสอบเรียกขอมูล รวบรวมขอมูลสําหรับใชในการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ
เพื่อจัดทํารายงานเสนอตอ ค.ต.ป.
๓) กําหนดใหสาํ นักงบประมาณสนับสนุนขอมูลการดําเนินการเบือ้ งตนใหกบั ค.ต.ป.
ประจํากระทรวง อ.ค.ต.ป. กลุม กระทรวง เพือ่ นําขอมูลมาใชประกอบการติดตามและประเมินผลสัมฤทธิโ์ ครงการ
ตามมาตรการกระตุนการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ
แผนภาพแสดงกลไกการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลสัมฤทธิ์
โครงการตามมาตรการกระตุนการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ

สํานักงบประมาณสนับสนุนขอมูลเบื้องตน
โครงการตามมาตรการกระตุนการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ
กรม
๓๑ มี.ค. ๕๙

ค.ต.ป.

๒๒

กระทรวง
๒๙ เม.ย. ๕๙

ค.ต.ป.
ประจํากระทรวง
๓๑ พ.ค. ๕๙

รายงานผลการตรวจสอบและ
ประเมินผลภาคราชการ
ครั้งที่ ๑

อ.ค.ต.ป.
กลุมกระทรวง
๓๐ มิ.ย. ๕๙
กรกฎาคม
๒๕๕๙

คณะรัฐมนตรี

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๑)
การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ

๒.๑.๒ การรายงานผลการดําเนินงาน
การจัดทํารายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการตามมาตรการ
กระตุนการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ ของ ค.ต.ป. ประจํากระทรวง และ อ.ค.ต.ป. กลุมกระทรวง
ไดกําหนดใหมีการรายงานผลการดําเนินงานครั้งที่ ๑ เพื่อเสนอตอนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีภายใน
เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙ โดยกําหนดประเด็นการรายงานผล ดังนี้
๑) การประเมินผลสัมฤทธิ์ ผลผลิตโครงการ (ป.สก. ๑)
๒) การประเมินผลสัมฤทธิ์ ผลลัพธโครงการ (ป.สก. ๒)
๓) การประเมินผลสัมฤทธิ์ ผลกระทบโครงการ (ป.สก. ๓)
๔) การประเมินผลสัมฤทธิ์ ประสิทธิผลโครงการ (ป.สก. ๔)
๕) สรุปผล การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการภาพรวม (ป.สก. ๕)
ทั้งนี้ ค.ต.ป. ไดกําหนดแนวทางสวนราชการระดับกระทรวงและระดับกรมรายงานผล
การดําเนินงานตอ ค.ต.ป. ประจํากระทรวง โดยใชแบบสรุปภาพรวมโครงการตามมาตรการกระตุนการลงทุน
ขนาดเล็กของรัฐบาลทัว่ ประเทศ สําหรับสวนราชการระดับกระทรวง (ป.สก. ๖) และแบบสรุปภาพรวมโครงการ
ตามมาตรการกระตุนการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ สําหรับสวนราชการระดับกระทรวง (ป.สก. ๗)
ตามลําดับ เพื่อใชประกอบการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการของ ค.ต.ป. ประจํากระทรวง
๒.๑.๓ ผลการดําเนินงานจากการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ
การรายงานผลการดําเนินงานของโครงการตามมาตรการกระตุน การลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล
ทั่วประเทศ
๑) อ.ค.ต.ป. กลุมกระทรวงดานเศรษฐกิจ
อ.ค.ต.ป. กลุมกระทรวงดานเศรษฐกิจ ไดรับรายงานการตรวจสอบและประเมินผล
ภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑ จาก ค.ต.ป.ประจํากระทรวงในกลุมกระทรวง
ดานเศรษฐกิจ จํานวน ๘ กระทรวง ไดแก กระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย กระทรวงเกษตรและสหกรณ
กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพลังงาน กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กระทรวงคมนาคม และ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม คณะอนุกรรมการฯ ไดดําเนินการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล
สั ม ฤทธิ์ โ ครงการตามมาตรการกระตุ  น การลงทุ น ขนาดเล็ ก ของรั ฐ บาลทั่ ว ประเทศจากรายงานของทั้ ง
๘ กระทรวงแลว สรุปไดดังนี้
กระทรวงดานเศรษฐกิ จทั้ ง ๘ กระทรวงดั ง กล า ว ได รั บงบประมาณจํ า นวนทั้ ง สิ้ น
๑๖,๑๔๘.๐๐๐๒ ลานบาท สําหรับดําเนินโครงการตามมาตรการกระตุน การลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทัว่ ประเทศ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จํานวนทั้งสิ้น ๒๖,๐๘๑ โครงการ ไดมีการจําแนกลักษณะโครงการ
เปน ๕ ประเภทดวยกัน โดยเรียงจากมากไปหานอยไดดังนี้ การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานจํานวน ๑๒,๖๑๖ โครงการ
(รอยละ ๔๘.๓๘) การบริหารจัดการนํ้าของประเทศ จํานวน ๑๐,๓๒๗ โครงการ (รอยละ ๓๙.๑๐) การเพิ่ม
ประสิทธิภาพใหบริการประชาชน จํานวน ๒,๑๗๙ โครงการ (รอยละ ๘.๓๖) การลงทุนเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
จํานวน ๗๔๔ โครงการ (รอยละ ๒.๘๕) และการพัฒนาศักยภาพการผลิตของชุมชน จํานวน ๒๑๓ โครงการ
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(รอยละ ๐.๘๒) โดยกระทรวงทีม่ จี าํ นวนโครงการมากทีส่ ดุ คือ กระทรวงเกษตรและสหกรณ จํานวน ๑๓,๖๗๙ โครงการ
ซึง่ สวนใหญเปนโครงการการบริหารจัดการนํา้ ของประเทศมากถึง ๑๐,๒๖๔ โครงการ รองลงมาคือกระทรวงคมนาคม
มีโครงการทัง้ หมด ๑๑,๗๑๒ โครงการ ซึง่ สวนใหญเปนโครงการการพัฒนาโครงสรางพืน้ ฐานมากถึง ๑๐,๗๑๔ โครงการ
สําหรับกระทรวงที่มีโครงการนอยที่สุด คือ กระทรวงพลังงาน มีจํานวนโครงการ ๔ โครงการ ซึ่งทั้งหมด
เปนโครงการการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน อยางไรก็ดี มีโครงการที่ยกเลิกจํานวน ๑๐๐ โครงการ คงเหลือ
จํานวนโครงการที่ไดรับดําเนินการจํานวนทั้งสิ้น ๒๕,๙๘๑ โครงการ โดยมีโครงการที่กําลังดําเนินการอยู
๑,๗๙๕ โครงการ (รอยละ ๖.๘๗) ยังไมดําเนินการ ๖๑ โครงการ (รอยละ ๐.๒๓) และดําเนินการแลวเสร็จ
๒๔,๑๓๐ โครงการ (รอยละ ๙๒.๘๘) โดยกระทรวง ทีม่ กี ารอนุมตั จิ าํ นวนโครงการมากทีส่ ดุ คือ กระทรวงเกษตร
และสหกรณ จํานวน ๑๓,๗๕๒ โครงการ (รอยละ ๕๒.๗๓ ของโครงการทั้งหมด) โดยมีโครงการที่ยกเลิกไป
จํานวน ๗๓ โครงการ (รอยละ ๐.๕๓) มีโครงการที่กําลังดําเนินการอยู ๑,๕๒๒ โครงการ (รอยละ ๑๑.๑๓)
ยังไมดําเนินการ ๕๑ โครงการ (รอยละ ๐.๓๗) และดําเนินการแลวเสร็จ ๑๒,๑๐๑ โครงการ (รอยละ ๘๗.๔๖)
รองลงมาคือ กระทรวงคมนาคม จํานวน ๑๑,๗๑๒ โครงการ (รอยละ ๔๔.๙๑ ของโครงการทั้งหมด) โดยมี
โครงการที่ยกเลิกไปจํานวน ๑๗ โครงการ (รอยละ ๐.๑๕) มีโครงการที่กําลังดําเนินการอยู ๒๒๑ โครงการ
(รอยละ ๑.๘๙) และดําเนินการแลวเสร็จ ๑๑,๔๗๔ โครงการ (รอยละ ๙๘.๑๑) สําหรับกระทรวงที่มีการอนุมัติ
จํานวนโครงการนอยที่สุดคือ กระทรวงพลังงาน จํานวน ๔ โครงการ รอยละ ๐.๐๑๕ ของโครงการทั้งหมด)
โดยโครงการทั้งหมดแลวเสร็จทั้งหมด
๒) อ.ค.ต.ป. กลุมกระทรวงดานสังคม
ผลการดําเนินโครงการตามมาตรการกระตุนการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ
ในกลุ  ม กระทรวงด า นสั ง คมทั้ ง ๖ กระทรวง ได แ ก ๑) กระทรวงแรงงาน ๒) กระทรวงสาธารณสุ ข
๓) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ๔) กระทรวงศึกษาธิการ ๕) กระทรวงวัฒนธรรม
และ ๖) กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา พบวา ในภาพรวมทั้ง ๖ กระทรวงไดรับการจัดสรรงบประมาณ
สําหรับมาตรการกระตุนการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น ๑๒,๒๔๔,๔๕๕,๒๗๘ บาท
ไดเบิกจายงบประมาณแลวเปนเงินทั้งสิ้น ๑๑,๖๒๗,๘๗๕,๖๓๒ บาท คิดเปนรอยละ ๙๔.๙๖ ยังไมเบิกจาย
๖๑๖,๕๗๙,๖๔๖ บาท คิดเปนรอยละ ๕.๐๔ ของงบประมาณทีไ่ ดรบั การจัดสรร โดยกิจกรรมการดําเนินโครงการ
ภายใตมาตรการฯดังกลาวของกลุมกระทรวงดานสังคมมีจํานวนทั้งสิ้น ๖๕,๔๒๔ รายการ จําแนกตามประเภท
โครงการ พบวา สวนใหญเปนโครงการดานโครงสรางพื้นฐาน อาทิ การปรับปรุง ซอมแซมอาคารเรียน
อาคารหองประชุม โรงอาหาร หอพักนักศึกษา สนามเด็กเลน สนามกีฬา ลานจอดรถ ปรับปรุงแหลงทองเที่ยว
ทางวั ฒ นธรรม การจั ด ตั้ ง ศู น ย อ าชี ว ะบริ ก ารซ อ มสร า งเพื่ อ ชุ ม ชนและออกให บ ริ ก ารปรั บ ปรุ ง ซ อ มแซม
เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณการเกษตร รองลงมาไดแก การเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการประชาชน
และการลงทุนเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในจํานวนนี้มี ๓ กระทรวง ไดแก กระทรวงแรงงาน กระทรวงวัฒนธรรม
และกระทรวงการพัฒนาสังคมฯทีร่ ายงานวา สามารถดําเนินการไดครบถวนตามแผนและการใชจา ยงบประมาณ
นอยกวางบประมาณที่ไดรับการจัดสรร สะทอนใหเห็นถึงการประหยัดงบประมาณรายจาย

๒๔

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๑)
การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ

๓) อ.ค.ต.ป. กลุมกระทรวงดานความมั่นคงและการตางประเทศ
ผลการดําเนินโครงการของกระทรวงในกลุม กระทรวงดานความมัน่ คงและการตางประเทศ
จํานวน ๔ กระทรวง ดังนี้
๑. กระทรวงกลาโหม
ไดรับการจัดสรรงบประมาณในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ - ๒๕๕๙ วงเงินทั้งสิ้น ๗๔๔,๔๕๖,๐๕๐ บาท
ผูกพันงบประมาณ จํานวนเงิน ๗๐๖,๗๓๗,๐๙๗ บาทมีผลการดําเนินงานและเบิกจายเงินงบประมาณแลว
จํ า นวนเงิ น ๖๘๘,๙๔๒,๘๖๐ บาท (ร อ ยละ ๙๒.๕๔) คงเหลื อ จํ า นวนเงิ น ๑๗,๗๙๔,๒๓๗ บาท
(ขอมูล ณ วันที่ ๒๙ เม.ย.๒๕๕๙) โดยมีรายละเอียดดังนี้
๑) กรมราชองครักษ ดําเนินการจํานวนทัง้ สิน้ ๓๔ รายการ วงเงิน ๘,๙๓๐,๒๐๐ บาท
ผูกพันงบประมาณ จํานวนเงิน ๘,๕๐๔,๗๒๔ บาท มีผลการดําเนินงานและเบิกจายเงินงบประมาณแลว
จํานวนเงิน ๖,๕๐๔,๗๒๔ บาท (รอยละ ๗๖.๔๘) คงเหลือจํานวนเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๒) สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ดําเนินการ
จํานวนทั้งสิ้น ๒๕ รายการ วงเงิน ๑๖,๙๖๖,๗๐๐ บาท ผูกพันงบประมาณ จํานวนเงิน ๑๖,๔๒๐,๒๙๑ บาท
มีผลการดําเนินงานและเบิกจายเงินงบประมาณเรียบรอยแลว ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ดําเนินการจํานวน
ทั้งสิ้น ๑๑๑ รายการ วงเงิน ๑๔,๐๘๕,๘๐๐ บาท ผูกพันงบประมาณ จํานวนเงิน ๑๓,๖๖๕,๙๔๐ บาท
มีผลการดําเนินงานและเบิกจายเงินงบประมาณแลว จํานวนเงิน ๑๒,๒๒๓,๕๕๐ บาท (รอยละ ๘๙.๔๔) คงเหลือ
จํานวนเงิน ๑,๔๔๒,๓๙๐ บาท
๓) กองบัญชาการกองทัพไทย ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ดําเนินการจํานวน
ทั้งสิ้น ๑๙๒ รายการ วงเงิน ๑๑๗,๒๕๖,๕๐๐ บาท ผูกพันงบประมาณ จํานวนเงิน ๑๑๑,๙๐๒,๖๘๖ บาท
มีผลการดําเนินงานและเบิกจายเงินงบประมาณแลว จํานวนเงิน ๑๐๗,๖๐๘,๓๗๘ บาท (รอยละ ๙๖.๑๖)
คงเหลือจํานวนเงิน ๔,๒๙๔,๓๐๘ บาท ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ดําเนินการจํานวนทั้งสิ้น ๖๑๐ รายการ
วงเงิน ๒๕๑,๒๕๑,๓๐๐ บาท ผูกพันงบประมาณ จํานวนเงิน ๒๓๒,๔๔๓,๘๙๕ บาท มีผลการดําเนินงาน
และเบิกจายเงินงบประมาณแลว จํานวนเงิน ๒๒๓,๓๒๘,๔๙๑ บาท (รอยละ ๙๖.๐๘) คงเหลือจํานวนเงิน
๙,๑๑๕,๔๐๔ บาท
๔) กองทัพบก ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ดําเนินการจํานวนทั้งสิ้น ๙๕ รายการ
วงเงิน ๔๐,๖๐๖,๓๐๐ บาท ผูกพันงบประมาณ จํานวนเงิน ๓๙,๙๕๑,๑๒๓ บาท มีผลการดําเนินงานและ
เบิกจายเงินงบประมาณเรียบรอยแลว ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ดําเนินการจํานวนทั้งสิ้น ๔๑ รายการ
วงเงิน ๑๒,๔๙๒,๒๐๐ บาท ผูกพันงบประมาณ จํานวนเงิน ๑๑,๗๕๐,๘๐๓ บาท มีผลการดําเนินงานและ
เบิกจายเงินงบประมาณเรียบรอยแลว
๕) กองทัพเรือ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ดําเนินการจํานวนทั้งสิ้น ๙๕ รายการ
วงเงิน ๔๐,๔๘๙,๗๐๐ บาท ผูกพันงบประมาณ จํานวนเงิน ๓๙,๙๒๒,๖๑๑ บาท มีผลการดําเนินงาน
และเบิ ก จ า ยเงิ น งบประมาณเรี ย บร อ ยแล ว ป ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จํ า นวนทั้ ง สิ้ น ๑๔๗ รายการ
วงเงิน ๒๗,๙๙๖,๘๐๐ บาท ผูกพันงบประมาณ จํานวนเงิน ๒๕,๔๔๕,๐๙๔ บาท มีผลการดําเนินงาน
และเบิกจายเงินงบประมาณเรียบรอยแลว
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๖) กองทัพอากาศ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ดําเนินการจํานวนทัง้ สิน้ ๑๘๔ รายการ
วงเงิน ๑๓๘,๔๐๒,๙๐๐ บาท ผูกพันงบประมาณ จํานวนเงิน ๑๓๗,๕๘๖,๐๒๑ บาท มีผลการดําเนินงานและ
เบิกจายเงินงบประมาณเรียบรอยแลว ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ดําเนินการจํานวนทั้งสิ้น ๓๕๐ รายการ
วงเงิน ๕๘,๙๓๘,๓๕๐ บาท ผูกพันงบประมาณ จํานวนเงิน ๕๒,๙๓๑,๔๔๔ บาท มีผลการดําเนินงานและ
เบิกจายเงินงบประมาณแลว จํานวนเงิน ๕๑,๙๘๙,๓๐๙ บาท (รอยละ ๙๘.๒๒) คงเหลือจํานวนเงิน ๙๔๒,๑๓๕ บาท
๗) สถาบันเทคโนโลยีปอ งกันประเทศ (องคการมหาชน) ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
ดําเนินการจํานวนทัง้ สิน้ ๕ รายการ วงเงิน ๓,๘๖๓,๙๐๐ บาท ผูกพันงบประมาณ จํานวนเงิน ๓,๐๓๗,๐๖๕ บาท
มีผลการดําเนินงานและเบิกจายเงินงบประมาณเรียบรอยแลว ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จํานวนทั้งสิ้น
๘๔ รายการ วงเงิน ๑๓,๑๗๕,๔๐๐ บาท ไดมีการโอนเงินงบประมาณจาก พ.ร.บ. งบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณเขาบัญชีเงินอุดหนุนของสถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ (องคการมหาชน) ทั้งจํานวน
ซึ่งเปนไปตาม พ.ร.บ.องคการมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยสวนใหญมีผลการดําเนินงานและเบิกจายเงิน
งบประมาณแลว ยกเวนการจัดหาครุภัณฑจากตางประเทศบางรายการอยูระหวางการบริหารสัญญา
๒. กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงมหาดไทยไดรบั อนุมตั โิ ครงการจํานวน ๘,๘๕๘ โครงการ และไดรบั จัดสรร
งบประมาณจํานวน ๔,๔๓๑,๕๒๗,๓๗๑ บาท มีผลการเบิกจายเงินงบประมาณแลว จํานวน ๓,๔๘๔,๙๐๑,๒๔๒ บาท
(รอยละ ๗๘.๖๔) และยังไมเบิกจาย จํานวน ๙๔๖.๖๒๖,๑๒๙ บาท (รอยละ ๒๑.๓๖) กรมโยธาธิการและผังเมือง
เบิกจายไดสูงสุด รอยละ ๙๓.๙๕ รองลงมาคือ กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เบิกจายไดรอยละ ๙๑.๔๗
และกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นเบิกจายไดนอยที่สุด รอยละ ๗๒.๙๘
๓. กระทรวงยุติธรรม
กรมคุ ม ประพฤติ ได รั บ งบกลาง ป ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ทั้ ง สิ้ น จํ า นวน
๑,๐๐๙,๕๐๐ บาท ดําเนินการเบิกจาย เปนจํานวนเงิน ๙๕๗,๐๐๐ บาท (รอยละ ๙๔.๘๐) กรมบังคับคดี
ไดรับงบกลาง ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ทั้งสิ้น จํานวน ๑,๙๗๓,๐๐๐ บาท ดําเนินการเบิกจาย (รวม PO)
เปนจํานวนเงิน ๑,๗๖๖,๔๐๐ บาท (รอยละ ๘๙.๕๓) กรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน ไดรับงบกลาง
ป ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ทั้ ง สิ้ น จํ า นวน ๑,๐๐๔,๖๐๐ บาท ดํ า เนิ น การเบิ ก จ า ยเป น จํ า นวนเงิ น
๙๙๙,๐๐๐ บาท (รอยละ ๙๙.๔๔) กรมราชทัณฑ ไดรับงบกลาง ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ทั้งสิ้นจํานวน
๑๓,๓๑๑,๖๐๐ บาท ดําเนินการเบิกจาย (รวม PO) เปนจํานวนเงิน ๑๑,๕๖๔,๐๓๖.๗๐ บาท (รอยละ ๙๙.๗๗)
๔. กระทรวงการตางประเทศ
กระทรวงการตางประเทศ ไดรับจัดสรรเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๘ งบกลาง รายการเงินสํารองจายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน คาใชจายในการดําเนินมาตรการกระตุน
การลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทัว่ ประเทศ จํานวน ๖ รายการ เปนเงิน ๑,๘๑๔,๖๐๐ บาท และไดรบั อนุมตั กิ ารขยาย
เวลาการเบิกจายเงิน สําหรับรายการทีส่ ามารถกอหนีไ้ ดทนั ภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ใหเบิกจายตามงวดงาน
ที่กําหนดไวในสัญญาตอไป ทั้งนี้ ไดดําเนินการเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กําหนด ๕ รายการเบิกจายเงินรวม
๑,๐๐๑,๙๙๗.๒๗ บาท และอยูร ะหวางดําเนินการ ๑ รายการ คือ การจัดทําลิฟทระบบไฮโดรลิคเพือ่ บริการคนพิการ
ผูสูงอายุ และผูดอยโอกาส หากดําเนินการ เสร็จสิ้นทั้ง ๖ รายการ เบิกจายเงินรวมทั้งสิ้น ๑,๔๗๐,๙๙๗.๒๗ บาท
(รอยละ ๘๑.๐๖) และมีเงินคงเหลือ ๓๔๓,๖๐๒.๗๓ บาท ซึ่งคาดวาจะดําเนินการไดตามแผนงานที่กําหนด
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๔) อ.ค.ต.ป. กลุมกระทรวงดานบริหารและสวนราชการไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี
กระทรวง หรือทบวง
สวนราชการสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี
ขอมูลจากระบบรายงานตามมาตรการกระตุนการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ
สํ า นั ก งบประมาณ (ข อ มู ล จากระบบ ณ วั น ที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙) พบว า ส ว นราชการในสั ง กั ด
สํานักนายกรัฐมนตรีผลการดําเนินงานที่สําคัญสรุปได ดังนี้
๑. สวนราชการในสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรีไดรบั จัดสรรงบประมาณเพือ่ ดําเนินโครงการ
ตามมาตรการกระตุน การลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทัว่ ประเทศ จํานวน ๘ หนวยงาน วงเงินงบประมาณทีไ่ ดรบั
จัดสรร รวม ๒๘,๐๘๕,๖๐๐ บาท คิดเปนรอยละ ๐.๐๗ ของวงเงินงบประมาณโครงการตามมาตรการกระตุน
การลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ โดยมีกิจกรรมที่ไดรับอนุมัติจํานวน ๑๓๒ รายการ แยกเปน
๑.๑) งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. ๒๕๕๘ งบกลางรายการเงินสํารองจายเพื่อ
กรณีฉุกเฉินหรือจําเปน จํานวน ๔,๔๐๔,๙๐๐ บาท เพื่อดําเนินกิจกรรม จํานวน ๗ รายการ
๑.๒) งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. ๒๕๕๙ จํานวน ๒๓,๖๘๐,๗๐๐ บาท
เพื่อดําเนินกิจกรรม จํานวน ๑๒๕ รายการ
๒. เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาดําเนินโครงการฯ สวนราชการในสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี
มีผลการดําเนินงานและผลการเบิกจายงบประมาณ ดังนี้
๒.๑) งบประมาณประจํ า ป พ.ศ. ๒๕๕๘ งบกลางรายการเงิ นสํ า รองจ ายเพื่ อ
กรณีฉุกเฉินหรือจําเปน มีผลการเบิกจายทั้งสิ้น จํานวน ๓,๐๙๖,๑๑๗.๙๕ บาท (คิดเปนรอยละ ๗๐.๒๙
ของงบประมาณที่ไดรับจัดสรร) โดยมีผลการดําเนินกิจกรรม ดังนี้
(๑) สามารถดําเนินกิจกรรมตามที่ไดรับอนุมติ จํานวน ๖ รายการ
(๒) ไมสามารถดําเนินกิจกรรมตามที่ไดรับอนุมัติ จํานวน ๑ รายการ
๒.๒) งบประมาณรายจ า ยประจํ า ป พ.ศ. ๒๕๕๙ ส ว นราชการในสั ง กั ด
สํานักนายกรัฐมนตรีไดดําเนินการจัดซื้อจัดจางและมีการเบิกจายงบประมาณ และ/หรือมีการลงนามผูกพันแลว
เปนเงิน ๑๕,๓๒๖,๓๓๖ บาท หรือคิดเปนรอยละ ๖๔.๗๒ ของวงเงินทีไ่ ดรบั จัดสรร โดยมีผลการดําเนินการ ดังนี้
(๑) ผลการเบิกจายงบประมาณ (ขอมูล ณ วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙)
(๑.๑) มีการเบิกจายงบประมาณแลว จํานวน ๕,๑๗๓,๐๘๓ บาท
(คิดเปนรอยละ ๒๑.๘๔ ของงบประมาณที่ไดรับจัดสรร)
(๑.๒) ทําสัญญาผูกพันแลว จํานวน ๑๐,๑๕๓,๒๕๔ บาท (คิดเปน
รอยละ ๔๒.๘๘ ของงบประมาณที่ไดรับจัดสรร)
(๒) ผลการดําเนินการ
(๒.๑) สามารถดําเนินการตามที่ไดรับอนุมติ จํานวน ๑๐๗ รายการ
(๒.๒) ไมสามารถดําเนินการตามไดรับอนุมติ จํานวน ๑๗ รายการ
(๒.๓) โอนเปลี่ ย นแปลงงบประมาณเพื่ อ ไปดํ า เนิ น กิ จ กรรมอื่ น
จํานวน ๑ รายการ
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สวนราชการไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง
ขอมูลเบิกจายจากระบบ GFMIS ตามมาตรการกระตุนการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล
ทั่วประเทศ (ขอมูลจากระบบ ณ วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๙) พบวาสวนราชการไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี
กระทรวง หรือทบวง มีผลการดําเนินงานที่สําคัญสรุปได ดังนี้
๑. สวนราชการไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง ไดรับจัดสรรงบประมาณ
เพือ่ ดําเนินโครงการตามมาตรการกระตุน การลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทัว่ ประเทศ จํานวน ๗ หนวยงาน วงเงินงบประมาณ
ทีไ่ ดรบั จัดสรร รวม ๒๗๓,๗๐๙,๙๐๐ บาท คิดเปนรอยละ ๐.๖๘ ของวงเงินงบประมาณโครงการตามมาตรการกระตุน
การลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ โดยมีกิจกรรมที่ไดรับอนุมัติจํานวน ๗๗๘ รายการ แยกเปน
๑.๑) งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. ๒๕๕๘ งบกลางรายการเงินสํารองจาย
เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเปนจํานวน ๑๓๓,๖๓๘,๑๐๐ บาท เพื่อดําเนินกิจกรรม จํานวน ๒๓๗ รายการ
๑.๒) งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. ๒๕๕๙ จํานวน ๑๔๐,๐๗๑,๘๐๐ บาท
เพื่อดําเนินกิจกรรม จํานวน ๕๔๑ รายการ
๒. เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาดําเนินโครงการฯ สวนราชการไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี
กระทรวง หรือทบวง มีผลการดําเนินงานและผลการเบิกจายงบประมาณ ดังนี้
๒.๑) งบประมาณประจํ า ป พ.ศ. ๒๕๕๘ งบกลางรายการเงิ นสํ า รองจ า ยเพื่ อ
กรณีฉุกเฉินหรือจําเปนมีผลการดําเนินกิจกรรม ดังนี้ (ขอมูล ณ วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๙)
(๑) มี ก ารเบิ ก จ า ยงบประมาณแล ว จํ า นวน ๑๒๕,๘๘๗,๒๕๕ บาท
(คิดเปนรอยละ ๙๘.๓๐ ของงบประมาณที่ไดรับจัดสรร)
(๒) ทําสัญญาผูกพันแลว จํานวน ๑๒๘,๐๖๔,๑๓๗ บาท (คิดเปนรอยละ ๑๐๐.๐๐
ของงบประมาณที่ไดรับจัดสรร)
(๓) สามารถดําเนินกิจกรรมตามที่ไดรับอนุมัติ จํานวน ๒๓๖ รายการ
(๔) ไมสามารถดําเนินกิจกรรมตามทีไ่ ดรบั อนุมตั ิ ๑ รายการ ศูนยอาํ นวยการ
บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต จํานวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๒.๒) งบประมาณรายจ า ยประจํ า ป พ.ศ. ๒๕๕๙ ของส ว นราชการไม สั ง กั ด
สํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง มีผลการดําเนินกิจกรรม ดังนี้ (ขอมูล ณ วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๙)
(๑) มี ก ารเบิ ก จ า ยงบประมาณแล ว จํ า นวน ๑๑๘,๕๔๗,๓๕๔ บาท
(คิดเปนรอยละ ๘๕.๑๑ ของงบประมาณที่ไดรับจัดสรร)
(๒) ทําสัญญาผูกพันแลว จํานวน ๑๒๔,๔๑๑,๗๗๔ บาท (คิดเปนรอยละ ๘๙.๓๒
ของงบประมาณที่ไดรับจัดสรร)
(๓) สามารถดําเนินการตามที่ไดรับอนุมัติ จํานวน ๕๓๖ รายการ
(๔) ไมสามารถดําเนินกิจกรรมตามที่ไดรับอนุมัติ ๕ รายการ
• สํานักพระพุทธศาสนา ๑ รายการ จํานวน ๙,๙๐๐ บาท
• สํานักงานตํารวจแหงชาติ ๒ รายการ จํานวน ๒๙๗,๐๐๐ บาท
• ศู น ย อํ า นวยการบริ ห ารจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต ๒ รายการ
จํานวน ๑,๒๕๐,๐๐๐ บาท

๒๘

จํานวนโครงการ

๒. การลงทุนเพื่อ
เศรษฐกิจ
และสังคม
(ไมรวมโครงสราง
พื้นฐาน)
๗
๕๗
๒๖,๒๘๔
๒,๖๒๘

๑. การพัฒนา
โครงสราง
พื้นฐาน

๓๒๕
๖๓๐
๖,๔๕๒
๑๔,๘๕๓

๑
๓๖๘
๒๑

๒๓๒
๔๖๔
๔๓๑
๙,๘๒๕

๒. สงเสริมการลงทุนในพื้นที่
๔. ลดตนทุนการผลิต

๔. การพัฒนา
ศักยภาพ
การผลิตของ
ชุมชน

๓. การบริหาร
จัดการนํ้า
ของประเทศ

แผนภูมิ ๒ - ๑ จํานวนโครงการจําแนกตามเปาหมายเชิงนโยบาย (ภาพรวม)

๑. กระตุนการจางงานในพื้นที่
๓. ประชาชนมีรายไดเพิ่มขึ้น

๔. ลดตนทุนการผลิต
๓. ประชาชนมีรายไดเพิ่มขึ้น
๒. สงเสริมการลงทุนในพื้นที่
๑. กระตุนการจางงานในพื้นที่

๓๐,๐๐๐
๒๕,๐๐๐
๒๐,๐๐๐
๑๕,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๕,๐๐๐
-

๕) สรุปภาพรวมโครงการตามมาตรการกระตุนการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ (แบบ ป.สก. ๖)
(ขอมูลรวมเฉพาะโครงการที่สวนราชการรายงานมายัง ค.ต.ป. ตามแบบ ป.สก. ๖ สิ้นสุดการเก็บขอมูล ก.ค. ๕๙)

๒,๑๓๑
๒,๑๔๐
๖,๐๖๑
๗,๓๖๔

๕. การเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การใหบริการ
ประชาชน

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๑)
การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ

๒๙

๓๐

รอยละ

๐%

๑๐%

๒๐%

๓๐%

๔๐%

๕๐%

๖๐%

๗๐%

๘๐%

๙๐%

๑๐๐%

๒. สงเสริมการลงทุนในพื้นที่
๔. ลดตนทุนการผลิต

แผนภูมิ ๒ - ๒ จํานวนโครงการจําแนกตามเปาหมายเชิงนโยบาย (รายกระทรวง)

๑. กระตุนการจางงานในพื้นที่
๓. ประชาชนมีรายไดเพิ่มขึ้น

นร. กห. กค. กต. กก. พม. กษ. คค. ทส. ทก. พน. พณ. มท. ยธ. รง. วธ. วท. ศธ. สธ. อก. รวม

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๑)
การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ

จํานวนโครงการ

๓. จังหวัด
๒. กทม.
๑. สวนกลาง

๒๐,๐๐๐
๑๘,๐๐๐
๑๖,๐๐๐
๑๔,๐๐๐
๑๒,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๘,๐๐๐
๖,๐๐๐
๔,๐๐๐
๒,๐๐๐
๐

๑๗,๓๘๘
๔๓๙
๔๑๘

๑. การพัฒนา
โครงสราง
พื้นฐาน

๒. กทม.

๑๑,๕๒๗
๓๘
๒๖

๓. การบริหาร
จัดการนํ้า
ของประเทศ

๓. จังหวัด

๕๘๔
๑๕
-

๔. การพัฒนา
ศักยภาพ
การผลิตของชุมชน

แผนภูมิ ๒ - ๓ จํานวนโครงการ จําแนกตามพื้นที่ดําเนินงาน (ภาพรวม)

๑. สวนกลาง

๒,๙๖๐
๗๗๔
๑๒๘

๒. การลงทุนเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม
(ไมรวมโครงสรางพืน้ ฐาน)

๑๐,๔๙๒
๒๓๐
๒,๘๓๑

๕. การเพิม่ ประสิทธิภาพ
การใหบริการประชาชน

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๑)
การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ

๓๑

๓๒

รอยละ

๐%

๑๐%

๒๐%

๓๐%

๔๐%

๕๐%

๖๐%

๗๐%

๘๐%

๙๐%

๑๐๐%

๒. กทม.

๓. จังหวัด

แผนภูมิ ๒ - ๔ จํานวนโครงการจําแนกตามพื้นที่ดําเนินงาน (รายกระทรวง)

๑. สวนกลาง

นร. กห. กค. กต. กก. พม. กษ. คค. ทส. ทก. พน. พณ. มท. ยธ. รง. วธ. วท. ศธ. สธ. อก. รวม

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๑)
การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ

จํานวนโครงการ

๑. ครุภัณฑ

๑,๗๑๐

๑. ครุภัณฑ

(จางเหมา)

๑๕,๗๘๑

๓
๗๒๘

๑. การพัฒนา
โครงสราง
พื้นฐาน

๒. สิ่งกอสราง

(ดําเนินการเอง)

๔. อื่นๆ
๓. สิ่งกอสราง

๒๐,๐๐๐
๑๘,๐๐๐
๑๖,๐๐๐
๑๔,๐๐๐
๑๒,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๘,๐๐๐
๖,๐๐๐
๔,๐๐๐
๒,๐๐๐
๐

๓๖

๓,๐๖๘

๘,๔๗๓

๓. การบริหาร
จัดการนํ้า
ของประเทศ

๓๔

๑๙๖

๑
๓๖๘

๔. การพัฒนา
ศักยภาพ
การผลิตของชุมชน

๖,๗๙๐

๕,๕๘๗

๖๘
๔๔๗

๕. การเพิม่ ประสิทธิภาพ
การใหบริการประชาชน

๒. สิ่งกอสราง (จางเหมา)
๓. สิ่งกอสราง (ดําเนินการเอง)
๔. อื่นๆ
แผนภูมิ ๒ - ๕ จํานวนโครงการจําแนกตามประเภทโครงการ (ภาพรวม)

๙,๗๓๐

๗,๖๔๒

๑๘๙

๒. การลงทุนเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม
(ไมรวมโครงสรางพืน้ ฐาน)

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๑)
การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ

๓๓

๓๔

รอยละ

๐%

๑๐%

๒๐%

๓๐%

๔๐%

๕๐%

๖๐%

๗๐%

๘๐%

๙๐%

๑๐๐%

๒. สงเสริมการลงทุนในพื้นที่
๔. ลดตนทุนการผลิต

แผนภูมิ ๒ - ๖ จํานวนโครงการจําแนกตามประเภทโครงการ (รายกระทรวง)

๑. กระตุนการจางงานในพื้นที่
๓. ประชาชนมีรายไดเพิ่มขึ้น

นร. กห. กค. กต. กก. พม. กษ. คค. ทส. ทก. พน. พณ. มท. ยธ. รง. วธ. วท. ศธ. สธ. อก. รวม

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๑)
การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ

จํานวนโครงการ

๔. อื่นๆ
๓. งานชลประทาน
๒. งานทาง
๑. งานอาคาร

๑๘,๐๐๐
๑๖,๐๐๐
๑๔,๐๐๐
๑๒,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๘,๐๐๐
๖,๐๐๐
๔,๐๐๐
๒,๐๐๐
๐

๕๖๗
๑๑๒
๑๑,๙๗๐
๓,๘๘๗

๑. การพัฒนา
โครงสราง
พื้นฐาน

๒. งานทาง

๓. งานชลประทาน

๔๗๘
๑๑,๐๕๒
๔๒

๓. การบริหาร
จัดการนํ้า
ของประเทศ

๔. อื่นๆ

๕๕๘
๖

๔. การพัฒนา
ศักยภาพ
การผลิตของชุมชน

แผนภูมิ ๒ - ๗ จํานวนโครงการจําแนกตามประเภทสิ่งกอสราง (ภาพรวม)

๑. งานอาคาร

๒,๙๗๗
๑,๓๔๐
๒๐๐
๓,๓๑๕

๒. การลงทุนเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม
(ไมรวมโครงสรางพืน้ ฐาน)

๒๓๔
๖๐
๑,๒๓๑
๕,๑๔๑

๕. การเพิม่ ประสิทธิภาพ
การใหบริการประชาชน

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๑)
การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ

๓๕

๓๖

รอยละ

๐%

๑๐%

๒๐%

๓๐%

๔๐%

๕๐%

๖๐%

๗๐%

๘๐%

๙๐%

๑๐๐%

๒. สิ่งกอสราง (จางเหมา)

๓. สิ่งกอสราง (ดําเนินการเอง)

แผนภูมิ ๒ - ๘ จํานวนโครงการจําแนกตามประเภทสิ่งกอสราง (รายกระทรวง)

๑. ครุภัณฑ

๔. อื่นๆ

นร. กห. กค. กต. กก. พม. กษ. คค. ทส. ทก. พน. พณ. มท. ยธ. รง. วธ. วท. ศธ. สธ. อก. รวม

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๑)
การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ

๑. แลวเสร็จ

๐

๕,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๕,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๕,๐๐๐

๔. ยกเลิกโครงการ
๓. ยังไมไดเริม่ ดําเนินการ
๒. อยูร ะหวางดําเนินการ
๑. แลวเสร็จ

จํานวนโครงการ

๓๐,๐๐๐

๖๖
๔๐
๑,๓๕๔
๑๐,๐๗๕

๓. การบริหาร
จัดการนํ้า
ของประเทศ

๑๐๕
๒๘
๔๐๐
๑๐,๗๕๒

๕. การเพิม่
ประสิทธิภาพการให
บริการประชาชน

๔. ยกเลิกโครงการ

๖
๗๕
๕๑๘

๔. การพัฒนา
ศักยภาพ
การผลิตของชุมชน

แผนภูมิ ๒ - ๙ จํานวนโครงการจําแนกตามสถานะการดําเนินงาน (ภาพรวม)

๓. ยังไมไดเริ่มดําเนินการ

๒. การลงทุนเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม
(ไมรวม
โครงสรางพื้นฐาน)
๒๕
๖,๑๐๕
๕,๕๘๕
๑๗,๙๐๒

๒. อยูระหวางดําเนินการ

๓๔๕
๘
๖๘๙
๑๗,๖๓๔

๑. การพัฒนา
โครงสราง
พื้นฐาน

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๑)
การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ

๓๗

๓๘

รอยละ

๐%

๑๐%

๒๐%

๓๐%

๔๐%

๕๐%

๖๐%

๗๐%

๘๐%

๙๐%

๑๐๐%

๒. อยูระหวางดําเนินการ

๓. ยังไมไดเริ่มดําเนินการ

๔. ยกเลิกโครงการ

แผนภูมิ ๒ - ๑๐ จํานวนโครงการจําแนกตามสถานะการดําเนินงาน (รายกระทรวง)

๑. แลวเสร็จ

นร. กห. กค. กต. กก. พม. กษ. คค. ทส. ทก. พน. พณ. มท. ยธ. รง. วธ. วท. ศธ. สธ. อก. รวม

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๑)
การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ

จํานวนโครงการ

๓. อืน่ ๆ
๒. สงเสริมกิจการ OTOP

๑

๑๐

๑๐๐

๑,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๗๖๖
-

๓. การบริหาร
จัดการนํ้า
ของประเทศ

๓. อื่นๆ

๒๒
-

๕,๐๑๐
-

๔. การพัฒนา
๕. การเพิม่
ศักยภาพ
ประสิทธิภาพการให
การผลิตของชุมชน บริการประชาชน

แผนภูมิ ๒ - ๑๑ จํานวนโครงการจําแนกตามการสนับสนุนกิจการ (ภาพรวม)

๒. สงเสริมกิจการ OTOP

๒. การลงทุนเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม
(ไมรวม
โครงสรางพื้นฐาน)
๓,๑๖๓
๓๒

๑. สงเสริมกิจการ SMEs

๕,๓๗๙
-

๑. การพัฒนา
โครงสราง
พื้นฐาน

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๑)
การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ

๓๙

๔๐

รอยละ

๐%

๑๐%

๒๐%

๓๐%

๔๐%

๕๐%

๖๐%

๗๐%

๘๐%

๙๐%

๑๐๐%

๒. สงเสริมกิจการ OTOP

๓. อื่นๆ

แผนภูมิ ๒ - ๑๒ จํานวนโครงการจําแนกตามการสนับสนุนกิจการ (รายกระทรวง)

๑. สงเสริมกิจการ SMEs

นร. กห. กค. กต. กก. พม. กษ. คค. ทส. ทก. พน. พณ. มท. ยธ. รง. วธ. วท. ศธ. สธ. อก. รวม

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๑)
การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ

๒. จากสวนกลาง
๑. ในทองถิน่

๙,๐๐๐
๘,๐๐๐
๗,๐๐๐
๖,๐๐๐
๕,๐๐๐
๔,๐๐๐
๓,๐๐๐
๒,๐๐๐
๑,๐๐๐
-

๔,๙๘๙
๒. จากสวนกลาง

๑. ในทองถิน่

๓. การบริหาร
จัดการนํ้า
ของประเทศ

๖๘๙
๒,๖๗๕

๒. การลงทุนเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม
(ไมรวมโครงสราง
พื้นฐาน)

๔๓๐

๔. การพัฒนา
ศักยภาพ
การผลิตของชุมชน

แผนภูมิ ๒ - ๑๓ จํานวนโครงการจําแนกตามการจัดซื้อจัดจาง (ภาพรวม)

๖๐๗
๖,๕๘๘

๑. การพัฒนา
โครงสราง
พื้นฐาน

๑,๐๒๐
๗,๑๗๒

๕. การเพิม่
ประสิทธิภาพ
การใหบริการ
ประชาชน

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๑)
การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ

๔๑

จํานวนโครงการ

๔๒

รอยละ

๐%

๑๐%

๒๐%

๓๐%

๔๐%

๕๐%

๖๐%

๗๐%

๘๐%

๙๐%

๑๐๐%

๒. จากสวนกลาง

แผนภูมิ ๒ - ๑๔ จํานวนโครงการจําแนกตามการจัดซื้อจัดจาง (รายกระทรวง)

๑. ในทองถิน่

นร. กห. กค. กต. กก. พม. กษ. คค. ทส. ทก. พน. พณ. มท. ยธ. รง. วธ. วท. ศธ. สธ. อก. รวม

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๑)
การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ

จํานวนโครงการ

๗๖
๕๔
๓๖
๗๔
๔๐
๑๓๓

๔
๒
๑๕
๙
๓๒

๒. จากสวนกลาง
๔. จากสวนกลาง
๖. จากสวนกลาง

๕๗
๑
๓
๒๑

-

๑. การพัฒนา ๒. การลงทุนเพื่อ ๓. การบริหาร
๔. การพัฒนา
โครงสราง เศรษฐกิจและสังคม จัดการนํ้า
ศักยภาพ
(ไมรวมโครงสราง ของประเทศ การผลิตของชุมชน
พื้นฐาน
พื้นฐาน)

แผนภูมิ ๒ - ๑๕ จํานวนโครงการจําแนกตามลักษณะปญหา อุปสรรค (ภาพรวม)

๑. ในทองถิน่
๓. ในทองถิน่
๕. ในทองถิน่

๖. อืน่ ๆ
๕. จากสภาพภูมอิ ากาศ/ภัยพิบตั ิ
๔. การขาดแคลนแรงงาน/วัสดุ
๓. ดานแบบรูปรายการ
๒. เกีย่ วกับสถานทีใ่ นการดําเนินการ
๑. เกีย่ วกับกระบวนการจัดซือ้ จัดจาง

๔๕๐
๔๐๐
๓๕๐
๓๐๐
๒๕๐
๒๐๐
๑๕๐
๑๐๐
๕๐
-

๑๐๕
๑๒
๑๐๖
๔๗
๔๑
๑๒๘

๕. การเพิม่
ประสิทธิภาพ
การใหบริการ
ประชาชน

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๑)
การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ

๔๓

๔๔

รอยละ

๐%

๑๐%

๒๐%

๓๐%

๔๐%

๕๐%

๖๐%

๗๐%

๘๐%

๙๐%

๑๐๐%

๒. เกีย่ วกับสถานทีใ่ นการดําเนินการ
๔. การขาดแคลนแรงงาน/วัสดุ
๖. อืน่ ๆ

แผนภูมิ ๒ - ๑๖ จํานวนโครงการจําแนกตามลักษณะปญหา อุปสรรค (รายกระทรวง)

๑. เกีย่ วกับกระบวนการจัดซือ้ จัดจาง
๓. ดานแบบรูปรายการ
๕. จากสภาพภูมอิ ากาศ/ภัยพิบตั ิ

นร. กห. กค. กต. กก. พม. กษ. คค. ทส. ทก. พน. พณ. มท. ยธ. รง. วธ. วท. ศธ. สธ. อก. รวม

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๑)
การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ

๑. สวนกลาง
๑,๘๘๔,๐๓๕,๕๘๔.๐๐
๓,๐๐๔,๒๖๖,๘๗๓.๐๐
๙๘๗,๓๗๕,๐๔๕.๙๙

๒. กทม.
๒,๕๒๔,๑๙๗,๘๓๕.๐๐
๔๙๗,๖๑๙,๐๓๕.๐๐
๒๖๒,๘๔๕,๙๗๐.๔๕

แผนภูมิ ๒ - ๑๗ การเปรียบเทียบดานงบประมาณจําแนกตามพื้นที่ดําเนินการ (ภาพรวม)

-

๕,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

๑๐,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

๑๕,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

๒๐,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

๒๕,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

๓. วงเงินงบประมาณทีเ่ สนอขอ
๒. วงเงินงบประมาณทีไ่ ดรบั
๑. งบประมาณทีม่ กี ารเบิกจาย

งบประมาณ (บาท)

๓๐,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

๓. จังหวัด
๑๐,๕๑๕,๓๓๕,๑๘๕.๐๐
๒๖,๙๙๑,๒๒๘,๕๙๓.๐๐
๑๒,๕๘๔,๐๓๑,๒๔๐.๖๕

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๑)
การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ

๔๕

Millions

๕,๒๐๗,๕๗๖,๒๘๕.๕๘

๑๗,๙๗๒,๓๙๒,๒๕๑.๐๐

๒. การลงทุนเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม
(ไมรวมโครงสราง
พื้นฐาน)

๒,๓๘๑,๗๑๖,๔๓๒.๐๐

๔,๖๙๙,๒๓๖,๐๓๑.๐๐

๓. การบริหาร
จัดการนํ้า
ของประเทศ

๔๕๑,๙๗๙,๔๘๕.๐๐

๔๗๘,๓๕๒,๑๖๐.๐๐

๓,๐๓๑,๗๘๐,๐๖๖.๙๕

๓,๙๘๔,๓๗๒,๔๐๖.๐๐

๔. การพัฒนาศักยภาพ ๕. การเพิม่ ประสิทธิภาพ
การผลิตของชุมชน การใหบริการประชาชน

แผนภูมิ ๒ - ๑๘ การเปรียบเทียบดานงบประมาณจําแนกตามลักษณะโครงการ (ภาพรวม)

๓,๔๕๐,๑๔๒,๘๔๗.๕๖

๑. งบประมาณทีม่ กี ารเบิกจาย

๑. การพัฒนา
โครงสราง
พื้นฐาน

๔,๑๐๓,๒๑๗,๗๐๓.๐๐

งบประมาณ (ลานบาท)

๔๖

๒. วงเงินงบประมาณทีไ่ ดรบั

๒๐,๐๐๐.๐๐
๑๘,๐๐๐.๐๐
๑๖,๐๐๐.๐๐
๑๔,๐๐๐.๐๐
๑๒,๐๐๐.๐๐
๑๐,๐๐๐.๐๐
๘,๐๐๐.๐๐
๖,๐๐๐.๐๐
๔,๐๐๐.๐๐
๒,๐๐๐.๐๐
-

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๑)
การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ

๑. จํานวนผูไ ดรบั การจางงาน

๑,๕๗๕
๗๕๖,๑๒๒
๙๒,๑๑๓
๑๘๕

๕๖,๖๑๑
๑๓,๗๒๖,๓๘๒
๑๐,๑๔๕,๓๙๐
๖,๔๒๕

๒. จํานวนประชาชนผูไ ดรบั ประโยชนทางออม

๒. การลงทุนเพือ่ เศรษฐกิจ
และสังคม (ไมรวม
โครงสรางพื้นฐาน)

๑. การพัฒนา
โครงสราง
พื้นฐาน

๔๙๐
๑,๕๖๐
๕๒๐
๘๒

๓๐,๑๔๑
๓,๘๒๓,๑๖๒
๖๐,๗๑๖,๕๐๘
๔,๐๒๘

๕. การเพิม่
ประสิทธิภาพการ
ใหบริการประชาชน

๔. จํานวนกิจการทีไ่ ดรบั ประโยชนทางตรง

๔. การพัฒนาศักยภาพ
การผลิตของชุมชน

๓. ครัวเรือนทีไ่ ดรบั ผลประโยชนทางออม

๗๕,๕๖๘
๓๒,๐๐๔,๙๖๐
๗,๘๗๙,๗๖๓
๕๕๖

๓. การบริหาร
จัดการนํ้า
ของประเทศ

แผนภูมิ ๒ - ๑๙ การเปรียบเทียบจํานวนผูไดรับผลประโยชนจากการดําเนินโครงการ (ภาพรวม)

๔. จํานวนกิจการทีไ่ ดรบั ประโยชนทางตรง

๓. ครัวเรือนทีไ่ ดรบั ผลประโยชนทางออม

๒. จํานวนประชาชนผูไ ดรบั ประโยชนทางออม

๑

๑๐.๐๐

๑๐๐.๐๐

๑,๐๐๐.๐๐

๑๐,๐๐๐.๐๐

๑๐๐,๐๐๐.๐๐

๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

๑๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

๑. จํานวนผูไ ดรบั การจางงาน

จํานวนผูไดรับผลประโยชน (ราย/ครัวเรือน)

๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๑)
การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ

๔๗

๔๘

รอยละมูลคาผลประโยชนที่ไดรับ

๑. การพัฒนา
๒. การลงทุนเพือ่
โครงสรางพื้นฐาน เศรษฐกิจและสังคม
(ไมรวมโครงสราง
พื้นฐาน)

๓. การบริหาร
จัดการนํ้า
ของประเทศ

๔. การพัฒนา
ศักยภาพ
การผลิตของชุมชน

๕. การเพิม่
ประสิทธิภาพ
การใหบริการ
ประชาชน

รวม

แผนภูมิ ๒ - ๒๐ การเปรียบเทียบมูลคาผลประโยชนที่ไดรับจากการดําเนินโครงการ (ภาพรวม)

๒. มูลคาจากการจัดซือ้ จัดจาง (ผูป ระกอบการ) ๑,๕๖๕,๑๕๐,๕๔๔.๖๑ ๑๘๖,๒๖๒,๔๑๔.๕๖ ๓๕๑,๓๖๒,๗๒๖.๐๐ ๑๓,๕๖๓,๐๑๗.๐๐ ๑,๗๓๔,๕๘๔,๓๖๔.๖๕ ๓,๘๕๐,๙๒๓,๐๖๖.๘๒
๑. มูลคาจากการจางงาน (ผูใชแรงงาน)
๑,๑๔๕,๗๐๐,๙๕๓.๒๗ ๔,๐๓๐๔,๓๑๒.๑๑ ๑,๑๗๗,๕๕๗,๑๔๘.๐๐ ๓,๙๙๕,๒๘๖.๐๐ ๙๘๑,๕๓๐,๖๗๘.๐๐ ๓,๓๔๙,๐๘๘,๓๗๗.๓๘

๑๐๐%
๙๐%
๘๐%
๗๐%
๖๐%
๕๐%
๔๐%
๓๐%
๒๐%
๑๐%
๐%

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๑)
การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๑)
การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ

๒.๑.๔ การประเมินผลสัมฤทธิ์ ผลผลิตโครงการ
รายการ

อ.ค.ต.ป. กลุมกระทรวง
เศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคงฯ บริหารฯ

๑. การดําเนินงานตามโครงการ บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงคโครงการเรื่องอะไรบาง และบรรลุผลมากนอยเพียงใด
• การดําเนินงานตามโครงการสามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงคโครงการ
ตามมาตรการฯ ไดแก ๑) การสงเสริมความเปนอยูของประชาชนผูมีรายไดนอย และ
๒) การกระตุนเศรษฐกิจระดับฐานราก โดยการกระจายรายไดไปในระดับพื้นที่

l

l

l

l

• บรรลุวัตถุประสงคดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

l

l

l

• บรรลุวัตถุประสงคดานการลงทุนเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

l

l

l

l

• บรรลุวตั ถุประสงคดา นการเพิม่ ประสิทธิภาพการใหบริการประชาชนและเพิม่
ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ

l

l

l

l

• การดําเนินโครงการสามารถกระตุน การลงทุนของผูป ระกอบการขนาดกลาง
และขนาดยอม ทําใหเกิดการหมุนเวียนของเงินลงทุน ในทุกภูมิภาค

l

l

l

• ประชาชนในพืน้ ทีไ่ ดรบั ประโยชนจากการจางแรงงานทางตรงโดยภาครัฐ เชน
แรงงานเกษตรกร และทางออมโดยผูรับเหมา ในงานดานโครงสรางพื้นฐาน

l

l

• โครงการลักษณะการจัดซื้อครุภัณฑหรือการปรับปรุงอาคารยังไมสามารถ
กระตุน เศรษฐกิจจากการลงทุนและการจางแรงงานในพืน้ ที่ และไมสามารถชวยแกปญ หา
ใหกับประชาชนไดเทาที่ควร

l

l

๒. ความสําเร็จ/ผลสัมฤทธิ์ ที่ไดรับจากการดําเนินโครงการ คือเรื่องใดบาง และประสบผลสําเร็จอยางไร
• ประสบผลสําเร็จในดานการเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการประชาชน/การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบตั ริ าชการ โดยประชาชนไดรบั ความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย
จากการรับบริการจากภาครัฐ ซึ่งไดรับครุภัณฑที่ทันสมัย และมีการปรับปรุงโครงสราง
พื้นฐานใหมีความมั่นคง ปลอดภัยยิ่งขึ้น รวมถึงเปนการสนับสนุนใหเจาหนาในแตละ
หนวยงานมีอุปกรณที่พรอมปฏิบัติราชการอยางมีประสิทธิภาพ

l

l

• เกิ ด การกระจายรายได แ ละกระตุ  น เศรษฐกิ จ ในพื้ น ที่ อ ย า งทั่ ว ถึ ง โดย
ผูประกอบการไดรับประโยชนจากการจัดซื้อจัดจาง และประชาชนในพื้นที่ไดรับ
ประโยชนจากการจางแรงงาน

l

l

• บางโครงการที่ชวยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ใหดียิ่งขึ้น
จะไดรับความรวมมือจากประชาชน และประชาชนไดรับประโยชนโดยตรง เชน
การซอมแซมเครื่องมือทางการเกษตร การพัฒนาแหลงนํ้า เปนตน

l

l

l

l

l

๓. ปจจัยสําคัญที่ทําใหโครงการประสบความสําเร็จ/ไมบรรลุผล คือเรื่องอะไร และมีสาเหตุหลักมาจากเรื่องใด เพราะอะไร
• ปจจัยแหงความสําเร็จ ไดแก
๑) ความพรอมของหนวยงานผูร บั ผิดชอบโครงการ ซึง่ มีการวางแผนงานและ
แผนการเบิ ก จ า ยเงิ น งบประมาณ มี ร ายละเอี ย ดของโครงการครบถ ว น เช น
รูปแบบรายการ และรายละเอียดงบประมาณ เปนตน รวมถึงเจาหนาที่พัสดุ
มีความพรอมในการปฏิบัติงาน

l

๒) โครงการภายใตมาตรการฯ มีขนาดเล็ก ไดรับงบประมาณไมมาก
จึงสามารถดําเนินการไดเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาอันสั้น

l

๓) ไดรบั งบประมาณเพียงพอสําหรับการดําเนินงาน และบางโครงการไดรบั
งบประมาณเพิ่มเติมจากแหลงอื่น ๆ เชน ประชาชนในพื้นที่ และชุมชน เปนตน

l

l

๔) มติ ครม. วันที่ ๑ ก.ย. ๒๕๕๘ ใหมกี ารผอนปรนระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และใหใชแนวทางการจัดซื้อจัดจางดวยวิธี e-Marketing
และ e-Bidding รวมถึงการมอบอํานาจใหราชการสวนภูมภิ าคสามารถดําเนินการเองได
ทําใหการดําเนินงานคลองตัวมากขึ้น

l

l

l

l

l

l

๔๙

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๑)
การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ

รายการ

อ.ค.ต.ป. กลุมกระทรวง
เศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคงฯ บริหารฯ

๕) การกําหนดใหมกี ระบวนการบริหารโครงการดานการติดตามและตรวจสอบ
การดําเนินงานโครงการ และรายงานความกาวหนาให ครม. ทราบทุกเดือน

l

l

l

๖) ผูบริหารหนวยงานและผูนําทุกระดับใหความสําคัญกับการดําเนินโครงการ
ตามนโยบายของรัฐบาล และสนับสนุนการดําเนินของเจาหนาทีท่ เี่ กีย่ วของ รวมถึงความ
เอาใจใสในการติดตามความกาวหนาของโครงการอยางจริงจังและสมํ่าเสมอ

l

l

l

๗) สวนราชการมีมาตรการเรงรัดการเบิกจายเงินงบประมาณตั้งแตเริ่ม
ดําเนินโครงการ

l

l

๘) ความรวมมือจากทุกภาคสวน เชน สวนราชการทีเ่ กีย่ วของ ประชาชนในพืน้ ที่
และผูประกอบการ เปนตน

l

l

๙) กระบวนการจัดซือ้ จัดจางสามารถคัดเลือกผูร บั จาง/รับเหมาทีม่ คี วามพรอม
ในการดําเนินการ

l

l

l

• ปจจัยที่เปนอุปสรรค ไดแก
๑) ความไมพรอมของหนวยงาน ไดแก สถานที่การดําเนินงาน บุคลากร
และการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ ทําใหไมสามารถดําเนินการได
มีการยกเลิกโครงการ หรือดําเนินการไดลาชากวาแผนงานที่กําหนด

l

l

๒) ความไมพรอมของผูป ระกอบการ/ผูร บั จาง/ผูร บั เหมา เชน การขาดแคลน
l
วัสดุอุปกรณ แรงงาน เปนตน
๓) ระยะเวลาดําเนินงานจํากัดซึ่งเปนอุปสรรคในการจัดจางผูรับเหมา/
ผูร บั จาง ทีม่ กี ารปฏิเสธงานลักษณะโครงสรางพืน้ ฐานทีจ่ าํ เปนตองใชระยะเวลานาน
l
l
l
และไมมีผูยื่นซองประมูลในกรณีจัดซื้อครุภัณฑที่ตองนําเขาจากตางประเทศหรือ
มีลักษณะเฉพาะที่ตองใชเวลาในการพิจารณารายละเอียดทางเทคนิค
๔) งบประมาณไมเพียงพอสําหรับบางโครงการ จึงไมสามารถตอบสนอง
l
l
ความตองการที่แทจริงของหนวยงานได
๔. ผลผลิตของโครงการ เมื่อเทียบกับงบประมาณที่ใชดําเนินโครงการมีความเหมาะสมมากนอยเพียงใด อยางไร และบรรลุผลสัมฤทธิ์
ตามวัตถุประสงคโครงการมากนอยแคไหน อยางไร
• โครงการสวนใหญไดรบั งบประมาณเหมาะสม เพียงพอ เมือ่ เทียบกับผลผลิต
l
l
l
l
ที่ ไ ด รั บ และบางโครงการสามารถใช ง บประมาณตํ่ า กว า ที่ ไ ด รั บ การจั ด สรร
โดยสามารถนํางบประมาณที่เหลือไปใชดําเนินโครงการอื่น ๆ เพิ่มเติมไดอีก
• การดําเนินโครงการสวนใหญบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายของ
l
l
โครงการที่กําหนดไว เนื่องจากมีงบประมาณไมสูงมาก จึงสามารถบริหารจัดการ
โครงการไดอยางมีประสิทธิภาพ
• โครงการสวนนอยที่ไมสามารถบรรลุตามวัตถุประสงคของโครงการไดเทาที่ควร
l
l
เนื่องจากมีการเบิกจายเงินงบประมาณลาชาหรือไดรับงบประมาณไมเพียงพอ
ตอความตองการของหนวยงาน
๕. ผลผลิตของโครงการ เมื่อเทียบกับระยะเวลาที่ใชในการดําเนินงานตามโครงการ มีความเหมาะสมมากนอยเพียงใด อยางไร
• เมื่อขยายระยะเวลาการกอหนี้ผูกพันไดถึง ๓๑ มี.ค. ๒๕๕๙ แลว พบวา
l
l
l
l
โครงการสวนใหญสามารถดําเนินการไดทันตามระยะเวลาที่กําหนด จึงถือวา
การขยายระยะเวลามีความเหมาะสมกับการดําเนินการในภาพรวม
• ระยะเวลาไมเพียงพอสําหรับการดําเนินงานบางโครงการซึง่ มีปจ จัยอุปสรรค
ไดแก หนวยงานมีโครงการจํานวนมากที่ตองรับผิดชอบในเวลาเดียวกัน โครงการ
l
l
l
l
ลักษณะการกอสรางจําเปนตองใชเวลานาน หนวยงานขาดการเตรียมการลวงหนา
การจัดซื้อพัสผดุจากตางประเทศ การขาดแคลนผูรับเหมาในพื้นที่ท่ีมีโครงการ
จํานวนมาก เปนตน

๕๐

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๑)
การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ

รายการ

อ.ค.ต.ป. กลุมกระทรวง
เศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคงฯ บริหารฯ

๖. ผลผลิตของโครงการ มีความคุมคามากนอยเพียงใด อยางไร เมื่อเทียบกับงบประมาณ และประโยชนที่ไดรับจากการดําเนินโครงการ
• ผลผลิตที่ไดรับจากโครงการมีความคุมคาระดับปานกลางถึงมาก เมื่อเทียบ
l
l
l
l
กับงบประมาณและประโยชนที่ไดรับ
• ประชาชนไดรับบริการที่สะดวก รวดเร็วจากการเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ/
l
l
l
l
ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ
• เกิดการกระตุนเศรษฐกิจในระดับพื้นที่จากการจางเหมาผูรับจาง และเกิด
l
l
l
การกระจายรายไดสูชุมชนจากการจางแรงงานภาคประชาชน
• หนวยงานและเจาหนาที่ไดรับครุภัณฑและการปรับปรุงอาคารสถานที่ให
l
l
l
l
เหมาะสมตอการปฏิบตั ริ าชการใหมปี ระสิทธิภาพยิง่ ขึน้ ทัง้ ยังเปนการสรางขวัญกําลังใจ
ใหแกเจาหนาที่อีกดวย
๗. ภาพรวมการประเมินผลสัมฤทธิ์ ผลผลิตโครงการ
• การดําเนินงานตามโครงการประสบผลสําเร็จในระดับดีมกี ารดําเนินการตาม
แผนงานที่กําหนด สามารถบรรลุตามวัตถุประสงคของโครงการ ผลผลิตมีความคุมคา
กับงบประมาณที่ไดรับ
• ผลผลิ ต ของโครงการช ว ยยกระดั บ ประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ก ารประชาชน
ใหดียิ่งขึ้น
• ผลผลิตของโครงการสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลในการกระตุน การลงทุน
และการจางงานในพื้นที่อยางแทจริง

l

l

l

l

l

l

l

l

ขอคนพบที่สําคัญ
๑) อ.ค.ต.ป. กลุมกระทรวงดานเศรษฐกิจ
(๑) การดําเนินงานตามโครงการ บรรลุผลสัมฤทธิต์ ามวัตถุประสงคโครงการเรือ่ งอะไรบาง
และบรรลุผลมากนอยเพียงใด
พบวา มี ๗ กระทรวง ที่รายงานวา การดําเนินโครงการฯ มีการบรรลุวัตถุประสงค
ของมาตรการฯ อยางกวางขวาง โดยเฉพาะอยางยิง่ กระทรวงเกษตรและสหกรณพบวา มีการจางแรงงานจํานวน
๑๑๙,๖๓๑ ราย คิดเปนมูลคาการจางงานเทากับ ๒,๐๓๕.๒๗ ลานบาท ขณะที่ กระทรวงพาณิชย รายงานวา
การดําเนินโครงการสามารถบรรลุวัตถุประสงคของมาตรการฯ ไดเพียงบางสวน เนื่องจากเปนการของบประมาณปกติ
ไมใชเปนการจัดทําโครงการพิเศษตามวัตถุประสงคของมาตรการฯ
(๒) ความสําเร็จ/ผลสัมฤทธิท์ ไี่ ดรบั จากการดําเนินโครงการ คือเรือ่ งใดบาง และประสบผลสําเร็จ
อยางไร
พบวา มี ๗ กระทรวง ทีร่ ายงานวา พบความสําเร็จจากการดําเนินโครงการ ในเรือ่ งสําคัญ ๆ
อาทิ มีการจางงานและสรางรายได/เกิดการกระจายรายไดใหกับประชาชนกลุมเปาหมายอยางกวางขวาง
ขณะที่ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ไดรายงานวา โครงการที่ดําเนินการมีลักษณะจัดซื้อจัดจาง
เปนเพียงการเพิม่ ประสิทธิภาพการดําเนินงานของหนวยงานเทานัน้ มิไดเปนการตอบสนองเปาหมายเชิงนโยบาย
ที่ตองการใหเกิดการกระตุนการจางงานในพื้นที่หรือเปนการสนับสนุนกิจการรานคาอยางแทจริง
๕๑

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๑)
การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ

(๓) ปจจัยสําคัญที่ทําใหโครงการประสบความสําเร็จ/ไมบรรลุผล คือเรื่องอะไร
และมีสาเหตุหลักมาจากเรื่องใด เพราะอะไร
พบวา ปจจัยสําคัญทีท่ าํ ใหโครงการประสบความสําเร็จ อาทิ กระทรวงมีความพรอม
ในดานตาง ๆ ทัง้ บุคคลากรทีม่ คี วามรู ความสามารถและทักษะในการดําเนินงานตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม การมีระบบการควบคุม/บริหารโครงการและติดตามผล
การดําเนินโครงการ การมีแนวทางการปฏิบัติงานและหรือมีการติดตามและเรงรัดการเบิกจายงบประมาณ
การมีความพรอมของแบบแปลนและประมาณราคาโครงการ รวมทั้งการไดรับความรวมมือจากสวนราชการ
ที่เกี่ยวของเปนอยางดี สวนปจจัยสําคัญที่ทําใหไมบรรลุผล สวนใหญแลวจะเปนเรื่องของกฏระเบียบตาง ๆ
ในการจัดซือ้ จัดจาง ของภาครัฐทีใ่ ชระยะเวลาดําเนินการนานทําใหเกิดความลาชาและความไมคลองตัว ความไมพรอม
ของสถานทีด่ าํ เนินการ รวมทัง้ หนวยงานมีการเปลีย่ นแปลงรายการทําใหดาํ เนินการไมทนั จนตองยกเลิกโครงการ
(๔) ผลผลิตของโครงการ เมื่อเทียบกับงบประมาณที่ใชดําเนินโครงการ มีความเหมาะสม
มากนอยเพียงใด อยางไร และบรรลุผลสัมฤทธิ์ ตามวัตถุประสงคโครงการมากนอยแคไหน อยางไร
พบวา กระทรวงอุตสาหกรรม ไดรายงานวา ความเหมาะสมมาก สวนกระทรวงทีเ่ หลือ
ไดรายงานวามีความเหมาะสม ยกเวนกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ไมสามารถประเมินถึง
ความเหมาะสมของงบประมาณที่ใชในการดําเนินโครงการวา มีความเหมาะสมมากนอยเพียงใด เนื่องจาก
ไมสามารถดําเนินการเบิกจายงบประมาณที่ไดรับในแตละรายการใหบรรลุตามเปาหมายภาพรวมที่วางไว
(๕) ผลผลิตของโครงการ เมื่อเทียบกับระยะเวลาที่ใชในการดําเนินงานตามโครงการ
มีความเหมาะสมมากนอยเพียงใด อยางไร
พบวา มี ๒ กระทรวง ไดแก กระทรวงพาณิชย และกระทรวงเกษตรและสหกรณ
รายงานวา มีความเหมาะสมมาก สามารถเบิกจายงบประมาณไดทันเวลาที่กําหนด เนื่องจากเปนโครงการที่มี
การดําเนินงานไมซบั ซอนโดยโครงการสวนใหญเปนการปรับปรุง ซอมแซม บํารุงรักษาทีใ่ ชระยะเวลาดําเนินการไมนาน
สวนกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพลังงาน กระทรวงคมนาคม และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
รายงานวา มีความเหมาะสม เนื่องจากมีการกําหนดวงเงินในการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง รายการละไมเกิน
๑ ลานบาท ทําใหเปนโครงการขนาดเล็ก ทําใหผูรับจางสามารถดําเนินการไดแลวเสร็จภายในระยะเวลา ๓๐-๖๐ วัน
อยางไรก็ดี กระทรวงการคลัง และ กระทรวงวิทยาศาสตรฯ ไดรายงานวามีความเหมาะสมไมมากนัก เนื่องจาก
ระยะเวลา ไมเพียงพอทําใหจัดซื้อจัดจางไมทัน หรือไมสามารถหาผูประกอบการไดทันเวลาที่กําหนด
(๖) ผลผลิตของโครงการ มีความคุม คามากนอยเพียงใด อยางไร เมือ่ เทียบกับงบประมาณ
และประโยชนที่ไดรับจากการดําเนินโครงการ
พบวา มี ๔ กระทรวง ไดแก กระทรวงพาณิชย กระทรวงเกษตรและสหกรณ
กระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวงพลังงาน รายงานวา มีความคุมคามาก เนื่องจากสามารถดําเนินการได
ในวงเงินงบประมาณและเบิกจายไดภายในระยะเวลาที่กําหนด รวมทั้งชวยเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ
ภาคการเกษตรมีแหลงเก็บกักนํ้าชลประทานเพิ่มขึ้น มีการจางแรงงานในชวงฤดูแลง เกิดการกระจายรายไดใน
ชุมชนทองถิ่น ผลผลิตที่เกิดขึ้นนอกจากใชงานตามวัตถุประสงคโครงการแลว บางรายการยังชวยในการรักษา
สภาพและยืดอายุการใชงานของทรัพยสินทางราชการและอํานวยความสะดวกใหเจาหนาที่และประชาชนที่มา
ติดตอ และอีก ๔ กระทรวง คือ กระทรวงการคลัง กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กระทรวงคมนาคม
และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รายงานวา มีความคุมคาพอสมควร เนื่องจากสามารถเพิ่มรายได
และการจางงานในพื้นที่ตาง ๆ ทั้งทางตรงและทางออม สามารถแกปญหาเรื่องการขาดแคลนงบประมาณ
ในการซอมแซมปรับปรุงอาคาร การจัดหาเครื่องมือ เครื่องใชของเจาหนาที่ในหนวยงานไดรับการแกไขในระดับหนึ่ง
ประชาชนไดรับความสะดวก ปลอดภัยในการใชรถ ใชถนนเพิ่มมากขึ้นรวมทั้งปญหาจุดเสี่ยงและขอรองเรียน
ของประชาชนไดรับการแกไข
๕๒
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๒) อ.ค.ต.ป. กลุมกระทรวงดานสังคม
(๑) โครงการสวนใหญ บรรลุวัตถุประสงคในการกระตุนการจางงาน สามารถลดรายจาย
และเสริมสรางคุณภาพชีวติ ใหกบั ประชาชนในพืน้ ที่ สถานทีร่ าชการ สถานศึกษาแหลงเรียนรูแ ละแหลงทองเทีย่ ว
ไดรับการปรับปรุง ซอมแซม รวมทั้งชุมชน/หมูบานที่ยากจนไดรับบริการปรับปรุงซอมแซมเครื่องมือ เครื่องจักร
อุปกรณการเกษตร ยานพาหนะ และที่อยูอาศัย
(๒) ผลผลิตโครงการ มีความเหมาะสมกับงบประมาณและระยะเวลา มีความคุม คาตอการลงทุน
(๓) ปจจัยแหงความสําเร็จโครงการ สามารถดําเนินการไดทนั ที ไดรบั งบประมาณตรงตาม
ความตองการมีการผอนปรนวิธีการดําเนินการจัดซื้อ จัดจาง และไดรับความรวมมือจากทุกภาคสวน รวมทั้ง
การกํากับ ดูแลปฏิบัติงานใหเปนไปตามกฎ ระเบียบ คําสั่งของราชการ
๓) อ.ค.ต.ป. กลุมกระทรวงดานความมั่นคงและการตางประเทศ
(๑) ในภาพรวมการดํ า เนิ น โครงการบรรลุ ผ ลสั ม ฤทธิ์ ต ามวั ต ถุ ป ระสงค โ ครงการ
ในดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน อาทิ การปรับปรุงสถานที่ทํางาน การบริการประชาชนและผูรับบริการ
ของสวนราชการ ดานการลงทุนที่เกี่ยวของกับเศรษฐกิจและสังคม อาทิ การจางเหมาเอกชน การจางงาน
และแรงงานในพื้นที่ ดานการพัฒนาศักยภาพการผลิตของชุมชนจากการซอมแซมปรับปรุงเสนทางคมนาคม
และแหลงนํ้า ทําใหประชาชนไดรับประโยชนจากการดําเนินโครงการ อาทิ การเดินทาง การขนสงวัตถุดิบ
ผลิตผลทางการเกษตร
(๒) ปจจัยสงเสริมการดําเนินโครงการใหประสบความสําเร็จ ไดแก ความพรอมของ
ผูรับผิดชอบโครงการ ลักษณะของโครงการที่มีขนาดเล็กซึ่งงายตอการบริหารโครงการ การไดรับความรวมมือ
จากภาคสวนตาง ๆ ระบบติดตามและตรวจสอบความกาวหนาของโครงการ และการผอนปรนระเบียบการจัดซือ้
จัดจางใหมคี วามยืดหยุน มากขึน้ เปนตน ในสวนของอุปสรรคทีพ่ บในการดําเนินการมีเพียงเล็กนอย เชน ครุภณ
ั ฑ
ที่หนวยงานตองการมีราคาสูงกวางบประมาณที่ไดรับ เปนตน
(๓) โครงการสวนใหญไดรับงบประมาณและระยะเวลาดําเนินการที่เพียงพอ เหมาะสม
กับผลผลิตและประโยชนที่ไดรับ ผลผลิตที่ไดรับมีความคุมคา
๔) อ.ค.ต.ป. กลุมกระทรวงดานบริหารและสวนราชการไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี
กระทรวง หรือทบวง
สวนราชการสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี
(๑) การดํ า เนิ น งานตามโครงการ บรรลุ ผ ลสั ม ฤทธิ์ ต ามวั ต ถุ ป ระสงค โ ครงการ
เรื่องอะไรบาง และบรรลุผลมากนอยเพียงใด
พบวา สามารถสงเสริมใหเกิดการกระตุนเศรษฐกิจ และการเพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติราชการ
(๒) ความสําเร็จ/ผลสัมฤทธิ์ ทีไ่ ดรบั จากการดําเนินโครงการ คือเรือ่ งใดบาง และประสบผลสําเร็จ
อยางไร
พบวา หนวยงานทีไ่ ดรบั จัดสรรงบประมาณ สามารถมีอปุ กรณเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติราชการ และการใหบริการประชาชนเพิ่มขึ้น
(๓) ปจจัยสําคัญที่ทําใหโครงการประสบความสําเร็จ/ไมบรรลุผล คือเรื่องอะไร
และมีสาเหตุหลักมาจากเรื่องใด เพราะอะไร
๕๓

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๑)
การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ

พบวา ปจจัยที่ทําใหโครงการไมประสบความสําเร็จ คือ ความพรอมของหนวยงาน
และบุ ค ลากรเนื่ อ งจากพบว า การดํ า เนิ น กิ จ กรรมมี ค วามล า ช า กว า เป า หมายที่ รั ฐ บาลกํ า หนดในครั้ ง แรก
แมจะไดมีการขยายระยะเวลาดําเนินโครงการจนถึงสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๕๙ แลว ยังพบวาหลายกิจกรรมยัง
ดําเนินการไมแลวเสร็จสมบูรณ และบางกิจกรรมไมสามารถดําเนินการได เนื่องจากความไมพรอมของแบบ
รูปรายการหรือความชัดเจนของคุณลักษณะ (Speciﬁcation) ที่ หนวยงานตองการไมสอดคลองกับงบประมาณ
ที่ไดรับจัดสรร
(๔) ผลผลิตของโครงการ เมื่อเทียบกับระยะเวลาที่ใชในการดําเนินงานตามโครงการ
มีความเหมาะสมมากนอยเพียงใด อยางไร
พบวา สวนใหญยงั มีความลาชาเมือ่ เทียบกับเปาหมายของรัฐบาลทีต่ อ งการเรงใหเกิด
การลงทุนโดยเร็ว แมวาลักษณะโครงการจะเปนการลงทุนขนาดเล็ก และสวนใหญเปนการจัดซื้อครุภัณฑที่มี
จําหนายในทองตลาด
สวนราชการไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง
(๑) การดํ า เนิ น งานตามโครงการ บรรลุ ผ ลสั ม ฤทธิ์ ต ามวั ต ถุ ป ระสงค โ ครงการ
เรื่องอะไรบาง และบรรลุผลมากนอยเพียงใด
พบวา การดําเนินงานตามมาตรการกระตุน การลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทัว่ ประเทศ
ในภาพรวมของสวนราชการไมสงั กัดสํานักนายกรัฐมนตรีกระทรวง หรือทบวง บรรลุผลสัมฤทธิต์ ามวัตถุประสงค
ของโครงการ การดํ า เนิ น งานจั ด ซื้ อ จั ด จ า งตามมาตรการดั ง กล า วส ง เสริ ม ให มี ก ารลงทุ น ทั้ ง ในส ว นกลาง
และตางจังหวัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการประชาชนใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
(๒) ความสําเร็จ/ผลสัมฤทธิ์ ที่ไดรับจากการดําเนินโครงการ คือเรื่องใดบาง และ
ประสบผลสําเร็จอยางไร
พบวา เกิดผลสัมฤทธิ์ ๒ ประการ ดังนี้
๑) การดํ า เนิ น โครงการจั ด ซื้ อ ครุ ภั ณ ฑ เ พื่ อ ใช ใ นการปฏิ บั ติ ง านและสนั บ สนุ น
การปฏิบัติงานของบุคลากรในสวนราชการไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรีกระทรวง หรือทบวง ทําใหมีอุปกรณ
ในการปฏิบัติงานและอุปกรณเพื่อใหบริการแกประชาชนที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
๒) เกิดการลงทุนในสวนกลางและตางจังหวัดเปนการชวยเหลือประชาชนใหไดรับ
บริการที่ดีขึ้น
(๓) ปจจัยสําคัญที่ทําใหโครงการประสบความสําเร็จ/ไมบรรลุผล คือเรื่องอะไร และ
มีสาเหตุหลักมาจากเรื่องใด เพราะอะไร
พบวา ปจจัยที่ทําใหโครงการไมประสบความสําเร็จ คือ ความพรอมของหนวยงาน
และบุคลากร เนื่องจากพบวาการดําเนินกิจกรรมมีความลาชากวาเปาหมายที่รัฐบาลกําหนดในครั้งแรก แมจะไดมี
การขยายระยะเวลาดําเนินโครงการจนถึงสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๕๙ แลว ยังพบกิจกรรมที่ยังดําเนินการไมแลวเสร็จ
สมบูรณ
(๔) ผลผลิตของโครงการ เมื่อเทียบกับงบประมาณที่ใชดําเนินโครงการ มีความเหมาะสม
มากนอยเพียงใด อยางไร และบรรลุผลสัมฤทธิ์ ตามวัตถุประสงคโครงการมากนอยแคไหน อยางไร
พบวา งบประมาณที่ไดรับมีความเหมาะสม สามารถดําเนินโครงการตามมาตรการฯ
เพื่อสนับสนุนการลงทุน และเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการประชาชน
(๕) ผลผลิตของโครงการ เมื่อเทียบกับระยะเวลาที่ใชในการดําเนินงานตามโครงการ
มีความเหมาะสมมากนอยเพียงใด อยางไร
๕๔

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๑)
การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ

เนือ่ งจากเปนการลงทุนขนาดเล็ก และสวนใหญเปนการจัดซือ้ ครุภณ
ั ฑผลการดําเนินงาน
มีความเหมาะสมและไดมีการขยายระยะเวลาการเบิกจายทําใหสวนราชการมีระยะเวลาดําเนินการจัดซื้อจัดจาง
เพิ่มมากขึ้นทําใหสามารถดําเนินการไดแลวเสร็จตามกรอบระยะเวลาที่รัฐบาลกําหนด
(๖) ผลผลิตของโครงการ มีความคุม คามากนอยเพียงใด อยางไร เมือ่ เทียบกับงบประมาณ
และประโยชนที่ไดรับจากการดําเนินโครงการ
พบวา ผลผลิตโครงการมีความคุมคา สวนราชการไดรับการจัดสรรเงินงบประมาณ
เพื่อดําเนินจัดหาครุภัณฑตาง ๆ และปรับปรุงอาคารสถานที่ซึ่งมีความจําเปนตอการปฏิบัติงาน และเปนเครื่อง
มือในการทํางานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
(๗) ภาพรวมการประเมินผลสัมฤทธิ์ ผลผลิตโครงการ
พบวา การดําเนินงานจัดซือ้ จัดจางตามมาตรการกระตุน การลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล
ทั่วประเทศในภาพรวมของสวนราชการไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรีกระทรวง หรือทบวง เปนไปตามแผน
การปฏิบตั งิ าน และบรรลุวตั ถุประสงคของโครงการ หนวยงานมีครุภณ
ั ฑฯ เพือ่ รองรับการปฏิบตั งิ านของเจาหนาที่
ในการใหบริการประชาชน และอาคารสถานที่
๒.๑.๕ การประเมินผลสัมฤทธิ์ ผลลัพธโครงการ
รายการ

อ.ค.ต.ป. กลุมกระทรวง
เศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคงฯ บริหารฯ

๑. การดําเนินงานตามโครงการ เปนไปตามแผนงานทีก่ าํ หนดไวหรือไม อยางไร และมีการดําเนินการในเรือ่ งใดบาง ทีไ่ มเปนไปตามแผนงาน
ที่กําหนด
l
l
l
l
• โครงการสวนใหญสามารถดําเนินงานตามแผนงานที่กําหนด
• บางโครงการมีการดําเนินงานลาชา เนือ่ งจากอุปสรรค ไดแก ผูร บั เหมา/ผูร บั จาง
ขาดความพรอม พืน้ ทีด่ าํ เนินการขาดความพรอม ฤดูกาลไมเหมาะสมตอการดําเนินงาน
l
l
l
และกระบวนการกําหนดราคากลางลาชา เปนตน โดยโครงการสวนใหญมีลักษณะเปน
งานกอสราง ปรับปรุงอาคารสถานที่ หรือการจัดซื้อพัสดุจากตางประเทศ
• โครงการที่มีการยกเลิก ซึ่งเปนสวนนอยเกิดจากอุปสรรคดานงบประมาณที่
l
l
l
ไมเพียงพอ และปจจัยภายนอกคือไมมีผูเสนอราคา
๒. การดําเนินโครงการเกิดผลลัพธทไี่ มไดคาดคิด/คาดการณลว งหนาไว ในเรือ่ งใดบาง และวางแนวทางในการปองกัน หรือมีการแกไขผลลัพธ
ในทางที่ไมประสงคไวอยางไร หรือไม
• ในภาพรวม ไมพบผลลัพธอันไมพึงประสงคจากการดําเนินโครงการ
l
l
• บางโครงการไดรับงบประมาณไมเพียงพอ แตไดรับการสนับสนุนคาใชจาย
เพิ่มเติมจากประชาชนและผูรับจางในพื้นที่ เกิดความรวมมือจากทุกภาคสวน
เพื่อใหสามารถดําเนินการไดบรรลุตามวัตถุประสงคโครงการ
• บางโครงการสามารถใชงบประมาณนอยกวาที่ไดรับการจัดสรรและดําเนินการ
เสร็จสิ้นกอนระยะเวลาที่กําหนด
• บางโครงการที่ไดรบั ผลกระทบจากการขาดแคลนผูร บั เหมาแกไขปญหาดวย
การดําเนินการเอง
• บุคลากรภาครัฐไดพัฒนาศักยภาพในการเตรียมแผนงานและงบประมาณ
สําหรับการดําเนินงานในอนาคต
• บางโครงการไดรับผลกระทบจากปจจัยของผูรับเหมา เชน ขาดแคลนผูรับเหมา
ผูร บั เหมาขาดวัสดุอปุ กรณและแรงงาน ผูร บั เหมาดําเนินการไมไดมาตรฐาน และผูร บั เหมา
ขาดสภาพคลอง เปนตน

l

l
l
l

l

l

๕๕

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๑)
การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ
รายการ

อ.ค.ต.ป. กลุมกระทรวง
เศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคงฯ บริหารฯ

๓. การดําเนินโครงการเกิดประโยชนตอกลุมเปาหมาย/ผูมีสวนไดเสียกลุมใด อยางไรบาง
• ประชาชนไดรับประโยชนทางตรง ไดแก การจางแรงงาน การใชแหลงนํ้า
เพื่ออุปโภคและการเกษตร การซอมแซมเครื่องมือทางการเกษตร และประโยชน
l
l
l
ทางออม ไดแก การเพิ่มประสิทธิภาพการบริการประชาชน และการพัฒนา
คุณภาพชีวิต
• ผู  ป ระกอบการรายย อ ยได รั บ ประโยชน โ ดยตรงจากการจั ด ซื้ อ จั ด จ า ง
l
l
l
เพือ่ กระตุน การลงทุนและการจางงานในพืน้ ทีแ่ ละสามารถกระตุน เศรษฐกิจในระดับ
ทองถิ่นและระดับประเทศได
• เจาหนาที่ภาครัฐไดรับประโยชนทางออม คือ ไดรับอุปกรณเพียงพอตอ
l
l
l
การทํางานและมีสงิ่ แวดลอมในการทํางานทีด่ ขี นึ้ สรางขวัญและกําลังใจในการปฏิบตั ิ
ราชการใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
๔. ผลลัพธจากโครงการมีผลตอความสําเร็จของวัตถุประสงคและเปาหมายโครงการ ใหอยูในระดับที่สูงขึ้นหรือไมอยางไร เพียงใด
• ผลลัพธจากโครงการมีผลตอความสําเร็จของวัตถุประสงคและเปาหมาย
l
l
l
โครงการในระดับปานกลางถึงสูงขึ้น
• การดําเนินโครงการสามารถบรรลุวัตถุประสงคดานการเพิ่มประสิทธิภาพ
l
l
l
การใหบริการประชาชนในระดับที่สูงขึ้น
• การดําเนินโครงการสามารถชวยกระตุน เศรษฐกิจระดับจุลภาคทัง้ สวนกลาง
l
l
l
และตางจังหวัด โดยสนับสนุนใหภาคเอกชนมีการลงทุนและการจางงานในพื้นที่
เพิ่มขึ้น
• การดําเนินโครงการลักษณะการปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานชวยสงเสริมให
l
l
l
เจาหนาที่ภาครัฐมีขวัญและกําลังใจในการทํางาน สงผลใหเกิดประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติราชการเพิ่มขึ้น
๕. ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ เมื่อเปรียบเทียบกับการดําเนินงานตามทางเลือกอื่น ๆ เปนอยางไร
• การดําเนินโครงการตามมาตรการฯ สามารถดําเนินการไดรวดเร็วกวา
l
l
โครงการตามการจัดสรรงบประมาณตามวิธีปกติ
• ลักษณะโครงการมีขนาดเล็ก มีกรอบระยะเวลาการดําเนินงานสั้น ทําให
l
l
สามารถแกไขปญหาไดทันตอสถานการณ
๖. ผลลัพธที่เกิดขึ้นจากโครงการ มีผลตอความพึงพอใจของกลุมเปาหมาย มากนอยเพียงใด อยางไร
• ประชาชนมีความพึงพอใจกับการไดรบั การบริการจากภาครัฐทีม่ คี วามสะดวก
l
l
l
รวดเร็ว และไดรับประโยชนจากการใชโครงสรางพื้นฐานสาธารณะ เชน ถนน และ
แหลงนํ้าในพื้นที่ เปนตน
• ประชาชนมีความพึงพอใจตอการพัฒนาคุณภาพชีวติ ในทองถิน่ จากการจาง
l
l
l
แรงงานในพื้นที่ และครัวเรือนมีรายไดเพิ่มขึ้น
• ผูป ระกอบการมีความพึงพอใจทีไ่ ดรบั ประโยชนโดยตรงจากการจัดซือ้ จัดจาง
l
l
โดยภาครัฐ
• เจาหนาที่ภาครัฐมีความพึงพอใจระดับปานกลางถึงมากที่ไดรับวัสดุอุปกรณ
ที่พอเพียง ไดรับการปรับปรุงอาคารสถานที่ใหพรอมตอการปฏิบัติราชการอยางมี
l
l
l
ประสิทธิภาพ

l

l

l

l
l
l

l

l

๗. ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ มีผลตอกลุม เปาหมาย/ผูม สี ว นไดเสีย ในมิตเิ ชิงเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและคุณภาพชีวติ อยางไรบาง
• ด า นเศรษฐกิ จ : เกิ ด การหมุ น เวี ย นเงิ น ในระบบเศรษฐกิ จ เพิ่ ม มากขึ้ น
l
l
l
มีการจางแรงงานของผูประกอบการ รวมถึงการกระจายรายไดสูพื้นที่ดําเนิน
โครงการอยางทั่วถึง
• ดานคุณภาพชีวิต : ประชาชนไดรับการบริการที่มีประสิทธิภาพทั้งความ
l
l
l
l
สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย และไดรบั การแกไขปญหา/บรรเทาผลกระทบจากภัย
ทางธรรมชาติไดทันตอสถานการณ
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รายการ

อ.ค.ต.ป. กลุมกระทรวง
เศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคงฯ บริหารฯ

• ดานคุณภาพชีวิต : เจาหนาที่ไดวัสดุอุปกรณ และสถานที่ที่ปลอดภัยใน
l
l
l
การทํางานและพักอาศัย ทําใหเกิดขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติหนาที่
• ดานสังคม : บางโครงการ เกิดความรวมมือกันระหวางประชาชน ภาครัฐ
l
l
l
และภาคเอกชน ในการสนับสนุนการดําเนินงานในพื้นที่ใหบรรลุตามวัตถุประสงค
และสามารถชวยพัฒนาทองถิ่นไดอยางมีประสิทธิภาพ
๘. ผลลัพธที่เกิดขึ้นจากโครงการ มีความยั่งยืน หรือความรุนแรง หรือไมอยางไร และจะสามารถแกไข/ปองกันไดหรือไม อยางไร
l
l
l
• ผลผลิตที่มีลักษณะเปนอาคาร สิ่งกอสราง มีความยั่งยืนตามอายุการใชงาน
• โครงการทีไ่ ดรบั ความรวมมือจากประชาชน จะมีความยัง่ ยืน เพราะประชาชน
l
l
เกิดความรูสึกเปนเจาของผลผลิตที่ไดรับ ใหความรวมมือในการบํารุงรักษาและ
พัฒนาใหเกิดประโยชนอยางตอเนื่อง
• การจัดซือ้ ครุภณ
ั ฑกอ ใหเกิดความยัง่ ยืนระยะยาวในดานการเพิม่ ประสิทธิภาพ
l
l
การบริการประชาชน และการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ
๙. ภาพรวมการประเมินผลสัมฤทธิ์ ผลลัพธโครงการ
• การดําเนินโครงการเปนไปตามเปาหมาย ผลผลิตที่ไดรับสามารถนําไปใช
l
l
l
ประโยชนไดอยางยั่งยืน
• เกิดการไหลเวียนของเม็ดเงินในระบบเศรษฐกิจในระดับพื้นที่และระดับ
l
l
l
ประเทศ จากการสงเสริมการลงทุนและการจางงานในสวนกลางและสวนภูมิภาค
• การดําเนินโครงการชวยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนใหดีขึ้น ทั้งใน
l
l
l
ดานเศรษฐกิจและดานการรับบริการที่มีมาตรฐานและเทาเทียมกัน
l
l
l
• สวนราชการไดเตรียมความพรอมในการปฏิบัติราชการอยางมีประสิทธิภาพ

l

l

l

ขอคนพบที่สําคัญ
๑) อ.ค.ต.ป. กลุมกระทรวงดานเศรษฐกิจ
(๑) การดําเนินงานตามโครงการ เปนไปตามแผนงานที่กําหนดไวหรือไม อยางไร
และมีการดําเนินการในเรื่องใดบาง ที่ไมเปนไปตามแผนงานที่กําหนด
พบวา มี ๕ กระทรวง ไดแก กระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ
กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพลังงาน และกระทรวงคมนาคม ไดรายงานวา เปนไปตามแผนงานทีก่ าํ หนดไว
ในระดับดีเดน ซึง่ หมายถึงมีผลการดําเนินงานตามตัวชีว้ ดั ในชวงรอยละ ๙๑ - ๑๐๐ ขณะทีก่ ระทรวงวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี ดําเนินการไดในระดับดีมาก กลาวคือดําเนินการไดตามแผนงานจํานวน ๓๖ รายการจากเปาหมาย
๔๑ รายการ คิดเปนรอยละ ๘๗.๘๐ กระทรวงพาณิชย ดําเนินการไดในระดับดี โดยดําเนินการแลวเสร็จ
จํานวน ๒๐๔ รายการ เบิกจายงบประมาณจํานวน ๓๒.๓๗ ลานบาท คิดเปนรอยละ ๗๔ ของงบประมาณที่ไดรับ
สวนกระทรวงที่ดําเนินการไดไมเปนไปตามแผนงานที่กําหนด ไดแก กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
มีคาตัวชี้วัดในระดับควรปรับปรุงหรือตํ่ากวารอยละ ๖๐
(๒) การดําเนินโครงการ เกิดผลลัพธที่ไมไดคาดคิด/คาดการณลวงหนาไว ในเรื่องใดบาง
และวางแนวทางในการปองกัน หรือมีการแกไขผลลัพธในทางที่ไมประสงคไวอยางไร หรือไม
พบวา ทุกกระทรวงรายงานวา ไมมีผลลัพธในทางที่ไมไดคาดคิด/ไมประสงคเกิดขึ้น
ยกเวนกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และกระทรวงคมนาคมที่ไมปรากฏขอมูลดังกลาวในรายงาน
การประเมินผลของกระทรวง
๕๗

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๑)
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(๓) การดําเนินโครงการเกิดประโยชนตอ กลุม เปาหมาย/ผูม สี ว นไดเสียกลุม ใด อยางไรบาง
พบวา ผลการดําเนินโครงการของทุกกระทรวงเกิดประโยชนทงั้ ทางตรงและทางออม
กับกลุมเปาหมาย ไดแก (๓.๑) ประชาชน/แรงงาน/เกษตรกรในพื้นที่ เกิดการจางแรงงาน มีรายไดเพิ่มขึ้น
ครัวเรือนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น (๓.๒) ผูประกอบการ/ผูรับจางรายยอย มีการซื้อ - ขายเกิดการหมุนเวียน
ของเศรษฐกิจอยางกวางขวาง (๓.๓) เจาหนาทีผ่ ปู ฏิบตั งิ านมีอปุ กรณใชในการปฏิบตั หิ นาทีม่ ปี ระสิทธิภาพมากขึน้
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น (๓. ๔) หนวยงานภาครัฐมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยสนับสนุนใหเกิดการเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ
(๔) ผลลัพธจากโครงการมีผลตอความสําเร็จของวัตถุประสงคและเปาหมายโครงการ
ใหอยูในระดับที่สูงขึ้นหรือไม อยางไร เพียงใด
พบวา มี ๖ กระทรวง ไดแก กระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ
กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพลังงาน กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และกระทรวงคมนาคม
รายงานวาผลลัพธจากโครงการสงผลตอความสําเร็จของวัตถุประสงคของมาตรการฯ จริง กลาวคือ เมื่อได
ดําเนินโครงการตามมาตรการกระตุนการลงทุนจนเกิด ผลผลิตแลว ไดมีการนําผลผลิตลงไปสูกลุมเปาหมาย
ของโครงการฯ อยางชัดเจน อยางไรก็ตาม กระทรวงพาณิชยและกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
รายงานวา ผลลัพธโครงการมีสวนไมมากนักตอความสําเร็จของวัตถุประสงคของมาตรการกระตุนการลงทุนฯ
เนื่องจากผลลัพธจากโครงการที่กระทรวงดําเนินการมุงเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการและใหบริการแก
ประชาชนเปนจุดเนนมากกวาการสนับสนุนวัตถุประสงคของมาตรการฯ โดยรวมที่มุงกระตุนใหเกิดการจางงาน
และสงเสริมใหมีการลงทุนทั้งในสวนกลางและตางจังหวัด
(๕) ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ เมือ่ เปรียบเทียบกับการดําเนินงานตามทางเลือกอืน่ ๆ
เปนอยางไร
พบวา มี ๒ กระทรวง ไดแก กระทรวงเกษตรและสหกรณ และกระทรวงพลังงาน
ที่รายงานฯ อาทิ ผลลัพธจากโครงการฝกอบรมดานการเกษตร มาตรการชดเชยความเสียหายของผลผลิตจาก
สถานการณภัยแลงสวนกระทรวงที่เหลืออีก ๕ กระทรวง รายงานวา ไมมีการเปรียบเทียบกับโครงการอื่น
และไมมีขอมูลปรากฏในรายงาน
(๖) ผลลัพธทเี่ กิดขึน้ จากโครงการ มีผลตอความพึงพอใจของกลุม เปาหมาย มากนอย
เพียงใด อยางไร
พบวา กระทรวงดานเศรษฐกิจทั้ง ๘ กระทรวง ยกเวน กระทรวงวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ไดรายงานถึงความพึงพอใจของกลุมเปาหมายตอผลลัพธที่เกิดขึ้นจากโครงการตามมาตรการกระตุน
การลงทุนขนาดเล็กฯ ดังจะเห็นไดจากขอบงชี้ที่สําคัญ อาทิ มีแรงงานสนใจสมัครเขารวมโครงการจํานวนมาก
ผูร บั จางรายยอยมีโอกาสไดรบั งาน ประชาชนไดรบั ความสะดวกในการติดตอราชการและมีความปลอดภัยในการเดินทาง
หนวยงานและเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานไดรับความสะดวก ทําใหการปฏิบัติราชการมีประสิทธิภาพสูงขึ้น รวมทั้ง
ยังเปนการกระตุนการหมุนเวียนเงินในระบบเศรษฐกิจของผูขายและรานคาอีกดวย
(๗) ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ มีผลตอกลุม เปาหมาย/ผูม สี ว นไดเสีย ในมิตเิ ชิงเศรษฐกิจ
สังคม วัฒนธรรม และคุณภาพชีวิต อยางไรบาง
พบวา ผลลัพธจากการดําเนินโครงการมีผลตอกลุมเปาหมายในมิติเศรษฐกิจผาน
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) เกิดการจางงาน ทั้งจากผูประกอบการและผูใชแรงงาน ครัวเรือนมี
รายไดมากขึ้น มีการใชจายเงินในระบบเศรษฐกิจมากขึ้น มีการขยายการลงทุนในธุรกิจในพื้นที่ตาง ๆ มีการกระจาย
๕๘
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รายไดลงสูพื้นที่โครงการ นอกจากนี้ ยังไดสงผล ตอกลุมเปาหมายในมิติสังคม วัฒนธรรม และคุณภาพชีวิต
พบวา มาตรการกระตุน การลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล ชวยลดการเคลือ่ นยายแรงงานจากชนบทไปสูเ มืองหลวง
อันเนื่องมาจากสถานการณภัยแลง แรงงานเกษตรไดรับการจางงานอยางรวดเร็ว และทันตอสถานการณ ทําให
ครอบครัวมีรายไดในชวงฤดูแลง มีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ขี นึ้ ผลลัพธของโครงการทีเ่ กีย่ วกับการพัฒนาโครงสรางพืน้ ฐาน
ทําใหประชาชนไดรบั ความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทาง รวมทัง้ ในมิตสิ งั คม/วัฒนธรรม การดําเนินโครงการ
สงผลใหเกิดวัฒนธรรมรวมแรง รวมใจกันทํางาน เกิดความรัก ความสามัคคีในถิ่นฐานของตนเอง
(๘) ผลลัพธทเี่ กิดขึน้ จากโครงการ มีความยัง่ ยืน หรือความรุนแรง หรือไมอยางไร และ
จะสามารถแกไข/ปองกันไดหรือไม อยางไร
พบวา มี ๖ กระทรวง ไดแก กระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย กระเทรวงเกษตรและสหกรณ
กระทรวงพลังงาน กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และกระทรวงคมนาคม รายงานถึงความยั่งยืน สรุปไดวา
ประชาชนในชุมชนมีความรูสึกเปนเจาของทรัพยากรและผลผลิตที่เกิดขึ้นจากการดําเนินโครงการอันจะนําไปสู
การใหความรวมมือในการบํารุง ดูแลรักษาและพัฒนารวมทั้งการใชประโยชนอยางตอเนื่องและยั่งยืน นอกจากนั้น
การดําเนินโครงการเปนการจัดซื้อครุภัณฑ กอสรางและปรับปรุงอาคารสํานักงาน สามารถเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานและใหบริการประชาชนซึ่งเปนการสรางประโยชนใหแกชุมชนในระยะยาว อยางไรก็ตาม
มี ๒ กระทรวง ไดแก กระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ที่ระบุในรายงานวา
ไมอาจประเมินความยั่งยืนได
๒) อ.ค.ต.ป. กลุมกระทรวงดานสังคม
การดําเนินโครงการสามารถกระตุน เศรษฐกิจ กอใหเกิดการจางงาน สงเสริมการทองเทีย่ ว
และกระจายรายไดลงสูระดับพื้นที่อยางแทจริง รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการประชาชนและ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของรัฐ สงผลใหประชาชน/ชุมชน/ผูประกอบการ/รานคาในพื้นที่/ผูรับจางไดรับ
ประโยชนและมีความพึงพอใจในการดําเนินโครงการ ทัง้ นีโ้ ครงการสวนใหญมคี วามยัง่ ยืน สงผลดีตอ การทองเทีย่ ว
กีฬาและนันทนาการและการสรางรายไดของประชาชนในพื้นที่
๓) อ.ค.ต.ป. กลุมกระทรวงดานความมั่นคงและการตางประเทศ
(๑) การดําเนินโครงการสวนใหญเปนไปตามแผนงานที่กําหนดไว สําหรับบางโครงการ
ที่พบวามีการดําเนินงานลาชา เนื่องดวยความไมพรอมของหนวยงานและความพรอมของผูรับเหมา แตโดยรวม
การดําเนินโครงการตามมาตรการฯ มีความรวดเร็วกวาการดําเนินงานตามงบประมาณวิธีปกติ
(๒) การดําเนินโครงการเกิดประโยชนตอ ประชาชน ผูป ระกอบการ และสวนราชการ และ
สามารถบรรลุตามวัตถุประสงคของมาตรการฯ ในดานการกระตุน เศรษฐกิจจากการลงทุนและการจางงานในพืน้ ที่
การยกระดับคุณภาพชีวติ ประชาชน และการเพิม่ ประสิทธิภาพการบริการประชาชน ทุกกลุม เปาหมายมีความพึงพอใจ
กับผลลัพธของโครงการ รวมถึงผลลัพธที่ไดมีความยั่งยืนในดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ตอไปในอนาคต
๔) อ.ค.ต.ป. ลุมกระทรวงดานบริหารและสวนราชการไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี
กระทรวง หรือทบวง
สวนราชการสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี
การดําเนินโครงการเกิดประโยชนตอ กลุม เปาหมาย/ผูม สี ว นไดเสียกลุม ใด อยางไรบาง
พบวา ผูประกอบการรายยอยมีรายไดจากการจําหนายสินคาใหสวนราชการเพิ่มขึ้น และ
มีประสิทธิภาพใน การปฏิบัติราชการเพิ่มขึ้น สงผลใหประชาชนจะไดรับการบริการดีขึ้น
๕๙
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การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ

สวนราชการไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง
(๑) การดําเนินงานตามโครงการ เปนไปตามแผนงานที่กําหนดไวหรือไม อยางไร
และมีการดําเนินการในเรื่องใดบาง ที่ไมเปนไปตามแผนงานที่กําหนด
พบวา การดําเนินงานเปนไปตามแผนโครงการที่กําหนด โดยสามารถดําเนินการได
ตามแผนและเบิกจายเงินงบประมาณไดตามระยะเวลาที่รัฐบาลกําหนด
(๒) การดําเนินโครงการเกิดประโยชนตอ กลุม เปาหมาย/ผูม สี ว นไดเสียกลุม ใด อยางไรบาง
พบวา ผูปฏิบัติงานไดรับความสะดวกรวดเร็วเนื่องจากความพรอมของอุปกรณใน
การปฏิบัติงานทําใหมีประสิทธิภาพในการทํางานมากขึ้น และประชาชนไดรับการบริการดีขึ้น
(๓) ผลลัพธจากโครงการมีผลตอความสําเร็จของวัตถุประสงคและเปาหมายโครงการ
ใหอยูในระดับที่สูงขึ้นหรือไม อยางไร เพียงใด
พบวา ผลลัพธจากโครงการมีผลตอความสําเร็จของวัตถุประสงคและเปาหมาย
โครงการอยูในระดับที่สูงขึ้นเนื่องจากการจัดซื้อจัดจางในแตละพื้นที่ทําใหเกิดการกระตุนเศรษฐกิจตามนโยบาย
รัฐบาล ประชาชนไดรับบริการที่สะดวกมีความมั่นคง ปลอดภัยมาก
(๔) ผลลัพธทเี่ กิดขึน้ จากโครงการ มีผลตอความพึงพอใจของกลุม เปาหมาย มากนอย
เพียงใด อยางไร
พบวา ผลลัพธที่เกิดขึ้นจากโครงการมีผลตอความพึงพอใจของกลุมเปาหมาย
เนื่องจากสถานที่ใหบริการและสถานที่ปฏิบัติงานมีความเหมาะสม ผูเกี่ยวของมีความพึงพอใจ ปลอดภัย
สงผลตอการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น ประชาชนผูรับบริการมีความพึงพอใจ
ในความพรอมของเครื่องมือและอาคารสถานที่
(๕) ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ มีผลตอกลุมเปาหมาย/ผูมีสวนไดเสีย ในมิติเชิง
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และคุณภาพชีวิต อยางไรบาง
พบวา ผลลัพธจากการดําเนินโครงการมีผลตอกลุมเปาหมาย ดังนี้
(๕.๑) ปรับปรุงครุภัณฑอุปกรณ และอาคารสถานที่ในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการประชาชน
(๕.๒) นโยบายมาตรการกระตุนการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศสงผล
ใหประชาชน ผูมารับบริการไดรับความสะดวกปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
(๖) ผลลัพธที่เกิดขึ้นจากโครงการ มีความยั่งยืน หรือความรุนแรง หรือไมอยางไร
และจะสามารถแกไข/ปองกันไดหรือไม อยางไร
พบวา ผลลัพธทเี่ กิดจากการดําเนินงานโครงการมีความยัง่ ยืน ครุภณ
ั ฑฯ และอาคาร
สถานทีส่ าํ หรับใหบริการและปฏิบตั งิ าน สามารถใชประโยชนไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ และผูเ กีย่ วของได
ใหความสําคัญในการบํารุงดูแลรักษา
(๗) ภาพรวมการประเมินผลสัมฤทธิ์ ผลลัพธโครงการ
พบวา ผลลัพธทไี่ ดจากการดําเนินงานโครงการมีความยัง่ ยืน ครุภณ
ั ฑ และอาคารสถานที่
สํ า หรั บ ให บ ริ ก ารประชาชน สามารถใช ป ระโยชน ไ ด อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ประสิ ท ธิ ผ ลต อ ประชาชน
ในดานการจัดการบริการประชาชนความมั่นคง และการทํานุ บํารุง ศาสนา
๖๐
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๒.๑.๖ การประเมินผลสัมฤทธิ์ ผลกระทบโครงการ
รายการ

อ.ค.ต.ป. กลุมกระทรวง
เศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคงฯ บริหารฯ

๑. ผลกระทบดานนโยบายรัฐบาล

ดานบวก

• ภาพรวมส ว นใหญ พ บว า มี ผ ลกระทบเชิ ง บวกต อ รั ฐ บาลโดยโครงการ
ประสบความสําเร็จตามนโยบายกระตุนเศรษฐกิจของรัฐบาล บรรลุวัตถุประสงค
ในการสงเสริมลงทุนขนาดเล็ก เกิดการจางงาน กระจายงบประมาณและการลงทุน
ขนาดเล็กสูสวนภูมิภาคและทองถิ่นได

l

l

• การบริหารเงินงบประมาณเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลโดยสวนราชการ
มีการเรงรัดการใชจายงบประมาณ

l

l

l

l

l

ดานลบ

• ในบางสวนราชการพบวา มีการกระจายรายไดและการจางงานเกิดขึน้ ในพืน้ ที่
เพียงบางสวนเทานั้น และระยะเวลาดําเนินการที่กระชั้นชิด ทําใหผูประกอบการ
รายยอยที่ไมพรอมเสียโอกาส
• งบประมาณทีไ่ ดรบั มีการเรงรัดดวยเวลาทีค่ อ นขางกระชัน้ ชิดและเปนการแกปญ หา
ในระยะสั้นเทานั้น
๒. ผลกระทบดานเศรษฐกิจ

l

l

ดานบวก

• สามารถกระตุนเศรษฐกิจใหมีการขยายตัวเพิ่ม มีเงินหมุนเวียนระดับชุมชน
และประเทศ
• มีการจางงาน และเกิดการกระตุนการลงทุน ในธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม
• ผูประกอบการ ประชากรในพื้นที่มีรายไดเพิ่มมากขึ้น

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

๓. ผลกระทบดานสังคม/วัฒนธรรม

ดานบวก

• ภาพรวมประชาชนมีรายไดตอ ครัวเรือนเพิม่ ขึน้ ทําใหความเปนอยูค ณุ ภาพชีวติ ดีขนึ้

l

l

• ลดการเคลื่อนยายแรงงานจากชนบทไปทํางานในเมือง
• ส ง เสริ ม สนั บ สนุ น กิ จ กรรมชุ ม ชน เสริ ม สร า งความสามั ค คี ช  ว ยเหลื อ
ปฏิบัติรวมกัน สรางความสัมพันธอันดีในชุมชน
• ลดปญหาการกออาชญากรรม สังคมมีความมั่นคงปลอดภัย

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

๔. ผลกระทบดานสิ่งแวดลอม

ดานบวก

• ภูมิทัศนสวยงาม รวมทั้งสภาพแวดลอมการทํางานมีความเหมาะสม อํานวย
ความสะดวกการปฏิบัติงานเพื่อบริการประชาชน
• ฟนฟูสภาพแวดลอมในพื้นที่ใหดีขึ้น

l
l

l

ดานลบ

• พบวาในบางกิจกรรมมีผลตอสิง่ แวดลอมบาง เชน เกิดฝุน ละอองในการปฏิบตั งิ าน
และเกิดขยะอิเล็กทรอนิกส เปนตน
๕. ผลกระทบทางดานเทคโนโลยี

l

ดานบวก

• สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจาหนาที่และการบริการ
มีอุปกรณทันสมัยอํานวยความสะดวกแกประชาชน
• เตรียมความพรอมในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานเทคโนโลยี

l
l

l

l

l

l

๖๑
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การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ
รายการ

อ.ค.ต.ป. กลุมกระทรวง
เศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคงฯ บริหารฯ

๖. ผลกระทบดานประชาชน/ชุมชนพื้นที่โครงการ

ดานบวก
• ประชาชนไดรบั การอํานวยความสะดวกในการไดรบั บริการทีด่ ขี นึ้ ทัง้ ตรงและออม

l

l

l

l

• ประชาชนกลุมเปาหมาย เชน ผูประกอบการรายยอยและแรงงานในพื้นที่
มีรายไดเพิ่มขึ้น ทําใหความเปนอยูและ คุณภาพชีวิตดีขึ้น

l

l

l

l

l

l

• ประชาชนเชื่อมั่นการบริหารจัดการภาครัฐ

ดานลบ
• บางกิจกรรม ประชาชนอาจไมไดรบั ความสะดวกในชวงระยะเวลาดําเนินโครงการ

l

๗. ผลกระทบดานอื่น ๆ

ดานบวก
• เจาหนาทีผ่ ปู ฏิบตั งิ านมีสงิ่ อํานวยความสะดวกความพรอมเครือ่ งมือในการปฏิบตั งิ าน
ชวยใหเกิดขวัญกําลังใจ
• ราษฎรมีสวนรวมในการดูแลบํารุงรักษาโครงการตาง ๆ ทําใหเกิดความเปน
เจาของและพรอมที่จะรวมมือชวยกัน

l
l

• การเพิม่ รายไดจากการใชจา ยของรัฐบาล ชวยลดการละทิง้ ถิน่ ฐานไปประกอบ
อาชีพที่อื่น ชวยลดปญหาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศได

l

ดานลบ
• ในการดําเนินงานของบางสวนราชการอาจยังไมเปนไปตามเปาหมายเทาที่ควร
รวมทั้งลักษณะโครงการยอย ๆ ที่มีงบประมาณตํ่ากวา ๑ ลานบาท อาจทําใหเกิด
ตนทุนในการดําเนินการทั้งภาคเอกชนและภาครัฐเพิ่มขึ้นได

l

๘. ภาพรวมการประเมินผลสัมฤทธิ์ ผลกระทบโครงการ

ดานบวก
l

l

l

l

• การดําเนินงานเปนไปตามนโยบายรัฐบาลแนวทางพัฒนาประเทศของรัฐบาล
เกิดการหมุนเวียนเงินระบบมีการจางงานเพิ่มขึ้น โดยผูประกอบการ/ประชาชนใน
พื้นที่มีรายไดมากขึ้น คุณภาพชีวิตดีขึ้น สงผลที่ดีตอประชาชนและเศรษฐกิจภาพ
รวมของประเทศ

l

l

l

l

• ประชาชน และชุมชนในพื้นที่ไดรับบริการที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีวัสดุ
อุปกรณที่ทันสมัยและเหมาะสมรองรับบริการของประชาชน

l

l

l

l

• โดยภาพรวมการดําเนินโครงการมีผลกระทบเชิงบวกในทุกดาน

• สามารถบริหารและเรงรัดการใชจา ยงบประมาณใหเปนไปตามนโยบายรัฐบาล

l

• ผูมีสวนไดเสียทุกฝายเกิดความพึงพอใจในการดําเนินงานโครงการ

l

ดานลบ
• บางสวนราชการพบวา มีการกระจายรายไดและการจางงานเกิดขึ้นในพื้นที่
เพียงบางสวนเทานัน้ บางกิจกรรม ประชาชนอาจไมไดรบั ความสะดวกในชวงระยะ
เวลาดําเนินโครงการ และการดําเนินงานในลักษณะโครงการยอย ๆ ทีม่ งี บประมาณ
ตํ่ากวา ๑ ลานบาท อาจทําใหเกิดตนทุนในการดําเนินการทั้งภาคเอกชนและภาครัฐ
เพิ่มขึ้นได

๖๒

l

l
l

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๑)
การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ

ขอคนพบที่สําคัญ
๑) อ.ค.ต.ป. กลุมกระทรวงดานเศรษฐกิจ
จากการประเมินผลสัมฤทธิ์ในมิติผลกระทบโครงการ ของกระทรวงในกลุมกระทรวง
ดานเศรษฐกิจ ภาพรวมมีขอคนพบ ดังนี้
(๑) ผลกระทบที่เกิดขึ้นดานนโยบายรัฐบาล : สรางความเชื่อมั่นใหกับประชาชน
ผูประกอบการรายยอย วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม สรางผลกระทบเชิงบวกใหกับรัฐบาลในการจัดทํา
นโยบาย/มาตรการเรงดวนเพื่อกระตุนเศรษฐกิจ หรือแกวิกฤตภัยแลง หรือโครงการประเภทเดียวกันนี้ตอไปใน
อนาคต
(๒) ผลกระทบที่เกิดขึ้นดานเศรษฐกิจ : สงผลใหเกิดการซื้อขายมีเงินหมุนเวียนในพื้นที่
และในระดับประเทศเพิ่มขึ้น ชวยพยุงเศรษฐกิจใหสามารถขยายตัวตอไปไดในระดับหนึ่งและมีการกระจายรายได
สูประชาชนเพิ่มขึ้น
(๓) ผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ ดานสังคม/วัฒนธรรม : สงผลใหเกิดวัฒนธรรมรวมแรง รวมใจกัน
ทํางาน ประชาชนมีสวนรวมในการดูแลบํารุงรักษาโครงการ ทําใหเกิดความหวงแหนและเกิดความเปนเจาของ
พรอมที่จะชวยกันดูแล เกิดความรัก ความสามัคคี สืบทอดวัฒนธรรมสูรุนถัดไป
(๔) ผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ ดานสิง่ แวดลอม : ชวยรักษาและพัฒนาสภาพสิง่ แวดลอมใหดขี นึ้
เพิ่มความชุมชื้นของพื้นที่การเกษตร สถานที่ทํางานมีสภาพแวดลอมที่ดี สะอาด และเมื่อพิจารณาถึงผลกระทบ
ตอสิ่งแวดลอมทางลบ พบวา ลักษณะโครงการที่เกี่ยวของกับการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานในชวงระหวางดําเนิน
โครงการมีฝุนละอองเกิดขึ้นขณะการปฏิบัติงานของผูรับจางในพื้นที่กอสราง
(๕) ผลกระทบที่เกิดขึ้นดานเทคโนโลยี : ประชาชนและชุมชนไดรับการถายทอด
เทคโนโลยีและองคความรูด า นตาง ๆ ผานการจางแรงงานในการดําเนินโครงการตาง ๆ ซึง่ อาจนําไปสูก ารตอยอด
เพื่อการพัฒนาชุมชนตอไป
(๖) ผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ ดานประชาชน/ชุมชนพืน้ ทีโ่ ครงการ : เกิดการจางงานและกระตุน
ใหมีการลงทุนในระดับพื้นที่มากขึ้น ประชาชนมีรายไดเพิ่มขึ้น มีความเปนอยูที่ดีขึ้นและมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น
อยางไรก็ตาม ผลกระทบทางลบที่เกิดขึ้น ไดแก ในระหวางการกอสรางเกิดฝุนละอองและผูใชเสนทางไมไดรับ
ความสะดวกในการเดินทาง นอกจากนั้นอาจเกิดการผูกขาดแกพอคาผูมีอิทธิพลในพื้นที่ในการเปนคูสัญญากับ
ภาครัฐ
(๗) ผลกระทบที่เกิดขึ้นดานอื่น ๆ : ทําใหเกิดตนทุนในการดําเนินการสูงทั้งภาคเอกชน
และภาคราชการ

๖๓

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๑)
การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ

๒) อ.ค.ต.ป. กลุมกระทรวงดานสังคม
จากการประเมินผลสัมฤทธิใ์ นมิตผิ ลกระทบโครงการ ของกระทรวงในกลุม กระทรวงดานสังคม
ภาพรวมของทั้ง ๖ กระทรวงพบวา โครงการสงผลกระทบดานบวกในมิติตาง ๆ ทั้งดานเศรษฐกิจ ทําใหมี
เงินหมุนเวียนในระบบมากขึ้น ชวยกระตุนเศรษฐกิจในระยะสั้น สงผลใหเกิดการลงทุนของภาคเอกชนในพื้นที่
เพิ่มขึ้น ดานสังคม สิ่งแวดลอม ชุมชนเกิดความหวงแหนและมีสวนรวมในการสงเสริมการจัดกิจกรรม/ประเพณี
วัฒนธรรมทองถิ่น การดูแล รักษาสิ่งปลูกสราง และดานเทคโนโลยีมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีศักยภาพใน
การทํางานและการใหบริการสงผลให นักเรียน ประชาชนเขาถึงเทคโนโลยีมากขึ้น
๓) อ.ค.ต.ป. กลุมกระทรวงดานความมั่นคงและการตางประเทศ
จากการประเมินผลสัมฤทธิ์ในมิติผลกระทบโครงการ ของกระทรวงในกลุมกระทรวง
ดานความมั่นคงและการตางประเทศ ภาพรวมพบวา มีผลกระทบเชิงบวกทั้งดานนโยบาย เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม
สิ่งแวดลอม เทคโนโลยี ประชาชนในพื้นที่ ทั้งยังชวยเสริมงบประมาณสวราชการที่ขาดแคลนเพื่อ จัดหาวัสดุ
อุปกรณที่ทันสมัยรองรับบริการตามความตองการของประชาชน แกไขปญหาเรงดวนใหประชาชน ผูที่เกี่ยวของ
และผูม สี ว นไดเสียเกิดความพึงพอใจในการดําเนินงานโครงการ รวมทัง้ รัฐบาลสามารถนํานโยบายอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วของ
มาดําเนินการไดในอนาคต สงผลที่ดีตอประชาชนและเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศ
๔) อ.ค.ต.ป. กลุมกระทรวงดานบริหารและสวนราชการไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี
กระทรวงหรือทบวง
(๑) จากการประเมินผลสัมฤทธิ์ในมิติผลกระทบโครงการของสวนราชการไมสังกัด
สํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง ภาพรวมพบวา
• การดํ า เนิ น โครงการมี ผ ลกระทบเชิ ง บวกในด า นนโยบายรั ฐ บาล เศรษฐกิ จ
สังคม/วัฒนธรรม สิ่งแวดลอม และประชาชน/พื้นที่ชุมชนโดยรอบ เชน รัฐบาลสามารถดําเนินการนโยบาย
ดานการจัดการบริหารความมั่นคงภาครัฐ และการปฏิบัติงานดานทํานุบํารุงศาสนาไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
และชวยสนับสนุนการใหบริการแกประชาชนผูมาติดตอราชการ หรือรับบริการมีความสะดวกและปลอดภัย
เปนภาพลักษณที่ดีตอระบบราชการ มีการอัดฉีดงบประมาณแผนดินเขาสูระบบเศรษฐกิจ และการเรงรัดการใชจาย
งบประมาณจะสามารถกระตุนเศรษฐกิจใหมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น สังคมมีความมั่นคง ปลอดภัยและศาสนสถาน
มีสภาพแวดลอมที่ดี เครื่องมือไดรับการปรับปรุงเทคโนโลยีที่ทันสมัยรองรับการปฏิบัติงานของเจาหนาที่
และประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและการใหบริการประชาชนเพิ่มสูงขึ้น
• ประชาชนไดรับบริการที่มีคุณภาพและไดมาตรฐานมากยิ่งขึ้น อันเนื่องมาจาก
ความพรอมดานครุภัณฑและอาคารสถานที่ เนื่องจากที่สวนราชการไดรับงบประมาณสนับสนุนในดานของการจัดหา
ครุภัณฑและการปรับปรุงอาคารสถานที่
(๒) จากการประเมินผลสัมฤทธิ์ในมิติผลกระทบโครงการของสวนราชการในสังกัด
สํานักนายกรัฐมนตรี ภาพรวมพบวา การดําเนินโครงการมีผลกระทบเชิงบวกในดานเศรษฐกิจ โดยมีการอัดฉีด
งบประมาณแผนดินเขาสูระบบเศรษฐกิจ และการเรงรัดการใชจายงบประมาณจะสามารถกระตุนเศรษฐกิจ
ใหมกี ารขยายตัวเพิม่ ขึน้ นอกจากนีย้ งั มีผลกระทบเชิงบวกดานประชาชน/ชุมชนพืน้ ทีโ่ ครงการ โดยการดําเนินโครงการ
สามารถสงเสริมใหประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและการใหบริการประชาชนเพิ่มสูงขึ้น

๖๔

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๑)
การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ

๒.๑.๗ การประเมินผลสัมฤทธิ์ ประสิทธิผลโครงการ
รายการ

อ.ค.ต.ป. กลุมกระทรวง
เศรษฐกิจ

สังคม

ความมั่นคงฯ บริหารฯ

๑. โครงการทีด่ าํ เนินการแลวเสร็จ มีระดับการบรรลุเปาหมายตามวัตถุประสงคโครงการ/มาตรฐานทีก่ าํ หนดไวตามโครงการมากนอยแคไหน
เพียงใด
• โดยภาพรวม โครงการสวนใหญสามารถบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงค
ในการกอใหเกิดการจางงานและสงเสริมการลงทุนทางเศรษฐกิจในพื้นที่ และ
สามารถดําเนินการเปนไปตามแผนงานหรือมาตราฐานที่กําหนด

l

• สามารถบรรลุเปาหมายในการชวยเหลือประชาชนผูมีรายไดนอยที่ไดรับ
ผลกระทบทางเศรษฐกิจใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

l

l

l

l

l

๒. การมีสว นรวมของประชาชน/ชุมชน ในพืน้ ทีโ่ ครงการ มีระดับของการมีสว นรวมมากนอยเพียงใด และเขามามีสว นรวมในโครงการอยางไร
• ประชาชนในพืน้ ทีม่ สี ว นรวม ถึงมีสว นรวมคอนขางมากในฐานะ ผูร บั จางงาน
ในพืน้ ที่ และผูร บั บริการ ทีไ่ ดรบั ความสะดวกจากการดําเนินโครงการและการติดตอ
ราชการเพิ่มขึ้น และบางพื้นที่ไดดําเนินการผานเวทีประชาคมดวย

l

• บางสวนราชการไดดาํ เนินโครงการทีน่ าํ มาจากขอรองเรียน/ขอเสนอแนะของ
ประชาชน

l

• พบวาในบางพื้นที่ การดําเนินงานโครงการมีลักษณะเปนการซอมแซม
สวนราชการที่ไมใชสาธารณะ และเปนการจัดซื้อจัดจางเปนสวนใหญ ทําให
ประชาชนในพื้นที่มีสวนรวมไมมาก

l

l

l

l

l

๓. โครงการที่ดําเนินการแลวเสร็จ มีระดับความเสี่ยงของการดําเนินการในเรื่องใดบาง มากนอยแคไหน อยางไร
l

• สถานที่ดําเนินการไมเอื้ออํานวยหรือไมพรอมใหเขาดําเนินการ
• ความเสี่ยงที่พบสวนใหญ ไดแก
- ปญหาการจัดซื้อจัดจาง เนื่องมาจากผูรับจางในพื้นที่มีจํานวนนอยราย
รวมถึงปญหาดานรูปแบบรายการกอสราง

l

l

- การสงมอบงานอาจไมเปนไปตามกําหนดเวลา เนื่องมาจากมีระยะเวลา
ที่ใชในการดําเนินโครงการจํากัด

l

l

• โครงการทีเ่ ปนการจัดซือ้ ครุภณ
ั ฑเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านและ
การใหบริการตาง ๆ และสามารถดําเนินการไดตามแผน จึงมีระดับความเสี่ยงตํ่า
จนถึงไมมีความเสี่ยงเลย

l

l

l

๔. ความยั่งยืนของโครงการที่ไดดําเนินการแลวเสร็จ มีระดับของความยั่งยืนมากนอยเพียงใด อยางไร
• พบวามีระดับความยัง่ ยืนมาก-พอสมควร เนือ่ งจากมีผลผลิตเปนสิง่ ปลูกสราง
และครุภัณฑ ที่สามารถใชประโยชนอยางตอเนื่องไดในระยะยาวให อยูในสภาพ
พรอมใชงานและใหบริการ
• กลุมเปาหมายมีความพึงพอใจจากการใชประโยชน

l

l

l

l

l

l

l

๕. ระดับความพึงพอใจของประชาชน/ชุมชนพื้นที่โครงการ เปนอยางไร
• ประชาชนและชุมชนในพื้นที่มีความพอใจ - พอใจมากที่ไดรับการบริการที่
สะดวกสบาย และมีคุณภาพการบริการดียิ่งขึ้น

l

• ประชาชนและชุมชนในพืน้ ทีม่ คี วามพอใจทีม่ รี ายไดมากขึน้ กระตุน เศรษฐกิจ
ของชุมชน การสงเสริมการจางงาน และการสงเสริมการลงทุนในพื้นที่

l

l

l
l

๖๕

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๑)
การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ
รายการ

อ.ค.ต.ป. กลุมกระทรวง
เศรษฐกิจ

สังคม

ความมั่นคงฯ บริหารฯ

๖. โครงการที่ดําเนินการแลวเสร็จ สามารถแกไขปญหาใหกับประชาชน/ชุมชนในพื้นที่โครงการไดมากนอยเพียงใด อยางไร
• สามารถแกปญหาเดือดรอนของประชาชนไดมาก เนื่องจาก
- ไดรับความสะดวกสบาย ความปลอดภัยในการใชบริการจากสถานที่
ราชการ หรือพื้นที่สาธารณะ

l

- การปรับปรุงโครงสรางพืน้ ฐาน ทําใหประชาชนในพืน้ ทีส่ ามารถใชประโยชน
ดานสาธารณูปโภคเพื่อการประกอบอาชีพและอยูอาศัยไดดีขึ้น ซึ่งตรงตามความ
ตองการของหนวยงานและประชาชน

l

l

- เกิ ด ประโยชน โ ดยตรงกั บ ประชาชน/ชุ ม ชนในการจ า งงานรายย อ ย
การกระจายรายไดไปสูประชาชนในพื้นที่ และเกษตรกรมีรายไดเสริมเพื่อชวย
บรรเทาปญหาที่ประสบจากภัยแลง

l

l

- สงเสริมใหเกิดการกระตุน เศรษฐกิจและการจางงานรายยอยภายในประเทศ
และการกระจายรายไดไปสูประชาชนในพื้นที่

l

l

• สามารถแกไขปญหาในระดับดี โดยแกไขปญหาขาดแคลนครุภณ
ั ฑของหนวยงาน
และครุภัณฑในการใหบริการประชาชน

l

l

l

l

l

l

๗. โครงการที่ดําเนินการแลวเสร็จ มีความเปนไปไดในการนําไปขยายผลโครงการไดมากนอยเพียงใด หรือสามารถนําไปตอยอดเพื่อเพิ่ม
มูลคาโครงการไดหรือไม อยางไร
• สามารถนําไปดําเนินการปรับปรุงพัฒนาสถานทีค่ ลายคลึงกันในพืน้ ทีอ่ นื่ ใหมี
ศักยภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อใหบริการอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

l

l

l

• บางโครงการใชเปนตนแบบในการดําเนินงานในโครงการลักษณะเดียวกันเปน
มาตรการกระตุนการลงทุนขนาดเล็กของหนวยงานในปตอไป

l

l

l

๘. โครงการทีด่ าํ เนินการแลวเสร็จ เมือ่ เทียบกับโครงการอืน่ ในลักษณะเดียวกัน (รูปแบบโครงการ/ลักษณะโครงการ/งบประมาณ /ระยะเวลา/
ประโยชนที่ไดรับ) มีความคุมคา หรือไม อยางไร
• โครงการทีด่ าํ เนินการแลวเสร็จ มีความคุม คา เมือ่ เทียบกับงบประมาณ ระยะเวลา
ประโยชนที่ไดรับ มีการเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการแกประชาชน รวมทั้งผูที่ไดรับ
ประโยชน ไดแก ประชาชน ผูป ระกอบการ แรงงาน และสวนราชการเจาของงบประมาณ

l

l

l

• มีความคุม คาสามารถชวยแกไขปญหาความเดือดรอนใหกบั ประชาชนไดทนั ที

l

l

l

• การดําเนินงานสอดคลองกับวัตถุประสงค มีความคุม คาทัง้ ในสวนของงบประมาณ
ระยะเวลา และลักษณะโครงการฯ ในการที่จะดําเนินโครงการตามมาตรการกระตุน
การลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ ซึ่งกลุมที่ไดรับประโยชนจากโครงการฯ
คือ ประชาชน ผูประกอบการ แรงงาน และสวนราชการ (เจาของงบประมาณ)

l

ภาพรวมการประเมินผล ประสิทธิผลโครงการ
• บรรลุวตั ถุประสงคและเปาหมายโดยสนองตอบนโยบายกระตุน การลงทุนของ
รัฐบาล สงเสริมใหเกิดการการจางงานรายยอยภายในประเทศ และผูประกอบการ
พื้นที่มีเงินหมุนเวียนทําธุรกิจสรางงานในพื้นที่

l

l

l

l

• การดําเนินงานสวนใหญเปนไปตามแผนงาน ประชาชนประชาชนพอใจใน
การไดรับการบริการที่มีความสะดวกและปลอดภัย

l

l

l

l

• หนวยงานภาครัฐมีเครือ่ งมือโครงสรางพืน้ ฐานทีท่ นั สมัยใชประโยชนอยางตอเนือ่ ง
มีอายุการใชงานนาน

l

l

l

l

๖๖

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๑)
การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ

ขอคนพบที่สําคัญ
๑) อ.ค.ต.ป. กลุมกระทรวงดานเศรษฐกิจ
จากการประเมินผลสัมฤทธิ์ในมิติประสิทธิผลโครงการ ของกระทรวงในกลุมกระทรวง
ดานเศรษฐกิจภาพรวมพบวา
(๑) มี ๖ กระทรวง ไดแก กระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรฯ กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงพลังงาน กระทรวงวิทยาศาสตรฯ และกระทรวงคมนาคม รายงานวา สามารถดําเนินการแลวเสร็จได
ตามวัตถุประสงคและเปาหมายทีก่ าํ หนดไว อยางไรก็ตาม กระทรวงพาณิชย และกระทรวงดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคม
รายงานวา โครงการที่แลวเสร็จสงผลตอระดับการบรรลุเปาหมายตามวัตถุประสงคของมาตรการฯ ไมมากนัก
เนื่องจากเปนการจัดซื้อครุภัณฑและงานกอสราง/ปรับปรุงอาคารสํานักงาน รวมทั้งมีการเบิกจายงบประมาณ
เพียงรอยละ ๔๕.๘๕
(๒) การดําเนินโครงการมีการมีสวนรวมของประชาชนในหลายลักษณะ อาทิ ในฐานะ
ผูรับจางผูจัดจําหนายสินคา ผูประกอบการรานคา คนงานในทองถิ่นที่ไดรับการจางใหมาดําเนินการ ประชาชน
ผูรวมในการตรวจสอบและสังเกตการณการดําเนินงานโครงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานในทุกขั้นงาน ในกรณี
การดําเนินโครงการของกระทรวงเกษตรฯ ประชาชนในพื้นที่มีสวนรวมคอนขางมากโดยผานเวทีประชาคม
(๓) ระดับความเสีย่ งทีเ่ กิดขึน้ ในการดําเนินงานจะเกีย่ วของกับกระบวนการจัดซือ้ จัดจาง
เชน ระยะเวลาในการดําเนินการสัน้ จํานวนผูร บั จางในพืน้ ทีม่ จี าํ นวนนอยราย การจัดทํารูปแบบรายการกอสราง
รวมทัง้ การเสีย่ งตอการถูกหนวยงานตรวจสอบกลาวหาวาเปนการแบงซือ้ แบงจาง โดยจงใจจัดทําปริมาณงานเพือ่
การจัดจางใหอยูภายในวงเงินงบประมาณ รายการละไมเกิน ๑ ลานบาท
(๔) ประชาชนในชุมชนมีความรูสึกเปนเจาของทรัพยากรและผลผลิตที่เกิดขึ้นจาก
การดําเนินโครงการอันจะนําไปสูก ารใหความรวมมือในการบํารุง ดูแลรักษาและพัฒนารวมทัง้ การใชประโยชนอยางตอเนือ่ ง
และยัง่ ยืน นอกจากนัน้ การดําเนินโครงการเปนการจัดซือ้ ครุภณ
ั ฑ กอสรางและปรับปรุงอาคารสํานักงานสามารถ
เพิม่ ประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านและใหบริการประชาชนซึง่ เปนการสรางประโยชนใหแกชมุ ชนในระยะยาว
(๕) ดําเนินโครงการมีผลทําใหประชาชน/ชุมชน พืน้ ทีโ่ ครงการมีความพึงพอใจ ดังจะเห็น
ไดจากมีแรงงานสนใจสมัครเขารวมโครงการจํานวนมาก ผูรับจางรายยอยมีโอกาสไดรับงาน ซึ่งจะเปนเครดิตใน
การไปรับงานภาคเอกชนตอไปในอนาคต ประชาชนไดรบั ความสะดวกในการติดตอราชการและมีความปลอดภัย
ในการเดินทาง หนวยงานและเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานไดรับความสะดวก ทําใหการปฏิบัติราชการมีประสิทธิภาพ
สูงขึน้ สงผลในการอํานวยความสะดวกใหกบั ประชาชนผูไ ดรบั บริการ รวมทัง้ ยังเปนการกระตุน การหมุนเวียนเงิน
ในระบบเศรษฐกิจของผูขายและรานคาอีกดวย
(๖) โครงการทีด่ าํ เนินการแลวเสร็จสามารถแกปญ
 หาใหกบั ประชาชนในพืน้ ทีโ่ ครงการได
อาทิ งานขุดลอกสามารถแกไขปญหาการเก็บกักนํา้ ไดดรี วมทัง้ ระบายนํา้ ไดสะดวกกรณีเกิดอุทกภัย การซอมแซม
ถนนพรอมติดตัง้ ไฟฟาแสงสวางในบริเวณจุดเสีย่ งทีจ่ ะเกิดอุบตั เิ หตุทาํ ใหประชาชนไดรบั ความสะดวกและเดินทาง
ดวยความปลอดภัย การจัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอร งานซอมแซมอาคารและบานพักขาราชการ งานปรับปรุงภูมิทัศน
สามารถแกไขปญหาในการปฏิบัติงานของสวนราชการรวมถึงเปนการเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานของสวนราชการ
ใหดียิ่งขึ้น
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(๗) การดํ า เนิ น โครงการในลั ก ษณะงานซ อ มแซมอาคารและบ า นพั ก ข า ราชการ
งานปรับปรุงภูมทิ ศั นตา ง ๆ ไมไดวางแนวทาง/แนวคิดทีจ่ ะใหมกี ารดําเนินการพัฒนา/ตอยอดกิจกรรมในอนาคต
สวนโครงการทีด่ าํ เนินการแลวเสร็จอืน่ ๆ มีความเปนไปไดในการขยายผลหรือตอยอดเพือ่ เพิม่ มูลคาโครงการ อาทิ
โครงการพัฒนาตอยอดระบบ Mobile Application : DITP Connect ของกรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ
ทําใหผูประกอบการชาวไทยและตางประเทศที่ใชประโยชนจาก Mobile Application สามารถไดรับขอมูล
เศรษฐกิจการคา/ขาวสาร ตาง ๆ ได
(๘) โครงการทีด่ าํ เนินการแลวเสร็จมีระดับความคุม คามาก เนือ่ งจากสามารถดําเนินการ
ไดในวงเงินงบประมาณและเบิกจายไดภายในระยะเวลาทีก่ าํ หนด รวมทัง้ ชวยเพิม่ ประสิทธิภาพการปฏิบตั ริ าชการ
ภาคการเกษตรมีแหลงเก็บกักนํ้าชลประทานเพิ่มขึ้น มีการจางแรงงานในชวงฤดูแลง เกิดการกระจายรายไดใน
ชุมชนทองถิ่น และชวยสงเสริมและสนับสนุนใหคุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้น
๒) อ.ค.ต.ป. กลุมกระทรวงดานสังคม
จากการประเมินผลสัมฤทธิ์ในมิติประสิทธิผลโครงการ ของกระทรวงในกลุมกระทรวง
ดานสังคม ภาพรวมพบวา การดําเนินโครงการบรรลุตามวัตถุประสงคโครงการในระดับสูง ประชาชน ชุมชน
และหนวยงานในพื้นที่มีสวนรวมทั้งการรวมมือ และการชวยสมทบคาใชจาย ในภาพรวมโครงการมีความคุมคา
ตอการลงทุนเนือ่ งจากเปนการเพิม่ ประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านของภาครัฐในการใหบริการประชาชนและสราง
รายไดใหกับประชาชนในพื้นที่ อยางไรก็ตามในบางหนวยงาน เชน กระทรวงวัฒนธรรม พบความเสี่ยงในเรื่อง
การจัดทํารูปแบบการกอสรางและราคากลางที่ไมเหมาะสมและไมมีผูเชี่ยวชาญในการจัดทํา ซึ่งมีระดับ
ความเสี่ยงสูง
๓) อ.ค.ต.ป. กลุมกระทรวงดานความมั่นคงและการตางประเทศ
จากการประเมินผลสัมฤทธิ์ในมิติประสิทธิผลโครงการ ของกระทรวงในกลุมกระทรวง
ดานความมั่นคงและการตางประเทศ พบวา ภาพรวมสวนใหญ บรรลุเปาหมาย วัตถุประสงคในการกอใหเกิด
การจางงานและสงเสริมใหเกิดการกระตุน เศรษฐกิจและการจางงานรายยอยภายในประเทศ การดําเนินงานเปน
ไปตามแผน สามารถแกปญหาความเดือดรอนได ประชาชนไดรับการบริการที่ดีขึ้น มีความสะดวกปลอดภัย
ตรงกับความตองการในพื้นที่ สนองตอบนโยบายกระตุนการลงทุนของรัฐบาลทั่วประเทศ หนวยงานภาครัฐ
มีเครื่องมือโครงสรางพื้นฐานที่ทันสมัย ใชประโยชนอยางตอเนื่อง มีอายุการใชงานนานและอาจจะสงผลให
เศรษฐกิจของประเทศดีขึ้นอยางตอเนื่องในระยะยาว รวมทั้งนโยบายของรัฐบาลในประเด็นอื่น ๆ ใหไดรับ
การยอมรับและเขารวมกิจกรรมดียิ่งขึ้นตอไป
๔) อ.ค.ต.ป. กลุมกระทรวงดานบริหารและสวนราชการไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี
กระทรวงหรือทบวง
จากการประเมินผลสัมฤทธิใ์ นมิตปิ ระสิทธิผล ของสวนราชการไมสงั กัดสํานักนายกรัฐมนตรี
กระทรวงหรือทบวง ภาพรวมพบวา โครงการดําเนินการแลวเสร็จทันตามระยะเวลาที่กําหนดบรรลุวัตถุประสงค
ตามผลผลิตของโครงการ ประชาชนและหนวยงานทั้งภายในและภายนอกมีความพึงพอใจ ความพรอม
ดานครุภัณฑเพื่อปฏิบัติงานและอาคารสถานที่ ทําใหประชาชนไดรับบริการที่มีคุณภาพไดมาตรฐานมากยิ่งขึ้น
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๒.๑.๘ สรุปผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ โครงการภาพรวม
รายการ
๑. ภาพรวมการประเมินผลสัมฤทธิ์ ผลผลิตโครงการ
• สวนใหญมีผลผลิตโครงการเปนไปตามเปาหมายเชิงนโยบายของรัฐบาล
ในเรื่องเกี่ยวกับกระตุนการจางงานในพื้นที่ การสงเสริมการลงทุน รวมทั้งสงเสริม
ผูประกอบการรานคาสวนกลางและในพื้นที่ทองถิ่น และการกระจายรายไดไปสู
ประชาชน
• สวนใหญดําเนินการไดตามแผน/ระยะเวลาที่กําหนด
• ผลผลิตโครงการสนับสนุนใหสวนราชการสามารถปรับปรุงวัสดุอุปกรณ
รวมทั้งสถานที่ใหมีศักยภาพการใชงานเพิ่มขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานแก
เจาหนาที่
• ผลผลิตโครงการสามารถแกไขปญหาและเพิม่ ประสิทธิภาพการใหบริการแก
ประชาชน
• ผลผลิตโครงการมีความคุม คา เมือ่ เทียบกับงบประมาณทีใ่ ชไปและประโยชน
ที่ไดรับจากโครงการมีความเหมาะสมและเกิดความคุมคาแกประชาชน
๒. ภาพรวมการประเมินผลสัมฤทธิ์ ผลลัพธโครงการ
• ผลลัพธโครงการเปนไปตามวัตถุประสงคที่มุงเนนกระตุนใหเกิดการจางงาน
การลงทุน และการจัดซือ้ จัดจางทัง้ ในสวนกลางและตางจังหวัด เพือ่ ใหเกิดเศรษฐกิจ
หมุนเวียนในระบบ
• ผลลัพธโครงการเปนไปตามเปาหมายทีต่ งั้ ไว โดยมีการใชประโยชนจาผลผลิต
ไดจริง
• สวนราชการไดรบั ประโยชนในดานการมีสถานทีป่ ฏิบตั งิ าน การมีวสั ดุอปุ กรณ
เครื่องมือในการปฏิบัติงานที่ทันสมัย
• ประชาชนและผูที่เกี่ยวของมีความพึงพอใจตอผลลัพธและใชประโยชนจาก
ผลผลิตของโครงการ ประชาชนมีรายไดเพิม่ ขึน้ คุณภาพชีวติ ทีด่ ขี นึ้ มีบริการทีไ่ ดรบั
บริการทีม่ คี ณ
ุ ภาพมาตรฐาน ไดรบั ประโยชนในเชิงบวกมากกวาเชิงลบ และสามารถ
ใชประโยชนไดอยางตอเนื่อง
• สามารถกระตุนใหเกิดการใชจายสินคาอุปโภคและบริโภคเพิ่มขึ้น
๓. ภาพรวมการประเมินผลสัมฤทธิ์ ผลกระทบโครงการ
• โดยภาพรวมการดําเนินงานมีผลกระทบเชิงบวก โดยการดําเนินโครงการ
สงผลที่ดีตอประชาชน เศรษฐกิจภาพรวม และนโยบายของรัฐบาลที่ทําใหเกิด
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ผูประกอบการในพื้นที่มีรายไดมากขึ้น กระตุนเศรษฐกิจ
การคาของผูประกอบการรายยอย ทําใหมีเงินหมุนเวียนในระบบมากขึ้นกระจาย
การลงทุนไปในพื้นที่ทุกจังหวัดทั่วประเทศ/ สรางการจางงานประชาชนมีรายไดเพิ่มขึ้น
จากการใชจายงบประมาณของภาครัฐ
• โครงสรางพืน้ ฐานไดรบั การพัฒนาซอมแซมใหอยูใ นสภาพดีปลอดภัย ซึง่ มีผล
ในการแกปญ
 หาดานสาธารณูปโภคใหกบั ประชาชนเพือ่ ใชในการประกอบอาชีพและ
อยูอาศัย
• ดานการลงทุนเพือ่ เศรษฐกิจและสังคมสถานทีร่ าชการไดรบั การดูแล มีความ
มั่นคง ปลอดภัย สรางความเชื่อถือใหกับประชาชน
• ลดการเคลือ่ นยายแรงงานสังคม/วัฒนธรรม ทําใหประชาชนไมละทิง้ ถิน่ ฐาน
การใชชีวิตครอบครัวมีความสุข ลดปญหาอาชญากรรม
• ประชาชน/ชุมชนพื้นที่ไดรับบริการที่มีประสิทธิภาพ และทําใหคุณภาพชีวิต
ของประชาชนในชุมชนดีขึ้น

อ.ค.ต.ป. กลุมกระทรวง
เศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคงฯ บริหารฯ
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๔. ภาพรวมการประเมินผลสัมฤทธิ์ ประสิทธิผลโครงการ
• บรรลุตามวัตถุประสงค เปาหมาย ตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการกระตุน
เศรษฐกิจ การลงทุน การจางงานในพื้นที่ ประชาชนไดรับบริการที่ดีมีคุณภาพ
l
l
สงเสริมใหเกิดการกระตุนเศรษฐกิจและการจางงานรายยอยภายในประเทศ
ความสําเร็จในการดําเนินงานสงผลใหเกิดการหมุนเวียนกระแสเงินสดในระบบ และ
กระตุนการใชจายในระดับผูมีรายไดนอย
• โครงการสามารถตอบสนองความตองการของสวนราชการทีจ่ ะเพิม่ ประสิทธิภาพ
l
การทํางานภาครัฐ และมีการนําไปใชประโยชนชวยแกปญหาขาดแคลนครุภัณฑ
• การเบิกจายมีความเหมาะสมกับลักษณะงานสัญญาจัดซื้อจัดจางการใชจาย
l
l
เงินงบประมาณมีความคุมคาและกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอทางราชการ
• ภาพรวมสวนใหญพบวาการดําเนินงานเปนไปตามแผน อยางไรก็ดียังพบวา
l
l
มีบางสวนราชการมีรอยละการดําเนินงานแลวเสร็จประมาณ ๕๐ - ๖๐
๕. ปญหา และอุปสรรคที่สําคัญ จากการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการที่กําหนด
• พบปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานบาง ไดแก เรื่องความพรอมของ
หนวยงาน บุคลากร และพื้นที่ดําเนินการ เชน
- ผูร บั ผิดขอบโครงการขาดความเขาใจในเปาหมาย วัตถุประสงคและผลลัพธ
l
l
ของมาตรการที่รัฐบาลตองการ และการสื่อสารถายทอดที่ยังไมชัดเจน
- เจาหนาทีย่ งั มีความรูด า นการดําเนินงานการจัดซือ้ จัดจางตามขอกําหนดไม
เพียงพอ
- ความไมพรอมในการดําเนินงานของพื้นที่ดําเนินการและแรงงานในพื้นที่
• กําหนดกรอบเวลาในการดําเนินงานที่กระชั้นชิดมากเกินไปทําใหมีปญหาใน
การดําเนินงาน เชน
- ปญหาในการคัดเลือก/สรรหาผูประกอบการ และการจางแรงงานในพื้นที่
l
l
ไมเปนไปตามแผน
- การจัดซื้อจัดจางที่ตองเรงดําเนินการใหเสร็จสิ้นโดยเร็วแตยังคงมีอุปสรรค
จากการดําเนินงานตามระเบียบวาดวยการพัสดุฯ บางขั้นตอนตองใชระยะเวลาใน
การดําเนินงาน
๖. ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะ เพื่อใหสวนราชการหรือผูรับผิดชอบโครงการ ดําเนินการปรับปรุง/แกไข
♦ จัดเตรียมความพรอมกอนเริ่มดําเนินการ
• สวนราชการควรวางแผนการจัดซื้อจัดจางไวลวงหนา เพื่อใหสามารถ
ดําเนินการไดบรรลุตามแผน เชน จัดเตรียมรายละเอียดของแบบรูปรายการ หรือ
คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑที่ตองการจัดซื้อ และมีการตรวจสอบคุณลักษณะ
l
l
เฉพาะให ส อดคล อ งกั บ ความต อ งการใช ง านและงบประมาณที่ ไ ด รั บ จั ด สรร
เพื่ อ การประเมิ น ราคาได ถู ก ต อ ง เพื่ อ ให ส ามารถดํ า เนิ น การจั ด ซื้ อ หลั ง จาก
ที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณ หรือเมื่อมีงบฉุกเฉินมาสามารถดําเนินการไดทันที
• สวนราชการควรตรวจสอบพืน้ ทีด่ าํ เนินโครงการกอนการจัดทําคําของบประมาณ
l
และกอนเริม่ ดําเนินโครงการจริง สวนราชการควรเตรียมความพรอมของพืน้ ทีไ่ วลว งหนา
• การพิจารณาโครงการมาดําเนินงานตามมาตรการ ควรพิจารณาโครงการที่
สงผลกระทบในทางบวกตอการกระตุน เศรษฐกิจตอไปในระยะยาว รวมทัง้ โครงการ
l
ของสวนราชการที่จะดําเนินงานควรเปนโครงการที่เนนการดําเนินงาน และการจัดซื้อ/
จัดจางในพื้นที่เปนหลัก
♦ การเตรียมความพรอมดานบุคลากร
• จัดเตรียมบุคลากรและทีมงานสนับสนุนไวใหพรอม ทัง้ ในระดับจังหวัดและอําเภอ
และเตรียมบุคลากรในสวนที่เกี่ยวของใหมีความรูความเขาใจและความพรอม
l
ในการปฏิบตั ติ ามแนวทางการจัดซือ้ จัดจาง ตามทีก่ าํ หนดในระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยการพัสดุฯ
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• สนับสนุนสวนกลาง จังหวัด และอําเภอในการจัดการฝกอบรมพัฒนาศักยภาพ
l
l
บุคคลากรใหมีความรู ทักษะ ที่เหมาะสมและทัศนคติที่เหมาะสมในเรื่องที่จะตอง
รับผิดชอบดําเนินการ
• ควรสงเสริม สนับสนุน ผูรับจางทองถิ่นใหขึ้นทะเบียน ผูรับจางไดงายและ
l
สะดวกขึ้น เชน การปรับหลักเกณฑการพิจารณาการขึ้นทะเบียน ผูรับจางใหเหมาะสม
กับผูรับจางรายยอย
♦ ขอเสนอแนะแนวทางการดําเนินงาน
• วางระบบงานใหมีประสิทธิภาพและกําหนดหลักเกณฑ ขั้นตอน ตลอดจน
l
l
ระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวของใหเหมาะสมกับลักษณะและระยะเวลาของโครงการ
• ควรมีการจัดทําคูมือ/แนวทางการดําเนินการที่มีรายละเอียดในทางปฏิบัติที่
ชัดเจนใหครอบคลุมทั้งกระบวนการดําเนินโครงการ รวมทั้งควรชี้แจงขั้นตอน
l
การปฏิบัติงานแกผูปฏิบัติงานกอนเริ่มดําเนินโครงการ เพื่อใหการดําเนินงานบรรลุ
ตามวัตถุประสงคและเปนไปตามแผนที่กําหนด
• จัดตั้งศูนยชวยเหลือแกไขและใหคําปรึกษา ปญหาในการดําเนินโครงการให
l
กับสวนกลาง จังหวัดและอําเภอ
• ควรมีการวิเคราะหความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากปจจัยภายในและภายนอก
l
เพื่อกําหนดแผนการแกไขไวลวงหนา และควรมีการประเมินผลหลังโครงการแลวเสร็จ
อยางตอเนื่อง
• ควรพิจารณาสนับสนุนหนวยงานทีเ่ นนการใชประโยชนของบประมาณใหเกิด
l
ความยั่งยืนและกอใหเกิดประโยชนสูงสุดนําไปพัฒนาตอยอดได
♦ การติดตามการดําเนินงาน
• ผูบ ริหารควรใหความสําคัญในการกํากับติดตาม และเรงรัดการปฏิบตั งิ านของ
l
l
เจาหนาที่ผูรับผิดชอบใหดําเนินงานไดอยางถูกตอง และเปนไปตามระยะเวลาที่
รัฐบาลกําหนด
• สวนราชการควรปรับปรุงรูปแบบของรายงานผลการดําเนินการใหเหมาะสม
กับการดําเนินงานแตละประเภท เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดในการรายงานผล
l
การดําเนินงาน และผูร บั ผิดชอบควรปฏิบตั กิ ารกรอกขอมูลการดําเนินงานในระบบ
การรายงานผลตามที่หนวยงานกําหนดใหครบถวน เพื่อประโยชนในการบริหาร
และติดตามการดําเนินงาน
๗. ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะ ที่เสนอหนวยงานกลาง เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (แผนงาน/
งบประมาณ/บุคลากร/วัสดุอุปกรณ/กฎหมาย ระเบียบตาง ๆ) เปนตน
• สํานักงบประมาณควรจัดสรรงบประมาณในการดําเนินการกระตุนเศรษฐกิจอีก
l
เพราะบางโครงการอาจไมไดรับงบประมาณปกติเพื่อดําเนินการ
• การจัดทําโครงการตามมาตรการกระตุนเศรษฐกิจนั้น หนวยงานกลางควรมี
การกําหนดนโยบายใหชดั เจนกอนใหสว นราชการจัดทําคําของบประมาณ โดยมีการแจง/
l
l
l
ประกาศนโยบายลวงหนา และควรกําหนดกรอบแผนงาน/โครงการทีส่ อดคลองตาม
มาตรการฯ เพื่อใหสวนราชการใชเปนแนวทางในการจัดทําโครงการใหม ๆ ที่
สอดคลองกับวัตถุประสงคของมาตรการฯ อยางแทจริง
• หนวยงานในสวนกลางควรบูรณาการงานรวมกันตั้งแตการวางแผน กําหนด
โครงการ การจัดสรรงบประมาณรายจายที่เกี่ยวกับการกระตุนการลงทุนขนาดเล็ก
l
l
l
ของรัฐบาล โดยการกําหนดกลุมหรือประเภทของโครงการใหชัดเจน ซึ่งจะทําให
การดําเนินงานโครงการและการประเมินผลมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
• ควรใหสว นราชการมีระยะเวลาในการจัดทําโครงการ คําของบประมาณเพือ่ การนําเสนอ
ใหละเอียดรอบคอบขึน้ งายตอการตัดสินใจของผูบ ริหาร และมีระยะเวลาในการดําเนินงาน
l
l
ตามมาตรการลักษณะนี้พอสมควรควร โดยเฉพาะการดําเนินการในระดับพื้นที่ เพื่อให
สวนราชการไดเตรียมความพรอมและวางแผนงาน และไมเรงรัดการเบิกจายมากจนเกินไป
ซึง่ อาจทําใหการดําเนินงานหรือการหาผูร บั จางไมไดคณ
ุ ภาพเทาทีค่ วร
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• ควรพิจารณาแนวทางสงเสริมใหสว นราชการทีเ่ กีย่ วของจัดเตรียมแผนปฏิบตั งิ าน
และขัน้ ตอนการดําเนินงานของโครงการใหมคี วามพรอมและดําเนินการไดเมือ่ ไดรบั
การจัดสรรงบประมาณทันที รวมทั้งใหมีการบริหารจัดการสิ่งอํานวยความสะดวก
ใหกับประชาชนในพื้นที่ภายหลังไดดําเนินการเสร็จสิ้นแลว
• ควรมีการจัดทําคูมือการปฏิบัติงานตามมาตรการ โดยเฉพาะการดําเนินงาน
l
ดานพัสดุ การจัดซื้อจัดจาง และการเงิน เพื่อใหทราบระยะเวลาที่ตองใชใน
การดําเนินงานในแตกระบวนการ รวมทั้งลดขั้นตอนในการดําเนินการที่ซํ้าซอน
• สนับสนุนใหมีระบบสารสนเทศที่เหมาะสมในการใชบริหารการดําเนินงาน
l
ตามมาตรการและเพื่อเผยแพรขอมูลขาวสาร
• สรางระบบ/กลไกการสนับสนุนการดําเนินการ/การเปนพี่เลี้ยงใหกับหนวยงาน
เพื่อใหสามารถเสนอโครงการของบประมาณไดอยางเหมาะสม และมีระบบการกํากับ
l
ติดตามการดําเนินงานอยางใกลชดิ เพือ่ ชวยใหหนวยงานสามารถดําเนินการบรรลุเปาหมาย
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
• หนวยงานกลางทีเ่ กีย่ วของควรกําหนดแนวทางในการบริหารทรัพยสนิ ทีเ่ กิด
จากผลผลิตโครงการ เพือ่ ใหหนวยงานเจาของงบประมาณและชุมชนสามารถใชเปน
แนวทางในการดําเนินงานรับมอบทรัพยสิน เพื่อใหเกิดความยั่งยืนในการบริหาร
จัดการโครงการที่แลวเสร็จ
• หนวยงานกลางควรพิจารณาเพิ่มวงเงินงบประมาณในการดําเนินโครงการ
หรือเพิ่มจํานวนรายการ ใหสอดคลองกับสภาพปญหาหรือความตองการของ
l
ประชาชนตามพื้นที่ เพื่อกระตุนใหเกิดการจางงานและเกิดมูลคาทางเศรษฐกิจใน
พื้นที่มากยิ่งขึ้น รวมทั้งสนับสนุนงบประมาณของสวนราชการเพื่อเปนคาบริหาร
จัดการและการติดตามการดําเนินงานใหเพียงพอ
• เนือ่ งจากรัฐบาลมีนโยบายใหดาํ เนินโครงการตามมาตรการอยางเรงดวนเพือ่
เปนการกระตุน เศรษฐกิจ จึงควรมีการยกเวนระเบียบขอปฏิบตั ติ า ง ๆ เปนกรณีพเิ ศษ เชน
- มอบอํานาจใหผวู า ราชการจังหวัด ในการพิจารณาเปลีย่ นแปลงรายละเอียด
โครงการที่ไมเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคของโครงการ และโครงการที่ไมทําใหทาง
ราชการเสียประโยชน
- กรณีรายการครุภัณฑที่มีความซับซอน และมีราคาเปลี่ยนแปลงอยาง
รวดเร็ว หนวยงานกลางควรใหมีการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะเฉพาะหรือวงเงินใน
การจัดหา เพื่อใหการดําเนินการเกิดความชัดเจนและมีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
- ควรผอนผันการปฏิบตั ติ ามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีฯ วาดวยการพัสดุ
ใหมีความยืดหยุนในการปฏิบัติงาน เกิดความคลองตัว และเพิ่มประสิทธิภาพ
l
การดําเนินการจัดซื้อจัดจางใหมีความรวดเร็วสอดคลองกับมาตรการกระตุนเศรษฐกิจ
ระยะสั้น แตทั้งนี้หนวยงานที่เกี่ยวของในการออกระเบียบฯ ควรมีการกําหนดวิธี
ปฏิบตั สิ าํ หรับเจาหนาทีใ่ หเหมาะสม เพือ่ ปองกันการผูกขาดและเกิดความไมโปรงใส
• หนวยงานกลางควรออกกฎหมายและระเบียบที่มีความยืดหยุนสามารถ
ดําเนินการจัดซื้อจัดจางไดสะดวกรวดเร็ว โดยคํานึงถึงการได ผลผลิตของงานที่มี
คุณภาพ เหมาะสมกับลักษณะงาน สามารถดําเนินการจัดหาไดรวดเร็ว และ
l
l
สอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลเปนการถาวร โดยไมควรคํานึงถึงการปองกันการทุจริต
เพี ย งอย า งเดี ย ว ซึ่ ง อาจทํ า ให รั ฐ เสี ย ประโยชน จ ากการได ผ ลผลิ ต ของงาน
ที่ดอยคุณภาพ
๘. ประเด็นและขอเสนอแนะ ที่จะนําเสนอตอนายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี เพื่อใหมีขอสั่งการเชิงนโยบาย
• ควรมีการดําเนินการโครงการตามมาตรการกระตุนการลงทุนขนาดเล็กของ
รัฐบาลทัว่ ประเทศอีกอยางตอเนือ่ ง เนือ่ งจากจะเปนการนํางบประมาณทีเ่ หลือจาย
ของประเทศมาใชใหเกิดประโยชนและสรางรายไดใหกับประชาชนในแตละทองที่
l
l
รวมทั้งภาคการผลิตในสวนตาง ๆ ไดอยางรวดเร็ว รวมทั้งสวนราชการมีโอกาสได
ปรับปรุงพัฒนาสิ่งกอสรางหรือสิ่งที่จําเปนเรงดวนโดยไมตองรอตั้งงบประมาณ
รายจายประจําป

๗๒

l

l

l

l

l

l

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๑)
การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ

รายการ
• หากรัฐบาลจะดําเนินโครงการในลักษณะการกระตุนเศรษฐกิจเชนนี้อีก
เห็นควรใหรัฐบาลควรพิจารณาในประเด็นตาง ๆ ดังนี้
- ควรพิจารณาเพิม่ ความยืดหยุน ของเวลาดําเนินโครงการใหมากขึน้ เพือ่ ให
สวนราชการมีเวลาในการวางแผนงาน
- ควรมีการตอยอดโครงการใหครอบคลุมพื้นที่ไดมากขึ้น และมีลักษณะ
กระจายรายไดใหประชาชน
- พิ จ ารณากํ า หนดให มี ก ารประสานงานและบู ร ณาการในทุ ก ภาคส ว น
ในการดําเนินงาน
- พิจารณาการจัดสรรงบประมาณของโครงการ ใหเหมาะสมใหเพียงพอ
ดําเนินการได เชน โครงการมีวงเงินสูงขึ้น ผูประกอบการสนใจที่จะรับงาน และ
สวนราชการสามารถสรรหาผูประกอบการที่มีคุณภาพและสามารถดําเนินการ
กอหนี้ผูกพันไดภายในระยะเวลาที่กําหนดได
- หากเปนการดําเนินงานในวงเงินไมสงู ควรใหหนวยงานทีเ่ กีย่ วของพิจารณา
ถึงความพรอมในการดําเนินงานดวย
- รัฐบาลควรพิจารณาใหมีการกําหนดเปาประสงคในการดําเนินงานตาม
มาตรการใหชดั เจน และกําหนดใหมกี ารถายทอดใหหนวยปฏิบตั ไิ ดเขาใจในทิศทาง
เดียวกัน
- ควรพิจารณาใหมีขอกําหนดสัดสวนผูใชแรงงานที่เปนคนสัญชาติไทย
อยางนอยรอยละ ๗๐ ของแรงงานทั้งหมด และสนับสนุนใหมีการใชวัตถุดิบ
หรือผลิตภัณฑในทองถิ่นนั้น ๆ หรือในประเทศเปนหลัก เพื่อใหเกิดการหมุนเวียน
ของเม็ดเงินในระบบเศรษฐกิจในพื้นที่และภาพรวมของประเทศ
- อาจพิจารณาใหมคี าํ สัง่ การใหผบู ริหารระดับสูงมีบทบาทในการกํากับเรงรัด
การดําเนินการตามมาตรการดังกลาว
• เป น โครงการที่ ส ามารถตอบสนองนโยบายด า นการกระตุ  น เศรษฐกิ จ
แตไมสามารถตอบสนองนโยบายดานอื่น เชน การจางงาน หรือการสงเสริมการลงทุน
ในพื้นที่ ซึ่งหากหนวยงานที่รับผิดชอบโครงการ ตองการตอบสนองนโยบาย
ในดานดังกลาวจําเปนตองมีการกําหนดเงื่อนไขหรือมาตรการที่ชัดเจนเพิ่มเติม
• เมื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ พบวาการดําเนินตามมาตรการมีความไมสอดคลอง
กับวัตถุประสงคในสวนที่ตองการเกิดการกระตุนการลงทุน และจางงานในพื้นที่
รวมถึงการสงเสริมใหเกิดเงินทุนหมุนเวียนในระดับชุมชนและทองถิ่น เนื่องจาก
ผูที่ไดรับประโยชนทางตรง คือ ผูจําหนายสินคารายใหญที่สามารถเขาเสนอราคา
กับสวนราชการ และมีอาํ นาจตอรองทางการตลาดทําใหสามารถเสนอราคาทีต่ าํ่ กวา
รานคารายยอยได
• พิจารณาการกระตุน การลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลนอกจากโครงการเรงดวน
ของสวนราชการที่เกี่ยวของที่ไดรับจัดสรรงบประมาณจากสํานักงบประมาณแลว
องคกรสวนปกตรองทองถิ่น องคกรสวนปกครองรูปแบบพิเศษและอื่น ๆ ที่อยูใน
กํากับควรกําหนดใหมีสวนรวมในการใชงบประมาณของหนวยงานเพื่อกระตุน
การลงทุนขนาดเล็กหรือโครงการอื่น ๆ ของรัฐบาลดวย
• โครงการที่สามารถตอบสนองนโยบายดานการกระตุนเศรษฐกิจแตบาง
สวนราชการพบวา ไมสามารถตอบสนองนโยบายดานอื่น เชน การจางงาน หรือ
การสงเสริมการลงทุนในพื้นที่ ซึ่งหากหนวยงานที่รับผิดชอบโครงการ ตองการ
ตอบสนองนโยบายในดานดังกลาวจําเปนตองมีการกําหนดเงื่อนไขหรือมาตรการ
ที่ชัดเจนเพิ่มเติม
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รายการ
๙. ขอเสนอแนะอื่น ๆ
• จุดเดนของมาตรการ คือ เปนโครงการที่ตอบสนองตรงตอความตองการ
ของหนวยงานของรัฐ ไดมกี ารซอมแซมปรับปรุงอาคารสถานทีท่ ใี่ ชมาเปนเวลานาน
มีสภาพเสื่อมโทรม ใหมีภาพลักษณที่ดี และชวยใหเจาหนาที่นําวัสดุอุปกรณที่ทันสมัย
ในการปฏิบัติงานสรางขวัญกําลังใจ และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น
ประชาชนไดรับการบริการที่ดีและมีความพึงพอใจสูง และมีทัศนคติท่ีดีตอรัฐบาล
รวมทั้งยังเปนการพัฒนาการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนา
• ลักษณะโครงการเรือ่ งการบริหารจัดการนํา้ เปนเรือ่ งสําคัญของประเทศควร
จัดหมวดหมู ประเภท และบูรณาการในภาพรวม การใชงบประมาณไวเปนการเฉพาะ
• ควรมีการทบทวนการจัดโครงสรางและการจัดการบุคลากรในหนวยงาน
สนับสนุนของหนวยงานยอย โดยกําหนดใหมกี รอบอัตรากําลังใหครอบคลุมภารกิจ
ที่จําเปน เชน เจาหนาที่การเงิน เจาหนาที่พัสดุ โดยมีวุฒิที่ตรง เพื่อการปฏิบัติงาน
ไดถูกตอง
• โครงการที่ดําเนินการเปนโครงการเล็ก ๆ ไมสามารถแกไขปญหาที่สวนราชการ
ขาดแคลนมาเปนระยะเวลายาวนานไดเพียงพอทั่วถึงแตสามารถแกไขปญหา
เรงดวนสําคัญกอน เพราะบางสถานที่ราชการจะตองไดรับงบประมาณที่เพียงพอ
ในการปรับปรุงจึงควรพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพือ่ ใหสอดคลองกับสภาพปญหา
หรือความตองการของสวนราชการในงบประมาณปกติ
• ควรมีการกําหนดบทบาทของ ค.ต.ป. ค.ต.ป. ประจํากระทรวง อ.ค.ต.ป.
กลุมกระทรวง และ อ.ค.ต.ป. กลุมจังหวัด ใหมีความชัดเจน เพื่อสามารถเปนกลไก
ในการชวยตรวจสอบ ติดตาม และใหคําปรึกษาแนะนําแกสวนราชการที่เกี่ยวของ
ในการดําเนินโครงการสําคัญของรัฐบาล ตั้งแตระยะเริ่มตนการพิจารณาอนุมัติ
จนกระทั่งการดําเนินการสิ้นสุด
• ฝายเลขานุการ ค.ต.ป. ควรปรับแบบฟอรมในการรายงานประเมินผลสัมฤทธิ์
โครงการใหกระชับมากขึน้ กําหนดหัวขอการรายงานผลไมซาํ้ ซอนกัน สําหรับขอมูล
ประกอบการตรวจสอบและประเมินผล โครงการ ควรมีการบริหารจัดการใหสามารถ
ใชขอมูลรวมกันได
• ควรกําหนดรูปแบบการบริหารโครงการเปนการเฉพาะ มีความคลองตัว เพือ่
ทําหนาที่เสมือนเปนผูจัดการโครงการ (Project Manager) บริหารโครงการแบบ
เบ็ดเสร็จ โดยอยูภายใตการบริหารของคณะกรรมการ (Board) ที่คัดเลือกมาจาก
หนวยงานตาง ๆ (ความรวมมือจากภาครัฐและเอกชน) ที่เกี่ยวของ
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ขอคนพบที่สําคัญ
๑) อ.ค.ต.ป. กลุมกระทรวงดานเศรษฐกิจ
จากการประเมินผลสัมฤทธิโ์ ครงการภาพรวมของกลุม กระทรวงดานสังคม พบวาสวนใหญ
มีผลผลิตโครงการเปนไปตามเปาหมายเชิงนโยบายของรัฐบาล ในเรื่องเกี่ยวกับกระตุนการจางงานในพื้นที่
การสงเสริมการลงทุน รวมทัง้ สงเสริมผูป ระกอบการรานคาสวนกลางและในพืน้ ทีท่ อ งถิน่ และการกระจายรายได
ไปสูประชาชน มีการดําเนินการไดตามแผน/ระยะเวลาที่กําหนด ผลผลิตโครงการสนับสนุนใหสวนราชการมี
ประสิทธิภาพในการทํางาน สามารถแกไขปญหาและเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการแกประชาชน มีความคุมคา
ผลลัพธโครงการเปนไปตามวัตถุประสงคที่มุงเนนกระตุนใหเกิดการจางงาน การลงทุน และการจัดซื้อจัดจาง
ทัง้ ในสวนกลางและตางจังหวัด เพือ่ ใหเกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนในระบบ ประชาชนและผูท เี่ กีย่ วของมีความพึงพอใจ
ตอผลลัพธและใชประโยชนจากผลผลิตของโครงการ และการดําเนินงานภาพรวมมีผลกระทบเชิงบวก ดานปญหา
และอุปสรรคในการดําเนินงานพบบางในเรื่องความพรอมของหนวยงาน บุคลากร และพื้นที่ดําเนินการ และ
การกําหนดกรอบเวลาในการดําเนินงานที่กระชั้นชิด
๗๔
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๒) อ.ค.ต.ป. กลุมกระทรวงดานสังคม
จากการประเมิ น ผลสั ม ฤทธิ์ โ ครงการภาพรวมของกลุ  ม กระทรวงด า นสั ง คม พบว า
การดําเนินกิจกรรมเปนงบลงทุนสําหรับจัดหาครุภัณฑ และการปรับปรุงซอมแซมอาคารสถานที่ของสํานักงาน
ซึ่งการดําเนินงานสวนใหญเปนไปตามวัตถุประสงคเปาหมายและแผนการดําเนินงานที่กําหนด สามารถเบิกจาย
งบประมาณไดถึง ๑๑,๖๒๗,๘๗๕,๖๓๒ บาท คิดเปนรอยละ ๙๔.๙๖ ของงบประมาณที่ไดรับการจัดสรร
ทําใหสามารถกระตุนเศรษฐกิจ กอใหเกิดการจางงาน สงเสริมการทองเที่ยวและกระจายรายไดลงสูระดับพื้นที่
ไดอยางแทจริง สงผลตอการเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของหนวยงานภาครัฐในการใหบริการ
ประชาชน สรางความพึงพอใจและชวยยกระดับคุณภาพชีวิตใหกับประชาชนกลุมเปาหมาย และในจํานวนนี้
มี ๓ กระทรวง ไดแก กระทรวงแรงงาน กระทรวงวัฒนธรรม และกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ที่รายงานวา
สามารถดําเนินการไดครบถวนตามแผนและการใชจายงบประมาณนอยกวางบประมาณที่ไดรับการจัดสรร
สะทอนใหเห็นถึงการประหยัดงบประมาณรายจาย
ปจจัยแหงความสําเร็จของการดําเนินงาน มาจากการจัดสรรงบประมาณที่ตรงตาม
ความตองการของหนวยงานภาครัฐ ประกอบกับมีการผอนผันการปฏิบตั ติ ามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา ดวย
การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม คือการจัดซื้อ จัดจางโดยวิธีตกลงราคาจาก ๑๐๐,๐๐๐ บาท
เปน ๕๐๐,๐๐๐ บาท และใชระบบการจัดซื้อ จัดจาง แนวใหม คือ e-bidding และ e-market เพื่อใหเกิด
ความยืดหยุนในการปฏิบัติงาน เกิดความคลองตัว และกระบวนการจัดซื้อ จัดจางมีความรวดเร็ว รวมทั้ง
การบริหารจัดการ มีการวางแผนการดําเนินงานอยางชัดเจน และมีประสิทธิภาพ ทั้งในดานความพรอม
ในการดําเนินงานจากทั้งเจาของโครงการ ผูรับจางโครงการ ความรวมมือจากชุมชนและทองถิ่น อีกทั้ง
มีการกํากับติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานจากหนวยงานและตนสังกัดอยางตอเนื่อง
อยางไรก็ตาม ในการดําเนินงาน พบปญหาและอุปสรรค ไดแก (๑) เจาหนาที่พัสดุของ
หนวยงานมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางไมเพียงพอ ระยะเวลาในการเสนอโครงการกระชั้นชิด
ทําใหไมสามารถดําเนินการไดครบถวน การหาผูร บั จางในราคาทีท่ างราชการกําหนดยาก ไมมผี มู ายืน่ ซอง/ผูม ายืน่ ซอง
เสนอรายละเอียดไมตรงที่กําหนด ทําใหการดําเนินงานลาชา (๒) ขาดบุคลากรที่มีความรู ความชํานาญ
ในการคํานวณราคากลาง (๓) บางสถานที่ขาดความพรอมในการดําเนินงานไดทันที อาทิ สถานที่อยูในเขต
เสนทางจราจร ชวงเวลาดําเนินงานเปนชวงเปดเรียน ทําใหการปฏิบัติงานยากและมีความลาชา (๔) ความเขาใจ
ในการกรอกขอมูลของ ค.ต.ป. ประจํากระทรวงแตละกระทรวงไมตรงกันในบางประเด็น อาทิ ผูดําเนินงาน
ผูรับผิดชอบโครงการ หมายถึงใครหรือผูรับผิดชอบระดับใด ซึ่งคูมือที่ใชอยูยังมีรายละเอียดไมชัดเจนเพียงพอ
สงผลตอการสอบทานและการประมวลขอมูลของ อ.ค.ต.ป. กลุมกระทรวง
ความสํ า เร็ จ ของการดํ า เนิ น โครงการ ขึ้ น อยู  กั บ (๑) ความพร อ มของโครงการ
ทัง้ ในดานกระบวนการจัดซือ้ จัดจาง การบริหารจัดการทีท่ าํ ใหสามารถดําเนินโครงการไดทนั ที รวมทัง้ การทีห่ นวยงาน
ไดรับการจัดสรรงบประมาณที่ตรงตามความตองการ (๒) มีการผอนปรนวิธีการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง
โดยขยายวงเงินการจัดจางโดยวิธตี กลงราคาเพิม่ เปน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ทําใหการจัดจางหลายรายการดําเนินการ
ไดอยางรวดเร็ว (๓) การกํากับงานใหเปนไปตามกฎ ระเบียบ คําสั่งของทางราชการ (๔) การไดรับความรวมมือ
จากประชาชนในพื้นที่
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๓) อ.ค.ต.ป. กลุมกระทรวงดานความมั่นคงและการตางประเทศ
จากการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการภาพรวมของกลุมกระทรวงดานความมั่นคงและ
การตางประเทศ พบวา สวนใหญมีผลผลิตโครงการเปนไปตามเปาหมายเชิงนโยบายของรัฐบาล ในเรื่องเกี่ยวกับ
กระตุ  น การจ า งงานในพื้ น ที่ ก ารส ง เสริ ม การลงทุ น รวมทั้ ง ส ง เสริ ม ผู  ป ระกอบการร า นค า ส ว นกลางและ
ในพื้นที่ทองถิ่น และการกระจายรายไดไปสูประชาชน ผลผลิตโครงการสนับสนุนใหสวนราชการมีประสิทธิภาพ
ในการทํางาน สามารถแกไขปญหาและเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการแกประชาชน มีความคุมคา ผลลัพธ
โครงการเปนไปตามวัตถุประสงคที่มุงเนนกระตุนใหเกิดการจางงาน การลงทุน และการจัดซื้อจัดจางทั้งในสวนกลาง
และตางจังหวัด เพื่อใหเกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนในระบบ ประชาชนและผูที่เกี่ยวของมีความพึงพอใจตอผลลัพธ
และใชประโยชนจากผลผลิตของโครงการ และยังสามารถกระตุนใหเกิดการใชจายสินคาอุปโภคและบริโภคเพิ่มขึ้น
รวมทัง้ ภาพรวมการดําเนินงานมีผลกระทบเชิงบวก และโครงการสามารถตอบสนองความตองการของสวนราชการ
ทีจ่ ะเพิม่ ประสิทธิภาพการทํางานภาครัฐ และมีการนําไปใชประโยชนชว ยแกปญ
 หาขาดแคลนครุภณ
ั ฑ ดานปญหา
และอุปสรรคในการดําเนินงานพบในเรื่องการกําหนดกรอบเวลาในการดําเนินงานที่กระชั้นชิด ทําใหการจัดซื้อจัดจาง
และการคัดเลือก/สรรหาผูประกอบการไมเปนไปตามแผน
๔) อ.ค.ต.ป. กลุมกระทรวงดานบริหารและสวนราชการไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี
กระทรวงหรือทบวง
๔.๑) จากการประเมินผลสัมฤทธิ์ในมิติประสิทธิผลของสวนราชการไมสังกัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง ภาพรวมพบวา
(๑) ภาพรวมการประเมินผลสัมฤทธิ์ผลผลิต อยูในระดับดี การดําเนินงานโครงการ
ทําใหหนวยงานตาง ๆ ของสวนราชการไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรีกระทรวง หรือทบวง ไดรับครุภัณฑตาง ๆ ทําให
การดําเนินงานมีประสิทธิภาพประสิทธิผล ผูม ารับบริการมีคณ
ุ ภาพมากยิง่ ขึน้ อาคารสถานทีไ่ ดรบั การปรับปรุง ซอมแซม
ใหมีความปลอดภัย เปนการสรางความมั่นใจ และอํานวยความสะดวกใหกับผูปฏิบัติงานและประชาชนผูมารับบริการ
(๒) ภาพรวมการประเมินผลสัมฤทธิ์ผลลัพธ อยูในระดับดี และเปนไปตาม
วัตถุประสงคโครงการที่กําหนดไว โดยสงเสริมการการจางงาน ผูไดรับการจางงาน จํานวน ๕,๐๓๗ ราย
มูลคาการจางงาน จํานวน ๑๕๙,๖๔๙,๙๔๐ บาท ประชาชนไดรบั ผลประโยชนทางออม จํานวน ๑,๑๖๒,๐๕๕ ครัวเรือน
ครัวเรือนไดรับผลประโยชนทางออม จํานวน ๒๓๑,๗๐๕ ราย และสามารถสงเสริมการลงทุน กิจการที่
ไดรับประโยชนทางตรง ๙๒ ราย มูลคาการจัดซื้อจัดจาง จํานวน ๑๐๗,๐๒๖,๖๘๙.๕๔ บาท
(๓) ภาพรวมการประเมินผลสัมฤทธิ์ดานประสิทธิผล ภาพรวมการดําเนินงาน
ประชาชนและหนวยงาน สวนราชการไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรีกระทรวง หรือทบวง ไดรับประโยชน
จากโครงการ ประชาชนไดรับบริการที่มีคุณภาพ อันเนื่องมาจากความพรอมของเครื่องมือการปฏิบัติงาน
และอาคารสถานที่ การปฏิบัติงานของเจาหนาที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การใชจายเงินงบประมาณมีความคุมคา
และกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอทางราชการ
(๔) ปญหาอุปสรรคทีส่ าํ คัญของการดําเนินการตามมาตรการดังกลาว คือ ความพรอม
ของหนวยงานและบุคลากรที่เกี่ยวของ ระยะเวลาที่กระชั้นชิดในการดําเนินงาน การสื่อสารทําความเขาใจ
กับสวนราชการมีนอย
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(๕) ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะในภาพรวม ดังนี้
• ทุกสวนราชการควรสรางความรู ความเขาใจใหกับเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน
และผูที่เกี่ยวของเพื่อใหดําเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลสูงสุด
รวมทั้งควรมีซักซอมทําความเขาใจ ขั้นตอนการทํางาน และแผนผังการและปฏิทินการปฏิบัติงาน เพื่อสราง
ความชัดเจนในการปฏิบัติงาน
• มาตรการกระตุนการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ ที่กําหนด
วงเงิ น ของกิ จ กรรม ไม เ กิ น ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท พร อ มกั บ มี ก ารผ อ นปรนเงื่ อ นไขในการจั ด ซื้ อ จั ด จ า ง
ทางอิเล็กทรอนิกส ทําใหสวนราชการสามารถดําเนินการจัดซื้อไดในระยะรวดเร็ว จึงเปนโครงการที่สามารถ
ตอบสนองนโยบายดานการกระตุนเศรษฐกิจ
• ผู  ว  า ราชการในฐานะหั ว หน า กลุ  ม จั ง หวั ด ในพื้ น ที่ ต  อ งเป น กลไกสํ า คั ญ
ในการขับเคลื่อนโครงการตามมาตรการตาง ๆ ของรัฐบาล เพื่อใหโครงการสามารถดําเนินการไดตามแผน
และวัตถุประสงคของมาตรการจนประสบความสําเร็จ
• หนวยงานกลางควรมีการบูรณาการตั้งแตการวางแผนกําหนดโครงการ
การจัดสรรงบประมาณรายจายที่เกี่ยวกับการกระตุนการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล
• ควรมี ก ารนํ า ป ญ หาอุ ป สรรคใช เ ป น บทเรี ย นไปประยุ ก ต ใ นการแก ไข
ขอบกพรองเพื่อนํามาปรับปรุงการทํางานใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
๔.๒) จากการประเมินผลสัมฤทธิใ์ นมิตปิ ระสิทธิผล ของสวนราชการสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี
ภาพรวมพบวาสวนใหญเปนไปตามเปาหมายที่รัฐบาลกําหนด แตกระบวนการจัดซื้อจัดจางมีความลาชา
และพบปญหาและอุปสรรคที่สําคัญในเรื่องความพรอมของหนวยงาน และบุคลากรที่เกี่ยวของ และมีภาพรวม
ขอเสนอแนะ ดังนี้
(๑) หนวยงานควรมีการจัดเตรียมรายละเอียดของแบบรูปรายการหรือ คุณลักษณะ
เฉพาะของครุภัณฑที่ตองการจัดซื้อ และมีการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะใหสอดคลองกับความตองการใชงาน
และงบประมาณทีไ่ ดรบั จัดสรร เพือ่ ใหสามารถดําเนินการจัดซือ้ ไปทันทีภายหลังจากทีไ่ ดรบั การจัดสรรงบประมาณ
และควรมีการเตรียมบุคลากรในสวนที่เกี่ยวของใหมีความพรอมในการปฏิบัติตามแนวทางการจัดซื้อจัดจาง
ตามที่กําหนดในระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุฯ
(๒) มาตรการกระตุนการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ ที่กําหนดวงเงิน
ของกิจกรรม ไมเกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท พรอมกับมีการผอนปรนเงื่อนไขในการจัดซื้อจัดจางทางอิเล็กทรอนิกส
ทําใหสวนราชการสามารถดําเนินการจัดซื้อไดในระยะรวดเร็ว จึงเปนโครงการที่สามารถตอบสนองนโยบาย
ดานการกระตุนเศรษฐกิจ แตไมสามารถตอบสนองนโยบายดานอื่น เชน การจางงาน หรือการสงเสริมการลงทุน
ในพื้นที่ ซึ่งหากหนวยงานที่รับผิดชอบโครงการ ตองการตอบสนองนโยบายในดานดังกลาว จําเปนตองมีการกําหนด
เงื่อนไขหรือมาตรการที่ชัดเจนเพิ่มเติม
(๓) ควรมีการกําหนดใหผบู ริหารระดับสูงมีบทบาทในการกํากับเรงรัดการดําเนินการ
ตามมาตรการดังกลาว โดยอาจนําขอกําหนดตามคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติที่ ๕/๒๕๕๙
ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๙
(๔) ควรมีการกําหนดบทบาทของ ค.ต.ป. ค.ต.ป. ประจํากระทรวง อ.ค.ต.ป.
กลุมกระทรวง และ อ.ค.ต.ป. กลุมจังหวัด ใหมีความชัดเจน เพื่อสามารถเปนกลไกในการชวยตรวจสอบ ติดตาม
และใหคําปรึกษาแนะนําแกสวนราชการที่เกี่ยวของในการดําเนินโครงการสําคัญของรัฐบาล ตั้งแตระยะเริ่มตน
การพิจารณาอนุมัติจนกระทั่งการดําเนินการสิ้นสุด
๗๗

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๑)
การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ

๒.๒ ขอคนพบ ขอเสนอแนะ ปญหาอุปสรรคและแนวทางแกไข
๒.๒.๑ รายงานขอคนพบและขอเสนอแนะ
๑) ขอคนพบและขอเสนอแนะตอผูดําเนินงาน
รายการ
๑. พบวาบางโครงการมีปญหาในการดําเนินโครงการลาชา หรือบางโครงการ
ตองสงคืนงบประมาณตามมติคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้มีสาเหตุมาจาก
- ไมมผี รู บั จางงานหรือไมมผี ยู นื่ ซองในการดําเนินงาน เนือ่ งจากผูร บั จางเห็นวา
มีระยะเวลาดําเนินโครงการกระชัน้ ชิด มีผรู บั จางนอยราย หาผูร บั จางในราคาทีท่ าง
ราชการกําหนดยาก และความไมพรอมของเอกสารผูประกอบการขาดคุณสมบัติ
- บุคลากรขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางภายใตมาตรการ
กระตุนการลงทุนขนาดเล็กของรัฐ

อ.ค.ต.ป. กลุมกระทรวง
เศรษฐกิจ

สังคม

l

l

ความมั่นคงฯ บริหารฯ

l

l

- เจาหนาที่ไมเพียงพอตอการดําเนินงาน ดานการคํานวณราคากลางงาน
กอสรางซึ่งจําเปนตองใชเจาหนาที่ผูมีความรูความเชี่ยวชาญดําเนินการ

l

- การดําเนินการจัดซื้อจัดจางตองดําเนินการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
ว า ด ว ยการพั ส ดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่ แ ก ไขเพิ่ ม เติ ม และระเบี ย บที่ เ กี่ ย วข อ ง
โดยเครงครัด ทําใหเกิดความลาชาในการปฏิบัติงาน
- การจัดหาครุภณ
ั ฑบางรายการใหตรงตามความตองการไมสามารถดําเนินการ
ไดทันตามกําหนดเวลา อันเนื่องมาจากความพรอมของแบบรูปรายการ การจัดหา
ครุภัณฑจากตางประเทศ

l

l

l

- สถานที่ในการดําเนินการอยูในพื้นที่หางไกล/เขาถึงยากจะเกิดความยุงยาก
ในการดําเนินการ

l

l

ดังนั้น จึงมีขอเสนอแนะเพื่อดําเนินการ ดังนี้
(๑) ดําเนินงาน ควรใหความสําคัญในการจัดทํารายละเอียดขอเสนอโครงการ
ที่จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณ พิจารณากลั่นกรองขอมูลใหครบถวน ควรมี
การสํารวจความตองการมีการออกแบบและคํานวณราคากลาง เพื่อใหขอเสนอ
โครงการตรงตามความตองการของประชาชน และสามารถดําเนินการไดทันที

l

l

l

(๒) สรางความเขาใจใหกับเจาหนาที่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
ใหบรรลุวตั ถุประสงคและเปาหมายของโครงการ เชน การอบรมความรูก ารจัดซือ้ จัดจาง
พรอมทั้งจัดใหมีคูมือการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจางที่ชัดเจน เขาใจงายแกเจาหนาที่พัสดุ

l

l

l

(๓) ผูดําเนินงานจะตองมีการจัดเตรียมความพรอมในการดําเนินงานดาน
ตาง ๆ เชนการจัดเตรียมรายละเอียดของแบบรูปรายการมีการบริหารความเสี่ยง
หากการดําเนินงานไมเปนไปตามแผนทีก่ าํ หนด และมีการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ
ใหสอดคลองกับความตองการใชงานและงบประมาณทีไ่ ดรบั จัดสรร เพือ่ ใหสามารถ
ดําเนินการจัดซื้อไปทันทีภายจากที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณ

l

(๔) ควรมีการประสานงานระหวางหนวยงานกลางที่เกี่ยวของ หลังไดรับ
อนุมัติใหดําเนินโครงการ เพื่อกําหนดแนวทางการทํางานที่ชัดเจนสําหรับผูปฏิบัติ
และบูรณาการในดานการจัดทําโครงการ การบริหารโครงการ การตรวจติดตาม
ประเมินผล รวมทั้งการขึ้นทะเบียนการบํารุงรักษา การสงตอหนวยงานเจาของ
โครงการและพื้นที่ และตามเวลาที่กําหนด รวมทั้งควรพิจารณาแนวทางการดําเนินงาน
โครงการตามมาตรการฯ ใหเปนลักษณะพิเศษ เพื่อใหสามารถดําเนินการไดดวย
ความรวดเร็วและสอดคลองกับนโยบายในการชวยเหลือประชาชน

๗๘

l

l

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๑)
การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ
รายการ
(๕) ควรจัดใหการประชาสัมพันธใหผปู ระกอบการ/ผูร บั จางในพืน้ ทีใ่ กลเคียง
เพื่อใหมาเขารวมการประกวดราคา และหนวยงานเจาของโครงการ ควรจัดใหมี
การกํากับดูแล ติดตาม เรงรัด การปฏิบัติงานของคูสัญญาใหเปนไปตามแผนที่กําหนด
และใหสงมอบงานภายในระยะเวลาที่กําหนดตามสัญญา

อ.ค.ต.ป. กลุมกระทรวง
เศรษฐกิจ

สังคม

ความมั่นคงฯ บริหารฯ

l

(๖) ผูด าํ เนินงานมีการกํากับติดตามงานอยางเครงครัด เรงรัดการดําเนินงาน
เพื่อใหการปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค เปาหมายตามระยะเวลาที่กําหนด
เพือ่ ใหสามารถเบิกจายงบประมาณเปนไปตามมาตรการเพิม่ ประสิทธิภาพการใชจา ย
งบประมาณตามมติของคณะรัฐมนตรี

l

l

(๗) ควรกําหนดใหมีผูประสานงานติดตามและใหความชวยเหลือแกไขปญหาให
แกผปู ฎิบตั ใิ นระหวางดําเนินมาตรการ เชน การแกปญ หาทางระเบียบและวิธกี ารปฏิบตั ิ
ทางพัสดุ และระเบียบบริหารงบประมาณและแกไขปญหาขอกฎหมายดานอื่น ๆ

l

๒. หนวยงานมีการรายงานผลการดําเนินงานและการเบิกจายตามแผนงานยังไมชดั เจน
เทาที่ควร จึงไมสามารถสะทอนถึงปญหาหรืออุปสรรคของการดําเนินงานได
• ดังนั้น จึงมีขอเสนอแนะวาควรดําเนินการติดตามและรายงานผลการดําเนินการ
และการเบิกจายของหนวยงานอยางใกลชดิ ตัง้ แตเริม่ ตนดําเนินการ ระหวางดําเนินการ
และสิ้นสุดดําเนินการ โดยจัดทํารายงานผลการดําเนินงานใหเปนขั้นตอนอยางชัดเจน

l

๒) ขอคนพบและขอเสนอแนะตอผูรับผิดชอบโครงการ
รายการ

อ.ค.ต.ป. กลุมกระทรวง
เศรษฐกิจ

สังคม

๑. การดําเนินงานโดยสวนใหญเปนไปตามวัตถุประสงค มีการกอหนีผ้ กู พันและเบิกจาย
ไดตามแผนหรือมาตรการที่กําหนด
• ดังนั้น จึงมีขอเสนอแนะเพื่อดําเนินการผูบริหารควรใหความสําคัญและกํากับ
ติดตามการดําเนินงานตามมาตรการกระตุน การลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลอยางใกล
ชิดเพื่อนํามาเปนแนวทางการปรับปรุงการทํางานใหมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
ผูบริหารควรใหความสําคัญในการควบคุมกํากับการปฏิบัติงาน เพื่อใหเปนไปตาม
แผนการดํ า เนิ น งานตามมาตรการกระตุ  น การลงทุ น ขนาดเล็ ก ของรั ฐ บาล
อยางเครงครัด และติดตามผลการดําเนินงานในครั้งนี้อยางใกลชิดเพื่อมาใชเปน
แนวทางการปรับปรุงการทํางานใหมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

l

l

๒. พบวาการดําเนินการจัดซื้อจางมีความเสี่ยงและมีปญหาอุปสรรคตาง ๆ เชน
มีการประมาณราคากลางตํ่ากวาราคาปจจุบันในพื้นที่การจัดซื้อเกินวงเงิน
การประสานกับหนวยงานที่เกี่ยวของมีความลาชา ผูรับจางในพื้นที่ที่มีนอยราย
ทําใหเกิดความลาชาในการจัดหาผูรับจาง ระยะเวลาสัญญาไมสอดคลองกับ
ระยะเวลาตามมาตรการที่ตองเบิกจายตามงวดสัญญา และเจาหนาที่ฝายพัสดุ
ยังขาดความรูความเขาใจในระเบียบและวิธีการจัดซื้อจัดจาง
• ดังนั้น จึงมีขอเสนอแนะวา ควรมีการเสริมสรางความรูความเขาใจในระเบียบ
และวิธีการจัดซื้อจัดจางใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน เรงรัดการดําเนินการเปนไปสัญญา
ขอรั บ งบประมาณจั ด สรรให ส อดคล อ งกั บ ราคากลาง/มาตรฐานภายในพื้ น ที่
เตรียมความพรอมในการดําเนินงานใหดีและตองพิจารณาโครงการที่สามารถ
สงผลกระทบในทางบวกตอการกระตุน เศรษฐกิจตอไปในระยะยาว พิจารณาลักษณะงาน
ที่จะดําเนินการใหมีความสอดคลองกับสภาพแวดลอมที่เกิดขึ้นในแตละชวงเวลา
และควรมีการวิเคราะหความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึน้ จากปจจัยภายในและภายนอกเพือ่ กําหนด
แผนการแกไขไวลวงหนา รวมทั้งมีการประเมินผลหลังโครงการแลวเสร็จอยางตอเนื่อง

l

ความมั่นคงฯ บริหารฯ

l

l

๗๙

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๑)
การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ
รายการ
๓. มีขอ คนพบวาการดําเนินโครงการสวนใหญบรรลุผลสัมฤทธิต์ ามมาตรการ อยางไรก็ดี
พบวา มีการยกเลิกบางโครงการ มีผูประกอบการนอยรายทําใหมีความลาชา
ในการจัดหาผูรับจางระยะเวลาสัญญาไมสอดคลองกับระยะเวลาตามมาตรการ
โดยตองเบิกจายตามงวดสัญญา และมีการเสนอราคาสูงกวางบประมาณที่ไดรับ
• ดังนัน้ จึงมีขอ เสนอแนะเพือ่ ดําเนินการ โดยหนวยงานกลางควรกําหนดกรอบ
แผนงาน/โครงการที่สอดคลองตามมาตรการฯ ใหชัดเจนเพื่อใหสวนราชการใชเปน
แนวทางในการจัดทําโครงการใหม ๆ ที่สอดคลองกับวัตถุประสงคของมาตรการฯ
อยางแทจริง พรอมทั้งพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมนอกเหนือจากงบปกติ
ควรกําหนดวิธีการดําเนินการใหสามารถดําเนินการไดรวดเร็วขึ้น เชน จัดทําคูมือ
การปฏิบัติงานจัดซื้อจาง สํานักงบประมาณควรจัดสรรงบประมาณในการดําเนินการ
กระตุน ศรษฐกิจอีก เพราะบางโครงการอาจไมไดรบั งบประมาณปกติเพือ่ ดําเนินการ
และรัฐบาล ควรมีโครงการตามมาตรการกระตุนการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล
อยางตอเนื่อง เพื่อใหมีการตอยอดโครงการใหครอบคลุมพื้นที่ไดมากขึ้น

อ.ค.ต.ป. กลุมกระทรวง
เศรษฐกิจ

สังคม

ความมั่นคงฯ บริหารฯ

l

๔. การกําหนดชือ่ โครงการและวัตถุประสงคยงั ไมชดั เจน รวมถึงการเตรียมความพรอม
ดานตาง ๆ ในพืน้ ทีย่ งั ไมมคี วามพรอมเทาทีค่ วร ประกอบกับนโยบาย/มาตรการ
ของรัฐบาลเปนการกําหนดอยางเรงดวน ซึ่งทําใหความพรอมในดาน บุคลากร
งบประมาณ วัสดุ อุปกรณการดําเนินการไมพรอมอยางเต็มที่
• ดังนั้น จึงมีขอเสนอแนะเห็นควรใหมีการจัดทําแผนตามความตองการของ
ประชาชนไวทงั้ ในระยะสัน้ ระยะกลาง และระยะยาว โดยระบุชอื่ โครงการสอดคลอง
กับวัตถุประสงค เปาหมายและรายละเอียด รวมทัง้ วางระบบการสนับสนุนเกีย่ วกับ
การจัดซื้อจัดจางบุคลากร งบประมาณการกํากับดูแล การแกไขปญหาอุปสรรค
ในพื้นที่ใหทันทวงที รวมถึงความพรอมของคูมือการดําเนินงาน

l

๕. การรายงานผลการดําเนินงานตามระบบสารสนเทศการรายงานที่กําหนดนั้น
ผูบริหารอาจไมทราบขอมูลที่จะสามารถบริหารจัดการได
• จึงเห็นควรกําหนดใหมีระบบการติดตามผลการดําเนินงานในรายละเอียด
เพื่อใหบริหารจัดการไดตามวัตถุประสงคของมาตรการกระตุนการลงทุนขนาดเล็ก
ของรัฐบาลทั่วประเทศ

l

๖. หากรัฐบาลจะมีการจัดสรรงบประมาณตามมาตรการกระตุนการลงทุนขนาดเล็กฯ
เพิ่มเติมอีก เห็นควรใหหนวยงานที่ตองรับผิดชอบโครงการเตรียมความพรอม
ในการดําเนินงานและการจัดซื้อจัดจางเมื่อไดรับการจัดสรรงบประมาณ

l

๗. การดําเนินงานของบางสวนราชการ เชน สํานักนายกรัฐมนตรี เปนการดําเนินโครงการ
ในลักษณะการจัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร และครุภัณฑสํานักงานทําใหไมสามารถ
ประเมินผลสัมฤทธิ์เปนรายกิจกรรมได รวมทั้งการดําเนินโครงการฯ ในภาพรวม
ยังดําเนินการไมแลวเสร็จเสร็จสมบูรณ จึงทําใหไมสามารถประเมินผลโครงการ
หลังสิ้นสุดระยะเวลาดําเนินโครงการได
• จึงมีขอ เสนอแนะวา มาตรการกระตุน การลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทัว่ ประเทศนัน้
เปนโครงการที่สามารถตอบสนองนโยบายดานการกระตุนเศรษฐกิจ แตไมสามารถ
ตอบสนองนโยบายดานอืน่ เชน การจางงาน หรือการสงเสริมการลงทุนในพืน้ ที่ ซึง่ หาก
หนวยงานที่รับผิดชอบโครงการ ตองการตอบสนองนโยบายในดานดังกลาวจําเปนตอง
มีการกําหนดเงื่อนไขหรือมาตรการที่ชัดเจนเพิ่มเติม

๘๐

l

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๑)
การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ

๓) ขอคนพบและขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
รายการ

อ.ค.ต.ป. กลุมกระทรวง
เศรษฐกิจ

สังคม

๑. การดําเนินงานตามมาตรการกระตุนการลงทุนฯ สวนใหญ ดําเนินการไดแลวเสร็จ
และเบิกจายงบประมาณไดตามระยะเวลาที่กําหนด สงผลใหสามารถกระตุน
ให เ กิ ด การจ า งงานในพื้ น ที่ เ พิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการใช จ  า ยงบประมาณ
การใหบริการประชาชน และประชาชนมีความพึงพอใจและมีรายไดเพิ่มขึ้น
สอดคลองกับวัตถุประสงคและเปาหมายของมาตรการกระตุน เศรษฐกิจระยะสัน้

l

ดังนั้น จึงมีขอเสนอแนะวา
(๑) หากจะมีการดําเนินงานในลักษณะนีอ้ กี สํานักงบประมาณและกรมบัญชีกลาง
ในฐานะหนวยงานกลางควรบูรณาการการดําเนินงานตั้งแตการวางแผนกําหนด
โครงการการจัดสรรงบประมาณทีเ่ กีย่ วกับการกระตุน การลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล
โดยกําหนดกลุม หรือประเภทของโครงการใหชดั เจนตัง้ แต การขอจัดตัง้ งบประมาณ
รายจ า ยประจํ า ป จ ะทํ า ให ก ารดํ า เนิ น งานและการประเมิ น ผลมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
มากยิ่งขึ้นนําปญหาอุปสรรคมาใชเปนบทเรียนในการนําไปประยุกตในการแกไข
ปญหา เพื่อนํามาปรับปรุงมาตรการใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น

l

(๒) ควรใหมีการดําเนินงานโครงการตามมาตรการกระตุนการลงทุนขนาดเล็กฯ
อี ก ในอนาคต โดยมี ก ารเพิ่ ม ระยะเวลาและงบประมาณในการดํ า เนิ น โครงการ
ใหมากขึ้น เนนใหสวนราชการ จางงานกับผูรับจางรายยอยในชุมชน และใหใชวัตถุดิบ
หรือผลิตภัณฑทจี่ าํ หนายในทองถิน่ เปนหลัก เพือ่ ใหเกิดการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ
ในพื้นที่และภาพรวมของประเทศ

l

ดังนั้น จึงมีขอเสนอแนะ ดังนี้
(๑) ความลาชาที่เกิดจากกระบวนการจัดซื้อจัดจางในงานกอสราง และ
การประสานขอความร ว มมื อ จากหน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ ง จึ ง มี ข  อ เสนอแนะว า
ควรมีมาตรการจัดจางคนภายนอก (Outsource) เพื่อมาแบงเบาภารกิจของ
กรมโยธาธิการและผังเมืองที่รับผิดชอบอยูในปจจุบันและควรกําหนดรูปแบบ
การบริหารโครงการเปนการเฉพาะมีความคลองตัว เพือ่ ทําหนาทีเ่ สมือนเปนผูจ ดั การ
โครงการ (Project Manager) บริหารโครงการแบบเบ็ดเสร็จ โดยอยูภายใต
การบริหารของคณะกรรมการฯ ที่ คัดเลื อกมาจากหน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ งหรื อ
เปนการดําเนินงานในรูปแบบประชารัฐ

l

(๓) ควรมี ก ารประเมิ น ผลผู  บ ริ ห ารระดั บ สู ง ในบทบาทการกํ า กั บ เร ง รั ด
การดําเนินการตามมาตรการดังกลาวโดยอาจนําขอกําหนดตามคําสั่งหัวหนา
คณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ ๕/๒๕๕๙ เรื่อง มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติราชการ ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ มาใช

l

l

l

l

๒. จากการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการตามมาตรการกระตุนการลงทุนขนาดเล็กฯ
มีวัตถุประสงคในการเพื่อเรงการใชจายภาครัฐเพื่อใหมีสวนในการพยุงเศรษฐกิจให
สามารถขยายตั ว แต พ บว า การดํ า เนิ น การของส ว นราชการยั ง มี ค วามล า ช า
บางโครงการยังดําเนินการไมแลวเสร็จ เนื่องจากและอาจทําใหบางหนวยงาน
ไมมีการติดตามและรายงานผลการ

(๒) ควรมีการจัดระบบการติดตามผลเพื่อใหผูบริหารเชิงนโยบายไดรับทราบ
ผลการดําเนินการตามมาตรการดังกลาวดวย

ความมั่นคงฯ บริหารฯ

l

l

l

l

๘๑

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๑)
การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ
รายการ
๓. พบวาการดําเนินงานบางโครงการอาจตอยอดเสริมจากโครงการตําบลละ ๕ ลาน หรือ
เปนโครงการงบอืน่ ๆ โดยเฉพาะโครงการเกีย่ วกับการแกไขปญหาเรือ่ งนํา้ อุปโภค
บริโภค และนํ้าเพื่อการเกษตร และพบวาการกําหนดพื้นที่เปาหมายบางแหง
ไมเหมาะสมกับสภาพปญหาของพื้นที่
• จึงมีขอ เสนอแนะวา การมีนโยบายในลักษณะเชนนีเ้ ปนประโยชนตอ ประชาชน
และเกษตรกร และสามารถตอยอดโครงการที่ยังไมเสร็จสมบูรณได เปนโครงการ
ที่เกิดจากความตองการของประชาชนอยางแทจริงและประชาชนไดมีสวนรวม
ในการดําเนินงานทุกขั้นตอนจึงควรดําเนินการตอเนื่อง ควรพิจารณาใหเหมาะสม
กับสภาพของพื้นที่แทจริง ควรดําเนินการประชาสัมพันธโครงการที่ประสบความสําเร็จ
และนํารูปแบบการดําเนินงานตามโครงการ ใชเปนแนวทางในการขยายผลสําหรับ
โครงการอื่น ๆ ตามนโยบายสําคัญเรงดวนของรัฐบาลตอไป รวมทั้งควรกําหนด
ใหมรี ะบบการติดตามและประเมินผลโครงการอยางตอเนือ่ ง เพือ่ กระตุน การดําเนินงาน
และการต อ ยอดโครงการโดยใช ชุ ม ชนบริ ห ารจั ด การได ด  ว ยตนเองและเกิ ด
ความตอเนื่องอยางยั่งยืน
๔. ดวยโครงการตามมาตรการกระตุนการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ
มีลกั ษณะการจัดจางวงเงินทีไ่ มสงู ทําใหผปู ระกอบการมีความสนใจทีจ่ ะรับจางงาน
นอยราย ประกอบกับการกําหนดระยะเวลาในการดําเนินโครงการใหเสร็จสิ้น
ภายใน ๓ เดือนเปนการกําหนดกรอบเวลาทีก่ ระชัน้ ชิดมากเกินไป ทําใหไมมเี วลา
ในการคัดเลือก/สรรหาผูประกอบการ ตองรีบจัดจาง เพื่อดําเนินโครงการให
เสร็จสิ้นโดยเร็ว
• จึงมีขอเสนอแนะวา ในกรณีที่จะดําเนินการตามมาตรการฯ เชนนี้ในปตอไป
ควรใหสว นราชการมีระยะเวลาในการจัดทําคําของบประมาณพอสมควร โดยกําหนด
ระยะเวลาในการดําเนินการใหแลวเสร็จหรือกอหนี้ผูกพันภายใน ๖ เดือน และ
เมื่ อ ก อ หนี้ ผู ก พั น แล ว ให เ บิ ก จ า ยตามงวดงานที่ กํ า หนดไว ใ นสั ญ ญาต อ ไป
เพื่อใหสวนราชการมีเวลาในการวางแผนงานโครงการที่มีผลกระทบเชิงบวกตอ
เศรษฐกิจของประเทศในกรอบใหญมากขึ้น โครงการมีวงเงินสูงขึ้น ผูประกอบการ
สนใจที่จะรับงาน และสวนราชการสามารถสรรหาผูประกอบการที่มีคุณภาพ
และดําเนินการกอหนี้ผูกพันไดภายในระยะเวลาที่กําหนด
๕. พบวาหลายหนวยงาน ยังขาดความรูค วามเขาใจเกีย่ วกับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติมทําใหไมสามารถจัดซื้อจัดจาง
ไดเปนผลสําเร็จภายในระยะเวลาที่กําหนดของโครงการเรงดวนตามนโยบาย
รัฐบาลได
• จึงเห็นควรใหมกี ารมอบหมายกระทรวงทีด่ าํ เนินการจัดซือ้ จัดจางตามมาตรการฯ
ไดรวดเร็วและทันเวลาและถูกระเบียบฯ จัดทําเปนเอกสารถอดบทเรียนการดําเนินการ
เสนอคณะรัฐมนตรีภายใน ๑ เดือน เพื่อเผยแพรวิธีการดําเนินการตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุฯ อยางถูกตองใหแกโครงการเรงดวนตาม
นโยบายรัฐบาลตอไป
๖. พบวา เกณฑการเพิ่มประสิทธิภาพใหบริการประชาชน ซึ่งเปน ๑ ใน ๕ ของ
หลักเกณฑการพิจารณารายการทีจ่ ะขอรับการสนับสนุน สงผลใหการดําเนินงาน
ของสวนราชการ เปนการจัดซือ้ ครุภณ
ั ฑและกอสราง/ปรับปรุงอาคารสํานักงาน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการใหบริการประชาชน ซึ่งสงผลตอ
การบรรลุวตั ถุประสงคของมาตรการการกระตุน การลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล
ทั่วประเทศไมมากเทาที่ควร
• จึงมีขอเสนอแนะวา ควรกําหนดกรอบวงเงิน กรอบจํานวนโครงการตาม
ลักษณะของหลักเกณฑการพิจารณารายการทีจ่ ะใหการสนับสนุนเงินประมาณใหมี
ความเหมาะสมยิง่ ขึน้ เพือ่ ใหผลลัพธของโครงการสามารถสงผลตอความสําเร็จของ
วัตถุประสงคโดยรวมกรณีการบริหารจัดการนํ้าซึ่งเปนนโยบายเรงดวนนั้น ควรสงเสริม
และสนับสนุนใหเกิดโครงการที่เก็บกักนํ้าไวเพื่อการอุปโภคอยางยั่งยืน โดยใชวัสดุ
อุปกรณทมี่ สี ว นประกอบของวัตถุดบิ ภายในประเทศ (Local Contents) ในสัดสวน
ทีม่ ากทีส่ ดุ ทีจ่ ะเปนไปได โดยมีหนวยงานทีม่ ปี ระสบการณในการดําเนินงานเปนพีเ่ ลีย้ ง
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รายการ
๗. กรอบแนวคิดในการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการตาม
มาตรการกระตุนการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ พบวา มีความคิด
ริเริม่ ทีด่ ี แตการปฏิบตั มิ คี วามยากในการดําเนินงาน เนือ่ งจากรายงานมีประเด็น
คําถามยอยเปนจํานวนมาก ทําใหขาดจุดเนนที่จะรายงานตอผูกําหนดนโยบาย
รวมทั้งพบขอจํากัดขาดแคลนบุคคลากรในการปฏิบัติภารกิจตรวจสอบและ
ประเมินผลโครงการที่มีขอบเขตการดําเนินการครอบคลุมทั่วประเทศ ทําให
การประเมินผลเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและคุณภาพไมมากเทาที่ควร
• จึงเห็นสมควรให ค.ต.ป. ทบทวนวัตถุประสงคของการติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการตามมาตรการกระตุนการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล
ทัว่ ประเทศ รวมทัง้ การกําหนดจุดเนนใหชดั เจนของการประเมินผลสัมฤทธิข์ องโครงการ
ตามมาตรการฯ ดังกลาว เพื่อใหสามารถรายงานผลตอผูกําหนดนโยบายได
ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ นอกจากนั้น อาจพิจารณากําหนดเปนเปาหมาย
การประเมินผลสัมฤทธิ์ที่เปนสัดสวนที่เหมาะสมเพื่อตอบสนองวัตถุประสงคหลัก
ของมาตรการฯ และ ค.ต.ป. ควรพิจารณาหาแนวทางชวยเหลือสนับสนุนกลไก
ที่แปลงนโยบายสูการปฏิบัติ ของ ค.ต.ป. ประจํากระทรวงและหรือ อ.ค.ต.ป.
กลุมกระทรวงใหสามารถปฏิบัติภารกิจที่ไดรับมอบหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ
และมีคุณภาพเพิ่มมากขึ้น
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l

รายละเอียดขอคนพบและขอเสนอแนะที่ไดจากการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล
๑) อ.ค.ต.ป. กลุมกระทรวงดานเศรษฐกิจ
(๑) ขอเสนอแนะสําหรับผูดําเนินงาน
มีขอคนพบวา ผูรับจางปฏิเสธงาน เนื่องจากระยะเวลาดําเนินโครงการกระชั้นชิด
เกรงวาจะไมสามารถดําเนินการไดทันในเวลาที่กําหนด ทําใหหนวยงานเจาของโครงการตองสงคืนงบประมาณ
ตามมติคณะรัฐมนตรีพบผูรับจางในพื้นที่มีจํานวนนอยราย จึงทําใหมีลาชาในการจัดหาผูรับจาง และผูรับจาง
มีการสงมอบงานลาชา
ดังนั้น จึงขอเสนอแนะวา ควรจัดใหการประชาสัมพันธใหผูประกอบการ/ผูรับจาง
ในพื้นที่ใกลเคียง เพื่อใหมาเขารวมการประกวดราคา และหนวยงานเจาของโครงการ ควรจัดใหมีการกํากับ
ดูแล ติดตาม เรงรัดการปฏิบัติงานของคูสัญญาใหเปนไปตามแผนที่กําหนด และใหสงมอบงานภายในระยะเวลา
ที่กําหนดตามสัญญา
(๒) ขอเสนอแนะสําหรับผูรับผิดชอบโครงการ
(๒.๑) มี ข  อ ค น พบว า การดํ า เนิ น งานโดยส ว นใหญ เ ป น ไปตามวั ต ถุ ป ระสงค
มีการกอหนี้ผูกพันและเบิกจายไดตามแผนหรือมาตรการที่กําหนด อยางไรก็ดี การดําเนินการจัดซื้อจางมี
ความเสีย่ งและมีปญ
 หาอุปสรรคตาง ๆ เชน มีการประมาณราคากลางตํา่ กวาราคาปจจุบนั ในพืน้ ทีท่ าํ ใหมกี ารเสนอ
ราคาสูงกวางบประมาณที่ไดรับซึ่งตั้งตามราคากลาง การจัดซื้อเกินวงเงิน การประสานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
(การขอความรวมมือจากกรมโยธาธิการและผังเมือง) มีความลาชา ผูรับจางในพื้นที่ที่มีนอยรายทําใหเกิดความลาชา
ในการจัดหาผูรับจาง ระยะเวลาสัญญาไมสอดคลองกับระยะเวลาตามมาตรการที่ตองเบิกจายตามงวดสัญญา
และเจาหนาที่ฝายพัสดุยังขาดความรูความเขาใจในระเบียบและวิธีการจัดซื้อจัดจาง
๘๓
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ทัง้ นี้ จึงมีขอ เสนอแนะเพือ่ ดําเนินการ ดังนี้ (๑) ควรมีการเสริมสรางความรู
ความเขาใจในระเบียบและวิธกี ารจัดซือ้ จัดจางใหเจาหนาทีผ่ ปู ฏิบตั งิ าน (๒) ควรเรงรัดใหคสู ญ
ั ญาดําเนินการเปน
ไปตามระยะเวลาในสัญญาและเบิกจายเงินโดยเร็ว (๓) ควรขอรับงบประมาณจัดสรร โดยสอดคลองกับราคากลาง/
มาตรฐานภายในพื้นที่ (๔) การดําเนินโครงการมีระยะเวลาที่กระชั้นชิด ผูรับผิดชอบโครงการตองเตรียมความพรอม
ในการดําเนินงานใหดแี ละตองพิจารณาโครงการทีส่ ามารถสงผลกระทบในทางบวกตอการกระตุน เศรษฐกิจตอไป
ในระยะยาว (๕) ควรพิจารณาลักษณะงานที่จะตองดําเนินการใหมีความสอดคลองกับสภาพภูมิอากาศหรือ
สภาพแวดลอมที่เกิดขึ้นในแตละชวงเวลา เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามวัตถุประสงค (๖) ควรจัดใหมี
การวิเคราะหความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากปจจัยภายในและภายนอก เพื่อกําหนดแผนการแกไขไวลวงหนา
และควรมีการประเมินผลหลังโครงการแลวเสร็จอยางตอเนื่อง
(๒.๒) มีขอคนพบวาการดําเนินโครงการสวนใหญบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามมาตรการ
โดยสามารถกอหนี้ผูกพันและหรือเบิกจายไดแลวเสร็จตามมาตรการ ทําใหภาพลักษณของสวนราชการดีขึ้นมีลักษณะ
เปนทั้งโครงการใหมที่กระตุนเศรษฐกิจตามนโยบายของรัฐบาล และโครงการที่ใชงบประมาณปกติ อยางไรก็ดี พบวา
มีการยกเลิก บางโครงการ มีผปู ระกอบการนอยรายทําใหมคี วามลาชาในการจัดหาผูร บั จางระยะเวลาสัญญาไมสอดคลอง
กับระยะเวลาตามมาตรการ โดยตองเบิกจายตามงวดสัญญา และมีการเสนอราคาสูงกวางบประมาณที่ไดรับ
ทัง้ นี้ จึงมีขอ เสนอแนะเพือ่ ดําเนินการ ดังนี้ (๑) หนวยงานกลางควรกําหนด
กรอบแผนงาน/โครงการทีส่ อดคลองตามมาตรการฯ ใหชดั เจน (นโยบาย Top Down โดยตรงสําหรับแตละสวนราชการ)
เพื่อใหสวนราชการ ใชเปนแนวทางในการจัดทําโครงการใหม ๆ ที่สอดคลองกับวัตถุประสงคของมาตรการฯ
อยางแทจริง พรอมทั้งพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมนอกเหนือจากงบปกติ (๒) ควรกําหนดวิธีการดําเนินการ
ใหสามารถดําเนินการไดรวดเร็วขึน้ เชน จัดทําคูม อื การปฏิบตั งิ านจัดซือ้ จาง (๓) สํานักงบประมาณควรจัดสรรงบประมาณ
ในการดําเนินการกระตุนเศรษฐกิจอีก เพราะบางโครงการอาจไมไดรับงบประมาณปกติเพื่อดําเนินการ
(๔) รัฐบาล ควรมีโครงการตามมาตรการกระตุน การลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลอยางตอเนือ่ ง เพือ่ ใหมกี ารตอยอดโครงการ
ใหครอบคลุมพื้นที่ไดมากขึ้น
(๓) ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
(๓.๑) การประสานงานและความรวมมือระหวางหนวยงาน พบวา มีความลาชาใน
กระบวนการจัดซื้อจัดจางในงานกอสราง เนื่องจากตองขอความรวมมือจากหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน
งานออกแบบประเมินราคา ควบคุมงาน และตรวจรับงาน ซึ่งกรมโยธาธิการและผังเมืองมีภารกิจมาก
จึงมีขอ เสนอแนะเชิงนโยบาย ดังนี้ (๑) ควรมีมาตรการจัดจางคนภายนอก (Outsource)
เพื่อมาแบงเบาภารกิจของกรมโยธาธิการและผังเมืองที่รับผิดชอบอยูในปจจุบัน (๒) ควรกําหนดรูปแบบ
การบริหารโครงการ เปนการเฉพาะ มีความคลองตัว เพือ่ ทําหนาทีเ่ สมือนเปนผูจ ดั การโครงการ (Project Manager)
บริหารโครงการแบบเบ็ดเสร็จ โดยอยูภายใตการบริหารของคณะกรรมการฯ ที่คัดเลือกมาจากหนวยงาน
ที่เกี่ยวของหรือเปนการดําเนินงานในรูปแบบประชารัฐ
(๓.๒) องคความรูใ นกระบวนการจัดซือ้ จัดจาง กรณีโครงการเรงดวนตามนโยบาย
รัฐบาล พบวาหลายหนวยงาน ยังขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ
พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม ทําใหไมสามารถจัดซื้อจัดจางไดเปนผลสําเร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด
๘๔

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๑)
การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ

จึงมีขอเสนอแนะเชิงนโยบายวา ควรมอบหมายใหกระทรวงที่ดําเนินการจัดซื้อ
จัดจางตามมาตรการฯ ไดรวดเร็วและทันเวลาและถูกระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุฯ จัดทําเปน
เอกสารถอดบทเรียนการดําเนินการดังกลาว เสนอคณะรัฐมนตรีภายใน ๑ เดือน เพื่อเผยแพรวิธีการดําเนินการ
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุฯ อยางถูกตองใหแกโครงการเรงดวนตามนโยบายรัฐบาลตอไป
เชน กระทรวงการคลังทีไ่ ดดาํ เนินการแกไข ในระหวางดําเนินโครงการ โดยการประชาสัมพันธใหผปู ระกอบการ/
ผูรับจางในพื้นที่ใกลเคียง เพื่อใหมาเขารวมการประกวดราคา และมีการติดตามและกํากับการดําเนินโครงการ
อยางตอเนือ่ ง และกระทรวงพลังงาน ทีไ่ ดมกี ารยกเวนวิธกี ารจัดหาตามระเบียบพัสดุ ทําใหระยะเวลาการจัดหา
ทําไดเร็วขึ้น สงผลใหทุกโครงการดําเนินการไดสําเร็จตามแผนที่กําหนดไว
(๓.๓) หลักเกณฑการพิจารณารายการทีจ่ ะขอรับการสนับสนุน พบวา เกณฑการเพิม่
ประสิทธิภาพใหบริการประชาชน ซึ่งเปน ๑ ใน ๕ ของหลักเกณฑการพิจารณารายการที่จะขอรับการสนับสนุน
สงผลใหการดําเนินงานของสวนราชการ เปนการจัดซื้อครุภัณฑและกอสราง /ปรับปรุงอาคารสํานักงาน
เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านและการใหบริการประชาชน ซึง่ สงผลตอการบรรลุวตั ถุประสงคของมาตรการ
การกระตุนการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศไมมากเทาที่ควร
ทัง้ นี้ จึงมีขอ เสนอแนะเชิงนโยบาย ดังนี้ (๑) ควรกําหนดกรอบวงเงิน กรอบจํานวน
โครงการตามลักษณะของหลักเกณฑการพิจารณารายการทีจ่ ะใหการสนับสนุนเงินประมาณใหมคี วามเหมาะสมยิง่ ขึน้
ทั้งนี้ เพื่อใหผลลัพธของโครงการสามารถสงผลตอความสําเร็จของวัตถุประสงคโดยรวม “เพื่อกระตุนใหเกิด
การจางงานและสงเสริมใหมีการลงทุนทั้งในสวนกลางและตางจังหวัดใหอยูในระดับที่สูงขึ้น (๒) กรณีการบริหาร
จั ด การนํ้ า ของประเทศและการพั ฒ นาศั ก ยภาพการผลิ ต ของชุ ม ชน ซึ่ ง เป น นโยบายหรื อ มาตรการเร ง ด ว น
เพื่อกระตุนเศรษฐกิจหรือแกวิกฤติภัยแลงหรือมาตรการกระตุนการลงทุนขนาดเล็กหรือขนาดกลางในอนาคต
ควรสงเสริมและสนับสนุนใหเกิดโครงการทีเ่ ก็บกักนํา้ ไวเพือ่ การอุปโภคอยางยัง่ ยืนโดยใชวสั ดุอปุ กรณทมี่ สี ว นประกอบ
ของวัตถุดิบภายในประเทศ (Local Contents) ในสัดสวนที่มากที่สุด ที่จะเปนไปได เชน การขยายผลการสราง
ที่เก็บกักนํ้าเพื่อการเกษตรดวยเทคโนโลยีการเคลือบสระนํ้าดวยนํ้ายางธรรมชาติที่ดําเนินการประสบความสําเร็จ
ดวยตนทุนตํ่า โดยมีหนวยงานที่มีประสบการณในการดําเนินงานเปนพี่เลี้ยง เชน สํานักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย หนวยบัญชาการทหารพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี และมูลนิธิชัยพัฒนา เปนตน
(๓.๔) กรอบแนวคิดในการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ
ตามมาตรการกระตุนการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ พบวา มีความคิดริเริ่มที่ดี แตปฏิบัติได
ยากลําบาก เนื่องจาก แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
กําหนดให ค.ต.ป. ประจํากระทรวง รายงานสาระสําคัญการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการในหัวขอ ผลผลิต
ผลลัพธ ผลกระทบ ประสิทธิผลและทางดานภาพรวมของโครงการ ซึ่งมีประเด็นคําถามยอยเปนจํานวนมาก
(มากกวา ๓๐ รายการ) ทําใหขาดจุดเนนทีจ่ ะรายงานตอผูก าํ หนดนโยบายวาควรจะดําเนินนโยบายตามมาตรการ
ตอเนื่องไปหรือปรับปรุงแกไขในสวนใดบาง เพื่อเปนการกระตุนเศรษฐกิจอยางแทจริง
ทั้งนี้ จึงมีขอเสนอแนะเชิงนโยบายวา เห็นสมควรให ค.ต.ป. ทบทวน
วัตถุประสงคของการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิโ์ ครงการตามมาตรการกระตุน การลงทุนขนาดเล็ก
ของรัฐบาลทั่วประเทศ รวมทั้งการกําหนดจุดเนนใหชัดเจนของการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการตามมาตร
การฯ ดังกลาว เพื่อใหสามารถรายงานผลตอผูกําหนดนโยบายไดทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ นอกจากนั้น
อาจพิจารณากําหนดเปนเปาหมายการประเมินผลสัมฤทธิ์ที่เปนสัดสวนที่เหมาะสมเพื่อตอบสนองวัตถุประสงค
หลักของมาตรการฯ เชน เปาหมายของโครงการทีก่ ระตุน ใหเกิดการจางงาน และเปาหมายทีส่ ง เสริมใหมกี ารลงทุน
ทั้งในสวนกลางและตางจังหวัด เพื่อตรวจสอบและประเมินผลในเชิงลึกอีกสวนหนึ่งดวย
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(๓.๕) การตรวจสอบและประเมินผลโครงการตามมาตรการกระตุนการลงทุน
ขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศรวมทั้งโครงการอื่น ที่ ค.ต.ป. มอบหมายใหตรวจสอบและประเมินผลอยาง
เรงดวนในอนาคต พบวา ค.ต.ป. ประจํากระทรวงดานเศรษฐกิจ ขาดแคลนบุคคลากรในการปฏิบัติภารกิจ
ตรวจสอบและประเมินผลโครงการทีม่ ขี อบเขตการดําเนินการครอบคลุมทัว่ ประเทศ ทําใหการประเมินผลเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพและคุณภาพไมมากเทาที่ควร
จึงมีขอ เสนอแนะ โดยเห็นสมควรให ค.ต.ป. หาแนวทางชวยเหลือสนับสนุน
กลไกที่แปลงนโยบายของ ค.ต.ป. สูการปฏิบัติ เชน ค.ต.ป. ประจํากระทรวง และหรือ อ.ค.ต.ป. กลุมกระทรวง
ใหสามารถปฏิบตั ภิ ารกิจทีไ่ ดรบั มอบหมายไดอยางมีประสิทธิภาพและมีคณ
ุ ภาพเพิม่ มากขึน้ อาทิ การเพิม่ กรอบ
จํานวนกรรมการ อนุกรรมการ และฝายเลขานุการ ใหมีจํานวนมากขึ้นเพียงพอกับประมาณงานที่มีมากขึ้น
รวมทั้งการพิจารณาเพิ่มงบประมาณจางนักวิจัยวุฒิปริญญาโทมาปฏิบัติงานอีกสวนหนึ่งดวย
๒) อ.ค.ต.ป. กลุมกระทรวงดานสังคม
(๑) ขอเสนอแนะสําหรับผูดําเนินงาน
มีขอพบวา หนวยงานในสวนราชการสังกัดกลุมกระทรวงดานสังคม สวนใหญ
มีการดําเนินงานไดตามเปาหมายทีค่ ณะรัฐมนตรีกาํ หนด สงผลใหมกี ารเบิกจายงบประมาณโดยรวมสอดคลองกับ
นโยบายของรัฐบาลทีต่ อ งการเรงรัดการใชจา ยงบประมาณ เพือ่ ใหเกิดการกระตุน เศรษฐกิจโดยเร็ว โดยมีขอ สังเกตดังนี้
ดานการจัดซื้อจัดจาง สวนราชการดําเนินการจัดซื้อจัดจางลาชา สวนใหญมีผลมาจากไมมีผูมายื่นซอง/
ผูมายื่นซองเสนอรายละเอียดไมตรงที่กําหนด การหาผูรับจางในราคาที่ทางราชการกําหนดยาก ความไมพรอม
ของเอกสารยืนยันการใชพื้นที่ และบุคลากรดานพัสดุขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางภายใต
มาตรการกระตุนการลงทุนขนาดเล็กของรัฐ และการจัดหาครุภัณฑบางรายการใหตรงตามความตองการไมสามารถ
ดําเนินการไดทันตามกําหนดเวลา สงผลใหการเบิกจายงบประมาณลาชา ดานสถานที่ สถานที่บางแหงยากตอ
การปฏิบตั งิ านของผูร บั เหมาทัง้ ในดานการขนสง การเคลือ่ นยายวัสดุ อุปกรณกอ สราง สงผลใหการดําเนินงานลาชา
ทั้งนี้ จึงมีขอเสนอแนะ ดังนี้
• ผูดําเนินงาน ควรใหความสําคัญในการจัดทํารายละเอียดขอเสนอโครงการ
ที่จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณ พิจารณากลั่นกรองขอมูลใหครบถวน และสรางความเขาใจใหกับเจาหนาที่
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงานใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของโครงการ เชน การอบรมความรู
การจัดซื้อจัดจาง พรอมทั้งจัดใหมีคูมือการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจางที่ชัดเจน เขาใจงายแกเจาหนาที่พัสดุ
• ในการจัดทําขอเสนอโครงการ ผูดําเนินงานควรมีการสํารวจความตองการ
มีการออกแบบ และคํานวณราคากลาง เพือ่ ใหขอ เสนอโครงการตรงตามความตองการของประชาชน และสามารถ
ดําเนินการไดทันที
• ผูด าํ เนินงานมีการกํากับติดตามงานอยางเครงครัด เพือ่ ใหการปฏิบตั งิ านบรรลุตาม
วัตถุประสงค เปาหมายตามระยะเวลาที่กําหนด เพื่อใหสามารถเบิกจายงบประมาณเปนไปตามมาตรการ
เพิ่มประสิทธิภาพ การใชจายงบประมาณตามมติของคณะรัฐมนตรี
• ผูดําเนินงานจะตองมีการจัดเตรียมความพรอมในการบริหารความเสี่ยงหาก
การดําเนินงานไมเปนไปตามแผนที่กําหนด
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(๒) ขอเสนอแนะสําหรับผูรับผิดชอบโครงการ
จากขอมูลการรายงานของ ค.ต.ป. ประจํากระทรวงดานสังคม พบวา การดําเนินงาน
สวนใหญเปนไปตามแผนการเบิกจายงบประมาณที่รัฐบาลกําหนด ดังนั้น จึงมีขอเสนอแนะวา ผูบริหารควรให
ความสําคัญและกํากับติดตามการดําเนินงานตามมาตรการกระตุนการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลอยางใกลชิด
เพื่อนํามาเปนแนวทางการปรับปรุงการทํางานใหมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
(๓) ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
พบวาการดําเนินงานตามมาตรการกระตุน การลงทุนฯ สวนใหญ ดําเนินการไดแลวเสร็จ
และเบิกจายงบประมาณไดตามระยะเวลาที่กําหนด สงผลใหสามารถกระตุนใหเกิดการจางงานในพื้นที่
เพิ่มประสิทธิภาพในการใชจายงบประมาณ การใหบริการประชาชน และประชาชนมีความพึงพอใจและมีรายได
เพิ่มขึ้น สอดคลองกับวัตถุประสงคและเปาหมายของมาตรการกระตุนเศรษฐกิจระยะสั้น
ดังนัน้ จึงมีขอ เสนอแนะวา สํานักงบประมาณและกรมบัญชีกลาง ในฐานะหนวยงานกลาง
ควรบูรณาการการดําเนินงานตั้งแตการวางแผนกําหนดโครงการ การจัดสรรงบประมาณที่เกี่ยวกับการกระตุน
การลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล โดยกําหนดกลุม หรือประเภทของโครงการใหชดั เจนตัง้ แตการขอจัดตัง้ งบประมาณ
รายจายประจําปจะทําใหการดําเนินงานและการประเมินผลมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นําปญหาอุปสรรคมาใช
เปนบทเรียนในการนําไปประยุกตในการแกไขปญหา เพื่อนํามาปรับปรุงมาตรการใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น

และสาเหตุ เชน

๓) อ.ค.ต.ป. กลุมกระทรวงดานความมั่นคงและการตางประทศ
(๑) ขอเสนอแนะสําหรับผูดําเนินงาน
(๑.๑) พบปญหาในการดําเนินงานลาชาในบางกิจกรรมหรือบางรายการ โดยมีทมี่ า

• การดําเนินงานบางรายการที่เปนการจางเหมากอสราง/ปรับปรุงอาคาร
และการจัดหาครุภัณฑจากตางประเทศไมเปนไปตามแผนและใชเวลาในการสงมอบงานนาน
• สวนราชการตาง ๆ สํานักงบประมาณ และกรมบัญชีกลางยังไมมกี ารประสานงาน
อยางมีประสิทธิภาพ มีการจัดทําคูม อื ดําเนินงานลาชา ไมมแี นวทางการทํางานทีช่ ดั เจน สงผลตอการปฏิบตั งิ านทีล่ า ชา
รวมทั้งคูมือ/แนวทางการดําเนินงานตามมาตรการกระตุนการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศไมมีการระบุ
รายละเอียดในทางปฏิบัติ ทําใหมีปญหาในขั้นตอนการดําเนินงาน การติดตามประเมินผล และการประสานงาน
• การดําเนินการจัดซือ้ จัดจางตองดําเนินการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม และระเบียบที่เกี่ยวของโดยเครงครัด ทําใหเกิดความลาชาใน
การปฏิบัติงาน
ดังนั้น จึงมีขอเสนอแนะ ดังนี้
• เห็นควรใหหนวยงานเจาของโครงการเรงรัดผูประกอบการหรือบริษัท
สงมอบงาน/สิ่งของใหไดโดยเร็ว เพื่อใหผลการเบิกจายงบประมาณเปนไปตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ
การใชจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ เพิ่มเติม ที่คณะรัฐมนตรีรับทราบและเห็นชอบ
• ควรมีการประสานงานระหวางหนวยงานกลางทีเ่ กีย่ วของ หลังไดรบั อนุมตั ิ
ใหดําเนินโครงการ เพื่อกําหนดแนวทางการทํางานที่ชัดเจนสําหรับผูปฏิบัติ และบูรณาการในดานการจัดทํา
โครงการการบริหารโครงการ การตรวจติดตามประเมินผล รวมทัง้ การขึน้ ทะเบียนการบํารุงรักษา การสงตอหนวยงาน
เจาของโครงการและพื้นที่ และควรจัดทําคูมือ/แนวทางการดําเนินการที่มีรายละเอียดในทางปฏิบัติที่ชัดเจน
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รวมทั้งชี้แจงขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อใหการดําเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงคและตามเวลาที่กําหนด รวมทั้ง
ควรพิจารณาแนวทางการดําเนินงานโครงการตามมาตรการฯ ใหเปนลักษณะพิเศษ เพือ่ ใหสามารถดําเนินการได
ดวยความรวดเร็วและสอดคลองกับนโยบายในการชวยเหลือประชาชน
(๑.๒) หนวยงานมีการรายงานผลการดําเนินงานและการเบิกจายตามแผนงานยัง
ไมชัดเจนเทาที่ควร จึงไมสามารถสะทอนถึงปญหาหรืออุปสรรคของการดําเนินงานได
ดังนัน้ จึงมีขอ เสนอแนะวาควรดําเนินการติดตามและรายงานผลการดําเนินการ
และการเบิกจายของหนวยงานอยางใกลชิด ตั้งแตเริ่มตนดําเนินการ ระหวางดําเนินการและสิ้นสุดดําเนินการ
โดยจัดทํารายงานผลการดําเนินงานใหเปนขั้นตอนอยางชัดเจน
(๒) ขอเสนอแนะสําหรับผูรับผิดชอบโครงการ
(๒.๑) การกําหนดชือ่ โครงการ วัตถุประสงค คลุมเครือ ไมชดั เจน รวมถึงการเตรียม
ความพรอมดานตาง ๆ ในพืน้ ทีย่ งั ไมมคี วามพรอมเทาทีค่ วร ประกอบกับนโยบาย/มาตรการของรัฐบาลเปนการกําหนด
อยางเรงดวน ซึ่งทําใหความพรอมในดาน คน งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ วิธีดําเนินการไมพรอมอยางเต็มที่
ดังนัน้ จึงมีขอ เสนอแนะเห็นควรใหมกี ารจัดทําแผนความตองการของประชาชนไว
ทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว โดยระบุชื่อโครงการ ควรสอดคลองกับวัตถุประสงค เปาหมายและ
รายละเอียดไวใหชัดเจน รวมทั้งวางระบบการสนับสนุนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางบุคลากร งบประมาณ
การกํากับดูแลการแกไขปญหาอุปสรรคในพื้นที่ ใหทันทวงที รวมถึงความพรอมของคูมือการดําเนินงาน
(๒.๒) การรายงานผลการดําเนินงานเปนการรายงานในระบบ ผูบ ริหารอาจไมทราบ
ขอมูลที่จะสามารถบริหารจัดการได จึงเห็นควรใหมีระบบการติดตามผลการดําเนินงานในรายละเอียด เพื่อให
บริหารจัดการไดตามวัตถุประสงคของมาตรการกระตุนการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ
(๒.๓) หากรัฐบาลจะมีการจัดสรรงบประมาณตามมาตรการกระตุน การลงทุนขนาดเล็กฯ
เพิ่มเติมอีก เห็นควรใหหนวยงานที่ตองรับผิดชอบโครงการเตรียมความพรอมในการจัดหา เชน การกําหนด
คุณลักษณะเฉพาะ เงื่อนไข ระยะเวลาในการดําเนินงาน เปนตน เมื่อไดรับการจัดสรรงบประมาณ
(๓) ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
(๓.๑) พบวาการดําเนินงานบางโครงการอาจตอยอดเสริมจากโครงการตําบลละ
๕ ลานบาท หรือเปนโครงการงบอื่น ๆ โดยเฉพาะโครงการเกี่ยวกับการแกไขปญหาเรื่องนํ้าอุปโภค บริโภค
และนํ้าเพื่อการเกษตรและพบวาการกําหนดพื้นที่เปาหมายบางแหงไมเหมาะสมกับสภาพปญหาของพื้นที่
จึงมีขอเสนอแนะวา การมีนโยบายในลักษณะเชนนี้ เปนประโยชนตอ
ประชาชนและเกษตรกร และสามารถตอยอดโครงการทีย่ งั ไมเสร็จสมบูรณได เปนโครงการทีเ่ กิดจากความตองการ
ของประชาชนอยางแทจริงและประชาชนไดมีสวนรวมในการดําเนินงานทุกขั้นตอน จึงควรดําเนินการตอเนื่อง
ควรพิจารณาใหเหมาะสมกับสภาพของพืน้ ทีแ่ ทจริง ควรดําเนินการประชาสัมพันธโครงการทีป่ ระสบความสําเร็จ
และนํารูปแบบการดําเนินงานตามโครงการ ใชเปนแนวทางในการขยายผลสําหรับโครงการอืน่ ๆ ตามนโยบาย
สําคัญเรงดวนของรัฐบาลตอไป รวมทั้งควรกําหนดใหมีระบบการติดตามและประเมินผลโครงการอยางตอเนื่อง
เพือ่ กระตุน การดําเนินงานและการตอยอดโครงการโดยใชชมุ ชนบริหารจัดการไดดว ยตนเองและเกิดความตอเนือ่ ง
อยางยั่งยืน
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(๓.๒) บางโครงการยังดําเนินการยังไมแลวเสร็จ เนื่องจากเปนการติดตามและ
รายงานผลสําเร็จของโครงการทีแ่ ลวเสร็จภายในเดือนมกราคม ๒๕๕๙ อาจทําใหบางหนวยงานไมมี การติดตาม
และรายงานผลการดํ า เนิ น งานจนสิ้ น สุ ด โครงการ จึ ง มี ข  อ เสนอว า ควรจั ด ระบบการติ ด ตามผล เพื่ อ ให
ผูบริหารเชิงนโยบายไดรับทราบผลการดําเนินการตามมาตรการดังกลาวดวย
(๓.๓) ดวยโครงการตามมาตรการกระตุน การลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทัว่ ประเทศ
มีลักษณะการจัดจางวงเงินที่ไมสูง ทําใหผูประกอบการมีความสนใจที่จะรับจางงานนอยราย ประกอบกับ
การกําหนดระยะเวลาในการดําเนินโครงการใหเสร็จสิ้นภายใน ๓ เดือนเปนการกําหนดกรอบเวลาที่กระชั้นชิด
มากเกินไป ทําใหไมมีเวลาในการคัดเลือก/สรรหาผูประกอบการ ตองรีบจัดจาง เพื่อดําเนินโครงการใหเสร็จสิ้น
โดยเร็ว
จึงมีขอ เสนอแนะวา ในกรณีทจี่ ะดําเนินการตามมาตรการฯ เชนนีใ้ นปตอ ไป
ควรใหสว นราชการมีระยะเวลาในการจัดทําคําของบประมาณพอสมควร โดยกําหนดระยะเวลาในการดําเนินการ
ใหแลวเสร็จหรือกอหนี้ผูกพันภายใน ๖ เดือน และเมื่อกอหนี้ผูกพันแลวใหเบิกจายตามงวดงานที่กําหนดไว
ในสัญญาตอไป เพื่อใหสวนราชการมีเวลาในการวางแผนงานโครงการที่มีผลกระทบเชิงบวกตอเศรษฐกิจ
ของประเทศในกรอบใหญมากขึ้น โครงการมีวงเงินสูงขึ้น ผูประกอบการสนใจที่จะรับงาน และสวนราชการ
สามารถสรรหาผูประกอบการที่มีคุณภาพ และดําเนินการกอหนี้ผูกพันไดภายในระยะเวลาที่กําหนด
(๓.๔) การดําเนินโครงการตามมาตรการกระตุนการลงทุนขนาดเล็กที่รัฐบาล
กําหนดเปนโครงการที่สามารถสรางรายไดใหกับผูประกอบการและลูกจาง ทําใหมีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบ
เศรษฐกิจของประเทศไดเปนอยางดี อีกทั้งยังทําใหหนวยงานราชการไดมีอาคารสถานที่พรอมสิ่งอํานวย
ความสะดวกทีเ่ อือ้ ตอการปฏิบตั งิ านและใชชวี ติ ประจําวัน และประชาชนในพืน้ ทีม่ เี สนทางคมนาคมและแหลงนํา้
ที่มีคุณภาพ จึงเห็นควรใหมีการดําเนินงานโครงการตามมาตรการกระตุนการลงทุนขนาดเล็กฯ อีกในอนาคต
โดยมีการเพิ่มระยะเวลาและงบประมาณในการดําเนินโครงการใหมากขึ้น เพื่อใหผูประกอบการ ลูกจาง
ผูใชแรงงาน มีรายไดจากการใชจายของรัฐบาลมากยิ่งขึ้นโดยเนนใหสวนราชการจางงานกับผูรับจางรายยอย
ในชุมชน และใหใชวตั ถุดบิ หรือผลิตภัณฑทจี่ าํ หนายในทองถิน่ เปนหลัก เพือ่ ใหเกิดการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ
ในพื้นที่และภาพรวมของประเทศ
๔) อ.ค.ต.ป. กลุมกระทรวงดานบริหารและสวนราชการไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี
(๑) ขอเสนอแนะสําหรับผูดําเนินงาน
(๑.๑) จากการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ (โครงการตามมาตรการกระตุนการลงทุน
ขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ) ของสวนราชการไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง พบวา
หนวยงานในสวนราชการไมสงั กัดสํานักนายกรัฐมนตรีกระทรวง หรือทบวง สวนใหญมกี ารดําเนินโครงการไดตาม
เปาหมายที่คณะรัฐมนตรีกําหนด สงผลใหมีการเบิกจายงบประมาณโดยรวม สอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล
ที่ตองการเรงรัดใหมีการใชจายงบประมาณ เพื่อใหเกิดการกระตุนเศรษฐกิจโดยเร็ว โดยมีขอสังเกต ดังนี้
ดานการปฏิบตั งิ าน การคํานวณราคากลางงานกอสราง จําเปนตองใหหนวยงาน
ในพื้นที่ที่มีความรูความเชี่ยวชาญ ซึ่งแตละจังหวัดมีเจาหนาที่ไมเพียงพอ ทําใหไมสามารถดําเนินการไดตามตองการ
ดานการจัดซื้อจัดจาง สวนราชการดําเนินการจัดซื้อจัดจางลาชาสวนใหญ
มีผลมาจากความพรอมของแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะของครุภัณฑที่ตองการจัดซื้อ ทําใหภายหลังจาก
ที่ไดรับอนุมัติงบประมาณแลว หนวยงานยังไมสามารถดําเนินการจัดซื้อจัดจางไดทันที แตตองมีการปรับปรุง
รายละเอียดจนทําใหการเบิกจายงบประมาณลาชา
๘๙
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ดานสถานที่ สถานทีใ่ นการดําเนินการอยูใ นพืน้ ทีห่ า งไกล/เขาถึงยากจะเกิด
ความยุง ยากในการดําเนินการ ทัง้ ในกระบวนการหาผูร บั จางดําเนินการ กระบวนการจัดหาวัสดุดาํ เนินการในพืน้ ที่
รวมถึงคาวัสดุอาจจะมีราคาสูงกวาราคากลางที่กําหนด
ดานผูประกอบการ ผูประกอบการขาดคุณสมบัติจึงตองประกวดราคา
หลายครั้ง บางพื้นที่ยังขาดแรงงานทําใหดําเนินการลาชากวาที่กําหนด
ดั ง นั้ น จึ ง มี ข  อ เสนอแนะต อ ผู  ดํ า เนิ น การ โดยเห็ น ควรมี ก ารซั ก ซ อ ม
ทําความเขาใจกับสวนราชการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงาน ใหมีความชัดเจนในการดําเนินงาน
และควรกําหนดระยะเวลาใหสวนราชการเตรียมความพรอมในการดําเนินการกอน เชน การอบรมความรู
การจัดซือ้ จัดจาง การสํารวจความตองการ/การออกแบบ/การประมาณราคา เพือ่ ใหการเสนอโครงการมีคณ
ุ ภาพ
และตรงตามความตองการของประชาชนยิ่งขึ้น รวมทั้งกําหนดผูประสานงานติดตามและใหความชวยเหลือ
แกไขปญหาใหแกผูปฎิบัติในระหวางดําเนินมาตรการ เชนการแกปญหาทางระเบียบและวิธีการปฏิบัติทางพัสดุ
และระเบียบบริหารงบประมาณและแกไขปญหาขอกฎหมายดานอื่น ๆ
(๑.๒) จากการประเมิ น ผลสั ม ฤทธิ์ โ ครงการตามมาตรการกระตุ  น การลงทุ น
ขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศของสวนราชการสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี ภาพรวมพบวา
(๑) หนวยงานในสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรีสวนใหญมีการดําเนินโครงการ
ลาชากวาเปาหมายที่คณะรัฐมนตรีกําหนด สงผลใหมีการเบิกจายงบประมาณลาชา ตํ่ากวาคาเฉลี่ยของ
การเบิกจายงบประมาณโดยรวม ซึ่งไมสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลที่ตองการเรงรัดใหมีการใชจาย
งบประมาณเพื่อใหเกิดการกระตุนเศรษฐกิจโดยเร็ว
(๒) ปญหาอุปสรรคสําคัญทีท่ าํ ใหสว นราชการดําเนินการจัดซือ้ จัดจางลาชา
สวนใหญมผี ลมาจากความพรอมของแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะของครุภณ
ั ฑทตี่ อ งการจัดซือ้ ทําใหภายหลัง
จากทีไ่ ดรบั อนุมตั งิ บประมาณแลว หนวยงานยังไมสามารถดําเนินการจัดซือ้ จัดจางไดทนั ที แตตอ งมีการปรับปรุง
รายละเอียด จนทําใหการเบิกจายงบประมาณลาชา และในบางรายการจําเปนตองยกเลิกไปในที่สุด
ดังนั้น จึงมีขอเสนอแนะตอผูดําเนินการ โดยเห็นควรหนวยงาน
ควรมีการจัดเตรียมรายละเอียดของแบบรูปรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑที่ตองการจัดซื้อ
และมีการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะใหสอดคลองกับความตองการใชงานและงบประมาณที่ไดรับจัดสรร
เพื่อใหสามารถดําเนินการจัดซื้อไปทันทีภายจากที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณ
(๒) ขอเสนอแนะสําหรับผูรับผิดชอบโครงการ
(๒.๑) จากการประเมิ น ผลสั ม ฤทธิ์ โ ครงการ (โครงการตามมาตรการกระตุ  น
การลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ) ของสวนราชการไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง
โดยการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการดําเนินโครงการจากขอมูลเอกสารของสวนราชการ พบวา
การดําเนินการสวนใหญเปนไปตามแผนการเบิกจายเงินงบประมาณเปนไปตามระยะเวลาที่รัฐบาลกําหนด
มีขอเสนอแนะเพิ่มเติมวา ผูบริหารควรใหความสําคัญในการควบคุมกํากับ
การปฏิบัติงาน เพื่อใหเปนไปตามแผนการดําเนินงานตามมาตรการกระตุนการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลอยาง
เครงครัดและติดตามผลการดําเนินงานในครั้งนี้อยางใกลชิดเพื่อมาใชเปนแนวทางการปรับปรุงการทํางาน
ใหมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
๙๐
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(๒.๒) จากการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ (โครงการตามมาตรการกระตุนการลงทุน
ขนาดเล็กของรัฐบาลทัว่ ประเทศ) ของสวนราชการสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี พบวาโครงการตามมาตรการกระตุน
การลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทัว่ ประเทศมีวตั ถุประสงคเพือ่ กระตุน เศรษฐกิจ กอใหเกิดการจางงาน และสงเสริม
ใหมีการลงทุนทั้งในสวนกลางและตางจังหวัด แตจากการตรวจสอบผลการดําเนินกิจกรรมที่สวนราชการ
ในสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรีไดรับอนุมัติ มิไดมีลักษณะเปนการดําเนินโครงการโดยทั่วไป แตเปนการจัดซื้อ
ครุภัณฑคอมพิวเตอร และครุภัณฑสํานักงานทําใหไมสามารถประเมินผลสัมฤทธิ์เปนรายกิจกรรมได นอกจากนี้
การดําเนินโครงการฯ ในภาพรวมยังดําเนินการไมแลวเสร็จสมบูรณ จึงทําใหไมสามารถ “ประเมินผลโครงการ
หลังสิ้นสุดระยะเวลาดําเนินโครงการ” ได
จึงมีขอ เสนอแนะวา มาตรการกระตุน การลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทัว่ ประเทศ
ที่กําหนดวงเงินของกิจกรรม ไมเกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท พรอมกับมีการผอนปรนเงื่อนไขในการจัดซื้อจัดจาง
ทางอิเล็กทรอนิกสทําใหสวนราชการสามารถดําเนินการจัดซื้อไดในระยะรวดเร็ว จึงเปนโครงการที่สามารถ
ตอบสนองนโยบายดานการกระตุนเศรษฐกิจแตไมสามารถตอบสนองนโยบายดานอื่น เชน การจางงาน
หรือการสงเสริมการลงทุนในพื้นที่ ซึ่งหากหนวยงานที่รับผิดชอบโครงการ ตองการตอบสนองนโยบาย
ในดานดังกลาว จําเปนตองมีการกําหนดเงื่อนไขหรือมาตรการที่ชัดเจนเพิ่มเติม
(๓) ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
(๓.๑) จากการประเมิ น ผลสั ม ฤทธิ์ โ ครงการ (โครงการตามมาตรการกระตุ  น
การลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ) ของสวนราชการไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง
พบวาโครงการตามมาตรการกระตุนการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ มีวัตถุประสงคในการเรง
การใชจายภาครัฐ เพื่อใหมีสวนใหเศรษฐกิจสามารถขยายตัว และรัฐบาลจะประกาศนโยบายเรงรัดการเบิกจาย
งบประมาณตามมาตรการดังกลาวพรอมทั้งมีแนวทางใหสวนราชการสามารถดําเนินการจัดซื้อจัดจางเปนไป
ด ว ยความรวดเร็ ว คล อ งตั ว และสอดคล อ งกั บ มาตรการกระตุ  น เศรษฐกิ จ ระยะสั้ น โดยขยายวงเงิ น ใน
การจัดหาพัสดุ เพื่อผูประกอบการทุกราย โดยเฉพาะอยางยิ่งผูประกอบการรายยอยคลองตัวมากขึ้น
ดังนั้น จึงมีขอเสนอแนะวา สํานักงบประมาณและกรมบัญชีกลางในฐานะ
หนวยงานกลางควรบูรณาการกันตั้งแตการวางแผนกําหนดโครงการ การจัดสรรงบประมาณรายจายที่เกี่ยวกับ
การกระตุน การลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล นําปญหาอุปสรรคใชเปนบทเรียนไปประยุกตในการแกไขขอบกพรอง
เพื่อนํามาปรังปรุงมาตรการใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
(๓.๒) จากการประเมิ น ผลสั ม ฤทธิ์ โ ครงการ (โครงการตามมาตรการกระตุ  น
การลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ) ของสวนราชการสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี พบวาโครงการ
ตามมาตรการกระตุนการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ มีวัตถุประสงคในการเพื่อเรงการใชจายภาครัฐ
เพื่อใหมีสวนในการพยุงเศรษฐกิจใหสามารถขยายตัว แตพบวาการดําเนินการของสวนราชการสวนใหญ
ยังมีความลาชา
ดังนัน้ จึงมีขอ เสนอแนะวา ควรมีการประเมินผลผูบ ริหารระดับสูงในบทบาท
การกํากับเรงรัดการดําเนินการตามมาตรการดังกลาว โดยอาจนําขอกําหนดตามคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบ
แหงชาติที่ ๕/๒๕๕๙ เรือ่ ง มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบตั ริ าชการ ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ มาใช

๙๑
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๒.๒.๒ ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะเพื่อการแกไข
รายการ

อ.ค.ต.ป. กลุมกระทรวง
เศรษฐกิจ

๑. การจัดสรรงบประมาณใหกับโครงการตาง ๆ จะตองเปนโครงการที่มีความพรอม
และเหมาะสมกับชวงเวลาดําเนินงาน จะทําใหการดําเนินการเปนไปตามเปาหมาย
มีประสิทธิภาพและไมเสี่ยงตอการดําเนินการทั้งในเรื่องระเบียบพัสดุและผูรับจาง

l

๒. การดําเนินงานบางสวนที่มีความลาชาและไมบรรลุวัตถุประสงค เนื่องจาก
การดําเนินโครงการตามมาตรการกระตุน การลงทุนฯ ของรัฐบาล มีกฎ ระเบียบ
ทีเ่ กีย่ วของมาก มีระยะเวลาดําเนินการจํากัด บางพืน้ ทีม่ ผี ปู ระกอบการนอยราย
ความพรอมของหนวยงานในกระบวนการจัดซื้อจัดจาง บุคลากรที่เกี่ยวของ
ขาดความรูความเขาใจในการกระบวนการดําเนินงาน และประสบปญหา
สภาพภูมิอากาศหรือสภาพแวดลอม

l

ดังนั้นจึงมีขอเสนอแนะเพื่อแกไขปญหา ดังนี้
(๑) ควรมีการปรับแกไขกฎ ระเบียบทีเ่ กีย่ วของ เชน ระเบียบการจัดซือ้ จัดจาง ฯลฯ
เพือ่ ใหเกิดความคลองตัวและกระจายรายไดตามนโยบายของรัฐบาลอยางทัว่ ถึงและดียงิ่ ขึน้

l

(๒) หนวยงานทีร่ บั ผิดชอบและหนวยงานทีเ่ กีย่ วของควรกําหนดแนวทางการดําเนินงาน
ใหกับหนวยงานผูปฏิบัติเพื่อใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตองและคลองตัว

l

สังคม

l

l

(๔) ผูบริหารควรใหความสําคัญในการควบคุมกํากับการปฏิบัติงาน เพื่อให
เปนไปตามแผนการดําเนินงานตามมาตรการกระตุน การลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล
อย า งเคร ง ครั ด และติ ด ตามผลการดํ า เนิ น งานอย า งใกล ชิ ด เพื่ อ เป น แนวทาง
การปรับปรุงการทํางานใหมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

l

(๕) หนวยงานควรมีการจัดเตรียมรายละเอียดของแบบรูปรายการ หรือ
คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑที่ตองการจัดซื้อ และมีการตรวจสอบคุณลักษณะ
เฉพาะใหสอดคลองกับความตองการใชงานและงบประมาณที่ไดรับจัดสรร เพื่อให
สามารถดําเนินการจัดซื้อไปทันทีหลังจากที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณ

๔. ความเขาใจในการกรอกขอมูลของ ค.ต.ป. ประจํากระทรวงแตละกระทรวงยัง
ไมตรงกันในบางประเด็น และคูมือแนวทางที่ใชอยูยังมีรายละเอียดไมชัดเจน
เพียงพอ สงผลตอการสอบทานและการประมวลขอมูลของ อ.ค.ต.ป. กลุม กระทรวง
• เห็นควรใหฝายเลขานุการ ค.ต.ป. ควรสรางความเขาใจในรายละเอียดของ
แบบฟอรมพรอมทั้งมีคําอธิบายที่ชัดเจนในคูมือ เพื่อใหการจัดทํารายงานผล
การตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการสะทอนความเปนจริงไดอยางถูกตอง

๙๒

l

l

(๓) ทุกสวนราชการควรสรางความรู ความเขาใจในการปฏิบตั งิ านตามกฎระเบียบ
ใหกับเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานและผูเกี่ยวของใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน

๓. การเบิกจายเปนไปตามงวดสัญญาซึง่ ไมสอดคลองกับการเบิกจายภายในระยะเวลา
ตามมาตรการ มีการเสนอราคาสูงกวางบประมาณทีไ่ ดรบั เกิดความคลาดเคลือ่ น
ของการจัดทํารายการและวงเงินงบประมาณและไมสามารถเปลี่ยนแปลงได
ทําใหตองยกเลิกและหรือขอรับงบประมาณเพิ่มเติม
• ดังนั้น จึงเห็นควรใหหนวยงานที่รับผิดชอบและหนวยงานที่เกี่ยวของควร
กําหนดแนวทางการดําเนินงานใหกบั หนวยงานผูป ฏิบตั เิ พือ่ ใหสามารถปฏิบตั งิ านได
อยางถูกตองและคลองตัว และมอบหมายหนวยงานกลางใหคําปรึกษาแนะนําใน
การดําเนินโครงการ เพื่อใหการปฏิบัติงานเกิดผลสัมฤทธิ์มากยิ่งขึ้นตอไป

ความมั่นคงฯ บริหารฯ

l

l

l

l

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๑)
การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ

รายละเอียดขอคนพบและขอเสนอแนะที่ไดจากการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล
๑) อ.ค.ต.ป. กลุมกระทรวงดานเศรษฐกิจ
ปญหา อุปสรรค
(๑) การจัดสรรงบประมาณใหกับโครงการตาง ๆ จะตองเปนโครงการที่มีความพรอม
(๒) การดําเนินงานมีความลาชาและไมบรรลุวัตถุประสงค เนื่องจากโครงการกระตุนฯ
ของรัฐบาล มีกฎ ระเบียบที่เกี่ยวของมาก มีระยะเวลาดําเนินการจํากัด บางพื้นที่มีผูประกอบการนอยราย
และหรือประสบปญหาสภาพภูมิอากาศหรือสภาพแวดลอม เชน นํ้าทวม
(๓) การเบิกจายเปนไปตามงวดสัญญาซึ่งไมสอดคลองกับการเบิกจายภายในระยะเวลา
ตามมาตรการ มีการเสนอราคาสูงกวางบประมาณทีไ่ ดรบั เกิดความคลาดเคลือ่ นของการจัดทํารายการและวงเงิน
งบประมาณและไมสามารถเปลี่ยนแปลงได ทําใหตองยกเลิกและหรือขอรับงบประมาณเพิ่มเติม
ขอเสนอแนะเพื่อการแกไข
(๑) ควรจัดสรรงบประมาณใหกับโครงการที่มีความพรอม และเหมาะสมกับชวงเวลา
ดําเนินงาน จะทําใหการดําเนินการเปนไปตามเปาหมาย มีประสิทธิภาพและไมเสีย่ งตอการดําเนินการทัง้ ในเรือ่ ง
ระเบียบพัสดุและผูรับจาง
(๒) ควรมีการปรับแกไขกฎ ระเบียบทีเ่ กีย่ วของ เชน ระเบียบการจัดซือ้ จัดจาง ฯลฯ เพือ่
ใหเกิดความคลองตัวและกระจายรายไดตามนโยบายของรัฐบาลอยางทั่วถึงและดียิ่งขึ้น
(๓) หนวยงานผูปฏิบัติ ควรพิจารณาลักษณะงานที่จะตองดําเนินการ ใหสอดคลองกับ
สภาพภูมิอากาศและหรือสภาพแวดลอมที่เกิดขึ้นในแตละชวงเวลา
(๔) หนวยงานทีร่ บั ผิดชอบและหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ ควรกําหนดแนวทางการดําเนินงาน
ใหกับหนวยงานผูปฏิบัติเพื่อใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตองและคลองตัว
(๕) ควรมอบหมายหนวยงานกลางใหคําปรึกษาแนะนําในการดําเนินโครงการ เพื่อให
การปฏิบัติงานเกิดผลสัมฤทธิ์มากยิ่งขึ้นตอไป
๒) อ.ค.ต.ป. กลุมกระทรวงดานสังคม
ปญหา อุปสรรค
(๑) ปญหาอุปสรรคทีส่ าํ คัญของการดําเนินการตามมาตรการกระตุน การลงทุนขนาดเล็ก
ของรัฐบาลทั่วประเทศ คือ ความพรอมของหนวยงานในกระบวนการจัดซื้อจัดจาง การออกแบบเชิงโครงสราง
และบุคลากรที่เกี่ยวของขาดความรูความเขาใจในการกระบวนการดําเนินงาน ระยะเวลาการทํางานที่กระชั้นชิด
การสื่อสารทําความเขาใจกับสวนราชการมีนอย
(๒) ความเขาใจในการกรอกขอมูลของ ค.ต.ป. ประจํากระทรวงแตละกระทรวงไมตรงกัน
ในบางประเด็น อาทิ ผูดําเนินงาน ผูรับผิดชอบโครงการ หมายถึงใครหรือผูรับผิดชอบระดับใด ซึ่งคูมือที่ใชอยู
ยังมีรายละเอียดไมชัดเจนเพียงพอ สงผลตอการสอบทานและการประมวลขอมูลของ อ.ค.ต.ป. กลุมกระทรวง

๙๓

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๑)
การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ

ขอเสนอแนะเพื่อการแกไข
(๑) ทุกสวนราชการควรสรางความรู ความเขาใจใหกับเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานและ
ผู  เ กี่ ย วข อ งให เ ป น ไปในทิ ศ ทางเดี ย วกั น เพื่ อ ให เจ า หน า ที่ ที่ รั บ ผิ ด ชอบมี ค วามพร อ มในการปฏิ บั ติ ง าน
ในความรับผิดชอบตลอดเวลา หากเปนเจาหนาที่บรรจุใหมก็ตองซักซอมความเขาใจในกฎ ระเบียบปฏิบัติ
ที่ถูกตองเพื่อใหการดําเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลสูงสุด
(๒) ผูบริหารควรใหความสําคัญในการควบคุมกํากับการปฏิบัติงาน เพื่อใหเปนไปตาม
แผนการดําเนินงานตามมาตรการกระตุน การลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลอยางเครงครัดและติดตามผลการดําเนินงาน
อยางใกลชิดเพื่อเปนแนวทางการปรับปรุงการทํางานใหมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
(๓) สํานักงาน ก.พ.ร. ควรสรางความเขาใจในรายละเอียดของแบบฟอรมพรอมทั้ง
มีคําอธิบายที่ชัดเจนในคูมือ อาทิ ผูดําเนินงาน ผูรับผิดชอบโครงการ หมายถึงใครหรือผูรับผิดชอบระดับใด
เพื่อใหการจัดทํารายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการสะทอนความเปนจริงไดอยางถูกตอง
๓) อ.ค.ต.ป. กลุมกระทรวงดานความมั่นคงและการตางประทศ
๔) อ.ค.ต.ป. กลุมกระทรวงดานบริหารและสวนราชการไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี
ปญหา อุปสรรค
ปญหาอุปสรรคที่สําคัญของการดําเนินการตามมาตรการดังกลาว คือความพรอมของ
หนวยงานและบุคลากรที่เกี่ยวของ ระยะเวลาที่กระชั้นชิดในการดําเนินงาน การสื่อสารทําความเขาใจกับ
สวนราชการมีนอย
ขอเสนอแนะเพื่อการแกไข
(๑) ทุกสวนราชการควรสรางความรู ความเขาใจใหกบั เจาหนาทีผ่ ปู ฏิบตั งิ านและผูท เี่ กีย่ วของ
เพือ่ ใหดาํ เนินงานตามนโยบายของรัฐบาลเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลสูงสุดโดยซักซอมทําความเขาใจ
ขั้นตอนการทํางาน จัดทําคูมือการปฏิบัติงาน และปฏิทินการปฏิบัติงาน การตั้งคณะทํางานโดยมีหนวยงาน
คลังจังหวัดอํานวยความสะดวก ดูแลใหความชวยเหลือสนับสนุนดานระเบียบและวิธีการเบิกจายใหรวดเร็ว
แกสวนราชการ เพื่อสรางความชัดเจนในการปฏิบัติงาน
(๒) หนวยงานควรมีการจัดเตรียมรายละเอียดของแบบรูปรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะ
ของครุภัณฑที่ตองการจัดซื้อ และมีการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะใหสอดคลองกับความตองการใชงาน
และงบประมาณที่ไดรับจัดสรร เพื่อใหสามารถดําเนินการจัดซื้อไปทันทีหลังจากที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณ
และควรมีการเตรียมบุคลากรในสวนที่เกี่ยวของใหมีความพรอมในการปฏิบัติตามแนวทางการจัดซื้อจัดจาง
ตามที่กําหนดในระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุฯ

๙๔

บทที่ ๓

โครงการตามมาตรการสงเสริม
ความเปนอยูระดับตำบล
(ตำบลละ ๕ ลานบาท)

PAEC

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๑)
การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ

บทที่ ๓
โครงการตามมาตรการสงเสริมความเปนอยูระดับตําบล (ตําบลละ ๕ ลานบาท)
การดําเนินโครงการตามมาตรการฯ มีวตั ถุประสงคทสี่ าํ คัญคือ เพือ่ ชวยเหลือประชาชนผูม รี ายไดนอ ยทีไ่ ดรบั
ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ และราคาสินคาการเกษตรตกตํ่า โดยมาตรการสงเสริมความเปนอยูในระดับตําบล
จะชวยใหเกิดการจางงาน การบริโภค และการลงทุนในระบบเศรษฐกิจเพิม่ ขึน้ จากการจัดสรรงบประมาณลงในระดับตําบล
ทั้งนี้ กําหนดใหกระทรวงมหาดไทย เปนผูรับผิดชอบโครงการ โดยแบงตามลักษณะโครงการเปน ๓ ประเภท ดังนี้
๑) โครงการซอมแซมหรือบูรณะทรัพยสนิ ทีเ่ ปนประโยชนตอ สาธารณะ เชน การซอมแซมแหลงนํา้ และ
ระบบสงนํ้า การซอมแซมสถานพยาบาล โรงเรียน ตลาดกลาง และการปรับปรุงและฟนฟูแหลงขยะ เปนตน
๒) โครงการสงเสริมการพัฒนาชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เชน การปรับเปลีย่ นการปลูกพืชใหม
ที่มีตลาด การเปลี่ยนแปลงอาชีพ การสรางฝาย ปลูกตนไมหรือปาชุมชน เปนตน
๓) โครงการดานเศรษฐกิจและสังคม เชน การเพิ่มศักยภาพในการประกอบอาชีพของคนในหมูบาน/
ชุมชน สงเสริมการประกอบอาชีพ การปรับปรุงซอมแซมศูนยเด็กเล็ก ศูนยบริการผูสูงอายุ เปนตน
โดยเปาหมายและพืน้ ทีด่ าํ เนินการ ไดแก หมูบ า น/ชุมชน ทัง้ ๗,๒๕๕ ตําบล ใน ๗๖ จังหวัดทัว่ ประเทศ
ซึ่งรัฐบาลไดใหความสําคัญกับฝายปกครองและมอบหมายภารกิจดังกลาวใหเปนผูรับผิดชอบโครงการโดยตรง
กรมการปกครองจึงไดแจงใหจังหวัดและอําเภอ รวมทั้งกํานัน ผูใหญบาน คณะกรรมการหมูบานไดทุมเทใหเต็ม
สติกําลังความสามารถดวยความซื่อสัตย สุจริต โปรงใส และการมีสวนรวมของประชาชนทุกฝาย ดังนี้
การสรางกระบวนการการมีสวนรวม
๑) ระดับหมูบาน : สรางความรูสึกรวมหรือความตองการรวมจากสมาชิกในหมูบาน ใหกํานัน ผูใหญบาน
และคณะกรรมการหมูบ า น เปดรับฟงความคิดเห็นของประชาชนทุกกลุม สถาบันการศึกษา หนวยงานเจาของโครงการ
ที่ทําอยูแลว เชน ชลประทาน แขวงการทาง สํานักงานทางหลวงชนบทพื้นที่ และหนวยบํารุงรักษาปา เปนตน เพื่อให
ไดขอยุติที่ชัดเจนวาจะทําโครงการอะไรที่เหมาะสม และเปนโครงการที่เกิดจากความตองการของคนในหมูบานจริง ๆ
โดยไมมีใครไปชี้นํา รวมทั้งใหทุกคนในหมูบานมีสวนรวมกันดําเนินโครงการ และรวมเปนเจาของโครงการ เชน
การลงแรง การรวมตรวจสอบการรวมชี้แจงทําความเขาใจ การรวมใชประโยชน และการรวมดูแลรักษา เปนตน
โดยคณะกรรมการหมูบานรวมกันพิจารณาจัดทํากฎกติกา ระเบียบ หลักเกณฑ ที่จะตองชวยกัน ดูแลรักษา ผลผลิต
ของโครงการใหสามารถใชไดแบบยัง่ ยืน มีการถนอมรักษาไวเพือ่ สาธารณะในหมูบ า น และใชประโยชนรว มกันตลอดไป
๒) ระดับตําบล : กํานัน และชุดปฏิบัติการประจําตําบล จะตองรวมดําเนินการกับคณะกรรมการ
หมูบาน คอยใหคําปรึกษา แนะนํา ไมชี้นําหรือครอบงําความตองการของประชาชนเปดโอกาสใหทุกหมูบานได
เสนอโครงการ รับฟงปญหาอุปสรรคขอเสนอตาง ๆ เชื่อมโยงประสานความรวมมือทุกภาคสวนใหไดโครงการที่
เปนประโยชนจริง ๆ และสามารถดําเนินโครงการตามขั้นตอนที่กําหนดดวยความเรียบรอย
๓) ระดับอําเภอ : นายอําเภอ หัวหนาสวนราชการ และคณะกรรมการบูรณาการกลัน่ กรองระดับอําเภอ
จะตองรับฟงขอมูลทุก ๆ ดาน และทุกโครงการที่คณะกรรมการหมูบานเสนอ ถือเปนโครงการที่สําคัญ ดังนั้น
จะตองกลั่นกรองใหเกิดความรอบคอบ เปนไปตามหลักเกณฑ ขั้นตอนที่กําหนด
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๓.๑ ผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ โดยคณะกรรมการตรวจสอบ
และประเมินผลภาคราชการ
๓.๑.๑ วิธีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ
แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ไดกาํ หนด
วิธีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลโครงการ ใหมีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ
ที่ไดดําเนินการเสร็จเรียบรอย โดย ค.ต.ป. เปนผูกําหนดโครงการที่จะใชประเมินผลสัมฤทธิ์ ในลักษณะของ
การ Top Down จากระดับนโยบาย ซึง่ เปนโครงการสําคัญตามนโยบายเรงดวนของรัฐบาล เพือ่ ใชในการติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการที่ดําเนินการแลวเสร็จ ตามความจําเปนเรงดวนและความเหมาะสม
ทั้งนี้ ในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ ไดกําหนดกลไกการดําเนินงานไว ดังนี้
๑) กําหนดให ค.ต.ป. ประจํากระทรวงมหาดไทย และ อ.ค.ต.ป. กลุม กระทรวงดานความมัน่ คง
และการต า งประเทศ ในฐานะผู  รั บ ผิ ด ชอบโครงการตามมาตรการส ง เสริ ม ความเป น อยู  ร ะดั บ ตํ า บล
(ตําบลละ ๕ ลานบาท) ทําหนาทีใ่ นการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิโ์ ครงการเพิม่ เติมอีก ๑ มาตรการ
(โครงการตามมาตรการสงเสริมความเปนอยูระดับตําบล : ตําบลละ ๕ ลานบาท) นอกเหนือจากการติดตาม
และประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการตามมาตรการกระตุนการลงทุนขนาดเล็กซึ่งทุกกระทรวงเปนผูรับผิดชอบ
ดําเนินการ)
๒) กําหนดให อ.ค.ต.ป. กลุมจังหวัด ๔ คณะ ทําหนาที่ในการติดตาม และประเมินผล
สัมฤทธิ์โครงการตามมาตรการสงเสริมความเปนอยูระดับตําบล (ตําบลละ ๕ ลานบาท) ในสวนที่แตละจังหวัด
ไดรับอนุมัติโครงการใหมาดําเนินการทั้งหมด โดยใหประสานการดําเนินงานรวมกับ ค.ต.ป. ประจํากระทรวง
มหาดไทย ในการติดตาม ตรวจสอบ และประสานขอมูลการดําเนินงานที่เกี่ยวของ เพื่อใชในการติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ รวมทั้งการจัดทํารายงานเสนอตอ ค.ต.ป. ทั้งนี้ ให ค.ต.ป.
ประจํากระทรวงมหาดไทยใหการสนับสนุนขอมูลการดําเนินงานในดานตาง ๆ เกี่ยวกับการดําเนินโครงการแก
อ.ค.ต.ป. กลุมจังหวัดทั้ง ๔ คณะดวย
๓) ให อ.ค.ต.ป. กลุมจังหวัด ประสานการดําเนินงานรวมกับจังหวัดในกลุมจังหวัด ที่ไดรับ
อนุมัติงบประมาณในการดําเนินงานตามมาตรการสงเสริมความเปนอยูระดับตําบล (ตําบลละ ๕ ลานบาท)
เพื่อติดตาม ตรวจสอบ เรียกขอมูล รวบรวมขอมูล สําหรับใชในการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ และเพื่อจัดทํา
รายงานเสนอตอ ค.ต.ป.
๔) กําหนดใหกระทรวงมหาดไทย (กรมการปกครอง) สนับสนุนขอมูลการดําเนินการเบือ้ งตน
ใหกับ ค.ต.ป. ประจํากระทรวง อ.ค.ต.ป. กลุมกระทรวง และ อ.ค.ต.ป. กลุมจังหวัด เพื่อนําขอมูลมาใชประกอบ
การติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ
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แผนภาพแสดงกลไกการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลสัมฤทธิ์
โครงการตามมาตรการสงเสริมความเปนอยูระดับตําบล (ตําบลละ ๕ ลานบาท)

ค.ต.ป.

รายงาน
ผลการตรวจสอบและ
ประเมินผลภาคราชการ

อําเภอ

จังงหวัด

กรกฎาคม
๒๕๕๙

คณะรัฐมนตรี

อ.ค.ต.ป.
กลุมจังงหวัด

๒๙ เม.ย. ๕๙ ๓๑ พ.ค. ๕๙
๓๐ มิ.ย. ๕๙
ระยะเวลาการจัดสงรายงานฯ

กระทรวงมหาดไทยสนับสนุนขอมูลเบื้องตน

๓.๑.๒ การรายงานผลการดําเนินงาน
การจัดทํารายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการตามมาตรการ
ส ง เสริ ม ความเป น อยู  ร ะดั บ ตํ า บล (ตํ า บลละ ๕ ล า นบาท) ของ ค.ต.ป. ประจํ า กระทรวงมหาดไทย
และ อ.ค.ต.ป. กลุม กระทรวงดานความมัน่ คงและการตางประเทศ รวมทัง้ อ.ค.ต.ป. กลุม จังหวัด จํานวน ๔ คณะ
ไดกําหนดใหมีการรายงานผลการดําเนินงานครั้งที่ ๑ เพื่อเสนอตอนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี ภายใน
เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙ โดยกําหนดประเด็นการรายงานผล ดังนี้
๑) การประเมินผลสัมฤทธิ์ ผลผลิตโครงการ (ป.สก. ๑)
๒) การประเมินผลสัมฤทธิ์ ผลลัพธโครงการ (ป.สก. ๒)
๓) การประเมินผลสัมฤทธิ์ ผลกระทบโครงการ (ป.สก. ๓)
๔) การประเมินผลสัมฤทธิ์ ประสิทธิผลโครงการ (ป.สก. ๔)
๕) สรุปผล การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการภาพรวม (ป.สก. ๕)
ทัง้ นี้ ค.ต.ป. ไดกาํ หนดแนวทางการดําเนินงานใหจงั หวัดและอําเภอ รายงานผลการดําเนินงาน
ตอ อ.ค.ต.ป. กลุมจังหวัด โดยใชแบบสรุปภาพรวมโครงการตามมาตรการสงเสริมความเปนอยูระดับตําบล
(ตําบลละ ๕ ลานบาท) สําหรับจังหวัด (แบบ ป.สก.๘) และแบบสรุปภาพรวมโครงการตามมาตรการ
สงเสริมความเปนอยูระดับตําบล (ตําบลละ ๕ ลานบาท) สําหรับอําเภอ (แบบ ป.สก.๙) ตามลําดับ
เพื่ อ ใช ป ระกอบการติ ด ตาม ตรวจสอบ และประเมิ น ผลสั ม ฤทธิ์ โ ครงการของ อ.ค.ต.ป. กลุ  ม จั ง หวั ด
รวมทัง้ ค.ต.ป. ประจํากระทรวงมหาดไทย และ อ.ค.ต.ป. กลุม กระทรวงดานความมัน่ คงและการตางประเทศดวย
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๓.๑.๓ ผลการดําเนินงานจากการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ
การรายงานผลการดําเนินงานติดตามตรวจสอบและประเมินผลโครงการตามมาตรการสงเสริม
ความเปนอยูระดับตําบล (ตําบลละ ๕ ลานบาท) นี้ เปนผลการดําเนินงานในภาพรวมของโครงการ โดยอาศัย
ขอมูลรายงานจากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ซึ่งเปนหนวยงานกลางในการรับผิดชอบโครงการซึ่งได
จัดทําไวตามแบบ ป.สก.๙ (ตามแนวทางการตรวจสอบฯ ที่ ค.ต.ป. กําหนด) ซึง่ ดําเนินการโดย ค.ต.ป. ประจํากระทรวงมหาดไทย
สรุปไดดังนี้
๑) ผลการพิจารณาสนับสนุนโครงการ
จากพืน้ ทีเ่ ปาหมายดําเนินโครงการทัง้ สิน้ ๗,๒๕๕ ตําบล มีหมูบ า น/ชุมชน เสนอขอรับการสนับสนุน
โครงการทั้งสิ้น ๗,๒๕๕ ตําบล คิดเปนรอยละ ๑๐๐ ของพื้นที่เปาหมาย
๒) ภาพรวมการพิจารณาอนุมัติงบประมาณและโครงการ
จากโครงการของหมูบาน/ชุมชน ที่เสนอขออนุมัติ จํานวน ๑๑๙,๖๔๐ โครงการ
งบประมาณ ๓๕,๘๙๙.๔๖ ลานบาท ไดรับอนุมัติ จํานวน ๑๐๘,๑๓๘ โครงการ งบประมาณ ๓๑,๙๗๗.๐๒ ลานบาท
คิ ด เป น ร อ ยละ ๙๐.๓๘ ของโครงการที่ เ สนอขออนุ มั ติ และคิ ด เป น ร อ ยละ ๘๙.๐๗ ของงบประมาณ
ที่ไดรับอนุมัติ (ตาราง ๑) นอกจากนี้ มีผลการเบิกจายเงินงบประมาณ ณ วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙
เปนจํานวนเงิน ๒๗,๕๒๔.๕๐ ลานบาท คิดเปนรอยละ ๘๖.๐๘ ของงบประมาณที่ไดรับอนุมัติตามโครงการ
โดยตองยกเลิกโครงการ เนื่องจากกิจกรรมอยูในพื้นที่อุทยาน/ปาสงวนแหงชาติ จํานวน ๕๒๔ โครงการ
เปนงบประมาณ ๒๔๕.๖๓ ลานบาท ซึ่งคิดเปนรอยละ ๐.๒๓ ของโครงการที่ไดรับอนุมัติ หรือคิดเปน
รอยละ ๐.๗๗ ของงบประมาณที่ไดรับ
ตาราง ๑ การเสนอขออนุมัติและผลการพิจารณาอนุมัติงบประมาณและโครงการ
รายการ
๑. พื้นที่เปาหมายของโครงการ

รอยละ
หนวยนับ เสนอขออนุมัติ ไดรับอนุมัติ (ของการเสนอขออนุ
มัติ)
ตําบล
๗,๒๕๕
๗,๒๕๕
๑๐๐.๐๐
จังหวัด
๗๖
๗๖
๑๐๐.๐๐

๒. งบประมาณ

ลานบาท

๓. จํานวนโครงการของชุมชน

โครงการ

๓๕,๘๙๙.๔๖ ๓๑,๙๗๗.๐๒
๑๑๙,๖๔๐

๑๐๘,๑๓๘

๘๙.๐๗
๙๐.๓๘

ที่มา : แบบ ป.สก.๙ กรมการปกครอง ณ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙

๓) ภาพรวมผลการดําเนินงานโครงการ
โครงการที่ไดรับอนุมัติจากสํานักงบประมาณทั้งสิ้น จํานวน ๑๐๘,๑๓๘ โครงการ วงเงิน
๓๑,๙๗๗.๐๒ ลานบาท จําแนกตามลักษณะโครงการได ๓ ประเภทไดแก (๑) โครงการซอมแซมหรือบูรณะ
ทรัพยสินที่เปนประโยชนตอสาธารณะ จํานวน ๙๑,๓๘๘ โครงการ งบประมาณ ๒๗,๓๖๓.๖๕ ลานบาท
คิดเปนสัดสวนของโครงการรอยละ ๘๔.๕๑ และสัดสวนของงบประมาณรอยละ ๘๕.๕๗ (๒) โครงการสงเสริม
การพัฒนาชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน ๕,๕๙๓ โครงการ งบประมาณ ๑,๔๕๒.๖๕ ลานบาท
คิดเปนสัดสวนของโครงการรอยละ ๕.๑๗ และสัดสวนของงบประมาณรอยละ ๔.๕๔ (๓) โครงการดานเศรษฐกิจ
และสังคม จํานวน ๑๑,๑๕๗ โครงการ งบประมาณ ๓,๑๖๐.๗๒ ลานบาท คิดเปนสัดสวนของโครงการ
รอยละ ๑๐.๓๒ และสัดสวนของงบประมาณรอยละ ๙.๘๙ (ตาราง ๒)
๑๐๐

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๑)
การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ

ตาราง ๒ การจําแนกตามลักษณะโครงการ
ลักษณะโครงการ
๑. โครงการซอมแซมหรือบูรณะทรัพยสนิ
ที่เปนประโยชนตอสาธารณะ
๒. โครงการสงเสริมการพัฒนาชุมชนตาม
แนวเศรษฐกิจพอเพียง
๓. โครงการดานเศรษฐกิจและสังคม
รวม

สัดสวนของ
งบประมาณ
โครงการ
(ลานบาท)
(รอยละ)
๙๑,๓๘๘
๘๔.๕๑ ๒๗,๓๖๓.๖๕

จํานวน
โครงการ

สัดสวนของ
งบประมาณ
(รอยละ)
๘๕.๕๗

๕,๕๙๓

๕.๑๗

๑,๔๕๒.๖๕

๔.๕๔

๑๑,๑๕๗

๑๐.๓๒

๓,๑๖๐.๗๒

๙.๘๙

๑๐๐.๐๐ ๓๑,๙๗๗.๐๒

๑๐๐.๐๐

๑๐๘,๑๓๘

ที่มา : แบบ ป.สก.๙ กรมการปกครอง ณ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙

การรายงานผลการดําเนินงานของโครงการตามมาตรการสงเสริมความเปนอยูร ะดับตําบล
(ตําบลละ ๕ ลานบาท) ของ ค.ต.ป. ประจํากระทรวงมหาดไทย และ อ.ค.ต.ป. กลุม กระทรวงดานความมัน่ คงและ
การตางประเทศ รวมทัง้ อ.ค.ต.ป. กลุม จังหวัด จํานวน ๔ คณะ ซึง่ ไดกาํ หนดใหมกี ารลงพืน้ ทีเ่ พือ่ ติดตามตรวจสอบ
และประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ โดยสรุปรายชื่อและจํานวนโครงการตามภูมิภาคและผลการดําเนินงาน
จากการลงพื้นที่ ไดดังนี้
(๑) ค.ต.ป. ประจํากระทรวงมหาดไทย (ภายใต อ.ค.ต.ป. กลุมกระทรวงดานความมั่นคง
และการตางประเทศ)
จากการติ ด ตาม ตรวจสอบ และประเมิ น ผลสั ม ฤทธิ์ โ ครงการในพื้ น ที่
ของ ค.ต.ป. ประจํากระทรวงมหาดไทย พบวา ประชาชนมีความพึงพอใจตอโครงการในภาพรวม เนื่องจาก
เปนการสนับสนุนเงินงบประมาณใหแกหมูบาน/ชุมชนโดยตรง สามารถแกไขปญหาไดตามความตองการ
ของหมูบาน/ชุมชน ทําใหคุณภาพชีวิตและความเปนอยูดีขึ้น เกิดความรวมมือ ความสามัคคี มีอาชีพเสริม
มีแหลงนํ้าอุปโภค บริโภค มีสถานที่ใชประโยชน มีการจางงาน และผลผลิตการเกษตรเพิ่มขึ้น ซึ่งเปนผล
มาจากการรวมคิด รวมเสนอ รวมทํา รวมตรวจสอบ และรวมบํารุงรักษา ทําใหชุมชนเกิดความรูสึกเปนเจาของ
ทรัพยสินและปลูกจิตสํานึกในการรักบานเกิด
ทั้งนี้ ค.ต.ป. ประจํากระทรวงมหาดไทย ไดลงพื้นที่ติดตามโครงการที่ดําเนินการ
แลวเสร็จ และดําเนินการสงมอบงานแลว สิ้นสุดระยะเวลาการดําเนินโครงการฯ เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙
จํานวน ๔ ครัง้ ในระหวางวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙ – ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ซึง่ ครอบคลุมทัว่ ทุกภาคของประเทศ
รวม ๘ จังหวัด จํานวน ๒๔ โครงการ ไดแก
♦ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
๑) จังหวัดสกลนคร
(๑) โครงการขุ ด บ อ บาดาลและติ ด ตั้ ง เครื่ อ งกรองนํ้ า พร อ มโรงเรื อ น
ตําบลพรรณนา อําเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร (๒) โครงการกอสรางฝายนํ้าลนเพื่อการเกษตรบานบึง
ตําบลวังยาง อําเภอพรรณนานิคม จังหวัดสกลนคร และ (๓) โครงการตอเติมฉางขาวประจําหมูบาน บานขมิ้น
ตําบลวังยาง อําเภอพรรณนานิคม จังหวัดสกลนคร
๑๐๑
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๒) จังหวัดมุกดาหาร
(๑) โครงการกอสรางระบบประปาหมูบ า น ม.๓ ตําบลนาสะเม็ง อําเภอดอนตาล
จังหวัดมุกดาหาร (๒) โครงการขุดลอกหนองกุดเดือ่ เพือ่ เกษตรและผลิตประปา ม.๘ ตําบลดงเย็น อําเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร
และ (๓) โครงการสรางลานกีฬาอเนกประสงค (ลานตานยาเสพติด) ตําบลมุกดาหารอําเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร
♦ ภาคเหนือ
๑) จังหวัดเชียงราย
(๑) โครงการกอสรางระบบประปาหมูบ า น ตําบลดอยฮาง อําเภอเมืองเชียงราย
จังหวัดเชียงราย ( ๒) โครงการพัฒนาแหลงกักเก็บนํ้าเพื่อการเกษตร ตําบลแมลอย อําเภอเทิง จังหวัดเชียงรายและ
(๓) โครงการกอสรางอาคารจําหนายและเก็บพืชผลทางการเกษตร ตําบลหนองแรด อําเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
๒) จังหวัดพะเยา
(๑) โครงการสรางทอทองเชื่อมตอเสนทางลําเหมืองชุม ชุมชนสวางไชงาม
ตําบลสวางอารมณ อําเภอดอกคําใต จังหวัดพะเยา (๒) โครงการกอสรางฝายชะลํานํ้ากึ่งถาวร หมูที่ ๘ ,๙, ๑๑
ตําบลบานเหลา อําเภอแมใจ จังหวัดพะเยา และ (๓) โครงการกอสรางโรงสีขา วพรอมวัสดุสขี า ว บานดงใหม หมู
๒ ตําบลบานใหม อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
♦ ภาคใต
๑) จังหวัดนครศรีธรรมราช
(๑) โครงการปรับปรุงระบบประปาหมูบาน หมูที่ ๓ - ๔ ตําบลทาไร
อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช (๒) โครงการสรางฝายนํา้ ลนหวยลึกบน หมู ๗ ตําบลกําแพงเขา
อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช และ (๓) โครงการกอสรางอาคารนํ้าดื่มพรอมติดตั้ง
เครื่องผลิตนํ้าดื่ม หมู ๑ ตําบลมะมวงสองตน อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
๒) จังหวัดสุราษฎรธานี
(๑) โครงการสงเสริมอาชีพปลูกผักไรดนิ ชุมชนหัวแหลมพัฒนา ตําบลตลาด
อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี (๒) โครงการขยายลานคอนกรีตอเนกประสงควัดบางใบไมหมูที่ ๓ ตําบลบางใบไม
อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี และ (๓) โครงการวางทอระบายนํ้าถนนสายยุทธศาสตร ตําบลพุนพิน
อําเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎรธานี
♦ ภาคกลางและภาคตะวันออก
๑) จังหวัดนครนายก
(๑) โครงการลานกิจกรรมโดยการเทแอสฟสติคคอนกรีต ตําบลทาชาง
อําเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก (๒) โครงการขุดลอกคลองสงนํ้าเพื่อทําการ เกษตรในฤดูแลง หมู ๖
บานคลอง ๓๐ (ฝงทิศใต) ตําบลทองหลาง อําเภอบานนา จังหวัดนครนายก และ (๓) โครงการสรางศูนยเรียนรู
ประจําหมูบาน ตําบลทาชาง อําเภอเมือง จังหวัดนครนายก
๒) จังหวัดปราจีนบุรี
(๑) โครงการปรับปรุงซอมแซมระบบประปา หมูที่ ๓ ตําบลทาตูม
อําเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี (๒) โครงการสงเสริมปลูกพืชเศรษฐกิจในเชิงเกษตรเลีย้ งครอบครัวแบบยัง่ ยืน
ม.๕ ตําบลไมเค็ด อําเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี และ (๓) โครงการกอสรางพื้นที่ลานตากพืชผล
ทางการเกษตร ม.๗ ตําบลดงกระทงยาม อําเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

๑๐๒
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(๒) อ.ค.ต.ป. กลุมจังหวัด คณะที่ ๑
อ.ค.ต.ป. กลุมจังหวัด คณะที่ ๑ ไดติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการ
ตามมาตรการสงเสริมความเปนอยูระดับตําบล ของจังหวัดที่อยูในความรับผิดชอบจํานวน ๒๑ จังหวัด
โดยไดรับรายงานทั้งหมด ๑๖ จังหวัด (ขาดจังหวัดปทุมธานี จันทบุรี สิงหบุรี นครปฐม และอยุธยา)
มีจํานวนโครงการที่ไดรับการอนุมัติงบประมาณทั้งสิ้น ๖,๑๕๒ โครงการ เปนโครงการประเภทซอมแซม
หรื อ บู ร ณะทรั พ ย สิ น ที่ เ ป น ประโยชน ต  อ สาธารณะ ๔,๙๐๗ โครงการ การส ง เสริ ม การพั ฒ นาชุ ม ชน
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ๓๕๙ โครงการ และโครงการดานเศรษฐกิจสังคม ๘๘๖ โครงการ
โดยมีผลการดําเนินโครงการ คือ ในขณะตรวจติดตามโครงการแลวเสร็จทั้งหมด
จํานวน ๕,๗๘๑ โครงการ มีโครงการทีย่ กเลิก จํานวน ๘๖ โครงการ เนือ่ งจากมีปญ
 หาดานพืน้ ทีด่ าํ เนินการ และ
มีการของบประมาณซํ้าซอนกับแหลงงบประมาณอื่น ๆ ทั้งนี้ อ.ค.ต.ป. กลุมจังหวัด คณะที่ ๑ ไดมีการลงพื้นที่
ติ ด ตาม ตรวจสอบ และประเมิ น ผลโครงการตามมาตรการส ง เสริ ม ความเป น อยู  ร ะดั บ ตํ า บล ระหว า ง
เดือนมีนาคม - พฤษภาคม ๒๕๕๙ ในพื้นที่ ๖ จังหวัด ไดแก อางทอง สุพรรณบุรี สระบุรี ลพบุรี สมุทรปราการ
และระยอง รวมทั้งสิ้น ๑๔ โครงการ ดังนี้
๑) จังหวัดอางทอง
(๑) โครงการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการพั ฒ นาหมู  บ  า น หมู  ที่ ๑ ตํ า บลยี่ ล  น
อําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอางทอง (๒) โครงการขุดสระนํ้าเพื่อการเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
หมูที่ ๓ ตําบลมงคลธรรมนิมิต อําเภอสามโก จังหวัดอางทอง และ (๓) โครงการพัฒนาศูนยสงเสริมสุขภาพชีวิต
ประจําตําบล ตําบลตลาดใหม อําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอางทอง
๒) จังหวัดสุพรรณบุรี
(๑) โครงการจัดหาเครื่องมือการเกษตรเพื่อสงเสริมอาชีพ ตําบลโพธิ์พระยา
อําเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี และ (๒) โครงการสงเสริมการทองเที่ยว OTOP ต.บางใหญ อําเภอบางปลามา
จังหวัดสุพรรณบุรี
๓) จังหวัดสระบุรี
(๑) โครงการกอสรางศาลาอเนกประสงค หมูท ี่ ๕ ตําบลโคกสวาง อําเภอเมืองสระบุรี
จังหวัดสระบุรี (๒) โครงการสงเสริมอาชีพเลีย้ งกบในครัวเรือนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตําบลมวงหวาน
อําเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี และ (๓) โครงการสงเสริมอาชีพเลี้ยงไกพันธุไข บานหนองฟก หมูที่ ๓
ตําบลหนองความโซ อําเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี
๔) จังหวัดลพบุรี
(๑) โครงการซอมแซมปรับปรุงถนนลูกรังสายคลองกระทุม หมูท ี่ ๙ ตําบลบางขันหมาก
อําเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี และ (๒) โครงการกอสรางหอถังสูงเก็บบรรจุนํ้าเพื่อสงเสริมการปลูกพืชไร
ทางการเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หมูที่ ๑-๖ ตําบลชอนมวง อําเภอบานหมี่ จังหวัดลพบุรี
๕) จังหวัดสมุทรปราการ
(๑) โครงการสงเสริมอาชีพทํานํ้ายาอเนกประสงค ตําบลบางเมือง อําเภอเมือง
สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ และ ๒) โครงการกอสรางรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณโรงเรียน
คลองพระยานาคราช หมูที่ ๖ ตําบลคลองนิยมยาตรา อําเภอบางบอ จังหวัดสมุทรปราการ
๖) จังหวัดระยอง
(๑) โครงการฝกอาชีพผูส งู อายุตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง หมูท ี่ ๗
ตําบลสํานักทอน อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง และ (๒) โครงการปรับปรุงกอสรางรางระบายนํ้า ชนิดรางวี
ถนนสาย ๙ หมูที่ ๓ ตําบลนิคมพัฒนา อําเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง
๑๐๓
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(๓) อ.ค.ต.ป. กลุมจังหวัด คณะที่ ๒
จังหวัดใน อ.ค.ต.ป. กลุมจังหวัด คณะที่ ๒ ไดรับงบประมาณเพื่อดําเนินโครงการ
ตามมาตรการสงเสริมความเปนอยูระดับตําบล (ตําบลละ ๕ ลานบาท) จํานวน ๑๗ จังหวัด ๒๗,๗๒๙ โครงการ
งบประมาณที่ ไ ด รั บ จั ด สรรทั้ ง สิ้ น ๗,๘๑๐ ล า นบาท โดยมี ผ ลการดํ า เนิ น โครงการ ตามจั ง หวั ด ที่ ไ ด มี
การลงพื้นที่ ดังนี้
๑) จังหวัดเชียงใหม ไดรับการอนุมัติโครงการตามมาตรการสงเสริมความเปนอยู
ระดับตําบล (ตําบลละ ๕ ลานบาท) จํานวน ๓,๓๙๙ โครงการ งบประมาณ ๙๗๐,๕๘๖,๕๐๐ บาท ขอยกเลิกโครงการ
จํานวน ๔๖ โครงการ งบประมาณ ๑๔,๓๒๒,๐๐๐ บาท มีผลการเบิกจาย ๕๙๐,๗๘๘,๙๒๖.๐๕ บาท
คิดเปนรอยละ ๖๐.๘๗ (ขอมูลสํานักงานจังหวัดเชียงใหม ณ วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙)
๒) จังหวัดแพร ไดรบั การอนุมตั โิ ครงการตามมาตรการสงเสริมความเปนอยูร ะดับตําบล
(ตําบลละ ๕ ลานบาท) จํานวน ๑,๒๙๘ โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น ๓๘๙,๔๗๔,๗๐๐ บาท ขอยกเลิกโครงการ
จํานวน ๔๔ โครงการ งบประมาณ ๑๗,๔๖๐,๗๐๐ บาท คงเหลือดําเนินการ จํานวน ๑,๒๕๔ โครงการ
งบประมาณ ๓๗๒,๐๖๘,๐๐๐ บาท โดยเบิ ก จ า ยงบประมาณแล ว จํ า นวน ๑,๐๓๖ โครงการ
งบประมาณ ๒๙๓,๙๑๐,๒๗๑.๗๑ บาท คิดเปนรอยละ ๗๘.๙๙ คงคางเบิกจาย จํานวน ๒๑๘ โครงการ
งบประมาณ ๗๘,๑๕๗,๗๒๘.๒๙ บาท (ขอมูลสํานักงานจังหวัดแพร ณ วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๙)
๓) จังหวัดพิจิตร ไดรับการอนุมัติโครงการตามมาตรการสงเสริมความเปนอยู
ระดับตําบล (ตําบลละ ๕ ลานบาท) จํานวน ๑,๙๖๓ โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น ๔๔๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ขอยกเลิกโครงการ จํานวน ๘ โครงการ งบประมาณ ๑,๓๒๔,๒๐๐ บาท จํานวนโครงการที่ดําเนินการแลวเสร็จ
จํานวน ๑,๙๕๗ โครงการ อยูระหวางดําเนินการ จํานวน ๖ โครงการ โดยเบิกจายงบประมาณแลว
จํานวน ๔๓๑,๓๕๙,๓๖๙.๑๗ บาท (ขอมูลสํานักงานจังหวัดพิจิตร ณ วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙)
๔) จังหวัดสุโขทัย ไดรับการอนุมัติโครงการตามมาตรการสงเสริมความเปนอยู
ระดับตําบล (ตําบลละ ๕ ลานบาท) จํานวน ๑,๔๖๓ โครงการ งบประมาณจํานวนทัง้ สิน้ ๔๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
งบประมาณทีไ่ ดรบั การอนุมตั ริ วมจํานวนทัง้ สิน้ ๔๒๕,๕๕๒,๑๔๐ บาท ขอยกเลิกโครงการ จํานวน ๑๔ โครงการ
งบประมาณรวม ๔,๐๒๐,๒๐๐ บาท ดังนั้น จังหวัดสุโขทัยจึงมีโครงการที่จะตองดําเนินการ จํานวนทั้งสิ้น
๑,๔๔๙ โครงการ งบประมาณรวมจํานวนทัง้ สิน้ ๔๒๑,๕๓๑,๙๔๐ บาท มีการเบิกจายแลว จํานวน ๑,๓๐๗ โครงการ
งบประมาณจํานวน ๓๕๖,๒๓๒,๙๙๑.๒๑ บาท คิดเปน รอยละ ๘๔.๕๑ (ขอมูลสํานักงานจังหวัดสุโขทัย
ณ วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙)
ทัง้ นี้ อ.ค.ต.ป. กลุม จังหวัด คณะที่ ๒ ไดลงพืน้ ทีต่ ดิ ตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
โครงการตามมาตรการสงเสริมความเปนอยูระดับตําบลระหวางเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน ๒๕๕๙ ในพื้นที่
๔ จังหวัด ไดแก เชียงใหม แพร สุโขทัย และพิจิตร รวมทั้งสิ้น ๑๐ โครงการ ไดแก
๑) จังหวัดเชียงใหม
(๑) โครงการซ อ มแซมต อ เติ ม ศาลาอเนกประสงค บ า นร อ งอ อ หมู  ที่ ๔
ตําบลสันผีเสือ้ อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม (๒) โครงการพัฒนาศักยภาพระบบประปาหมูบ า น หมูท ี่ ๑
ตําบลสันผีเสือ้ อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม และ (๓) โครงการกอสรางระบบกรองนํา้ บนผิวดิน หมูท ี่ ๘
ตําบลออนกลาง อําเภอแมออน จังหวัดเชียงใหม
๒) จังหวัดแพร
(๑) โครงการแกปญหาภัยแลง (ลําหวยรองผา ตําบลนํ้าชํา อําเภอสูงเมน
จังหวัดแพร) และ (๒) โครงการพัฒนาศักยภาพกลุมสตรีแมบาน (ตําบลสบสาย อําเภอสูงเมน จังหวัดแพร)
๑๐๔
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๓) จังหวัดสุโขทัย
(๑) โครงการกอสรางสถานีสูบนํ้าเพื่อการเกษตร หมูที่ ๓ ตําบลบานนา
อําเภอศรีสําโรง จังหวัดสุโขทัย และ (๒) โครงการขุดลอกลําเหมืองบานหนองแขมเชื่อมตอคลองเขาใหญ
และลําเหมืองไสไก หมูที่ ๗ ตําบลหนองกลับ อําเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
๔) จังหวัดพิจิตร
(๑) โครงการซอมแซมศูนยบริการประชาชน หมูที่ ๕ ตําบลหนองหญาไทร
อํ า เภอสากเหล็ ก จั ง หวั ด พิ จิ ต ร (๒) โครงการขุ ด ลอกแหล ง นํ้ า หนองหั น ตรา หมู  ที่ ๑ ตํ า บลบ า นบุ  ง
อําเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร และ (๓) โครงการกอสรางโรงสีชุมชนบานหวยหาง หมูที่ ๘ ตําบลหนองหลุม
อําเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร
(๔) อ.ค.ต.ป. กลุมจังหวัด คณะที่ ๓
จังหวัดใน อ.ค.ต.ป. กลุมจังหวัด คณะที่ ๓ จํานวน ๒๐ จังหวัดในกลุมจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (๕ กลุมจังหวัด) มีตําบลทั้งสิ้น ๒,๖๗๘ ตําบล ไดรับกรอบวงเงินงบประมาณ
๑๓,๓๙๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยจั ง หวั ด ได เ สนอขออนุ มั ติ โ ครงการ จํ า นวน ๔๗,๙๑๙ โครงการ
งบประมาณ ๑๓,๕๑๕,๐๙๒,๘๖๖ บาท ซึ่งสูงกวากรอบวงเงิน ๑๒๕,๐๙๒,๘๖๖ บาท คิดเปนรอยละ ๐.๙๓
ทั้งนี้ สํานักงบประมาณไดอนุมัติ จํานวน ๔๗,๖๐๕ โครงการ งบประมาณ ๑๓,๒๓๕,๙๘๖,๐๔๔ บาท โดยมี
โครงการที่ ไ ม ผ  า นการพิ จ ารณาของสํ า นั ก งบประมาณ มี จํ า นวน ๓๑๔ โครงการ คิ ด เป น ร อ ยละ ๐.๖๕
วั น ที่ ๑๗ มิ ถุ น ายน ๒๕๕๙ มี ก ารเบิ ก จ า ยรวมมู ล ค า ใบสั่ ง ซื้ อ สั่ ง จ า ง (PO) จากระบบ GFMIS แล ว
จํ า นวน ๑๒,๘๖๖,๗๔๗,๑๑๘ บาท คิ ด เป น ร อ ยละ ๙๗.๒๑ มี ง บประมาณส ง คื น สํ า นั ก งบประมาณ
จํานวน ๓๕๘,๔๘๗,๐๗๕ บาท คิดเปนรอยละ ๒.๗๑ ขอยกเลิกโครงการทั้งสิ้น ๒๘๕ โครงการ ทั้งนี้ เนื่องจาก
มีสาเหตุหลายประการ เชน เปนโครงการที่ไมเปนไปตามหลักเกณฑ ขั้นตอน และคูมือ การดําเนินงานฯ ของ
กระทรวงมหาดไทย เชน เปนโครงการจัดซือ้ วัสดุ ครุภณ
ั ฑ โครงการทีไ่ มผา นการประชาคม ดําเนินการหาผูร บั จางไมได
ราคากลางตํา่ กวาราคาตลาด รูปแบบรายการคลาดเคลือ่ น ผูร บั จางทิง้ งานการเสนอ - อนุมัติโครงการซํ้าซอน ระยะเวลา
ดําเนินการตามโครงการไมเพียงพอ โครงการอยูในเขตปาสงวนและเขตอุทยานแหงชาติ เจาของพื้นที่ไมอนุญาตให
ดําเนินโครงการในพื้นที่ และพื้นที่จริงนอยกวาพื้นที่ตามโครงการ เปนตน
ทัง้ นี้ อ.ค.ต.ป. กลุม จังหวัด คณะที่ ๓ ไดลงพืน้ ทีต่ ดิ ตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
โครงการตามมาตรการสงเสริมความเปนอยูระดับตําบล ระหวางเดือนเมษายน - มิถุนายน ๒๕๕๙ ในพื้นที่
๗ จังหวัด ไดแก บุรีรัมย นครราชสีมา ขอนแกน อุดรธานี สกลนคร อุบลราชธานี และศรีสะเกษ รวมทั้งสิ้น
๑๔ โครงการ ดังนี้
๑) จังหวัดบุรีรัมย
(๑) โครงการกอสรางฝายนํ้าลนชุมแสง บานเมืองยาง หมูที่ ๑ ตําบลเมืองยาง
อําเภอชํานิ จังหวัดบุรีรัมย และ (๒) โครงการขุดลอกลําหวยปอพาน บานสระแกว หมูที่ ๑ ตําบลสระแกว
อําเภอหนองหงส จังหวัดบุรีรัมย
๒) จังหวัดนครราชสีมา
(๑) โครงการปรับปรุงระบบผลิตนํา้ ประปาบานหนองบัว หมูท ี่ ๘ ตําบลบานโพธิ์
อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา และ (๒) โครงการปรับปรุงลานเอนกประสงค บานใหม หมูท ี่ ๒ ตําบลบานใหม
อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
๑๐๕
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๓) จังหวัดขอนแกน
(๑) โครงการสรางระบบสงนํ้าเพื่อการเกษตร บานหนองฮี หมูที่ ๔ ตําบลดอนชาง
อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน และ (๒) โครงการขุดลอกหนองสาธารณะหนองแลง บานปาหวายนั่ง หมูที่ ๔
ตําบลเขาสวนกวาง อําเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแกน
๔) จังหวัดอุดรธานี
(๑) โครงการกอสรางฝายนํ้าลนหวยคอกหมา บานดงดํา หมูที่ ๑๖ ตําบลโพนงาม
อําเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี และ (๒) โครงการระบบผลิตนํ้าดื่มสะอาดเพื่อชุมชน บานหัวเชียง หมูที่ ๑๓
ตําบลหนองหาน อําเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
๕) จังหวัดสกลนคร
(๑) โครงการปรับปรุงแหลงนํา้ และระบบสงนํา้ เพือ่ การเกษตร หมูท ี่ ๗ ตําบลทาแร
อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร และ (๒) โครงการกอสรางระบบประปาหอถังสูง หมูที่ ๖ ตําบลดงชน อําเภอเมือง
จังหวัดสกลนคร
๖) จังหวัดอุบลราชธานี
(๑) โครงการปรับปรุงซอมแซมศาลากลางบาน หมูท ี่ ๗ ตําบลแจระแม อําเภอเมือง
จังหวัดอุบลราชธานี และ (๒) โครงการสงเสริมอาชีพกลุมทอผาไทยลายกาบบัว บานบอนทอผาไทยลายกาบบัว
หมูที่ ๑ ตําบลบอน อําเภอสําโรง จังหวัดอุบลราชธานี
๗) จังหวัดศรีสะเกษ
(๑) โครงการซอมแซมอาคารอเนกประสงค บานละทาย หมูท ี่ ๑ ตําบลละทาย
อําเภอกันทรารมย จังหวัดศรีสะเกษ และ (๒) โครงการปรับปรุงศาลาชุมชน(โดม) บานทุงมั่ง หมูที่ ๒ และ ๔
ตําบลอีปาด อําเภอกันทรารมย จังหวัดศรีสะเกษ
(๕) อ.ค.ต.ป. กลุมจังหวัด คณะที่ ๔
จั ง หวั ด ในกลุ  ม จั ง หวั ด อ.ค.ต.ป. กลุ  ม จั ง หวั ด คณะที่ ๔ ได รั บ งบประมาณ
จํานวน ๑๗,๙๙๕ โครงการ งบประมาณทีไ่ ดรบั จัดสรร จํานวน ๖,๕๐๐ ลานบาท โดยมีการจัดทําใบสัง่ ซือ้ สัง่ จาง (PO)
คงเหลือในระบบ GFMIS จํานวน ๓๑๗,๗๔๘,๗๕๓ บาท คิดเปนรอยละ ๔.๘๙ สวนงบประมาณที่เบิกจายแลว
๕,๘๗๗,๓๐๑,๖๕๗.๒๕ บาท คิดเปนรอยละ ๙๐.๔๒ งบประมาณคงเหลือ ๓๐๔,๙๔๙,๕๘๘.๙๙ บาท
คิดเปนรอยละ ๔.๖๙ โดยมีผลการดําเนินโครงการตามจังหวัดที่มีการลงพื้นที่ ดังนี้
๑) จังหวัดเพชรบุรี ไดรบั อนุมตั โิ ครงการ จํานวน ๑,๔๐๖ โครงการ ไดรบั การจัดสรร
งบประมาณ จํานวน ๔๙๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยมีการจัดทําใบสั่งซื้อสั่งจาง (PO) คงเหลือในระบบ GFMIS
จํานวน ๔๘,๓๖๔,๔๖๖ บาท คิดเปนรอยละ ๑๐.๔๐ สวนงบประมาณทีเ่ บิกจายแลว ๓๖๑,๐๔๖,๖๑๙.๒๑ บาท
คิดเปนรอยละ ๗๗.๖๔ งบประมาณคงเหลือ ๕๕,๕๘๘,๙๑๔.๗๙ บาท คิดเปนรอยละ ๑๑.๙๕
๒) จังหวัดสุราษฎรธานี ไดรับอนุมัติโครงการจํานวน ๑,๗๙๐ โครงการ ไดรับ
งบประมาณจัดสรร ๖๕๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยมีการจัดทําใบสั่งซื้อสั่งจาง (PO) คงเหลือในระบบ GFMIS
จํานวน ๓๖,๗๒๘,๗๓๐.๑๓ บาท คิดเปนรอยละ ๕.๖๑ งบประมาณที่เบิกจายแลว ๕๘๓,๒๓๘,๒๔๙.๑๑ บาท
คิดเปนรอยละ ๘๙.๔ งบประมาณคงเหลือ ๓๕,๐๓๓,๐๒๐.๗๖ บาท คิดเปนรอยละ ๕.๓๕
๓) จังหวัดสตูล ไดรับอนุมัติโครงการ จํานวน ๕๖๙ โครงการ ไดรับการจัดสรร
งบประมาณ จํ า นวน ๑๘๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท งบประมาณที่ เ บิ ก จ า ยแล ว ๑๗๕,๕๒๐,๘๙๐.๓๘ บาท
คิดเปนรอยละ ๙๗.๕๑ งบประมาณคงเหลือ ๔,๔๗๙,๑๐๙.๖๒ บาท คิดเปนรอยละ ๒.๔๙
๑๐๖
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๔) จังหวัดกระบี่ ไดรับการจัดสรรงบประมาณ จํานวน ๒๖๕,๕๐๐,๐๐๐ บาท
โดยมีการจัดทําใบสัง่ ซือ้ สัง่ จาง (PO) คงเหลือในระบบ GFMIS จํานวน ๒๒,๘๗๐,๑๒๕.๓๗ คิดเปนรอยละ ๘.๖๓
งบประมาณที่เบิกจายแลว จํานวน ๒๓๔,๐๘๐,๒๑๔.๘๗ คิดเปนรอยละ ๘๘.๓๓ งบประมาณคงเหลือ
๘,๐๔๙,๖๕๙.๗๖ บาท คิดเปนรอยละ ๓.๐๔
ทัง้ นี้ อ.ค.ต.ป. กลุม จังหวัด คณะที่ ๔ ไดลงพืน้ ทีต่ ดิ ตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
โครงการตามมาตรการสงเสริมความเปนอยูระดับตําบลระหวางเดือนเมษายน - มิถุนายน ๒๕๕๙ ในพื้นที่
๔ จังหวัด ไดแก เพชรบุรี สุราษฎรธานี สตูล และกระบี่ รวมทั้งสิ้น ๑๒ โครงการ ไดแก
๑) จังหวัดเพชรบุรี
(๑) โครงการกอสรางรางและทอระบายนํ้าเพื่อการเกษตรหัวดอน ตําบลชะอํา
อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี และ (๒) โครงการกอสรางฝายนํ้าลน ตําบลเขาใหญ อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี
๒) จังหวัดสุราษฎรธานี
(๑) โครงการสงเสริมอาชีพปลูกผักไรดิน ชุมชนหัวแหลมพัฒนา ตําบลตลาด
อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี (๒) โครงการขยายลานคอนกรีตเอนกประสงค วัดบางใบไม หมู ๓
ตําบลบางใบไม อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี และ (๓) โครงการวางทอระบายนํ้าถนนสายยุทธศาสตร
ตําบลพุนพิน อําเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎรธานี
๓) จังหวัดสตูล
(๑) โครงการปรับปรุงตอเติมระบบสงนํ้าประปาภูเขา ตําบลปูยู อําเภอเมือง
จังหวัดสตูล (๒) โครงการกอสรางอาคารศูนยเรียนรูแ ละศูนยจาํ หนายสินคา OTOP ตําบลปูยู อําเภอเมือง จังหวัดสตูล
และ (๓) โครงการกลุมผลิตไบโอดีเซล ตําบลทุงนุย อําเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล
๔) จังหวัดกระบี่
(๑) โครงการปรับปรุงตอเติมอาคารศูนยเรียนรู ตําบลเกาะลันตาใหญ อําเภอเกาะลันตา
จั ง หวั ด กระบี่ (๒) โครงการปรั บ ปรุ ง ซ อ มแซมถนนสายบากั น (ถนนรอบเกาะ) ตํ า บลเกาะลั น ตาน อ ย
อําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ (๓) โครงการปรับปรุงเสนทางเดินปาศึกษาธรรมชาติเชิงอนุรกั ษเพือ่ การทองเทีย่ ว
ตําบลศาลาดาน อําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ และ (๔) โครงการกอสรางจุดชมวิวและสะพานเรือนยอดไม
ตําบลศาลาดาน อําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่
สํานักนโยบายและแผน สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ไดสรุปขอมูลจํานวน
โครงการภายใตมาตรการสงเสริมความเปนอยูระดับตําบล (ตําบลละ ๕ ลานบาท) ไดดังนี้
จํานวนโครงการที่ไดรับอนุมัติ ๑๒๐,๐๒๒ โครงการ แบงออกเปน
(๑) โครงการเกี่ยวกับการซอมแซมหรือบูรณะทรัพยสินที่เปนประโยชนตอ
สาธารณะรอยละ ๘๔.๐๓ (๑๐๐,๘๕๔ โครงการ)
(๒) โครงการสงเสริมพัฒนาชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงรอยละ ๕.๔๘
(๖,๕๗๗ โครงการ)
(๓) โครงการดานเศรษฐกิจสังคมรอยละ ๑๐.๔๙ (๑๒,๕๙๐ โครงการ)
เมือ่ พิจารณาโครงการทีต่ าํ บลเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ แยกตามลักษณะ
ประเภทรวมมีจาํ นวนโครงการทีด่ าํ เนินการ จํานวน ๑๑๙,๙๔๑ โครงการ เปนเงินงบประมาณ ๓๖,๒๐๙.๖๘ ลานบาท
โดยคิดเปนสัดสวนเงินงบประมาณ แยกตามประเภทโครงการ ไดแก ๑) โครงการเกีย่ วกับการซอมแซมหรือบูรณะ
๑๐๗
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ทรัพยสินที่เปนประโยชนตอสาธารณะรอยละ ๘๓ ๒) โครงการสงเสริมพัฒนาชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
รอยละ ๖ และ ๓) โครงการดานเศรษฐกิจสังคมรอยละ ๑๑ สามารถแสดงโดยแผนภาพไดดังนี้
รอยละ ๖

สัดสวนเงินงบประมาณ แยกตามประเภทโครงการ
รอยละ ๑๑

การปรับปรุง ซอมแซม
แหลงนํ้าขนาดเล็กอันเนื่อง
มาจากพระราชดําริ รอยละ ๐.๑๓

รอยละ ๘๓

โครงการซอมแซมหรือบูรณะ
ทรัพยสินที่เปนประโยชนตอ
สาธารณะ
โครงการสงเสริมการพัฒนา
ชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง
โครงการดานเศรษฐกิจและ
สังคม
รวม ๑๑๙,๙๔๑ โครงการ

แผนภูมิ ๓ - ๑ สัดสวนเงินงบประมาณ แยกตามประเภทโครงการ
นอกจากนี้ กรมการปกครอง สวนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ไดจดั ทําเว็บไซต
http://tambon๑.dopa.go.th ใหทางอําเภอบันทึกขอมูลทุกขั้นตอนในการดําเนินโครงการ สําหรับติดตาม
ผลการดําเนินงาน ซึ่งสามารถสรุปผลการดําเนินงานจากขอมูล ณ ชวงเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙ เพื่อใช
ประกอบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลสัมฤทธิข์ องโครงการตามมาตรการฯ ของคณะกรรมการตรวจสอบ
และประเมินผลภาคราชการ สามารถแสดงโดยแผนภาพไดดังนี้
โครงการซอมแซมหรือบูรณะทรัพยสินที่เปนประโยชนตอสาธารณะ
อื่น ๆ เชน
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน
สวนสาธารณะ โครงการ
ปรับปรุงสนามกีฬา
โครงการปรับปรุง
ระบบไฟฟาแสงสวาง
โครงการปรับปรุง
หองนํ้าสาธารณะ
โครงการปรับปรุงระบบ
ผลิตนํ้าประปาและ
โครงการปรับปรุงรอง
ระบายนํ้าเสีย เปนตน
รอยละ ๔๕.๒๘
การปรับปรุงและฟนฟูแหลงขยะ
รอยละ ๐.๒๒

การปรับปรุง ซอมแซม
แหลงนํ้าขนาดเล็กอันเนื่อง
มาจากพระราชดําริ รอยละ ๐.๑๓

การจัดทําฝายชะลอนํ้า
รอยละ ๔.๘๒
การแกไขปญหาดานแหลงนํ้า
ไดแก ปรับปรุงบอนํ้า สระ ปรับปรุง
ซอมแซมฝายประตูนํ้า อางเก็บนํ้า
รอยละ ๒๖.๙๗
การซอมแซม สถานพยาบาล
วัด มัสยิด โรงเรียน ตลาดกลาง
ศาลาอเนกประสงค
รอยละ ๒๒.๖๒

แผนภูมิ ๓ - ๒ โครงการซอมแซมหรือบูรณะทรัพยสินที่เปนประโยชนตอสาธารณะ
๑๐๘

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๑)
การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ

โครงการสงเสริมการพัฒนาชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการสรางปาสรางรายได
รอยละ ๐.๗๒

โครงการเศรษฐกิจพอเพียง
รอยละ ๒๐.๑๖
โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
ในโรงเรียนถิ่นทุรกันดาร
รอยละ ๐.๕๒

อื่น ๆ เชน โครงการปรับปรุงศูนย
จําหนายสินคา OTOP โครงการ
กําจัดวัชพืช โครงการขุดลอกขุดดิน
เลน และโครงการขุดลอกปรับปรุง
คลองสงนํ้า/คลองประปา เปนตน
รอยละ ๒๕.๒๒

โครงการเกษตรทฤษฎีใหม
(๓๐ : ๓๐ : ๓๐ : ๑๐)
รอยละ ๐.๑๗
โครงการพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่
ประยุกตตามพระราชดําริ
(ปดทองหลังพระ)
รอยละ ๐.๓๕

การปลูกตนไมหรือปาชุมชน
รอยละ ๓.๔๑
การสรางฝาย
รอยละ ๑๐.๘๐
การปรับเปลี่ยน
การปลูกพืชใหมที่มีตลาด
รอยละ ๑๕.๕๓

การเปลี่ยนแปลงอาชีพ
รอยละ ๙.๕๘

โครงการทํานา ๑ ไร
ไดเงิน ๑ แสนบาท
(ปดทองหลังพระ)
รอยละ ๑๓.๕๕

แผนภูมิ ๓ - ๓ โครงการสงเสริมการพัฒนาชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

อืน่ ๆ เชน โครงการพัฒนาเสนทางคมนาคม
โครงการกอสรางถนน/
ลานคอนกรีตเสริมเหล็ก และโครงการ
ขุดเจาะบอบาดาล เปนตน
รอยละ ๒๕.๖๒

โครงการดานเศรษฐกิจและสังคม

การชวยเหลือผูปวยใน
พระราชานุเคราะหและ
ผูดอยโอกาส
รอยละ ๘.๘๗

การเพิม่ ศักยภาพใน
การประกอบอาชีพหรือ
สงเสริมอาชีพของคน
ในหมูบ า น/ชุมชน
รอยละ ๕๙.๖๑

การสงเสริมการทองเที่ยว
รอยละ ๐.๘๘

การปรับปรุงซอมแซม
ศูนยบริการผูสูงอายุ
รอยละ ๒.๖๐

การปรับปรุงซอมแซม
ศูนยเด็กเล็ก
รอยละ ๒.๔๒

แผนภูมิ ๓ - ๔ โครงการดานเศรษฐกิจและสังคม
๑๐๙

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๑)
การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ

กลุมเปาหมายที่ไดรับประโยชนจากผลผลิตโครงการ (คน)

๗๐,๐๐๐,๐๐๐
๖๐,๐๐๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐,๐๐๐
๔๐,๐๐๐,๐๐๐
๓๐,๐๐๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐,๐๐๐
๐

๕๙,๔๕๘,๕๖๕

๖,๘๙๕,๐๒๗

๓,๐๑๕,๕๙๒
จํานวนคน

จํานวนคน

จํานวนคน

โครงการซอมแซมหรือบูรณะ
ทรัพยสินที่เปนประโยชนตอสาธารณะ

โครงการสงเสริมการพัฒนาชุมชนตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการดานเศรษฐกิจและสังคม

แผนภูมิ ๓ - ๕ กลุมเปาหมายที่ไดรับประโยชนจากผลผลิตโครงการ (คน)

กลุมเปาหมายที่ไดรับประโยชนจากผลผลิตโครงการ (งบประมาณที่ไดรับ : บาท)
๖๗๔,๖๒๒,๖๑๗.๕๘
๓๘๕,๕๖๔,๓๐๐.๘๕
๔,๘๓๓,๓๓๘,๙๖๓.๘๔

โครงการซอมแซมหรือบูรณะทรัพยสินที่เปนประโยชนตอสาธารณะ
โครงการสงเสริมการพัฒนาชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการดานเศรษฐกิจและสังคม

แผนภูมิ ๓ - ๖ กลุมเปาหมายที่ไดรับประโยชนจากผลผลิตโครงการ (งบประมาณที่ไดรับ)
๑๑๐

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๑)
การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ

ผูไดรับประโยชนทางตรงจากการจางงาน (คน)

๔,๐๐๐,๐๐๐
๓,๕๐๐,๐๐๐
๓,๐๐๐,๐๐๐
๒,๕๐๐,๐๐๐
๒,๐๐๐,๐๐๐
๑,๕๐๐,๐๐๐
๑,๐๐๐,๐๐๐
๕๐๐,๐๐๐
๐

๓,๖๗๒,๔๙๘

๒๖๑,๓๘๖

๖๘,๕๓๐
จํานวนคน

จํานวนคน

จํานวนคน

โครงการซอมแซมหรือบูรณะ
ทรัพยสินที่เปนประโยชนตอสาธารณะ

โครงการสงเสริมการพัฒนาชุมชนตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการดานเศรษฐกิจและสังคม

แผนภูมิ ๓ - ๗ ผูไดรับผลประโยชนทางตรงจากการจางงาน (คน)

ผูไดรับผลประโยชนทางตรงจากการจางงาน (จํานวนเงิน : บาท)
๙๒,๒๘๗,๖๘๙.๒๗
๗๓,๐๑๖,๒๘๙.๐๒
๑,๑๙๒,๐๙๙,๗๙๑.๗๐

โครงการซอมแซมหรือบูรณะทรัพยสินที่เปนประโยชนตอสาธารณะ
โครงการสงเสริมการพัฒนาชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการดานเศรษฐกิจและสังคม

แผนภูมิ ๓ - ๘ ผูไดรับผลประโยชนทางตรงจากการจางงาน (จํานวนเงิน)

๑๑๑

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๑)
การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ

ประชาชนที่ไดรับผลประโยชนทางออมจากโครงการ (คน)

๑๒,๐๐๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐,๐๐๐
๘,๐๐๐,๐๐๐
๖,๐๐๐,๐๐๐
๔,๐๐๐,๐๐๐
๒,๐๐๐,๐๐๐
๐

๑๐,๐๙๙,๕๐๖

๔๕๒,๘๖๕

๙๑๐,๖๕๑

ประชาชน (คน)

ประชาชน (คน)

ประชาชน (คน)

โครงการซอมแซมหรือบูรณะ
ทรัพยสินที่เปนประโยชนตอสาธารณะ

โครงการสงเสริมการพัฒนาชุมชนตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการดานเศรษฐกิจและสังคม

แผนภูมิ ๓ - ๙ ประชาชนที่ไดรับผลประโยชนทางออมจากโครงการ (คน)
ประชาชนที่ไดรับผลประโยชนทางออมจากโครงการ (ครัวเรือน)
๒,๗๐๔,๒๐๔
๑,๒๔๔,๒๗๙

๒๕,๐๒๘.๗๘๙

โครงการซอมแซมหรือบูรณะทรัพยสินที่เปนประโยชนตอสาธารณะ
โครงการสงเสริมการพัฒนาชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการดานเศรษฐกิจและสังคม

แผนภูมิ ๓ - ๑๐ ประชาชนที่ไดรับผลประโยชนทางออมจากโครงการ (ครัวเรือน)
หมายเหตุ สรุปขอมูลจํานวนครัวเรือน (จํานวนบาน) ในประเทศไทย ณ เมษายน ๒๕๖๐ จาก
ระบบสถิ ติ ท างการทะเบี ย น กระทรวงมหาดไทย พบว า มี จํ า นวนทั้ ง สิ้ น ๒๕,๔๐๐,๔๔๐ ครั ว เรื อ น
(วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐) ซึง่ มีความแตกตางจากขอมูลในระบบฯ ของกรมการปกครอง โดยเกิดจากการนับซํา้
ของจํานวนภายในระบบฯ
๑๑๒

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๑)
การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ

สรุปงบประมาณโครงการตามมาตรการสงเสริมความเปนอยูระดับตําบล (บาท)

๓๕,๐๑๑,๔๙๙,๙๙๒
๒๕,๗๒๗,๓๖๖,๙๒๗
๒๕,๑๐๘,๙๖๒,๖๙๔
๑๐,๐๐๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐,๐๐๐
ไดรับอนุมัติ

๓๐,๐๐๐,๐๐๐

ลงนามในสัญญา

๔๐,๐๐๐,๐๐๐

เบิกจาย

แผนภูมิ ๓ - ๑๑ สถานะการดําเนินงานโครงการตามมาตรการสงเสริมความเปนอยูระดับตําบล

งบประมาณโครงการตามมาตรการการสงเสริมความเปนอยูระดับตําบล (บาท)
๖,๓๙๒,๓๒๑,๗๙๖.๒๔
๔,๙๓๓,๒๗๑,๐๙๕.๑๘
๔,๘๒๙,๙๖๘,๗๔๔.๙๕

คณะที่ ๔

๑๓,๐๐๙,๔๑๑,๑๐๙.๕๐
๙,๔๗๓,๙๘๔,๔๕๓.๔๔
๙,๒๔๕,๒๓๘,๕๔๗.๑๒

คณะที่ ๓

๗,๕๙๔,๔๙๒,๙๒๙.๖๐
๖,๐๑๔,๓๐๙,๒๑๘.๑๖
๕,๘๓๑,๗๑๔,๕๘๓.๓๔
๘,๐๑๕,๒๗๔,๑๕๗.๐๒
๕,๓๐๕,๘๐๒,๑๕๙.๘๗
๕,๒๐๒,๐๔๐,๘๑๙.๐๖

คณะที่ ๒
คณะที่ ๑
๐.๐๐

๕,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐
ไดรับอนุมัติ

๑๐,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐

ลงนามในสัญญา

เบิกจาย

แผนภูมิ ๓ - ๑๒ งบประมาณโครงการตามมาตรการสงเสริมความเปนอยูระดับตําบล
จําแนกตาม อ.ค.ต.ป. กลุมจังหวัด และจําแนกตามสถานะการดําเนินการ

๑๑๓

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๑)
การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ

นอกจากได กํ า หนดให มี ก ารตรวจติ ด ตามผลการดํ า เนิ น งานแล ว ข อ มู ล จาก
สํานักนโยบายและแผน สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย พบวากระทรวงมหาดไทยไดขอความรวมมือ
สํานักงานสถิติแหงชาติในการตรวจติดตามประเมินผลโครงการ โดยจัดทําแบบสอบถามที่เปนมาตรฐานกลาง
สําหรับใชสํารวจทั่วประเทศ จํานวนประชาชนตัวอยางทั้งสิ้น ๑๘๐,๔๑๕ ราย มีผูตอบสัมภาษณ ดังนี้
• ชาย รอยละ ๕๘.๐ หญิง รอยละ ๔๒.๐
• อายุระหวางอายุ ๒๐ - ๒๙ ป รอยละ ๓.๑ อายุ ๓๐ - ๓๙ ป รอยละ ๑๑.๕
อายุ ๔๐-๔๙ ป รอยละ ๒๙.๖ อายุ ๕๐ - ๕๙ ป รอยละ ๓๔.๔ และอายุ ๖๐ ปขึ้นไป รอยละ ๒๑.๔
• ระดับการศึกษา ไมไดรับการศึกษา รอยละ ๒.๐ จบประถมศึกษา รอยละ ๕๕.๗
มัธยมศึกษารอยละ ๓๑.๘ ปวช./ปวส./ปวท./อนุปริญญา รอยละ ๕.๑ ปริญญาตรีหรือสูงกวาปริญญาตรี รอยละ ๕.๔
• สถานภาพการทํางานเปนเกษตรกร รอยละ ๕๔.๓ ทีเ่ หลืออีกรอยละ ๔๕.๗ ประกอบอาชีพ
เชน เจาหนาที่ของรัฐ/พนักงาน/รัฐวิสาหกิจ พนักงาน/ลูกจางเอกชน คาขาย/ประกอบธุรกิจสวนตัว เปนตน ตําแหนง
ในหมูบ า น/ชุมชน เปนปลัด อบต./นายก อบต. รอยละ ๑.๓ กํานัน/ผูช ว ยกํานัน รอยละ ๒.๑ ผูใ หญบา น/ผูช ว ยผูใ หญ
บานรอยละ ๑๖.๖ คนในหมูบ า น/ชุมชน รอยละ ๗๖.๖ อบต./สมาชิก อบต. รอยละ ๑.๒ กรรมการตาง ๆ ของหมูบ า น
รอยละ ๑.๑ และอืน่ ๆ เชน อสม. สท./สจ. อาสาสมัครพัฒนาชุมชน เปนตน รอยละ ๑.๑ ซึง่ สรุปผลการสํารวจได ดังนี้
(๑) การมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับโครงการที่เกิดขึ้นในหมูบาน/ชุมชน
ประชาชนรอยละ ๙๘.๙ มีความรู ความเขาใจเกีย่ วกับโครงการทีเ่ กิดขึน้ ในหมูบ า น/
ชุมชน ในจํานวนนี้ มีความรู ความเขาใจ ระดับมากถึงมากทีส่ ดุ รอยละ ๖๙.๔ ปานกลางรอยละ ๒๔.๒ และนอย
ถึงนอยที่สุดรอยละ ๕.๓ สวนประชาชนที่ไมมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับโครงการฯ มีเพียงรอยละ ๑.๑
หากพิจารณาเปนรายภาค ประชาชนภาคเหนือ ระบุวา มีความรู ความเขาใจเกีย่ วกับ
โครงการที่เกิดขึ้นในหมูบาน/ชุมชนระดับมากถึงมากที่สุด มากกวาภาคอื่น คือ รอยละ ๗๕.๓ รองลงมา ไดแก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือรอยละ ๗๒.๐ ภาคใตรอยละ ๖๗.๑ และภาคกลางรอยละ ๖๕.๕
ประชาชนที่ไดรับผลประโยชนทางออมจากโครงการ (ครัวเรือน)
ระดับนอยที่สุด
รอยละ ๕.๓

ระดับปานกลาง
รอยละ ๒๔.๒

๑๑๔

ประชาชนไมมีความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับโครงการฯ
รอยละ ๑.๑

ระดับมากถึงมากที่สุด
รอยละ ๖๙.๔

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๑)
การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ

๗๕.๓

(รอยละ)
Avg = ๗๐.๐๐
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แผนภูมิ ๓ - ๑๓ การมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับโครงการที่เกิดขึ้นในหมูบาน/ชุมชน
(๒) การมีสวนรวมในการดําเนินโครงการที่เกิดขึ้นในหมูบาน/ชุมชน
การมีสว นรวมในการดําเนินโครงการทีเ่ กิดขึน้ ในหมูบ า น/ชุมชนของประชาชน
พบวา รอยละ ๘๑.๑ ระบุวา มีสวนรวมในการดําเนินโครงการ และไมมีสวนรวมรอยละ ๑๘.๙
การมีสวนรวมในการดําเนินโครงการที่เกิดขึ้นในหมูบาน/ชุมชน
ไมมีสวนรวม
ในการดําเนิน
โครงการ
รอยละ ๑๘.๙

มีสวนรวมในการดําเนินโครงการ
รอยละ ๘๑.๑

แผนภูมิ ๓ - ๑๔ การมีสวนรวมในการดําเนินโครงการที่เกิดขึ้นในหมูบาน/ชุมชน

๑๑๕

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๑)
การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ

(๓) โครงการที่เกิดขึ้นตรงกับความตองการของคนในหมูบาน/ชุมชน
ประชาชนร อ ยละ ๙๘.๘ แสดงความเห็ น ว า โครงการที่ เ กิ ด ขึ้ น ตรงกั บ
ความตองการของคนในหมูบาน/ชุมชน ในจํานวนนี้ ตรงกับความตองการระดับมากถึงมากที่สุดรอยละ ๘๒.๕
ปานกลางรอยละ ๑๔.๔ และนอยถึงนอยทีส่ ดุ รอยละ ๑.๙ สวนประชาชนทีแ่ สดงความเห็นวาโครงการทีเ่ กิดขึน้
ไมตรงกับความตองการมีเพียงรอยละ ๐.๙ และไมทราบ/ ไมแนใจรอยละ ๐.๓
หากพิจารณาเปนรายภาค ประชาชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระบุวา โครงการ
ทีเ่ กิดขึน้ ตรงกับความตองการของคนในหมูบ า น/ชุมชนระดับมากถึงมากทีส่ ดุ มากกวาภาคอืน่ คือ รอยละ ๘๖.๘
รองลงมา ไดแก ภาคเหนือ รอยละ ๘๖.๐ ภาคใตรอยละ ๘๐.๓ และภาคกลางรอยละ ๗๘.๕
โครงการที่เกิดขึ้นตรงกับความตองการของคนในหมูบาน/ชุมชน
โครงการที่เกิดขึ้น
ไมตรงกับความตองการ
รอยละ ๐.๙

ระดับปานกลาง
รอยละ ๑๔.๔

ระดับนอยถึงนอยที่สุด
รอยละ ๑.๙

ระดับมากถึงมากที่สุด
รอยละ ๘๒.๕

๘๖.๘

(รอยละ)
Avg = ๘๒.๙
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๗๘.๕

๘๐.๓

ภา

๘๖.๐

ไมทราบ/ไมแนใจ
รอยละ ๐.๓

แผนภูมิ ๓ - ๑๕ โครงการที่เกิดขึ้นตรงกับความตองการของคนในหมูบาน/ชุมชน
๑๑๖

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๑)
การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ

(๔) ผูดําเนินการของโครงการที่เกิดขึ้นในหมูบาน/ชุมชน
ประชาชนรอยละ ๕๗.๔ ระบุวาโครงการสวนใหญดําเนินการโดยคนใน
หมูบาน/ชุมชน คนนอกหมูบาน/ชุมชนรอยละ ๓๘.๗ และไมทราบ/ไมแนใจรอยละ ๓.๙

ผูดําเนินการของโครงการที่เกิดขึ้นในหมูบาน/ชุมชน
ไมแนใจ
รอยละ ๓.๙
คนนอกหมูบาน/ชุมชน
รอยละ ๓๘.๗

โครงการสวนใหญ
ดําเนินการโดย
คนในหมูบาน/ชุมชน
รอยละ ๕๗.๔

แผนภูมิ ๓ - ๑๖ ผูดําเนินการของโครงการที่เกิดขึ้นในหมูบาน/ชุมชน
(๕) การดําเนินโครงการฯ มีความโปรงใส/ตรวจสอบได
ประชาชนรอยละ ๙๕.๓ แสดงความเห็นวาการดําเนินโครงการในหมูบาน/ชุมชน
มีความโปรงใส/ตรวจสอบได ในจํานวนนี้มีความโปรงใส/ตรวจสอบไดระดับมากถึงมากที่สุดรอยละ ๗๙.๐
ปานกลางรอยละ ๑๕.๐ และนอยถึงนอยที่สุดรอยละ ๑.๓ สวนผูที่ระบุวาการดําเนินโครงการไมโปรงใส/
ไมสามารถตรวจสอบได มีเพียงรอยละ ๐.๖ และไมทราบ/ไมแนใจรอยละ ๔.๑
เมื่อพิจารณาเปนรายภาค ประชาชนภาคเหนือระบุวาโครงการในหมูบาน/ชุมชน
มีความโปรงใส/ตรวจสอบไดระดับมากถึงมากที่สุดมากกวาภาคอื่น คือ รอยละ ๘๓.๙ รองลงมาไดแก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รอยละ ๗๙.๗ ภาคกลางรอยละ ๗๗.๖ และภาคใตรอยละ ๗๖.๑

๑๑๗

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๑)
การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ

การดําเนินการฯ มีความโปรงใส/ตรวจสอบได
ระดับนอยถึงนอยที่สุด
รอยละ ๑.๓

ไมทราบไมแนใจ
รอยละ ๔.๑
ระดับปานกลาง
รอยละ ๑๕.๐

ระดับมากถึงมากที่สุด
รอยละ ๗๙.๐

การดําเนินโครงการ
ไมโปรงใส/ไมสามารถ
ตรวจสอบได
รอยละ ๐.๖

๘๓.๙
(รอยละ)
Avg = ๗๙.๓

๗๙.๗
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แผนภูมิ ๓ - ๑๗ การดําเนินโครงการฯ มีความโปรงใส/ตรวจสอบได

๑๑๘

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๑)
การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ

(๖) ประโยชนที่ไดรับจากการดําเนินโครงการที่เกิดขึ้นในหมูบาน/ชุมชน
ประชาชนรอยละ ๙๘.๙ ระบุวา การดําเนินโครงการทีเ่ กิดขึน้ ในหมูบ า น/ชุมชน
มีประโยชน โดยระบุประโยชนที่ไดรับ ไดแกคนในหมูบาน/ชุมชนมีคุณภาพชีวิตและความเปนอยูดีขึ้น (รอยละ ๓๐.๖)
มีสถานที่ใชประโยชน/ลานอเนกประสงค เชน ลานกีฬา ลานตากพืชผลทางการเกษตร เปนตน (รอยละ ๒๕.๗)
การคมนาคมสะดวก (รอยละ ๒๔.๒) สิ่งปลูกสราง/สิ่งกอสรางมีสภาพใหม/ไดรับการบูรณะ (รอยละ ๒๒.๘)
มีแหลงนํา้ เพือ่ ใชในการอุปโภคบริโภค (รอยละ ๑๕.๙) หมูบ า น/ชุมชนเขมแข็งสามารถพึง่ พาตัวเองได/ชวยเหลือ
ตัวเองได (รอยละ ๑๓.๔) มีการจางงาน(รอยละ ๑๓.๒) มีรายไดเพิ่มขึ้น (รอยละ ๑๒.๑) เปนตน
ประโยชนทไี่ ดรบั จากการดําเนินการทีเ่ กิดขึน้ ในหมูบ า น/ชุมชน
คนในหมูบาน/ชุมชนมีคุณภาพชีวิต
และความเปนอยูดีขึ้น
รอยละ ๓๐.๖

มีรายไดเพิ่มขึ้น
รอยละ ๑๒.๑
มีการจางงาน
รอยละ ๑๓.๒
หมูบาน/ชุมชนเขมแข็ง
สามารถพึ่งพาตัวเองได/
ชวยเหลือตัวเองได
รอยละ ๑๓.๔
มีแหลงนํ้าเพื่อใชใน
การอุปโภคบริโภค
รอยละ ๑๕.๙

มีสถานที่ใชประโยชน/ตามอเนกประสงค
รอยละ ๒๕.๗

การคมนาคมสะดวก
รอยละ ๒๔.๒

สิ่งปลูกสราง/สิ่งกอสรางมีสภาพใหม/ไดรับการบูรณะ
รอยละ ๒๒.๘

แผนภูมิ ๓ - ๑๘ ประโยชนที่ไดรับจากการดําเนินโครงการที่เกิดขึ้นในหมูบาน/ชุมชน
(๗) การนํารายไดที่เพิ่มขึ้นไปใชประโยชน
เมื่อสอบถามประชาชนที่มีรายไดเพิ่มขึ้น จากการดําเนินโครงการที่เกิดขึ้น
ในหมูบาน/ชุมชน พบวา รอยละ ๘๐.๑ นํารายไดที่เพิ่มขึ้นไปใชดานอุปโภคบริโภค เก็บออมรอยละ ๓๐.๓
ลงทุนทางดานการเกษตรรอยละ ๒๘.๕ ใชจายดานการศึกษาของครัวเรือนรอยละ ๑๕.๑ ลงทุนประกอบอาชีพอื่น ๆ
รอยละ ๑๒.๖ ชําระหนีร้ อ ยละ ๑๑.๙ ๓และอืน่ ๆ เชน พัฒนาหมูบ า น จัดกิจกรรมในหมูบ า น เปนตน รอยละ ๐.๕
การนํารายไดที่เพิ่มขึ้นไปใชประโยชน
รอยละ ๘๐.๑

รอยละ ๓๐.๓

รอยละ ๒๘.๕

รอยละ ๑๕.๑

รอยละ ๑๑.๙

รอยละ ๑๒.๖
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รอยละ ๐.๕

แผนภูมิ ๓ - ๑๙ การนํารายไดที่เพิ่มขึ้นไปใชประโยชน
๑๑๙

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๑)
การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ

(๘) ความยั่งยืนของการดําเนินโครงการที่เกิดขึ้นในหมูบาน/ชุมชน
ประชาชนรอยละ ๙๘.๔ แสดงความเห็นวาการดําเนินโครงการที่เกิดขึ้น
ในหมูบาน/ชุมชน มีความยั่งยืน ในจํานวนนี้ระบุวามีความยั่งยืนระดับมากถึงมากที่สุดรอยละ ๘๕.๓ ปานกลาง
รอยละ ๑๑.๔ และนอยถึงนอยทีส่ ดุ รอยละ ๑.๗ สวนประชาชนทีม่ คี วามเห็นวาไมมคี วามยัง่ ยืนมีเพียงรอยละ ๐.๖
และไมทราบ/ไมแนใจรอยละ ๑.๐
หากพิ จ ารณาเป น รายภาค พบว า ประชาชนภาคเหนื อ มี ค วามเห็ น ว า
การดําเนินโครงการที่เกิดขึ้นในหมูบาน/ชุมชนมีความยั่งยืนมากกวาภาคอื่น คือ รอยละ ๘๙.๘ รองลงมา
ไดแก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รอยละ ๘๙.๗ ภาคใตรอยละ ๘๓.๕ และ ภาคกลางรอยละ ๘๐.๓
ความยัง่ ยืนของการดําเนินโครงการทีเ่ กิดขึน้ ในหมูบ า น/ชุมชน
ไมทราบ/ไมแนใจ
รอยละ ๑.๐

ระดับนอยถึงนอยที่สุด
รอยละ ๑.๗

ระดับมากถึงมากที่สุด
รอยละ ๘๕.๓

๘๙.๗

(รอยละ)
Avg = ๘๕.๘
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๘๐.๓

คใต

๘๙.๘

ภา

ระดับปานกลาง
รอยละ ๑๑.๔

ประชาชน
มีความเห็นวา
ไมมีความยั่งยืน
รอยละ ๐.๖

แผนภูมิ ๓ - ๒๐ ความยั่งยืนของการดําเนินโครงการที่เกิดขึ้นในหมูบาน/ชุมชน
๑๒๐

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๑)
การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ

(๙) โครงการที่ เ กิ ด ขึ้ น ในหมู  บ  า น/ชุ น ชน ช ว ยให เ กิ ด ความร ว มมื อ หรื อ
ความสามัคคีของคนในหมูบาน/ชุมชน
ประชาชนรอยละ ๙๘.๑ แสดงความเห็นวาโครงการที่เกิดขึ้นฯ ชวยใหเกิด
ความรวมมือหรือความสามัคคีของคนในหมูบ า น/ชุมชน ในจํานวนนีร้ ะบุวา ชวยใหเกิดความรวมมือ หรือความสามัคคีฯ
ระดับมากถึงมากที่สุดรอยละ ๗๗.๔ ปานกลางรอยละ ๑๘.๒ และนอยถึงนอยที่สุดรอยละ ๒.๕ สวนประชาชน
ที่มีความเห็นวาการดําเนินโครงการฯ ไมชวยใหเกิดความรวมมือ/ความสามัคคีมีรอยละ ๑.๑
หากพิจารณาเปนรายภาค ประชาชนภาคเหนือ มีความเห็นวาโครงการที่เกิดขึ้น
ในหมูบาน/ชุมชน ชวยใหเกิดความรวมมือหรือความสามัคคีของคนในหมูบาน/ชุนชนในระดับมากถึงมากที่สุด
มีมากกวาภาคอืน่ คือ รอยละ ๘๒.๙ รองลงมาไดแกภาคตะวันออกเฉียงเหนือรอยละ ๘๒.๔ ภาคใตรอ ยละ ๗๓.๙
และภาคกลางรอยละ ๗๒.๗
โครงการที่เกิดขึ้นในหมูบาน/ชุมชน ชวยใหเกิดความรวมมือหรือ
ความสามัคคีของคนในหมูบาน/ชุมชน
ระดับนอยถึงนอยที่สุด
รอยละ ๒.๕

การดําเนินโครงการฯ
ไมชวยใหเกิดความรวมมือ/
ความสามัคคี
รอยละ ๑.๑

ระดับปานกลาง
รอยละ ๑๘.๒

ระดับมากถึงมากที่สุด
รอยละ ๗๗.๘

๘๒.๔

(รอยละ)
Avg = ๗๘.๐
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๘๒.๙

แผนภูมิ ๓ - ๒๑ โครงการที่เกิดขึ้นในหมูบาน/ชุนชน ชวยใหเกิดความรวมมือ
หรือความสามัคคีของคนในหมูบาน/ชุมชน
๑๒๑

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๑)
การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ

(๑๐) โครงการที่เกิดขึ้นในหมูบาน/ชุมชนชวยใหเกิดความรวมมือหรือความ
สามัคคีระหวางคนในหมูบาน/ชุมชน กับหนวยงานภาครัฐ
ประชาชนรอยละ ๙๗.๓ แสดงความเห็นวาโครงการที่เกิดขึ้นชวยใหเกิด
ความรวมมือหรือความสามัคคีของคนในหมูบาน/ชุมชนกับหนวยงานภาครัฐ ในจํานวนนี้ระบุวาชวยใหเกิด
ความรวมมือหรือความสามัคคีฯ ระดับมากถึงมากที่สุดรอยละ ๖๙.๔ ปานกลางรอยละ ๒๔.๔ และนอยถึง
นอยที่สุดรอยละ ๓.๕
เมื่ อ พิ จ ารณาเป น รายภาค ประชาชนภาคเหนื อ มี ค วามเห็ น ว า โครงการ
ที่เกิดขึ้นในหมูบาน/ชุมชน ชวยใหเกิดความรวมมือ หรือความสามัคคีของคนในหมูบาน/ชุมชนในระดับมากถึง
มากที่ สุ ด มากกว า ภาคอื่ น คื อ ร อ ยละ ๗๕.๗ รองลงมาได แ ก ภ าคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ร อ ยละ ๗๔.๐
ภาคกลางรอยละ ๖๙.๔ และภาคใต รอยละ ๖๕.๕
โครงการที่เกิดขึ้นในหมูบาน/ชุมชน ชวยใหเกิดความรวมมือหรือ
ความสามัคคีของคนในหมูบาน/ชุมชน กับหนวยงานภาครัฐ
ระดับนอยถึงนอยที่สุด
รอยละ ๓.๕
ระดับปานกลาง
รอยละ ๒๔.๔

ระดับมากถึงมากที่สุด
รอยละ ๖๙.๔
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๗๕.๗

(รอยละ)
Avg = ๗๑.๒

แผนภูมิ ๓ - ๒๒ โครงการที่เกิดขึ้นในหมูบาน/ชุมชนชวยใหเรือความสามัคคี
ระหวางคนในหมูบาน/ชุมชน กับหนวยงานภาครัฐ
๑๒๒

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๑)
การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ

(๑๑) โครงการสามารถสรางอาชีพ รายได หรือกระตุนเศรษฐกิจ หรือสราง
หมูบาน/ชุมชนใหเขมแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได
ประชาชนรอยละ ๘๘.๗ แสดงความเห็นวาโครงการสามารถสรางอาชีพ
รายไดหรือกระตุนเศรษฐกิจฯ ได โดยสามารถสรางอาชีพ รายไดหรือกระตุนเศรษฐกิจฯ ระดับมากถึงมากที่สุด
รอยละ ๕๗.๔ ปานกลาง รอยละ ๒๕.๗ และนอยถึงนอยที่สุดรอยละ ๕.๖ สวนประชาชนที่มีความเห็นวา
โครงการฯ ไมสามารถสรางอาชีพ รายได หรือกระตุน เศรษฐกิจ หรือสรางหมูบ า น/ชุนชนใหเขมแข็ง สามารถพึง่ พา
ตนเองไดรอยละ ๙.๖
หากพิจารณาเปนรายภาค พบวา ประชาชนภาคเหนือ แสดงความเห็นวา
โครงการสามารถสามารถสรางอาชีพ รายไดหรือกระตุน เศรษฐกิจฯ ในระดับมากถึงมากทีส่ ดุ มากกวาภาคอืน่ คือ
รอยละ ๖๔.๖ รองลงมา ไดแก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือรอยละ ๕๙.๙ ภาคใตรอยละ ๕๔.๕ และภาคกลาง
รอยละ ๕๒.๘
โครงการสามารถสรางอาชีพ รายได หรือกระตุนเศรษฐกิจ หรือสรางหมูบาน/ชุมชน
ใหเขมแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได
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๕๙.๙

โครงการฯ ไมสามารถ
สรางอาชีพได หรือกระตุนเศรษฐกิจ
รอยละ ๙.๖

(รอยละ)
Avg = ๕๘.๐

ลา

๖๔.๖

ระดับมากถึงมากที่สุด
รอยละ ๕๗.๔

คก

ระดับปานกลาง
รอยละ ๒๕.๗

ภา

ระดับนอยถึงนอยที่สุด
รอยละ ๕.๖

แผนภูมิ ๓ - ๒๓ โครงการสามารถสรางอาชีพ รายได หรือกระตุนเศรษฐกิจ
หรือสรางหมูบาน/ชุมชนใหเขมแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได
๑๒๓

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๑)
การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ

(๑๒) ความพึงพอใจในภาพรวมตอโครงการที่เกิดขึ้นในหมูบาน/ชุมชน
ประชาชนรอยละ ๙๙.๓ ระบุวา มีความพึงพอใจ โดยมีความพึงพอในภาพรวม
ตอโครงการฯ ระดับมากถึงมากที่สุดรอยละ ๘๓.๔ ปานกลางรอยละ ๑๔.๓ และนอยถึงนอยที่สุดรอยละ ๑.๖
สวนผูที่ระบุวาไมมีความพึงพอใจ รอยละ ๐.๕ และไมทราบ/ไมแนใจรอยละ ๐.๒
เมือ่ พิจารณาเปนรายภาค ประชาชนภาคเหนือมีความพึงพอใจในภาพรวมตอ
โครงการที่เกิดขึ้นฯ ระดับมากถึงมากที่สุดมากกวาภาคอื่น คือ รอยละ ๘๗.๔ รองลงมาไดแก ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือรอยละ ๘๖.๐ ภาคใตรอยละ ๘๑.๕ และภาคกลางรอยละ ๘๐.๔
ความพึงพอใจในภาพรวมตอโครงการที่เกิดขึ้นในหมูบาน/ชุมชน
ไมมีความพึงพอใจ
รอยละ ๐.๕

ระดับปานกลาง
รอยละ ๑๔.๓

ไมทราบ/ไมแนใจ
รอยละ ๐.๒
ระดับนอยถึงนอยที่สุด
รอยละ ๑.๖

ระดับมากถึงมากที่สุด
รอยละ ๘๓.๔

(รอยละ)
Avg = ๘๓.๘
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๘๖.๐
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แผนภูมิ ๓ - ๒๔ ความพึงพอใจในภาพรวมตอโครงการที่เกิดขึ้นในหมูบาน/ชุมชน

๑๒๔

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๑)
การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ

(๑๓) ขอเสนอแนะและขอคิดเห็นตอโครงการฯ
ประชาชนรอยละ ๘๕.๗ ไมแสดงความคิดเห็น สวนผูที่แสดงความคิดเห็น
มีเพียงรอยละ ๑๔.๓ ในจํานวนนี้ ไดใหขอเสนอแนะและขอคิดเห็น เชน ควรมีการสนับสนุนใหมีโครงการดี ๆ
อยางนี้ตอไป (รอยละ ๓.๕) ควรกระจายงบประมาณใหทั่วถึง (รอยละ ๓.๕) ตองการใหเทพื้นคอนกรีต
ถึงถนนและขยายทางเดินใหกวางขึ้น (รอยละ ๑.๓) ตองการใหชุมชนมีสวนรวมในการจัดทําโครงการ
เพื่อสรางความสามัคคี (รอยละ ๑.๒) ควรสรางและปรับปรุงพัฒนาแหลงนํ้า/อางเก็บนํ้าในชุมชน (รอยละ ๑.๐)
ควรทําโครงการเพื่อสาธารณูปโภคใหมากกวานี้ (รอยละ ๐.๘) และระยะเวลาในการดําเนินการนอยเกินไป
(รอยละ ๐.๘) เปนตน
๓.๑.๔ การประเมินผลสัมฤทธิ์ ผลผลิตโครงการ
อ.ค.ต.ป. กลุมจังหวัด

รายการ

อ.ค.ต.ป.
กลุมกระทรวง
คณะที่ ๑ คณะที่ ๒ คณะที่ ๓ คณะที่ ๔ ดานความมั่นคงฯ
และ ค.ต.ป. มท.

๑. การดําเนินงานตามโครงการ บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงคโครงการเรื่องอะไรบาง และบรรลุผลมากนอยเพียงใด
๑) ตรงกับความตองการของประชาชน

l

๒) ชวยพัฒนาคุณภาพชีวิต

l

๓) สรางความสามัคคีใหกับคนในชุมชน

l

l

๔) พัฒนาแหลงนํ้าและแกไขปญหาทรัพยากรนํ้า

l

l

l

l

๕) กระตุนเศรษฐกิจในชุมชน

l

l

l

l

๖) เพิ่มผลผลิตและเพิ่มมูลคาในภาคการเกษตร

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

๒. ความสําเร็จ/ผลสัมฤทธิ์ ที่ไดรับจากการดําเนินโครงการ คือเรื่องใดบาง และประสบผลสําเร็จอยางไร
๑) ประชาชนไดรับประโยชนจากผลผลิตของโครงการ

l

l

๒) ประชาชนมีสวนรวมและเพิ่มความสามัคคี
๓) พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

l

๔) พัฒนาแหลงนํ้าเพื่อการอุปโภคและบริโภค

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

๓. ปจจัยสําคัญที่ทําใหโครงการประสบความสําเร็จ/ไมบรรลุผล คือเรื่องอะไร และมีสาเหตุหลักมาจากเรื่องใด เพราะอะไร
ปจจัยสําคัญที่ทําใหโครงการประสบความสําเร็จ
๑) ประชาชนมีสว นรวมรวมทัง้ ไดความรวมมือและสนับสนุน
จากภาคสวนตาง ๆ

l

l

l

l

l
l

๒) ผูนําชุมชนมีความเขมแข็ง

l

l

l

๓) ความพรอมของบุคลากรของหนวยงานในพื้นที่

l

l

l

๔) ความพรอมของแผนพัฒนาชุมชนทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาว

l

๕) การบริหารจัดการโครงการที่ดี

l

๖) ผูรับจางตองมีความรับผิดชอบตอสังคม

l

l
l

๑๒๕

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๑)
การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ
อ.ค.ต.ป. กลุมจังหวัด

รายการ

อ.ค.ต.ป.
กลุมกระทรวง
คณะที่ ๑ คณะที่ ๒ คณะที่ ๓ คณะที่ ๔ ดานความมั่นคงฯ
และ ค.ต.ป. มท.

๔. ผลผลิตของโครงการ เมือ่ เทียบกับงบประมาณทีใ่ ชดาํ เนินโครงการ มีความเหมาะสมมากนอยเพียงใดอยางไร และบรรลุผลสัมฤทธิต์ ามวัตถุประสงค
โครงการมากนอยแคไหน อยางไร
๑) ผลผลิตมีความเหมาะสมเมื่อเทียบกับงบประมาณ

l

l

l

l

๒) สามารถบริหารจัดการใหเงินหมุนเวียนและรายไดเพิม่ ขึน้
จากการใหบริการชุมชนใกลเคียง
๓) บางโครงการสามารถสรางรายไดจากผลผลิตจํานวนนอย
เมื่อเทียบกับงบประมาณของโครงการ

l
l

l

๕. ผลผลิตของโครงการ เมื่อเทียบกับระยะเวลาที่ใชในการดําเนินงานตามโครงการ มีความเหมาะสมมากนอยเพียงใด อยางไร
๑) ผลผลิตมีความเหมาะสมเมื่อเทียบกับระยะเวลา

l

l

๒) บางโครงการประเภทสิ่งกอสรางมีความลาชา

l

l

l

l

๖. ผลผลิตของโครงการมีความคุมคามากนอยเพียงใด อยางไร เมื่อเทียบกับงบประมาณ และประโยชนที่ไดรับจากการดําเนินโครงการ
๑) ผลผลิตของโครงการสวนมากมีความคุมคา

l

l

l

l

l

๒) พบผลผลิตของบางโครงการยังไมชัดเจน และไมคุมคา
เมื่อเทียบกับงบประมาณที่ไดรับ

l

๓) ประชาชน/ชุมชน สามารถใชประโยชนจากผลผลิตโครงการ
ไดหลายทางเกินวาวัตถุประสงคหลักที่ตั้งไว

l

l

l

l

l

๑) โครงการสวนมากเกิดจากความตองการของประชาชน
โดยตรงและหลายโครงการเปนการตอยอดจากโครงการเดิม
เพื่อเพิ่มคุณคาของโครงการ

l

l

l

l

l

๒) ผลผลิตโครงการเปนรูปธรรมและบรรลุตามวัตถุประสงค
และผลผลิ ต สามารถใช ป ระโยชน ไ ด ห ลากหลาย จึ ง มี ค วาม
คุมคามาก

l

l

l

l

l

๓) บางโครงการเกิ ด จากความต อ งการของทั้ ง ตํ า บล
ซึง่ การเสนอโครงการไมจาํ เปนตองเสนอเปนรายหมูบ า น อาจเสนอ
รวมกันหลายหมูบานได

l

l

๔) ผลิตภัณฑที่มีคุณภาพควรไดรับการสนับสนุนดานตาง ๆ
จากส ว นราชการและภาคเอกชน เพื่ อ สร า งความเข ม แข็ ง
ยั่งยืนยิ่งขึ้น

l

ภาพรวมการประเมินผลสัมฤทธิ์ ผลผลิตโครงการ

๑๒๖

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๑)
การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ

๑) อ.ค.ต.ป. กลุมจังหวัด คณะที่ ๑
โครงการสวนใหญบรรลุผลสัมฤทธิ์ของโครงการตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่ตั้งไว
แมวาบางโครงการจะมีการดําเนินการลาชาไปบางจากปญหาเรื่องการจัดซื้อ จัดจาง เปนเพราะผูรับเหมา
และแรงงานในพืน้ ทีม่ จี าํ นวนจํากัด ประกอบกับบุคลากรทีด่ าํ เนินการในขัน้ ตอนการจัดซือ้ จัดจาง ไมเพียงพอและ
ขาดความชํานาญ นอกจากนี้ การแตงตัง้ เจาหนาทีข่ ององคกรปกครองสวนทองถิน่ (อปท.) ใหทาํ หนาทีเ่ จาหนาที่
พัสดุนนั้ ประสบปญหาในทางปฏิบตั เิ ปนอยางมาก เนือ่ งจากไมไดใชระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา ดวยการพัสดุ
พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติมในการดําเนินการ รวมทั้งมีขอจํากัดตาง ๆ ขางตน เมื่อเจาหนาที่จําเปนตอง
ปฏิบัติงานในระยะเวลาที่เรงดวนจึงเกิดขอผิดพลาดคอนขางมาก
๒) อ.ค.ต.ป. กลุมจังหวัด คณะที่ ๒
การดําเนินงานตามโครงการเกิดผลสัมฤทธิ์บรรลุตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว สามารถตอบสนอง
ความตองการของประชาชน สามารถแกไขปญหาความเดือดรอน ชวยใหประชาชนมีรายไดเพิ่มขึ้น สรางกลุมอาชีพ
และเกิดความสามัคคีขนึ้ ในชุมชน ซึง่ ปจจัยสําคัญทีท่ าํ ใหโครงการประสบความสําเร็จ ไดแก ๑) การทีป่ ระชาชน
มีสว นรวมในการขับเคลือ่ นโครงการตัง้ แตเริม่ ตน เชน การเสนอโครงการ การรวมดําเนินงาน การตรวจรับการจาง เปนตน
๒) การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปรงใส เชน มีกองทุนจัดเก็บรายได เปนตน ๓) ความสามัคคีของชุมชน
๔) ความรวมมือของหนวยงานราชการ ๕) การใหความรู คําแนะนํา ตรวจสอบ และติดตามจากหนวยงานราชการ
๓) อ.ค.ต.ป. กลุมจังหวัด คณะที่ ๓
โครงการเกิดจากความตองการของประชาชนและชุมชนโดยตรงและรัฐบาลสามารถ
กระจายเม็ดเงินลงทุกพืน้ ทีข่ องภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สามารถกระตุน เศรษฐกิจระดับฐานรากไดในระดับหนึง่
สงผลใหประชาชนมีรายไดเพิ่มขึ้น ทั้งทางตรงและทางออม และมีสภาพความเปนอยูที่ดีขึ้น ประชาชนพึงพอใจมาก
แตในทางปฏิบตั ยิ งั มีขอ จํากัดเรือ่ งระยะเวลาการดําเนินงานทีส่ นั้ และเรงรัด การขาดแนวทางปฏิบตั ทิ ชี่ ดั เจนของ
ทางราชการ ทั้งในเรื่องการจัดซื้อจัดจาง การขออนุญาตใชพื้นที่ ฯลฯ ซึ่งกระทรวงมหาดไทยไดมีการติดตาม
อยางใกลชดิ และแกไขปญหาขอจํากัดตาง ๆ เปนระยะอยางตอเนือ่ ง สงผลใหการดําเนินโครงการตาง ๆ ตามมาตรการฯ
มีความคืบหนาเปนไปตามวัตถุประสงคของรัฐบาลไดดีพอสมควร
๔) อ.ค.ต.ป. กลุมจังหวัด คณะที่ ๔
เนือ่ งจากโครงการเกิดจากความตองการของประชาชนและชุมชนโดยตรง โดยพบวาบางโครงการ
เปนการตอยอดจากโครงการเดิมใหมีความตอเนื่องและเพิ่มคุณคาของโครงการ และบางโครงการเกิดจาก
ความตองการรวมกันของทัง้ ตําบล ซึง่ การดําเนินการตองอาศัยการมีสว นรวมของประชาชนในทุกขัน้ ตอน รวมถึง
รวมกันทํากิจกรรมตาง ๆ จึงชวยเพิ่มความสามัคคีของคนในชุมชน

๑๒๗

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๑)
การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ

อยางไรก็ตามการจัดทําโครงการดวยความเรงรีบนั้น ทําใหหลายโครงการขาดความพรอม
ทั้งในดานสถานที่และแบบรูปรายการ ประกอบกับเจาหนาที่ที่รับผิดชอบในกระบวนการพัสดุไมเพียงพอ
และขาดความรูความเขาใจและความชํานาญในกระบวนการพัสดุ การโยกยายและเปลี่ยนแปลงเจาหนาที่ที่รับผิดชอบ
และเจาหนาที่เปนคณะกรรมการตามระเบียบพัสดุ ผูรับจางขาดสภาพคลองและขาดแรงงาน เนื่องจากรับงาน
หลายโครงการและหลายพื้นที่ นอกจากนี้ยังพบวาบางโครงการมีพื้นที่ดําเนินงานอยูในที่สาธารณประโยชน
ต อ งใช เวลาในการขออนุ ญ าตตามระเบี ย บที่ กํ า หนด ในขณะที่ ช  า งที่ รั บ ผิ ด ชอบในการจั ด ทํ า รู ป แบบ
และประมาณราคากลางขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมีปริมาณ งานมาก และตองรับผิดชอบหลายโครงการ
การจัดซื้อวัสดุบางชนิด ในตลาดผลิตออกมาจําหนายไมทันกับปริมาณความตองการ จึงตองดําเนินการสั่งซื้อ
มาจากพื้นที่อื่นซึ่งตองใชระยะเวลาในการขนสงคอนขางนาน จึงสงผลใหบางโครงการอาจมีความลาชาไปบาง
แตในทายที่สุดก็สามารถบริหารจัดการใหโครงการเกิดผลสําเร็จตามเปาหมายและวัตถุประสงคที่กําหนดไว
๕) อ.ค.ต.ป. กลุม กระทรวงดานความมัน่ คงและการตางประเทศ และ ค.ต.ป. ประจํากระทรวงมหาดไทย
มาตรการสงเสริมความเปนอยูระดับตําบล (ตําบลละ ๕ ลานบาท) เปนการจัดสรร
งบประมาณลงถึงตําบล/หมูบาน โดยใชกลไกกรรมการหมูบานเปนครั้งแรกนับตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๓๙ จากเดิม
ซึ่งใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนหนวยดําเนินการ กอใหเกิดความพึงพอใจและสามารถแกไขปญหา
ของประชาชนไดตรงจุด เนื่องจากกรรมการหมูบาน/ชุมชนเปนผูใกลชิดประชาชน รูปญหาและความตองการ
ทําใหแกไขปญหาไดตรงจุด ทําใหคณ
ุ ภาพชีวติ และความเปนอยูด ขี นึ้ เกิดความรวมมือ ความสามัคคี มีอาชีพเสริม
มีแหลงนํ้าอุปโภค บริโภค มีสถานที่ใชประโยชน มีการจางงาน และผลผลิตการเกษตรเพิ่มขึ้น ซึ่งเปนผลมาจาก
การรวมคิดรวมเสนอ รวมทํา รวมตรวจสอบ และรวมบํารุงรักษา ทําใหชมุ ชนเกิดความรูส กึ เปนเจาของทรัพยสนิ
และปลูกจิตสํานึกในการรักบานเกิด
นอกจากนี้ พบวา จุดสําคัญทีท่ าํ ใหการดําเนินโครงการนีส้ าํ เร็จ คือ กลไกของผูว า ราชการจังหวัด
และนายอําเภอ ที่รวมกันบูรณาการแกไขปญหา อีกทั้งสวนกลาง ไดแก กระทรวงมหาดไทย สํานักงบประมาณ
และกรมบัญชีกลาง รวมกันแกไขปญหาใหเกิดความสําเร็จ เชน การขยายเวลาดําเนินโครงการมีการบูรณาการ
ทุกภาคสวนรวมกันทํางาน เปนตน ทําใหมาตรการฯ นี้ประสบความสําเร็จ

๑๒๘

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๑)
การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ

๓.๑.๕ การประเมินผลสัมฤทธิ์ ผลลัพธโครงการ
อ.ค.ต.ป. กลุมจังหวัด

รายการ

อ.ค.ต.ป.
กลุมกระทรวง
คณะที่ ๑ คณะที่ ๒ คณะที่ ๓ คณะที่ ๔ ดานความมั่นคงฯ
และ ค.ต.ป. มท.

๑. การดําเนินงานตามโครงการ เปนไปตามแผนงานที่กําหนดไวหรือไม อยางไร และมีการดําเนินการในเรื่องไดบาง ที่ไมเปนไปตาม
แผนงานที่กําหนด
๑) การดําเนินงานตามโครงการเปนไปตามแผนงาน

l

l

l

l

l

l
๒) บางโครงการแลวเสร็จกอนกําหนด
๓) เกิดการทิ้งงานและงานลาชาในบางโครงการ เนื่องจาก
l
l
ผูรับจางมีจํานวนนอย
๒. การดําเนินโครงการ เกิดผลลัพธทไี่ มไดคาดคิด/คาดการณลว งหนาไวในเรือ่ งใดบาง และวางแนวทางในการปองกัน หรือมีการแกไขผลลัพธ
ในทางที่ไมประสงคไวหรือไม อยางไร
๑) เกิดความลาชาจากกระบวนการจัดซื้อจัดจาง
l
l
l
๒) เกิดความลาชาจากบุคลกรของหนวยงานตาง ๆ มีงานที่
l
ตองปฏิบตั ใิ นหนาทีข่ องตนอยูเ ปนจํานวนมาก ทําใหไมสามารถให
ความรวมมือไดอยางเต็มที่
l
l
๓) เกิดความลาชาจากปญหาเกี่ยวกับพื้นที่ดําเนินโครงการ
l
๔) เกิดความลาชาจากสภาพอากาศไมเอื้ออํานวย
l
๕) เกิดความลาชาจากอุบัติเหตุในบริเวณพื้นที่ดําเนินงาน
l
๖) ความตองการของประชาชนมากเกินศักยภาพของเครือ่ งจักร
๗) นําการบริหารจัดการที่ดีมาแกปญหาการดําเนินงาน โดย
จัดตั้งชุดปฏิบัติการประจําตําบลลงพื้นที่เรงรัดติดตามการดําเนิน
l
โครงการ

๓. การดําเนินโครงการเกิดประโยชนตอกลุมเปาหมาย/ผูมีสวนไดเสียกลุมใด อยางไรบาง
๑) ประชาชน ชุมชน เกษตรกร รวมถึงผูป ระกอบการในพืน้ ที่

l

๒) หนวยงานภาครัฐในพื้นที่
๓) ประชาชน ชุมชน เกษตรกร รวมถึงผูป ระกอบการในพืน้ ที่
ใกลเคียง

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

๔. ผลลัพธจากโครงการ มีผลตอความสําเร็จของวัตถุประสงคและเปาหมายโครงการ ใหอยูในระดับที่สูงขึ้นหรือไม อยางไร เพียงใด
๑) ผลลัพธจากโครงการ มีผลตอความสําเร็จของวัตถุประสงค
และเปาหมายโครงการ ใหอยูในระดับที่สูงขึ้น

l

l

๒) โครงการกอใหเกิดการใชประโยชนที่หลากหลาย และ
หลายโครงการสามารถใชประโยชนไดเกินกวาที่คาดหมาย
๓) เกิดการพัฒนาและถายทอดองคความรูและเทคโนโลยี

l

๔) มีการขยายพื้นที่และปริมาณผลผลิต

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

๕. ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ เมื่อเปรียบเทียบกับการดําเนินงานตามทางเลือกอื่น ๆ เปนอยางไร
๑) ผลลัพธจากการดําเนินโครงการอยูในระดับดี
๒) พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
๓) ชุมชนเขมแข็งพึ่งพาตนเองได
๔) เกิดแหลงนํ้าเพื่อการอุปโภคและบริโภค รวมทั้งมีการพัฒนา
และดูแลรักษาแหลงนํ้าเดิม

l

l

๑๒๙

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๑)
การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ
อ.ค.ต.ป. กลุมจังหวัด

รายการ

อ.ค.ต.ป.
กลุมกระทรวง
คณะที่ ๑ คณะที่ ๒ คณะที่ ๓ คณะที่ ๔ ดานความมั่นคงฯ
และ ค.ต.ป. มท.

l
๕) สิ่ ง ปลู ก สร า ง/สิ่ ง ก อ สร า ง ได รั บ การบู ร ณะซ อ มแซม
จนใชประโยชนไดหลากหลาย
l
l
๖) ฟนฟูธรรมชาติ/สิ่งแวดลอม
๗) บางโครงการทีเ่ ปนการสงเสริมอาชีพ พบวารายไดเพิม่ ขึน้
l
เพียงเล็กนอย
๖. ผลลัพธที่เกิดขึ้นจากโครงการ มีผลตอความพึงพอใจของกลุมเปาหมายมากนอยเพียงใด อยางไร
l
l
l
l
l
กลุมเปาหมายมีความพึงพอใจตอผลลัพธอยางยิ่ง
๗. ผลลัพธจากการดําเนินโครงการมีผลตอกลุมเปาหมาย/ผูมีสวนไดเสีย ในมิติเชิงเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและคุณภาพชีวิต อยางไรบาง
ผลลัพธในมิติเชิงเศรษฐกิจ
l
l
l
l
l
๑) กระตุนเศรษฐกิจในชุมชน
๒) พื้นที่โครงการไดรับการพัฒนาศักยภาพ สงผลใหมูลคา
l
ทางเศรษฐกิจสูงขึ้น
ผลลัพธในมิติเชิงสังคม
l
l
l
๑) ประชาชนมีสวนรวม และมีความสามัคคีมากขึ้น
๒) ประชาชนและชุมชนเกิดความรูสึกเปนเจาของรวมกัน
l
สงผลใหเกิดการดูแลรักษาอยางตอเนื่อง
ผลลัพธในมิติเชิงวัฒนธรรม
ทําใหชมุ ชน หมูบ า นรักษาวัฒนธรรมการอยูร ว มกันพึงพาอาศัย
l
กันไว
ผลลัพธในมิติเชิงคุณภาพชีวิต
l
l
l
l
l
คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้น
๘. ผลลัพธที่เกิดขึ้นจากโครงการมีความยั่งยืน หรือความรุนแรงหรือไม อยางไร และจะสามารถแกไข/ปองกันไดหรือไม อยางไร
ความยั่งยืนของผลลัพธ
๑) มีความยัง่ ยืน เนือ่ งจากโครงการมาจากความตองการของ
l
l
l
ประชาชนในพื้นที่โดยตรง
๒) เพือ่ ใหเกิดความยัง่ ยืนเมือ่ จบโครงการจําเปนอยางยิง่ ทีต่ อ ง
l
l
มีแผนการดูแลรักษา
๓) บางโครงการอาจไมยั่งยืนเนื่องจาก
- โครงการประเภทฝกอาชีพบางโครงการขาดการพัฒนา
l
เทคโนโลยีและการบริหารจัดการแบบรวมกลุม
- โครงการประเภทการจัดซือ้ สิง่ ของเครือ่ งใชยงั มีแนวทาง
l
การใชงาน การเก็บ และการบํารุงรักษาที่ไมชัดเจน
- โครงการประเภทสิ่งกอสรางที่มีงบประมาณไมเพียงพอ
จะสงผลตอคุณภาพของสิง่ กอสราง ทําใหไมสามารถใชงานไดอยาง
l
เต็มที่และยาวนานพอ
แนวทางในการปองกัน
๑) หนวยงานที่เกี่ยวของควรเปนพี่เลี้ยง แนะนําชวยเหลือ
l
l
ในดานตาง ๆ ที่จําเปน

๒) ประชาชนและชุมชนควรรวมกันดูแลรักษา บริหารจัดการ
ผลผลิตจากโครงการอยางตอเนื่อง
๓) ผูรับจางตองมีความรับผิดชอบตอสังคม

๑๓๐

l
l

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๑)
การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ
อ.ค.ต.ป. กลุมจังหวัด

รายการ

อ.ค.ต.ป.
กลุมกระทรวง
คณะที่ ๑ คณะที่ ๒ คณะที่ ๓ คณะที่ ๔ ดานความมั่นคงฯ
และ ค.ต.ป. มท.

๔) บางโครงการไดรับงบประมาณไมเพียงพอ ดังนั้น ชุมชน
ควรหาความรวมมือ หรือหางบประมาณเพิ่มเติม เพื่อใหโครงการ
เกิดผลลัพธที่เพิ่มมากขึ้น

l

ภาพรวมการประเมินผลสัมฤทธิ์ ผลลัพธโครงการ
ผลการประเมินผลลัพธในภาพรวม ประชาชนไดประโยชน
จากผลผลิ ต โครงการตามวั ต ถุ ป ระสงค แ ละเป า หมายที่ กํ า หนด
ตรงตามความตองการของชาวบาน ทําใหผลลัพธ มีความคุม คามาก

l

l

l

l

l

๑) อ.ค.ต.ป. กลุมจังหวัด คณะที่ ๑
การดําเนินงานของโครงการทุกจังหวัดที่ไปตรวจติดตามสวนใหญประสบปญหาเกี่ยวกับ
กระบวนการจัดซื้อจัดจาง แตจังหวัดสามารถแกไขปญหาที่เกิดขึ้นได สงผลใหการดําเนินโครงการเปนไปตาม
แผนงานและเกิดผลลัพธตามที่กําหนด เกิดประโยชนในการสรางงานสรางอาชีพใหกับประชาชนที่ประสบ
ปญหาภัยแลง รวมทัง้ ผูป ระกอบการในพืน้ ที่ ทําใหมรี ายไดเพิม่ มากขึน้ และมีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ขี นึ้ ทัง้ นี้ ผลลัพธของ
โครงการสวนใหญนาจะมีความยั่งยืน โดยเฉพาะโครงการกอสรางที่มาจากความตองการของประชาชนในพื้นที่
สวนโครงการที่คาดวาจะไมยั่งยืน ไดแก การจัดซื้อสิ่งของเครื่องใชของชุมขนที่ยังมีแนวทางการใชงานการเก็บ
และการบํารุงรักษาที่ไมชัดเจน การปรับปรุงถนนที่งบประมาณมีไมเพียงพอ จึงไมคงทนถาวรตอการใชงาน
โครงการฝกอาชีพที่ขาดการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต และการบริหารจัดการตลาดแบบรวมกลุมกันจําหนาย
นอกจากนี้ หลายโครงการมีการตอยอดและพัฒนาจนบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมาย
ของโครงการมากยิง่ ขึน้ อาทิ การสงเสริมอาชีพเลีย้ งกบ ไดมกี ารพัฒนาองคความรูแ ละถายทอดระหวางเกษตรกร
ดวยกัน มีการขยายพื้นที่และปริมาณการเลี้ยงจนเปนอาชีพที่ยั่งยืนได
๒) อ.ค.ต.ป. กลุมจังหวัด คณะที่ ๒
การดําเนินงานตามโครงการสวนใหญเปนไปตามแผนงานทีก่ าํ หนดไว กอใหเกิดประโยชน
ตอกลุมเปาหมายทุกกลุมในพื้นที่ ทั้งภาคประชาชน ภาคเอกชน และภาครัฐบาล รวมถึงกลุมตาง ๆ ในพื้นที่
ใกลเคียงอีกดวย โดยเฉพาะกลุมเกษตรกร ซึ่งจากการดําเนินโครงการไดกอใหเกิดการการจางงาน การสรางรายได
การสรางอาชีพ การรวมกลุม และการรวมหุน เปนตน
ผลลัพธจากโครงการสงผลตอความสําเร็จของวัตถุประสงคและเปาหมายโครงการ และ
เปนการดําเนินโครงการที่มีความคุมคาและมีประโยชนตอประชาชนในพื้นที่อยางยิ่ง สรางความพึงพอใจ
ตอโครงการเปนอยางยิ่ง เนื่องจากเปนโครงการที่เกิดจากความตองการของประชาชนอยางแทจริง นํามาซึ่ง
ความยั่งยืนของผลลัพธของโครงการ
๓) อ.ค.ต.ป. กลุมจังหวัด คณะที่ ๓
บุคลากรทุกภาคสวนทั้งภาครัฐ ผูนําทองถิ่น และประชาชนในพื้นที่ใหความสําคัญกับ
การดําเนินโครงการ เนื่องจากเปนโครงการที่เกิดจากความตองการของประชาชนโดยตรง ซึ่งบางโครงการเปน
ความตองการของประชาชน แตไมสามารถขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากงบประมาณประจําปได เชน
การทําถนนในโรงเรียน การซอมแซมศาลาภายในวัด ฯลฯ
๑๓๑

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๑)
การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ

ทัง้ นี้ การดําเนินโครงการตองอาศัยและบูรณาการการทํางานรวมกัน อันเปนการสรางเสริม
ความสัมพันธอันดีระหวางเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดวยกัน เนื่องจากโครงการนี้ชวยใหเจาหนาที่ระดับจังหวัด
ระดับอําเภอ และระดับตําบล รูจ กั กันและสามารถชวยเหลือซึง่ กันและกันมากยิง่ ขึน้ ทําใหเจาหนาทีผ่ ปู ฏิบตั งิ าน
ระดับจังหวัด/อําเภอ/ตําบล คณะกรรมการหมูบาน ผูนําชุมชน และผูที่เกี่ยวของมีความสัมพันธที่ใกลชิดกัน
มากขึ้น ใหความชวยเหลือซึ่งกันและกัน และมีการบูรณาการการทํางานที่เขมแข็งขึ้น ถือเปนรูปแบบของ
การบูรณาการการทํางานแบบเบ็ดเสร็จ และสรางความเข็มแข็งใหแกบุคลากรในพื้นที่
๔) อ.ค.ต.ป. กลุมจังหวัด คณะที่ ๔
ผลลัพธของโครงการชวยพัฒนาคุณภาพชีวติ ดานตาง ๆ ของประชาชน เชน ดานการศึกษา
กระตุนเศรษฐกิจในชุมชนโดยเพิ่มการจางงาน สนับสนุนอาชีพหลัก สรางอาชีพเสริม พรอมทั้งกระตุนใหเกิด
การบริโภคในชุมชนมากขึ้น เกิดแหลงนํ้าเพื่อการอุปโภคและบริโภค รวมทั้งมีการพัฒนาและดูแลรักษา
แหลงนํ้าเดิม สงผลใหมีแหลงนํ้าเพียงพอสําหรับการบริโภค และทําการเกษตร ประมง ปศุสัตว ทําใหผลผลิต
ทางเกษตรเพิ่มขึ้น สิ่งปลูกสราง/สิ่งกอสราง ไดรับการบูรณะซอมแซม ทําใหสามารถใชประโยชนไดหลากหลาย
เชน ใหเปนลานกีฬา ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ลานจอดรถ กิจกรรมชุมชน รวมทั้งเพิ่มชองทางอาชีพ
และเสริมรายไดอีกดวย
จากการที่ประชาชนเขามามีสวนรวมในการดําเนินโครงการในทุกขั้นตอน รวมถึงรวมกัน
ทํากิจกรรมตาง ๆ เปนการเพิ่มความสามัคคีของคนในชุมชน อยางไรก็ตาม ในบางโครงการ พบวา การรวมกลุม
ของเกษตรกรหรือชุมชนเพือ่ บริหารโครงการยังไมเขมแข็ง และขาดประสบการณในการบริหารจัดการ ประชาชน
ไมมีความรูในการจัดทําแผนชุมชน และบุคลากรดานกระบวนการพัสดุ ระดับอําเภอและองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ยังขาดความรูความเขาใจในระเบียบพัสดุและระเบียบอื่นที่เกี่ยวของ หนวยงานปฏิบัติมีภาระตอง
รายงานผลการดําเนินงานแกหนวยงานสวนกลาง ทั้งกรมการปกครอง สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
กรมบัญชีกลาง และสํานักงบประมาณ ซึ่งแตละหนวยงานมีการออกแบบรายงานที่แตกตางกัน จึงเปนภาระกับ
หนวยงานที่ตองรายงานมาก ทําใหบางโครงการดําเนินการไดลาชากวาแผนที่กําหนดไว
๕) อ.ค.ต.ป. กลุม กระทรวงดานความมัน่ คงและการตางประเทศ และ ค.ต.ป. ประจํากระทรวงมหาดไทย
จากการสุมตรวจทั้งหมดพบวา การดําเนินโครงการสวนใหญเปนตามแผนที่กําหนดไว
บางโครงการเสร็จกอนกําหนด มีเพียงบางโครงการยกเลิกเนื่องจากความไมพรอมของพื้นที่ และบางโครงการ
มีความลาชาและเกิดความสับสนในดานเทคนิค ดานชาง นอกจากนี้ หลายโครงการเปนโครงการที่คิดขึ้นใหม
เกิดจากปญหาความไมพรอมของพื้นที่ เชน ในพื้นที่ของเอกชน ที่ปาสงวน บางโครงการประชาชนในพื้นที่
บางสวนไมเห็นดวยและเกิดความขัดแยง บางโครงการมีความเสีย่ งดานภัยธรรมชาติ ภัยแลง หรือนํา้ ปาไหลหลาก
ความเสีย่ งดานโครงสรางพืน้ ฐานยังไมรองรับ เชนระบบไฟฟาไมเพียงพอในการสูบนํา้ เปนตน ทัง้ นี้ ไดเสนอแนะ
ใหมีมาตรการการเฝาระวังชวงฤดูกาล การอนุรักษแหลงตนนํ้า การวางแผนดําเนินการใหครบวงจร
ผลลัพธที่เกิดขึ้นจากโครงการที่มีสวนราชการเปนกลุมเปาหมายมีความพึงพอใจมาก
เนือ่ งจากสถานที่ อาคาร ระบบไฟฟา ระบบประปา ซึง่ ใชมาเปนเวลานาน ชํารุดทรุดโทรม ไดรบั การดูแลปรับปรุง
ซอมแซม มีการปรับปรุงภูมทิ ศั น ดานวัสดุอปุ กรณ ตาง ๆ ทีใ่ ชมานานไมทนั สมัยไดมกี ารจัดซือ้ เครือ่ งมือทีท่ นั สมัย
ทําใหเพิม่ ประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ าน รองรับการบริการใหกบั ประชาชนไดดยี งิ่ ขึน้ สําหรับโครงการทีป่ ระชาชน
ไดรับการแกไขปญหาความเดือดรอน ประชาชนไดรับผลประโยชนโดยตรงก็จะไดรับความพึงพอใจมาก
๑๓๒

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๑)
การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ

๓.๑.๖ การประเมินผลสัมฤทธิ์ ผลกระทบโครงการ
อ.ค.ต.ป. กลุมจังหวัด

รายการ

อ.ค.ต.ป.
กลุมกระทรวง
คณะที่ ๑ คณะที่ ๒ คณะที่ ๓ คณะที่ ๔ ดานความมั่นคงฯ
และ ค.ต.ป. มท.

๑. ผลกระทบดานนโยบายรัฐบาล
๑) เปนการแกไขปญหาความเดือดรอน ไดแก เกิดการพัฒนา
แหลงนํ้า มีนํ้าใชในการเกษตร การประมง ปองกันนํ้าทวมในฤดู
นํ้าหลาก เกิดการกระจายรายได ประชาชนมีกําลังซื้อ ชวยกระตุน
เศรษฐกิจ อีกทั้งประชาชนไดดําเนินงานตามแนวทางประชารัฐ และ
ตอบสนองตอการขับเคลือ่ นนโยบาย มีผลทําใหประชาชนเชือ่ มัน่ และ
ไววางใจรัฐบาล เกิดภาพลักษณที่ดีตอเปาหมายของรัฐบาล

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

๒. ผลกระทบดานเศรษฐกิจ
๑) ประชาชนมีรายได มีแหลงนํ้าทําการเกษตร เพิ่มผลผลิต
ทางการเกษตร ประหยัดรายจาย เกิดอาชีพ และเศรษฐกิจในพืน้ ที่
ขยายตัว ทําให เกิ ดการกระจายรายได และระบบเศรษฐกิ จ
หมุนเวียนดีขึ้น
๒) การขนสงสินคาดานการเกษตร เชน ยางพารา ปาลมนํ้ามัน
สะดวกรวดเร็วขึ้น

l

๓. ผลกระทบดานสังคม/วัฒนธรรม
๑) เกิดความรัก ความสามัคคีปรองดองในชุมชน รวมทั้ง
เจาหนาที่ระดับจังหวัด ระดับอําเภอ และระดับตําบล โดยมุงเนน
การมีสว นรวมในการคิด การทําการตรวจสอบ และการบํารุงรักษา
ทําใหเกิดความหวงแหนทรัพยสินในชุมชนที่ตัวเองมีสวนรวม
ปลูกจิตสํานึกในการรักบานเกิด

l

l

๒) นักทองเที่ยวมาเที่ยวในพื้นที่เพิ่มมากขึ้น

l

l

l

l

๓) บางพื้นที่นักเรียน กศน. มีอาคารเพื่อการศึกษาสามารถ
จบออกไปไดอยางมีคุณภาพ

l

๔) ส ง เสริ ม การประกอบอาชี พ และเพิ่ ม ศั ก ยภาพใน
การประกอบอาชีพ

l

๔. ผลกระทบดานสิ่งแวดลอม
๑) สภาพแวดลอมในพืน้ ทีไ่ ดรบั การพัฒนาปรับปรุง เพิม่ พืน้ ที่
สี เขี ย ว เกิ ด การอนุ รั ก ษ ท รั พ ยากรธรรมขาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ ม
ในหมูบาน/ชุ มชน รวมทั้ ง เป น การส ง เสริ มปลู กพื ช เศรษฐกิ จ
ในเชิงเกษตรเลี้ยงครอบครัว อยางยั่งยืน ลดมลพิษในชุมชนจาก
การใชปยุ เคมี และแหลงนํา้ มีความสะอาดและมีปริมาณนํา้ เพิม่ ขึน้
เพิ่มความชุมชื้นในพื้นที่เพาะปลูก มีการนําวัตถุดิบในพื้นที่มา
แปรรู ป ใช ป ระโยชน และบางโครงการได มี ก ารตรวจสอบถึ ง
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมกอนอนุมัติดําเนินโครงการ
๒) พัฒนาพืน้ ทีเ่ ปนแหลงทองเทีย่ ว สภาพพืน้ ทีไ่ ดปรับปรุงในทาง
ทีด่ ขี นึ้ รวมถึงการพัฒนาภูมทิ ศั นทไี่ มสง ผลตอสิง่ แวดลอม อยางไรก็ดี
พบวาในบางโครงการ ผลจากการดําเนินงานทําใหฝุนละอองมากขึ้น

l

l

l

l

๑๓๓

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๑)
การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ
อ.ค.ต.ป. กลุมจังหวัด

รายการ

อ.ค.ต.ป.
กลุมกระทรวง
คณะที่ ๑ คณะที่ ๒ คณะที่ ๓ คณะที่ ๔ ดานความมั่นคงฯ
และ ค.ต.ป. มท.

๕. ผลกระทบทางดานเทคโนโลยี
๑) เกิดการเรียนรูด า นเทคโนโลยีการผลิต เพือ่ การเพิม่ ผลผลิต
และมีการสืบคนขอมูลทางอินเตอรเน็ต เพื่อพัฒนาสินคา

l

๒) โครงการสวนใหญไมมีผลกระทบดานเทคโนโลยี มีเพียง
บางโครงการ เชน โครงการกอสรางระบบกรองนํ้าบนผิวดิน
สามารถทําถังกรองนํ้าที่มีมาตรฐานมาใชไดอยางถูกวิธี

l

l

๓) ประชาชนในชุ ม ชนมี จุ ด เรี ย นรู  ที่ ทั น สมั ย และทั น ต อ
การเปลี่ยนแปลง และเปนการเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาดาน
เทคโนโลยี

l

๔) เกิดความรวมมือระหวางภาครัฐ และชุมชนในการแนะนํา
ใหความรูในการสงเสริมอาชีพใหม ๆ

l

๖. ผลกระทบดานประชาชน/ชุมชนพื้นที่โครงการ
๑) ประชาชนมีความพึงพอใจตอการดําเนินโครงการตอบสนอง
ตอความตองการของประชาชน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน
ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองได สามารถแกไขปญหาในชุมชน
มากขึ้น และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

l

๒) บางโครงการเปนโครงการทีไ่ มสามารถขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจากงบประมาณประจําปได เชน การทําถนนในโรงเรียน
การซอมแซมศาลาภายในวัด ฯลฯ

l

l

l

l

l

๓) บางโครงการชวงแรก ๆ มีอปุ สรรคในการดําเนินโครงการบาง
เชน โครงการทีเ่ ปนการใชนาํ้ ในการทําการเกษตร เนือ่ งจากจะตอง
เชือ่ มทอนํา้ เขาแปลงนากับบอพักนํา้ ตองประสานงานกับผูร บั เหมา
ในการวางและเชื่อมทอ

l

๗. ผลกระทบดานอื่น ๆ
๑) ลดปญหาอบายมุข ลดปญหาการเลนการพนัน

l

๒) เจาหนาที่ทุกระดับไดมีความรูประสบการณในการทํา
โครงการมากขึ้น

l

๓) จังหวัดไดทราบปญหาความตองการเรงดวนของตําบลและ
หมูบานมากขึ้น

l

๔) จังหวัดไดทราบขอมูลเกี่ยวกับฝมือและผลงานของผูรับเหมา
ในจังหวัดมากขึ้น และจะเปนพื้นฐานใหสามารถจัดจางบริษัทไดดี
ในอนาคต

l

๕) ประชาชน/ชุมชนมีทัศนคติที่ดีตอเจาหนาที่ของรัฐ และ
เปนภาพลักษณที่ดีตอรัฐบาล

๑๓๔

l

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๑)
การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ
อ.ค.ต.ป. กลุมจังหวัด

รายการ

อ.ค.ต.ป.
กลุมกระทรวง
คณะที่ ๑ คณะที่ ๒ คณะที่ ๓ คณะที่ ๔ ดานความมั่นคงฯ
และ ค.ต.ป. มท.

ภาพรวมการประเมินผลสัมฤทธิ์ ผลกระทบโครงการ
ผลการประเมินผลกระทบโครงการในภาพรวม พบวา
ประชาชน มีความพึงพอใจตอการดําเนินโครงการ สามารถตอบสนอง
ตอความตองการของประชาชน ทีช่ ว ยแกไขปญหาความเดือดรอน
ของประชาชน ทั้งในดานการพัฒนาแหลงนํ้าสงเสริมอาชีพเกษตร
และการกระจายรายไดใหแกประชาชน เกิดการประหยัดรายจาย
และระบบเศรษฐกิ จ หมุ น เวี ย นดี ขึ้ น ส ง เสริ ม ให เ กิ ด ความรั ก
และความสามัคคีปรองดองในชุมชน โดยมุงเนนการมีสวนรวม
ในการคิด การทําการตรวจสอบและการบํารุงรักษา ฯลฯ ทําให
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

l

l

l

l

l

๑) อ.ค.ต.ป. กลุมจังหวัด คณะที่ ๑
จากการสุมตรวจทั้งหมดพบวา ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับโครงการสวนใหญเปนในทางบวก
ประชาชนมีความพึงพอใจตอการดําเนินโครงการ สามารถตอบสนองตอความตองการของประชาชน ทีช่ ว ยแกไข
ปญหาความเดือดรอนของประชาชน ทัง้ ในดานการพัฒนาแหลงนํา้ สงเสริมอาชีพเกษตร และการกระจายรายได
ใหแกประชาชน เกิดการประหยัดรายจาย และระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนดีขึ้น ซึ่งสามารถชวยกระตุนเศรษฐกิจ
และตอบสนองตอการขับเคลือ่ นนโยบายของรัฐบาลไดเปนอยางดี รวมทัง้ สงเสริมใหเกิดความรัก และความสามัคคี
ปรองดองในชุมชน โดยมุงเนนการมีสวนรวมในการคิด การทําการตรวจสอบ และการบํารุงรักษา ทําใหเกิด
ความหวงแหนทรัพยสินในชุมชนที่ตัวเองมีสวนรวมปลูกจิตสํานึกในการรักบานเกิด ชวยลดปญหาอบายมุข
ลดปญหาการเลนการพนัน ประชาชนสามารถพึง่ พาตนเองได สามารถแกไขปญหาในชุมชนมากขึน้ และมีคณ
ุ ภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น
นอกจากนี้ บางโครงการไดมีการตรวจสอบถึงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมกอนอนุมัติ
ดําเนินโครงการ และสภาพแวดลอมในพื้นที่ไดรับการพัฒนาปรับปรุง กอใหเกิดการอนุรักษทรัพยากรธรรมขาติ
และสิง่ แวดลอม ทําใหแหลงนํา้ มีความสะอาดและมีปริมาณนํา้ เพิม่ ขึน้ รวมทัง้ กอใหเกิดการเรียนรูด า นเทคโนโลยี
การผลิต เพื่อการเพิ่มผลผลิต และการพัฒนาสินคาในหมูบาน/ชุมชน
๒) อ.ค.ต.ป. กลุมจังหวัด คณะที่ ๒
จากการสุม ตรวจทัง้ หมดพบวา ผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ กับโครงการในภาพรวมเปนในทางบวก
มีความรุนแรงและยั่งยืนระดับปานกลาง ภาพรวมประชาชนมีความพึงพอใจตอการดําเนินโครงการ สามารถ
แกไขปญหาไดตรงตามความตองการของประชาชนในพื้นที่ รวมถึงการกอใหเกิดการสรางรายไดใหแกประชาชน
ซึ่งสงผลตอการพัฒนาเศรษฐกิจในวงกวาง ทั้งนี้ จากการพัฒนาและเพิ่มแหลงนํ้าในการเกษตรของโครงการ
สามารถชวยปองกันและแกไขปญหาภัยแลงใหแกชมุ ชนได โดยภาพรวมสามารถเสริมสรางศักยภาพของประชาชน
ชวยใหชุมชนมีความเขมแข็งสามารถพึ่งพาตนเอง และเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน

๑๓๕

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๑)
การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ

อยางไรก็ดี พบขอสังเกตในบางโครงการ เชน โครงการกอสรางโรงสีชุมชนบานหวยหาง
มีผูใหความสนใจมาใชบริการเครื่องสีขาวของชุมชนเปนจํานวนมาก เนื่องจากมีราคาถูกและมีคุณภาพที่ดีกวา
โรงสีขาวของเอกชนทั่วไป จึงทําใหดําเนินการผลิตไมเพียงพอตอปริมาณการสีขาวของชาวบาน
๓) อ.ค.ต.ป. กลุมจังหวัด คณะที่ ๓
จากการสุมตรวจทั้งหมดพบวา ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับโครงการสวนใหญเปนในทางบวก
ประชาชนมีความพึงพอใจตอการดําเนินโครงการ ตอบสนองตอความตองการของประชาชน และชวยแกไขปญหา
ความเดือดรอนของประชาชน โครงการชวยเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดวยกัน
ทั้งเจาหนาที่ระดับจังหวัด ระดับอําเภอ และระดับตําบล ทําใหทราบปญหาความตองการเรงดวนของตําบล
และหมูบานมากขึ้น รวมทั้งมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณในการทําโครงการ ทั้งนี้ ผลพลอยไดจาก
การดําเนินงานโครงการตาง ๆ สงผลทําใหจงั หวัดไดทราบขอมูลเกีย่ วกับฝมอื และผลงานของผูร บั เหมาในจังหวัด
มากขึน้ นอกจากนี้ พบขอสังเกตวาบางโครงการเปนความตองการของประชาชนทีไ่ มสามารถขอรับการสนับสนุน
จากงบประมาณประจําปได เชน การทําถนนในโรงเรียน การซอมแซมศาลาภายในวัด เปนตน
๔) อ.ค.ต.ป. กลุมจังหวัด คณะที่ ๔
ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับโครงการสวนใหญเปนในทางบวก มีความรุนแรงและยั่งยืนระดับ
ปานกลาง ทั้งนี้ การดําเนินโครงการเปนไปตามที่ผูดําเนินโครงการคาดการณไว ยกเวนโครงการกอสรางรางและ
ทอระบายนํ้าเพื่อการเกษตรหัวดอนที่เกิดอุบัติเหตุโดยมีสาเหตุมาจากการใชถนน เนื่องจากบริเวณริมถนน
ไมมรี วั้ กัน้ ระหวางถนนกับรางระบายนํา้ ภาพรวมประชาชนมีความพึงพอใจตอการดําเนินโครงการ และสามารถ
แกไขปญหาไดตรงตามความตองการของประชาชนในพื้นที่ ไดแก การสรางรายไดใหแกประชาชน กอใหเกิด
การกระตุน เศรษฐกิจ ยกตัวอยางเชน ชวยใหการขนสงสินคาดานการเกษตร เชน ยางพารา ปาลมนํา้ มัน สะดวก
รวดเร็วขึน้ สงเสริมใหเกิดกระบวนการเรียนรูท ที่ นั สมัยลดรายจาย ลดตนทุน เพิม่ รายได สรางงาน และสรางอาชีพ
เปนตน นอกจากนี้ ยังชวยใหเกิดการแกไขปญหาภัยแลง ที่มีสาเหตุเนื่องมาจากการขาดแคลนนํ้าอุปโภคบริโภค
โดยการพัฒนาและเพิ่มแหลงนํ้าในการเกษตรแกประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานตาง ๆ
ซึ่ ง การดํ า เนิ น การที่ ก ล า วมาทั้ ง หมดข า งต น จะช ว ยให เ กิ ด ความรั ก ความสามั ค คี ข องคนในชุ ม ชน
สง เสริ มด า นการทองเที่ยวใหดียิ่งขึ้น ยกระดับ การศึ ก ษาของคนในชุ ม ชนอย า งทั่ วถึ ง การเพิ่ ม ศั ก ยภาพ
ในการประกอบอาชีพ และเกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบยั่งยืน
๕) อ.ค.ต.ป. กลุม กระทรวงดานความมัน่ คงและการตางประเทศ และ ค.ต.ป. ประจํากระทรวงมหาดไทย
ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับโครงการทั้งหมดเปนในทางบวก ประชาชน/ชุมชนมีทัศนคติที่ดีตอ
เจาหนาที่ของรัฐและมีความพึงพอใจตอการดําเนินโครงการ ตอบสนองตอความตองการของประชาชน ที่ชวย
แกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน มีชองทางหารายไดเพิ่มขึ้น ประหยัดรายจาย และเพิ่มรายไดจาก
ผลผลิตทางการเกษตร เปนการกระตุนรายไดของแรงงานระดับลาง สงผลใหมีเงินหมุนเวียนในชุมชนเพิ่มขึ้น
รวมทั้งสงเสริมใหเกิดความรัก และความสามัคคีปรองดองในชุมชน โดยมุงเนนการมีสวนรวมและรับฟงความคิด
เห็นของประชาชน/ชุมชน ในการคิด การทําการตรวจสอบ และการบํารุงรักษา ทําใหเกิดความหวงแหนทรัพยสนิ

๑๓๖

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๑)
การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ

ในชุมชนที่ตัวเองมีสวนรวมปลูกจิตสํานึกในการรักบานเกิด รวมทั้งเปนการสงเสริมใหเกิดความรวมมือระหวางภาครัฐ
และชุมชนในการแนะนําใหความรูในการสงเสริมอาชีพใหม ๆ และการเพิ่มผลผลิตทางเกษตร
นอกจากนี้ ในบางโครงการไดมีสวนชวยฟนฟูสภาพแวดลอมภายในชุมชนอีกดวย เชน
การสงเสริมอาชีพปลูกพืชไรดนิ การสงเสริมปลูกพืชเศรษฐกิจในเชิงเกษตรเลีย้ งครอบครัว อยางยัง่ ยืน ลดมลพิษ
ในชุมชนจากการใชปุยเคมี และมีแหลงนํ้าเพียงพอในการอุปโภค บริโภค เปนตน
๓.๑.๗ การประเมินผลสัมฤทธิ์ ประสิทธิผลโครงการ
อ.ค.ต.ป. กลุมจังหวัด

รายการ

อ.ค.ต.ป.
กลุมกระทรวง
คณะที่ ๑ คณะที่ ๒ คณะที่ ๓ คณะที่ ๔ ดานความมั่นคงฯ
และ ค.ต.ป. มท.

๑. โครงการทีด่ าํ เนินการแลวเสร็จ มีระดับการบรรลุเปาหมายตามวัตถุประสงคโครงการ/มาตรฐานทีก่ าํ หนดไวตามโครงการ มากนอยแคไหน
เพียงใด
โครงการทีด่ าํ เนินการแลวเสร็จ และมีระดับการบรรลุเปาหมาย
ตามวัตถุประสงคของโครงการในระดับมาก

l

l

l

l

l

๒. การมีสว นรวมของประชาชน/ชุมชน ในพืน้ ทีโ่ ครงการ มีระดับของการมีสว นรวมมากนอยเพียงใด และเขามามีสว นรวมในโครงการอยางไร
ประชาชน/ชุมชนในพื้นที่ มีสวนรวมในการเสนอโครงการมาก
ตั้ ง แต ก ารแสดงความคิ ด เห็ น การยอมรั บ ในรู ป แบบและวิ ธี
การดําเนินโครงการ การจัดสรรตนทุนในการผลิตทีเ่ ทาเทียมกันและ
ทัว่ ถึงการรวมคิด มีสว นรวมตัดสินใจ มีการประชุมแสดงความคิดเห็น
รวมดําเนินการและรวมรักษาประโยชน รวมทั้งการใชประโยชน
จากการดําเนินโครงการ และรวมบํารุงรักษาทรัพยสินโครงการ
อยางทั่วถึง

l

l

l

l

l

๓. โครงการที่ดําเนินการแลวเสร็จ มีระดับความเสี่ยงของการดําเนินการในเรื่องใดบาง มากนอยแคไหน อยางไร
๑) ความเสี่ยงระดับสูงจากการที่กลุมผูผลิตไมสามารถสราง
สวนแบงทางการตลาดจากผูผลิต/ผูคารายใหญได

l

๒) ความเสี่ยงระดับสูงจากการจัดทําโฮมสเตย (homestay)
แตไมไดรับความสนใจจากกลุมลูกคาเปาหมาย

l

๓) ความเสีย่ งระดับปานกลางจากการขาดการดูแลบํารุงรักษา
สิ่งกอสราง/ทรัพยสินที่จัดซื้อ

l

๔) โครงการที่ดําเนินการแลวเสร็จมีระดับความเสี่ยงของ
การดําเนินการในกรณีของกลุมไมมีความแข็งแรง

l

๕) โครงการที่ ดํ า เนิ น การแล ว เสร็ จ มี ร ะดั บ ความเสี่ ย ง
ของการดําเนินการในกรณีของกลุมไมสามารถนําความรูที่ไดจาก
การอบรมไปตอยอด

l

๖) โครงการที่ดําเนินการแลวเสร็จมีระดับความเสี่ยงของ
การดําเนินการในกรณีของการชํารุดทรุดโทรมของอาคาร

l

๗) โครงการที่ดําเนินการแลวเสร็จมีระดับความเสี่ยงของ
การดําเนินการในกรณีของการมีภัยธรรมชาติ

l

๑๓๗

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๑)
การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ
อ.ค.ต.ป. กลุมจังหวัด

รายการ

อ.ค.ต.ป.
กลุมกระทรวง
คณะที่ ๑ คณะที่ ๒ คณะที่ ๓ คณะที่ ๔ ดานความมั่นคงฯ
และ ค.ต.ป. มท.

๘) โครงการที่ ดํ า เนิ น การแล ว เสร็ จ มี ร ะดั บ ความเสี่ ย งใน
เรื่องของการบริหารจัดการโครงการที่ตองดําเนินการตอไป เชน
การกอสรางอาคารจําหนายสินคาเกษตร / สินคา OTOP โครงการ
ปรับปรุงและซอมแซมถนนสายบากันที่เปนถนนหินคลุก อาจเกิด
การชํารุดทรุดโทรมงายเมื่อเกิดฝนตกหนัก และโครงการเกี่ยวกับ
ความมัน่ คงของฝาย ซึง่ จะมีความเสีย่ งสูงกรณีทมี่ นี าํ้ ไหลแรง เปนตน

l

l

๙) โครงการทีด่ าํ เนินการแลวเสร็จมีความเสีย่ งในการหาตลาดรองรับ
ไดแก โครงการสงเสริมอาชีพปลูกผักไรดิน ชุมชนหัวแหลมพัฒนา
จังหวัด สุราษฎรธานี

l

๑๐) ความเสี่ยงของโครงการเก็บคาใชนํ้าประปาหมูบาน
ตําบลดอนฮาง จังหวัดเชียงราย จํานวน ๔ บาท/คิว อาจไมเพียงพอกับ
คาไฟฟา และคาซอมแซม

l

๑๑) ความเสี่ยงของโครงการความสะอาดของนํ้าในการอุปโภค
บริโภค ซึง่ ขุดจากบอบาดาล และติดตัง้ เครือ่ งกรองนํา้ บานมวงไข
อําเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ควรสงนํ้าไปตรวจสอบ
ปริมาณสารเคมีอยางนอยปละ ๑ ครั้ง

l

๑๒) การทําทอประปาใหแข็งแรงปองกันความเสีย่ งในการแตกชํารุด

l

๑๓) การสรางทอทางเชื่อม ๑ เสนทางลําเหมืองชุม อําเภอ
ดอกคําใต จังหวัดพะเยา มีความเสี่ยงดานความแข็งแรงถาวร
จําเปนตองมีการเทคอนกรีตอีกครั้งหนึ่ง

l

๑๔) โครงการขุดลอกหนอง หรือพัฒนาแหลงกักเก็บนํ้าเพื่อ
การเกษตร มีความเสี่ยงในเรื่องนํ้าที่จะมีไมเพียงพอกับความ
ตองการของประชาชนในหนาแลง

l

๔. ความยั่งยืนของโครงการที่แลวเสร็จ มีระดับของความยั่งยืนมากนอยเพียงใด อยางไร
๑) โครงการที่แลวเสร็จ มีความยั่งยืนในระดับปานกลาง

l

๒) โครงการที่ดําเนินการแลวเสร็จมีระดับความยั่งยืนมาก

l

l

l

l

l

l

l

l

๕. ระดับความพึงพอใจของประชาชน/ชุมชนพื้นที่โครงการ เปนอยางไร
ประชาชนในพื้นที่มีความพึงพอใจตอโครงการเปนอยางมาก
เนือ่ งจากเปนโครงการทีต่ อบสนองความตองการและแกไขปญหาของ
ชุมชน เห็นผลจริง กอใหเกิดรายได สรางอาชีพในคนในชุมชน
สามารถเก็บกักนํ้าไวในการอุปโภค บริโภค และการเกษตรได

l

๖. โครงการที่ดําเนินการแลวเสร็จ สามารถแกไขปญหาใหกับประชาชน/ชุมชนในพื้นที่โครงการไดมากนอยเพียงใด อยางไร
๑) โครงการทีด่ าํ เนินการแลวเสร็จสามารถแกไขปญหาใหกบั
ประชาชนในเรือ่ งของรายไดทเี่ พิม่ มากขึน้ โดยเปนการสรางอาชีพ
ที่ นํ า ความรู  ที่ ไ ด จ ากการเข า ร ว มโครงการไปพั ฒ นาต อ ยอด
เปนการสรางรายไดใหแกคนในชุมชน

l

l

l

l

l

๒) โครงการสามารถตอบสนองความตองการของประชาชน
ในเรื่องของสิ่งกอสรางสาธารณะที่ตองการบูรณะซอมแซม หรือ
สรางใหม ตัวอยางเชน การแกไขปญหาการขาดแคลนนํ้าสะอาด
เพื่อใชในการอุปโภค บริโภค เปนตน

l

l

l

l

l

๑๓๘

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๑)
การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ
อ.ค.ต.ป. กลุมจังหวัด

รายการ

อ.ค.ต.ป.
กลุมกระทรวง
คณะที่ ๑ คณะที่ ๒ คณะที่ ๓ คณะที่ ๔ ดานความมั่นคงฯ
และ ค.ต.ป. มท.

๗. โครงการทีด่ าํ เนินการแลวเสร็จ มีความเปนไปไดในการนําไปขยายผลโครงการไดมากนอยเพียงใด หรือสามารถนําไปตอยอดหรือเพิม่ มูลคา
โครงการไดหรือไม อยางไร
๑) โครงการที่ดําเนินการแลวเสร็จ สวนใหญเปนโครงการ
ประเภทสราง ซอมแซม/บูรณะทรัพยสนิ ซึง่ มีวตั ถุประสงคการใชงาน
ตามประเภทของทรัพยสินดังกลาว จึงไมพบวามีการตอยอด
หรือเพิ่มมูลคาโครงการ สําหรับโครงการสงเสริมอาชีพ พบวา
หลายโครงการมีการตอยอด โดยการขยายการผลิตเพิ่มมากขึ้น
และขยายประเภทของสินคาใหมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น

l

๒) บางโครงการที่ดําเนินการแลวเสร็จบางโครงการสามารถ
นําไปขยายผลโครงการได

l

l

l

๓) ทุกโครงการสามารถนําไปขยายผลหรือตอยอด เพื่อเพิ่ม
มูลคาโครงการได

l
l

๘. โครงการทีด่ าํ เนินการแลวเสร็จ เมือ่ เทียบกับโครงการอืน่ ในลักษณะเดียวกัน (รูปแบบโครงการ/ลักษณะโครงการ/งบประมาณ/ระยะเวลา/
ประโยชนที่ไดรับ) มีความคุมคาหรือไม อยางไร
โครงการที่ดําเนินการแลวเสร็จ เมื่อเทียบกับโครงการอื่นใน
ลักษณะเดียวกันสวนใหญคมุ คา สามารถแกไขปญหาไดอยางเปนรูปธรรม
ผูไดรับประโยชนมีจํานวนมาก และสามารถใชงานไดในระยะยาว
เพราะไดคัดเลือกโครงการโดยการจัดลําดับความสําคัญ เรงดวน
ผานการประชาคม อีกทัง้ การดําเนินโครงการเปนการแกไขปญหา
ที่ตรงจุด

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

ภาพรวมการประเมินผลสัมฤทธิ์ ประสิทธิผลโครงการ
ผลการประเมินประสิทธิผลโครงการในภาพรวมพบวา โครงการ
สวนใหญที่ดําเนินการแลวเสร็จ มีระดับการบรรลุเปาหมายตาม
วัตถุประสงคของโครงการ รวมทั้งประชาชนในพื้นที่มีความพึงพอใจ
ตอโครงการ เนือ่ งจากเปนโครงการทีต่ อบสนองความตองการและ
แกไขปญหาของชุมชนไดอยางเปนรูปธรรม เห็นผลจริง ทัง้ ในดาน
การสรางรายได และการสรางอาชีพในคนในชุมชน โดยเฉพาะ
ในเรื่องของสิ่งกอสรางสาธารณะที่ตองการบูรณะซอมแซม หรือ
สรางใหมโดยมุงเนนการมีสวนรวมของคนในชุมชนในการจัดทํา
โครงการ โครงการที่แลวเสร็จสวนใหญมีความยั่งยืน นอกจากนี้
กรณีโครงการที่ดําเนินการแลวเสร็จ เกี่ยวกับการสราง ซอมแซม/
บูรณะทรัพยสิน เนื่องจากมีวัตถุประสงคตามการใชงานตาม
ประเภทของทรัพยสินนั้น ๆ จึงทําใหไมพบวามีการตอยอดหรือ
เพิ่ ม มู ล ค า โครงการ สํ า หรั บ โครงการส ง เสริ ม อาชี พ พบว า
หลายโครงการมีการตอยอด เพื่อเพิ่มมูลคาโครงการ/ผลิตภัณฑ

๑๓๙

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๑)
การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ

๑) อ.ค.ต.ป. กลุมจังหวัด คณะที่ ๑
โครงการสวนใหญทดี่ าํ เนินการแลวเสร็จ มีระดับการบรรลุเปาหมายตามวัตถุประสงคของ
โครงการในระดับมาก รวมทัง้ ประชาชนในพืน้ ทีม่ คี วามพึงพอใจตอโครงการเปนอยางมาก เนือ่ งจากเปนโครงการ
ที่ตอบสนองความตองการและแกไขปญหาของชุมชนไดอยางเปนรูปธรรม เห็นผลจริง ทั้งในดานการสรางรายได
และการสรางอาชีพในคนในชุมชน โดยเฉพาะในเรือ่ งของสิง่ กอสรางสาธารณะทีต่ อ งการบูรณะซอมแซม หรือสรางใหม
ตัวอยางเชน การพัฒนาแหลงนํ้าของโครงการ สามารถเก็บกักนํ้าไวในการอุปโภค บริโภค และการเกษตร
ไดเปนอยางดี โดยประชาชน/ชุมชนในพื้นที่มีสวนรวมในการเสนอโครงการ ตั้งแตการแสดงความคิดเห็น
การยอมรับในรูปแบบและวิธีการดําเนินโครงการ การจัดสรรตนทุนในการผลิตที่เทาเทียมกันและทั่วถึง
อยางไรก็ดี ในดานความเสีย่ งจากการดําเนินงาน พบวามีความเสีย่ งระดับสูงจากการทีก่ ลุม ผูผ ลิตไมสามารถสราง
สวนแบงทางการตลาดจากผูผลิต/ผูคารายใหญได และจากการจัดทํา Homestay ซึ่งไมไดรับความสนใจ
จากกลุ  ม ลู ก ค า เป า หมายเท า ใดนั ก นอกจากนี้ ยั ง คงพบความเสี่ ย งระดั บ ปานกลางจากป ญ หาการขาด
การดูแลบํารุงรักษาสิ่งกอสราง/ทรัพยสินที่จัดซื้อ
ในด า นความยั่ ง ยื น ของโครงการที่ แ ล ว เสร็ จ พบว า มี ค วามยั่ ง ยื น ในระดั บ ปานกลาง
นอกจากนี้ โครงการที่ดําเนินการแลวเสร็จสวนใหญเปนโครงการประเภทสราง ซอมแซม/บูรณะทรัพยสิน
ซึง่ มีวตั ถุประสงคการใชงานตามประเภทของทรัพยสนิ นัน้ ๆ จึงทําใหไมพบวามีการตอยอดหรือเพิม่ มูลคาโครงการ
อยางไรก็ตาม สําหรับโครงการสงเสริมอาชีพ พบวา หลายโครงการมีการตอยอดโดยการขยายการผลิต
เพิ่มมากขึ้น และขยายประเภทของสินคาใหมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น
๒) อ.ค.ต.ป. กลุมจังหวัด คณะที่ ๒
โครงการสวนใหญทดี่ าํ เนินการแลวเสร็จ มีระดับการบรรลุเปาหมายตามวัตถุประสงคของ
โครงการในระดับมาก รวมทั้งประชาชนในพื้นที่มีความพึงพอใจตอโครงการคอนขางมาก เนื่องจากเปนโครงการ
ทีส่ ามารถแกไขปญหาใหกบั ประชาชน/ชุมชน ไดอยางตรงตามความตองการ โดยสามารถแกปญ
 หาดานเศรษฐกิจ
ไดเปนอยางดี รวมทั้งเปนการสงเสริมการสรางอาชีพ เพราะไดนําความรูที่ไดจากการเขารวมโครงการไปพัฒนา
ตอยอด สรางรายไดใหแกคนในชุมชน นอกจากนี้ สามารถแกไขปญหาการขาดแคลนนํ้าสะอาด เพื่อใช
ในการอุปโภค และบริโภคไดเปนอยางดี ทัง้ นี้ ในการจัดทําโครงการพบวาประชาชน/ชุมชนในพืน้ ทีม่ สี ว นรวมมาก
ตั้งแตการรวมคิด รวมตัดสินใจ มีการประชุมแสดงความคิดเห็นอยางทั่วถึง รวมดําเนินการ และรวมรักษา
ประโยชน อยางไรก็ดี ในดานความเสี่ยงจากการดําเนินงาน พบวายังคงมีความเสี่ยงจากการดําเนินการ เชน
บางกลุมชุมชนที่ดําเนินโครงการไมเขมแข็งเทาที่ควร และมีบางกลุมไมสามารถนําความรูที่ไดจากการอบรมไป
ตอยอดได รวมทั้งบางโครงการที่ดําเนินงานเกี่ยวกับเรื่องสิ่งกอสราง พบความเสี่ยงเกี่ยวกับการชํารุดทรุดโทรม
ของอาคาร และบางโครงการมีความเสี่ยงเกี่ยวกับภัยธรรมชาติ เปนตน
ในดานความยั่งยืนของโครงการที่แลวเสร็จ พบวามีความยั่งยืนในระดับมาก โดยมี
บางโครงการจากการสุ  ม ตรวจติ ด ตาม ประเมิ น ผลสั ม ฤทธิ์ สามารถเป น ตั ว อย า งให ห มู  บ  า นใกล เ คี ย ง
นําไปประยุกตใชในพื้นที่ของตนเองได และบางโครงการเปนการตอยอดเพื่อเพิ่มมูลคาโครงการ/ผลิตภัณฑ

๑๔๐

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๑)
การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ

๓) อ.ค.ต.ป. กลุมจังหวัด คณะที่ ๓
โครงการสวนใหญทดี่ าํ เนินการแลวเสร็จ มีระดับการบรรลุเปาหมายตามวัตถุประสงคของ
โครงการในระดับมาก โดยประชาชนในพื้นที่มีความพึงพอใจตอโครงการ เนื่องจากเปนโครงการที่ตอบสนอง
ความตองการและแกไขปญหาของชุมชนอยางแทจริง ทั้งนี้ ประชาชนมีสวนรวมในการเสนอโครงการมากใน
การดําเนินโครงการในทุกกระบวนการ ตั้งแตเสนอโครงการ การบริหารจัดการโครงการ และการบํารุงรักษา
ทัง้ ในดานการสรางรายได และการสรางอาชีพในคนในชุมชน โดยเฉพาะในเรือ่ งของสิง่ กอสรางสาธารณะทีต่ อ งการ
บูรณะซอมแซม หรือสรางใหม ตัวอยางเชน การพัฒนาแหลงนํา้ ของโครงการ สามารถเก็บกักนํา้ ไวในการอุปโภค
บริโภค และการเกษตร เปนตน ในดานความยั่งยืนของโครงการที่แลวเสร็จ พบวามีความยั่งยืนในระดับมาก
นอกจากนี้ พบวาบางโครงการที่ดําเนินการแลวเสร็จบางโครงการสามารถนําไปขยายผลโครงการได
๔) อ.ค.ต.ป. กลุมจังหวัด คณะที่ ๔
โครงการที่ ดํ า เนิ น การแล ว เสร็ จ มี ร ะดั บ การบรรลุ เ ป า หมายตามวั ต ถุ ป ระสงค ข อง
โครงการในระดับมาก รวมทั้งประชาชนในพื้นที่มีความพึงพอใจตอโครงการเปนอยางมาก เนื่องจากเปน
โครงการที่ตอบสนองความตองการและแกไขปญหาของชุมชน และเกิดผลจริงในการสรางรายได และสงเสริม
อาชีพของคนในชุมชน รวมทั้งการพัฒนาแหลงนํ้า เพื่อเก็บกักนํ้าไวในการอุปโภค บริโภค และการเกษตร
ไดเปนอยางดี นอกจากนี้ ในสวนของการมีสวนรวมของประชาชน/ชุมชนในพื้นที่มีในการดําเนินโครงการ
มีคอนขางมากโดยพบวาความเสี่ยงจากการดําเนินการในเรื่องการบริหารจัดการของโครงการยังมีความจําเปน
ตองดําเนินการตอไป
จากการประเมินในโครงการที่ดําเนินการแลวเสร็จพบวามีบางโครงการที่สามารถนําไป
ขยายผลหรือตอยอดได ทั้งนี้ โดยรวมของการดําเนินโครงการพบวาอยูในระดับที่มีความยั่งยืนมาก
๕) อ.ค.ต.ป. กลุม กระทรวงดานความมัน่ คงและการตางประเทศ และ ค.ต.ป. ประจํากระทรวงมหาดไทย
โครงการสวนใหญที่ดําเนินการแลวเสร็จ สามารถบรรลุเปาหมายไดตามวัตถุประสงคของ
โครงการ สามารถแกไขปญหาตรงตามความตองการ เกิดกระแสเงินหมุนเวียนในชุมชนเพิม่ ขึน้ ประชาชนในพืน้ ที่
มีความพึงพอใจตอโครงการในระดับมากทีส่ ดุ โดยเฉพาะดานการสรางรายได และอาชีพของคนในชุมชน รวมทัง้
สิ่งกอสรางสาธารณะที่ตองการบูรณะซอมแซม หรือสรางใหม ตัวอยางเชน การพัฒนาแหลงนํ้าของโครงการ
ใหสามารถเก็บกักนํ้าไวในการอุปโภค บริโภค และการเกษตร ทั้งนี้ ประชาชน/ชุมชนในพื้นที่มีสวนรวม
ในการจัดทําโครงการในทุกกระบวนการ ตัง้ แตการเสนอโครงการ จนกระทัง่ สิน้ สุดโครงการ รวมทัง้ รวมบํารุงรักษา
ทรัพยสินโครงการ อยางไรก็ดี ในดานระดับความเสี่ยงจากการดําเนินงาน พบวามี ยังคงมีความเสี่ยงอยูบาง
ในบางโครงการ ซี่งตองมีการปองกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นตอไปในอนาคต
จากการประเมินในทุกโครงการที่ดําเนินการแลวเสร็จ โดยรวมมีความยั่งยืนมาก และ
สามารถนําไปขยายผล หรือตอยอด รวมทั้งการเพิ่มมูลคาโครงการได

๑๔๑

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๑)
การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ

๓.๑.๘ สรุปผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ โครงการภาพรวม
อ.ค.ต.ป. กลุมจังหวัด

รายการ

อ.ค.ต.ป.
กลุมกระทรวง
คณะที่ ๑ คณะที่ ๒ คณะที่ ๓ คณะที่ ๔ ดานความมั่นคงฯ
และ ค.ต.ป. มท.

๑. ภาพรวมการประเมินผลสัมฤทธิ์ ผลผลิตโครงการ
การดําเนินการโครงการสวนใหญไดผลผลิตเปนไปตามเปาหมาย
บรรลุตามวัตถุประสงค มีความสอดคลองกับงบประมาณที่ไดรับ
แมจะมีระยะเวลาจํากัด แตสามารถดําเนินการไดทนั ตามระยะเวลา
ทีก่ าํ หนด รวมทัง้ กํานัน ผูใ หญบา น และผูน าํ ชุมชนใหความสําคัญ
กั บ การดํ า เนิ น โครงการซึ่ ง เป น ความต อ งการของประชาชน
อยางแทจริง

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

๒. ภาพรวมการประเมินผลสัมฤทธิ์ ผลลัพธโครงการ
๑) การดําเนินโครงการเกิดประโยชนและประสบความสําเร็จ
อยางมาก ตอการสรางงานสรางอาชีพใหกับประชาชนที่ประสบ
ปญหาภัยแลง รวมทัง้ ผูป ระกอบการในพืน้ ที่ ทําใหมรี ายไดเพิม่ มากขึน้
และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น หลายโครงการไดมีการตอยอดพัฒนา
ทําใหบรรลุวัตถุประสงค และเปาหมายของโครงการมากยิ่งขึ้น
ประชาชนกลุมเปาหมายมีความพึงพอใจตอผลลัพธของโครงการ
ในระดับมาก เนื่องจากไดรับความชวยเหลือและแกไขปญหา
ความเดือดรอนที่เกิดจากภัยแลง เกิดการสรางงาน สรางอาชีพ
และพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดีขึ้น
๒) มี บ างโครงการทางการเกษตรที่ ดํ า เนิ น การแล ว เสร็ จ
ตามระยะเวลาทีก่ าํ หนด แตยงั ไมมกี ารใชประโยชน ไดแก โครงการ
กอสรางฝายนํา้ ลนเพือ่ การเกษตร โครงการการพัฒนาแหลงกักเก็บนํา้
เพื่อการเกษตร และโครงการกอสรางฝายชะลอนํ้า เปนตน
เนื่องจากยังไมมีนํ้า และยังไมถึงฤดูกาลเก็บเกี่ยวผลผลิต

l

๓. ภาพรวมการประเมินผลสัมฤทธิ์ ผลกระทบโครงการ
๑) เกิดผลกระทบเชิงบวกในทุกมิติ เนื่องจากมีการเตรียม
ความพรอมและวิเคราะหปจจัยเสี่ยงในการดําเนินโครงการโดย
สามารถการแกไขปญหาความเดือดรอน และสนองความตองการ
ของประชาชนไดอยางแทจริง เกิดการกระจายรายได ระบบ
เศรษฐกิจหมุนเวียนดีขึ้น มีการสงเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม
เกิดความสมัครสมานสามัคคี ปรองดอง สมานฉันท ในหมูบาน/
ชุ ม ชน เกิ ด การอนุ รั ก ษ ท รั พ ยากรธรรมขาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ ม
ในหมูบาน/ชุมชน เกิดการเรียนรูดานเทคโนโลยีการผลิต ประชาชน
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน และมีความเปนอยูที่ดีขึ้น นอกจากนี้
ยังลดปญหาการพนัน และอบายมุขดวย
๒) มีบางโครงการซึง่ เปนสวนนอย ทีม่ ผี ลกระทบทางลบ เชน
โครงการกอสรางรางและทอระบายนํ้าเพื่อการเกษตรหัวดอน
ที่ชวงแรกมีอุปสรรคในการทําการเกษตร เนื่องจากจะตองมี
การเชื่อมตอทอเขาแปลงนากับบอพักนํ้า เปนตน

๑๔๒

l

l

l

l

l

l

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๑)
การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ
อ.ค.ต.ป. กลุมจังหวัด

รายการ

อ.ค.ต.ป.
กลุมกระทรวง
คณะที่ ๑ คณะที่ ๒ คณะที่ ๓ คณะที่ ๔ ดานความมั่นคงฯ
และ ค.ต.ป. มท.

๔. ภาพรวมการประเมินผลสัมฤทธิ์ ประสิทธิผลโครงการ
โครงการทีด่ าํ เนินการแลวเสร็จ มีระดับการบรรลุเปาหมายตาม
วัตถุประสงคของโครงการและสามารถตอบสนอง ความตองการ
ของชุ ม ชนในการแก ไขป ญ หาที่ ชุ ม ชนได ใ นระดั บ มาก ทั้ ง ใน
เชิงปริมาณ และคุณภาพ ชุมชน/ประชาชนในพื้นที่ มีสวนรวม
ในการเสนอโครงการ การแสดงความคิดเห็น การยอมรับในรูปแบบ
และวิ ธี ก ารดํ า เนิ น โครงการ การจั ด สรรต น ทุ น ในการผลิ ต ที่
เทาเทียมกันและทั่วถึง หลายโครงการมีการตอยอดและพัฒนา
ใหยั่งยืนได อยางไรก็ดี ยังมีโครงการอีกบางสวนที่ยังขาดการ
บริหารจัดการทีด่ พี อทีจ่ ะตอยอดพัฒนาโครงการใหเกิดความยัง่ ยืน

l

l

l

l

l

๕. ปญหาและอุปสรรคที่สําคัญ จากการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการที่กําหนด
๑) การกําหนดราคากลาง มีขั้นตอนการคํานวณราคาซึ่งตอง
ใชชา งผูม คี วามชํานาญโดยเฉพาะ ซึง่ ตองใชความละเอียดรอบคอบ
นอกจากนี้ ยังพบวาระดับกรรมการหมูบานไมสามารถจะคํานวณ
ราคากลางไดสําหรับบางโครงการ ประกอบกับโครงการมีเปน
จํานวนมาก ทําใหงานลาชา ไมเปนไปตามเปาหมาย

l

l

๒) มีปญ
 หาการประมาณราคาของโครงการ ซึง่ คณะกรรมการ
หมูบานคิดตามราคาตลาด แตระดับอําเภอ คิดตามราคาราชการ
๓) การแตงตั้งเจาหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ให ทํ า หน า ที่ เจ า หน า ที่ พั ส ดุ ป ระสบป ญ หาในทางปฏิ บั ติ เ ป น
อยางมาก เนื่องจากเจาหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใช
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุ แตไมเคยใชระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แกไข
เพิ่มเติม ซึ่งใชระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส
(e-GP) ที่มีรายละเอียดแตกตางกัน

l

l

๔) ในแตละอําเภอซึง่ เปนหนวยดําเนินการ เสมียนตราอําเภอ
จะเป น ผู  บั น ทึ ก รายการรั บ -จ า ยเงิ น บั น ทึ ก การจั ด ซื้ อ จั ด จ า ง
ในระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (e-GP) ซึ่ง
เสมียนตราอําเภอไมมผี ชู ว ยทําใหตอ งรับผิดชอบบันทึกรายละเอียด
โครงการ ซึง่ มีเปนจํานวนมากประกอบกับอําเภอมีเครือ่ งคอมพิวเตอร
ไมเพียงพอ และลาสมัย ทําใหกรมการปกครองตองเรงจัดซื้อ
ครุภัณฑคอมพิวเตอรสงใหอําเภอที่ขาดแคลนอยางเรงดวน
๕) หลายพืน้ ทีม่ ปี ญ
 หาในการจัดหาผูร บั จางทีไ่ มอยากรับงาน
เนื่องจากเปนโครงการขนาดเล็ก ผลตอบแทนไมคุมคาการรับจาง
และสวนหนึ่งเกิดจากผูรับจางแตละรายมีภาระงานมากอยูแลว
รวมทัง้ ปญหาจํานวนผูร บั จางไมเพียงพอตอปริมาณโครงการทีต่ อ ง
เรงดําเนินการใหแลวเสร็จตามนโยบายของรัฐบาล ตลอดจนปญหา
เรื่องอัตราคาแรงวันละ ๓๐๐ บาท ที่ไมจูงใจแรงงานในพื้นที่
งานจางแรงงานบางประเภทไมสามารถหาผูร บั จางได เชน งานขุด
ลอกทอ ขุดลอกผักตบชวาในคลองนํ้าเนา เปนตน

l

l

l

l

l

๑๔๓

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๑)
การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ
อ.ค.ต.ป. กลุมจังหวัด

รายการ
๖) โครงการที่ไปตรวจติดตามหลายโครงการยังไมไดกําหนด
แนวทางการบริหารจัดการทรัพยสินภายหลังจากโครงการแลว
เสร็จอยางชัดเจน ซึ่งอาจสงผลใหโครงการไมมีความยั่งยืน

อ.ค.ต.ป.
กลุมกระทรวง
คณะที่ ๑ คณะที่ ๒ คณะที่ ๓ คณะที่ ๔ ดานความมั่นคงฯ
และ ค.ต.ป. มท.
l

l

๗) ระยะเวลาการเสนอโครงการมีระยะเวลาที่จํากัด ทําให
เอกสารที่ใชประกอบการขอโครงการ เชน การคิดประมาณการ
คาใชจาย (ปร.๔,ปร.๕) เกิดการผิดพลาดเปนตน

l

๘) การจัดซื้อจัดตองเรงรัดใหทันตามระยะเวลาที่กําหนด

l

๙) ระยะเวลาดํ า เนิ น การค อ นข า งจํ า กั ด และกระชั้ น ชิ ด
ซึ่งไมสัมพันธกับกระบวนการจัดทําโครงการเพราะตองใชเวลา
ในการจัดทําโครงการโดยการมีสวนรวมของประชาชน และทําให
ตองดําเนินการอยางเรงรีบในระยะแรก ทั้งนี้ จากการเรงรีบ
ดํ า เนิ น การดั ง กล า ว ทํ า ให มี ค วามจํ า เป น ต อ งเสนอโครงการ
ที่มีความพรอมไปกอน แตอาจไมมีความสําคัญเปนลําดับแรก
ทําใหเสียโอกาสเสนอโครงการที่มีความสําคัญมากกวา

l

l

๑๐) แนวทางปฏิบัติในการจัดสรรงบประมาณลงสูหมูบาน
ตําบลมีหลายมาตรการ เชน มาตรการสงเสริมความเปนอยู
ระดับตําบล (ตําบลละ ๕ ลานบาท) โครงการตามมาตรการ
เรงดวนเพื่อชวยเหลือเกษตรกรและคนยากจนในการเสริมสราง
ความเขมแข็งอยางยัง่ ยืน (กยจ.) สรางความสับสนใหแกประชาชน
ทําใหการเสนอโครงการลาชา เพราะตําบล/หมูบานเขาใจวาได
งบประมาณเพียงประเภทเดียว

l

๑๑) ปญหาดานงบประมาณที่จัดสรรใหตําบลละ ๕ ลานบาท
ไมสอดคลองกับสภาพพื้นที่ เนื่องจากการจัดสรรงบประมาณลงสู
พืน้ ทีโ่ ดยใชตาํ บลเปนฐานทําใหเกิดความลักลัน่ ไดเปรียบเสียเปรียบ
ระหวางตําบลที่มีจํานวนหมูบานมากและตําบลที่มีหมูบานนอย

l

๑๒) บางโครงการไดรบั การสนับสนุนงบประมาณไมเพียงพอ
ตองใชงบประมาณสนับสนุนจากสวนอื่น ๆ เพื่อใหใชประโยชนได
ตามวัตถุประสงค

l

๑๓) การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ เปนอํานาจของ
สํานักงบประมาณเขตพื้นที่ เมื่อโครงการเกิดความผิดพลาดตอง
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ตองเสนอขออนุมัติไปที่สํานัก
จัดทํางบประมาณเขตพื้นที่ ทําใหบางโครงการไมสามารถดําเนินการ
ไดทันตามกําหนดระยะเวลา ต องยกเลิ กหรื อต องขยายเวลา
เบิกจายเงิน

l

๑๔) คูมือ/แนวทางการปฏิบัติงานขาดการลงรายละเอียด
ในทางปฏิบัติ ทําใหมีปญหาเมื่อดําเนินโครงการ

l

๑๔๔

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๑)
การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ
อ.ค.ต.ป. กลุมจังหวัด

รายการ

อ.ค.ต.ป.
กลุมกระทรวง
คณะที่ ๑ คณะที่ ๒ คณะที่ ๓ คณะที่ ๔ ดานความมั่นคงฯ
และ ค.ต.ป. มท.

๑๕) ขอจํากัดที่ทําใหการดําเนินงานไมเปนไปตามระยะเวลา
ที่กําหนด สวนหนึ่งเกิดจากในทางปฏิบัติใชระเบียบปกติของ
ทางราชการเครงครัดอยางมาก จึงทําใหขาดความยืดหยุน และ
คลองตัวในการดําเนินงาน และบางโครงการพบปญหาการขอใช
ที่ดินในพื้นที่สาธารณประโยชน/เขตอุทยาน/ปาสงวนแหงชาติ
ทําใหตองยกเลิกโครงการ และมีการเปลี่ยนแปลงโครงการใหม

l

๑๖) ในระดับพืน้ ทีห่ รือชุมชนบางแหง คณะกรรมการหมูบ า น
(กม.) ยังขาดความรูความเขาใจในการเขียนโครงการสําหรับ
การดําเนินงาน จึงทําใหโครงการที่ไดไมสมบูรณเทาที่ควร

l

๑๗) ขาดบุคลากรดานชางในการจัดเตรียมโครงการ แมจะขอ
ความรวมมือจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นแตก็ยังไมเพียงพอ
เนื่องจากโครงการมีเปนจํานวนมาก

l

๑๘) จังหวัดมีบุคลากรไมเพียงพอในการติดตามประเมินผล
โครงการในพื้นที่ทุกโครงการ นอกจากนี้ เจาหนาที่การเงินสํานักงาน
จังหวัด มีเพียง ๑ - ๒ อัตรา ไมเพียงพอกับการบันทึกขอมูลหลัก
ผูขายการจัดทําใบสั่งซื้อสั่งจาง (PO) และการเบิกจายเงิน

l

๑๙) บางพื้นที่ยังไมไดใชประโยชนจากผลผลิตของโครงการ
เชน โครงการขุดลอกคลอง หรือโครงการสรางฝายชะลอนํ้า
เนื่องจากยังไมเขาชวงฤดูฝน

l

๒๐) โครงการดําเนินการในพื้นที่หางไกล เขาถึงไดยากทําให
ลําบากตอการเคลือ่ นยายแรงงาน และวัสดุในการดําเนินงาน ทําให
การดําเนินงานลาชา

l

๖. ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ เพื่อใหสวนราชการหรือผูรับผิดชอบโครงการ ดําเนินการปรับปรุง/แกไข
๑) กรมการปกครองและกระทรวงมหาดไทย ควรวางระบบ
งานใหมีประสิทธิภาพและกําหนดหลักเกณฑ ขั้นตอน ตลอดจน
ระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวของใหเหมาะสมกับลักษณะและระยะเวลา
ของโครงการ

l

l

๒) ก อ นการดํ า เนิ น โครงการ ควรจั ด ทํ า คู  มื อ /แนวทาง
การดําเนินการที่มีรายละเอียดในทางปฏิบัติที่ชัดเจน รวมทั้งควร
ชี้ แจงขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ ง านแก ผู  ป ฏิ บั ติ ง านให ค รอบคลุ ม ทั้ ง
กระบวนการดําเนินโครงการ เพื่อใหการดําเนินงานบรรลุตาม
วัตถุประสงค และตามเวลาที่กําหนด

l

๓) กรมการปกครองและกระทรวงมหาดไทย ควรจัดตั้งศูนย
ชวยเหลือแกไขและใหคําปรึกษา ปญหาในการดําเนินโครงการให
กับจังหวัดและอําเภอ

l

๔) กรณีโครงการทีม่ กี ารซือ้ ทรัพยสนิ ควรโอนทรัพยสนิ ใหกบั
ชุมชนเพื่อเปนการลดภาระคาดูแลรักษา ซอมแซม ซึ่งจะเปน
การเพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการงบประมาณของภาครัฐดวย

l

๑๔๕

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๑)
การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ
อ.ค.ต.ป. กลุมจังหวัด

รายการ

อ.ค.ต.ป.
กลุมกระทรวง
คณะที่ ๑ คณะที่ ๒ คณะที่ ๓ คณะที่ ๔ ดานความมั่นคงฯ
และ ค.ต.ป. มท.

๕) การบริ ห ารจั ด การทรั พ ย สิ น ของโครงการซึ่ ง จะต อ งมี
การดูแลรักษาซอมแซม เพื่อใหใชงานไดอยางตอเนื่อง จึงควรจะ
ตองมีการเก็บคาใชจายจากผูใช เพื่อเปนคาใชจายในการซอมแซม
เพื่อใหใชงานไดในระยะเวลาที่ยาวนานที่สุด และเกิดความคุมคา

l

๖) กรณีโครงการจัดทําโฮมสเตย (homestay) เพื่อสงเสริม
การท อ งเที่ ย วของชุ ม ชน ควรขอความร ว มมื อ จากกระทรวง
การทองเที่ยวและกีฬา ในการรับรองมาตรฐานของโฮมสเตย
(homestay) เพื่อใหเปนที่ยอมรับของกลุมลูกคาเปาหมาย

l

๗) คณะกรรมการหมูบาน หรือผูรับผิดชอบจะตองศึกษา
วิเคราะหขอมูลเหตุผลความจําเปนกอนเริ่มดําเนินการโครงการ
ส ง เสริ ม อาชี พ ซึ่ ง ควรจะต อ งพิ จ ารณาถึ ง ความคุ  ม ค า ของ
โครงการ รวมทั้งการสร างรายได ใ ห กับ ประชาชนในหมู  บ  าน
อยางยั่งยืน

l

๘) จังหวัดควรสงเสริมใหการจัดทําแผนพัฒนาหมูบานตําบล
หรือแผนพัฒนาชุมชนทีส่ อดคลองกับปญหาและความตองการของ
ประชาชน รวมทัง้ จัดเตรียมโครงการและจัดลําดับความสําคัญเอา
ไวลว งหนา เพือ่ สามารถนํามาเสนอขอรับงบประมาณไปดําเนินการ
ไดอยางรวดเร็ว

l

๙) ควรมีการจัดเตรียมความพรอมของโครงการเอาไวเปน
การลวงหนา ตั้งแตการจัดทําประชาคมเลือกโครงการ การสํารวจ
ออกแบบ และประมาณราคาโครงการ รวมทัง้ บุคลากรและทีมงาน
สนั บ สนุ น ตลอดจนการขออนุ ญ าตใช พื้ น ที่ ก รณี ที่ เ ป น พื้ น ที่
สาธารณประโยชนหรือพื้นที่ปาสงวนแหงชาติหรือเขตอุทยาน
เพื่อแกปญหาการสงคืนโครงการ เนื่องจากไมสามารถดําเนินการได
หรือดําเนินการไมทันตามกําหนดเวลา
๑๐) การจัดทําโครงการสงเสริมอาชีพ นอกจากการรวมตัวกัน
เพื่ อ ถ า ยทอดองค ค วามรู  แ ล ว ควรดํ า เนิ น การโดยรวมกลุ  ม
ในการผลิตและการจําหนายเพื่อสรางความเขมแข็งในการพัฒนา
ตอยอดผลิตภัณฑของกลุมใหเกิดความยั่งยืนตอไป และเพื่อให
ผลิตภัณฑของกลุมไดรับการพัฒนาใหเปนที่ตองการของตลาด
มากยิ่งขึ้น ผูรับผิดชอบโครงการ ควรขอความอนุเคราะหจาก
กรมพั ฒ นาฝ มื อ แรงงาน เพื่ อ จั ด หาบุ ค ลากรที่ มี ค วามรู  ด  า น
การพัฒนาฝมือแรงงานของกลุม รวมทั้งขอความรวมมือจากกรม
บัญชีกลางเพื่อใหความรูดานบัญชีใหกับสมาชิกกลุมดวย
๑๑) จังหวัดและอําเภอควรกําหนดใหมกี ารพัฒนาองคกรและ
บุคลากรที่เกี่ยวของใหมีความรู ทักษะและทัศนคติที่เหมาะสมใน
เรื่องที่จะตองรับผิดชอบดําเนินการ

๑๔๖

l

l

l

l

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๑)
การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ
อ.ค.ต.ป. กลุมจังหวัด

รายการ

อ.ค.ต.ป.
กลุมกระทรวง
คณะที่ ๑ คณะที่ ๒ คณะที่ ๓ คณะที่ ๔ ดานความมั่นคงฯ
และ ค.ต.ป. มท.

๑๒) บุคลากรของสวนราชการที่รับผิดชอบเขามาดูแลนอย
ควรสนับสนุนการดําเนินงานอยางตอเนื่อง โดยควรกําหนดใหมี
การสํารวจ ตรวจสอบ และปรับปรุงซอมแซมบํารุงรักษา พรอมทัง้
หาแนวทางตอยอดการดําเนินโครงการตอไป และควรดูแลใช
ประโยชนจากการดําเนินโครงการใหเกิดประโยชนสูงสุด

l

๑๓) ควรเพิ่ ม ระยะเวลาในการดํ า เนิ น การในระดั บ พื้ น ที่
เพื่อใหพื้นที่ไดเตรียมความพรอมในการดําเนินการไดมากขึ้น

l

๑๔) กรมการปกครองและกระทรวงมหาดไทย ควรสนับสนุน
วัสดุอุปกรณและเครื่องมือที่จําเปนในการดําเนินการใหครบถวน
และเพียงพอกับจํานวนโครงการ ที่ตองดําเนินการ โดยเฉพาะ
กระบวนการจัดซื้อ จัดจาง ซึ่งตองมีการลง e-GP หลายขั้นตอน
แตยังขาดอุปกรณในการทํางาน

l

๗. ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะที่เสนอหนวยงานสวนกลาง เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานใหมี ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น (แผนงาน/
งบประมาณ/บุคลากร/วัสดุอุปกรณ/กฎหมาย ระเบียบตาง ๆ เปนตน)
๑) กระทรวงมหาดไทยควรมี ก ารเตรี ย มความพร อ มใน
การแกไขปญหาการกําหนดราคากลาง ในกรณีทมี่ โี ครงการทีจ่ ะตอง
ดําเนินการในลักษณะนี้อีกในอนาคต

l

๒) กระทรวงมหาดไทยควรมีการสรุปบทเรียนที่เกิดขึ้นจาก
การดําเนินการดานพัสดุ และหาแนวทางในแกไขปญหาที่เกิดขึ้น
เพื่ อ เป น การเตรี ย มความพร อ ม ในกรณี ที่ รั ฐ บาลมี ก ารจั ด ทํ า
โครงการเรงดวนในลักษณะนี้อีก

l

๓) ปญหาผูรับจางไมรับงาน ผูรับจางไมเพียงพอ และปญหา
การขาดแคลนแรงงาน เกิดจากระยะเวลาดําเนินโครงการทีจ่ าํ กัดมาก
หากกระทรวงมหาดไทยสามารถปรับกรอบระยะเวลาการดําเนินการ
ไมใหกระชั้นชิด ในกรณีที่มีโครงการลักษณะเดียวกันนี้ในระยะตอไป
ก็จะทําใหผูปฏิบัติงานในพื้นที่สามารถแกไขปญหาดังกลาวได

l

๔) ควรใหเวลาในการเตรียมความพรอมในการดําเนินการ
มากกวานี้ เพือ่ ใหเกิดความถูกตองและสามารถดําเนินการไดอยาง
มีประสิทธิภาพ
๕) กระทรวงมหาดไทย ควรกําชับใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ
โครงการในระดับจังหวัด/อําเภอ มีการติดตามประเมินผลภายหลัง
โครงการแลวเสร็จอยางตอเนือ่ ง รวมทัง้ ชวยเปนพีเ่ ลีย้ งใหแกชมุ ชน
เพื่อใหมีการบริหารจัดการโครงการอยางยั่งยืน
๖) ควรมีหลักเกณฑทแี่ นนอน ในการจัดสรรงบประมาณ วัสดุ
อุปกรณ และบุคลากร ใหหนวยงานในพื้นที่ เพื่อประโยชนใน
การบริหารจัดการของผูปฏิบัติ ทันตอความตองการ และสามารถ
พึ่งตนเองไดอยางยั่งยืน

l

l

l

๑๔๗

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๑)
การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ
อ.ค.ต.ป. กลุมจังหวัด

รายการ

อ.ค.ต.ป.
กลุมกระทรวง
คณะที่ ๑ คณะที่ ๒ คณะที่ ๓ คณะที่ ๔ ดานความมั่นคงฯ
และ ค.ต.ป. มท.

๗) การใช ง บประมาณโครงการตํ า บลละ ๕ ล า นบาท
บางตําบลใชวธิ หี ารงบประมาณตามจํานวนหมูบ า นในตําบล ทําให
โครงการที่ดําเนินการเปนโครงการเล็ก ๆ ไมสามารถแกไขปญหา
ที่ชุมชนตองการ ซึ่งใชงบประมาณสูงได ดังนั้น จึงควรพิจารณา
จั ด สรรงบประมาณตามสั ด ส ว นของหมู  บ  า นในตํ า บล เพื่ อ ให
สอดคลองกับสภาพปญหา หรือความตองการของชุมชน

l

๘) กรณีสบื เนือ่ งจากรัฐบาลมีนโยบายใหดาํ เนินการโครงการ
ตาง ๆ อยางเรงดวน เพื่อเปนการกระตุนเศรษฐกิจ จึงควรมี
การยกเวนระเบียบ ขอปฏิบัติตาง ๆ เชน ควรมอบอํานาจใหผูวา
ราชการจังหวัดในการพิจารณาเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ
ที่ไมเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคของโครงการ และไมทําใหทาง
ราชการเสียประโยชน

l

๙) โครงการเรงดวนที่ตองใชที่สาธารณประโยชน/เขตพื้นที่
อุทยาน/เขตปาสงวนแหงชาติ ซึ่งไมสามารถดําเนินการไดทัน
เพราะปญหาการขอใชทสี่ าธารณประโยชนมขี นั้ ตอนและใช ระยะ
เวลานาน ควรมีการดําเนินการ ดังนี้
(๑) ในระยะสั้ น ควรปรั บ ปรุ ง แก ไขกระบวนการใน
การพิจารณาอนุญาตใหมีความรวดเร็วขึ้น
(๒) ในระยะยาวควรเสนอแกไขกฎหมายและระเบียบ
ที่ เ กี่ ย วข อ งให เ หมาะสมและไม เ ป น อุ ป สรรคต อ ผู  บ ริ ห าร
ในการพัฒนาพื้นที่
(๓) อาจมอบอํานาจใหผวู า ราชการจังหวัดพิจารณาอนุมตั ิ
การใชพื้นที่บางประเภทไดตามความเหมาะสมและจําเปน
(๔) ควรเพิม่ ระยะเวลาในการดําเนินการใหกบั ระดับพืน้ ที่
เพื่อใหพื้นที่ไดเตรียมความพรอมในการดําเนินงานไดมากขึ้น
(๕) ควรกําหนดแนวทางในการบริหารทรัพยสนิ ทีเ่ กิดจาก
โครงการ เพื่อใหหนวยดําเนินการและชุมชนไดเตรียมความพรอม
ในการรับมอบทรัพยสินไดทันที ไมตองเปนภาระของหนวยงาน
เจาของงบประมาณในภายหลัง และเกิดความยัง่ ยืนในการบริหาร
จัดการโครงการ

l

๘. ประเด็นและขอเสนอแนะ ที่จะนําเสนอตอนายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี เพื่อใหมีขอสั่งการเชิงนโยบาย
๑) ในการกํ า หนดแนวทางการดํ า เนิ น การตามโครงการ
ดังกลาว ควรกําหนดกรอบระยะเวลาในการปฏิบัติงานใหหนวย
ปฏิบัติสามารถดําเนินการในกระบวนการตาง ๆ ไดทันเวลา
โดยเฉพาะในขัน้ ตอนการจัดซือ้ จัดจาง เพือ่ ใหเจาหนาทีป่ ฏิบตั งิ าน
สามารถดําเนินการตามระเบียบอยางถูกตอง และไมเปนปญหา
ในระยะยาวตอไป

l

๒) กระทรวงมหาดไทยควรกําชับใหจังหวัด/อําเภอ เรงรัด
ให ค ณะกรรมการหมู  บ  า นในทุ ก พื้ น ที่ จั ด เตรี ย มแผนชุ ม ชุ น
ซึง่ ประกอบดวยแผนพัฒนาในทุก ๆ ดาน เพือ่ เตรียมการไวสาํ หรับ
กรณีมกี ารจัดสรรงบประมาณเรงดวนในลักษณะนีต้ อ ไปในอนาคต

l

๑๔๘

l

l

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๑)
การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ
อ.ค.ต.ป. กลุมจังหวัด

รายการ
๓) กระทรวงมหาดไทย ควรชีแ้ จงทําความเขาใจกับหนวยงาน
กลางทีม่ หี นาทีใ่ นการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการ
เพื่ อ ร ว มกั น กํ า หนดขอบเขตในการตรวจสอบ ติ ด ตามและ
ประเมินผลของหนวยงาน มิใหเกิดความซํ้าซอน และเปนภาระ
กับหนวยรับตรวจ

อ.ค.ต.ป.
กลุมกระทรวง
คณะที่ ๑ คณะที่ ๒ คณะที่ ๓ คณะที่ ๔ ดานความมั่นคงฯ
และ ค.ต.ป. มท.
l

๔) ควรเนนประเด็นในเรื่องของการสนับสนุน สงเสริม และ
พัฒนาศักยภาพกลุมตาง ๆ ในชุมชน เพื่อใหเกิดการพัฒนา
ในระดับฐานราก ใหเปนแกนกลางในการขับเคลื่อน และขยายผล
ไปสูในระดับที่กวางขึ้น อันจะสามารถสรางความเขมแข็งใหกับ
ชุมชมไดอยางตอเนื่อง และยั่งยืนได

l

๕) ควรมีการศึกษา รวบรวมขอมูลเกีย่ วกับศักยภาพแหลงนํา้
ในแต ล ะพื้ น ที่ ว  า มี ป ริ ม าณนํ้ า ที่ เ กิ ด จากแหล ง ต น นํ้ า มากน อ ย
เพียงใด เพียงพอหรือไม พรอมทั้งศึกษาแหลงกักเก็บนํ้าสําหรับ
การใชประโยชนเพื่อใหการแกไขปญหาตาง ๆ เปนไปอยางบูรณาการ
และสามารถแกไขปญหาของประชาชนไดอยางแทจริง

l

๖) ควรมีนโยบายการพัฒนาพืน้ ทีแ่ หลงนํา้ ใหสามารถเชือ่ มตอกัน
และสามารถใชประโยชนรวมกันไดอยางทั่วถึงทั้งตําบล

l

๗) โครงการสามารถตอบสนองตรงตอความตองการของ
ประชาชนอยางแทจริง ทําใหราษฎรมีความพึงพอใจสูง และมี
ทัศนคติที่ดีตอรัฐบาล รวมทั้งยังเปนการพัฒนาการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการพัฒนาประเทศ ดังนัน้ จึงควรดําเนินการโครงการ
ในลักษณะนี้อีกในปตอไป

l

๑) อ.ค.ต.ป. กลุมจังหวัด คณะที่ ๑
ภาพรวมการดําเนินการโครงการสวนใหญไดผลผลิตเปนไปตามเปาหมาย บรรลุตาม
วัตถุประสงคของโครงการในระดับมาก ทั้งในเชิงปริมาณ และคุณภาพ โดยมีความสอดคลองกับงบประมาณที่ไดรับ
แมจะมีระยะเวลาจํากัดแตสามารถดําเนินการไดทันตามระยะเวลาที่กําหนด ทั้งนี้ การดําเนินโครงการ
เกิดประโยชนและประสบความสําเร็จอยางมาก ตอการสรางงานสรางอาชีพใหกับประชาชนที่ประสบปญหาภัยแลง
รวมทัง้ ผูป ระกอบการในพืน้ ที่ ทําใหมรี ายไดเพิม่ มากขึน้ และมีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ขี นึ้ หลายโครงการไดมกี ารตอยอด
พัฒนาทําใหบรรลุวตั ถุประสงค และเปาหมายของโครงการมากยิง่ ขึน้ โดยประชาชนกลุม เปาหมายมีความพึงพอใจ
ตอผลลัพธของโครงการในระดับมาก เนื่องจากไดรับความชวยเหลือและแกไขปญหาความเดือดรอนที่เกิดจาก
ภัยแลง เกิดการสรางงาน สรางอาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดีขึ้น
การดําเนินโครงการมีผลกระทบเชิงบวกในทุกมิติ เนื่องจากมีการเตรียมความพรอมและ
วิเคราะหปจ จัยเสีย่ งในการดําเนินโครงการ โดยสามารถการแกไขปญหาความเดือดรอน และสนองความตองการ
ของประชาชนไดอยางแทจริง เกิดการกระจายรายได ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนดีขึ้น มีการสงเสริมคุณภาพชีวิต
และสังคม เกิดความสมัครสมานสามัคคี ปรองดอง สมานฉันทในหมูบาน/ชุมชน เกิดการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
๑๔๙

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๑)
การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ

และสิ่งแวดลอมในหมูบาน/ชุมชน เกิดการเรียนรูดานเทคโนโลยีการผลิต ประชาชนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวม
กัน และมีความเปนอยูที่ดีขึ้น นอกจากนี้ ยังลดปญหาการพนัน และอบายมุขดวย
อยางไรก็ตาม พบปญหาและอุปสรรคที่สําคัญ ไดแก ๑) การกําหนดราคากลาง มีขั้นตอน
การคํานวณราคาซึง่ ตองใชชา งผูม คี วามชํานาญโดยเฉพาะ โดยจะตองตองใชความละเอียดรอบคอบ ประกอบกับ
โครงการมีเปนจํานวนมาก ทําใหงานลาชา ไมเปนไปตามเปาหมาย ๒) การแตงตั้งเจาหนาที่ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ใหทําหนาที่เจาหนาที่พัสดุประสบปญหาในทางปฏิบัติเปนอยางมาก เนื่องจากเจาหนาที่ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นใชระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุ แตไมเคยใชระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา
ดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม ซึ่งใชระบบ e-GP ที่มีรายละเอียดแตกตางกัน ๓) หลายพื้นที่มี
ปญหาในการจัดหาผูรับจางที่ไมอยากรับงาน เนื่องจากเปนโครงการขนาดเล็ก ผลตอบแทนไมคุมคาการรับจาง
และสวนหนึ่งเกิดจากผูรับจางแตละรายมีภาระงานมากอยูแลว รวมทั้งปญหาจํานวนผูรับจางไมเพียงพอตอ
ปริมาณโครงการทีต่ อ งเรงดําเนินการใหแลวเสร็จตามนโยบายของรัฐบาล ตลอดจนปญหาเรือ่ งอัตราคาแรงวันละ
๓๐๐ บาท ที่ไมจูงใจแรงงานในพื้นที่ งานจางแรงงานบางประเภทไมสามารถหาผูรับจางได เชน งานขุดลอกทอ
ขุดลอกผักตบชวาในคลองนํ้าเนา เปนตน และ ๔) โครงการที่ไปตรวจติดตามหลายโครงการยังไมไดกําหนด
แนวทางการบริหารจัดการทรัพยสินภายหลังจากโครงการแลวเสร็จอยางชัดเจน ซึ่งอาจสงผลใหโครงการ
ไมมีความยั่งยืน
ดังนั้น จึงมีขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ สําหรับการดําเนินงานใหกับผูรับผิดชอบโครงการ
ดําเนินการปรับปรุงแกไข ดังนี้
๑) กรณีโครงการที่มีการซื้อทรัพยสินควรโอนทรัพยสินใหกับชุมชนเพื่อเปนการลดภาระ
คาดูแลรักษา ซอมแซม ซึ่งจะเปนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการงบประมาณของภาครัฐดวย
๒) การบริหารจัดการทรัพยสนิ ของโครงการซึง่ จะตองมีการดูแลรักษาซอมแซม เพือ่ ใหใช
งานไดอยางตอเนือ่ งนัน้ ควรจะตองมีการเก็บคาใชจา ยจากผูใ ช เพือ่ เปนคาใชจา ยในการซอมแซมเพือ่ ใหใชงานได
ในระยะเวลาที่ยาวนานที่สุด และเกิดความคุมคา
๓) กรณีโครงการจัดทําบานพักโฮมสเตย (homestay) เพื่อสงเสริมการทองเที่ยวของ
ชุมชน ควรขอความรวมมือจากกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา ในการรับรองมาตรฐานของบานพักโฮมสเตย
(homestay) เพื่อใหเปนที่ยอมรับของกลุมลูกคาเปาหมาย
๔) คณะกรรมการหมูบาน หรือผูรับผิดชอบจะตองศึกษาวิเคราะหขอมูลเหตุผลความ
จําเปนกอนเริ่มดําเนินการโครงการเพื่อสงเสริมอาชีพ พรอมทั้งการพิจารณาถึงความคุมคาของโครงการ รวมทั้ง
การสรางรายไดใหกับประชาชนในหมูบานอยางยั่งยืน
๕) การจัดทําโครงการสงเสริมอาชีพ นอกจากการรวมตัวกัน เพือ่ ถายทอดองคความรูแ ลว
ควรดําเนินการโดยรวมกลุมในการผลิตและการจําหนายเพื่อสรางความเขมแข็งในการพัฒนาตอยอดผลิตภัณฑ
ของกลุมใหเกิดความยั่งยืนตอไป และเพื่อใหผลิตภัณฑของกลุมไดรับการพัฒนาใหเปนที่ตองการของตลาด
มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ผูรับผิดชอบโครงการ ควรขอความอนุเคราะหจากกรมพัฒนาฝมือแรงงาน เพื่อจัดหาบุคลากรที่
มีความรูดานการพัฒนาฝมือแรงงานของกลุม รวมทั้งขอความรวมมือจากกรมบัญชีกลางเพื่อใหความรูดานบัญชี
ใหกับสมาชิกกลุมดวย
๑๕๐
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ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ สําหรับหนวยงานสวนกลางนั้น กรณีของกระทรวงมหาดไทย
ควรไดมกี ารเตรียมความพรอมในการแกไขปญหาการกําหนดราคากลาง ในกรณีทมี่ โี ครงการทีจ่ ะตองดําเนินการ
ในลักษณะนี้อีกในอนาคต นอกจากนี้ กระทรวงมหาดไทยควรมีการสรุปบทเรียนที่เกิดขึ้นจากการดําเนินการ
ดานพัสดุ และหาแนวทางในแกไขปญหาที่เกิดขึ้น เพื่อเปนการเตรียมความพรอม ในกรณีที่รัฐบาลมีการจัดทํา
โครงการเรงดวนในลักษณะนี้อีก นอกจากนี้ ในสวนปญหาที่ผูรับจางไมรับงาน ผูรับจางไมเพียงพอ และปญหา
การขาดแคลนแรงงาน ซึง่ เกิดจากระยะเวลาดําเนินโครงการทีจ่ าํ กัดมากนัน้ มีขอ คิดเห็นวาหากกระทรวงมหาดไทย
สามารถปรับกรอบระยะเวลาการดําเนินการไมใหกระชัน้ ชิด ในกรณีทมี่ โี ครงการลักษณะเดียวกันนีใ้ นระยะตอไป
ก็จะทําใหผูปฏิบัติงานในพื้นที่สามารถแกไขปญหาดังกลาวได ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทย ควรกําชับใหเจาหนาที่
ผูร บั ผิดชอบโครงการในระดับจังหวัด/อําเภอ ใหมกี ารติดตามประเมินผลภายหลังโครงการแลวเสร็จอยางตอเนือ่ ง
รวมทั้งการเปนพี่เลี้ยงใหแกชุมชน เพื่อใหการบริหารจัดการโครงการเปนไปอยางยั่งยืน
ทายสุด หากจะเสนอขอเสนอแนะตอนายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีเพื่อใหมีขอสั่งการ
เชิงนโยบาย ดังนี้
๑) ในการกําหนดแนวทางการดําเนินการตามโครงการดังกลาว ควรกําหนดกรอบระยะ
เวลาในการปฏิบตั งิ านใหหนวยปฏิบตั สิ ามารถดําเนินการในกระบวนการตาง ๆ ไดทนั เวลา โดยเฉพาะในขัน้ ตอน
การจัดซื้อจัดจาง เพื่อใหเจาหนาที่ปฏิบัติงานสามารถดําเนินการตามระเบียบอยางถูกตอง และไมเปนปญหาใน
ระยะยาวตอไป
๒) กระทรวงมหาดไทยควรกําชับใหจงั หวัด/อําเภอ เรงรัดใหคณะกรรมการหมูบ า นในทุกพืน้ ที่
จัดเตรียมแผนชุมชุนซึ่งประกอบดวยแผนพัฒนาในทุก ๆ ดาน เพื่อเตรียมการไวสําหรับกรณีมีการจัดสรร
งบประมาณเรงดวนในลักษณะเชนนี้อีกตอไปในอนาคต
๓) กระทรวงมหาดไทย ควรชี้แจงทําความเขาใจกับหนวยงานกลางตาง ๆ ที่มีหนาที่ใน
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการเดียวกัน เพื่อรวมกันกําหนดขอบเขตในการตรวจสอบ ติดตาม
และประเมินผล เพื่อมิใหเกิดความซํ้าซอน และเปนภาระกับหนวยรับตรวจ
๒) อ.ค.ต.ป. กลุมจังหวัด คณะที่ ๒
ภาพรวมการดําเนินการโครงการประสบความสําเร็จมาก ไดผลผลิตเปนไปตามวัตถุประสงค
ของโครงการ ผลผลิตโครงการสามารถกอใหเกิดผลลัพธอยางมีประสิทธิภาพ สามารถสรางงานสราง และอาชีพ
ใหกบั คนในชุมชน ทําใหมรี ายไดเพิม่ มากขึน้ และมีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ขี นึ้ รวมทัง้ สามารถแกไขปญหาการเก็บกักนํา้
ไวในการอุปโภค บริโภค และการเกษตรไดเปนอยางดี ทําใหโครงการโดยรวมสงผลกระทบในทางบวก ทั้งนี้
สวนหนึ่งเกิดจากมีการเตรียมความพรอมและวิเคราะหปจจัยเสี่ยงไวลวงหนากอนจัดทําโครงการ ดังนั้น จึงมี
ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะ เพื่อใหสวนราชการหรือผูรับผิดชอบโครงการ ดําเนินการปรับปรุง/แกไข
พบขอสังเกตวาบุคลากรของสวนราชการที่รับผิดชอบโครงการไดเขามาดูแลมีจํานวนนอย กรณีดังกลาว
จึงควรสนับสนุนการดําเนินงานอยางตอเนื่อง ควรมีการสํารวจ ตรวจสอบ และปรับปรุงซอมแซมบํารุงรักษา
พรอมทั้งหาแนวทางตอยอดการดําเนินโครงการตอไป และควรดูแลใชประโยชนจากการดําเนินโครงการใหเกิด
ประโยชนสูงสุด

๑๕๑
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ในดานการผลักดัน สงเสริม และสนับสนุนการดําเนินงานโดยหนวยงานกลาง ขอคิดเห็น
และขอเสนอแนะวา ควรมีหลักเกณฑที่แนนอน รวมทั้งควรจัดสรรงบประมาณ วัสดุอุปกรณ และบุคลากรใหกับ
หนวยงานในพืน้ ที่ เพือ่ ประโยชนในการบริหารจัดการของผูป ฏิบตั ิ ทันตอความตองการ และสามารถพึง่ ตนเองได
อยางยั่งยืน
สําหรับประเด็นและขอเสนอแนะที่จะเสนอตอนายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีเพื่อใหมี
ขอสั่งการเชิงนโยบายมีดังนี้
๑) กระทรวงมหาดไทย ควรมุง เนนในประเด็นเรือ่ งของการสนับสนุน สงเสริม และพัฒนา
ศักยภาพกลุม ตาง ๆ ในชุมชน เพือ่ ใหเกิดการพัฒนาในระดับฐานราก สําหรับเปนแกนกลางในการขับเคลือ่ น และ
ขยายผลไปสูในระดับที่กวางขึ้น อันจะสามารถสรางความเขมแข็งใหกับชุมชมไดอยางตอเนื่อง และยั่งยืนได
๒) ควรกําหนดใหกระทรวงมหาดไทยและหนวยงานที่เกี่ยวของทําการศึกษา รวบรวม
ข อ มู ล เกี่ ย วกั บ ศั ก ยภาพแหล ง นํ้ า ในแต ล ะพื้ น ที่ ว  า มี ป ริ ม าณนํ้ า ที่ เ กิ ด จากแหล ง ต น นํ้ า มากน อ ยเพี ย งใด
เพียงพอหรือไม พรอมทั้งศึกษาแหลงกักเก็บนํ้า สําหรับการใชประโยชนเพื่อใหการแกไขปญหาตาง ๆ ใหเปนไป
อยางบูรณาการและสามารถแกไขปญหาของประชาชนไดอยางแทจริง
๓) กระทรวงมหาดไทยและหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ ควรมีนโยบายการพัฒนาพืน้ ทีแ่ หลงนํา้
ใหสามารถเชื่อมตอกันและสามารถใชประโยชนรวมกันไดอยางทั่วถึงทั้งตําบล
๓) อ.ค.ต.ป. กลุมจังหวัด คณะที่ ๓
ภาพรวมการดําเนินการโครงการสวนใหญไดผลผลิตเปนไปตามเปาหมาย และบรรลุตาม
วัตถุประสงคของโครงการ การดําเนินโครงการเกิดประโยชนและประสบความสําเร็จอยางมาก สามารถกระตุน
เศรษฐกิจระดับฐานรากไดในระดับหนึ่ง สงผลใหประชาชนมีรายไดเพิ่มขึ้นทั้งทางตรงและทางออม และมีสภาพ
ความเปนอยูท ดี่ ขี นึ้ ประชาชนพึงพอใจมาก แตในทางปฏิบตั ยิ งั มีขอ จํากัดเรือ่ งระยะเวลา การดําเนินงานทีส่ นั้ และ
เรงรัด การขาดแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนของทางราชการ ทั้งในเรื่องการจัดซื้อจัดจาง การขออนุญาตใชพื้นที่ ฯลฯ
ซึ่งกระทรวงมหาดไทยไดมีการติดตามอยางใกลชิดและแกไขปญหาขอจํากัดตาง ๆ เปนระยะ ๆ อยางตอเนื่อง
สงผลใหการดําเนินโครงการตาง ๆ ตามมาตรการฯ มีความคืบหนาเปนไปตามวัตถุประสงคของรัฐบาลไดดพี อสมควร
บุคลากรทุกภาคสวนทั้งภาครัฐ ผูนําทองถิ่น และประชาชนในพื้นที่ใหความสําคัญ ทําใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน
ระดับจังหวัด/อําเภอ/ตําบล คณะกรรมการหมูบ า น ผูน าํ ชุมชน และผูท เี่ กีย่ วของมีความสัมพันธทใ่ี กลชดิ กันมากขึน้
ใหความชวยเหลือซึ่งกันและกัน และมีการบูรณาการการทํางานที่เขมแข็งขึ้น ถือเปนรูปแบบของการบูรณาการ
การทํางานแบบเบ็ดเสร็จ และสรางความเข็มแข็งใหแกบุคลากรในพื้นที่
การดําเนินโครงการมีผลกระทบเชิงบวกในทุกมิติ เนื่องจากมีการเตรียมความพรอมและ
วิเคราะหปจจัยเสี่ยงในการดําเนินโครงการ โดยสามารถการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนไดอยาง
แทจริง เกิดการกระจายรายได ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนดีขึ้น มีการสงเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม เกิดความ
สมัครสมานสามัคคี ปรองดอง สมานฉันทในหมูบ า น/ชุมชน ประชาชนมีการแลกเปลีย่ นเรียนรูร ว มกัน และมีความ
เปนอยูที่ดีขึ้น
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อยางไรก็ตาม พบปญหาและอุปสรรคทีส่ าํ คัญ ไดแก ๑) ปญหาจํานวนผูร บั จางไมเพียงพอ
ตอปริมาณโครงการที่ตองเรงดําเนินการใหแลวเสร็จตามนโยบายของรัฐบาล และเนื่องจากผูรับจางในพื้นที่มี
จํานวนจํากัด ในขณะที่ปริมาณงานในพื้นที่อําเภอเพิ่มมากขึ้น เปนเหตุใหผูรับจางเลือกดําเนินการโครงการ
๒) ระยะเวลาดําเนินการคอนขางจํากัดและกระชั้นชิด ซึ่งไมสัมพันธกับกระบวนการจัดทําโครงการเพราะตองใช
เวลาในการจัดทําโครงการโดยการมีสวนรวมของประชาชน และทําใหตองดําเนินการอยางเรงรีบ ๓) เจาหนาที่
ขาดความรูความเขาใจที่ชัดเจนในการจัดทําเอกสารเสนอโครงการและนโยบายที่สั่งการ ประกอบกับขั้นตอน
การดําเนินการมีความยุง ยากซับซอน ทําใหเกิดความผิดพลาด สงผลใหการเสนอโครงการลาชา และ ๔) ขัน้ ตอน
การดําเนินงานไมมีความชัดเจน มีการเปลี่ยนแปลงหลายครั้ง สงผลตอความลาชาในการเสนอโครงการ เปนตน
ประเด็นและขอเสนอแนะทีจ่ ะเสนอตอนายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีเพือ่ ใหมขี อ สัง่ การ
เชิงนโยบาย สรุปไดดังนี้
๑) จังหวัดควรใหความสําคัญตอแผนชุมชนและผลักดันใหทําประชาคม เพื่อกําหนด
โครงการสําคัญไวในแผนหมูบ า น/ชุมชน/ตําบล เพือ่ ใหพรอมดําเนินการไดทนั ที และจะทําใหการดําเนินโครงการ
แลวเสร็จอยางมีประสิทธิภาพ และรวดเร็วทันตามกําหนดระยะเวลา เกิดประโยชนทงั้ ในดานการกระตุน เศรษฐกิจ
ในระยะเรงดวน เสริมสรางความเขมแข็งและการพัฒนาคุณภาพของประชากรในพื้นที่
๒) กระทรวงมหาดไทยควรใหความสําคัญกับการปรับปรุงและการจัดทําแผนหมูบาน/
ชุมชน ใหเปนปจจุบัน เพื่อใหรัฐบาล/หนวยงานอื่น ๆ สามารถนํามาใชในการดําเนินนโยบาย/มาตรการตาง ๆ
๓) รัฐบาล/หนวยงานผูรับผิดชอบ ควรใหความสําคัญกับการสรางและพัฒนาปจจัย/
เครือ่ งมือในการดําเนินนโยบาย/มาตรการตาง ๆ ใหบรรลุวตั ถุประสงค ทีเ่ ปนรูปธรรมและรวดเร็ว การดําเนินงาน
โครงการทีม่ คี วามเรงดวน และหวังผลรวดเร็ว นัน้ จะใชระเบียบปฏิบตั ติ ามปกติไมได รัฐบาลควรกําหนดระเบียบ
ปฏิบัติของโครงการขึ้นตางหาก เพื่อใหงานทุกดานดําเนินไปไดรวดเร็ว
๔) รัฐบาลควรผลักดันใหมีบุคลากรในหนวยงานตาง ๆ ในจังหวัดและทองถิ่นมีความรู
ความสามารถในงานประจําดานตาง ๆ และหนวยงานอยางแทจริง และตองกําชับใหหนวยงานบรรจุบุคลากร
ทีม่ ที กั ษะและความรูต รงตามลักษณะงานทีต่ อ งการใชอยางแทจริง อนึง่ รัฐบาลควรกําชับใหสถานศึกษาเขมงวดกับ
การผลิตบุคลากรวิชาชีพใหปฏิบัติงานไดอยางแทจริง รวมทั้งมีจริยธรรมในการปฏิบัติงานดวย
๕) รัฐบาลควรสั่งการใหทุกจังหวัดจัดทําสรุปการดําเนินงานของทุกโครงการอยางเปน
ระบบและมีขอมูลครบถวน (โดยไมจําเปนตองรวบรวมเอกสารที่ไมจําเปนเพื่อใชในการเปนฐานขอมูลบทเรียน
สําหรับการดําเนินงานโครงการลักษณะตาง ๆ ในอนาคต)
๖) กระทรวงมหาดไทยควรจัดทําฐานขอมูลที่แสดงวาจังหวัดไดดําเนินโครงการใด
ในพื้นที่ใดบาง และถาไดบันทึกขอมูลโครงการอื่น ๆ ที่เปนลักษณะเดียวกันไวดวยก็จะมีประโยชนมากขึ้น
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๔) อ.ค.ต.ป. กลุมจังหวัด คณะที่ ๔
ภาพรวมการดําเนินการโครงการประสบความสําเร็จมาก ไดผลผลิตเปนไปตามวัตถุประสงค
ของโครงการ ผลผลิตโครงการสามารถกอใหเกิดผลลัพธอยางมีประสิทธิภาพ เมื่อพิจารณาภาพรวมการประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ผลกระทบโครงการ สวนใหญมีผลกระทบทางบวก มีเพียงสวนนอยเทานั้นที่มีผลกระทบทางลบ เชน
โครงการกอสรางรางและทอระบายนํา้ เพือ่ การเกษตรหัวดอน ทีช่ ว งแรกมีอปุ สรรคในการทําการเกษตร เนือ่ งจาก
จะตองมีการเชื่อมตอทอเขาแปลงนากับบอพักนํ้า เปนตน อยางไรก็ดี พบปญหาและอุปสรรคที่สําคัญ
ไดแก ๑) ระยะเวลาการเสนอโครงการมีระยะเวลาที่จํากัด ทําใหเอกสารที่ใชประกอบการขอโครงการ เชน
การคิดประมาณการคาใชจาย (ปร.๔, ปร.๕) เกิดความผิดพลาดดานขอมูลที่ถูกตอง และครบถวน เปนตน
๒) การจัดซือ้ จัดจางมีการเรงรัดใหตอ งเปนไปตามระยะเวลาทีก่ าํ หนดอยางเครงครัด ๓) ปญหาไมมผี รู บั จางและผูร บั จาง
แตละรายมีงานมากอยูแ ลว ๔) ระยะเวลามีจาํ กัด เชน งานซีเมนตตอ งใชเวลา ๒๘ วันหลังการดําเนินการเสร็จแลว
จึงจะสามารถตรวจงานได เปนตน และ ๕) การขาดแคลนแรงงานพืน้ ที่ ดังนัน้ จากประเด็นปญหาดังกลาวขางตน
จึงมีขอคิดเห็นและขอเสนอแนะใหสวนราชการหรือผูรับผิดชอบโครงการดําเนินการปรับปรุงแกไข โดยเห็นควร
ใหมีการเพิ่มระยะเวลาในการดําเนินการในระดับพื้นที่ เพื่อใหชุมชนและหนวยงานในพื้นที่ไดเตรียมความพรอม
ในการดําเนินการไดมากขึ้น
สําหรับขอคิดเห็น และขอเสนอแนะสําหรับหนวยงานกลาง เพื่อสงเสริมและสนับสนุน
การดําเนินงาน เห็นควรใหดําเนินการโดย ๑) ควรใหเวลาในการเตรียมความพรอมในการดําเนินการที่เพียงพอ
เพือ่ ใหการดําเนินงานมีความถูกตองและสามารถดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ ๒) ประเภทโครงการทีส่ ง เสริม
ใหดําเนินการควรเปนโครงการที่กอใหเกิดผลงานเปนรูปธรรมตอบสนองความตองการของชุมชนในทองถิ่นได
อยางแทจริง เชนศาลาหมูบาน ถนนหมูบาน คูสงนํ้า เปนตน
ประเด็นและขอเสนอแนะทีจ่ ะเสนอตอนายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีเพือ่ ใหมขี อ สัง่ การ
เชิงนโยบาย สรุปไดดังนี้
๑) การกําหนดนโยบายเพือ่ การกระตุน เศรษฐกิจโดยใหดาํ เนินโครงการในลักษณะเรงดวน
ควรใหเวลาในการเตรียมความพรอมในการดําเนินการใหเหมาะสม
๒) ควรสนับสนุนวัสดุ อุปกรณในการทํางาน เพือ่ ใชในการดําเนินงานโครงการทีเ่ พียงพอ
ตอความตองการในการดําเนินงาน เชน เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องสแกนเนอร เปนตน
๓) กรณีโครงการทีเ่ กีย่ วกับการสงเสริมอาชีพ ควรใหมกี ารจัดซือ้ ครุภณ
ั ฑ สําหรับไวใชใน
โครงการ
(๕) อ.ค.ต.ป. กลุม กระทรวงดานความมัน่ คงและการตางประเทศ และ ค.ต.ป. ประจํากระทรวงมหาดไทย
ภาพรวมการดํ า เนิ น การโครงการตามมาตรการส ง เสริ ม ความเป น อยู  ร ะดั บ ตํ า บล
(ตําบลละ ๕ ลานบาท) มีผลสัมฤทธิ์ในสวนของผลผลิตจากการดําเนินกิจกรรมโครงการโดยรวมเปนไปตาม
เปาหมายบรรลุวตั ถุประสงคตามทีก่ าํ หนดไวในโครงการ และคณะกรรมการบูรณาการ กลัน่ กรองระดับจังหวัด/อําเภอ
รวมทัง้ กํานัน ผูใ หญบา น และผูน าํ ชุมชน ใหความสําคัญกับการดําเนินโครงการซึง่ เปนความตองการของประชาชน
อยางแทจริง สามารถชวยเหลือประชาชนผูมีรายไดนอยในตางจังหวัด ที่ไดรับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ
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และราคาสินคาเกษตรตกตํา่ ได ประชาชนไดรบั ประโยชนในการชวยลดคาใชจา ยในครัวเรือน รวมทัง้ แกไขปญหา
การขาดแคลนนํ้าในการอุปโภคและบริโภค สงเสริมการประกอบอาชีพทางการเกษตรทั้งในดาน การขนสงและ
การเพิ่มผลิตทางการเกษตร แตอยางไรก็ตาม พบขอสังเกตวา ยังมีหลายโครงการที่ดําเนินการแลวเสร็จ
ตามระยะเวลาที่กําหนด แตยังไมมีการใชประโยชน เชน โครงการกอสรางฝายนํ้าลนเพื่อการเกษตร บานบึง
โครงการพัฒนาแหลงกักเก็บนํ้าเพื่อการเกษตร โครงการกอสรางฝายชะลอนํ้ากึ่งถาวร โครงการสงเสริมอาชีพ
ปลูกผักไรดินชุมชนหัวแหลมพัฒนา โครงการขุดลอกคลองสงนํ้าเพื่อการเกษตรในฤดูแลงและโครงการกอสราง
ลานตากพืชผลทางการเกษตร เนื่องจากยังไมมีนํ้า และยังไมถึงฤดูกาลเก็บเกี่ยวผลผลิต เปนตน
เมื่อพิจารณาดานผลกระทบโครงการ พบวา การดําเนินโครงการสงผลกระทบในเชิงบวก
โดยเฉพาะการกระตุนเศรษฐกิจ ซึ่งกอใหเกิดการจางงาน และการลงทุนในระบบเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้น ทําใหมี
เงินหมุนเวียนในชุมชนเพิม่ ขึน้ และในสวนดานสังคมและวัฒนธรรม สงผลชวยใหชมุ ชนเกิดความรัก สามัคคี และ
ชวยเหลือซึ่งกันและกัน รวมทั้งการลดปญหาเรื่องการติดยาเสพติดของเยาวชน และคดีอาชญากรรมตาง ๆ
ภาพรวมในดานประสิทธิผลโครงการ พบวาการดําเนินโครงการประสบความสําเร็จทั้งใน
เชิงปริมาณ และคุณภาพ ชุมชนมีความพอใจทีม่ สี ว นรวมในทุกกระบวนการ ทําใหชมุ ชนเกิดความรูส กึ เปนเจาของ
เกิดความหวงแหน และรวมกันบริหารจัดการทรัพยสินที่ไดจากโครงการ เพื่อใหมีการตอยอดขยายโครงการและ
เกิดความยั่งยืนในชุมชน
สําหรับภาพรวมของปญหาและอุปสรรคที่สําคัญ จากการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ
สรุปไดดังนี้
๑) ดานนโยบาย พบวา โครงการใหเวลาดําเนินการคอนขางจํากัด โดยไมสัมพันธกับ
กระบวนการจัดทําโครงการ ซึ่งตองใชระยะเวลาดําเนินงานที่มากกวาที่กําหนด ทําใหตองดําเนินการอยางเรงรีบ
นอกจากนี้ แนวทางปฏิบัติในการจัดสรรงบประมาณของรัฐบาล ลงสูหมูบาน ตําบล มีหลายมาตรการ เชน
มาตรการสงเสริมความเปนอยูระดับตําบล (ตําบลละ ๕ ลานบาท) และโครงการตามมาตรการเรงดวนเพื่อ
ชวยเหลือเกษตรกรและคนยากจนในการเสริมสรางความเขมแข็ง อยางยั่งยืน (กยจ.) เปนตน ซึ่งกอใหเกิด
ความสับสนใหแกประชาชนในหมูบ า นและตําบล สงผลใหการเสนอโครงการลาชา เนือ่ งจากเขาใจวาไดงบประมาณ
เพียงประเภทเดียว
๒) ดานระบบและองคกร พบวา การจัดสรรงบประมาณลงสูพื้นที่โดยใชตําบลเปนฐาน
ทําใหเกิดความลักลัน่ ไดเปรียบเสียเปรียบระหวางตําบลทีม่ จี าํ นวนหมูบ า นมากและตําบลทีม่ หี มูบ า นนอย มีปญ
 หา
การประมาณราคาของโครงการ ซึง่ คณะกรรมการหมูบ า นคิดตามราคาตลาด แตระดับอําเภอ คิดตามราคาราชการ
รวมทั้งปญหาการคิดราคากลางยุงยาก ซึ่งระดับกรรมการหมูบานไมสามารถจะคํานวณราคากลางไดสําหรับ
บางโครงการ และจากการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ซึ่งเปนเปนอํานาจของสํานักงบประมาณเขตพื้นที่
เมื่อโครงการเกิดความผิดพลาดตองเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ตองเสนอขออนุมัติไปที่สํานักจัดทํา
งบประมาณเขตพื้นที่ ๑๘ สงผลใหบางโครงการไมสามารถดําเนินการไดทันตามกําหนดระยะเวลาตองยกเลิก
หรือตองขยายเวลาเบิกจายเงิน

๑๕๕

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๑)
การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ

นอกจากนี้ ยังพบอุปสรรคในการดําเนินงานสวนหนี่งมาจากคูมือ/แนวทางการปฏิบัติงาน
ขาดการลงรายละเอียดในทางปฏิบัติ ทําใหมีปญหาเมื่อดําเนินโครงการ สําหรับการบริหารจัดการโครงการและ
การบํารุงรักษาทรัพยสินของโครงการยังไมมีความชัดเจน เกี่ยวกับแนวทางการดําเนินการเมื่อโครงการแลวเสร็จ
และอุปสรรคทีพ่ บดานการเงินและการบัญชี สวนหนึง่ ทีพ่ บคือในแตละอําเภอซึง่ เปนหนวยดําเนินการ เสมียนตรา
อําเภอจะเปนผูบันทึกรายการรับ-จายเงิน และบันทึกการจัดซื้อจัดจางในระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย
อิเล็กทรอนิกส (e-GP) โดยที่เสมียนตราอําเภอ ไมมีผูชวยทําใหตองรับผิดชอบบันทึกรายละเอียดโครงการ ซึ่งมี
เปนจํานวนมากประกอบกับอําเภอมีเครื่องคอมพิวเตอรไมเพียงพอ และลาสมัย ทําใหกรมการปกครองตองเรง
จัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอรสงใหอําเภอที่ขาดแคลนอยางเรงดวน
๓) ดานกฎหมายและระเบียบ พบวา การดําเนินโครงการเปนมาตรการพิเศษเรงดวน
ซึง่ ในทางปฏิบตั กิ าํ หนดใหใชระเบียบปกติของทางราชการอยางเครงครัด ซึง่ มีขนั้ ตอนทีม่ าก ทําใหการดําเนินงาน
ไมเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด และบางโครงการพบปญหาจากการขอใชที่ดินในพื้นที่สาธารณประโยชน/
เขตอุทยาน/ปาสงวนแหงชาติ ซึ่งมีขั้นตอนการพิจารณานาน จนตองยกเลิกโครงการ และมีการเปลี่ยนแปลง
โครงการใหม ทําใหลาชาและประชาชนเสียโอกาสในการไดใชประโยชนจากผลผลิตของโครงการ
๔) ดานงบประมาณ พบวา ปญหาสําคัญที่พบดานงบประมาณที่จัดสรรใหตําบลละ
๕ ลานบาท ไมสอดคลองกับสภาพพื้นที่ โดยตําบลที่มีจํานวนหมูบานมาก การไดรับงบประมาณกระจายไปยัง
หมูบานตาง ๆ ตอหนึ่งหมูบาน จะนอยกวาตําบลที่มีจํานวนหมูบานนอยกวา ทําใหบางตําบลที่มีจํานวนหมูบาน
มาก จะไดโครงการเล็ก ๆ สวนตําบลทีม่ หี มูบ า นนอยจะไดโครงการใหญ ๆ ซึง่ จะสามารถแกไขปญหาของชาวบาน
ไดครอบคลุมมากกวา เปนตน อยางไรก็ดี พบขอสังเกตวาบางโครงการไดรบั การสนับสนุนงบประมาณไมเพียงพอ
ตองใชงบประมาณสนับสนุนจากสวนอื่น ๆ เพื่อใหใชประโยชนไดตามวัตถุประสงค
ทายสุด การเบิกจายเงินงบประมาณลาชาไมเปนไปตามแผนการใชจายงบประมาณ เนื่องจาก
มีบางโครงการที่ไมสมบูรณทั้งดานพื้นที่ดําเนินการ และรายละเอียดโครงการ ทําใหเบิกจายเงินไมทันตามแผนฯ
๕) ดานบุคลากร พบวา ในบางพืน้ ทีค่ ณะกรรมการหมูบ า น (กม.) ขาดความรูค วามเขาใจ
ในการเขียนโครงการ จะทําใหโครงการที่ไดไมสมบูรณ และขาดบุคลากรดานชางในการจัดเตรียมโครงการ
ถึงแมวาจะขอความรวมมือจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นแลว แตก็ยังไมเพียงพอตอความตองการ
นอกจากนี้ การดําเนินงานในระดับอําเภอ พบปญหาการขาดแคลนบุคลากรที่มีความชํานาญ
ในการออกแบบ และคํานวณราคากอสราง (ปร.๔, ปร.๕) และบุคลากรที่มีความรูเรื่องเทคนิคเฉพาะดานมีไมเพียงพอ
ประกอบกับการเคลื่อนยายแรงงานทําไดลําบาก เนื่องจากบางโครงการดําเนินการในพื้นที่หางไกล จึงทําใหประสบ
ปญหาในการปฏิบตั งิ านเกิดความลาชา สวนการดําเนินงานในระดับจังหวัดพบปญหาบุคลากรไมเพียงพอในการติดตาม
ประเมินผลโครงการในพืน้ ทีท่ กุ โครงการ และเจาหนาทีก่ ารเงินสํานักงานจังหวัดมีเพียง ๑ - ๒ อัตรา จึงไมเพียงพอกับ
การบันทึกขอมูลหลักผูขาย การจัดทําใบสั่งซื้อสั่งจาง (PO) และการเบิกจายเงิน
๖) ดานอืน่ ๆ พบวา บางพืน้ ทีย่ งั ไมไดใชประโยชนจากผลผลิตของโครงการ เชน โครงการ
ขุดลอกคลอง หรือโครงการสรางฝายชะลอนํ้า เนื่องจากยังไมเขาชวงฤดูฝน นอกจากนี้ บางพื้นที่มีผูรับจางรายเดียว
แตรับจางดําเนินโครงการหลายโครงการ ทําใหการดําเนินงานไมแลวเสร็จตามเวลาที่กําหนด จึงตองขยายเวลา
การทํางานออกไปทําใหลาชา ไมเปนไปตามแผน
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กรณีขอคิดเห็น และขอเสนอแนะสําหรับผูรับผิดชอบโครงการ ดําเนินการปรับปรุงแกไข
ไดแก ๑) วางระบบงานใหมีประสิทธิภาพและกําหนดหลักเกณฑ ขั้นตอน ตลอดจนระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวของให
เหมาะสมกับลักษณะและระยะเวลาของโครงการ ๒) กอนการดําเนินโครงการ ควรจัดทําคูม อื /แนวทางการดําเนินการ
ที่มีรายละเอียดในทางปฏิบัติที่ชัดเจน รวมทั้งควรชี้แจงขั้นตอนการปฏิบัติงานแกผูปฏิบัติงานใหครอบคลุม
ทั้งกระบวนการดําเนินโครงการ ๓) จัดตั้งศูนยชวยเหลือแกไขและใหคําปรึกษา ปญหาในการดําเนินโครงการ
ใหกับจังหวัดและอําเภอ ๔) สนับสนุนจังหวัดและอําเภอในการกําหนดอัตราบุคลากรใหเพียงพอ และจัดการฝกอบรม
ใหมีความรู ความสามารถและทักษะ ที่เหมาะสมอยางทั่วถึง ๕) สนับสนุนวัสดุอุปกรณและเครื่องมือที่จําเปน
ในการดําเนินใหครบถวน และ ๖) หากรัฐบาลมีนโยบายใหดําเนินการโครงการตาง ๆ อยางเรงดวน เพื่อเปน
การกระตุนเศรษฐกิจ จึงควรมีการยกเวนระเบียบ ขอปฏิบัติ ตาง ๆ เชน ควรมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด
ในการพิจารณาเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการที่ไมเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคของโครงการ และโครงการ
ที่ไมทําใหทางราชการเสียประโยชน เปนตน
ประเด็นและขอเสนอแนะทีจ่ ะเสนอตอนายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีเพือ่ ใหมขี อ สัง่ การ
เชิงนโยบายนั้น เห็นวาหากรัฐบาลมีนโยบายใหชุมชนดําเนินโครงการในลักษณะเรงดวนเชนนี้อีกในภายหนา
ควรเพิ่มระยะเวลาในการดําเนินการใหเหมาะสม เพื่อใหสามารถตอบสนองตอความตองการ หรือสามารถ
แกไขปญหาใหกับประชาชนไดอยางแทจริง
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๓.๒ สรุปขอคนพบ ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะเพื่อการแกไข
๓.๒.๑ สรุปรายงานขอคนพบและขอเสนอแนะ
๑) ขอคนพบและขอเสนอแนะตอผูดําเนินงาน
อ.ค.ต.ป. กลุมจังหวัด

รายการ

อ.ค.ต.ป.
กลุมกระทรวง
ด
า
คณะที่ ๑ คณะที่ ๒ คณะที่ ๓ คณะที่ ๔ นความมั่นคงฯ
และ ค.ต.ป. มท.

♦ ขอคนพบจากการดําเนินโครงการ
๑) การเสนอโครงการเพื่ อ ขอรั บ การจั ด สรรงบประมาณ
ตองดําเนินการเรงดวน เนื่องจากมีกรอบระยะเวลาดําเนินการ
จํากัด ทําใหหลายโครงการขาดความพรอมทั้งในดานสถานที่
และแบบรูปรายการของการเขียนรายละเอียดโครงการไมชัดเจน
รวมทั้งเกิดความผิดพลาดในบางรายการ สงผลใหการดําเนิน
โครงการลาชา
ข อ เสนอแนะ คณะกรรมการหมู  บ  า นและชุ ม ชนควรมี
การเตรียมความพรอมและจัดทําแผนชุมชน/หมูบานไวลวงหนา
โดยเตรียมโครงการที่เปนความตองการของประชาชนไวและ
จัดเรียงตามลําดับความสําคัญ เพื่อใหสามารถนําเสนอโครงการที่
ตอบสนองความตองการของชุมชน และมีความพรอมที่จะดําเนิน
การไดทันที
๒) ความพรอมของหนวยงานและบุคลากรทีเ่ กีย่ วของมีไมมาก
เทาที่ควร เชน บุคลากรดานชาง นายชางโยธา มีไมเพียงพอ
ตองขอความรวมมือจากเจาหนาที่ของทองถิ่น ในการออกแบบ
การคํานวณราคากลาง และการควบคุมงานกอสราง และเสมียนตรา
อําเภอมีบุคลากรจํากัดจึงมีปญหาในการกรอกขอมูลใน ระบบ
การจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (e-GP) เมื่อเทียบกับ
ปริมาณงานที่ไดรับ เปนตน
ขอเสนอแนะ ควรเตรียมความพรอมในการดําเนินโครงการให
กับเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานและผูที่เกี่ยวของทั้งในระดับจังหวัดและ
อําเภอ ทัง้ ในดานจํานวนบุคลากร ความรูแ ละทักษะในการทํางาน
โดยควรมีการฝกอบรมผูเกี่ยวของกอนเริ่มดําเนินโครงการเพื่อ
ลดความผิดพลาด เชน การอบรมความรูเรื่องการจัดซื้อจัดจาง
รวมทั้งใหความรูการกรอกขอมูลในระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
ดวยอิเล็กทรอนิกส (e-GP) และเรื่องการประมาณราคากลาง
สําหรับการจัดทําโครงการ เพือ่ ใหการเสนอโครงการมีคณ
ุ ภาพและ
ตรงกับความตองการของประชาชน นอกจากนี้ ควรมีการบูรณาการ
แนวทางการบริหารจัดการโครงการรวมกันระหวางราชการสวนภูมภิ าค
และองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปใน
แนวทางเดียวกันอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

๑๕๘

l

l

l

l

l

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๑)
การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ
อ.ค.ต.ป. กลุมจังหวัด

รายการ

อ.ค.ต.ป.
กลุมกระทรวง
คณะที่ ๑ คณะที่ ๒ คณะที่ ๓ คณะที่ ๔ ดานความมั่นคงฯ
และ ค.ต.ป. มท.

๓) โครงการสวนหนึ่งเปนโครงการที่ขอใชพื้นที่สาธารณะ
ซึ่งตามหลักเกณฑการจัดทําโครงการกําหนดใหตองมีหนังสือ
อนุญาตใหใชประโยชนจากหนวยงานที่ดูแลหรือหากเปนสถานที่
ส ว นบุ ค คลต อ งมี เ อกสารยื น ยั น การใช ส ถานที่ โดยระบุ เ ป น
ลายลักษณอักษร จึงทําใหการดําเนินการบางโครงการลาชา
เนื่ อ งจากมี ร ะยะเวลาและขั้ น ตอนในการขอใช ป ระโยชน
ในพื้นที่ เชน โครงการที่ดําเนินการในเขตพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ
อุ ท ยานแห ง ชาติ เขตรั ก ษาพั น ธุ  สั ต ว ป  า และกรมเจ า ท า ซึ่ ง
บางแหงตองยกเลิกโครงการไมสามารถดําเนินการได
ขอเสนอแนะ หมูบาน/ชุมชนผูดําเนินโครงการควรหลีกเลี่ยง
การดําเนินโครงการในพืน้ ทีป่ า สงวนแหงชาติ อุทยานแหงชาติ เขตรักษา
พันธุสัตวปา และหากมีความจําเปนตองดําเนินการในพื้นที่ดังกลาว
ไมสามารถหลีกเลีย่ งได ควรมีการดําเนินการในการขอใชประโยชนจาก
หนวยงานที่รับผิดชอบไวเปนการลวงหนา และหากเปนพื้นที่เอกชน
ควรมีการจัดทําเอกสารการมอบการใชพื้นที่เปนลายลักษณอักษร
ชัดเจน รวมถึงการกําหนดระยะเวลาการใชประโยชนใหครอบคลุมดวย

l

๒) ขอคนพบและขอเสนอแนะตอผูรับผิดชอบโครงการ
อ.ค.ต.ป. กลุมจังหวัด

รายการ

อ.ค.ต.ป.
กลุมกระทรวง
ด
า
คณะที่ ๑ คณะที่ ๒ คณะที่ ๓ คณะที่ ๔ นความมั่นคงฯ
และ ค.ต.ป. มท.

♦ ขอคนพบจากการดําเนินโครงการ
๑) สํ า นั ก งบประมาณเขต ได ป รั บ ลดงบประมาณในบาง
รายการ แตหมูบานและชุมชนไมทราบถึงการเปลี่ยนแปลงใน
รายละเอียดดังกลาว จึงทําใหเกิดความลาชา อันเนื่องจากการ
ตองมีแกไขเกี่ยวกับรายละเอียดของโครงการ
ขอเสนอแนะ สํานักงบประมาณควรดําเนินการแจงรายการที่
มีการตัดงบประมาณใหจังหวัดทราบดวย เพื่อจังหวัดจะไดแจงให
หมูบานและชุมชนทราบในรายละเอียดที่มีการเปลี่ยนแปลงตอไป
๒) การเสนอโครงการเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณตอง
ดําเนินการเรงดวน เนื่องจากมีกรอบระยะเวลาดําเนินการจํากัด
จึงทําใหหลายโครงการขาดความพรอมทั้งในดานสถานที่และรูปแบบ
รายการ รวมทั้งปญหาการเขียนรายละเอียดโครงการไมชัดเจนและ
มีขอ มูลผิดพลาดในบางรายการ สงผลทําใหการดําเนินโครงการลาชา
ขอเสนอแนะ กระทรวงมหาดไทย ควรกําชับใหหมูบ า นและชุมชน
ไดมีการเตรียมความพรอมและจัดทําแผนชุมชน/หมูบานไวลวงหนา
โดยมีการเตรียมโครงการทีเ่ ปนความตองการของประชาชนไวและจัด
เรี ย งตามลํ า ดั บ ความสํ า คั ญ และควรกํ า หนดขั้ น ตอนการจั ด ทํ า
รายละเอียดโครงการ ใหมีระยะเวลาในการเตรียมความพรอมทั้งใน
ดานทรัพยากรและบุคลากรที่เกี่ยวของกับการดําเนินโครงการไวดวย

l

l

l

๑๕๙

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๑)
การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ
อ.ค.ต.ป. กลุมจังหวัด

รายการ

อ.ค.ต.ป.
กลุมกระทรวง
คณะที่ ๑ คณะที่ ๒ คณะที่ ๓ คณะที่ ๔ ดานความมั่นคงฯ
และ ค.ต.ป. มท.

๓) การรวมกลุม ของเกษตรกรหรือชุมชนเพือ่ บริหารโครงการ
ยังไมเขมแข็งและขาดประสบการณในการบริหารจัดการ
ขอเสนอแนะ กระทรวงมหาดไทย ควรกําหนดใหอําเภอ
และหนวยงานที่เกี่ยวของไปชวยกํากับดูแลและใหคําแนะนํา
ในการบริหารงานของกลุมใหเขมแข็ง

l

๔) หลายพืน้ ทีม่ ปี ญ
 หาในการจัดหาผูร บั จางทีไ่ มอยากรับงาน
เนื่องจากเปนโครงการขนาดเล็ก ผลตอบแทนไมคุมคาการรับจาง
รวมทัง้ ปญหาจํานวนผูร บั จางไมเพียงพอตอปริมาณโครงการทีต่ อ ง
เรงดําเนินการใหแลวเสร็จตามนโยบายของรัฐบาล ตลอดจน
ปญหาเรื่องอัตราคาแรงวันละ ๓๐๐ บาท ที่ไมจูงใจแรงงาน
ในพื้นที่งานจางแรงงานบางประเภทไมสามารถหาผูรับจางได เชน
งานขุดลอกทอ ขุดลอกผักตบชวาในคลองนํ้าเนา เปนตน
ขอเสนอแนะ กระทรวงมหาดไทย หากสามารถปรับกรอบ
ระยะเวลาการดําเนินการไมใหกระชั้นชิด ในกรณีที่มีโครงการ
ลักษณะเดียวกันนีอ้ กี ในระยะตอไป ก็จะทําใหผปู ฏิบตั งิ านในพืน้ ที่
สามารถแกไขปญหาดังกลาวได

l

l

๕) โครงการที่ไปตรวจติดตามหลายโครงการยังไมไดกําหนด
แนวทางการบริ ห ารจั ด การทรั พ ย สิ น ภายหลั ง จากโครงการ
แลวเสร็จอยางชัดเจน ซึง่ เปนสวนหนึง่ ทีอ่ าจสงผลใหโครงการไมมี
ความยั่งยืน
ขอเสนอแนะ กระทรวงมหาดไทย ควรกําชับใหเจาหนาที่
ผู  รั บ ผิ ด ชอบโครงการในระดั บ จั ง หวั ด /อํ า เภอ มี ก ารติ ด ตาม
ประเมินผลภายหลังโครงการแลวเสร็จอยางตอเนื่อง รวมทั้ง
ชวยเปนพี่เลี้ยงใหแกชุมชน เพื่อใหมีการบริหารจัดการโครงการ
อยางยั่งยืน
นอกจากนี้ กรณีการบริหารจัดการทรัพยสินของโครงการ
ภายหลั ง จากโครงการแล ว เสร็ จ ซึ่ ง จะต อ งมี ก ารดู แ ลรั ก ษา
ซอมแซม เพื่อใหใชงานไดอยางตอเนื่อง ควรจะตองมีการเก็บ
คาใชจายจากผูใช เพื่อเปนคาใชจายในการซอมแซมเพื่อใหใชงาน
ไดในระยะเวลาที่ยาวนานที่สุด และเกิดความคุมคา และหาก
โครงการที่มีการซื้อทรัพยสิน ควรโอนทรัพยสินใหกับชุมชนเพื่อ
เปนการลดภาระคาดู แ ลรั กษา ซ อมแซม ซึ่ ง จะเป น การเพิ่ ม
ประสิ ท ธิ ภ าพในการบริ ห ารจั ด การงบประมาณของภาครั ฐ
ทั้ ง นี้ กระทรวงมหาดไทย ควรจะต อ งเป น ผู  รั บ ผิ ด ชอบใน
การประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ

l

l

๑๖๐
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การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ
อ.ค.ต.ป. กลุมจังหวัด

รายการ

อ.ค.ต.ป.
กลุมกระทรวง
คณะที่ ๑ คณะที่ ๒ คณะที่ ๓ คณะที่ ๔ ดานความมั่นคงฯ
และ ค.ต.ป. มท.

๖) บุคลากรดานชาง โดยนายชางโยธา มีไมเพียงพอ ตองขอ
ความร ว มมื อ จากเจ า หน า ที่ ข องท อ งถิ่ น ในการออกแบบ
การคํานวณราคากลาง และการควบคุมงานกอสราง นอกจากนี้ พบวา
เสมียนตราอําเภอมีบคุ ลากรจํากัดจึงมีปญ
 หาในการกรอกขอมูลใน
ระบบการจัดซือ้ จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (e-GP) เมือ่ เทียบ
กับปริมาณงานที่มีจํานวนมาก ซึ่งจากการขาดความพรอมดาน
บุคลากรขางตน จึงเปนสวนหนึ่งที่ทําใหการดําเนินโครงการลาชา
ขอเสนอแนะ กระทรวงมหาดไทย ควรเตรียมความพรอม
ในการดําเนินโครงการใหกบั เจาหนาทีผ่ ปู ฏิบตั งิ านและผูท เี่ กีย่ วของ
ทั้งในระดับจังหวัดและอําเภอ โดยควรมีการฝกอบรมผูเกี่ยวของ
ก อ นเริ่ ม ดํ า เนิ น โครงการเพื่ อ ลดความผิ ด พลาด ตลอดจนมี
การบู ร ณาการการบริ ห ารจั ด การโครงการร ว มกั น ระหว า ง
ราชการสวนภูมิภาคและองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อให
การปฏิบัติงานเปนไปในแนวทางเดียวกันอยางมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล

l

๗) การแตงตัง้ เจาหนาทีข่ ององคกรปกครองสวนทองถิน่ ใหทาํ
หนาที่เจาหนาที่พัสดุ ประสบปญหาในทางปฏิบัติเปนอยางมาก
เนื่องจากเจาหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใชระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุ แตไมเคยใชระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม
ในการปฏิบตั งิ านมากอน จึงทําใหการเขาใชระบบการจัดซือ้ จัดจาง
ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (e-GP) พบวามีรายละเอียดที่คอนขาง
แตกตางกัน
ขอเสนอแนะ กระทรวงมหาดไทยควรมีการสรุปบทเรียนทีเ่ กิด
ขึ้นจากการดําเนินการดานพัสดุ และหาแนวทางในแกไขปญหาที่
เกิดขึ้น เพื่อเปนการเตรียมความพรอม ในกรณีที่รัฐบาลจะมี
การจัดทําโครงการเรงดวนอีก

l

๘) การเบิกจายมีความลาชา สาเหตุสวนหนึ่งมาจากอําเภอ
จัดสงหลักฐานการเบิกจายและการจัดทําใบสั่งซื้อสั่งจาง (PO)
ใหสํานักงานจังหวัดในคราวเดียวกัน ทําใหเจาหนาที่และระบบ
ไมสามารถรองรับไดทัน และมีความลาชาในขั้นตอนการบันทึก
ขอมูลในระบบการจัดซือ้ จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (e-GP)
และการออกใบสั่งซื้อสั่งจาง (PO) ในระบบ GFMIS
นอกจากนี้ ยังพบขอสังเกตเกีย่ วกับหลักฐานในการจัดทําหลัก
ผูขาย และหลักฐานประกอบการเบิกจายไมถูกตอง หรือไมครบ
ถวนสมบูรณ
ขอเสนอแนะ กระทรวงมหาดไทยควรทําความเขาใจกับอําเภอ
หากไดผูรับจางและบันทึกใน e - GP แลว ใหทยอยสงเอกสาร
มาจัดทําใบสั่งซื้อสั่งจาง (PO) ที่สํานักงานจังหวัด และใหแจง
แนวทางการปฏิ บั ติ ใ นการเตรี ย มเอกสารจั ด ทํ า หลั ก ผู  ข าย
การจัดทําใบสั่งซื้อสั่งจาง (PO) และการเบิกจายใหอําเภอทราบ
และถือปฏิบัติ

l

l

l

l

๑๖๑

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๑)
การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ
อ.ค.ต.ป. กลุมจังหวัด

รายการ
๙) โครงการสวนหนึ่งเปนโครงการที่ขอใชพื้นที่สาธารณะ
ซึ่งตามหลักเกณฑการจัดทําโครงการกําหนดใหตองมีหนังสืออนุญาต
ใหใชประโยชนจากหนวยงานทีด่ แู ลหรือหากเปนสถานทีส่ ว นบุคคล
ตองมีเอกสารยืนยันการใชสถานที่ โดยตองระบุเปนลายลักษณ
อักษร จึงมีผลทําใหการดําเนินการในบางโครงการลาชา เนือ่ งจาก
มี ร ะยะเวลาและขั้ น ตอนในการขอใช ป ระโยชน ใ นพื้ น ที่ เช น
โครงการทีด่ าํ เนินการในเขตพืน้ ทีป่ า สงวนแหงชาติ อุทยานแหงชาติ
เขตรักษาพันธุสัตวปา และกรมเจาทา ซึ่งบางแหงตองยกเลิก
โครงการ เนื่องจากไมสามารถดําเนินการได
ขอเสนอแนะ กระทรวงมหาดไทย ควรกําชับใหผูดําเนินงาน
จั ด ทํ า โครงการของหมู  บ  า นและชุ ม ชน หลี ก เลี่ ย งการดํ า เนิ น
โครงการในพืน้ ทีป่ า สงวนแหงชาติ อุทยานแหงชาติ เขตรักษาพันธุ
สัตวปา และหากมีความจําเปนตองดําเนินการในพื้นที่ดังกลาว
ไมสามารถหลีกเลีย่ งได ควรมีการดําเนินการในการขอใชประโยชน
จากหนวยงานที่รับผิดชอบไวเปนการลวงหนา และหากเปนพื้นที่
เอกชน ควรมีการจัดทําเอกสารการมอบการใชพนื้ ทีเ่ ปนลายลักษณ
อั ก ษรชั ด เจน รวมถึ ง กํ า หนดระยะเวลาการใช ป ระโยชน ใ ห
ครอบคลุมดวย

๑๖๒

อ.ค.ต.ป.
กลุมกระทรวง
คณะที่ ๑ คณะที่ ๒ คณะที่ ๓ คณะที่ ๔ ดานความมั่นคงฯ
และ ค.ต.ป. มท.

l

l

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๑)
การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ

๓) ขอคนพบและขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
อ.ค.ต.ป. กลุมจังหวัด

รายการ

อ.ค.ต.ป.
กลุมกระทรวง
ด
า
คณะที่ ๑ คณะที่ ๒ คณะที่ ๓ คณะที่ ๔ นความมั่นคงฯ
และ ค.ต.ป. มท.

♦ ขอคนพบจากการดําเนินโครงการ
๑) โครงการตามมาตรการสงเสริมความเปนอยูระดับตําบล
(ตํ า บลละ ๕ ล า นบาท) มี จุ ด เด น ในการตอบสนองตรงต อ
ความตองการของประชาชนอย างแท จ ริ ง ก อให เกิ ด ทั ศ นคติ
และเปนภาพลักษณที่ดีตอรัฐบาล
ขอเสนอแนะ ควรมีการประชาสัมพันธโครงการที่ประสบ
ผลสําเร็จ (Best Practice) เพื่อเปนตัวอยาง และใชเปนแนวทาง
ในการขยายผลไปยังโครงการอื่น ๆ ในอนาคต และควรกําหนด
ใหมีการติดตาม และประเมินผลโครงการที่ทําเสร็จแลวอยางตอเนื่อง
เพือ่ ใหชมุ ชน/ทองถิน่ สามารถ บริหารจัดการผลผลิตจากโครงการ
ใหเกิดความยั่งยืน
๒) การดําเนินการตามมาตรการกระตุนเศรษฐกิจ ปรากฏวา
โครงการสวนใหญที่ดําเนินการมีลักษณะเปนโครงการขนาดเล็ก
ทําใหไมสามารถสงผลกระทบตอการกระตุน เศรษฐกิจไดกวางขวาง
เพียงพอตามวัตถุประสงคของโครงการไดอยางแทจริง
ข อ เสนอแนะ หากจะดํ า เนิ น โครงการลั ก ษณะนี้ ใ นป ต  อ ไป
ควรกําหนดใหมกี ารประเมินผลโครงการในภาพรวมของจังหวัด โดยมี
การกําหนดตัวชี้วัดในการประเมิน เพื่อใหทราบถึงผลกระทบของ
โครงการในภาพรวมในระดับจังหวัดและระดับประเทศ เพื่อมาใช
เปนแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาโครงการใหมปี ระสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น

l

l

๓) รัฐบาลไดกาํ หนดมาตรการสงเสริมความเปนอยูข องประชาชน
หลายมาตรการในชวงระยะเวลาใกลเคียงกัน จึงทําใหในระยะแรกได
มีการจัดสรรงบประมาณลงสูตําบลในหลายมาตรการพรอม ๆ กัน
ซึ่งทําใหเกิดความสับสนตอหนวยปฏิบัติและประชาชน
ขอเสนอแนะ การจัดสรรงบประมาณลงสูหมูบาน/ตําบล ควรมี
ความชั ด เจนตั้ ง แต ก ารดํ า เนิ น การเริ่ ม แรก เพื่ อ ให ป ระชาชนมี
ความเขาใจและสามารถเตรียมความพรอมในการเสนอโครงการได
ตั้งแตเริ่มตนมาตรการ
๔) การจัดสรรงบประมาณลงสูพื้นที่ โดยใชตําบลเปนฐาน
ทําใหเกิดความไดเปรียบ เสียเปรียบ ระหวางตําบลที่มีจํานวน
หมูบ า นมากและตําบลทีม่ หี มูบ า นนอย ซึง่ บางตําบลใชวธิ หี ารงบประมาณ
ตามจํานวนหมูบ า นในตําบล ทําใหโครงการทีด่ าํ เนินการเปนโครงการ
เล็ก ๆ ไมสามารถแกไขปญหาที่ชุมชนตองการไดอยางแทจริง
ขอเสนอแนะ การพิจารณาจัดสรรงบประมาณสําหรับโครงการ
ตามมาตรการเรงดวนของรัฐบาล ควรมีการจัดสรรตามสัดสวนของ
หมูบานในตําบล เพื่อใหสอดคลองกับสภาพปญหา และเพื่อให
สามารถแกไขปญหาทีช่ มุ ชนในพืน้ ทีต่ อ งการไดตามเปาหมายทีว่ างไว

l

l

๑๖๓

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๑)
การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ
อ.ค.ต.ป. กลุมจังหวัด

รายการ

อ.ค.ต.ป.
กลุมกระทรวง
คณะที่ ๑ คณะที่ ๒ คณะที่ ๓ คณะที่ ๔ ดานความมั่นคงฯ
และ ค.ต.ป. มท.

๕) ชุมชนในจังหวัดตาง ๆ ที่ไดไปตรวจติดตามสวนใหญ เมื่อ
มีโครงการลงสูพื้นที่ในระยะเวลาที่เรงดวน มักจะจัดทําโครงการ
ขึ้นใหม โดยไมไดมีการนําแผนชุมชนที่ไดจัดทําไวมาพิจารณา
บางพื้ น ที่ มี ก ารนํ า มาพิ จ ารณา แต ไ ม ส ามารถดํ า เนิ น การได
เนือ่ งจากแผนชุมชนมีเฉพาะโครงการกอสราง ซึง่ ใชงบประมาณสูง
โดยไมมีแผนพัฒนาหมูบาน/ชุมชนในดานอื่น ๆ
ขอเสนอแนะ กระทรวงมหาดไทยควรกําชับใหจังหวัด/อําเภอ
เรงรัดใหคณะกรรมการหมูบ า นในทุกพืน้ ที่ จัดเตรียมแผนชุมชุนซึง่
ประกอบดวยแผนพัฒนาในทุก ๆ ดาน เพื่อเตรียมการไวสําหรับ
กรณีมกี ารจัดสรรงบประมาณเรงดวนในลักษณะนีต้ อ ไปในอนาคต
ทั้งนี้ จังหวัดควรใหความสําคัญตอแผนชุมชนและผลักดันใหทํา
ประชาคม เพื่อกําหนดโครงการสําคัญไวในแผนหมูบาน/ชุมชน/
ตําบล ใหพรอมดําเนินการไดทันที

l

l

๖) โครงการตามมาตรการสงเสริมความเปนอยูระดับตําบล
(ตําบลละ ๕ ลานบาท) มีการติดตามตรวจสอบจากหลายหนวยงาน
เชน การใชจายงบประมาณจากสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน
และสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
และคณะอนุกรรมการ/คณะทํางานตาง ๆ ที่จังหวัดจัดตั้งขึ้น
ซึ่งเปนภาระของผูรับตรวจ
ขอเสนอแนะ ควรกําหนดใหมกี ารบูรณาการการตรวจติดตาม
รวมกัน เพื่อไมใหเปนภาระกับผูรับตรวจ พรอมทั้งสามารถ
ใหขอเสนอแนะในการปฏิบัติงานแกจังหวัดไดอยางเปนระบบ
นอกจากนี้ ควรสั่งการใหทุกจังหวัดจัดทําสรุปการดําเนินงาน
ของทุกโครงการ โดยรวบรวมเฉพาะเอกสารที่จําเปน เพื่อใชใน
การเปนฐานขอมูล และเปนการถอดบทเรียน สําหรับการดําเนินงาน
โครงการตาง ๆ ในอนาคต

l

l

๗) การดําเนินการที่มีระยะเวลาจํากัด เปนปญหาและอุปสรรค
ที่เกิดขึ้นในหลายจังหวัด ทําใหเกิดขอผิดพลาดคอนขางมาก เชน
การคํานวณราคากลางผิดพลาด ประกอบกับบุคลากรทีด่ าํ เนินการ
ในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจางมีไมเพียงพอ และจํานวนผูรับเหมาใน
พื้นที่มีนอย ทําใหการดําเนินโครงการเกิดความลาชา
ขอเสนอแนะ ในการกําหนดแนวทางการดําเนินการโครงการ
ตามมาตรการตาง ๆ ควรกําหนดกรอบระยะเวลาในการปฏิบตั งิ าน
ใหหนวยปฏิบัติสามารถดําเนินการในกระบวนการตาง ๆ ไดทัน
เวลา โดยเฉพาะในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจาง เพื่อใหเจาหนาที่
ปฏิบตั งิ านสามารถดําเนินการตามระเบียบอยางถูกตอง และไมเปน
ปญหาในระยะยาวตอไป ในขณะเดียวกัน ควรมีการผลักดัน
บุคลากรของจังหวัดและทองถิ่นใหมีความรูความสามารถในงาน
ประจําตาง ๆ รวมทั้งการบรรจุบุคลากรที่มีทักษะและความรูตรง
ตามลักษณะงานที่ตองการ

l

๑๖๔

l

l

l

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๑)
การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ
อ.ค.ต.ป. กลุมจังหวัด

รายการ

อ.ค.ต.ป.
กลุมกระทรวง
คณะที่ ๑ คณะที่ ๒ คณะที่ ๓ คณะที่ ๔ ดานความมั่นคงฯ
และ ค.ต.ป. มท.

๘) การจัดสรรงบประมาณสําหรับดําเนินการตามมาตรการ
สงเสริมความเปนอยูระดับตําบล (ตําบลละ ๕ ลานบาท) เปน
การไดรับจัดสรรจากเงินงบกลาง และรายการเงินสํารองจายเพื่อ
กรณี ฉุ ก เฉิ น หรื อ จํ า เป น ซึ่ ง การดํ า เนิ น การจั ด ซื้ อ จั ด จ า งต อ ง
ดํ า เนิ น การตามระเบี ย บสํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี ว  า ด ว ยการพั ส ดุ
พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม และระเบียบที่เกี่ยวของโดย
เครงครัด ซึ่งมีขั้นตอนการดําเนินงานที่ใชระยะเวลาพอสมควร
ซึ่งไมสัมพันธกับระยะเวลาของโครงการที่กําหนดไวใหดําเนินการ
คอนขางจํากัด จึงทําใหเกิดความลาชาในการปฏิบัติงาน
ขอเสนอแนะ ควรพิจารณาจัดสรรงบประมาณในลักษณะ
เงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อใหสามารถดําเนินการไดดวยความรวดเร็ว
และสอดคลองกับนโยบายในการชวยเหลือประชาชนผูมีรายไดนอย
นอกจากนี้ ควรปรับปรุง/แกไข หรือออกระเบียบเปนการเฉพาะ
เชน ระเบียบฯ เกี่ยวกับพัสดุ งบประมาณ และ การขออนุญาตใช
พื้นที่สาธารณประโยชน/พื้นที่เขตอุทยาน/เขตปาสงวนแหงชาติ
ในการดําเนินโครงการ เปนตน เพือ่ ใหเกิดความรวดเร็ว และไมเปน
อุปสรรคตอผูบริหารในการพัฒนาพื้นที่
๙) มี ห ลายโครงการยั ง ขาดความชั ด เจนในประเด็ น ของ
ความยั่งยืนของโครงการ โดยเฉพาะในเรื่องการจัดการทรัพยสิน
ของโครงการภายหลังดําเนินโครงการแลวเสร็จ เนื่องจากยังคงมี
ความจําเปนตองดูแล บํารุงรักษา และดําเนินการอยางตอเนื่อง
จึ ง จะเกิ ด ประโยชน สู ง สุ ด และคุ  ม ค า กั บ งบประมาณที่ ไ ด รั บ
การจัดสรรลงไป
ข อ เสนอแนะ ควรให ค วามสํ า คั ญ กั บ แผนการบริ ห าร
จัดการทรัพยสินของโครงการ เกี่ยวกับการดูแล บํารุงรักษา และ
ดําเนินการอยางตอเนื่องและเปนระบบ เพื่อใหโครงการมีความมั่นคง
และยั่งยืนตลอดไป

l

l

l
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รายละเอียดขอคนพบและขอเสนอแนะที่ไดจากการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล
๑) อ.ค.ต.ป. กลุมจังหวัด คณะที่ ๑
(๑) ขอเสนอแนะสําหรับผูดําเนินงาน
• การบริหารจัดการทรัพยสินของโครงการซึ่งจะตองมีการดูแลรักษาซอมแซม
เพื่อใหใชงานไดอยางตอเนื่อง จึงควรจะตองมีการเก็บคาใชจายจากผูใช เพื่อเปนคาใชจายในการซอมแซม
เพื่ อ ให ใช ง านได ใ นระยะเวลาที่ ย าวนานที่ สุ ด และเกิ ด ความคุ  ม ค า กรณี โ ครงการที่ มี ก ารซื้ อ ทรั พ ย สิ น
ควรโอนทรัพยสินใหกับชุมชนเพื่อเปนการลดภาระคาดูแลรักษา ซอมแซม ซึ่งจะเปนการเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการงบประมาณของภาครัฐดวย
• คณะกรรมการหมูบาน หรือผูรับผิดชอบจะตองศึกษาวิเคราะหขอมูลเหตุผล
ความจําเปนกอนเริ่มดําเนินการโครงการสงเสริมอาชีพ ซึ่งควรจะตองพิจารณาถึง ความคุมคาของโครงการ
รวมทั้งการสรางรายไดใหกับประชาชนในหมูบานอยางยั่งยืน
• การจัดทําโครงการประเภทการสงเสริมอาชีพ นอกจากการรวมตัวกัน เพือ่ ถายทอด
องคความรูแลว ควรดําเนินการโดยรวมกลุมในการผลิตและการจําหนายเพื่อสรางความเขมแข็งในการพัฒนา
ตอยอดผลิตภัณฑของกลุม ใหเกิดความยัง่ ยืนตอไป และเพือ่ ใหผลิตภัณฑของกลุม ไดรบั การพัฒนาใหเปนทีต่ อ งการ
ของตลาดมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ควรขอความอนุเคราะหจากกรมพัฒนาฝมือแรงงานเพื่อจัดหาบุคลากรที่มี
ความรูดานการพัฒนาฝมือแรงงานของกลุม รวมทั้งขอความรวมมือจากกรมบัญชีกลางเพื่อใหความรูดานบัญชี
ใหกับสมาชิกกลุมดวย
(๒) ขอคนพบและขอเสนอแนะสําหรับผูรับผิดชอบโครงการ
(๒.๑) มีขอคนพบวา ปญหาสวนหนึ่งของการดําเนินงานมาจากดานบุคลากร
และการจัดหาผูรับจาง เชน การกําหนดราคากลาง มีขั้นตอนการคํานวณราคาซึ่งตองใชชางผูมีความชํานาญ
โดยเฉพาะ ซึ่ ง ต อ งใช ค วามละเอี ย ดรอบคอบ ประกอบกั บ โครงการมี เ ป น จํ า นวนมาก ทํ า ให ง านล า ช า
ไมเปนไปตามเปาหมาย การจัดซื้อจัดจางภาครัฐ โดยการแตงตั้งเจาหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ใหทําหนาที่เจาหนาที่พัสดุ พบวา ประสบปญหาในทางปฏิบัติเปนอยางมาก เนื่องจากเจาหนาที่ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นใชระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุ แตไมเคยใชระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย
การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม ซึ่งใชระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (e-GP)
ที่มีรายละเอียดแตกตางกัน การจัดหาผูรับจาง หลายพื้นที่มีปญหาในการจัดหาผูรับจางที่ไมอยากรับงาน
เนื่องจากเปนโครงการขนาดเล็ก ผลตอบแทนไมคุมคาการรับจาง รวมทั้งปญหาจํานวนผูรับจางไมเพียงพอตอ
ปริมาณโครงการทีต่ อ งเรงดําเนินการใหแลวเสร็จตามนโยบายของรัฐบาล ตลอดจนปญหาเรือ่ งอัตราคาแรงวันละ
๓๐๐ บาท ที่ไมจูงใจแรงงานในพื้นที่งานจางแรงงานบางประเภทไมสามารถหาผูรับจางได เชน งานขุดลอกทอ
ขุดลอกผักตบชวาในคลองนํ้าเนา เปนตน
ดังนั้น จึงมีขอเสนอแนะ ดังนี้
• กระทรวงมหาดไทย ควรมีการเตรียมความพรอมในการแกไขปญหา
การกําหนดราคากลาง ในกรณีที่มีโครงการที่จะตองดําเนินการในลักษณะเชนเดียวกับโครงการตามมาตรการ
สงเสริมความเปนอยูระดับตําบลฯ นี้อีกในอนาคต
๑๖๖

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๑)
การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ

• กระทรวงมหาดไทย ควรมีการสรุปบทเรียนที่เกิดขึ้นจากการดําเนินการ
ดานพัสดุ พรอมทั้งหาแนวทางในแกไขปญหาที่เกิดขึ้น เพื่อเปนการเตรียมความพรอมเกี่ยวกับขั้นตอน
การดําเนินงาน สําหรับกรณีที่รัฐบาลอาจกําหนดใหมีการจัดทําโครงการเรงดวนและมีระยะเวลาที่จํากัดเชนเดียวกับ
โครงการตามมาตรการสงเสริมความเปนอยูระดับตําบล (ตําบลละ ๕ ลานบาท) อีก
• ปญหากรณีการขาดแคลนผูร บั จาง สวนหนึง่ เกิดจากระยะเวลาดําเนินโครงการ
ที่จํากัดมาก ดังนั้น หากกระทรวงมหาดไทยสามารถปรับกรอบระยะเวลาการดําเนินการไมใหกระชั้นชิดในกรณี
ที่มีโครงการเรงดวนมาตรการกระตุนเศรษฐกิจตามนโยบายของรัฐบาลในลักษณะเดียวกันนี้ในภายหนา
ก็จะสามารถแกไขปญหาดังกลาวได
(๒.๒) มีขอคนพบวา โครงการที่ไปตรวจติดตาม มีหลายโครงการยังไมไดกําหนด
แนวทางการติดตามประเมินผล และการบริหารจัดการทรัพยสินภายหลังจากโครงการแลวเสร็จอยางชัดเจน
ซึ่งเปนสวนหนึ่งที่อาจสงผลใหโครงการไมมีความยั่งยืน
ทั้งนี้ จึงมีขอเสนอแนะเพื่อดําเนินการ โดยเห็นวากระทรวงมหาดไทย
ควรกําชับใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบโครงการในระดับจังหวัด/อําเภอ มีการติดตามประเมินผลภายหลังโครงการ
แลวเสร็จอยางตอเนื่อง รวมทั้งชวยเปนพี่เลี้ยงใหแกชุมชน เพื่อใหมีการบริหารจัดการโครงการอยางยั่งยืน และ
ในการบริหารจัดการทรัพยสนิ ของโครงการซึง่ จะตองมีการดูแลรักษาซอมแซม เพือ่ ใหใชงานไดอยางตอเนือ่ งควร
จะตองมีการเก็บคาใชจายจากผูใช เพื่อเปนคาใชจายในการซอมแซมเพื่อใหใชงานไดในระยะเวลาที่ยาวนานที่สุด
และเกิดความคุม คา กรณีโครงการทีม่ กี ารซือ้ ทรัพยสนิ ควรโอนทรัพยสนิ ใหกบั ชุมชนเพือ่ เปนการลดภาระคาดูแล
รักษา ซอมแซม ซึ่งจะเปนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการงบประมาณของภาครัฐดวย
(๓) ขอคนพบและขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
(๓.๑) ระยะเวลาการดําเนินงานโครงการ พบวา ทุกจังหวัดแจงวาปญหาอุปสรรค
ที่เกิดขึ้นสวนหนึ่งมาจากการดําเนินการที่มีระยะเวลาจํากัด ประกอบกับบุคลากรที่ดําเนินการในขั้นตอน
การจัดซื้อจัดจางมีไมเพียงพอ จึงทําใหเกิดขอผิดพลาดคอนขางมาก
จึงมีขอเสนอแนะเชิงนโยบายวา ในการกําหนดแนวทางการดําเนินการ
ควรกําหนดกรอบระยะเวลาในการปฏิบตั งิ านใหหนวยปฏิบตั สิ ามารถดําเนินการในกระบวนการตาง ๆ ไดทนั เวลา
โดยเฉพาะในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจาง เพื่อใหเจาหนาที่ปฏิบัติงานสามารถดําเนินการตามระเบียบอยางถูกตอง
และไมเปนปญหาในระยะยาวตอไป
(๓.๒) การจัดทําโครงการโดยอาศัยแผนชุมชน พบวา ชุมชนในจังหวัดตาง ๆ
ที่ไดไปตรวจติดตามสวนใหญ เมื่อมีโครงการลงสูพื้นที่ในระยะเวลาที่เรงดวน มักจะจัดทําโครงการขึ้นใหม
โดยไมไดมีการนําแผนชุมชนที่ไดจัดทําไวมาพิจารณา บางพื้นที่มีการนํามาพิจารณาแตไมสามารถดําเนินการได
เนื่องจากแผนชุมชนมีเฉพาะโครงการกอสราง ซึ่งใชงบประมาณสูง โดยไมมีแผนพัฒนาหมูบาน/ชุมชนในดานอื่น ๆ
จึงมีขอเสนอแนะเชิงนโยบายวา กระทรวงมหาดไทยควรกําชับใหจังหวัด/
อําเภอ เรงรัดใหคณะกรรมการหมูบ า นในทุกพืน้ ที่ จัดเตรียมแผนชุมชุนซึง่ ประกอบดวยแผนพัฒนาในทุก ๆ ดาน
เพื่อเตรียมการไวสําหรับกรณีมีการจัดสรรงบประมาณเรงดวนในลักษณะนี้ตอไปในอนาคต
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(๓.๓) การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโดยหนวยงานสวนกลางหลายหนวยงาน
พบวา โครงการตามมาตรการสงเสริมความเปนอยูระดับตําบล มีหนวยงานจากสวนกลางหลายหนวยงาน
ไดลงพื้นที่ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการในชวงระยะเวลาที่ตางกัน เปนจํานวนหลายครั้ง
ทําใหเกิดความซํ้าซอน และเปนภาระกับจังหวัดที่จะตองเรงรัดการปฏิบัติงานอยางเรงดวน
ทั้งนี้ จึงมีขอเสนอแนะเชิงนโยบายวา กระทรวงมหาดไทย ควรชี้แจงทํา
ความเขาใจกับหนวยงานกลางที่มีหนาที่ในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการ ซึ่งมีแผนการติดตาม
ตรวจสอบ โครงการเดียวกัน เพื่อรวมกันกําหนดขอบเขตในการตรวจสอบ เพื่อมิใหเกิดความซํ้าซอน และเปน
ภาระกับหนวยรับตรวจ
๒) อ.ค.ต.ป. กลุมจังหวัด คณะที่ ๒
(๑) ขอคนพบและขอเสนอแนะสําหรับผูรับผิดชอบโครงการ
มีขอคนพบวา ปญหาที่พบจากการดําเนินโครงการที่เปนสาเหตุใหเกิดความลาชา
เชน การเสนอโครงการเพือ่ ขอรับการจัดสรรงบประมาณ โดยการเสนอโครงการเพือ่ ขอรับการจัดสรรงบประมาณ
ตองดําเนินการเรงดวน เนื่องจากมีกรอบระยะเวลาดําเนินการจํากัด การขอใชพื้นที่สาธารณะในการดําเนิน
โครงการ พบวาโครงการสวนหนึง่ เปนโครงการทีข่ อใชพนื้ ทีส่ าธารณะ ซึง่ ตามหลักเกณฑการจัดทําโครงการกําหนด
ใหตองมีหนังสืออนุญาตใหใชประโยชนจากหนวยงานที่ดูแลหรือหากเปนสถานที่สวนบุคคลตองมีเอกสารยืนยัน
การใชสถานที่ โดยตองระบุเปนลายลักษณอักษร จึงมีผลทําใหการดําเนินการในบางโครงการลาชา เนื่องจาก
มีระยะเวลาและขั้นตอนในการขอใชประโยชนในพื้นที่ เชน โครงการที่ดําเนินการในเขตพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ
อุทยานแหงชาติ เขตรักษาพันธุสัตวปา และกรมเจาทา ซึ่งบางแหงตองยกเลิกโครงการ เนื่องจากไมสามารถ
ดําเนินการได ความพรอมของหนวยงานและบุคลากรดําเนินโครงการ โดยปญหาอุปสรรคที่สําคัญ และ
เปนสาเหตุของความลาชา สวนหนึ่งคือ ความพรอมของหนวยงานและบุคลากรที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะ
บุคลากรดานชาง นายชางโยธา มีไมเพียงพอ ตองขอความรวมมือจากเจาหนาที่ของทองถิ่น ในการออกแบบ
การคํานวณราคากลาง และการควบคุมงานกอสราง นอกจากนี้ ยังพบวาเสมียนตราอําเภอ มีบุคลากรจํากัด
จึงมีปญหาในการกรอกขอมูลในระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (e-GP) เมื่อเทียบกับ
ปริมาณงานที่มีจํานวนมาก
ดังนั้น จึงมีขอเสนอแนะ ดังนี้
• กระทรวงมหาดไทย
- ควรกําชับใหหมูบ า นและชุมชนไดมกี ารเตรียมความพรอมและจัดทําแผนชุมชน/
หมูบานไวลวงหนา โดยมีการเตรียมโครงการที่เปนความตองการของประชาชนไวและจัดเรียงตามลําดับ
ความสําคัญ ทั้งนี้ หากมีโครงการที่รัฐบาลจัดสรรงบประมาณในอนาคตลงสูชุมชน หรืองบประมาณจาก
แหลงอื่น ๆ จะไดสามารถดําเนินการไดทันที
- ควรกําชับใหผูดําเนินงานจัดทําโครงการของหมูบานและชุมชน หลีกเลี่ยง
การดําเนินโครงการในพืน้ ทีป่ า สงวนแหงชาติ อุทยานแหงชาติ เขตรักษาพันธุส ตั วปา และหากมีความจําเปนตอง
ดําเนินการในพื้นที่ดังกลาว ไมสามารถหลีกเลี่ยงได ควรมีการดําเนินการในการขอใชประโยชนจากหนวยงานที่
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รับผิดชอบไวเปนการลวงหนาและหากเปนพื้นที่เอกชน ควรมีการจัดทําเอกสารการมอบการใชพื้นที่เปน
ลายลักษณอักษรชัดเจน รวมถึงกําหนดระยะเวลาการใชประโยชนใหครอบคลุมดวย
- ควรเตรียมความพรอมในการดําเนินโครงการใหกับเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานและ
ผูที่เกี่ยวของทั้งในระดับจังหวัดและอําเภอ โดยควรมีการฝกอบรมผูเกี่ยวของกอนเริ่มดําเนินโครงการเพื่อลด
ความผิดพลาด เชน การอบรมความรูเ รือ่ งการจัดซือ้ จัดจาง การประมาณราคา เพือ่ ใหการเสนอโครงการมีคณ
ุ ภาพ
และตรงกับความตองการของประชาชน ตลอดจนมีการบูรณาการการบริหารจัดการโครงการรวมกันระหวาง
ราชการสวนภูมิภาคและองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปในแนวทางเดียวกันอยางมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
(๒) ขอคนพบและขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
(๒.๑) การสงผลกระทบอยางกวางขวางในการกระตุน เศรษฐกิจ พบวา การดําเนินการ
ตามมาตรการกระตุน เศรษฐกิจ สวนใหญเปนโครงการขนาดเล็ก ซึง่ อาจทําใหไมสามารถสงผลกระทบตอนโยบาย
การกระตุนเศรษฐกิจของประเทศตามนโยบายรัฐบาลไดอยางกวางขวาง
จึงมีขอเสนอแนะเชิงนโยบายวา หากมีการดําเนินโครงการตามนโยบาย
รัฐบาลเพื่อกระตุนเศรษฐกิจใหแกชุมชนลักษณะนี้อีกในปตอไป ควรใหมีการประเมินผลโครงการในภาพรวม
ของจังหวัด โดยมีการกําหนดตัวชี้วัดเพื่อใชในการประเมิน เพื่อใหทราบถึงผลกระทบของโครงการในภาพรวม
ทัง้ ในระดับจังหวัดและระดับประเทศ เพือ่ มาใชเปนแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาโครงการใหมปี ระสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้นตอไป
(๒.๒) การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโดยหนวยงานสวนกลางหลายหนวยงาน
พบวา โครงการมีการติดตามตรวจสอบจากหลายหนวยงาน เชน การใชจายงบประมาณจากสํานักงาน
การตรวจเงิ น แผ น ดิ น และสํ า นั ก งานคณะกรรมการป อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต แห ง ชาติ และ
คณะอนุกรรมการ/คณะทํางานตาง ๆ ที่จังหวัดจัดตั้งขึ้น ซึ่งเปนภาระของผูรับตรวจ
จึงมีขอเสนอแนะเชิงนโยบายวา หนวยงานสวนกลางตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับ
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการเดียวกัน ควรมีการบูรณาการการตรวจติดตามการดําเนินโครงการ
รวมกัน เพื่อไมใหเปนภาระกับผูรับตรวจ และยังจะสามารถใหขอเสนอแนะในการปฏิบัติงานแกจังหวัด
ไดอยางเปนระบบ
(๒.๓) ความยั่งยืนของโครงการที่ดําเนินการแลวเสร็จ พบวา มีหลายโครงการ
ยังขาดความชัดเจนในประเด็นของความยั่งยืนของโครงการ โดยเฉพาะในเรื่องการจัดการทรัพยสินของโครงการ
ภายหลังดําเนินโครงการแลวเสร็จ เนือ่ งจากยังคงมีความจําเปนตองดูแล บํารุงรักษา และดําเนินการอยางตอเนือ่ ง
จึงจะเกิดประโยชนสูงสุดและคุมคากับงบประมาณที่ไดรับการจัดสรรลงไป
ทัง้ นี้ จึงมีขอ เสนอแนะเชิงนโยบายวา ควรใหความสําคัญกับแผนการบริหาร
จัดการทรัพยสินของโครงการ เกี่ยวกับการดูแล บํารุงรักษา และดําเนินการอยางตอเนื่องและเปนระบบ เพื่อให
โครงการมีความมั่นคงและยั่งยืนตลอดไป
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๓) อ.ค.ต.ป. กลุมจังหวัด คณะที่ ๓
ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
• กระทรวงมหาดไทย
- ควรสงเสริมจังหวัดในการใหความสําคัญตอแผนชุมชนและผลักดันใหมกี ารทําประชาคม
เพือ่ กําหนดโครงการทีม่ คี วามสําคัญไวในแผนหมูบ า น/ชุมชน/ตําบล เพือ่ ใหพรอมและสามารถดําเนินการไดทนั ที
ซึ่งจะสงผลทําใหการดําเนินโครงการแลวเสร็จไดอยางมีประสิทธิภาพ และรวดเร็วทันตามกําหนดระยะเวลา
เกิดประโยชนทงั้ ในดานการกระตุน เศรษฐกิจในระยะเรงดวน การเสริมสรางความเขมแข็ง และการพัฒนาคุณภาพ
ของประชากรในพื้นที่
- ควรใหความสําคัญกับการปรับปรุงและการจัดทําแผนหมูบาน/ชุมชน ใหเปนปจจุบัน
เพื่อใหรัฐบาล/หนวยงานอื่น ๆ สามารถนํามาใชในการดําเนินนโยบายและมาตรการตาง ๆ
- ควรจัดทําฐานขอมูลที่แสดงใหเห็นวา จังหวัดไดดําเนินโครงการใดในพื้นที่ใดบาง
ซึ่งจะเปนประโยชนตอการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการมากยิ่งขึ้น
• รัฐบาล
- ควรใหความสําคัญกับการสรางและพัฒนาปจจัย/เครื่องมือในการดําเนินนโยบาย/
มาตรการตาง ๆ ใหบรรลุวัตถุประสงค โดยเฉพาะการดําเนินงานโครงการที่มีความเรงดวน และหวังผลรวดเร็ว
ซึง่ จะใชระเบียบการปฏิบตั ติ ามปกติไมได เนือ่ งจากมีขนั้ ตอนในการดําเนินงานทีม่ ากและตองปฏิบตั โิ ดยเครงครัด
กอใหเกิดความลาชาในการดําเนินการได ดังนัน้ รัฐบาลควรกําหนดระเบียบปฏิบตั ขิ องโครงการมาตรการเรงดวน
ขึ้นตางหาก เพื่อใหงานทุกดานดําเนินไปไดรวดเร็ว
- ควรผลักดันใหมีการจัดโครงสรางบุคลากรหนวยงานตาง ๆ ในจังหวัดและทองถิ่น
อยางเหมาะสมและมีความรูค วามสามารถในงานประจําดานตาง ๆ อยางแทจริง และควรกําชับใหหนวยงานบรรจุ
บุคลากรทีม่ ที กั ษะ ความรู และความสามารถ ตรงตามลักษณะงานทีต่ อ งการอยางแทจริง อนึง่ รัฐบาลควรกําชับให
สถานศึกษาเขมงวดกับการผลิตบุคลากรวิชาชีพใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ไดอยางแทจริง รวมทั้งจําเปนตองมีจริยธรรมในการปฏิบัติงานควบคูกันไปดวยดวย
- ควรสั่งการใหทุกจังหวัดจัดทําสรุปการดําเนินงานของทุกโครงการอยางเปนระบบ
และมีขอมูลครบถวน (โดยไมจําเปนตองรวบรวมเอกสารที่ไมจําเปนเพื่อใชในการเปนฐานขอมูล บทเรียนสําหรับ
การดําเนินงานโครงการลักษณะตาง ๆ ในอนาคต)
๔) อ.ค.ต.ป. กลุมจังหวัด คณะที่ ๔
(๑) ขอคนพบและขอเสนอแนะสําหรับผูดําเนินงาน
มีขอคนพบวา ปญหาการดําเนินโครงการของชุมชนจากการสุมติดตาม ตรวจสอบ
ที่พบโดยสวนใหญคือ ดานบุคลากร ไดแก จํานวนผูรับจางไมเพียงพอ เนื่องจากรับงานซอนหลายงาน จนทําให
งานลาชา มีการทิง้ งานของผูร บั จาง และการขาดบุคลากรดานชางในการออกแบบและควบคุมงานกอสรางจึงตอง
ขอความรวมมือจากเจาหนาที่ของทองถิ่นเขามาชวย นอกจากนี้ ยังพบการขาดแคลนตําแหนงเสมียนตราอําเภอ
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ซึง่ มีคอ นขางนอยและจํากัด รวมทัง้ ยังมีภารกิจอืน่ ๆ ทีต่ อ งรับผิดชอบตามหนาที่ ในขณะเดียวกัน พบวาโครงการ
กอสรางตาง ๆ ภายใตมาตรการสงเสริมความเปนอยูระดับตําบล มีอยูเปนจํานวนมาก และมีกรอบระยะเวลา
การดําเนินงานที่นอยและจํากัด
จากปญหาดังกลาว ทําใหเกิดความคลาดเคลื่อนในการประมาณราคาคาใชจายของ
โครงการและดําเนินโครงการลาชา รวมทัง้ อีกปญหาหนึง่ ทีพ่ บคือเจาหนาทีม่ คี วามรูค วามเขาใจในการใชงานระบบ
การจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (e-GP) ในการบันทึกขอมูล ยังไมเพียงพอเทาที่ควร
ดังนั้น จึงมีขอเสนอแนะ สําหรับผูดําเนินงาน ดังนี้
• ควรตรวจสอบประวัติ ผลงาน และการรับงานของผูรับจาง เพื่อใชเปนขอมูล
ประกอบการตัดสินใจในการเลือกผูรับจาง
• ควรขอความรวมมือจากสวนราชการตาง ๆ เชน สํานักงานคลังจังหวัด สํานักงานสงเสริม
การปกครองสวนทองถิ่นจังหวัด และองคกรปกครองสวนทองถิ่นในพื้นที่ สนับสนุนการทํางานและบุคลากร
เพื่อชวยเหลืออําเภอที่มีบุคลากรไมเพียงพอ ซึ่งไดรับการชวยเหลืออยางดี
• ควรสนับสนุนการฝกอบรมใหกับผูเกี่ยวของกอนเริ่มดําเนินโครงการ เพื่อลด
ความผิดพลาด และเตรียมความพรอมในการจัดทําและดําเนินโครงการลวงหนา
• ควรจัดเวทีชี้แจงวัตถุประสงค เหตุผล และลักษณะโครงการที่ตรงตามหลักเกณฑ
ทีห่ นวยงานนโยบายกําหนดใหประชาชนทราบ เพือ่ สรางความรูแ ละความเขาใจทีต่ รงกัน และควรมีการบูรณาการความรวมมือ
ของทุกภาคสวนในการดําเนินการและขับเคลื่อนโครงการใหบรรลุวัตถุประสงคและเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
(๒) ขอคนพบและขอเสนอแนะสําหรับผูรับผิดชอบโครงการ
(๒.๑) กระบวนการจัดทําโครงการและอนุมัติโครงการ พบวา หนวยงานผูรับผิดชอบ
โครงการ กําหนดใหดําเนินการจัดทําและเสนอขออนุมัติโครงการดวยความเรงรีบ จึงทําใหหลายโครงการ
ขาดความพรอมทั้งในดานสถานที่และรูปแบบรายการ รวมทั้งปญหาการเขียนรายละเอียดโครงการไมชัดเจน
และมีขอมูลผิดพลาดในบางรายการ สงผลทําใหการดําเนินโครงการลาชา นอกจากนี้ ยังพบวาบางรายการ
ที่สํานักงบประมาณเขต ปรับลดงบประมาณลง แตไมไดแจงใหจังหวัดทราบดวย
จึงมีขอเสนอแนะวา กระทรวงมหาดไทย ควรกําหนดขั้นตอนการจัดทํา
รายละเอียดโครงการ ใหมีระยะเวลาในการเตรียมความพรอมทั้งในดานทรัพยากรและบุคลากรที่เกี่ยวของกับ
การดําเนินโครงการไวดวย และกรณีที่สํานักงบประมาณ มีการปรับลดงบประมาณในบางรายการ ควรจะ
แจงรายการที่ตัดงบประมาณใหจังหวัดทราบดวย
(๒.๒) การเปลี่ยนแปลงโครงการ เนื่องจากการขอใชพื้นที่สาธารณะ พบวา
การจัดทําโครงการมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ เนื่องจากพื้นที่ดําเนินโครงการอยูในทีสาธารณประโยชน
ตองใชเวลาในการขออนุญาต ตามระเบียบทีก่ าํ หนด นอกจากนี้ ดานผูร บั จาง พบปญหาผูร บั จางขาดสภาพคลอง
และขาดแรงงาน เนือ่ งจากรับงานหลายโครงการและหลายพืน้ ที่ นอกจากนี้ ในกรณีการจัดซือ้ จัดจางงานกอสราง
มีปญ
 หาในการหาผูร บั จาง เนือ่ งจากราคากลางตํา่ กวางบประมาณทีม่ อี ยู สงผลใหหนวยงานของภาครัฐไมสามารถ
จัดซื้อจัดจางได หรือหากจัดซื้อจัดจางได ก็อาจทําใหทางราชการเสียประโยชน
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นอกจากนี้ มีขอสังเกตในประเด็นอื่น ๆ เพิ่มเติม เชน บางพื้นที่ระบบเครือขาย
อินเทอรเน็ตไมเสถียร และไฟฟาตกบอย และบางอําเภอลงนามในสัญญาแลวแตลงในระบบการจัดซื้อจัดจาง
ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (e-GP) ชาไมเปนไปตามกฎหมายของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตแหงชาติ (ปปช.) รวมทั้งในการจัดซื้อวัสดุบางชนิด ในตลาดผลิตออกมาจําหนายไมทันกับปริมาณ
ความตองการ จึงตองดําเนินการสั่งซื้อมาจากพื้นที่อื่นซึ่งตองใชระยะเวลาในการขนสงคอนขางนาน
และผูดําเนินการ ดังนี้

จึงมีขอ เสนอแนะ สําหรับกระทรวงมหาดไทย โดยควรกําชับ อําเภอ/จังหวัด

- อําเภอไมควรเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ หากไมมีความจําเปน
เนื่องจากจะทําใหการดําเนินโครงการลาชา
- จังหวัดและองคกรปกครองสวนทองถิน่ สนับสนุนเจาหนาทีช่ ว ยเหลืออําเภอ
ในการจัดซื้อจัดจาง
- หากมีการโยกยายผูรับผิดชอบ ควรจัดทํารายละเอียดงานที่ยังดําเนินการ
ไมแลวเสร็จใหเรียบรอยเพื่อผูที่มารับหนาที่แทนจะสามารถดําเนินการตอไดทันที
- กอนจัดทํารายละเอียดโครงการ ควรดูความพรอมของสถานที่ดําเนิน
โครงการ ใหเรียบรอย หากเปนสถานที่ราชการจะตองขออนุญาตใชสถานที่ตามระเบียบที่กําหนด
(๒.๓) การเบิกจาย พบวา ความลาชาในการดําเนินการ สวนหนึ่งมาจากอําเภอ
จัดสงหลักฐานการเบิกจายและการจัดทําใบสัง่ ซือ้ สัง่ จาง (PO) ใหสาํ นักงานจังหวัดในคราวเดียวกัน ทําใหเจาหนาที่
และระบบไมสามารถรองรับไดทนั และมีความลาชาในขัน้ ตอนการบันทึกขอมูลในระบบการจัดซือ้ จัดจางภาครัฐ
ดวยอิเล็กทรอนิกส (e-GP) และการออกใบสัง่ ซือ้ สัง่ จาง (PO) ในระบบ GFMIS และกรณีการเบิกจายตํา่ กวาเปาหมาย
เนื่องจาก โครงการสวนใหญเปนโครงการขนาดเล็กระยะเวลาการกอสรางไมนาน ผูรับจางจะสงมอบงานจาง
และเบิกจายเงินเพียงงวดเดียวเมื่องานแลวเสร็จจึงทําใหผลการเบิกจายเงินยังตํ่ากวาเปาหมาย นอกจากนี้
ยังพบขอสังเกตเกี่ยวกับหลักฐานในการจัดทําหลักผูขายและหลักฐานประกอบการเบิกจายไมถูกตอง หรือ
ไมครบถวนสมบูรณ
ทั้งนี้ จึงมีขอเสนอแนะวา กระทรวงมหาดไทยควรทําความเขาใจกับอําเภอ
หากไดผูรับจางและบันทึกในระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (e-GP) แลว ใหทยอยสงเอกสาร
มาจัดทําใบสั่งซื้อสั่งจาง (PO) ที่สํานักงานจังหวัด และใหแจงแนวทางการปฏิบัติในการเตรียมเอกสารจัดทํา
หลักผูขาย การจัดทําใบสั่งซื้อสั่งจาง (PO) และการเบิกจายใหอําเภอทราบและถือปฏิบัติ
(๒.๔) การบริ ห ารโครงการและการจั ด การทรั พ ย สิ น ของโครงการ พบว า
การรวมกลุม ของเกษตรกรหรือชุมชนเพือ่ บริหารโครงการยังไมเขมแข็งและขาดประสบการณในการบริหารจัดการ
รวมทั้งปญหาเมื่อดําเนินโครงการแลวเสร็จ ชุมชนไมมีงบประมาณในการดูแลบํารุงรักษา
ทั้งนี้ จึงมีขอเสนอแนะวา กระทรวงมหาดไทย ควรกําหนดใหอําเภอและ
หนวยงานที่เกี่ยวของไปชวยกํากับดูแลและใหคําแนะนําในการบริหารงานของกลุมใหเขมแข็ง และกําหนดให
จังหวัดมอบสิง่ กอสรางหรือครุภณ
ั ฑจากโครงการใหกบั อําเภอหรือองคกรปกครองสวนทองถิน่ ดูแล เพือ่ ใหสามารถ
จัดตั้งงบประมาณในการบํารุงรักษาได
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(๒.๕) ดานบุคลากร พบวา บุคลากรทีร่ บั ผิดชอบในกระบวนการพัสดุและเบิกจาย
ระดับอําเภอและจังหวัดมีนอ ย และบุคลากรดานกระบวนการพัสดุ ระดับอําเภอและองคกรปกครองสวนทองถิน่
ยังขาดความรูความเขาใจในระเบียบพัสดุและระเบียบอื่นที่เกี่ยวของ นอกจากนี้ บางพื้นที่มีชางไมเพียงพอตอ
การดําเนินโครงการในพื้นที่
ทัง้ นี้ จึงมีขอ เสนอแนะวา กระทรวงมหาดไทย ควรใหความรู ความเขาใจแก
เจาหนาทีข่ องรัฐระดับจังหวัดและอําเภอ เพือ่ ใหสามารถปฏิบตั งิ านไดหลากหลายภารกิจ และควรมีการฝกอบรม
ผูเกี่ยวของกอนเริ่มดําเนินโครงการ เพื่อลดความผิดพลาด และเปนการเตรียมความพรอมในการจัดทําและ
ดําเนินโครงการลวงหนาดวย และกําชับใหจังหวัดควรสนับสนุนชางจากหนวยงานตาง ๆ ลงไปชวยเหลือชุมชน
เกี่ยวกับการดําเนินโครงการในพื้นที่หากพบวามีชางไมเพียงพอตอการดําเนินโครงการ
(๓) ขอคนพบและขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
(๓.๑) ระยะเวลาของการดําเนินโครงการ พบวา ระยะเวลาดําเนินโครงการ
คอนขางจํากัด ทําใหดําเนินโครงการเปนไปอยางรีบเรง จึงกอใหเกิดความบกพรองในดานรายละเอียดตาง ๆ ได
เชน การคํานวณราคากลางผิดพลาด เปนตน และเนือ่ งจากระยะเวลาการดําเนินโครงการกระชัน้ ชิดประกอบกับ
จํานวนเจาหนาที่ในการดําเนินการและจํานวนผูรับเหมาในพื้นที่มีนอย ทําใหการดําเนินโครงการเกิดความลาชา
จึงมีขอเสนอแนะเชิงนโยบายวา หากมีการดําเนินโครงการตามนโยบาย
รัฐบาลเพื่อกระตุนเศรษฐกิจใหแกชุมชนลักษณะนี้อีกในปตอไป ควรเพิ่มระยะเวลาในการดําเนินโครงการตาม
มาตรการฯ และเนื่องจากการดําเนินโครงการตามมาตรการฯ เปนการดําเนินงานที่เรงดวนและมีระยะเวลาสั้น
ดังนั้น ควรกําหนดระเบียบพิเศษเพื่อการบริหารจัดการโครงการ เพื่อใหเกิดความคลองตัวและรวดเร็วใน
การดําเนินการ
(๓.๒) การบริหารจัดการทรัพยสินภายหลังการดําเนินโครงการเสร็จสิ้น พบวา
ไมมีผูดูแลโครงการที่แนนอน ภายหลังจากดําเนินการเสร็จสิ้นแลว
จึงมีขอเสนอแนะเชิงนโยบายวา ทรัพยสินที่ดําเนินการแลวควรมอบให
สวนราชการในพื้นที่กํากับดูแล ตลอดจนจัดสรรงบประมาณสําหรับการปรับปรุงซอมแซมตามความเหมาะสม
๕) อ.ค.ต.ป. กลุมกระทรวงดานความมั่นคงและการตางประเทศ และ ค.ต.ป. ประจํา
กระทรวงมหาดไทย
(๑) ขอคนพบและขอเสนอแนะสําหรับผูดําเนินงาน
มี ข  อ ค น พบว า มี โ ครงการเป น จํ า นวนมากขาดความพร อ มและความสมบู ร ณ
ของโครงการทําใหตองเปลี่ยนแปลงแบบแปลน พื้นที่ดําเนินการ รวมทั้งปญหาการประมาณราคาผิดพลาด
สงผลใหบางโครงการไมสามารถดําเนินการได หรือบางโครงการดําเนินการไมทันตามกําหนดเวลา ทําใหตอง
สงคืนโครงการ นอกจากนี้ ในบางโครงการไดรับการสนับสนุนงบประมาณ ไมเพียงพอ ทําใหตองใชงบประมาณ
สนับสนุนจากสวนอื่น ๆ เพือ่ ใหสามารถใชประโยชนไดตามวัตถุประสงค อยางไรก็ดี พบปญหาในเรื่องอื่น ๆ เชน
ดานบุคลากร ปญหาในระดับตําบล พบวาบางสวนยังมีความรู ความเขาใจในการเขียนโครงการไมมากเทาทีค่ วร
ในระดับอําเภอ พบวาบุคลากรไมเพียงพอกับปริมาณงานจํานวนมาก ขาดทักษะ ความรูในดานชางและระบบ
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การจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (e-GP) และในระดับจังหวัด พบวาสํานักงานจังหวัดมีบุคลากร
ไมเพียงพอตอการดําเนินงานและติดตามประเมินผล เนื่องจากปริมาณโครงการในแตละอําเภอมีจํานวนมาก
ในขณะที่ระยะเวลาดําเนินโครงการจํากัด ทําใหตองดําเนินการดวยความเรงดวน การขอใชพื้นที่สาธารณะ
ในการดําเนินโครงการ พบวา บางโครงการใชพื้นที่ในที่สาธารณประโยชน/พื้นที่เขตอุทยาน/ปาสงวนแหงชาติ
มีขั้นตอนและใชระยะเวลานานในการพิจารณาอนุญาต ซึ่งบางโครงการ ไมสามารถดําเนินการไดทันภายใน
กําหนดเวลา จําเปนตองขอยกเลิกโครงการ ทําใหประชาชนเสียโอกาสในการไดใชประโยชนจากผลผลิตโครงการ
ดังนั้น จึงมีขอเสนอแนะ สําหรับผูดําเนินงาน ดังนี้
• ควรนําระบบการวางแผนมาใชเปนเครื่องมือในการพัฒนาพื้นที่ โดยเฉพาะ
การจัดทําแผนพัฒนาหมูบาน ตําบล หรือแผนพัฒนาชุมชน ใหสอดคลองกับปญหาและความตองการของ
ประชาชน รวมทั้งจัดเตรียมโครงการและจัดลําดับความสําคัญเอาไวลวงหนา เพื่อสามารถนํามาเสนอขอรับ
งบประมาณไปดําเนินการไดอยางรวดเร็ว
• ควรมีการจัดเตรียมความพรอมของโครงการเอาไวเปนการลวงหนา ทั้งในดาน
ทรัพยากรและบุคลากรทีเ่ กีย่ วของกับการดําเนินโครงการ ตัง้ แตการจัดทําประชาคม การเลือกโครงการการสํารวจ
ออกแบบการประมาณราคาโครงการ ตรวจสอบรายละเอียดของกิจกรรมใหสอดคลองกับโครงการ ตลอดจน
การขออนุญาตใชพื้นที่กรณีที่เปนพื้นที่สาธารณประโยชนพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ/เขตอุทยาน เปนตน
(๒) ขอคนพบและขอเสนอแนะสําหรับผูรับผิดชอบโครงการ
มีขอคนพบวา ชองทางการจัดสรรงบประมาณ อาจยังไมสอดคลองตรงตามสภาพ
ที่แทจริงในทางปฏิบัติเทาที่ควร ซึ่งจัดสรรเงินงบประมาณใหสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย แลวกําหนดให
สํานักงานจังหวัดเปนหนวยเบิกจาย ในขณะที่ในสวนของการดําเนินงานกําหนดใหที่ทําการปกครองอําเภอเปน
หนวยดําเนินการ ทัง้ นี้ เมือ่ มีทรัพยสนิ จากการดําเนินโครงการ ทรัพยสนิ นัน้ จะตองขึน้ ทะเบียนเปนของสํานักงานจังหวัด
ซึ่งในความเปนจริงแลว สํานักงานจังหวัดไมไดเปนผูใชประโยชนในทรัพยสินดังกลาวนั้น แตอยางใด
ดังนั้น จึงมีขอเสนอแนะ สําหรับกระทรวงหมาดไทย โดยมีความเห็นวาชองทาง
การจัดสรรงบประมาณสําหรับดําเนินการ ควรจัดสรรงบประมาณใหกับกรมการปกครอง ซึ่งเปนหนวยงาน
ตนสังกัดของหนวยดําเนินการ เพื่อใหสอดคลองกับการดําเนินงานที่แทจริง รวมทั้งการใชประโยชนในทรัพยสิน
ที่ไดจากโครงการ
(๓) ขอคนพบและขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
(๓.๑) จุดเดนของโครงการ พบวา เปนโครงการทีม่ จี ดุ เดนในการตอบสนองตรงตอ
ความตองการของประชาชนอยางแทจริง กอใหเกิดทัศนคติและเปนภาพลักษณที่ดีตอรัฐบาล
จึงมีขอเสนอแนะเชิงนโยบายวา รัฐบาลควรสนับสนุนโครงการในลักษณะ
เชนนี้ อยางตอเนื่อง เนื่องจากเปนโครงการที่เปนความตองการของประชาชนโดยตรง ประชาชนมีความพึงพอใจสูง
และสามารถแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนไดอยางแทจริงและยั่งยืน และควรมีการประชาสัมพันธ
โครงการที่ประสบผลสําเร็จ (Best Practice) เพื่อเปนตัวอยาง และใชเปนแนวทางในการขยายผลไปยัง
โครงการอื่น ๆ ในอนาคต
๑๗๔

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๑)
การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ

(๓.๒) กฎ ระเบียบ ทีเ่ กีย่ วของกับการดําเนินงานโครงการ พบวา ระเบียบทีเ่ กีย่ วของ
กับการดําเนินโครงการ มีขั้นตอนกระบวนการที่ไมสอดคลองกับนโยบาย ที่มุงเนนการดําเนินงานที่เรงดวน
และรวดเร็ว
จึงมีขอเสนอแนะเชิงนโยบายวา ควรปรับปรุง/แกไข ระเบียบที่เกี่ยวของ
ในการดําเนินโครงการ เชน ๑) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม
ที่ตองใชในการจัดหาพัสดุ ควรกําหนด ใหมีขั้นตอนที่รวดเร็วขึ้น และทรัพยสินที่เกิดจากโครงการ ดังกลาว
ซึง่ จะอยูท หี่ มูบ า น/ชุมชน/กลุม เกษตรกร ควรยกเวนการปฏิบตั ติ ามระเบียบดังกลาว เพือ่ ใหเปนไปตามขอเท็จจริง
เกิดประโยชนกับชุมชน และมีการบํารุงรักษา เพื่อความยั่งยืน ๒) ระเบียบการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘
และที่แกไขเพิ่มเติม ควรมีการมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด อนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ
ที่ไมทําใหทางราชการเสียประโยชน และเพื่อมิใหเกิดความลาชา และ ๓) การขออนุญาตใชพื้นที่สาธารณประโยชน/
พื้นที่เขตอุทยาน/เขตปาสงวนแหงชาติ ในการดําเนินโครงการมีปญหาในขั้นตอนและระยะเวลามาก ควรจะมี
การผอนผันมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดในบางกรณี เพื่อความรวดเร็วและเปนประโยชนตอหมูบาน/
ชุมชน เปนตน
(๓.๓) ระยะเวลาดําเนินโครงการ พบวา ระยะเวลาเรงดวนกระชั้นชิด บางชุมชน
เตรียมความพรอมโครงการไมทัน ตองเสนอโครงการที่มีความพรอม แตมีความสําคัญลําดับรองลงมาแทน
ทัง้ นี้ จึงมีขอ เสนอแนะเชิงนโยบายวา ควรเพิม่ ระยะเวลาในการเตรียมความ
พรอมในการดําเนินการมากกวานี้ เพื่อใหการเสนอโครงการสามารถตอบสนองตอความตองการ หรือการแกไข
ปญหาใหกบั ประชาชนอยางแทจริง รวมทัง้ เพือ่ ใหเกิดความถูกตอง และสามารถดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ
และเกิดผลสัมฤทธิ์อยางแทจริง
(๓.๔) การสรางความเขาใจเกี่ยวกับโครงการที่ถูกตองใหกับประชาชน พบวา
รัฐบาลมีมาตรการสงเสริมความเปนอยูของประชาชนหลายมาตรการ ในระยะแรกมีการจัดสรรงบประมาณ
ลงสูตําบลหลายมาตรการพรอม ๆ กัน จึงสรางความสับสนใหแกหนวยปฏิบัติและประชาชน
ทั้งนี้ จึงมีขอเสนอแนะเชิงนโยบายวา การจัดสรรงบประมาณลงสูหมูบาน/
ตําบล ควรมีความชัดเจนตั้งแตแรก เพื่อใหประชาชนมีความเขาใจและสามารถเตรียมความพรอมในการเสนอ
โครงการตั้งแตเริ่มตนมาตรการ

๑๗๕
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๓.๒.๒ ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะเพื่อการแกไข
อ.ค.ต.ป. กลุมจังหวัด

รายการ

อ.ค.ต.ป.
กลุมกระทรวง
คณะที่ ๑ คณะที่ ๒ คณะที่ ๓ คณะที่ ๔ ดานความมั่นคงฯ
และ ค.ต.ป. มท.

♦ ขอคนพบจากการดําเนินโครงการ
๑. การดําเนินการที่มีระยะเวลาจํากัด ประกอบกับบุคลากร
ที่ดําเนินการในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจางมีไมเพียงพอ ทําใหเกิด
ขอผิดพลาดคอนขางมาก

l

l

l

l

l

l

l

ดังนั้นจึงมีขอเสนอแนะเพื่อแกไขปญหา ดังนี้
(๑) ควรเพิม่ ระยะเวลาในการดําเนินโครงการตามมาตรการฯ
(๒) หมู  บ  า นและชุ ม ชนควรมี ก ารเตรี ย มความพร อ ม
และจัดทําแผนชุมชน/หมูบ า นไวลว งหนา โดยเตรียมโครงการทีเ่ ปน
ความตองการของประชาชนไวและจัด เรียงลําดับความสําคัญ
หากมีโครงการที่รัฐบาลจัดสรรงบประมาณในอนาคตลงสูชุมชน
หรืองบประมาณจากแหลงอื่น ๆ จะไดสามารถนําเสนอโครงการ
ที่ตอบสนองความตองการของชุมชน และมีความพรอมที่จะ
ดําเนินการไดทันที

l

(๓) การดําเนินโครงการที่เรงดวนและมีระยะเวลาสั้น
ควรกําหนดระเบียบพิเศษเพื่อสถานการณดังกลาว โครงการ
ที่ผานมานี้มิไดกําหนดระเบียบพิเศษ จึงกอใหเกิดปญหามากมาย
โดยเฉพาะการจัดทําโครงการและดําเนินโครงการ
(๔) ควรกํ า หนดกรอบระยะเวลาในการปฏิ บั ติ ง านให
หนวยปฏิบัติสามารถดําเนินการในกระบวนการตาง ๆ ไดทันเวลา
โดยเฉพาะในขัน้ ตอนการจัดซือ้ จัดจาง เพือ่ ใหเจาหนาทีป่ ฏิบตั งิ าน
สามารถดําเนินการตามระเบียบอยางถูกตอง และไมเปนปญหา
ในระยะยาวตอไป

l

l

(๕) ควรมีนโยบายผลักดันใหมบี คุ ลากรในหนวยงานตาง ๆ
ในจังหวัดและทองถิน่ มีความรูค วามสามารถในงานประจําดานตาง
ๆ และกําชับใหหนวยงานบรรจุบุคลากรที่มีทักษะและความรูตรง
ตามลักษณะงานทีต่ อ งการใชอยางแทจริง รวมทัง้ กําชับสถานศึกษา
ใหเขมงวดกับการผลิตบุคลากรวิชาชีพใหปฏิบตั งิ านไดอยางแทจริง
รวมทั้งมีจริยธรรมในการปฏิบัติงานดวย
๒. บางโครงการมีปญหาดานพื้นที่ดําเนินการ
เห็นควรกําชับหนวยงานใหหลีกเลี่ยงการดําเนินโครงการ
ในพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ อุทยานแหงชาติ เขตรักษาพันธุสัตวปา
และหากมีความจําเปนตองดําเนินการในพืน้ ทีด่ งั กลาว ไมสามารถ
หลีกเลี่ยงได ควรมีการดําเนินการในการขอใชประโยชนจาก
หนวยงานที่รับผิดชอบไวเปนการลวงหนา และหากเปนพื้นที่
เอกชน ควรมีการจัดทําเอกสารการมอบการใชพนื้ ทีเ่ ปนลายลักษณ
อั ก ษรชั ด เจน รวมถึ ง กํ า หนดระยะเวลาการใช ป ระโยชน ใ ห
ครอบคลุมดวย

๑๗๖

l

l

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๑)
การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ
อ.ค.ต.ป. กลุมจังหวัด

รายการ

อ.ค.ต.ป.
กลุมกระทรวง
คณะที่ ๑ คณะที่ ๒ คณะที่ ๓ คณะที่ ๔ ดานความมั่นคงฯ
และ ค.ต.ป. มท.

๓. การกํ า หนดราคากลาง มี ขั้ น ตอนการคํ า นวณราคา
ซึ่งตองใชชางผูมีความชํานาญโดยเฉพาะ ซึ่งตองใชความละเอียด
รอบคอบ ประกอบกับโครงการมีเปนจํานวนมาก ทําใหงานลาชา
ไมเปนไปตามเปาหมาย
เห็นควรใหหนวยงานผูรับผิดชอบโครงการมีการเตรียม
ความพรอมในการแกไขปญหาการกําหนดราคากลางในกรณีที่มี
โครงการที่จะตองดําเนินการในลักษณะนี้อีกในอนาคต

l

๔. การแตงตั้งเจาหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ให ทํ า หน า ที่ เจ า หน า ที่ พั ส ดุ ป ระสบป ญ หาในทางปฏิ บั ติ เ ป น
อยางมาก เนื่องจากเจาหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ใช ร ะเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว า ด ว ยการพั ส ดุ แต ไ ม เ คยใช
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และ
ที่แกไขเพิ่มเติม ซึ่งการใชระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย
อิเล็กทรอนิกส (e-GP) ที่มีรายละเอียดคอนขางแตกตางกัน
ควรมี ก ารสรุ ป บทเรี ย นที่ เ กิ ด ขึ้ น จากการดํ า เนิ น การ
ด า นพั ส ดุ และหาแนวทางในแก ไขป ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น เพื่ อ เป น
การเตรียมความพรอม ในกรณีที่รัฐบาลมีการจัดทําโครงการ
เรงดวนอีก

l

๕. หลายพืน้ ทีม่ ปี ญ
 หาในการจัดหาผูร บั จางทีไ่ มอยากรับงาน
เนื่องจากเปนโครงการขนาดเล็ก ผลตอบแทนไมคุมคาการรับจาง
รวมทัง้ ปญหาจํานวนผูร บั จางไมเพียงพอตอปริมาณโครงการทีต่ อ ง
เรงดําเนินการใหแลวเสร็จตามนโยบายของรัฐบาล ตลอดจนปญหา
เรื่องอัตราคาแรงขั้นตํ่าที่ภาครัฐกําหนดไมจูงใจแรงงานในพื้นที่
และงานจางแรงงานบางประเภทไมสามารถหาผูรับจางได
ปญหากรณีการขาดแคลนผูรับจาง และปญหาอัตรา
คาแรงงานในพื้นที่ เกิดจากระยะเวลาดําเนินโครงการที่จํากัดมาก
หากกระทรวงมหาดไทยสามารถปรับกรอบระยะเวลาการดําเนินการ
ไมใหกระชัน้ ชิด ในกรณีทมี่ โี ครงการลักษณะเดียวกันนีใ้ นระยะตอไป
ก็จะทําใหผูปฏิบัติงานในพื้นที่สามารถแกไขปญหาดังกลาวได

l

l
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๑) อ.ค.ต.ป. กลุมจังหวัด คณะที่ ๑
ปญหา อุปสรรค
(๑) การกําหนดราคากลาง มีขนั้ ตอนการคํานวณราคาซึง่ ตองใชชา งผูม คี วามชํานาญโดยเฉพาะ
ซึ่งตองใชความละเอียดรอบคอบ ประกอบกับโครงการมีเปนจํานวนมาก ทําใหงานลาชา และไมเปนไปตามเปาหมาย
(๒) การดําเนินการที่มีระยะเวลาจํากัด ประกอบกับบุคลากรที่ดําเนินการในขั้นตอน
การจัดซื้อจัดจางมีไมเพียงพอ ทําใหเกิดขอผิดพลาดคอนขางมาก
(๓) การแตงตั้งเจาหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหทําหนาที่เจาหนาที่พัสดุ
ประสบปญหาในทางปฏิบัติเปนอยางมาก เนื่องจากเจาหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใชระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุ แตไมเคยใชระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕
และที่แกไขเพิ่มเติม ซึ่งการใชระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (e-GP) ที่มีรายละเอียดคอนขาง
แตกตางกัน
(๔) หลายพื้นที่มีปญหาในการจัดหาผูรับจางที่ไมอยากรับงาน เนื่องจากเปนโครงการ
ขนาดเล็ก ผลตอบแทนไมคุมคาการรับจาง รวมทั้งปญหาจํานวนผูรับจางไมเพียงพอตอปริมาณโครงการที่ตอง
เรงดําเนินการใหแลวเสร็จตามนโยบายของรัฐบาล ตลอดจนปญหาเรื่องอัตราคาแรงขั้นตํ่าที่ภาครัฐกําหนด
ไมจูงใจแรงงานในพื้นที่ และงานจางแรงงานบางประเภทไมสามารถหาผูรับจางได
ขอเสนอแนะเพื่อการแกไข
(๑) ควรใหหนวยงานผูรับผิดชอบโครงการมีการเตรียมความพรอมในการแกไขปญหา
การกําหนดราคากลาง ในกรณีที่มีโครงการที่จะตองดําเนินการในลักษณะนี้อีกในอนาคต
(๒) การกําหนดแนวทางการดําเนินการตามมาตรการเรงดวน ควรกําหนดกรอบระยะเวลา
ในการปฏิบัติงานใหหนวยปฏิบัติสามารถดําเนินการในกระบวนการตาง ๆ ไดทันเวลา โดยเฉพาะในขั้นตอน
การจัดซื้อจัดจาง เพื่อใหเจาหนาที่ปฏิบัติงานสามารถดําเนินการตามระเบียบอยางถูกตอง และไมเปนปญหา
ในระยะยาวตอไป
(๓) ควรมี ก ารสรุ ป บทเรี ย นที่ เ กิ ด ขึ้ น จากการดํ า เนิ น การด า นพั ส ดุ และหาแนวทาง
ในแกไขปญหาที่เกิดขึ้น เพื่อเปนการเตรียมความพรอม ในกรณีที่รัฐบาลมีการจัดทําโครงการเรงดวนอีก
(๔) ปญหากรณีการขาดแคลนผูร บั จาง และปญหาอัตราคาแรงงานในพืน้ ที่ เกิดจากระยะเวลา
ดําเนินโครงการที่จํากัดมาก หากกระทรวงมหาดไทยสามารถปรับกรอบระยะเวลาการดําเนินการไมใหกระชั้นชิด
ในกรณีที่มีโครงการลักษณะเดียวกันนี้ในระยะตอไป ก็จะทําใหผูปฏิบัติงานในพื้นที่สามารถแกไขปญหาดังกลาวได
๒) อ.ค.ต.ป. กลุมจังหวัด คณะที่ ๒
ปญหา อุปสรรค
(๑) การเสนอโครงการเพือ่ ขอรับการจัดสรรงบประมาณตองดําเนินการเรงดวน เนือ่ งจาก
มีกรอบระยะเวลาดําเนินการจํากัด
(๒) ปญหาบางโครงการมีปญหาดานพื้นที่ดําเนินการ
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ขอเสนอแนะเพื่อการแกไข
(๑) หมูบานและชุมชนควรมีการเตรียมความพรอมและจัดทําแผนชุมชน/หมูบานไวลวงหนา
โดยเตรียมโครงการที่เปนความตองการของประชาชนไวและจัด เรียงลําดับความสําคัญ หากมีโครงการที่รัฐบาล
จัดสรรงบประมาณในอนาคตลงสูชุมชน หรืองบประมาณจากแหลงอื่น ๆ จะไดสามารถนําเสนอโครงการ
ที่ตอบสนองความตองการของชุมชน และมีความพรอมที่จะดําเนินการไดทันที
(๒) เห็นควรกําชับหนวยงานใหหลีกเลี่ยงการดําเนินโครงการในพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ
อุทยานแหงชาติ เขตรักษาพันธุสัตวปา และหากมีความจําเปนตองดําเนินการในพื้นที่ดังกลาว ไมสามารถ
หลีกเลี่ยงได ควรมีการดําเนินการในการขอใชประโยชนจากหนวยงานที่รับผิดชอบไวเปนการลวงหนา และ
หากเปนพื้นที่เอกชน ควรมีการจัดทําเอกสารการมอบการใชพื้นที่เปนลายลักษณอักษรชัดเจน รวมถึงกําหนด
ระยะเวลาการใชประโยชนใหครอบคลุมดวย
๓) อ.ค.ต.ป. กลุมจังหวัด คณะที่ ๓
ปญหา อุปสรรค
การดํ า เนิ น การที่ มี ร ะยะเวลาจํ า กั ด ประกอบกั บ บุ ค ลากรที่ ดํ า เนิ น การในขั้ น ตอน
การจัดซื้อจัดจางมีไมเพียงพอ และขาดความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับโครงการ ทําใหเกิดขอผิดพลาด
ตองแกไข
ขอเสนอแนะเพื่อการแกไข
รัฐบาลควรมีนโยบายผลักดันใหมีบุคลากรในหนวยงานตาง ๆ ในจังหวัดและทองถิ่นมี
ความรูความสามารถในงานประจําดานตาง ๆ และกําชับใหหนวยงานบรรจุบุคลากรที่มีทักษะและความรูตรง
ตามลักษณะงานที่ตองการใชอยางแทจริง รวมทั้งกําชับสถานศึกษาใหเขมงวดกับการผลิตบุคลากรวิชาชีพให
ปฏิบัติงานไดอยางแทจริง รวมทั้งมีจริยธรรมในการปฏิบัติงานดวย
๔) อ.ค.ต.ป. กลุมจังหวัด คณะที่ ๔
ปญหา อุปสรรค
ระยะเวลาการเสนอโครงการมีจํากัด ทําใหเอกสารที่ใชประกอบการขอโครงการเกิด
การผิดพลาด ทําใหการดําเนินโครงการลาชา รวมทั้งปญหาผูรับจางขาดสภาพคลอง และขาดแรงงาน เนื่องจาก
รับงานหลายโครงการและหลายพื้นที่
ขอเสนอแนะเพื่อการแกไข
หากในภายหนามีโครงการในลักษณะเรงดวนอีก ควรเพิ่มระยะเวลาในการดําเนินการ
รวมทั้งกําหนดระยะเวลาเตรียมการดําเนินโครงการใหเหมาะสม เพื่อเตรียมความพรอมทั้งดานแรงงาน
และบุคลากรที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง ที่จะทําใหการเสนอโครงการสามารถตอบสนองตอความตองการ
หรือการแกไขใหกับพี่นองประชาชนไดอยางแทจริง รวมทั้งเพื่อใหเกิดความถูกตองและใหสามารถดําเนินการได
อยางมีประสิทธิภาพ
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๕) อ.ค.ต.ป. กลุม กระทรวงดานความมัน่ คงและการตางประเทศและ ค.ต.ป. ประจํากระทรวงมหาดไทย
ปญหา อุปสรรค
การดําเนินโครงการตามมาตรการเรงดวน เพื่อกระตุนเศรษฐกิจของประเทศมีระยะเวลา
ดําเนินการคอนขางจํากัด ซึ่งไมสัมพันธกับกระบวนการจัดทําโครงการ ซึ่งตองใชเวลาในการจัดทําโครงการ
โดยมุงเนนการมีสวนรวมของประชาชนเปนเรื่องสําคัญ
ขอเสนอแนะเพื่อการแกไข
ควรเพิ่มระยะเวลาในการดําเนินโครงการตามมาตรการฯ และในการดําเนินโครงการที่เรงดวน
และมีระยะเวลาสั้น ควรกําหนดระเบียบพิเศษเพื่อสถานการณดังกลาว ทั้งนี้ เนื่องจากโครงการตามมาตรการฯ ไมได
กําหนดระเบียบพิเศษ จึงกอใหเกิดปญหามากมาย โดยเฉพาะการจัดทําโครงการและดําเนินโครงการ เปนตน
♦ อ.ค.ต.ป. กลุมจังหวัด
การบูรณาการและความเชื่อมโยงของการดําเนินงาน พบวา การดําเนินงานติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลสัมฤทธิโ์ ครงการตามมาตรการสงเสริมความเปนอยูร ะดับตําบล (ตําบลละ ๕ ลานบาท)
ของ อ.ค.ต.ป. กลุมจังหวัด ตามแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๙ พบวาการบูรณาการการทํางานรวมกันระหวาง อ.ค.ต.ป. กลุมจังหวัด ทั้ง ๔ คณะ สามารถ
ดําเนินการไดดใี นระดับหนึง่ แตยงั ไมสะทอนภาพรวมของการบูรณาการการทํางานรวมกันในดานของขอมูลและ
ประเด็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการติดตาม ตรวจสอบ ตามมาตรการฯ เทาที่ควร อยางไรก็ดี
ในดานความเชื่อมโยงของการดําเนินงานของ อ.ค.ต.ป. กลุมจังหวัด ทั้ง ๔ คณะ พบวาไดมีการบูรณาการ
การทํางานรวมกันกับ ค.ต.ป. ประจํากระทรวงมหาดไทยดวย ในบางเรือ่ ง เชน การคัดเลือกพืน้ ทีเ่ พือ่ สุม ตรวจสอบ
รวมทั้งการลงพื้นที่เพื่อติดตาม ตรวจสอบ รวมกันในบางชวงเวลา เพื่อใหการรายงานผลการตรวจสอบ ไมเกิด
ความซํ้าซอน และไดแงมุมของการตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการที่หลากหลาย
♦ อ.ค.ต.ป. กลุมกระทรวงดานความมั่นคงและการตางประเทศ และ ค.ต.ป. ประจํา
กระทรวงมหาดไทย
การบูรณาการและความเชื่อมโยงของการดําเนินงาน พบวา การดําเนินงานติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการของ อ.ค.ต.ป. กลุมกระทรวงดานความมั่นคงและการตางประเทศ
กั บ ค.ต.ป. ประจํ า กระทรวงมหาดไทย ซึ่ ง ตามแนวทางการตรวจสอบและประเมิ น ผลภาคราชการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ กําหนดใหมกี ารบูรณาการการทํางานรวมกันทัง้ ในสวนกลางและในระดับพืน้ ที่
ซึ่งในทางปฏิบัติยังไมสามารถดําเนินการไดครบถวนตามแนวทางการตรวจสอบฯ ที่กําหนดไวดังกลาว ทั้งนี้
จากภาพรวมการรายงานของ อ.ค.ต.ป. กลุม กระทรวงดานความมัน่ คงและการตางประเทศเกีย่ วกับโครงการตาม
มาตรการสงเสริมความเปนอยูระดับตําบล (ตําบลละ ๕ ลานบาท) นั้น สวนใหญเปนการใชขอมูลทุติยภูมิจาก
รายงานผลการตรวจสอบฯ ของกระทรวงมหาดไทย จึงทําใหยงั ไมสะทอนภาพรวมของการบูรณาการการทํางาน
รวมกันเทาที่ควร แมวาจะไดมีการบูรณาการการทํางานรวมกันในประเด็นการคัดเลือกพื้นที่เพื่อสุมติดตาม
ตรวจสอบรวมทั้งเกณฑการประเมินประสิทธิผลของโครงการที่สะทอนการบรรลุเปาหมายตามวัตถุประสงคของ
โครงการ ตามมาตรการสงเสริมความเปนอยูร ะดับตําบล (ตําบลละ ๕ ลานบาท) เพือ่ ใหสามารถสะทอนผลสัมฤทธิ์
ของโครงการที่เปนภาพรวมในชวงตนของการดําเนินงานตามแนวทางการตรวจสอบฯ แลวก็ตาม

๑๘๐

บทที่ ๔

บทวิเคราะหผลการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ
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บทที่ ๔
บทวิเคราะหผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ
๔.๑ บทวิเคราะหผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์ : โครงการตามมาตรการ
กระตุนการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ
๔.๑.๑ ดานผลผลิตโครงการ
การวิเคราะหภาพรวมผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการดานผลผลิต
โครงการ สามารถจําแนกโครงการได ๕ ลักษณะ ไดแก ๑) การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ๒) การลงทุนเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม (ไมรวมโครงสรางพื้นฐาน) ๓) การบริหารจัดการนํ้าของประเทศ ๔) การพัฒนาศักยภาพ
การผลิตของชุมชน และ ๕) การเพิม่ ประสิทธิภาพการใหบริการประชาชน ซึง่ แตละลักษณะโครงการมีเปาหมาย
และวัตถุประสงคแตกตางกันตามลักษณะการดําเนินงาน
โครงการสวนใหญตามมาตรการกระตุนการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศจะอยูใน
ลักษณะที่ ๑) การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน และรองลงมาคือ ลักษณะที่ ๕) การเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการ
ประชาชน ๓) การบริหารจัดการนํา้ ของประเทศ ๒) การลงทุนเพือ่ เศรษฐกิจและสังคม (ไมรวมโครงสรางพืน้ ฐาน)
และ ๔) การพัฒนาศักยภาพการผลิตของชุมชน ตามลําดับ (แผนภูมิ ๒-๓)
โครงการลักษณะการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานมีเปาหมายหลักเพื่อกระตุนการจางงานในพื้นที่
เชนเดียวกับโครงการลักษณะการบริหารจัดการนํ้าของประเทศ (แผนภูมิ ๒-๑) โดยมีการดําเนินงานประเภท
สิ่งกอสรางเปนหลัก แตมีขอแตกตางกันที่โครงการลักษณะการบริหารจัดการนํ้าของประเทศจะดําเนินการเอง
และเปนงานชลประทานเปนหลัก ในขณะที่การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานจะดําเนินการในรูปแบบการจางเหมา
และเปนงานทางเปนหลัก (แผนภูมิ ๒-๕, ๒-๗)
ส ว นโครงการลั ก ษณะการลงทุ น เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสั ง คม (ไม ร วมโครงสร า งพื้ น ฐาน)
มีเปาหมายหลักเพือ่ สงเสริมการลงทุนในพืน้ ที่ (แผนภูมิ ๒-๑) ซึง่ มีการดําเนินงานประเภทครุภณ
ั ฑและสิง่ กอสราง
แบบจางเหมา ในอัตราสวนที่ใกลเคียงกัน (แผนภูมิ ๒-๕) โดยสิ่งกอสรางสวนใหญอยูในลักษณะงานอาคาร
และงานอืน่ ๆ (ไมไดระบุ) (แผนภูมิ ๒-๗) ในทางใกลเคียงกับโครงการลักษณะการเพิม่ ประสิทธิภาพการใหบริการ
ประชาชน ที่มีโครงการประเภทครุภัณฑและสิ่งกอสรางแบบจางเหมาในอัตราสวนใกลเคียงกัน (แผนภาพ ๓.๑)
โดยสิ่งกอสรางสวนใหญเปนงานอาคาร (แผนภูมิ ๒-๗) ถึงแมจะไมไดมีเปาหมายมุงเนนอยางหนึ่งอยางใด
เปนการเฉพาะก็ตาม (แผนภูมิ ๒-๑)
สําหรับโครงการลักษณะที่ ๔) การพัฒนาศักยภาพการผลิตของชุมชน ซึ่งมีจํานวนโครงการ
นอยที่สุดในมาตรการฯ (แผนภูมิ ๒-๓) มีเปาหมายหลักในการสงเสริมการลงทุนในพื้นที่ (แผนภูมิ ๒-๑)
และมีประเภทสิ่งกอสรางแบบดําเนินการเองเปนสวนใหญ (แผนภูมิ ๒-๕) โดยเปนสิ่งกอสรางประเภทอื่น ๆ
(ไมไดระบุ) (แผนภูมิ ๒-๗)
เมือ่ เปรียบเทียบสถานะการดําเนินงานในภาพรวม พบวา กวารอยละ ๗๐ ของโครงการตามมาตรการฯ สามารถ
ดํ า เนิ น การได ต ามแผนงานที่ กํ า หนดไว โดยมี บ างส ว นที่ มี ก ารดํ า เนิ น งานล า ช า (ประมาณร อ ยละ ๒๕)
และมีสวนนอย ที่พบอุปสรรคจนไมสามารถดําเนินโครงการได (แผนภูมิ ๒-๑๐) โดยโครงการลักษณะการลงทุน
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ไมรวมโครงสรางพื้นฐาน) มีจํานวนโครงการที่มีการดําเนินงานลาชามากกวาโครงการ
๑๘๓
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ลักษณะอืน่ ๆ (แผนภูมิ ๒-๑๐) ดังแสดงใหเห็นจากสถานะการเบิกจายงบประมาณซึง่ สามารถดําเนินการเบิกจาย
ไดนอยกวารอยละ ๓๐ ของเงินงบประมาณที่ไดรับสําหรับโครงการลักษณะดังกลาว (แผนภูมิ ๒-๑๘) ในขณะที่
โครงการลักษณะการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานซึ่งมีจํานวนโครงการที่ตองยกเลิกมากที่สุด (๓๔๕ โครงการ)
(แผนภูมิ ๒-๙) แตสามารถดําเนินการเบิกจายงบประมาณไดมากกวารอยละ ๘๐ (แผนภูมิ ๒-๑๘) สวนโครงการ
ลักษณะอื่น ๆ สามารถเบิกจายงบประมาณไดระหวางรอยละ ๕๐ - ๙๔ (แผนภูมิ ๒-๑๘)
จากผลการดําเนินงานดังที่กลาวขางตน สามารถสรุปไดวาการดําเนินโครงการตามมาตรการฯ
สามารถบรรลุวัตถุประสงคของมาตรการฯ ใน ๒ ประการ ไดแก
๑) การกระตุนการจางงานในพื้นที่ โดยเฉพาะจากการดําเนินโครงการในลักษณะการพัฒนา
โครงสรางพืน้ ฐาน และการเพิม่ ประสิทธิภาพการใหบริการประชาชน ซึง่ มีโครงการประเภทสิง่ กอสราง และดําเนินการ
ลักษณะการจางเหมา ทัง้ งานอาคารและงานทาง รวมทัง้ สามารถดําเนินการไดตามแผนงานทีก่ าํ หนดไว (เบิกจาย
เงินงบประมาณมากกวารอยละ ๗๐) ทั้งนี้ ขึ้นกับปจจัยความพรอมของทั้งสวนราชการในดานแผนงาน สถานที่
และบุคลากร และความพรอมของผูรับจางในดานวัสดุ อุปกรณ และแรงงาน นอกจากนี้ การดําเนินโครงการ
ลักษณะการบริหารจัดการนํ้าของประเทศยังมีประสิทธิภาพในการผลักดันวัตถุประสงคของโครงการดานนี้
เชนเดียวกัน เนื่องจากเปนโครงการประเภทสิ่งกอสรางที่ดําเนินการเองเปนหลักโดยเฉพาะงานชลประทาน
ที่มีการจางแรงงานในพื้นที่ แตเมื่อเทียบประสิทธิภาพในการผลักดันมาตรการฯ ในระยะเวลาที่จํากัด อาจมี
ประสิทธิภาพรองลงมาจากโครงการใน ๒ ลักษณะที่กลาวขางตน เนื่องจากการดําเนินงานเองจําเปนตองใช
ระยะเวลานาน และสวนราชการยังขาดความพรอมเรื่องวัสดุ อุปกรณ และแรงงานอีกดวย
๒) การสงเสริมการลงทุนในพื้นที่ จากการดําเนินโครงการลักษณะการลงทุนเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม (ไมรวมโครงสรางพื้นฐาน) การพัฒนาศักยภาพการผลิตของชุมชน และการเพิ่มประสิทธิภาพการให
บริการประชาชน ซึง่ เปนโครงการประเภทครุภณ
ั ฑและประเภทสิง่ กอสราง เมือ่ พิจารณาประสิทธิภาพในการผลักดัน
วัตถุประสงคของมาตรการฯ ในดานนีใ้ หบรรลุไดในระยะเวลาจํากัด พบวา โครงการลักษณะการพัฒนาศักยภาพ
การผลิตของชุมชน และการเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการประชาชน สามารถดําเนินการไดรวดเร็วและเปนไป
ตามแผนงานมากกวาโครงการลักษณะการลงทุนเพือ่ เศรษฐกิจและสังคม (ไมรวมโครงสรางพืน้ ฐาน) แมวา โครงการ
ลักษณะนี้จะมีโครงการประเภทครุภัณฑและประเภทสิ่งกอสรางแบบดําเนินการจางเหมาในอัตราสวน (๑ : ๑)
ที่ใกลเคียงกับโครงการลักษณะการเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการประชาชน แตก็มีขอแตกตางในประเภท
สิ่งกอสราง คือ โครงการลักษณะการลงทุนเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ไมรวมโครงสรางพื้นฐาน) นั้น มีสิ่งกอสราง
ทีเ่ ปนงานอาคารและงานลักษณะอืน่ ๆ (ไมระบุ) ในอัตราสวนประมาณ ๑ : ๑ ในขณะทีโ่ ครงการลักษณะการเพิม่
ประสิทธิภาพการใหบริการประชาชนจะมีสงิ่ กอสรางทีเ่ ปนงานอาคารเปนสวนใหญ (แผนภูมิ ๗) แตมกี ารเบิกจาย
เงินงบประมาณไดคอนขางสูง (ประมาณรอยละ ๗๖) ซึ่งอาจวิเคราะหไดวางานอาคารในที่นี้ สวนใหญคือ
การซอมแซม ปรับปรุงอาคารสถานที่ มากกวาจะเปนการสรางอาคารใหมทั้งหมด ซึ่งจําเปนตองใชระยะเวลาใน
การดําเนินงานยาวนาน และอาจเปนงานอาคารในความหมายสําหรับโครงการลักษณะการลงทุนเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม (ไมรวมโครงสรางพื้นฐาน) นอกจากนี้สิ่งกอสรางในลักษณะอื่น ๆ ที่ไมไดมีการระบุ อาจมีมูลคาสูง
แตไมสามารถดําเนินการไดแลวเสร็จตามแผนงาน จึงสงผลใหการเบิกจายเงินงบประมาณตํ่ากวาที่ควร
ปจจัยที่สงเสริมใหการดําเนินงานเปนไปตามแผนงานและประสบความสําเร็จนั้น ไดแก
๑) ปจจัยภายใน เชน ความพรอมของหนวยงานผูรับผิดชอบ ความเอาใจใสของผูบริหาร
สวนราชการในการติดตาม เรงรัดการดําเนินงาน มีระบบติดตามความกาวหนาตลอดระยะเวลาการดําเนินงาน
ลักษณะของโครงการทีม่ ขี นาดเล็กและงบประมาณไมมาก จึงสามารถดําเนินการไดแลวเสร็จภายในระยะเวลาสัน้
๑๘๔

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๑)
การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ

รวมถึง คณะรัฐมนตรีไดผอนปรนระเบียบ/วิธีการจัดซื้อจัดจางใหมีความคลองตัวยิ่งขึ้น
๒) ปจจัยภายนอก เชน ความพรอมของผูรับจาง/ผูรับเหมา ความรวมมือจากทุกภาคสวน
ทั้งภาครัฐ ภาคประชาชน และภาคเอกชน ที่สนับสนุนในดานตาง ๆ รวมถึงสมทบทุนเพิ่มเติมเพื่อใหไดผลผลิต
ที่ดียิ่งขึ้นและสามารถตอบสนองความตองการของผูรับประโยชนไดอยางแทจริง
ดานปจจัยทีเ่ ปนอุปสรรคตอการดําเนินงาน ไดแก ความไมพรอมของสวนราชการ ความไมพรอมของ
ผูรับจาง/ผูรับเหมา งบประมาณและระยะเวลาที่ยังไมเพียงพอสําหรับบางโครงการ
โดยสรุป มาตรการฯ นีป้ ระสบผลสําเร็จในระดับดี โดยโครงการสวนใหญตามมาตรการฯ ไดรบั
งบประมาณที่เพียงพอและเหมาะสมกับผลผลิตที่ไดรับ มีระยะเวลาที่เพียงพอตอการดําเนินงาน (เมื่อไดรับ
การขยายระยะเวลาการดําเนินงานถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ แลว รวมระยะเวลา ๖ เดือน) และมีความคุมคา
เมื่อเทียบผลการดําเนินงานกับประสิทธิภาพในการผลักดันวัตถุประสงคของมาตรการฯ ใหบรรลุไดในระยะเวลา
ที่จํากัด ซึ่งสามารถสรุปลักษณะโครงการที่มีความคุมคาอยางเดนชัดได ดังนี้
• โครงการประเภทสิง่ กอสราง ในลักษณะการจางเหมา เชน งานอาคาร (กอสรางสิง่ ปลูกสรางใหม)
และงานทาง เปนตน ซึ่งเปนการตอบสนองการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการ
ประชาชน สามารถกระตุนการจางงานในพื้นที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ
• โครงการประเภทครุภัณฑและสิ่งกอสราง ในลักษณะการจางเหมาหรือดําเนินการเอง เชน
งานอาคาร (ปรับปรุง ซอมแซมอาคารสถานที่) และงานอื่น ๆ ที่สามารถดําเนินการเสร็จสิ้นไดในระยะเวลาสั้น
ซึ่งเปนการตอบสนองการเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการประชาชนและพัฒนาศักยภาพการผลิตของชุมชน
สามารถสงเสริมการลงทุนในพื้นที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ
สําหรับโครงการลักษณะอืน่ ๆ จะมีความคุม คาและประสิทธิภาพในการบรรลุตามวัตถุประสงค
มาตรการฯ ไดยิ่งขึ้น หากสามารถแกไขปจจัยอุปสรรคดังที่กลาวขางตน
๔.๑.๒ ดานผลลัพธโครงการ
การวิเคราะหภาพรวมผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลสัมฤทธิโ์ ครงการ ดานผลลัพธ
โครงการ พบวา โครงการสวนใหญสามารถดําเนินการไดตามแผนงานที่กําหนดไว (แลวเสร็จมากกวารอยละ
๗๙.๓๒ ของจํานวนโครงการทัง้ หมด) มีโครงการบางสวนทีด่ าํ เนินการลาชา (ประมาณรอยละ ๑๙.๙๓ ของจํานวน
โครงการทัง้ หมด) และมีการยกเลิกโครงการจํานวนเล็กนอย (นอยกวารอยละ ๐.๗๕ ของจํานวนโครงการทัง้ หมด)
(แผนภูมิ ๒-๑๐) ทั้งนี้ มีการระบุถึงลักษณะโครงการที่มีดําเนินการลาชาหรือตองยกเลิกโครงการ เชน
การจัดซื้อครุภัณฑที่มีความจําเปนมากแตมีมูลคาสูงกวางบประมาณที่ไดรับ จึงไมสามารถดําเนินการได
การจัดซื้อครุภัณฑที่ตองนําเขาจากตางประเทศ ซึ่งมีระยะเวลาในการดําเนินการยาวนานกวาระยะเวลาที่มาตรการฯ
กําหนด (๖ เดือน) ในสวนของโครงการประเภทสิง่ กอสราง ประสบปญหาโครงการในพืน้ ทีเ่ ดียวกันมีจาํ นวนมาก
แตมผี รู บั เหมา (ทีม่ คี วามพรอม) มีจาํ นวนจํากัด ประกอบกับขาดแคลนแรงงานจึงไมสามารถดําเนินการพรอมกัน
ได ในบางโครงการระยะเวลาที่สั้นและกระชั้นชิด ทําใหไมมีผูรับจาง/ผูรับเหมาเสนอราคา
จากการดําเนินโครงการ มีการรายงานถึงผลลัพธที่ไมคาดคิดในทางบวก เชน มีการสนับสนุน
งบประมาณเพิม่ เติมจากภาคประชาชนและภาคเอกชนในพืน้ ที่ เพือ่ ผลักดันใหโครงการบรรลุวตั ถุประสงคและได
ผลผลิตที่ตรงตามความตองการของคนในพื้นที่ เกิดความสามัคคีและความรวมมือในการพัฒนาทองถิ่นจาก
ทุกภาคสวน ผลกระทบจากการขาดแคลนผูรับเหมา ทําใหสวนราชการตัดสินใจเลือกดําเนินการเองจนเสร็จสิ้น
ตามแผนงาน สงผลใหบางโครงการสามารถดําเนินการไดเร็วกวาแผนงาน หรือสามารถประหยัดงบประมาณไดมาก
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ลักษณะโครงการที่มีขนาดเล็ก กรอบระยะเวลาสั้น กระบวนการจัดซื้อจัดจางที่คลองตัว เปนการกระตุนใหเกิด
การดําเนินงานเพื่อแกไข/บรรเทาปญหาในพื้นที่ไดอยางทันทวงที สําหรับบุคลากรภาครัฐไดรับผลบวกในทางออม
คือ การเตรียมความพรอมสําหรับการดําเนินงานตามมาตรการฯ ที่มีความเรงดวน
การดําเนินโครงการตามมาตรการฯ กอใหเกิดประโยชนตอ ภาคสวนตาง ๆ ซึง่ มีผรู บั ผลประโยชน
ทางตรงกระจายทั่วทั้งประเทศ (แผนภาพ ๒-๗) ไดแก ประชาชน (ผูใชแรงงาน) จํานวนรวมมากกวา ๑๖๐,๐๐๐ ราย
และผูประกอบการ (จากการจัดซื้อจัดจาง) จํานวนรวมมากกวา ๑๐,๐๐๐ ราย (แผนภูมิ ๒-๑๙) มีมูลคา
ผลประโยชนรวมมากกวา ๗,๒๐๐ ลานบาท ในอัตราสวนใกลเคียงกัน (๑ : ๑, แผนภูมิ ๒-๒๐) โดยผูใชแรงงาน
ไดรับประโยชนเฉลี่ยประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท ตอราย ตลอดระยะเวลาดําเนินโครงการและผูประกอบการไดรับ
ประโยชนเฉลีย่ ประมาณ ๓๔๐,๐๐๐ บาทตอราย ตลอดระยะเวลาดําเนินโครงการ เมือ่ พิจารณาประเภทกิจการทีไ่ ดรบั
ผลประโยชน พบวา เปนกิจการประเภทอืน่ ๆ เปนหลัก (มากกวารอยละ ๙๐ ของโครงการทีไ่ ดรบั การสนับสนุน
กิจการ) นอกเหนือจากกิจการ SMEs และ กิจการ OTOP (แผนภูมิ ๒-๑๓, ๒-๑๔) ซึ่งอาจเปนประเภทกิจการ
รับเหมากอสรางและประเภทกิจการนําเขา/สงออกสินคา เนือ่ งจากผลผลิตสวนใหญของโครงการตามมาตรการฯ
เปนครุภัณฑและสิ่งกอสราง ผลลัพธที่ไดจากการสนับสนุนกิจการรับเหมากอสรางอีกประการ คือ การกระตุน
เศรษฐกิจในระดับจุลภาคจากการจางแรงงานในพื้นที่โดยภาคเอกชน ซึ่งถือเปนกลไกหนึ่งในการกระจายรายได
ใหแกประชาชน (ผูใชแรงงาน) อยางทั่วถึง และชวยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนใหดียิ่งขึ้นเชนกัน
นอกจากนีป้ ระชาชน (รายบุคคลและครัวเรือน) ยังไดรบั ประโยชนในทางออมจากการดําเนินโครงการ
ในลักษณะตาง ๆ อีกจํานวนมาก โดยเฉพาะดานการเพิ่มประสิทธิการใหบริการประชาชน การบริหารจัดการนํ้า
ของประเทศ และการพัฒนาโครงการสรางพืน้ ฐาน ตามลําดับ (แผนภูมิ ๒-๑๙) รวมถึงบุคลากรของสวนราชการ
ยังไดรับประโยชนทางออมจากสิ่งแวดลอมในการทํางานที่ดี มีขวัญกําลังใจ มีความพรอมในการปฏิบัติหนาที่ได
อยางเต็มประสิทธิภาพ
โดยสรุป การดําเนินโครงการตามมาตรการฯ สงผลลัพธทางบวกทีม่ คี วามยัง่ ยืนตอการพัฒนาประเทศ
ในระดับพื้นที่ สามารถกระตุนใหเกิดการหมุนเวียนเม็ดเงินในระดับเศรษฐกิจอยางทั่วถึงทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาค
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนใหดีขึ้นทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม ทั้งยัง สงเสริม
การปฏิบัติราชการของภาครัฐใหสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพอีกดวย
๔.๑.๓ ดานผลกระทบโครงการ
การวิเคราะหภาพรวมผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการดาน
ผลกระทบโครงการ สามารถจําแนกผลกระทบออกเปน ๗ ดาน ไดแก ๑) ผลกระทบดานนโยบายรัฐบาล
๒) ผลกระทบด า นเศรษฐกิ จ ๓) ผลกระทบด า นสั ง คมและวั ฒ นธรรม ๔) ผลกระทบด า นสิ่ ง แวดล อ ม
๕) ผลกระทบทางดานเทคโนโลยี ๖) ผลกระทบดานประชาชน/ชุมชนพื้นที่โครงการ ๗) ผลกระทบดานอื่น ๆ
ผลจากการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลสัมฤทธิด์ า นผลกระทบของโครงการตามมาตรการ
กระตุนการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ จาก ค.ต.ป. ประจํากระทรวง และ อ.ค.ต.ป. กลุมกระทรวง
คณะตาง ๆ รวม ๒๔ คณะ พบวา โดยภาพรวมของการดําเนินงานของสวนราชการตาง ๆ มีผลกระทบในเชิงบวก
มากกวาผลกระทบในเชิงลบในทุกดาน ดังนี้
๑) ภาพรวมของผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ กับสวนราชการที่ อ.ค.ต.ป. กลุม กระทรวงทุกคณะพบ
เหมือนกัน คือ
(๑) ดานนโยบายรัฐบาล มีผลกระทบเชิงบวกตอรัฐบาล โดยโครงการประสบความสําเร็จ
ตามนโยบายกระตุนเศรษฐกิจของรัฐบาลบรรลุวัตถุประสงคในการสงเสริมลงทุนขนาดเล็ก เกิดการจางงาน
กระจายงบประมาณและการลงทุนขนาดเล็กสูสวนภูมิภาคและทองถิ่นได
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(๒) ดานเศรษฐกิจ พบวาภาพรวมสามารถกระตุนเศรษฐกิจใหมีการขยายตัวเพิ่ม
มีเงินหมุนเวียนระดับชุมชนและประเทศผูประกอบการ ประชากรในพื้นที่มีรายไดเพิ่มมากขึ้น
(๓) ผลกระทบดานสิ่งแวดลอม ที่ทําใหเกิดสภาพแวดลอมการทํางานมีความเหมาะสม
อํานวยความสะดวกการปฏิบัติงานเพื่อบริการประชาชน
(๔) ผลกระทบทางดานเทคโนโลยี ที่สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
เจาหนาที่และการบริการ มีอุปกรณทันสมัยอํานวยความสะดวกแกประชาชน
(๕) ผลกระทบดานประชาชน/ชุมชนพืน้ ทีโ่ ครงการ ประชาชนไดรบั บริการทีด่ ขี นึ้ ทัง้ ตรง
และออม ประชาชนกลุมเปาหมายมีรายไดเพิ่มขึ้น ทําใหมี คุณภาพชีวิตดีขึ้น
๒) ดานของผลกระทบที่มีการรายงานในเชิงบวกโดยไมมีขอคนพบในเชิงลบ ไดแก
(๑) ผลกระทบดานเศรษฐกิจ ที่สวนใหญพบวา การดําเนินโครงการสามารถกระตุน
เศรษฐกิจใหมีการขยายตัวเพิ่ม มีเงินหมุนเวียนระดับชุมชนและประเทศ ผูประกอบการ ประชากรในพื้นที่มี
รายไดเพิ่มมากขึ้น และมีการจางงานเกิดขึ้น
(๒) ผลกระทบดานสังคม/วัฒนธรรม ที่พบวาการดําเนินโครงการตามมาตรการฯ
สงผลใหความเปนอยู คุณภาพชีวิตดีขึ้น จากการมีรายไดเพิ่ม ลดการเคลื่อนยายแรงงาน สงเสริมกิจกรรมชุมชน
เสริมสรางความสามัคคีในชุมชน รวมทั้งลดปญหาอาชญกรรมและสังคมมีความมั่นคงปลอดภัย
(๓) ผลกระทบดานเทคโนโลยี ทีพ่ บวาการดําเนินโครงการตามมาตรการฯ เปนการสนับสนุน
การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจาหนาที่และการบริการ มีอุปกรณทันสมัยอํานวยความสะดวกแก
ประชาชน เปนตน
๓) ผลกระทบเชิงลบในการดําเนินโครงการตามมาตรการฯ ที่มีการคนพบในบางสวนราชการ
ไดแก ดานนโยบาย ดานสิ่งแวดลอม และดานประชาชน/ชุมชนในพื้นที่ โดยบางสวนราชการ พบวา
มีการกระจายรายไดและการจางงานเกิดขึ้นในพื้นที่เพียงบางสวนเทานั้น บางกิจกรรม ประชาชนอาจไมไดรับ
ความสะดวกในชวงระยะเวลาดําเนินโครงการ และการดําเนินงานในลักษณะโครงการยอย ๆ ทีม่ งี บประมาณตํา่ กวา
๑ ลานบาท อาจทําใหเกิดตนทุนในการดําเนินการทั้งภาคเอกชนและภาครัฐเพิ่มขึ้นได
การวิเคราะหภาพรวมผลสัมฤทธิ์โครงการตามมาตรการกระตุนการลงทุนขนาดเล็ก
ของรัฐบาลทั่วประเทศ ดานผลกระทบจากการดําเนินงาน จึงสรุปไดวาการดําเนินโครงการตามมาตรการฯ
ในภาพรวมมีความเหมาะสมพอสมควร เนื่องจากการดําเนินงานมีผลกระทบเชิงบวกในทุกดาน โดยเฉพาะ
ในดานนโยบายและดานเศรษฐกิจ ที่สวนราชการสวนใหญมีขอคนพบวา การดําเนินงานประสบความสําเร็จ
ตามนโยบายกระตุ  น เศรษฐกิ จ ของรั ฐ บาล เกิ ด การหมุ น เวี ย นเงิ น ระบบ โดยผู  ป ระกอบการ/ประชาชน
ในพื้นที่มีรายไดมากขึ้น สงผลที่ดีตอประชาชนและเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศ และยังเปนการบริหาร
และเรงรัด การใชจายงบประมาณใหเปนไปตามนโยบายรัฐบาล อยางไรก็ดี จากการที่ยังพบผลกระทบเชิงลบ
ในการดําเนินงานของบางสวนราชการและบางพื้นที่ จึงเห็นควรวาสวนราชการตาง ๆ ในฐานะผูรับผิดชอบ
โครงการและหนวยงานกลางที่เกี่ยวของ ควรนําผลกระทบนี้ไปพิจารณาการกําหนดแนวทางการดําเนินงาน
ตามมาตรการในลักษณะนี้ตอไปในอนาคต
๔.๑.๔ ดานประสิทธิผลโครงการ
การวิเคราะหภาพรวมผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลสัมฤทธิ์ดานประสิทธิผล
ของโครงการตามมาตรการกระตุนการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ จาก ค.ต.ป. ประจํากระทรวง
และ อ.ค.ต.ป. กลุมกระทรวงคณะตาง ๆ รวม ๒๔ คณะ โดยภาพรวมที่ อ.ค.ต.ป. กลุมกระทรวงทุกคณะ
ไดมีผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ดานประสิทธิผลโครงการเชนเดียวกัน คือ
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๑) พบวาการดําเนินโครงการตามมาตรการฯ สวนใหญมีระดับการบรรลุเปาหมายตาม
วัตถุประสงคโครงการ/มาตรฐานอยูใ นระดับมาก ในการกอใหเกิดการจางงานและสงเสริมการลงทุนทางเศรษฐกิจในพืน้ ที่
และสามารถดําเนินการเปนไปตามแผนงานหรือมาตรฐานที่กําหนด ประชาชนพอใจในการไดรับการบริการ
และหนวยงานภาครัฐมีเครื่องมือ โครงสรางพื้นฐานที่ทันสมัย
๒) โครงการทีไ่ ดดาํ เนินการแลวเสร็จมีความยัง่ ยืนอยูใ นระดับมาก-พอสมควร เนือ่ งจากผลผลิต
ของโครงการสามารถใชประโยชนไดอยางตอเนื่องในระยะยาวและอยูในสภาพพรอมใหบริการ
๓) กลุม เปาหมายประชาชน/ชุมชนพืน้ ทีโ่ ครงการในพืน้ ทีม่ รี ะดับความพึงพอใจ - พึงพอใจมาก
ที่ไดรับการบริการที่สะดวกสบายและมีคุณภาพการบริการดียิ่งขึ้น
๔) สามารถแกไขปญหาใหกับประชาชน/ชุมชนในพื้นที่โครงการไดในระดับมาก ในเรื่อง
การไดรับความสะดวกสบายความปลอดภัยในการใชบริการจากสถานที่ราชการหรือพื้นที่สาธารณะ
นอกจากนี้ พบประเด็นสําคัญอื่น ๆ จากการประเมินผลสัมฤทธิ์ดานประสิทธิผล ไดแก
๑) ประชาชนในพื้นที่มีระดับของการมีสวนรวมคอนขางมากในการดําเนินโครงการตาม
มาตรการในฐานะเปนผูร บั จางงาน และผูร บั บริการ รวมทัง้ บางพืน้ ทีก่ ารดําเนินโครงการไดมกี ารผานเวทีประชาคม
และนํามาจากขอรองเรียน/ขอเสนอแนะของประชาชนมาพิจารณาดําเนินการ
๒) การดําเนินโครงการมีระดับความเสี่ยงของการดําเนินการไมมาก โดยเฉพาะโครงการที่
เปนการจัดซือ้ ครุภณ
ั ฑ ซึง่ ความเสีย่ งทีพ่ บไดแก ปญหาการจัดซือ้ จัดจาง และระยะเวลาทีใ่ ชในการดําเนินโครงการจํากัด
และสถานที่ดําเนินการยังไมพรอมดําเนินการ
๓) โครงการทีด่ าํ เนินการแลวเสร็จ มีความเปนไปไดในการนําไปขยายผลดําเนินการปรับปรุง
พัฒนาสถานทีท่ ค่ี ลายคลึงกันในพืน้ ทีอ่ นื่ ใหมศี กั ยภาพมากยิง่ ขึน้ เพือ่ ใหบริการอยางมีประสิทธิภาพยิง่ ขึน้ ใชเปนตน
แบบในการดําเนินงานในโครงการลักษณะเดียวกัน
๔) โครงการที่ดําเนินการแลวเสร็จ มีความคุมคา เมื่อเทียบกับงบประมาณ ระยะเวลา ประโยชน
ทีไ่ ดรบั ในการเพิม่ ประสิทธิภาพการใหบริการแกประชาชนและสามารถชวยแกไขปญหาความเดือดรอนใหกบั ประชาชน
ไดทันที
การวิเคราะหภาพรวมผลสัมฤทธิ์ ดานประสิทธิผลของโครงการตามมาตรการกระตุน
การลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศขางตน ประกอบการเปรียบเทียบกับผลการประเมินดานผลผลิต
และผลลัพธทภี่ าพรวมมีผลดานบวกจึงสรุปวาโครงการตามมาตรการกระตุน การลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทัว่ ประเทศ
มีประสิทธิผลในการดําเนินงานเปนอยางดี โดยเฉพาะในประเด็นการบรรลุเปาหมายตามวัตถุประสงคโครงการ/
มาตรฐาน และการสรางความพึงพอใจกลุม เปาหมายประชาชน/ชุมชนในพืน้ ที่ ทีม่ ผี ลการประเมินอยูใ นระดับมาก
ทัง้ นีเ้ พือ่ ใหการดําเนินโครงการในลักษณะนีป้ ระสบความสําเร็จยิง่ ขึน้ เห็นควรนําประเด็นความเสีย่ งทีย่ งั คงพบอยู
แมจะมีระดับตํา่ โดยเฉพาะในเรือ่ งจัดซือ้ จัดจาง และระยะเวลาทีใ่ ชในการดําเนินโครงการจํากัด มาประกอบการพิจารณา
การกําหนดกรอบของมาตรการตาง ๆ ตอไป
๔.๑.๕ ภาพรวมของโครงการ
โครงการตามมาตรการกระตุน การลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทัว่ ประเทศ มีวตั ถุประสงคกระตุน
ใหเกิดการจางงานและสงเสริมใหมกี ารลงทุนทัง้ ในสวนกลางและตางจังหวัด โดยกําหนดวงเงินในการดําเนินงาน
รายการละไมเกิน ๑ ลานบาท ทั้งนี้ สํานักงบประมาณไดจัดสรรงบประมาณรวมทั้งสิ้น ๓๙,๗๙๓.๖๗๙๓ ลานบาท
คืนเงินงบประมาณจํานวน ๑,๙๗๔.๔๙๓๗ ลานบาท (ตามมติคณะรัฐมนตรีเมือ่ ๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ ขยายระยะเวลา
กอหนี้รายจายลงทุนฯ จนสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๕๙ และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙ รายการที่นํา
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งบประมาณมาจัดทําราง พ.ร.บ. โอนฯ เปนรายการในลักษณะงบลงทุนในทุกงบรายจาย ตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่ลงนามจัดซื้อจัดจางไมทันภายใน ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙) จัดสรร
(หลัง พ.ร.บ.โอนฯ) ๓๗,๘๑๙.๑๘๕๖ ลานบาท ซึ่งมีจํานวนทั้งสิ้น ๑๑๕,๑๔๑ รายการ ผูรับผิดชอบ
ดําเนินโครงการ/รายการ ไดแก สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอื่น ยกเวนองคกรปกครองสวนทองถิ่น
และกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน สําหรับการดําเนินงานติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ
ตามมาตรการกระตุนการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ ค.ต.ป. ไดกําหนดให ค.ต.ป. ประจํากระทรวง
๒๐ คณะ และ อ.ค.ต.ป. กลุมกระทรวง ๔ คณะเปนผูดําเนินการติดตามตรวจสอบฯ สวนราชการในระดับ
กระทรวง กรมทีอ่ ยูใ นความรับผิดชอบโดยไมรวมรัฐวิสาหกิจและหนวยงานอืน่ ทีไ่ มสงั กัดราชการฝายบริหาร และ
จากรายงาน ป.สก. ๖ และ ป.สก. ๗ ของสวนราชการ พบวา สามารถจําแนกโครงการตามาตรการฯ ไดดังนี้
สิ่งกอสราง (ที่มีการจางเหมา) คิดเปนรอยละ ๕๓.๐๔ เปนการจัดซื้อครุภัณฑรอยละ ๓๐.๐๗ สิ่งกอสราง
(ที่ดําเนินการเอง) คิดเปนรอยละ ๑๖.๗๗ และเปนโครงการในลักษณะอื่น ๆ คิดเปนรอยละ ๐.๑๒
ผลการดําเนินงาน (ถึงเดือน ก.ค. ๕๙) พบวากวารอยละ ๗๙.๓๒ ของโครงการตามมาตรการฯ
สามารถดําเนินการไดตามแผนงานทีก่ าํ หนดไว โดยมีบางสวนทีม่ กี ารดําเนินงานลาชา (ประมาณรอยละ ๑๙.๙๓)
และมีสวนนอยที่พบอุปสรรคจนไมสามารถดําเนินโครงการได (ประมาณรอยละ ๐.๗๕) โดยโครงการประเภท
การพัฒนาศักยภาพการผลิตของชุมชนมีรอยละการเบิกจายงบประมาณไดมากที่สุด รองลงมาคือการพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน ในขณะที่โครงการดานการลงทุนเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ไมรวมโครงสรางพื้นฐาน)
มีรอ ยละการเบิกจายนอยทีส่ ดุ โดยโครงการทีม่ ผี ลผลิตในลักษณะสิง่ กอสรางมีจาํ นวน ๔๓,๑๗๐ โครงการ/รายการ
จากที่ ร ายงานทั้ ง หมด ๗๑,๗๑๒ โครงการ/รายการ โดยจํ า แนกผลผลิ ต ที่ ไ ด ดั ง นี้ เป น งานอาคาร
จํ า นวน ๑๒,๓๙๑ โครงการ/รายการ งานทางจํ า นวน ๑๓,๔๐๑ โครงการ/รายการ งานชลประทาน
จํานวน ๑๒,๕๖๔ โครงการ/รายการ และงานสิ่งกอสรางประเภทอื่น ๆ เชน การซอมแซมสํานักงานมี
จํานวน ๔,๘๑๔ โครงการ/รายการ
รายงานผลของสํานักงบประมาณ และขอมูลระบบ GFMIS ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙
พบวาหนวยงานสามารถทําสัญญาได จํานวน ๓๕,๖๑๑.๑๔๕๘ ลานบาท รอยละ ๙๔.๑๖ ของงบประมาณ
จัดสรร (หลัง พ.ร.บ.โอนฯ) เบิกจายงบประมาณไปแลวจํานวน ๓๕,๓๘๗.๖๐๙๕ ลานบาท รอยละ ๙๓.๕๗
ของงบประมาณจัดสรร (หลัง พ.ร.บ.โอนฯ) โดยมีการอนุมัติรายการทั้งสิ้น จํานวน ๑๑๕,๑๔๑ รายการ
ซึ่งเปนรายการที่ทําสัญญาแลว และรายการที่อยูระหวางการเบิกจายงบประมาณซึ่งไดบันทึกขอมูลในระบบแลว
จํานวน ๑๐๗,๙๓๕ รายการ คิดเปนรอยละ ๙๓.๗๔ ของรายการที่ไดรับจัดสรร และรายการที่ยังไมไดกอหนี้
จํานวน ๗,๒๐๖ รายการคิดเปนรอยละ ๖.๒๖ และจากการลงพื้นที่ภาคสนามกลุมตัวอยาง ๑,๕๘๑ โครงการ
มีผลการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนผูมีสวนไดสวนเสียทั้งทางตรงและทางออม ณ เดือน ม.ค. ๕๙
พบวามีความพึงพอใจตอภาพรวมของโครงการในระดับมาก
ประโยชน ท างตรงและทางอ อ มต อ ประชาชนและกิ จ การในพื้ น ที่ จ ากการดํ า เนิ น งาน
ตามมาตรการฯ (ขอมูลจากที่สวนราชการรายงานตามแบบ ป.สก. ๖ และ ป.สก.๗) พบวา (๑) จํานวนผูไดรับ
การจ า งงาน ๑๖๔,๓๘๕ ราย (๒) จํ า นวนประชาชนที่ ไ ด รั บ ประโยชน ท างอ อ ม ๕๐,๓๑๒,๑๘๖ ราย
(๓) จํานวนครัวเรือนทีไ่ ดรบั ประโยชนทางออม ๗๘,๘๓๔,๐๙๔ ครัวเรือน และ (๔) จํานวนกิจการทีไ่ ดรบั ประโยชน
ทางตรง ๖,๔๒๕ ราย
๑๘๙
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ปญหาอุปสรรคการดําเนินโครงการ จากที่สวนราชการรายงานทั้งสิ้น ๗๑,๗๑๒ โครงการ/
รายการ พบวามีจํานวนโครงการที่รายงานการพบปญหาอุปสรรคเพียงสวนนอย โดยแยกตามประเภทไดดังนี้
(๑) ปญหาอุปสรรคเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจาง จํานวน ๓๑๔ โครงการ/รายการ (๒) ปญหาอุปสรรค
การขาดแคลนแรงงาน/วัสดุ จํานวน ๑๔๒ โครงการ/รายการ (๓) ปญหาอุปสรรคดานแบบรูปรายการ
จํานวน ๑๓๗ โครงการ/รายการ (๔) ปญหาอุปสรรคเกี่ยวกับสถานที่ในการดําเนินการ จํานวน ๙๓ โครงการ/
รายการ (๕) ปญหาอุปสรรคจากสภาพภูมิอากาศ/ภัยพิบัติ จํานวน ๖๘ โครงการ/รายการ (๖) ปญหา
อุปสรรคอื่น ๆ จํานวน ๒๔๒ โครงการ/รายการ
การวิเคราะหผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลสัมฤทธิ์ในภาพของโครงการตาม
มาตรการกระตุน การลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทัว่ ประเทศ จาก ค.ต.ป. ประจํากระทรวง และ อ.ค.ต.ป. กลุม กระทรวง
คณะตาง ๆ รวม ๒๔ คณะ พบวา
๑) จากการวิเคราะหการดําเนินโครงการตามมาตรการฯ พบวา สามารถบรรลุวัตถุประสงค
ของมาตรการฯ ในการกระตุนใหเกิดการจางงานและสงเสริมใหมีการลงทุนในพื้นที่ สามารถดําเนินการเปนไป
ตามแผนงานทีก่ าํ หนด ประชาชนในพืน้ ทีม่ สี ว นรวมในฐานะผูร บั จางงานและผูร บั บริการ และบางพืน้ ทีป่ ระชาชน
มีสวนรวมเนื่องจากโครงการไดผานเวทีประชาคม ทั้งนี้ ประชาชนสวนใหญมีความพึงพอใจตอโครงการ
ตามมาตรการในประเด็นผลผลิตของโครงการทําใหไดรับความสะดวกสบายและปลอดภัยในการใชบริการ
จากสถานทีร่ าชการหรือพืน้ ทีส่ าธารณะ รวมทัง้ พอใจทีม่ กี ารจางงานรายยอย เกิดการกระจายรายไดไปสูช มุ ชนในพืน้ ที่
โดยผานการดําเนินโครงการในลักษณะการพัฒนาโครงสรางพืน้ ฐาน และการเพิม่ ประสิทธิภาพการใหบริการประชาชน
ซึง่ เปนโครงการประเภทครุภณ
ั ฑและประเภทสิง่ กอสราง เปนการดําเนินการลักษณะการจางเหมา ทัง้ งานอาคาร
และงานทาง ตลอดจนการปรับปรุงซอมแซมอาคารสถานที่ รวมทั้งการดําเนินโครงการลักษณะการลงทุน
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ไมรวมโครงสรางพื้นฐาน) การพัฒนาศักยภาพการผลิตของชุมชน
๒) ผลผลิตโครงการ โดยสวนใหญมกี ารดําเนินการเปนไปตามแผนงานทีก่ าํ หนด (รอยละ ๗๙.๓๒)
สามารถบรรลุตามวัตถุประสงคยอ ย ดานการลงทุนเพือ่ เศรษฐกิจและสังคม ดานการเพิม่ ประสิทธิภาพการใหบริการ
ประชาชนและเพิม่ ประสิทธิภาพการปฏิบตั ริ าชการ โครงการสวนใหญตามมาตรการฯ ไดรบั งบประมาณทีเ่ พียงพอ
และเหมาะสมกับผลผลิตทีไ่ ดรบั มีระยะเวลาทีเ่ พียงพอตอการดําเนินงานเมือ่ ไดรบั การขยายระยะเวลาการดําเนินงาน
(จากเดิมกําหนดใหการเบิกจายแลวเสร็จภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ โดยมีระยะเวลาดําเนินงาน ๓ เดือน
ตอมาคณะรัฐมนตรีมมี ติเมือ่ วันที่ ๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ ใหขยายระยะเวลาการกอหนีร้ ายจายลงทุนออกไปจนถึง
สิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๕๙)
๓) ผลลัพธโครงการ เปนไปตามวัตถุประสงคที่มุงเนนกระตุนใหเกิดการจางงาน การลงทุน
และการจัดซื้อจัดจางทั้งในสวนกลางและตางจังหวัด เพื่อใหเกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนในระบบ เกิดการกระจายรายได
ประชาชนและผูท เี่ กีย่ วของมีความพึงพอใจตอผลลัพธและใชประโยชนจากผลผลิตของโครงการมีผลลัพธทางบวก
ที่มีความยั่งยืนตอการพัฒนาประเทศในระดับพื้นที่ สงเสริมการปฏิบัติราชการของภาครัฐใหสามารถตอบสนอง
ความตองการของประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพอีกดวย
๔) ผลกระทบโครงการ ในภาพรวมมีผลกระทบในเชิงบวกในทุกดาน โดยเฉพาะในดานนโยบาย
และดานเศรษฐกิจ โดยทําใหเกิดภาพลักษณทดี่ ตี อ รัฐบาลในการดําเนินนโยบายทีท่ าํ ใหเกิดการขับเคลือ่ นเศรษฐกิจ
ประชาชนมีความเชื่อมั่นในการดําเนินงานของรัฐบาล ในสวนของผลกระทบดานสังคมและวัฒนธรรม พบวา
การดําเนินโครงการสงผลใหชุมชนมีการชวยกันดําเนินงาน เกิดความสามัคคี ชวยเหลือซึ่งกันและกัน และจาก
ทีม่ กี ารจางงานและเพิม่ รายไดไปยังพืน้ ทีย่ งั ชวยลดปญหาการกออาชญากรรมไดในทางออม นอกจากนีผ้ ลกระทบ
๑๙๐
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ดานสิ่งแวดลอม พบวา บางพื้นที่มีการปรับภูมิทัศนใหสวยงาม มีสภาพแวดลอมการทํางานและการบริการมี
ความเหมาะสมมากขึ้น และยังสามารถแกไขปญหาการขาดแคลนครุภัณฑของหนวยงานราชการเพื่อใหสามารถ
บริการประชาชนไดดียิ่งขึ้น
๕) พบความเสี่ยงในการดําเนินงานบางโครงการ โดยเฉพาะโครงการที่เปนการจัดซื้อครุภัณฑเพื่อ
เพิม่ ประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านและการใหบริการตาง ๆ ทัง้ นีโ้ ครงการสวนใหญสามารถดําเนินการไดตามแผน
จึงมีระดับความเสีย่ งตํา่ จนถึงไมมคี วามเสีย่ งเลย โดยความเสีย่ งทีม่ กี ารรายงาน ไดแก ปญหาดานการจัดซือ้ จัดจาง
เนือ่ งมาจากผูร บั จางในพืน้ ทีม่ จี าํ นวนนอยราย รวมถึงปญหาเรือ่ งแบบรูปรายการกอสรางทีต่ อ งใชประกอบการจัดซือ้ จัดจาง
๖) ปจจัยที่สงเสริมใหการดําเนินงานประสบความสําเร็จนั้น ไดแก
- ปจจัยภายใน เชน ความพรอมของหนวยงานผูรับผิดชอบ ความเอาใจใสของผูบริหาร
สวนราชการในการติดตาม เรงรัดการดําเนินงาน มีระบบติดตามความกาวหนาตลอดระยะเวลาการดําเนินงาน
ลักษณะของโครงการทีม่ ขี นาดเล็กและงบประมาณไมมาก จึงสามารถดําเนินการไดแลวเสร็จภายในระยะเวลาสัน้
รวมถึงคณะรัฐมนตรีไดผอนปรนระเบียบ/วิธีการจัดซื้อจัดจางใหมีความคลองตัวยิ่งขึ้น
- ปจจัยภายนอก เชน ความพรอมของผูรับจาง/ผูรับเหมา ความรวมมือจากทุกภาคสวน
ทั้งภาครัฐ ภาคประชาชน และภาคเอกชน ที่สนับสนุนในดานตาง ๆ รวมถึงมีการสมทบทุนเพิ่มเติมเพื่อใหได
ผลผลิตที่ดียิ่งขึ้นและสามารถตอบสนองความตองการของผูรับประโยชนไดอยางแทจริง
- ปจจัยที่เปนอุปสรรคตอการดําเนินงาน ไดแก ความไมพรอมของสวนราชการความไมพรอม
ของผูรับจาง/ผูรับเหมา งบประมาณและระยะเวลาที่ยังไมเพียงพอสําหรับบางโครงการ
๗) ปญหา และอุปสรรค ทีพ่ บบางสวนจากการดําเนินโครงการตามมาตรการกระตุน การลงทุน
ขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ ดังนี้
(๑) ปญหาภาพรวมทัว่ ไป ไดแก การกําหนดเวลาดําเนินงานคอนขางจํากัดทําใหบางโครงการ
มีการคัดเลือก/สรรหาผูป ระกอบการ การจางแรงงาน ไมเปนไปตามแผน รวมทัง้ การจัดซือ้ จัดจางในระยะเวลาเรงดวน
ภายใตการดําเนินงานตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา ดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕และระเบียบทีเ่ กีย่ วของยังคงมีบางขัน้ ตอน
ตองใชระยะเวลาในการดําเนินงาน สงผลใหการดําเนินงานลาชาในบางโครงการ นอกจากนีพ้ บวา พืน้ ทีก่ ารดําเนินงาน
บางโครงการยังไมพรอมเริ่มดําเนินงาน เชน เกิดนํ้าทวม บางโครงการอยูหางไกลและยากแกการเขาถึงพื้นที่ เปนตน
(๒) พบปญหาในเรือ่ งขาดผูร บั จางงานหรือไมมผี ยู นื่ ซองในบางโครงการ เนือ่ งจากผูร บั จาง
เห็นวามีระยะเวลาดําเนินโครงการกระชั้นชิด หาผูรับจางในราคาที่ทางราชการกําหนดไดคอนขางยาก และ
ความไมพรอมของเอกสารผูประกอบการบางรายที่ขาดคุณสมบัติ ซึ่งทําใหการดําเนินโครงการลาชา หรือ
บางโครงการตองสงคืนงบประมาณตามมติคณะรัฐมนตรี
(๓) โครงการในลักษณะจัดซือ้ วัสดุครุภณ
ั ฑของบางสวนราชการผูท ไี่ ดรบั ประโยชนทางตรง คือ
ผูจ าํ หนายสินคารายใหญทสี่ ามารถเขาเสนอราคากับสวนราชการ และมีอาํ นาจตอรองทางการตลาดทําใหสามารถ
เสนอราคาทีต่ าํ่ กวารานคารายยอยได จึงอาจยังไมสามารถสงเสริมใหมกี ารกระตุน การลงทุนขนาดเล็กไดตามทีต่ งั้
เปาหมายไวเทาที่ควร
(๔) การจัดหาครุภัณฑบางรายการใหตรงตามความตองการยังไมสามารถดําเนินการไดทัน
ตามกําหนดเวลาอันเนือ่ งมาจากขาดความพรอมของแบบรูปรายการและบางครัง้ ตองจัดหาครุภณ
ั ฑจากตางประเทศ
ในภาพรวมพบวาการดําเนินโครงการตามมาตรการกระตุน การลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล
ทัว่ ประเทศ ซึง่ มีสว นราชการเปนผูด าํ เนินโครงการตามมาตรการฯ มีผลสัมฤทธิใ์ นการดําเนินงานดานตาง ๆ ในเชิงบวก
และถือวาโครงการตามมาตรการฯ มีประสิทธิผลในการดําเนินงานอยูในระดับดี สามารถบรรลุวัตถุประสงค
๑๙๑
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ของมาตรการฯ ในการกระตุนใหเกิดการจางงานและสงเสริมใหมีการลงทุนในพื้นที่ โดยพบปญหาอุปสรรค
ในการดําเนินงานเพียงบางสวนเทานั้น ทั้งนี้หากจะมีการดําเนินงานตามมาตรการในลักษณะเชนนี้อีกในอนาคต
คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการคณะตาง ๆ ไดพจิ ารณาใหขอ เสนอแนะและแนวทางแกไขปญหา
ตอผูดําเนินการในระดับพื้นที่ สวนราชการ/ผูรับผิดชอบโครงการ รวมทั้งขอเสนอแนะเชิงนโยบายตอรัฐบาล
ซึ่งจะกลาวถึงในบทที่ ๕ ตอไป

๔.๒ บทวิเคราะหผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์ : โครงการตามมาตรการการ
สงเสริมความเปนอยูระดับตําบล (ตําบลละ ๕ ลานบาท)
๔.๒.๑ ดานผลผลิตโครงการ
ผลจากการดําเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลสัมฤทธิด์ า นผลผลิตของโครงการตาม
มาตรการสงเสริมความเปนอยูระดับตําบล (ตําบลละ ๕ ลานบาท) ซึ่งแบงออกเปน ๓ ประเภทโครงการไดแก
โครงการซอมแซมหรือบูรณะทรัพยสนิ ทีเ่ ปนประโยชนตอ สาธารณะ โครงการสงเสริมการพัฒนาชุมชนตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง และโครงการดานเศรษฐกิจและสังคม พบวาสัดสวนเงินงบประมาณ แยกตามประเภทโครงการ
ซึ่งจําแนกตามประเภทโครงการที่มีการดําเนินการมากที่สุด ไดแก โครงการซอมแซมหรือบูรณะทรัพยสินที่เปน
ประโยชนตอ สาธารณะ คือ มีสดั สวนเงินงบประมาณ คิดเปนรอยละ ๘๓ ของเงินงบประมาณทัง้ หมด รองลงมา
ไดแกโครงการดานเศรษฐกิจและสังคม และโครงการสงเสริมการพัฒนาชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
มีการดําเนินการนอยที่สุด รายละเอียดตามแผนภูมิ ๓-๑
อยางไรก็ดี โดยภาพรวมการดําเนินโครงการเกิดผลเปนรูปธรรม และบรรลุตามวัตถุประสงค
หรือเปาหมายทีป่ ระชาชนในชุมชนตองการ สามารถแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนไดเปนอยางดี และ
ผลผลิตของโครงการสามารถใชประโยชนไดหลากหลายกิจกรรม
ผลผลิตทีไ่ ดจากโครงการนอกจากจะชวยพัฒนาคุณภาพชีวติ ดานตาง ๆ ของประชาชนในพืน้ ที่
แลวยังชวยกระตุนเศรษฐกิจในชุมชนจากการเพิ่มการจางงาน สนับสนุนอาชีพหลัก สรางอาชีพเสริม พรอมทั้ง
กระตุนการบริโภคในชุมชน และมีการนํารายไดที่เพิ่มขึ้นไปใชประโยชน รายละเอียดตามแผนภูมิ ๓-๑๙
ในขณะที่ผลผลิตจากโครงการประเภทสิ่งกอสรางยังชวยอํานวยความสะดวก เพิ่มผลผลิตและเพิ่มมูลคา
ในภาคการเกษตร ชวยพัฒนาแหลงนํ้าเพื่อการอุปโภคบริโภคและแกไขปญหาทรัพยากรนํ้า รายละเอียดตาม
แผนภูมิ ๓-๑๘ นอกจากนี้ ผลผลิตที่ไดจากโครงการยังสงเสริมใหเกิดการจัดกิจกรรมตาง ๆ ภายในชุมชน
เปนการสรางความสามัคคีใหกับคนในชุมชน ซึ่งมุงเนนการมีสวนรวมในการคิด การทํา การตรวจสอบ และ
การบํารุงรักษา ทําใหเกิดความหวงแหนทรัพยสินในชุมชนที่ตัวเองมีสวนรวมปลูกจิตสํานึกในการรักบานเกิด
ชวยลดปญหาอบายมุข ลดปญหาการเลนการพนัน ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองได สามารถแกไขปญหา
ในชุมชนมากขึ้น และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อยางยั่งยืน รายละเอียดตามแผนภูมิ ๓-๒๐ ถึง ๓-๒๑
เมื่ อ วิ เ คราะห ถึ ง ป จ จั ย สํ า คั ญ ที่ ส  ง ผลให ก ารดํ า เนิ น โครงการตามมาตรการการส ง เสริ ม
ความเปนอยูระดับตําบล (ตําบลละ ๕ ลานบาท) ประสบความสําเร็จนั้นเกิดจากโครงการตามมาตรการฯ
เปนความตองการของประชาชนโดยตรง และประชาชนมีสวนรวมในขั้นตอนตาง ๆ ตั้งแตการคิดโครงการ
(บางสวนมาจากแผนพัฒนาชุมชนหรือแผนพัฒนาตําบล) ผูนําชุมชนที่มีความเขมแข็งไดรับการยอมรับจาก
ประชาชนและชุมชน ทําใหไดรับความรวมมือจากประชาชนในพื้นที่เปนอยางดี พรอมทั้งไดความรวมมือและ
สนับสนุนจากภาคสวนตาง ๆ เชน หนวยงานราชการ องคกรปกครองสวนทองถิน่ ภาคเอกชนซึง่ สงผลใหประชาชน
ไดมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับโครงการที่เกิดขึ้นในหมูบาน/ชุมชนมากยิ่งขึ้น รายละเอียดตามแผนภูมิ ๓-๑๓
ถึง ๓-๑๕ และ แผนภูมิ ๓-๒๒
๑๙๒
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อยางไรก็ตามในบางพืน้ ทีไ่ มไดนาํ แผนพัฒนาชุมชนหรือแผนพัฒนาตําบลมาใชใหเปนประโยชน
ขาดการเตรียมพรอม เมื่อรัฐจัดสรรงบประมาณใหจึงตองดําเนินการตั้งแตจัดทําโครงการ จัดซื้อจัดจาง
ดําเนินงาน จนแลวเสร็จโครงการ ซึง่ การทํางานในระยะเวลาจํากัดมากจะกอใหเกิดความผิดพลาดตามมา ดังนัน้
ชุมชนจึงความเตรียมความพรอมเพื่อรองรับงบประมาณจากรัฐในลักษณะใกลเคียงกันนี้ โดยจัดทําแผนพัฒนา
ชุมชนหรือแผนพัฒนาตําบลใหมีความเปนปจจุบัน ทั้งนี้ อาจนําโครงการที่มีอยูเดิมมาดําเนินการตอใหเกิด
ความตอเนื่อง อันจะเปนการเพิ่มคุณคาใหกับโครงการยิ่งขึ้น
๔.๒.๒ ดานผลลัพธโครงการ
ผลจากการดําเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลสัมฤทธิ์ดานผลลัพธของโครงการ
ตามมาตรการสงเสริมความเปนอยูระดับตําบล (ตําบลละ ๕ ลานบาท) จากขอมูลของกรมการปกครอง
(http://tambon๑.dopa.go.th/) พบวาอนุมัติงบประมาณ จํานวน ๓๕,๐๑๑,๔๙๙,๙๙๒ บาท ซึ่งสามารถ
ลงนามในสัญญาได ๒๕,๗๒๗,๓๖๖,๙๒๗ โครงการ โดยสามารถดําเนินการเบิกจายได ๒๕,๑๐๘,๙๖๒,๖๙๔ บาท
รายละเอียดตามแผนภูมิ ๓-๑๑
เมือ่ พิจารณาสถานะการดําเนินโครงการแยกตาม อ.ค.ต.ป. กลุม จังหวัด คณะตาง ๆ พบวาโครงการ
ที่ลงนามในสัญญามีจํานวนนอยกวาโครงการที่ไดรับอนุมัติ ซึ่งปญหาสวนใหญเกิดจากขอจํากัดของผูรับจางในพื้นที่
เชน มีจํานวนผูรับจางไมเพียงพอกับปริมาณงานหรืองบประมาณที่ลงไปในพื้นที่ ปญหาศักยภาพของผูรับจาง
ที่ไมสามารถบริหารจัดการไดในระยะเวลาเรงดวน เปนตน อยางไรก็ตาม จังหวัดสามารถบริหารจัดการใหโครงการ
ทุกโครงการที่ไดลงนามในสัญญาแลวสามารถเบิกจายไดครบทุกโครงการ รายละเอียดตามแผนภูมิ ๓-๑๒
โครงการสวนใหญสามารถดําเนินการแลวเสร็จตามแผน โดยมีบางโครงการสามารถดําเนินการ
แลวเสร็จกอนกําหนด เนื่องจากอยูในแผนพัฒนาชุมชนหรือแผนพัฒนาตําบลอยูแลวและมีการจัดทําประชาคม
ชาวบานและผานคณะกรรมการหมูบ า นอีกครัง้ หนึง่ ในขณะทีโ่ ครงการบางสวนแมทา ยทีส่ ดุ จะสามารถดําเนินการ
ไดแลวเสร็จ แตก็มีการดําเนินการที่ลาชากวาแผน เนื่องจากมีปญหาหลาย ๆ ประการ เชน สภาพอากาศไมเอื้อ
อํานวย พื้นที่ดําเนินโครงการที่บางพื้นที่ดําเนินการตองขออนุญาตใชพื้นที่จากหนวยงานที่ดูแลซึ่งเปนขั้นตอนที่
ตองใชระยะเวลามากในการดําเนินการ และปญหาสําคัญทีพ่ บไดในหลายพืน้ ที่ คือ ปญหาจากกระบวนการจัดซือ้ จัดจาง
แรงงาน และผูร บั จางมีจาํ นวนนอย ทําใหบางโครงการตองอาศัยผูด าํ เนินการโครงการ เปนคนนอกหมูบ า น/ชุมชน
รายละเอียดตามแผนภูมิ ๓-๑๖
ดังนัน้ เมือ่ รับงานหลายแหงจึงเกิดปญหาการทิง้ งานและงานลาชาในบางโครงการ อีกทัง้ การดําเนิน
โครงการจําเปนตองอาศัยความรวมมือและการสนับสนุนจากบุคลากรของหนวยงานตางสังกัดซึ่งบุคลากรเหลานั้น
มีงานที่ตองปฏิบัติในหนาที่ของตนอยูเปนจํานวนมาก ทําใหไมสามารถใหความรวมมือไดอยางเต็มที่ จึงสงผลให
การดําเนินโครงการอาจลาชาออกไปบาง ในสวนนี้ จังหวัดไดใหความสําคัญและใชความพยายามตาง ๆ ในการเรงรัด
และชวยเหลือใหโครงการสามารถดําเนินการไดแลวเสร็จ โดยจัดตั้งชุดปฏิบัติการประจําตําบลลงพื้นที่เรงรัดติดตาม
การดําเนินโครงการ ซึง่ ไดผลดีเปนอยางมากสงผลใหโครงการสวนใหญสามารถดําเนินการไดแลวเสร็จ ทําใหประชาชน
ชุมชน เกษตรกร หนวยงานราชการ รวมถึงผูป ระกอบการในพืน้ ทีแ่ ละนอกพืน้ ทีไ่ ดรบั ประโยชนจากโครงการโดยตรง
นอกจากนี้ ประชาชนโดยสวนใหญใหความเห็นวา การดําเนินโครงการในหมูบ า น/ชุมชนมีความโปรงใส/ตรวจสอบได
รายละเอียดตามแผนภูมิ ๓-๑๗
จากผลผลิตของโครงการไดกอ ใหเกิดผลลัพธของโครงการทีห่ ลากหลาย เนือ่ งจากหลายโครงการ
สามารถใชประโยชนไดเกินกวาทีค่ าดหมายและเกิดการใชประโยชนทหี่ ลากหลาย เชน ใชเปนลานกีฬา ประกอบ
พิธีกรรมทางศาสนา ลานจอดรถ กิจกรรมชุมชน รวมทั้งเพิ่มชองทางอาชีพและเสริมรายได เกิดการพัฒนาองคความรู
๑๙๓

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๑)
การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ

และถายทอดความรูและเทคโนโลยีระหวางเกษตรกรดวยกัน รวมทั้งมีการพัฒนาและดูแลรักษาแหลงนํ้าเดิม
สงผลใหมีแหลงนํ้าเพียงพอสําหรับการบริโภค และทําการเกษตร ประมง ปศุสัตว ทําใหผลผลิตทางเกษตร
เพิ่มขึ้นอีกดวย ทั้งหมดนี้สงผลใหคุณภาพชีวิตของประชาชนดีข้ึน ผานการสรางรายไดและลดรายจาย
สงเสริมอาชีพหลักและสรางอาชีพเสริม อีกทั้งกระตุนใหเกิดการบริโภคในชุมชน อยางไรก็ตามบางโครงการ
ที่เปนการสงเสริมอาชีพพบวาจากรายไดเพิ่มขึ้นเพียงเล็กนอย
ทั้งนี้ หลังจากดําเนินโครงการแลวเสร็จ เพื่อใหเกิดความยั่งยืนผูรับผิดชอบและผูที่เกี่ยวของ
ควรตองมีแผนการดูแลรักษา อาจมอบใหหนวยงานทีม่ ศี กั ยภาพเพียงพอ หรืออาจจัดหางบประมาณเพือ่ การดูแล
รักษาอยางตอเนื่อง ในขณะที่ประชาชนและชุมชนควรรวมกันดูแลรักษา บริหารจัดการผลผลิตจากโครงการ
อยางตอเนื่องใหสามารถใชประโยชนไดอยางยั่งยืน โดยอําเภอและหนวยงานที่เกี่ยวของควรเปนพี่เลี้ยง แนะนํา
ชวยเหลือในดานตาง ๆ ที่จําเปน เชนการจัดหาตลาดแบบครบวงจร ควบคุมและเพิ่มคุณภาพของผลผลิต
ในภาพรวมประชาชนไดประโยชนจากผลผลิตโครงการตามวัตถุประสงคและเปาหมายทีก่ าํ หนด
ตรงตามความตองการของประชาชนในพืน้ ทีท่ าํ ใหประชาชนมีความพึงพอใจกับโครงการตามมาตรการการสงเสริม
ความเปนอยูระดับตําบล (ตําบลละ ๕ ลานบาท) อยางมาก รายละเอียดตามแผนภูมิ ๓-๒๔
๔.๒.๓ ดานผลกระทบโครงการ
ผลจากการดําเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลสัมฤทธิ์ดานผลกระทบของโครงการ
ตามมาตรการการสงเสริมความเปนอยูระดับตําบล (ตําบลละ ๕ ลานบาท) ทั้งจาก ค.ต.ป. ประจํากระทรวง
มหาดไทย อ.ค.ต.ป. กลุมกระทรวงดานความมั่นคงและการตางประเทศ และ อ.ค.ต.ป. กลุมจังหวัด ทั้ง ๔ คณะ
พบวา โครงการสวนใหญเปนในทางบวก ประชาชนมีความพึงพอใจตอการดําเนินโครงการ สามารถตอบสนองตอ
ความตองการของประชาชนในการชวยแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน ทั้งในดานการพัฒนาแหลงนํ้า
สงเสริมอาชีพเกษตร และการกระจายรายไดใหแกประชาชน เกิดการประหยัดรายจาย และระบบเศรษฐกิจ
หมุนเวียนดีขนึ้ ซึง่ สามารถชวยกระตุน เศรษฐกิจ และตอบสนองตอการขับเคลือ่ นนโยบายของรัฐบาลไดเปนอยางดี
สงผลทําใหหมูบาน/ชุมชน ใหเขมแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได รายละเอียดตามแผนภูมิ ๓-๒๓
นอกจากนี้ ยังชวยใหเกิดการบูรณาการการทํางานรวมกัน โดยเจาหนาที่ระดับจังหวัด
ระดับอําเภอและระดับตําบล ไดรูจักกันและสามารถชวยเหลือซึ่งกันและกันมากยิ่งขึ้น รวมทั้งสงเสริมให
คณะกรรมการหมูบาน ผูนําชุมชน และผูที่เกี่ยวของมีความสัมพันธที่ใกลชิดกันมากขึ้น อันเปนการสราง
ความเขมแข็งใหแกบุคลากรในพื้นที่ ซึ่งปจจัยสําคัญที่สงเสริมใหการดําเนินงานประสบความสําเร็จนั้น ไดแก
กลไกของผูวาราชการจังหวัดและนายอําเภอที่รวมกันบูรณาการแกไขปญหา รวมทั้งหนวยงานสวนกลาง
ที่เกี่ยวของ ไดแก กระทรวงมหาดไทย สํานักงบประมาณ และกรมบัญชีกลาง รวมกันแกไขปญหา เพื่อให
การดําเนินงานประสบความสําเร็จ โดยกําหนดใหมีการบูรณาการในทุกภาคสวนใหทํางานรวมกัน เปนตน
สําหรับผลพลอยไดจากการดําเนินงานโครงการตาง ๆ สงผลทําใหจังหวัดไดทราบขอมูล
เกีย่ วกับฝมอื และผลงานของผูร บั เหมาในจังหวัดมากขึน้ ซึง่ สวนหนึง่ พบขอสังเกตวาบางโครงการเปนความตองการ
ของประชาชนที่ไมสามารถขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากงบประมาณประจําปได
ดานการจัดทําโครงการ นอกจากชุมชนจะไดมีการเรียนรูเกี่ยวกับการจัดทําโครงการในพื้นที่
มากขึน้ แลว บางโครงการไดมกี ารตรวจสอบถึงผลกระทบตอสิง่ แวดลอมกอนอนุมตั ดิ าํ เนินโครงการและสภาพแวดลอม
ในพื้นที่ไดรับการพัฒนาปรับปรุง กอใหเกิดการอนุรักษทรัพยากรธรรมขาติและสิ่งแวดลอม ทําใหแหลงนํ้า
มีความสะอาดและมีปริมาณนํ้าเพิ่มขึ้น รวมทั้งกอใหเกิดการเรียนรูดานเทคโนโลยีการผลิตเพื่อการเพิ่มผลผลิต
และการพัฒนาสินคาในหมูบาน/ชุมชน
๑๙๔
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๔.๒.๔ ดานประสิทธิผลโครงการ
ผลจากการดําเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลสัมฤทธิด์ า นประสิทธิผลของโครงการ
ตามมาตรการการสงเสริมความเปนอยูระดับตําบล (ตําบลละ ๕ ลานบาท) ทั้งจาก ค.ต.ป. ประจํากระทรวง
มหาดไทย อ.ค.ต.ป. กลุมกระทรวงดานความมั่นคงและการตางประเทศ และ อ.ค.ต.ป. กลุมจังหวัด ทั้ง ๔ คณะ
พบวาโครงการสวนใหญที่ดําเนินการแลวเสร็จ มีระดับการบรรลุเปาหมายตามวัตถุประสงคของโครงการ
ในระดับมาก รวมทั้งประชาชนในพื้นที่มีความพึงพอใจตอโครงการเปนอยางมาก เนื่องจากเปนโครงการ
ที่ตอบสนองความตองการและแกไขปญหาของชุมชน ทั้งในดานการสรางรายได และการสรางอาชีพในคน
ในชุมชน โดยเฉพาะในเรื่องของสิ่งกอสรางสาธารณะที่ตองการบูรณะซอมแซม หรือสรางใหม ตัวอยางเชน
การพัฒนาแหลงนํ้าของโครงการ สามารถเก็บกักนํ้าไวในการอุปโภค บริโภค และการเกษตรไดเปนอยางดี
โดยประชาชน/ชุมชนในพืน้ ทีม่ สี ว นรวมในการเสนอโครงการ ตัง้ แตเริม่ ตนจัดทําโครงการ ทัง้ ในการแสดงความคิดเห็น
รวมคิด รวมตัดสินใจ มีการประชุมแสดงความคิดเห็นอยางทั่วถึง รวมดําเนินการ และรวมรักษาประโยชน
อยางไรก็ดี ในดานระดับความเสี่ยงจากการดําเนินงาน พบวามีบางโครงการยังมีความเสี่ยงภายหลังโครงการ
แลวเสร็จอยูบาง เชน ปจจัยภายนอกที่สงผลตอความสําเร็จของโครงการ หรือ จากปญหาการขาดการดูแลบํารุงรักษา
สิ่งกอสราง/ทรัพยสินที่จัดซื้อของโครงการ บางกลุมชุมชนที่ดําเนินโครงการไมเขมแข็งเทาที่ควร และมีบางกลุม
ไมสามารถนําความรูทไี่ ดจากการอบรมไปตอยอดได และบางโครงการมีความเสี่ยงเกีย่ วกับภัยธรรมชาติ เปนตน
นอกจากนี้ ยังพบความเสีย่ งจากการดําเนินการของบางโครงการ โดยเฉพาะในเรือ่ งการบริหารจัดการของโครงการ
ยังมีความจําเปนตองดําเนินการตอไป อยางตอเนื่อง
ในดานความยั่งยืนของโครงการที่แลวเสร็จ พบวาสวนใหญมีความยั่งยืนในระดับมาก และ
สามารถนําไปขยายผลหรือตอยอด รวมทั้งการเพิ่มมูลคาโครงการได อยางไรก็ตาม บางโครงการที่พบขอสังเกต
วามีความยั่งยืนในระดับปานกลาง เชน โครงการประเภทสราง ซอมแซม/บูรณะทรัพยสิน ซึ่งมีวัตถุประสงค
ตามการใชงานตามประเภทของทรัพ ยสิ นนั้ น ๆ จึ ง ทํ า ให ไ ม พ บว า มี ก ารต อ ยอดหรื อ เพิ่ ม มู ล ค า โครงการ
อยางไรก็ตาม สําหรับโครงการสงเสริมอาชีพ จากการสุมตรวจติดตาม ประเมินผลสัมฤทธิ์ สามารถเปนตัวอยาง
ใหหมูบานใกลเคียงสามารถนําไปประยุกตใชในพื้นที่ของตนเองได และบางโครงการเปนการตอยอดเพื่อเพิ่ม
มูลคาโครงการ/ผลิตภัณฑใหมากยิ่งขึ้น
๔.๒.๕ ภาพรวมของโครงการ
ผลจากการดําเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลสัมฤทธิ์ภาพรวมของโครงการตาม
มาตรการการสงเสริมความเปนอยูร ะดับตําบล (ตําบลละ ๕ ลานบาท) ทัง้ จาก ค.ต.ป. ประจํากระทรวงมหาดไทย
อ.ค.ต.ป. กลุมกระทรวงดานความมั่นคงและการตางประเทศ และ อ.ค.ต.ป. กลุมจังหวัด ทั้ง ๔ คณะ พบวา
การดําเนินงานโครงการเกิดผลที่เปนรูปธรรม และบรรลุตามวัตถุประสงคหรือเปาหมายที่ประชาชนในชุมชน
ตองการ ในลักษณะของการดําเนินงานที่หลากหลาย ไดแก การพัฒนาแหลงนํ้า เพื่อสงเสริมการมีนํ้าใชใน
การเกษตรและการบริโภค การสงเสริมอาชีพและเศรษฐกิจในพืน้ ทีใ่ หเกิดการขยายตัว รวมทัง้ การกระจายรายได
สูประชาชน เปนตน ซึ่งการดําเนินโครงการไดสะทอนใหเห็นถึงผลของการดําเนินงานที่เปนไปตามวัตถุประสงค
และเปาหมายของรัฐบาล คือ ประชาชนระดับฐานรากไดรบั ประโยชนโดยตรงจากการสรางงาน สรางอาชีพสราง
รายได รวมทั้งสามารถแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนและชวยพัฒนาคุณภาพชีวิตดานตาง ๆ ของ
ประชาชนในพื้นที่ไดเปนอยางดี นอกจากนี้ ยังชวยกระตุนเศรษฐกิจในชุมชนจากการเพิ่มการจางงาน สนับสนุน
อาชีพหลักและสรางอาชีพเสริม และชวยใหประชาชนมีกาํ ลังซือ้ ทีเ่ พิม่ มากขึน้ พรอมทัง้ กระตุน การบริโภคในชุมชน
ในขณะทีผ่ ลผลิตจากโครงการประเภทสิง่ กอสรางยังชวยอํานวยความสะดวก ในการเพิม่ ผลผลิตและเพิม่ มูลคาใน
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ภาคการเกษตร ชวยพัฒนาแหลงนํ้าเพื่อการอุปโภคบริโภคและแกไขปญหาทรัพยากรนํ้า และผลผลิตที่ไดจาก
โครงการยังสงเสริมใหเกิดการจัดกิจกรรมตาง ๆ ภายในชุมชนเปนการสรางความสามัคคีใหกับคนในชุมชน
อีกทั้งประชาชนไดดําเนินงานตามแนวทางประชารัฐ และตอบสนองตอการขับเคลื่อนนโยบาย มีผลทําให
ประชาชนเชื่อมั่น และไววางใจรัฐบาล เกิดภาพลักษณที่ดีตอเปาหมายของรัฐบาลอีกดวย
สรุปขอมูลจากสํานักนโยบายและแผน สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ไดสรุปขอมูล
จํานวนโครงการภายใตมาตรการสงเสริมความเปนอยูระดับตําบล (ตําบลละ ๕ ลานบาท) มีจํานวนโครงการ
ที่ไดรับอนุมัติ ๑๒๐,๐๒๒ โครงการ แบงออกเปน ๑) โครงการเกี่ยวกับการซอมแซมหรือบูรณะทรัพยสิน
ที่เปนประโยชนตอสาธารณะรอยละ ๘๔.๐๓ (๑๐๐,๘๕๔ โครงการ) ๒) โครงการสงเสริมพัฒนาชุมชนตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงรอยละ ๕.๔๘ (๖,๕๗๗ โครงการ) ๓) โครงการดานเศรษฐกิจสังคม รอยละ ๑๐.๔๙
(๑๒,๕๙๐ โครงการ) อยางไรก็ดี เมื่อพิจารณาโครงการที่ตําบลเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ แยกตาม
ลักษณะประเภท รวมมีจํานวนโครงการที่ดําเนินการ จํานวน ๑๑๙,๙๔๑ โครงการ เปนเงินงบประมาณ
๓๖,๒๐๙.๖๘ ลานบาท โดยคิดเปนสัดสวนเงินงบประมาณ แยกตามประเภทโครงการ ไดแก ๑) โครงการ
เกี่ยวกับการซอมแซมหรือบูรณะทรัพยสินที่เปนประโยชนตอสาธารณะ รอยละ ๘๓ ๒) โครงการสงเสริมพัฒนา
ชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง รอยละ ๖ และ ๓) โครงการดานเศรษฐกิจสังคม รอยละ ๑๑
การดําเนินการเบิกจายเงินงบประมาณของโครงการตามมาตรการฯ ณ วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
พบวา มีผลการเบิกจายเงินงบประมาณของโครงการที่ดําเนินการแลวเสร็จ และเบิกจายแลว เปนจํานวนเงิน
๓๔,๑๓๔.๒๖ ลานบาท คิดเปนรอยละ ๙๔.๑๐ ของเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรร รวมกอหนี้ทั้งหมด (PO)
เปนจํานวนเงิน ๓๔,๑๘๘.๔๖ ลานบาท คิดเปนรอยละ ๙๔.๒๕
นอกจากนี้ สํานักงานสถิติแหงชาติไดทําการประเมินผลถึงระดับอําเภอ สรุปความคิดเห็น
ของประชาชนจากกลุมตัวอยางทั้งสิ้น ๑๘๐,๔๑๕ ราย สรุปผลการสํารวจได คือ มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
โครงการ รอยละ ๙๘.๙ มีสวนรวมในการดําเนินโครงการ รอยละ ๘๑.๑ โครงการที่เกิดขึ้นตรงกับความตองการ
รอยละ ๙๘.๘ โครงการดําเนินการโดยคนในหมูบ า น/ชุมชน รอยละ ๕๗.๔ มีความโปรงใส/สามารถตรวจสอบได
รอยละ ๙๕.๓ โครงการมีประโยชนรอยละ ๙๘.๙ โครงการที่เกิดขึ้นความยั่งยืน รอยละ ๙๘.๔ ชวยใหเกิด
ความรวมมือหรือความสามัคคีของคนในหมูบ า น/ชุมชน รอยละ ๙๘.๑ เกิดความรวมมือหรือความสามัคคีระหวาง
ประชาชนกับหนวยงานภาครัฐ รอยละ ๙๗.๓ สรางอาชีพ/รายไดหรือกระตุนเศรษฐกิจ/สามารถพึ่งพาตนเองได
รอยละ ๘๘.๗ และโดยรวมมีความพึงพอใจ รอยละ ๙๙.๓
ผลจากการดําเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลสัมฤทธิ์ภาพรวมของโครงการตาม
มาตรการการสงเสริมความเปนอยูร ะดับตําบล (ตําบลละ ๕ ลานบาท) ทัง้ ๓ ประเภท จากขอมูลของกรมการปกครอง
(http://tambon๑.dopa.go.th/) พบวา เมื่อพิจาณาโครงการตามประเภทโครงการหลักใหญ ๆ ๓ ประเภท
ไดแก โครงการซอมแซมหรือบูรณะทรัพยสนิ ทีเ่ ปนประโยชนตอ สาธารณะ โครงการสงเสริมการพัฒนาชุมชนตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และโครงการดานเศรษฐกิจและสังคม พบวา โครงการซอมแซมหรือบูรณะทรัพยสิน
ที่เปนประโยชนตอสาธารณะ สวนใหญจะเปนการแกไขปญหาแหลงนํ้า ไดแก การปรับปรุงบอนํ้า สระ ปรับปรุง
ซอมแซมฝาย ประตูระบายนํา้ และอางเก็บนํา้ เปนตน รองลงมาจะเปนโครงการเกีย่ วกับการซอมแซมหรือบูรณะ
สิ่งปลูกสรางของชุมชน เชน สถานพยาบาล วัด มัสยิด โรงเรียน ตลาดกลาง และศาลาเอนกประสงคของชุมชน
เปนตน และลําดับสาม คือ การจัดทําฝายชะลอนํ้า
สําหรับโครงการสงเสริมการพัฒนาชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง พบวา กลุม โครงการ
เศรษฐกิจพอเพียงมีการดําเนินการมากที่สุด รองลงมา คือ โครงการเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนการปลูกพืชใหม
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ที่มีตลาด และลําดับสาม คือ โครงการทํานา ๑ ไร ไดเงิน ๑ แสนบาท และในสวนโครงการดานเศรษฐกิจ
และสังคม พบวาโครงการทีก่ ารดําเนินการมากทีส่ ดุ คือการสงเสริมอาชีพของคนในหมูบ า นและชุมชน รองลงมา
คือ โครงการชวยเหลือผูปวยในพระราชานุเคราะหและผูดอยโอกาส ตามลําดับ รายละเอียดตามแผนภูมิ ๓-๒
ถึง ๓-๔
นอกจากนี้ ยังพบวาการดําเนินโครงการสงผลกระทบในเชิงบวกในทุกมิติ โดยเฉพาะ
การกระตุนเศรษฐกิจ ซึ่งกอใหเกิดการจางงาน และการลงทุนในระบบเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้น ทําใหมีเงินหมุนเวียน
ในชุมชนเพิ่มขึ้น และในสวนดานสังคมและวัฒนธรรม สงผลชวยใหชุมชนเกิดความรัก สามัคคี และชวยเหลือ
ซึ่งกันและกัน รวมทั้งการลดปญหาเรื่องการติดยาเสพติดของเยาวชน และคดีอาชญากรรมตาง ๆ
เมื่อพิจาณากลุมเปาหมายที่ไดรับประโยชนจากผลผลิตโครงการ ทั้งผูไดรับประโยชนและ
การใชงบประมาณที่ไดรับ พบวา โครงการซอมแซมหรือบูรณะทรัพยสินที่เปนประโยชนตอสาธารณะมีผูไดรับ
ประโยชนจากผลผลิตโครงการมากทีส่ ดุ รองลงมาคือ โครงการดานเศรษฐกิจและสังคม และทายสุด คือ โครงการ
สงเสริมการพัฒนาชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ตามลําดับ
ดานผลลัพธของโครงการ พบผูไดรับผลประโยชนทางตรงของโครงการจากการจางงาน
โครงการซอมแซมหรือบูรณะทรัพยสินที่เปนประโยชนตอสาธารณะ จะมีผูไดรับประโยชนจากการจางงาน
มากที่สุด และในสวนประชาชนที่ไดรับผลประโยชนทางออมจากโครงการ ก็พบวามีจํานวนครัวเรือนไดรับ
ประโยชนจากโครงการซอมแซมหรือบูรณะทรัพยสินที่เปนประโยชนตอสาธารณะในจํานวนที่มากที่สุดเชนกัน
รายละเอียดตามแผนภูมิ ๓-๕ ถึง ๓-๑๐
สําหรับภาพรวมของปญหาและอุปสรรคที่สําคัญ จากการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ
โดยสามารถสรุปภาพรวมจากรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบฯ ของ ค.ต.ป. ประจํากระทรวงมหาดไทย
และ อ.ค.ต.ป. กลุม กระทรวงดานความมัน่ คงและการตางประเทศ รวมทัง้ อ.ค.ต.ป. กลุม จังหวัด จํานวน ๔ คณะ
มีดังนี้
๑) โครงการใหเวลาดําเนินการคอนขางจํากัด โดยไมสัมพันธกับกระบวนการจัดทําโครงการ
ซึ่งตองใชระยะเวลาดําเนินงานที่มากกวาที่กําหนด ทําใหตองดําเนินการอยางเรงรีบ
๒) แนวทางปฏิบตั ใิ นการจัดสรรงบประมาณของรัฐบาล ลงสูห มูบ า น ตําบล มีหลายมาตรการ
เชน มาตรการสงเสริมความเปนอยูระดับตําบล (ตําบลละ ๕ ลานบาท) และโครงการตามมาตรการเรงดวน
เพื่อชวยเหลือเกษตรกรและคนยากจนในการเสริมสรางความเขมแข็งอยางยั่งยืน (กยจ.) เปนตน ซึ่งกอใหเกิด
ความสับสนใหแกประชาชนในหมูบ า นและตําบล สงผลใหการเสนอโครงการลาชา เนือ่ งจากเขาใจวาไดงบประมาณ
เพียงประเภทเดียว
๓) การจัดสรรงบประมาณลงสูพื้นที่โดยใชตําบลเปนฐานทําใหเกิดความลักลั่น ไดเปรียบ
เสียเปรียบระหวางตําบลที่มีจํานวนหมูบานมากและตําบลที่มีหมูบานนอย
๔) มีปญหาการประมาณราคาของโครงการ ซึ่งคณะกรรมการหมูบานคิดตามราคาตลาด
แตระดับอําเภอ คิดตามราคาราชการ รวมทั้งปญหาการคิดราคากลางยุงยาก ซึ่งระดับกรรมการหมูบาน
ไมสามารถจะคํานวณราคากลางไดสําหรับบางโครงการ และจากการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ
ซึ่งเปนเปนอํานาจของสํานักงบประมาณเขตพื้นที่เมื่อโครงการเกิดความผิดพลาดตองเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
โครงการตองเสนอขออนุมัติไปที่สํานักจัดทํางบประมาณเขตพื้นที่ สงผลใหบางโครงการไมสามารถดําเนินการ
ไดทันตามกําหนดระยะเวลา ตองยกเลิกหรือตองขยายเวลาเบิกจายเงิน
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๕) วัสดุบางอยางที่ตองใชในการกอสรางตามโครงการขาดแคลน เนื่องจากมีโครงการ
ในลักษณะเดียวกันหลายโครงการ ที่ตองการใชวัสดุแบบเดียวกันในเวลาใกลเคียงกัน ทําใหผูรับเหมาไมสามารถ
จัดหาวัสดุไดทันกําหนดเวลา สงผลใหบางโครงการดําเนินการลาชา และบางโครงการตองยกเลิกโครงการ
๖) การบริหารจัดการโครงการและการบํารุงรักษาทรัพยสนิ ของโครงการยังไมมคี วามชัดเจน
เกี่ยวกับแนวทางการดําเนินการเมื่อโครงการแลวเสร็จ
๗) อุ ป สรรคที่ พ บด า นการเงิ น และการบั ญ ชี พบข อ เท็ จ จริ ง ว า ในแต ล ะอํ า เภอซึ่ ง เป น
หนวยดําเนินการ เสมียนตราอําเภอจะเปนผูบันทึกรายการรับ-จายเงิน บันทึกการจัดซื้อจัดจางในระบบ
การจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (e-GP) ซึ่งเสมียนตราอําเภอไมมีผูชวยทําใหตองรับผิดชอบบันทึก
รายละเอียดโครงการ ซึง่ มีเปนจํานวนมาก ประกอบกับอําเภอมีเครือ่ งคอมพิวเตอรไมเพียงพอ และลาสมัย ทําให
กรมการปกครองตองเรงจัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอรสงใหอําเภอที่ขาดแคลนอยางเรงดวน
๘) เนื่องจากการดําเนินโครงการเปนมาตรการพิเศษเรงดวน ซึ่งในทางปฏิบัติกําหนดใหใช
ระเบียบปกติของทางราชการอยางเครงครัด ซึ่งมีข้ันตอนที่มาก ทําใหการดําเนินงานไมเปนไปตามระยะเวลาที่
กําหนด และบางโครงการพบปญหาจากการขอใชที่ดินในพื้นที่สาธารณประโยชน/เขตอุทยาน/ปาสงวนแหงชาติ
ซึ่งมีขั้นตอนการพิจารณานาน จนตองยกเลิกโครงการ และมีการเปลี่ยนแปลงโครงการใหม ทําใหลาชาและ
ประชาชนเสียโอกาสในการไดใชประโยชนจากผลผลิตของโครงการ
๙) งบประมาณที่จัดสรรใหตําบลละ ๕ ลานบาท ไมสอดคลองกับสภาพพื้นที่ โดยตําบลที่มี
จํานวนหมูบานมาก การไดรับงบประมาณกระจายไปยังหมูบานตาง ๆ ตอหนึ่งหมูบาน จะนอยกวาตําบลที่มี
จํานวนหมูบานนอยกวา ทําใหบางตําบลที่มีจํานวนหมูบานมาก จะไดโครงการเล็ก ๆ สวนตําบลที่มีหมูบานนอย
จะไดโครงการใหญ ๆ ซึ่งจะสามารถแกไขปญหาของชาวบานไดครอบคลุมมากกวา เปนตน และพบขอสังเกต
เพิ่มเติมวาบางโครงการไดรับการสนับสนุนงบประมาณไมเพียงพอ ตองใชงบประมาณสนับสนุนจากสวนอื่น ๆ
เพื่อใหใชประโยชนไดตามวัตถุประสงค
๑๐) การเบิกจายเงินงบประมาณลาชาไมเปนไปตามแผนการใชจายงบประมาณ เนื่องจากมี
บางโครงการที่ไมสมบูรณทั้งดานพื้นที่ดําเนินการ และรายละเอียดโครงการ ทําใหเบิกจายเงินไมทันตามแผนฯ
๑๑) คณะกรรมการหมูบาน (กม.) ในบางพื้นที่ ขาดความรูความเขาใจในการเขียนโครงการ
จะทําใหโครงการทีไ่ ดไมสมบูรณ และขาดบุคลากรดานชางในการจัดเตรียมโครงการ ถึงแมวา จะขอความรวมมือ
จากองคกรปกครองสวนทองถิ่นแลว แตก็ยังไมเพียงพอตอความตองการ
๑๒) การดําเนินงานในระดับอําเภอ พบปญหาการขาดแคลนบุคลากรที่มีความชํานาญ
ในการออกแบบและคํานวณราคากอสราง (ปร.๔, ปร.๕) และบุคลากรที่มีความรูเรื่องเทคนิคเฉพาะดาน
มีไมเพียงพอ ประกอบกับการเคลื่อนยายแรงงานทําไดลําบาก เนื่องจากบางโครงการดําเนินการในพื้นที่หางไกล
จึงทําใหประสบปญหาในการปฏิบัติงานเกิดความลาชา สวนการดําเนินงานในระดับจังหวัด พบปญหาบุคลากร
ไมเพียงพอในการติดตามประเมินผลโครงการในพื้นที่ทุกโครงการ และเจาหนาที่การเงินสํานักงานจังหวัด
มีเพียง ๑-๒ อัตรา จึงไมเพียงพอกับการบันทึกขอมูลหลักผูข าย การจัดทําใบสัง่ ซือ้ สัง่ จาง (PO) และการเบิกจายเงิน

๑๙๘

บทที่ ๕

ปญหา อุปสรรค
และขอเสนอแนะ

PAEC

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๑)
การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ

บทที่ ๕
ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ
๕.๑

ภาพรวมปญหาและอุปสรรค

ในการดําเนินโครงการตามมาตรการ ๒ มาตรการคือ มาตรการกระตุนการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล
ทัว่ ประเทศและมาตรการสงเสริมความเปนอยูร ะดับตําบล (ตําบลละ ๕ ลานบาท) มีภาพรวมปญหาและอุปสรรค
ดังนี้
๑) ภาพรวมปญหาและอุปสรรคทั่วไป จากการดําเนินโครงการของทั้ง ๒ มาตรการฯ
(๑) การกําหนดกรอบเวลาในการดําเนินงานทีก่ ระชัน้ ชิด มีเวลาคอนขางจํากัด ทําใหการคัดเลือก/
สรรหาผูประกอบการและการจางแรงงานในบางพื้นที่ไมเปนไปตามแผน และบางพื้นที่ตองมีการเรงรัด
การดํ า เนิ น งานซึ่ ง อาจส ง ผลต อ คุ ณ ภาพงานได รวมทั้ ง การจั ด ซื้ อ จั ด จ า งในระยะเวลาเร ง ด ว นภายใต
การดําเนินงานตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และระเบียบที่เกี่ยวของยังคงมี
บางขั้นตอนตองใชระยะเวลาในการดําเนินงาน สงผลใหการดําเนินงานลาชาในบางโครงการ
(๒) ความพร อ มของหน ว ยงานและจํ า นวนบุ ค ลากรที่ เ กี่ ย วข อ งมี ไ ม ม ากเท า ที่ ค วรสํ า หรั บ
ดําเนินโครงการจํานวนมากภายในระยะเวลาเรงดวน โดยเฉพาะบุคลากรทีด่ าํ เนินการในขัน้ ตอนการจัดซือ้ จัดจาง
และการจัดทําแบบรูปรายการที่ตองใชประกอบการจัดซื้อจัดจาง ทําใหการดําเนินโครงการ การจัดซื้อจัดจาง
และการเบิกจายเงินบางโครงการเกิดความลาชา
(๓) พื้นที่การดําเนินงานบางโครงการไมพรอมดําเนินงานโดยประสบปญหาภัยธรรมชาติหรือ
สภาพภูมิประเทศไมเอื้ออํานวย เชน เกิดนํ้าทวม หรือบางโครงการอยูหางไกลและยากแกการเขาถึงพื้นที่
๒) ปญหาและอุปสรรคที่เปนลักษณะเฉพาะรายมาตรการ
๒.๑) โครงการตามมาตรการมาตรการกระตุนการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ
(๑) พบปญหาในเรือ่ งขาดผูร บั จางงานหรือไมมผี ยู นื่ ซองในบางโครงการ เนือ่ งจากผูร บั จาง
เห็นวามีระยะเวลาดําเนินโครงการกระชั้นชิด หาผูรับจางในราคาที่ทางราชการกําหนดไดคอนขางยาก และ
ความไมพรอมของเอกสารผูประกอบการบางรายที่ขาดคุณสมบัติ ซึ่งทําใหการดําเนินโครงการลาชาหรือ
บางโครงการตองสงคืนงบประมาณตามมติคณะรัฐมนตรี
(๒) พบขอสังเกตวา โครงการในลักษณะจัดซื้อวัสดุครุภัณฑของบางสวนราชการผูที่ไดรับ
ประโยชนทางตรง คือ ผูจําหนายสินคารายใหญที่สามารถเขาเสนอราคากับสวนราชการ และมีอํานาจตอรอง
ทางการตลาดทําใหสามารถเสนอราคาที่ตํ่ากวารานคารายยอยได จึงอาจยังไมสามารถสงเสริมใหมีการกระตุน
การลงทุนขนาดเล็กไดตามที่ตั้งเปาหมายไวเทาที่ควร
(๓) การจัดหาครุภัณฑบางรายการใหตรงตามความตองการยังไมสามารถดําเนินการ
ไดทันตามกําหนดเวลาอันเนื่องมาจากขาดความพรอมของแบบรูปรายการและบางครั้งตองจัดหาครุภัณฑจาก
ตางประเทศ
๒๐๑

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๑)
การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ

๒.๒) โครงการตามมาตรการสงเสริมความเปนอยูระดับตําบล (ตําบลละ ๕ ลานบาท)
(๑) บางพืน้ ทีค่ ณะกรรมการหมูบ า น (กม.) ยังขาดความรูค วามเขาใจในการเขียนโครงการ
ซึ่งทําใหโครงการที่ไดไมสมบูรณเทาที่ควร
(๒) มีปญ
 หาการประมาณราคาของโครงการ ซึง่ คณะกรรมการหมูบ า นคิดตามราคาตลาด
แตระดับอําเภอ คิดตามราคาราชการ รวมทั้งปญหาการคิดราคากลางที่ตองอาศัยความรูและความเขาใจ
ในการดําเนินการ ซึ่งระดับกรรมการหมูบานในบางหมูบานไมสามารถคํานวณราคากลางไดในบางโครงการ
สงผลทําใหการเบิกจายเงินงบประมาณลาชาไมเปนไปตามแผนการใชจายงบประมาณ
(๓) อุปสรรคที่พบดานการเงินและการบัญชี สวนหนึ่งที่พบคือในแตละอําเภอซึ่งเปน
หนวยดําเนินการ เสมียนตราอําเภอจะเปนผูบันทึกรายการรับ - จายเงิน และบันทึกการจัดซื้อจัดจางในระบบ
การจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP) โดยที่เสมียนตรา
อําเภอไมมีผูชวยทําใหตองรับผิดชอบบันทึกรายละเอียดโครงการ ซึ่งมีเปนจํานวนมาก ประกอบกับหลายอําเภอ
มีเครือ่ งคอมพิวเตอรไมเพียงพอ และลาสมัย ทําใหกรมการปกครองตองเรงจัดซือ้ ครุภณ
ั ฑคอมพิวเตอรสง ใหอาํ เภอ
ที่ขาดแคลนอยางเรงดวน
(๔) การดําเนินโครงการบางโครงการพบปญหาจากการขอใชที่ดินในพื้นที่สาธารณประโยชน/
เขตอุทยาน/ปาสงวนแหงชาติ ซึง่ มีขนั้ ตอนของการพิจารณาทีใ่ ชเวลาคอนขางนาน สงผลทําใหตอ งยกเลิกโครงการ
และมีการเปลี่ยนแปลงโครงการใหม ทําใหลาชาและประชาชนเสียโอกาสในการไดใชประโยชนจากผลผลิต
ของโครงการ

๕.๒ สรุปขอเสนอแนะ และแนวทางการแกไข

จากการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการตามมาตรการมาตรการกระตุนการลงทุน
ขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ และมาตรการสงเสริมความเปนอยูระดับตําบล (ตําบลละ ๕ ลานบาท) พบวา
การดําเนินงานของทั้ง ๒ มาตรการสามารถบรรลุวัตถุประสงคของมาตรการ มีผลสัมฤทธิ์ในการดําเนินงาน
ดานตาง ๆ รวมทั้งมีผลกระทบในเชิงบวก ภาพรวมประชาชนมีความพึงพอใจ อยางไรก็ดีในการดําเนินงาน
ตามขั้นตอนตาง ๆ ภายใตระยะเวลาเรงดวนทําใหพบปญหาอุปสรรคอยูบางในการดําเนินงานบางโครงการ
คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการคณะตาง ๆ จึงมีขอเสนอแนะ และแนวทางแกไขปญหา
ตอผูดําเนินงาน ผูรับผิดชอบโครงการรวมทั้งขอเสนอแนะเชิงนโยบาย เพื่อเปนการเตรียมความพรอมหาก
จะมีการดําเนินงานตามมาตรการในลักษณะเชนนี้อีกในอนาคต ดังนี้
๕.๒.๑ โครงการตามมาตรการกระตุนการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ
โครงการตามมาตรการกระตุนการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ มีสวนราชการ
เปนผูดําเนินโครงการตามมาตรการฯ ดังนั้น หากจะมีการดําเนินงานตามมาตรการในลักษณะเชนนี้อีก
ในอนาคตคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการคณะตาง ๆ ไดพิจารณาใหขอเสนอแนะ
และแนวทางแกไขปญหา ตอผูดําเนินการในระดับพื้นที่สวนราชการ/ผูรับผิดชอบโครงการ รวมทั้งขอเสนอแนะ
เชิงนโยบายตอรัฐบาล ดังนี้

๒๐๒

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๑)
การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ

๑) ปญหา/อุปสรรค และขอเสนอแนะตอผูดําเนินงาน (หนวยงานที่ดําเนินงานระดับพื้นที่
หรือเจาหนาที่ระดับปฏิบัติของแตละโครงการ)
ปญหา/อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

ผูรับผิดชอบ

ในการดําเนินงานในพื้นที่บางโครงการไมสามารถ • ผูดําเนินงานควรใหความสําคัญในการจัดทํารายละเอียด • ผูรับผิดชอบดําเนินงาน
ดําเนินการเปนไปตามแผนงานและมีการดําเนินงานลาชา ขอเสนอโครงการที่พิจารณากลัน่ กรองขอมูลใหครบถวน ในพื้นที่
ตรงตามความตองการของประชาชนเสนอตอสวนราชการ
เนื่องจากปญหาตาง ๆ เชน
- ความไมพรอมในการดําเนินงานของสถานที่ เชน อยู รวมทั้ งมี ก ารจั ด เตรี ย มความพร อ มในการดํ า เนิ นงาน
ดานสถานที่และรายละเอียดของแบบรูปรายการเพื่อให
หางไกลและยากแกการเขาถึง
- การไมสามารถดําเนินงานจัดซื้อจัดจางไดตามแผน สามารถดําเนินการจัดซื้อ-จัดจางไดทันทีภายหลังจาก
งานเนื่องจากความไมพรอมของแบบรูปรายการ และไมมี ที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณ รวมทั้งมีการวางแผน
การบริหารความเสี่ยงไวดวย ➋
ผูรับจางงาน
- อัตรากําลังเจาหนาทีด่ า นการคํานวณราคากลางงาน
• ควรมีการประสานงานระหวางหนวยงานกลางทีเ่ กีย่ วของ • ผูรับผิดชอบดําเนินงาน
กอสรางไมเพียงพอ
เชน หนวยงานในสังกัดระทรวงมหาดไทย (ในสวนของ ในพื้นที่
การจัดทําแบบรูปการกอสราง) และสํานักงบประมาณ
(ในส ว นของการกํ า หนดแนวทางการดํ า เนิ นงานตาม
มาตรการ) หลังไดรับอนุมัติใหดําเนินโครงการ เพื่อใหมี
แนวทางการทํางานที่ชัดเจนสําหรับผูปฏิบัติ ➋

๒) ปญหา/อุปสรรค และขอเสนอแนะตอผูรับผิดชอบโครงการ (หนวยงานที่รับผิดชอบ
ดําเนินการตามโครงการนั้น ๆ)
ปญหา/อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

ผูรับผิดชอบ

(๑) นโยบาย/มาตรการของรั ฐ บาลซึ่ ง เป น การกํ า หนด • สวนราชการผูรับผิดชอบโครงการ ควรมีการเตรียม • สวนราชการผูร บั ผิดชอบ
อย า งเร ง ด ว น ทํ า ให ค วามพร อ มในด า นบุ ค ลากร ความพรอมเพื่อรองรับการดําเนินงานตามมาตรการ โครงการ
งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ วิธีดําเนินการยังไมพรอม เรงดวนของรัฐบาลที่อาจมีขึ้นในอนาคตโดยสนับสนุน
อยางเต็มที่
ใหมีการจัดทําแผนตามความตองการของประชาชนไว
ทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ➋
• การพิ จ ารณาคั ด เลื อ กโครงการมาดํ า เนิ น งานตาม
มาตรการเรงดวนของรัฐบาล สวนราชการควรพิจารณา
ลักษณะงานทีจ่ ะดําเนินการใหมคี วามสอดคลองกับสภาพ
แวดล อ มที่ เ กิ ด ขึ้ น ในแต ล ะช ว งเวลาเพื่ อ ให โ ครงการ
มีความพรอมอยางแทจริงในการดําเนินงานในชวงเวลา
เรงดวนตามมาตรการ และควรพิจารณาผลกระทบในทาง
บวกตอการกระตุนเศรษฐกิจตอไปในระยะยาวดวย ➋
• ผูบ ริหารควรใหความสําคัญและกํากับติดตามการดําเนินงาน
ตามมาตรการอยางเหมาะสมเพื่อนํามาเปนแนวทาง
การปรับปรุงการทํางานใหมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
รวมทั้งวางระบบการสนับสนุนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง
บุคลากร งบประมาณ การกํากับดูแล การแกไขปญหา
อุปสรรคในพื้นที่ใหทันทวงที ➊

๒๐๓

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๑)
การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ
ปญหา/อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

ผูรับผิดชอบ

(๒) คนพบปญหาในระหวางการดําเนินโครงการตามมาตรการ • สรางความรูค วามเขาใจใหกบั เจาหนาที่ ทีเ่ กีย่ วของทัง้ ใน • สวนราชการผูร บั ผิดชอบ
ของบางโครงการไดแก ปญหาดานการจัดซื้อ-จัดจาง ระดั บ ส ว นราชการและผู  ดํ า เนิ น งานในพื้ น ที่ ใ นเรื่ อ ง โครงการ
เชน มีการประมาณราคากลางตํ่ากวาราคาปจจุบันใน การดํ า เนิ น งานด า นการจั ด ซื้ อ -จั ด จ า ง โดยเฉพาะ
พื้นที่ การจัดซื้อเกินวงเงิน การประสานกับหนวยงาน การจัดทําการประมาณราคา รวมทัง้ สงเสริมความรูใ นเรือ่ ง
ที่เกี่ยวของมีความลาชา ผูรับจางในพื้นที่ที่มีนอยราย การดํ า เนิ น งานตามระเบี ย บที่ เ กี่ ย วข อ ง เพื่ อ เพิ่ ม
เจ า หน า ที่ ฝ  า ยพั ส ดุ ยั ง ขาดความรู  ค วามเข า ใจใน ประสิทธิภาพในการดําเนินงานใหบรรลุวตั ถุประสงคและ
ระเบียบและวิธีการจัดซื้อจัดจาง
เปาหมายของโครงการ ➋
• สวนราชการควรกําหนดใหมผี ปู ระสานงานติดตามและให
ความชวยเหลือแกไขปญหาใหแกผูปฎิบัติในระดับพื้นที่
ในประเด็ น การจั ด ซื้ อ -จั ด จ า ง และให ข  อ เสนอแนะ
ระหวางดําเนินมาตรการในเรื่องตาง ๆ เชนการปฏิบัติ
ตามกฎ ระเบียบที่เกี่ยวของและเปนผูชวยประสานงาน
หนวยงานที่เกี่ยวของ ➋
(๓) บางหนวยงานมีการรายงานผลการดําเนินงานและ • ส ว นราชการในฐานะผู  รั บ ผิ ด ชอบโครงการควร • สวนราชการผูร บั ผิดชอบ
การเบิ ก จ า ยตามแผนงานยั ง ไม ชั ด เจนเท า ที่ ค วร ดํ า เนิ น การติ ด ตามการรายงานผลการดํ า เนิ น งานและ โครงการ
จึ ง ไม ส ามารถสะท อ นถึ ง ป ญ หาหรื อ อุ ป สรรคของ การเบิกจายของหนวยงานในระดับพื้นที่อยางใกลชิด
ตั้งแตเริ่มตนดําเนินการ ระหวางดําเนินการ และสิ้นสุด
การดําเนินงานได
ดํ า เนิ น การ โดยกํ า หนดให มี ก ารจั ด ทํ า รายงานผล
การดําเนินงานใหเปนขั้นตอนอยางชัดเจน ➊

๓) ปญหา/อุปสรรค และขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
ปญหา/อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

ผูรับผิดชอบ

(๑) การดํ า เนิ น งานตามมาตรการกระตุ  น การลงทุ น ฯ • สํานักงบประมาณและกรมบัญชีกลาง ในฐานะหนวยงาน • สํานักงบประมาณ
สวนใหญมกี ารดําเนินงานทีส่ อดคลองกับวัตถุประสงค กลางควรบูรณาการ ในการดําเนินงานตัง้ แตการวางแผน • กรมบัญชีกลาง
และเปาหมาย และมีผลสัมฤทธิ์อยูในระดับดี อยางไร กําหนดโครงการ การจัดสรรงบประมาณ โดยกําหนด • สวนราชการผูร บั ผิดชอบ
ก็ตามยังพบปญหาอุปสรรคอยูบางในการดําเนินการ กลุมหรือประเภทของโครงการใหชัดเจนตั้งแตการขอจัด โครงการ
ตั้งงบประมาณรายจายประจําป จะทําใหการดําเนินงาน
และการประเมินผลมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้ง
กําหนดใหมีระบบการติดตามและประเมินผลโครงการ
อยางตอเนือ่ ง เพือ่ กระตุน การดําเนินงานและการตอยอด
โครงการโดยใชชุมชนบริหารจัดการไดดวยตนเองและ
เกิดความตอเนื่องอยางยั่งยืน ➋
• ควรเพิม่ ระยะเวลาและงบประมาณในการดําเนินโครงการ • กระทรวงการคลัง
ใหมากขึ้น รวมทั้งกําหนดหลักเกณฑในการดําเนินงาน • สํานักงบประมาณ
ตามมาตรการโดยใหสว นราชการจางงานกับผูร บั จางราย
ยอยภายในชุมชน กําหนดสัดสวนผูใชงานแรงงานที่เปน
สัญชาติไทยอยางนอยรอยละ ๗๐ ของแรงงานทั้งหมด
และใหใชวตั ถุดบิ หรือผลิตภัณฑทจี่ าํ หนายในทองถิน่ เปน
หลัก เพือ่ ใหเกิดการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจในพืน้ ที่
และภาพรวมของประเทศ ➋

๒๐๔

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๑)
การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ
ปญหา/อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

ผูรับผิดชอบ

• สําหรับโครงการเรงดวนของรัฐบาลทีม่ กี ารดําเนินงานรวม • กระทรวงการคลัง
ของหนวยงานทีเ่ กีย่ วของหลายหนวย ควรสนับสนุนใหมี • สํานักงบประมาณ
การกําหนดรูปแบบการบริหารโครงการเปนการเฉพาะ
เพื่อใหมีความคลองตัว หรืออยูภายใตการบริหารของ
คณะกรรมการฯ ที่คัดเลือกมาจากหนวยงานที่เกี่ยวของ
ดังเชนรูปแบบการดําเนินการของโครงการสรางรายไดและ
พัฒนาการเกษตรแกชุมชนเพื่อบรรเทาปญหาภัยแลง ➋
• การดําเนินงานในโอกาสตอไป ควรพิจารณาเพิม่ หลักเกณฑ • กระทรวงการคลัง
การกําหนดสัดสวนของงบประมาณการดําเนินโครงการ • สํานักงบประมาณ
แตละประเภท เชน หากมีเปาหมายในการสงเสริม
การจ า งงานในพื้ น ที่ อ าจกํ า หนดสั ด ส ว นงบประมาณ
การจางงาน(รอยละ ๕๐) ตอการซื้อวัสดุ (รอยละ ๕๐)
เปนตน โดยพิจารณาตามความเหมาะสมและสอดคลอง
กับวัตถุประสงคของมาตรการนั้น ๆ ➋
• หากมีการดําเนินโครงการในลักษณะเชนนี้อีก ควรมี • สํานักงาน ก.พ.
การประเมินผลผูบริหารระดับสูงในบทบาทการกํากับ • สวนราชการผูร บั ผิดชอบ
เรงรัดการดําเนินการตามมาตรการดังกลาวโดยอาจนําไป โครงการ
กําหนดไวในการประเมินผูบริหารตามคําสั่งหัวหนาคณะ
รักษาความสงบแหงชาติที่ ๕/๒๕๕๙ เรื่อง มาตรการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ➌
(๒) การดําเนินการบางโครงการมีความลาชา และยังไม • กระทรวงมหาดไทยควรพิจารณาแนวทางการแกปญหา • กระทรวงมหาดไทย
แลวเสร็จตามแผน ซึ่งมีสาเหตุสวนหนึ่งมาจากความ ในขั้นตอนการจัดทํา การตรวจ และการอนุมัติแบบ
ล า ช า จากการจั ด ทํ า แบบรู ป รายการเพื่ อ ใช ใ น รูปรายการกอสรางของกรมโยธาธิการและผังเมืองในชวง
กระบวนการจัดซือ้ จัดจางงานกอสรางทีม่ ปี ริมาณมาก เวลาการดํ า เนิ น งานเร ง ด ว นตามมาตรการที่ จ ะมี ขึ้ น
ไมสามารถดําเนินการไดแลวเสร็จภายในระยะเวลา ในอนาคต โดยอาจจัดทําแผนเตรียมการจัดจางเจาหนาที่
เรงดวน
ชวยดําเนินการในเวลาเรงดวน หรือศึกษาความเปนไปได
ในการจางคนนอก (Outsource) เพื่อมาแบงเบาภารกิจ
ในการจั ด ทํ า และตรวจแบบรู ป รายการด า นก อ สร า ง
ในอนาคต ➌
(๓) มี ห น ว ยงาน ที่ ยั ง ขาดความรู  ค วามเข า ใจเกี่ ย วกั บ • หน ว ยงานหลั ก ที่ รั บ ผิ ด ชอบมาตรการควรกํ า หนด • กระทรวงการคลัง
การดําเนินงานตามกฎ ระเบียบที่เกี่ยวของกับการ แนวทางการดําเนินงานใหกับหนวยงานผูปฏิบัติเพื่อ
จัดซื้อจัดจางทําใหไมสามารถจัดซื้อจัดจางไดเปน ให ส ามารถปฏิ บั ติ ง านได อ ย า งถู ก ต อ งและคล อ งตั ว
ผลสํ า เร็ จ ภายในระยะเวลาที่ กํ า หนดของโครงการ และมอบหมายหน ว ยงานกลางให คํ า ปรึ ก ษาแนะนํ า
เรงดวนตามนโยบายรัฐบาลได
ในการดํ า เนิ น งานตามระเบี ย บที่ เ กี่ ย วข อ งฯ เพื่ อ ให
การปฏิบัติงานเกิดผลสัมฤทธิ์มากยิ่งขึ้นตอไป ➋
• ควรจัดทําเอกสารถอดบทเรียนการดําเนินการของกระทรวง • กระทรวงการคลัง
ที่ ส ามารถดํ า เนิ น การจั ด ซื้ อ จั ด จ า งตามมาตรการฯ
ไดรวดเร็วและถูกระเบียบฯ เชน กระทรวงการคลัง เพื่อ
เผยแพร วิ ธี ก ารดํ า เนิ น การตามระเบี ย บสํ า นั ก นายก
รัฐมนตรีวาดวยการพัสดุฯ อยางถูกตองในโครงการเรงดวน
ตามนโยบายรัฐบาลแกสวนราชการอื่น ๆ ➌

๒๐๕

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๑)
การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ

๕.๒.๒ โครงการตามมาตรการการสงเสริมความเปนอยูระดับตําบล (ตําบลละ ๕ ลานบาท)
โครงการตามมาตรการสงเสริมความเปนอยูร ะดับตําบล (ตําบลละ ๕ ลานบาท) มีผรู บั ผิดชอบ
ดําเนินงานตามโครงการคือหมูบ า น/ชุมชน โดยเบิกจายเงินงบประมาณผานทางอําเภอและจังหวัด ดังนัน้ หากจะ
มีการดําเนินงานตามมาตรการในลักษณะเชนนีอ้ กี ในอนาคต คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
คณะตาง ๆ ไดพิจารณาใหขอเสนอแนะ และแนวทางแกไขปญหา ตอผูดําเนินการในระดับพื้นที่ สวนราชการ/
ผูรับผิดชอบโครงการ รวมทั้งขอเสนอแนะเชิงนโยบายตอรัฐบาล ดังนี้
๑) ปญหา/อุปสรรค และขอเสนอแนะตอผูดําเนินงาน (หนวยงานที่ดําเนินงานระดับพื้นที่
หรือเจาหนาที่ระดับปฏิบัติของแตละโครงการ)
ปญหา/อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

ผูรับผิดชอบ

(๑) การเสนอโครงการเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณ • คณะกรรมการหมูบานและชุมชนควรมีการเตรียมความ • หมูบาน/ชุมชน
ตองดําเนินการอยางเรงดวน เนือ่ งจากมีรอบระยะเวลา พรอมและจัดทําแผนชุมชน/หมูบานไวลวงหนา โดย ผูรับผิดชอบดําเนินงาน
ดําเนินการจํากัด ทําใหบางโครงการขาดความพรอม เตรียมโครงการทีเ่ ปนความตองการของประชาชนไวและ ในพืน้ ที่
ในการจัดทําแบบรูปรายการของการเขียนรายละเอียด จัดเรียงตามลําดับความสําคัญ เพื่อใหสามารถนําเสนอ
โครงการไมชัดเจน เกิดความผิดพลาดในบางรายการ โครงการที่ตอบสนองความตองการของชุมชน และมี
สงผลใหการดําเนินโครงการบางโครงการเกิดความ ความพรอมที่จะดําเนินการไดทันที ➊
ลาชา
(๒) ดานการเบิกจายที่พบปญหาในการดําเนินงานในบาง • กอนดําเนินโครงการตามาตรการฯ กระทรวง มหาดไทย
โครงการ เชน
รวมทั้งหนวยงานกลางที่เกี่ยวของควรกําหนดแนวทาง
๑. อําเภอจัดสงหลักฐานการเบิกจายและการจัดทํา การดํ า เนิ น งานร ว มกั บ จั ง หวั ด และอํ า เภอเกี่ ย วกั บ
ใบสั่งซื้อสั่งจาง (Purchase Order : PO) ให แนวปฏิบตั ิเรื่องการเบิกจาย เพื่อเตรียมความพรอมสําหรับ
สํานักงานจังหวัดในคราวเดียวกัน ซึ่งอยูในชวง การดําเนินงาน ทั้งนี้ หากรัฐบาลกําหนดใหมีโครงการ
ปลายของระยะเวลาดําเนินโครงการ ประกอบกับ ตามมาตรการเรงดวนอีกในภายหนา กรณีหากไดผรู บั จาง
ปริ ม าณที่ ม าก ทํ า ให เจ า หน า ที่ แ ละระบบไม และได บั น ทึ ก ในระบบการจั ด ซื้ อ จั ด จ า งภาครั ฐ ด ว ย
สามารถรองรับไดทัน สงผลทําใหการเบิกจายเกิด อิเล็กทรอนิกส (e-GP) แลวใหอาํ เภอทยอยสงเอกสารมา
จัดทําใบสั่งซื้อสั่งจาง (PO) ที่สํานักงานจังหวัด รวมทั้ง
ความลาชา
๒. หลักฐานในการจัดทําหลักผูขายไมครบและหลัก ควรแจงแนวทางการปฏิบัติในการเตรียมเอกสารจัดทํา
ฐานประกอบการเบิกจายไมถกู ตองหรือไมสมบูรณ หลักผูขายการจัดทําใบสั่งซื้อสัง่ จาง (PO) และการเบิกจาย
๓. พบความลาชาในขัน้ ตอนการบันทึกขอมูลในระบบ ใหอําเภอทราบและถือปฏิบัตดิ วย ➋
การจัดซือ้ จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส(e-GP)
และการออกใบสั่ ง ซื้ อ สั่ ง จ า ง (PO) ในระบบ
GFMIS ประกอบกั บ โครงการส ว นใหญ เ ป น
โครงการขนาดเล็กระยะเวลา การกอสรางไมนาน
ทําใหผูรับจางจะสงมอบงานจางและเบิกจายเงิน
เพียงงวดเดียวเมื่องานแลวเสร็จ จึงมีผลทําใหผล
การเบิกจายเงินตํ่ากวาเปาหมายในชวงแรก

๒๐๖

• กระทรวงมหาดไทย
• กรมบัญชีกลาง
• จังหวัด
• อําเภอ

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๑)
การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ

๒) ปญหา/อุปสรรค และขอเสนอแนะตอผูรับผิดชอบโครงการ (หนวยงานที่รับผิดชอบ
ดําเนินการตามโครงการนั้น ๆ)
ปญหา/อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

ผูรับผิดชอบ

(๑) โครงการทีไ่ ปตรวจติดตามบางโครงการยังไมไดกาํ หนด • การบริหารจัดการทรัพยสินของโครงการภายหลังจาก • กระทรวงมหาดไทย
แนวทางการบริหารจัดการทรัพยสิน ภายหลังจาก โครงการแลวเสร็จ ซึง่ จะตองมีการดูแลรักษาซอมแซม เพือ่ • กรมบัญชีกลาง
โครงการแลวเสร็จอยางชัดเจน ซึ่งเปนสวนหนึ่งที่อาจ ใหใชงานไดอยางตอเนื่อง ควรจะตองมีการเก็บคาใชจาย
สงผลใหโครงการไมมีความยั่งยืน
จากผูใช เพื่อเปนคาใชจายในการซอมแซมเพื่อใหใชงานได
ในระยะเวลาทีย่ าวนานทีส่ ดุ และเกิดความคุม คา และควร
ยกเวนหรือผอนผันการปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายก
รัฐมนตรีวา ดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และทีแ่ กไขเพิม่ เติม
ในบางขอเกีย่ วกับการจําหนายพัสดุตามระเบียบฯทีก่ าํ หนด
ในกรณีโครงการที่มีการซื้อทรัพยสิน ควรโอนทรัพยสินให
กับชุมชนเพือ่ เปนการลดภาระคาดูแลรักษา ซอมแซมซึง่ จะ
เปนการเพิม่ ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการงบประมาณ
ของภาครัฐ ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทย และกรมบัญชีกลาง
ควรหารือรวมกันในการกําหนด แนวทางการบริหารจัดการ
ทรัพยสินของโครงการ สําหรับการใชประโยชนการบํารุง
รักษา รวมถึงการโอนทรัพยสินใหสวนราชการเพื่อใหเกิด
ประโยชนสูงสุดตอทางราชการตอไป ➋
(๒) เมื่ อ กํ า หนดให มี โ ครงการลงสู  พื้ น ที่ ใ นระยะเวลา • กระทรวงมหาดไทย ควรกําชับใหจังหวัด/อําเภอ เรงรัดให • กระทรวงมหาดไทย
ที่เรงดวน หมูบานและชุมชนในบางพื้นที่มักจะจัดทํา คณะกรรมการหมูบานในทุกพื้นที่จัดเตรียมแผนชุมชุน
โครงการขึ้นใหม โดยไมไดมีการนําแผนชุมชนที่ไดจัด ซึง่ ประกอบดวยแผนพัฒนาในทุก ๆ ดาน เพือ่ เตรียมการไว
ทําไวมาพิจารณาประกอบ และแมวา บางพืน้ ทีม่ กี ารนํา สําหรับกรณี มีการจัดสรรงบประมาณเรงดวนอีกในภายหนา
มาพิจารณา แตกย็ งั ไมสามารถดําเนินการได เนือ่ งจาก ทั้งนี้ จังหวัดควรใหความสําคัญตอแผนชุมชนและผลักดัน
แผนชุมชนมีเฉพาะโครงการประเภทกอสราง ซึ่งจะ ใหทาํ ประชาคม เพือ่ กําหนดโครงการสําคัญไวในแผนหมูบ า น/
ตองใชงบประมาณสูงโดยที่ไมมีแผนพัฒนาหมูบาน/ ชุมชน/ตําบล เพือ่ ใหพรอมดําเนินการไดทนั ทีและจะทําให
การดําเนินโครงการแลวเสร็จอยางมีประสิทธิภาพโดยกระทรวง
ชุมชนในดานอื่น ๆ สํารองไว
มหาดไทยอาจจัดทําเปนระเบียบกระทรวงมหาดไทย หรือ
ระเบียบอื่น ๆ เพื่อกําหนดแนวทางเกี่ยวกับการประสาน
แผนพัฒนาในระดับพืน้ ที่ ตัง้ แตระดับชุมชน หมูบ า น ตําบล
อําเภอ เพื่อใหเกิดความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด
และกลุมจังหวัด รวมทั้งหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ➋
(๓) โครงการตามมาตรการส ง เสริ ม ความเป น อยู  • กระทรวงมหาดไทย ควรชี้ แ จงทํ า ความเข า ใจกั บ • กระทรวงมหาดไทย
ระดับตําบล (ตําบลละ ๕ ลานบาท) ที่ดําเนินการ หน ว ยงานกลางที่ มี ห น า ที่ ใ นการติ ด ตาม ตรวจสอบ
ในบางจังหวัด พบวามีหนวยงานกลางไดลงพื้นที่เพื่อ โครงการตามมาตรการฯ เดียวกัน ซึ่งมีจํานวนหลาย
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการ จํานวน หนวยงาน โดยรวมกันกําหนดแนวทางและขอบเขต
หลายหนวยงาน อาจกอใหเกิดความซํ้าซอน และ ในการติดตาม ตรวจสอบโครงการ เพื่อมิใหเกิดความ
ในขณะเดียวกันจังหวัดจะตองเรงรัดการปฏิบัติงาน ซํ้าซอน และเปนภาระกับหนวยรับตรวจ รวมทั้งยัง
อยางเรงดวนไปพรอมกัน เพื่อใหเปนไปตามแผนการ สามารถใหขอเสนอแนะในการปฏิบัติงานแกจังหวัดได
ดําเนินงานที่กําหนด การรับการติดตาม ตรวจสอบจาก อยางเปนระบบ และยังเปนการซักซอมความเขาใจรวม
หนวยงานกลางอาจสงผลกระทบตอการปฏิบัติงาน กันระหวางหนวยงานกลางทีเ่ กีย่ วของ นอกจากนี้ ควรสัง่ การ
ของจังหวัดได
ใหทุกจังหวัดจัดทําสรุปการดําเนินงานของทุกโครงการ
โดยรวบรวมเฉพาะเอกสารที่จําเปน เพื่อใชในการเปน
ฐานขอมูล และเปนการถอดบทเรียน สําหรับการดําเนินงาน
โครงการตาง ๆ ในอนาคต ➊

๒๐๗

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๑)
การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ
ปญหา/อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

ผูรับผิดชอบ

(๔) ความพรอมของหนวยงานบางหนวยและจํานวนบุคลากร • กอนกําหนดใหมมี าตรการในลักษณะนีห้ นวยงานกลางที่ • กระทรวงมหาดไทย
ทีเ่ กีย่ วของยังมีไมมากเทาทีค่ วร เชน บุคลากรดานชาง เกีย่ วของกับการดําเนินโครงการ ไดแก กระทรวงมหาดไทย • กรมบัญชีกลาง
โดยมีนายชางโยธาไมเพียงพอ ตองขอความรวมมือ กรมบัญชีกลาง รวมทั้งสํานักงบประมาณ ควรมีการเตรียม • สํานักงบประมาณ
จากเจาหนาทีข่ องทองถิน่ ในการออกแบบการคํานวณ ความพรอมในการดําเนินโครงการใหกบั เจาหนาทีผ่ ปู ฏิบตั งิ าน
ราคากลาง และการควบคุมงานกอสราง และเสมียนตรา และผูที่เกี่ยวของในการดําเนินโครงการ โดยการหารือ
อําเภอ มีบคุ ลากรจํากัดสงผลใหมปี ญ หาในการกรอกขอมูล ร ว มกั น ในประเด็ น เกี่ ย วกั บ แนวปฏิ บั ติ ที่ จ ะช ว ยให
ในระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส การดําเนินโครงการเปนไปตามระยะเวลาตามทีม่ าตรการ
(e-GP) ไมสามารถดําเนินการไดทัน เมื่อเทียบกับ กําหนด ทั้งในดานจํานวนบุคลากร รวมทั้งความรูและ
ปริมาณงานที่ไดรับ เปนตน
ทักษะในการทํางานโดยควรมีการฝกอบรมผูเกี่ยวของ
กอนเริม่ ดําเนินโครงการเพือ่ ลดความผิดพลาดโดยเฉพาะ
ในเรื่ อ งที่ มี ค วามสํ า คั ญ ต อ การดํ า เนิ น โครงการ เช น
การอบรมเรือ่ งการประมาณราคากลางสําหรับการจัดทํา
โครงการ และความรูเรื่องการจัดซื้อจัดจาง รวมทั้งให
ความรูการกรอกขอมูลในระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
ดวยอิเล็กทรอนิกส (e-GP) เพื่อใหการเสนอโครงการ
มีคุณภาพและตรงกับความตองการของประชาชน ➋
(๕) การดําเนินการที่มีระยะเวลาจํากัด เปนปญหาและ • หากจะมีการกําหนดแนวทางการดําเนินการโครงการตาม • กระทรวงมหาดไทย
อุปสรรคที่เกิดขึ้นในบางจังหวัด ประกอบกับบุคลากร มาตรการเรงดวนลักษณะเชนนีอ้ กี ในภายหนา ควรยกเวน • กรมบัญชีกลาง
ทีด่ าํ เนินการในขัน้ ตอนการจัดซือ้ จัดจาง ยังมีไมเพียงพอ หรือผอนผันการปฏิบตั ติ ามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
ทําใหการดําเนินโครงการเกิดความลาชา
ว า ด ว ยการพั ส ดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่ แ ก ไขเพิ่ ม เติ ม
ในบางขอเกี่ยวกับการกําหนดวงเงินในการจัดหาพัสดุ
ตามระเบียบฯ เพื่อใหหนวยปฏิบัติสามารถดําเนินการ
ในกระบวนการตาง ๆ ไดทันเวลา โดยเฉพาะในขั้นตอน
การจัดซื้อจัดจาง เพื่อใหเจาหนาที่ปฏิบัติงานสามารถ
ดําเนินการตามระเบียบอยางถูกตอง และไมเปนปญหา
ในระยะยาวต อ ไป ทั้ ง นี้ กระทรวงมหาดไทย และ
กรมบัญชีกลางควรหารือรวมกันในการกําหนดแนวทาง
การดําเนินการขอยกเวนหรือผอนผันการปฏิบัติตาม
ระเบียบฯ ตอไป ➋
(๖) ในบางจังหวัดมีการแตงตั้งเจาหนาที่องคกรปกครอง • กระทรวงมหาดไทย ชีแ้ จง ฝกอบรมเจาหนาทีท่ เี่ กีย่ วของ • กระทรวงมหาดไทย
สวนทองถิ่นใหทําหนาที่เจาหนาที่พัสดุ ทําใหเกิด ใหสามารถปฏิบตั งิ านได รวมทัง้ ควรมีการสรุปบทเรียนที่
ปญหาในทางปฏิบัติ เนื่องจากเจาหนาที่ขององคกร เกิดขึ้นจากการดําเนินการดานพัสดุ และหาแนวทางใน
ปกครองสวนทองถิน่ ใชระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา แกไขปญหาที่เกิดขึ้น เพื่อเปนการเตรียมความพรอมใน
ดวยการพัสดุ แตไมเคยใชระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี กรณีที่รัฐบาลจะมีการจัดทําโครงการเรงดวนอีก ➊
วาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม
ในการปฏิบัติงานมาก อน จึ ง ไม มีความชํ านาญใน
การเขาใชระบบการจัดซือ้ จัดจางภาครัฐดวอิเล็กทรอนิกส
(e-GP)

๒๐๘

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๑)
การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ

๓) ปญหา/อุปสรรค และขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
ปญหา/อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

ผูรับผิดชอบ

(๑) การดํ า เนิ น โครงการที่ เ ป น ลั ก ษณะโครงการที่ มี • หากจะดําเนินโครงการลักษณะเดียวกันนีอ้ กี ในปตอ ไป • กระทรวงมหาดไทย
ขนาดเล็ ก อาจไม ส ามารถส ง ผลกระทบต อ กระทรวงมหาดไทย ควรกําหนดใหมีการประเมินผล
การกระตุนเศรษฐกิจไดกวางขวางเพียงพอตาม โครงการในภาพรวมของจั ง หวั ด เพื่ อ ให ท ราบถึ ง
ผลกระทบของโครงการในภาพรวมในระดั บ จั ง หวั ด
วัตถุประสงคของโครงการไดอยางแทจริง
และระดับประเทศ เพือ่ มาใชเปนแนวทางในการปรับปรุง
และพัฒนาโครงการใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ➋
(๒) การจั ด สรรงบประมาณสํ า หรั บ ดํ า เนิ น การตาม • กระทรวงการคลัง ควรซักซอมความเขาใจในประเด็น • กระทรวงการคลัง
มาตรการสงเสริมความเปนอยูระดับตําบล (ตําบลละ นโยบายของการดํ า เนิ น งานตามมาตรการในเรื่ อ ง
๕ ลานบาท) ไดรับจัดสรรจากเงินงบกลาง และ กระบวนการและขั้นตอนการเบิกจายเงินงบประมาณ
รายการเงินสํารองจายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน โดยเฉพาะในเรื่องการจัดซื้อจัดจาง ใหกับหมูบาน/
ซึ่งการดําเนินการจัดซื้อจัดจางตองดําเนินการตาม ชุมชน รวมทัง้ สวนราชการทีเ่ กีย่ วของ โดยกําหนดเปน
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. แนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจน เพื่อใหสามารถดําเนินการ
๒๕๓๕ และที่ แ ก ไขเพิ่ มเติ ม รวมทั้ ง ระเบี ย บที่ ตามระเบี ย บสํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี ว  า ด ว ยการพั ส ดุ
เกี่ยวของโดยเครงครัด อาจทําใหเกิดความลาชา พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม รวมทั้งระเบียบตาง ๆ
ไดอยางถูกตองเพื่อเปนการลดปญหาที่อาจจะเกิดขึ้น
ในการปฏิบัติงานเนื่องจากมีระยะเวลาที่เรงดวน
จากการจัดซื้อจัดจางที่คาดวาจะเกิดขึ้น และชวยลด
ความลาชาของการปฏิบัติงานโครงการได ➋
(๓) โครงการสวนหนึ่งเปนโครงการที่ขอใชพื้นที่สาธารณะ • การดําเนินโครงการโดยขอใชพื้นที่สาธารณะ โดยเฉพาะ • กระทรวงมหาดไทย :
ซึ่งตามหลักเกณฑการจัดทําโครงการกําหนดใหตองมี การดําเนินโครงการในพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ อุทยาน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
หนังสืออนุญาตใหใชประโยชนจากหนวยงานทีด่ แู ล แหงชาติ เขตรักษาพันธุสัตวปา ควรมีการดําเนินการ และสิ่งแวดลอม
หรือหากเปนสถานทีส่ ว นบุคคลตองมีเอกสารยืนยัน ในการขอใชประโยชนจากหนวยงานที่รับผิดชอบไว • กรมปาไม
การใช ส ถานที่ โดยระบุ เ ป น ลายลั ก ษณ อั ก ษร เปนการลวงหนา ทั้งนี้กระทรวงมหาดไทย กระทรวง • กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา
จึงทําใหการดําเนินการบางโครงการลาชา เนือ่ งจาก ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม รวมทัง้ กรมปาไม และพันธุพืช
มี ร ะยะเวลาและขั้ น ตอนในการขอใช ป ระโยชน และกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพ ชื ควรได
ในพื้นที่ เชน โครงการที่ดําเนินการในเขตพื้นที่ หารือรวมกัน เกี่ยวกับการกําหนดแนวทางการปฏิบัติ
ปาสงวนแหงชาติ อุทยานแหงชาติ และเขตรักษา ในการขอใชพนื้ ทีส่ าธารณะสําหรับการดําเนินโครงการ
พั น ธุ  สั ต ว ป  า เป น ต น ซึ่ ง บางแห ง ต อ งยกเลิ ก ในกรณีตามมาตรการนโยบายที่สําคัญเรงดวนของ
โครงการไมสามารถดําเนินการได
รัฐบาล และหากเปนพื้นที่เอกชน ควรมีการจัดทํา
เอกสารการมอบการใชพื้นที่เปนลายลักษณอักษร
ชัดเจน รวมถึงการกําหนดใหครอบคลุมระยะเวลา
การใชประโยชนดวย ➋
หมายเหตุ : ➊ แผนการดําเนินการระยะสั้น (ระยะเวลาดําเนินการไมเกิน ๖ เดือน)
➋ แผนการดําเนินการระยะปานกลาง (ระยะเวลาดําเนินการไมเกิน ๑๒ เดือน)
➌ แผนการดําเนินการระยะยาว (ระยะเวลาดําเนินการตั้งแต ๑๒ เดือนขึ้นไป)

๒๐๙

ภาคผนวก

PAEC

ภาคผนวก ๑
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ และ (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๕๒
>> ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการตรวจสอบและประเมินผล
ภาคราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘
>> ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการตรวจสอบและประเมินผล
ภาคราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐
>> ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการตรวจสอบและประเมินผล
ภาคราชการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๒

PAEC

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๑)
การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ

๒๑๔

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๑)
การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ

๒๑๕

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๑)
การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ

๒๑๖

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๑)
การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ

๒๑๗

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๑)
การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ

๒๑๘

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๑)
การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ

๒๑๙

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๑)
การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ

๒๒๐

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๑)
การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ

๒๒๑

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๑)
การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ

๒๒๒

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๑)
การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ

๒๒๓

ภาคผนวก ๒

องคประกอบและอำนาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและ
ประเมินผลภาคราชการคณะตาง ๆ
>> คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.)
>> คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
เกี่ยวกับการกำหนดแนวทาง วิธีการ การตรวจสอบและ
ประเมินผลภาคราชการ
>> คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
เฉพาะกิจเกี่ยวกับการกำหนดแนวทาง วิธีการการบูรณาการ
ระบบการตรวจสอบและประเมินผลของหนวยงานกลางที่อยู
ในกำกับของราชการฝายบริหาร
>> คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
กลุมจังหวัด ๔ คณะ
>> คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
กลุมกระทรวง ๔ คณะ
>> คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
ประจำกระทรวง ๒๐ คณะ

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๑)
การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ

องคประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.)
ลําดับที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘

รายชื่อคณะกรรมการ
รัฐมนตรีซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้ง
ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
ปลัดกระทรวงการคลัง
ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ
เลขาธิการคณะกรรมการขาราชการพลเรือน
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
อธิบดีกรมบัญชีกลาง
ศาสตราจารยโกวิทย โปษยานนท
ศาสตราจารยเกียรติคุณเกษรี ณรงคเดช
ผูชวยศาสตราจารยประวิตร นิลสุวรรณากุล
รองศาสตราจารยครรชิต มาลัยวงศ
ศาสตราจารยปกรณ อดุลพันธุ
นายวัฒนา รัตนวิจิตร
นายสารสิน วีระผล
นายอรัญ ธรรมโน
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการที่เลขาธิการ
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการมอบหมาย

ตําแหนง
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมกรร
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวย
เลขานุการ

หมายเหตุ - ลําดับที่ ๒ - ๘ , และ ๑๗ - ๑๘ เปนกรรมการโดยตําแหนง
- ลําดับที่ ๙ - ๑๖ เปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิที่มาจากการสรรหา ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๓

อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
๑. วางนโยบาย แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลในภาคราชการ รวมถึงกําหนดประเด็นหัวขอการตรวจสอบและประเมินผล
๒. ใหความเห็นชอบแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลตาม (๑) ของคณะอนุกรรมการตาม (๗) และหนวยงานกลางทีม่ ภี ารกิจ
ดานการตรวจสอบและประเมินผล
๓. สงเสริม ผลักดัน สอบทาน และเสนอแนะมาตรการ เพื่อใหแตละสวนราชการดําเนินการใหเปนไปตามวัตถุประสงคของ
การตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการตามขอ ๔ (ของระเบียบฯ) และหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
๔. จัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานตามหนาที่ความรับผิดชอบ รวมทั้งใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับการตรวจสอบและประเมินผล
ตอนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีอยางนอยปละสองครั้ง และสงสําเนารายงานดังกลาวใหสวนราชการที่เกี่ยวของดวย
๕. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการตลอดจนมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของ และรายงาน
ใหนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีทราบเปนระยะ
๖. ประสานงานกับคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการในการประเมินผลการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
๗. แตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติหนาที่ตาง ๆ ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
๘. ปฏิบัติการอื่นตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย

๒๒๖

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๑)
การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ

คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
เกี่ยวกับการกําหนดแนวทาง วิธีการ การตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
คําสั่ง ค.ต.ป. ที่ ๔/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๓
ลําดับที่
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.

รายชื่อคณะกรรมการ
ศาสตราจารยโกวิทย โปษยานนท
ผูชวยศาสตราจารยประวิตร นิลสุวรรณากุล
ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
ปลัดกระทรวงการคลัง
ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ
เลขาธิการ ก.พ.
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
เลขาธิการ ก.พ.ร.
อธิบดีกรมบัญชีกลาง
ศาสตราจารยเกียรติคุณเกษรี ณรงคเดช
รองศาสตราจารยครรชิต มาลัยวงศ
ศาสตราจารยปกรณ อดุลพันธุ
นายวัฒนา รัตนวิจิตร
นายสารสิน วีระผล
นายอรัญ ธรรมโน
ผูชวยเลขาธิการ ก.พ.ร.
ผูอํานวยการกองสงเสริมการตรวจสอบ
และประเมินผลภาคราชการ สํานักงาน ก.พ.ร.

ตําแหนง
ประธานอนุกรรมการ
รองประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ
อนุกรรมการและผูชวย
เลขานุการ

อํานาจหนาที่
๑. กําหนดแนวทาง วิธีการ การตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ รวมถึงประเด็นหัวขอการตรวจสอบและประเมินผล
๒. ใหความเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลในระดับกระทรวงและจังหวัดของคณะอนุกรรมการ
ตามขอ ๑๓ (๗) แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘ และทีแ่ กไข
เพิ่มเติม
๓. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
๔. จัดทํารายงานผลการติดตามและประเมินผลภาคราชการฉบับสมบูรณ เพื่อเสนอคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล
ภาคราชการใหความเห็นชอบกอนที่จะเสนอนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีตอไป
๕. แตงตั้งคณะทํางานเพื่อดําเนินการตามคําสั่งนี้
๖. กําหนดใหสวนราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานใดของรัฐจัดสงเอกสารขอมูลชี้แจงขอเท็จจริง และดําเนินการอื่น ๆ
แกคณะอนุกรรมการ อนุกรรมการหรือผูไดรับมอบหมายตามคําสั่งนี้
๗. ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการมอบหมาย

๒๒๗

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๑)
การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ

คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการเฉพาะกิจ
เกี่ยวกับการกําหนดแนวทาง วิธีการการบูรณาการระบบการตรวจสอบและประเมินผล
ของหนวยงานกลางที่อยูในกํากับของราชการฝายบริหาร
คําสั่ง ค.ต.ป. ที่ ๕/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๓
ลําดับที่
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.

รายชื่อคณะกรรมการ
ผูชวยศาสตราจารยประวิตร นิลสุวรรณากุล
รองศาสตราจารยกมเลศน สันติเวชชกุล
รองศาสตราจารยครรชิต มาลัยวงศ
วาที่รอยตรี เจริญศักดิ์ เอกสมาธิกุล
รองศาสตราจารยปกรณ ปรียากร
ศาสตราจารยปกรณ อดุลพันธุ
นายสันติ สาทิพยพงษ
ผูแทนกระทรวงการคลัง
ผูแทนสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ผูแทนสํานักงบประมาณ
ผูแทนสํานักงาน ก.พ.
ผูแทนสํานักงาน ก.พ.ร.
ผูแทนกรมบัญชีกลาง
ผูแทนสํานักงานสถิติแหงชาติ
ผูอํานวยการกองสงเสริมการตรวจสอบ
และประเมินผลภาคราชการ สํานักงาน ก.พ.ร.
เจาหนาที่กรมบัญชีกลาง

ตําแหนง
ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและ
เลขานุการ
อนุกรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ

อํานาจหนาที่
๑. ศึกษา วิเคราะห และกําหนดแนวทาง วิธีการการบูรณาการระบบการตรวจสอบและประเมินผลของหนวยงานกลางที่อยูใน
กํากับของราชการฝายบริหาร
๒. สงเสริม และผลักดันใหหนวยงานกลาง รวมทั้งสวนราชการตาง ๆ สามารถดําเนินการตามแนวทาง วิธีการการบูรณาการ
ระบบการตรวจสอบและประเมินผลของหนวยงานกลางที่อยูในกํากับของราชการฝายบริหารได
๓. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามขอเสนอแนะของคณะอนุกรรมการในเรื่องการบูรณาการระบบการตรวจสอบและ
ประเมินผลของหนวยงานกลางที่อยูในกํากับของราชการฝายบริหาร
๔. กําหนดใหสว นราชการ และหนวยงานอืน่ ของรัฐทีอ่ ยูใ นกํากับของราชการฝายบริหารจัดสงเอกสารขอมูลชีแ้ จงขอเท็จจริง และ
ดําเนินการอื่น ๆ แกคณะอนุกรรมการและผูไดรับแตงตั้งหรือไดรับมอบหมายตามคําสั่งนี้
๕. แตงตั้งคณะทํางาน ที่ปรึกษา เพื่อชวยการปฏิบัติหนาที่ไดตามความเหมาะสม
๖. ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการมอบหมาย

๒๒๘

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๑)
การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ

คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการกลุมจังหวัด
●

คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการกลุมจังหวัด คณะที่ ๑
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

●

ศาสตราจารยเกียรติคุณเกษรี ณรงคเดช
นายวชิระ เพงผล
นายมนตรี เจนวิทยการ
นายนพปฎล เมฆเมฆา
ผูตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
นางชื่นชีวัน ลิมปธีระกุล
ผูอํานวยการกองคลังสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
นางนพรัตน พรหมนารท
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานพัฒนาระบบงานตรวจสอบภายในกรมบัญชีกลาง

ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ
อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ
อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ

คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการกลุมจังหวัด คณะที่ ๒
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

ศาตราจารยปกรณ อดุลพันธุ
พลเอก วิชา เตชะวณิชย
นางสาวสุพัตรา สังขมงคล
นางประภาศรี บุญวิเศษ
ผูตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
นางสาวลดาวัลย คําภา
รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
นางอารีย ทีฆะพันธุ
ผูอํานวยการสวนตรวจสอบและพัฒนาขีดสมรรถนะและศักยภาพของหนวยงาน สํานักงานปลัด
สํานักนายกรัฐมนตรี

ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ
อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ
อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ

๒๒๙

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๑)
การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ

●

คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการกลุมจังหวัด คณะที่ ๓
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

●

รองศาสตราจารยครรชิต มาลัยวงศ
นางรัศมี วิศทเวทย
นายขวัญชัย วศวงศ
นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ
ผูตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
นางสาวสุรุงลักษณ เมฆะอํานวยชัย
ผูอํานวยการกองพัฒนาระเบียบราชการสวนภูมิภาคและความสัมพันธ
กับองคกรปกครองสวนทองถิ่น สํานักงาน ก.พ.ร.
นางสุมิตรา อติศัพท
ผูอํานวยการสํานักตรวจราชการ
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี

ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ
อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ
อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ

คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการกลุมจังหวัด คณะที่ ๔
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

ผูชวยศาสตราจารยประวิตร นิลสุวรรณากุล
ผูชวยศาสตราจารยพูลศรี กนกวิจิตร
นางสาวทัศนีย ดุสิตสุทธิรัตน
นายสมพาศ นิลพันธ
ผูตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
นายสาลี่ สุขเกิด
นักวิเคราะหงบประมาณเชี่ยวชาญ เจาหนาที่สํานักงบประมาณ
นางสาวมะลิ ยูบุญยงค
นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการพิเศษ สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ
อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ
อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ

อํานาจหนาที่
๑. กําหนดนโยบายดานตรวจสอบและประเมินผลของกลุม จังหวัดและจังหวัดใหสอดคลองกับนโยบายและแนวทางการตรวจสอบ
และประเมินผลในภาคราชการที่คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการกําหนด รวมทั้งกําหนดประเด็น
หัวขอการตรวจสอบและประเมินผลของกลุมจังหวัดและจังหวัดตามที่เห็นสมควร
๒. สอบทาน สงเสริม และเสนอแนะมาตรการ เพื่อใหแตละกลุมจังหวัดและจังหวัดดําเนินการใหเปนไปตามวัตถุประสงคของ
การตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ และหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
๓. จัดทํารายงานผลการติดตามและประเมินผลตามที่คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการกําหนด
๔. ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการมอบหมาย

๒๓๐

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๑)
การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ

จังหวัดในความรับผิดชอบ
ของคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการกลุมจังหวัด
●

คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการกลุมจังหวัด คณะที่ ๑
๑. กลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน ๑ ไดแก
(๑) จังหวัดนนทบุรี
(๒) จังหวัดปทุมธานี
(๓) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
(๔) จังหวัดสระบุรี
๒. กลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน ๒ ไดแก
(๑) จังหวัดชัยนาท
(๒) จังหวัดลพบุรี
(๓) จังหวัดสิงหบุรี
(๔) จังหวัดอางทอง
๓. กลุมจังหวัดภาคกลางตอนกลาง ไดแก
(๑) จังหวัดฉะเชิงเทรา
(๒) จังหวัดปราจีนบุรี
(๓) จังหวัดสระแกว
(๔) จังหวัดนครนายก
(๕) จังหวัดสมุทรปราการ
๔. กลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง ๑ ไดแก
(๑) จังหวัดนครปฐม
(๒) จังหวัดกาญจนบุรี
(๓) จังหวัดราชบุรี
(๔) จังหวัดสุพรรณบุรี
๕. กลุมจังหวัดภาคตะวันออก ไดแก
(๑) จังหวัดจันทบุรี
(๒) จังหวัดชลบุรี
(๓) จังหวัดระยอง
(๔) จังหวัดตราด

๒๓๑

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๑)
การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ

●

คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการกลุมจังหวัด คณะที่ ๒
๑. กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ ไดแก
(๑) จังหวัดเชียงใหม
(๒) จังหวัดลําพูน
(๓) จังหวัดลําปาง
(๔) จังหวัดแมฮองสอน
๒. กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ ไดแก
(๑) จังหวัดเชียงราย
(๒) จังหวัดพะเยา
(๓) จังหวัดแพร
(๔) จังหวัดนาน
๓. กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง ๑ ไดแก
(๑) จังหวัดพิษณุโลก
(๒) จังหวัดตาก
(๓) จังหวัดเพชรบูรณ
(๔) จังหวัดสุโขทัย
(๕) จังหวัดอุตรดิตถ
๔. กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง ๒ ไดแก
(๑) จังหวัดนครสวรรค
(๒) จังหวัดอุทัยธานี
(๓) จังหวัดกําแพงเพชร
(๔) จังหวัดพิจิตร

●

คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการกลุมจังหวัด คณะที่ ๓
๑. กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ ไดแก
(๑) จังหวัดอุดรธานี
(๒) จังหวัดหนองบัวลําภู
(๓) จังหวัดหนองคาย
(๔) จังหวัดเลย
(๕) จังหวัดบึงกาฬ
๒. กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ไดแก
(๑) จังหวัดนครพนม
(๒) จังหวัดมุกดาหาร
(๓) จังหวัดสกลนคร
๓. กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ไดแก
(๑) จังหวัดรอยเอ็ด
(๒) จังหวัดขอนแกน

๒๓๒

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๑)
การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ

(๓) จังหวัดมหาสารคาม
(๔) จังหวัดกาฬสินธุ
๔. กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ๑ ไดแก
(๑) จังหวัดสุรินทร
(๒) จังหวัดนครราชสีมา
(๓) จังหวัดชัยภูมิ
(๔) จังหวัดบุรีรัมย
๕. กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ๒ ไดแก
(๑) จังหวัดอํานาจเจริญ
(๒) จังหวัดศรีสะเกษ
(๓) จังหวัดยโสธร
(๔) จังหวัดอุบลราชธานี
●

คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการกลุมจังหวัดคณะที่ ๔
๑. กลุมจังหวัดภาคใตฝงอาวไทย ไดแก
(๑) จังหวัดสุราษฎรธานี
(๒) จังหวัดชุมพร
(๓) จังหวัดนครศรีธรรมราช
(๔) จังหวัดพัทลุง
๒. กลุมจังหวัดภาคใตฝงอันดามัน ไดแก
(๑) จังหวัดภูเก็ต
(๒) จังหวัดระนอง
(๓) จังหวัดพังงา
(๔) จังหวัดกระบี่
(๕) จังหวัดตรัง
๓. กลุมจังหวัดภาคใตชายแดนไดแก
(๑) จังหวัดสงขลา
(๒) จังหวัดปตตานี
(๓) จังหวัดยะลา
(๔) จังหวัดนราธิวาส
(๕) จังหวัดสตูล
๔. กลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง ๒ ไดแก
(๑) จังหวัดประจวบคีรีขันธ
(๒) จังหวัดเพชรบุรี
(๓) จังหวัดสมุทรสงคราม
(๔) จังหวัดสมุทรสาคร
๒๓๓

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๑)
การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ

คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการกลุมกระทรวง
●

คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการกลุมกระทรวงดานเศรษฐกิจ
๑.
๒.
๓.
๔.

๕.
๖.

●

ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ

อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ
อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ

คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการกลุมกระทรวงดานสังคม
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

●

นายอรัญ ธรรมโน
นายชัยณรงค อินทรมีทรัพย
นางอรดี รุงเรืองโรจน
นายธานินทร ผะเอม
รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
นางนันทนา ธรรมสโรช
ผูอํานวยการกองพัฒนาระบบราชการ ๑ สํานักงาน ก.พ.ร.
นายสมพล ลิมปมาลัยพร
นักบัญชีชํานาญการ กรมบัญชีกลาง

นายวัฒนา รัตนวิจิตร
นางดวงกมล นิธิอุทัย
พลโทพลสัณห สุทธิรักษ
นางชุตินาฎ วงศสุบรรณ
รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
นางอลิสา ปนประเสริฐ
ผูอํานวยการสํานักประเมินผล สํานักงบประมาณ
นางสาวนัยนา คงสาหราย
ผูเชี่ยวชาญดานพัฒนารายไดและการกระจายรายได
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ
อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ
อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ

คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการกลุมกระทรวงดานความมั่นคงและการตางประเทศ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

๒๓๔

นายสารสิน วีระผล
นายวิชิต ญาณอมร
นายวีระนนท ฟูตระกูล
นางเยาวลักษณ ตั้งบุญญะศิริ
รักษาการผูอํานวยการกองเผยแพรและสนับสนุนการมีสวนรวมในการพัฒนาระบบราชการ
สํานักงาน ก.พ.ร.
นายสมศักดิ์ เจตสุรกานต
ผูอํานวยการสํานักพัฒนาระบบจําแนกตําแหนงและคาตอบแทน
สํานักงาน ก.พ.
นางสาวนํ้าเพชร วงษประทีป
นักบัญชีชํานาญการ กรมบัญชีกลาง

ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ
อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ
อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๑)
การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ

●

คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการกลุมกระทรวงดานบริหารและสวนราชการไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี
กระทรวงหรือทบวง
๑.
๒.
๓.
๔.

๕.
๖.

ศาสตราจารยโกวิทย โปษยานนท
นายวิสุทธิ์ มนตริวัต
นางสาวสุธีพร ดวงโต
นางดวงตา ตันโช
ที่ปรึกษาสํานักงบประมาณ ที่กํากับดูแลการปฏิบัติราชการสํานักประเมินผล
สํานักงบประมาณ
นางประภาศรี บุญวิเศษ
ผูตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
นางวัลนา ภูสําลี
นักวิชาการบัญชีชํานาญการพิเศษ กรมบัญชีกลาง

ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ

อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ
อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ

อํานาจหนาที่
๑. กําหนดนโยบายดานการตรวจสอบและประเมินผลของกลุม กระทรวง กระทรวงหรือ สวนราชการไมสงั กัดสํานักนายกรัฐมนตรี
กระทรวงหรือทบวง ใหสอดคลองกับนโยบายและแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลในภาคราชการที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการกําหนด รวมทั้งกําหนดประเด็นหัวขอการตรวจสอบและประเมินผลในระดับ
กลุมกระทรวง กระทรวงหรือสวนราชการไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง ตามที่เห็นสมควร
๒. สอบทานสวนราชการไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง
๓. รวบรวม วิเคราะหและสรุปผลเปนภาพรวมของกลุมกระทรวงจากรายงานการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการของ
คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจํากระทรวง หรือผลการสอบทานสวนราชการ ไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี
กระทรวงหรือทบวง
๔. จัดทํารายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการตามทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการกําหนด
๕. ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการมอบหมาย

๒๓๕

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๑)
การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ

สวนราชการในความรับผิดชอบ
ของคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการกลุมกระทรวง
●

คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ กลุมกระทรวงดานเศรษฐกิจ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.

●

คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ กลุมกระทรวงดานสังคม
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

●

กระทรวงแรงงาน
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
กระทรวงวัฒนธรรม
กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา

คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ กลุมกระทรวงดานความมั่นคงและการตางประเทศ
๑.
๒.
๓.
๔.

●

กระทรวงการคลัง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ
กระทรวงคมนาคม
กระทรวงพาณิชย
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
กระทรวงพลังงาน
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

กระทรวงการตางประเทศ
กระทรวงกลาโหม
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงยุติธรรม

คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ กลุมกระทรวงดานบริหารและสวนราชการไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี
กระทรวงหรือทบวง
(๑) สํานักนายกรัฐมนตรี
๑. สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
๒. สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
๓. สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ
๔. สํานักขาวกรองแหงชาติ
๕. สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
๖. กรมประชาสัมพันธ
๗. สํานักงาน ก.พ.
๘. สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๙. สํานักงาน ก.พ.ร.
๑๐ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
๑๑ สํานักงบประมาณ
๑๒ สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค
๑๓ กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
๑๔ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน

๒๓๖

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๑)
การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ
(๒) หนวยงานไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง
๑. สํานักราชเลขาธิการ
๒. สํานักพระราชวัง
๓. สํานักงานตํารวจแหงชาติ
๔. สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน
๕. สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ
๖. สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ
๗. ราชบัณฑิตยสถาน
๘. สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
๙. ศูนยอานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจํากระทรวง
●

คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจําสํานักนายกรัฐมนตรี
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.

●

นายวุฒิพันธุ วิชัยรัตน
นางสาววลัยรัตน ศรีอรุณ
นายโกมล ชอบชื่นชม
นางสาวเพ็ญศรี สรณารักษ
นายธีรภัทร สันติเมทนีดล
นายจิรายุ นันทธราธร
หัวหนาผูตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี
นางสุจิตร โชติพณิช
ผูอํานวยการกลุมตรวจสอบภายใน
นางเพลินพิศ โพธิสัตย
ผูอํานวยการกลุมพัฒนาระบบบริหาร

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจํากระทรวงกลาโหม
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.

๘.

พลเรือเอก ประเสริฐ บุญทรง
พลเอก สุนทร ฮีสวัสดิ์
พลอากาศเอก ครองธรรม รักษงาร
พลเอก รังสาทย แชมเชื้อ
พลโท สมบูรณ ศรีมณฑา
พลตรี ภราดร จินดาลัทธ
ผูอํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายในกลาโหม
นาวาอากาศเอกหญิง เต็มดวง ลาภเจริญ
ผูอํานวยการกองตรวจสอบภายในระดับกระทรวง
สํานักงานตรวจสอบภายในกลาโหม
พันเอก ธิติกานต สุวรรณสกนธ
รองผูอํานวยการกองตรวจสอบภายในระดับกระทรวง
สํานักงานตรวจสอบภายในกลาโหม

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

กรรมการและผูชวยเลขานุการ

๒๓๗

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๑)
การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ
คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจํากระทรวงการคลัง

●

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
●

๗.

กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

นายบัณฑิต โสตถิพลาฤทธิ์
นายปรีชา วัชราภัย
นายวิสุทธิ์ มนตริวัต
นางรัชฎา ถาวรเวช
นางสาวนวรัตน อโนมะศิริ
นายพิริยะ เข็มพล
รองปลัดกระทรวงการตางประเทศ
นางวัชรา มณีปกรณ
หัวหนากลุมตรวจสอบภายใน

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจํากระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.

●

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจํากระทรวงการตางประเทศ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

●

นางพันธทิพย สุรทิณฑ
นายวีระชัย ตันติกุล
นายวินัย วิทวัสการเวช
นายประกอบ ตันติยาพงศ
นางทมยันตี โปษยานนท
นายสุทธิชัย สังขมณี
หัวหนาผูตรวจราชการกระทรวงการคลัง
นางสิริกานต มหาลี้ตระกูล
รก.ผูตรวจสอบภายในกระทรวง
นางสาวพิมลสิริ ลิมปมาลัยพร
นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการพิเศษ

นายวิชัย ศรีขวัญ
นายทินกร นําบุญจิตต
นายวิชัย วนดุรงควรรณ
นายวิริยะ เกิดผล
นายสมประสงค โขมพัตร
นายทวีศักดิ์ วาณิชยเจริญ
ผูอํานวยการสํานักพัฒนาระบบบริหาร
นางสาวสุภาพร โทนสุวรรณ
นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการพิเศษ
นางดุลยรัตน นิธิกฤตานุสรณ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจํากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.

๒๓๘

นายสมเกียรติ ฉายะศรีวงศ
นายสุรเดช ฉายะเกษตริน
นางสุรียประภา ตรัยเวช
พลตํารวจโท นเรศ เทียนกริม
นายปติธรรม ฐิติมนตรี
นายธวัชวรรณ ยอดพยุง
ผูอํานวยการกองตรวจและประเมินผล
นางนาฏยา ทินกร ณ อยุธยา
ผูตรวจสอบภายในกระทรวง
นายภูมิชาย ปลองอวน
ผูอํานวยการกลุมการประเมินผล
กองตรวจและประเมินผล
สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๑)
การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ

●

คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจํากระทรวงเกษตรและสหกรณ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.

●

๘.

กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

นายถวัลยรัฐ ออนศิระ
นายอาวุธ วรรณวงศ
นางสาวเพรามาตรา หันตรา
นายสุธีระ อริยะวนกิจ
นายชัยศักดิ์ อังคสุวรรณ
หัวหนากลุมตรวจสอบภายในระดับกระทรวง
นายกองเกียรติ เกิดศรีพันธุ
นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการพิเศษ
นางดวงใจ อนุสรณชัย
นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการพิเศษ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจํากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.

●

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจํากระทรวงคมนาคม
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.

●

นายกูเกียรติ สุวรรณลักษณ
นายสมพงษ ปองเกษม
นายชวาลวุฑฒ ไชยนุวัติ
นายสรุศักดิ์ ทองเพียร
นายอาทิตย นามะสนธิ
นางสาวสุมาลี จันทรกําเนิด
ผูอํานวยการสํานักตรวจสอบภายใน
สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ
นางสาวมาลินี สุทธิรัตน
ผูอํานวยการสํานักพัฒนาระบบบริหาร
สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ
นายวุฒิพงศ เนียมหอม
ผูอํานวยการสํานักตรวจราชการ
สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ

นายชนะ รุงแสง
นางนิศานาท สถิรกุล
นายอดิศักดิ์ ทองไขมุกต
นายสมชัย เพียรสถาพร
นายวิรัตน ขาวอุปถัมภ
นางจินตนา เหลืองวิไลย
ผูอํานวยการกลุมตรวจสอบภายใน
นางสาวปรีญาพร สุวรรณเกษ
ผูอํานวยการกลุมพัฒนาระบบบริหาร
นางสาวปุญชรัศมิ์ ฉัตรกุล ณ อยุธยา
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจํากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.

นางเบญจวรรณ สรางนิทร
นางจีราวรรณ บุญเพิ่ม
นายอังสุมาล ศุนาลัย
นางจุฑาทิพย เตชชาติวนิช
นางอมรา อินทวงศ
นางยุพิน ธรรมศิริ
ผูอํานวยการกลุมตรวจสอบภายในระดับกระทรวง
นางสาวปวีรรวี อินนุพัฒน
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
นางนํ้าฝน คงบุญ
นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

๒๓๙

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๑)
การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ

●

คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจํากระทรวงพลังงาน
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.

●

๗.
๘.

กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

นางสาวอรจิต สิงคาลวณิช
นางฉวีวรรณ จันทนภุมมะ
นายประสิทธิ์ ดํารงชิตานนท
นายจักกพงศ ณ บางชาง
นางวรรณนิภา สุพรรณโอชากุล
นางธนันดา ทีปวัชระ
ผูอํานวยการกลุมพัฒนาระบบบริหาร
สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย
นางวรรณดี ตะโคดม
ผูอํานวยการกลุมตรวจสอบภายใน สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย
นางชไมพร ลวนเสง
นักวิชาการพาณิชยชํานาญการ กลุมพัฒนาระบบบริหาร

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจํากระทรวงมหาดไทย
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.

●

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจํากระทรวงพาณิชย
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

●

นายปราโมทย เอี่ยมศิริ
นางปรียาภรณ วิเวกาภิรัต
นายไกรฤทธิ์ นิลคูหา
นายพีระพล สาครินทร
นายพานิช พงศพิโรดม
นายสมนึก บํารุงสาลี
หัวหนาผูตรวจราชการกระทรวงพลังงาน
นางอิ่มเอม พุกกะเวส
หัวหนากลุมตรวจสอบภายใน
นายประเทือง ชะอุม
ผูอํานวยการกองตรวจและประเมินผล

นายจํานง เฉลิมฉัตร
นายพินัย อนันตพงศ
นายเมฆินทร เมธาวิกูล
นายศิวะ ศิริเสาวลักษณ
นายพูลศักดิ์ ประณุทนรพาล
นายสมคิด จันทมฤก
ผูชวยปลัดกระทรวงมหาดไทย
นางสาวสุภารัตน เอกวานิช
ผูตรวจสอบภายในกระทรวงมหาดไทย
นางสาวปรียานุช เจริญผล
ผูอํานวยการสวนตรวจราชการ สํานักตรวจราชการและเรื่องราวรองทุกข
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจํากระทรวงยุติธรรม
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.

๒๔๐

นายดิเรก เจริญผล
นายเจียม เสาวภา
นางชูจิรา กองแกว
พลเอก วิชิต สาทรานนท
นางสาวสวาสดิ์ อินทวังโส
หัวหนากลุมตรวจสอบภายในระดับกระทรวง
นางสาวเพชรา ภาคีมนต
หัวหนากลุมพัฒนาระบบบริหารกระทรวงยุติธรรม
นายสํารวม บุญเสริม
หัวหนาสํานักผูตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๑)
การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ

●

คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจํากระทรวงแรงงาน
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.

●

๗.
๘.

กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

นายอารักษ สังหิตกุล
ศาสตราจารยสุรพล วิรุฬหรักษ
นางพูนสุข โชติกวณิชย
นายสมศักดิ์ เชาวนธาดาพงศ
นางสมลักษณ เจริญพจน
นางจันทิมา จริยเมโธ
ผูอํานวยการกลุมตรวจสอบภายในระดับกระทรวง
นางอรอนงค ไกยูรวงศ
ผูอํานวยการกลุมพัฒนาระบบบริหาร
นางวรรณวิภา จาปะสุข
ผูอํานวยการสํานักตรวจและประเมินผล

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจํากระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.

●

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจํากระทรวงวัฒนธรรม
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

●

นายสีมา สีมานันท
นางเจตนา มีเพียร
นายฐาปบุตร ชมเสวี
นายผดุงศักดิ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา
นายปน วรรณพินิจ
นายสุทธิ สุโกศล
ผูตรวจราชการกระทรวงแรงงาน
นางสาวรัชนี ศรีชนะชัยโชค
นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการพิเศษ
นางสาวกาญจนกัญจ มงคลสีมานนท
นักวิชาการแรงงานชํานาญการพิเศษ

นายอภิชัย ชวเจริญพันธ
นายเขมทัต สุคนธสิงห
นายปริทรรศน พันธุบรรยงก
นายอนุสรณ แสงนิ่มนวล
นายแสงชัย เอกพัฒนพาณิชย
น.ส.กัญญอาภา ศรีวิสาร
ผูอํานวยการกลุมตรวจสอบภายในระดับกระทรวง
นางสาวภัทริยา ไชยมณี
ผูอํานวยการกลุมพัฒนาระบบบริหาร

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจํากระทรวงศึกษาธิการ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.

นางบุปผา ชวะพงษ
นายบุญลือ ทองอยู
พลอากาศเอก ยุทธนา สุกุมลจันทร
นางรุงเรือง สุขาภิรมย
นายศิลปะชัย หอมทรัพย
นางนันทา อนะมาน
ผูอํานวยการกลุมตรวจสอบภายในระดับกระทรวง
นายเชิดศักดิ์ ศรีศักดิ์วิชัย
ผูอํานวยการสํานักนโยบายและยุทธศาสตร
นายสมศักดิ์ เลิศปรีชาสกุล
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

๒๔๑

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๑)
การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ

●

คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจํากระทรวงสาธารณสุข
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.

●

วาที่รอยตรีเจริญศักดิ์ เอกสมาธิกุล
นายมงคล แสงหิรัญ
นายถวัลย พบลาภ
นายเสรี หงสหยก
นายกมล วีระประดิษฐ
นายวิศิษฎ ตั้งนภากร
รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายพงศธร พอกเพิ่มดี
ผูอํานวยการสํานักนโยบายและยุทธศาสตร
นางสาวเครือพันธุ บุกบุญ
นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการพิเศษ
รักษาการหัวหนากลุมตรวจสอบภายในระดับกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจํากระทรวงอุตสาหกรรม
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.

นายรัชดา สิงคาลวณิช
นายสาธิต ชาญเชาวนกุล
นายอนุสรณ เนื่องผลมาก
นายโกศล ใจรังสี
นายประสงค นรจิตร
หัวหนาผูตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม
นางรุจิรา ตั้งจิตดํารงรัตน
ผูตรวจสอบภายในกระทรวง
นางสุปยา ลิมปกฤตนุวัตร
หัวหนากลุมพัฒนาระบบบริหาร

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

อํานาจหนาที่
๑. กํากับดูแลระบบการตรวจสอบและประเมินผลของกระทรวงและหนวยงานในสังกัดใหเปนตามมาตรฐานที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการกําหนด
๒. สอบทาน ติดตาม และประเมินผลการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานราชการ และเสนอแนะแนวทาง
แกไขปญหา
๓. สอบทานรายงานผลการดําเนินงานและรายงานผลสถานะทางการเงินของกระทรวงและหนวยงานในสังกัด
๔. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจํากระทรวงใหรัฐมนตรี พรอมทั้งสงสําเนา
ใหปลัดกระทรวงและคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการทราบทุกหกเดือน เวนแตมีเรื่องจําเปนเรงดวน
ใหรายงานทันที
๕. เรียกใหเจาหนาทีห่ รือบุคคลอืน่ ใดมาชีแ้ จงหรือแสดงความคิดเห็นหรือเรียกเอกสารหลักฐานตาง ๆ เพือ่ ประกอบการพิจารณา
๖. ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการมอบหมาย

๒๔๒

ภาคผนวก ๓
รายชื่อฝายสนับสนุน
คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล
ภาคราชการคณะตาง ๆ

PAEC

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๑)
การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ

รายชื่อฝายสนับสนุนคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการคณะตาง ๆ
คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการเกี่ยวกับการกําหนดแนวทางฯ
๑. นางสาวเพ็ญนภา ปานชื่น

๔. นางสาวขวัญกมล ศาสตระรุจิ

๒. นางวาสนา จัตุพร

๕. นางสาวสุธาทิพย ปานแมน

๓. นายอภิศักดิ์ หัตถะแสน
คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการกลุมกระทรวงดานเศรษฐกิจ
๑. นายวิทยา ปนทอง

๕. นางสาววิมลมาส ประยงคทรัพย

๒. นางสาวมารยาท สมุทรสาคร

๖. นายปยะ ไวจงเจริญ

๓. นายสุขเกษม วงศสุบรรณ

๗. นายกิตติพัฒน ยลไชย

๔. นางนันทชญาน จิรากร
คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการกลุมกระทรวงดานสังคม
๑. นางสาวศรี ศรีงาม

๒. นางสาวสุพัฒนา ทองสุนทร

คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการกลุมกระทรวงดานความมั่นคงและการตางประเทศ
๑. นางสาวยุภาพร รอมไธสง

๔. นายเดชพันธุ สวัสดี

๒. นางสาวจารุวรรณ ฤทธิบันลือ

๕. นางสาวสินีนาถ เศวตสุพร

๓. นางสาวชมพูนุท กรรณิการ
คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
กลุมกระทรวงดานบริหารและสวนราชการไมสังกัดกระทรวงหรือทบวง
๑. นายกฤตยา ศรีสุข

๓. นางสาวญาณินท สิงหคู

๒. นางสาวเอมอร นิติยารมย

๔. นางสาวพรทิวา วึบชัยภูมิ
คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ กลุมจังหวัดคณะที่ ๑

๑. นางสาวณภชนก พรมคํา

๓. นายจิระ ธรรมาจารยจรัส

๒. นางสาวศศิวิมล กัวสุวรรณ

๔. นายชัชวาลย แกวกียูร

๓. นายกัญจน พรหมลักขโณ
คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ กลุมจังหวัดคณะที่ ๒
๑. นางจารุนันท ทรัพยสนอง

๓. นางสาวอาริสา เหมกุล

๒. นางสาวชลลดา ขําสําอางค
คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ กลุมจังหวัดคณะที่ ๓
๑. นายสุขโชค นิรมิตสุขพรกุล
๒. นายนพรัตน สุภราช

๒๔๔

๓. นางสาวนาริน รอดแกว

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๑)
การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ
คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ กลุมจังหวัดคณะที่ ๔
๑. นางสาวทิตาภา จุลศิริวงศ

๓. นายเดชาวัตร ขจรเนติยุทธ

๒. นายจักรกริช แสนเดช
คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจําสํานักนายกรัฐมนตรี
๑. นางสาวสุวพันธ จารุพันธ

๕. นางสาวสุจิตรา อนุนันตกุล

๒. นางสายพิน สมบัติทอง

๖. นางกิริยา อิ่มบุญตา

๓. นางสาวสุดา ศิลากุล

๖. นางสายฝน รัตนอาสา

๔. นางมธุรส คงเพขร เฟอรสคัวร
คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจํากระทรวงกลาโหม
๑. พันเอก สําเริง โกศลานันท

๓. นาวาอากาศโท สุริยะ แพงสุภา

๒. พันเอกหญิง หมอมหลวง สุภัทรา พรหมไชยวงศ

๔. พันโท กิตติยุทธ บุษยาภา

คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจํากระทรวงการคลัง
๑. นางสาวเฉลิมรัตน อิ่มนุกูลกิจ

๓. นางสาววลีลักษณ รินดวงดี

๒. นายปกรณ ปติกุลตัง

๔. นางสาวเพ็ญศิริ

เพชรไข

คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจํากระทรวงการตางประเทศ
๑. นางอัญญาพร เลิศพงศาภรณ

๒. นางชลธิฌา เจริญรัตน

คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจํากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
๑. นายธวัชวรรณ ยอดพยุง

๓. นายภูมิชาย ปลองอวน

๒. นางนาฏยา ทินกร ณ อยุธยา

๔. นางสาวพรพรรณ ชลิทธิกุล
คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจํากระทรวงเกษตรและสหกรณ

๑. นางสาวสุมาลี จันทรกําเนิด

๓. นายวุฒิพงศ เนียมหอม

๒. นงลักษณ เกตุเวชสุริยา
คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจํากระทรวงคมนาคม
๑. นางกนกพร นอบนอม

๓. นางสาวณิชกานต ปกติจิตต

๒. นางสาวมุฑิกา ตั้งสิทธิวัฒน

๔. นางกชกร วุฒิเดชาชัย

คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจํากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๑. นางสาวปุญชรัศมิ์ ฉัตรกุล ณ อยุธยา
คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจํากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
๑. นางสาวพิยะดา สุดกังวาล

๓. นางสาวขวัญจิต จินดานุรักษ

๒. นางสาวปวีรรวี อินนุพัฒน

๒๔๕

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๑)
การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ
คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจํากระทรวงพลังงาน
๑. นางมยุเรศ เชยปรีชา

๒. นายกฤชชัย อุทิศผล
คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจํากระทรวงพาณิชย

๑. นายสมพร ธรรมบูชิต

๒. นางสาวชนิดาภา เปรยะโพธิเดชะ
คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจํากระทรวงมหาดไทย

๑. นางปานจิตต มังคลัษเฐียร

๓. นายประดิษฐ สรอยจิตร

๒. นายพีระพลธ สําเภา

๔. นางสาววนิดา ผางนําคํา
คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจํากระทรวงยุติธรรม

๑. นางสาววราภรณ ดวงใจ

๒. นางสาวมณีรัตน คูศรีเทพประทาน
คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจํากระทรวงวัฒนธรรม

๑. นางวรวรรณ ฤทธิเดชะ

๓. นางสาวนงนุช สิงหพิลา

๒. นางกรรณิกา หาญเวช
คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจํากระทรวงศึกษาธิการ
๑. นางสาวรุงทิพย เมืองโครต

๓. นางสาวนิลวรรณ ดาราเมือง

๒. นางสาวมนณภา เอี่ยมอุไร

๔. นายประยูร ทองมาก
คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจํากระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา

๑. นายณัฐพงศ ศรีเมือง
คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจํากระทรวงแรงงาน
๑. นางอุดมลักษณ สอนสารี

๓. นางชลอศรี บุญแกวสุข

๒. นางตองใจ สุทัศน ณ อยุธยา
คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจํากระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
๑. นางสาวกัญญอาภา ศรีวิสาร

๔. นางชมพูนุช หอมกลิ่นเทียน

๒. นางบุศรา แยมเกษร

๕. นางอภิญญา จุลละนันท

๓. นางพัชรินทร หัตถมาตร

๖. นายอภิวัฒน โพธิสมบัติ
คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจํากระทรวงสาธารณสุข

๑. นางสาวพิไลวรรณ บุญอดุลยรัตน

๓. นางสาวพลอยชมพู จอมพารา

๒. นางสาวกรภัทร วันแกว
คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจํากระทรวงอุตสาหกรรม
๑. นางสาวเพ็ญนภา เปาวิสิทธิ์

๒๔๖

๒. นางสาวทักษพร โพธิ์เจริญ

ภาคผนวก ๔
แผนบันทึกขอมูลรายงานผลการตรวจสอบ
และประเมินผลภาคราชการ
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
(ครั้งที่ ๑) ของคณะกรรมการตรวจสอบและ
ประเมินผลภาคราชการคณะตาง ๆ
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